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Για το Συνέδριο 

Το 4ο Συνέδριο του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ πραγματοποιήθηκε στους συνεδριακούς 

χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου που βρίσκεται στη Λ. Συγγρού 387, στην Αθήνα (Πα-

λαιό Φάληρο),  στις 1 και 2 Απριλίου 2017, Σαββατοκύριακο και ώρες, από 10.00 π.μ. 

ως 20.00  

Παρουσιάστηκαν 435 εργασίες σε παράλληλες συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν σε 

4 συνεδριακές αίθουσες. Οι εργασίες είχαν κριθεί θετικά από την Επιστημονική Επι-

τροπή και την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου (μέλη Δ.Ε.Π, Διδάκτορες και κάτοχοι 

Μεταπτυχιακών τίτλων). 

Οι στόχοι του Συνεδρίου ήταν: 

• Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη.

• Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι

εναλλακτικών προσεγγίσεων.

• Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος

Ποιους αφορούσε: 

Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε 

ειδικότητας, Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς, 

Υποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές, Φίλους της Εκπαίδευσης 

Θεματικές περιοχές συνεδρίου, αποτέλεσαν: 

1. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μά-

θηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαί-

δευση

2. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά

αντικείμενα, αξιολόγηση

3. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

4. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί

5. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα

6. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.

7. Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.

8. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία -

ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.

9. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.

10. Καινοτομία στην Εκπαίδευση

11. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning,

Teachers4Europe, ERASMUS+

12. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης

13. Εκπαιδευτική Έρευνα

14. Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενη-

λίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
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15. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης. 

16. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

17. Άλλα θέματα 

Το συνέδριο έδωσε  έμφαση – στόχευσε στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών 

μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων καινοτόμων & καλών πρακτι-

κών. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν να παρουσιάσουν την εμπειρία και την καινο-

τομία που καθημερινά αναπτύσσεται στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός εκ-

παιδευτικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η 

διεκπαιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δη-

μιουργηθεί μέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, 

που θα προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας.  

 

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την έκδοση του ηλεκτρονικού τόμου πρακτικών του, 

σε μορφή ebook/pdf 

 

Το επόμενο συνέδριο του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, έχει προκηρυχθεί για τις 28 & 29 

Απριλίου 2018, πάλι στο Ίδρυμα Ευγενίδου. 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

http://neospaidagogos.gr 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
_____________________________________________________________________ 
 
Banat Μ. Mohammad, Associate Professor, Department of Electrical Engineering Jor-
dan University of Science and Technology Chairman, Mosharaka International Con-
ferences  

Koch Günter , Prof Dr., Prof. DI, Humboldt Cosmos Multiversity, University of Vienna, 
Austria 

Αλευριάδου Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με 
γνωστικό αντικείμενο: Ειδική Παιδαγωγική: Μάθηση και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη (Δι-
δάκτορας Ψυχολογίας Α.Π.Θ) 

Αναστασόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης 

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Δασικής Πληροφορικής, στο 
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

Αντωνίου Παναγιώτης, Καθηγητής στο Δ.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο Νέες Τεχνολο-
γίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 

Αντωνίου Σταμάτης Αλέξανδρος, Λέκτορας, Οργανωσιακή Ψυχολογία, στο Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

Αντωνίου Φαίη, Λέκτορας στο ΦΠΨ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών  

Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα, Διδάκτορας Γλωσσολογίας, Ερευνήτρια Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ε.Κ. 
«Αθηνά» 

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανε-
πιστημίου Πατρών 

Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Βαγγελάτος Αριστείδης, Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» 

Βεντίκος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Βερναδάκης Νίκος, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού,  του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (διδακτικό αντικείμενο: Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στη 
Φυσική Αγωγή) 

Βρανά Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. 
Σερρών 

Γκασούκα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγω-
γής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Δεληγιάννης Ιωάννης, Λέκτορας στο Τμήμα Τεχνών,  Ήχου & Εικόνας του Ιόνιου Πα-
νεπιστημίου 

Δελημάρης Ιωάννης, Μ.Δ.Ε. Κλινικής Χημείας ΕΚΠΑ, Διδάκτορας Ιατρικής ΕΚΠΑ, Με-
ταδιδάκτορας ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μονάδα Βιολογίας (2008-2012). Γνω-
στικό αντικείμενο: Βιολογία ανθρώπου και διατροφική εκπαίδευση Εξωτερικός Μεταδι-
δακτορικός Συνεργάτης ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μονάδα Βιολογίας: Πρό-
γραμμα «Θαλής» mBio-RF project 

Ζάχος Δημήτριος, Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Θεολόγου Κωνσταντίνος, Λέκτορας Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού, στο Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Καλεράντε Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου της Δυτικής Μακεδονίας 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Καραβασίλης Ιωάννης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Π.Ε.70 
- Μ.Δ.Ε. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου, Διδάκτορας Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας 

Κατσαδώρος Γεώργιος, Λέκτορας Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση 
στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή 

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Λέκτορας Διδακτικής των Θρησκευτικών  στο τμήμα 
Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, PhD Κοινωνιολο-
γία της Θρησκείας, ΜΑ Παιδαγωγικής, Θεολόγος-φιλόλογος 

Κουστουράκης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπι-
στήμιο Πατρών 

Κουτρομάνος Γεώργιος, Διδάκτορας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Κώστας Απόστολος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, B.Eng., M.Sc., Ph.D.,  

Λενακάκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής στο Τμήμα 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Μαρκάτος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, τέως Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου 
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Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Παιδαγωγικής)  

Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση Συγκριτική Εκπαιδευτική Έ-
ρευνα, Πανεπιστημίου Augsburg, Σχολή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών, Πα-
νεπιστήμιο Augsburg 

Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου 

Νικολάου Ελένη, Λέκτορας ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Ελληνικής γλώσσσας και Διδακτικής 
της στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , Διδάκτορας Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Οικονομάκου Μαριάνθη, D.E.A. De Linguistique generale et appliquee / Paris V-
Sorbonne, Διδάκτορας γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Α-
θηνών, Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Οικονομίδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών 

Πανούσης Ιωάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Παπαβλασόπουλος Σώζων, Επίκουρος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου  

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, M.Sc. Πληροφοριακά Συστήματα (Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας), Phd Διδακτική Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών) 

Παπαδοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στη Μουσειολογία - Σύν-
θεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας 

Παρπαρούση Γεωργία, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ-Ι) – Μουσικής, Τμήμα 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Διδάκτορας Κοινωνιολογίας 

Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης Τμήμα Φυσικής 
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Ράγκου Πολυξένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σχολή Γε-
ωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων 

Σαρρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Σοφός Λοΐζος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Παιδαγωγική, Παιδαγωγική και Διδακτική των Μέσων) 

Σπύρτου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φυσικός) 

Σταύρου Λάμπρος, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Dr 
Πανεπιστημίου  Σορβόννης 

Στέφος Ευστάθιος, Διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διδασκαλία Στατιστικής με χρήση Νέων Τεχνολογιών), M.Sc. 
στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΕΑΠ 

Στογιαννίδης Αθανάσιος, Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
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Κούζας Δημήτριος 
Κούκης Νικόλαος 
Κουκλατζίδου Μαρία 
Κουκούλης Κωνσταντίνος 
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377 
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Κουλιούμπας Βασίλειος 
Κουμανάκου Μαρία Αλεξάνδρα  
Κουμπενάκη Στυλιανή 
Κουράκη Χρύσα 
Κουρεντζής Κυριάκος 
Κουρέτας Ιωάννης  
Κουσκουμπέκου Δήμητρα 
Κουσκουρίδα Φραγκούλα 
Κουτούβελα Χριστίνα 
Κουτρούκης Θεόδωρος  
Κουτρούλης Πέτρος 
Κουτσιμπέλη Όλγα 
Κουτσουρίδης Ιωάννης 
Κοψιδάς Οδυσσέας 
Κοψολαίμη Ελένη 
Κρασούλης Ηλίας 
Κρόκος Σπυρίδων 
Κυριακίδης Θωμάς 
Κυριακόπουλος Χρήστος  
Κυριάκου Αγγελική 
Κυριακού Θεώνη 
Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος 
Κυριατζάκου Κωνσταντίνα 
Κυρκενίδης Ιωάννης  
Κωλέττη Ελένη 
Κωνσταντή Αγορίτσα 
Κωνσταντινίδης Άγγελος 
Κωνσταντινίδης Γεώργιος 
Κωνσταντινίδου Σοφία 
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος 
Κωσταρίδης Παναγιώτης 
Κώστας Απόστολος 
Κωστοπούλου Καλλιόπη 
Κωστούδα Σμαράγδω 
Κωτούλας Βασίλειος 
Κωτσαλίδου Δόξα  
Κωτσίδης Κωνσταντίνος 
Λαγουδάκος Μιχαήλ 
Λάγουρη Μαρίνα 
Λαζαρίδου Καλλιόπη 
Λάζος Παναγιώτης  
Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ 
Λαϊνά Μαρία (Μελίνα) 
Λάκκα Ανδριάνα 
Λαμπίρης Απόστολος 
Λαμπρίδου Ειρήνη 
Λαφαζάνογλου Αλέξανδρος 
Λενακάκης Αντώνιος 
Λεονταρίδου Ντόρα 
Λεοντίδης Ευθύμιος 
Λεουτσάκος Ευστάθιος  
Λεωνίδου Παγώνα 
Λίλιου Ευαγγελία 
Λιοδάκη Νίκη 
Λόζγκα Ευαγγελία 
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Λοΐζου Ναταλία  
Λουάρη Μαρίνα  
Λουμπαρδιά Αγγελική 
Λούτα Αικατερίνη 
Λυγάτσικας Ζήνων 
Λυτζερίνου Ευαγγελία 
Μαγουλάς Αντώνιος  
Μαγουλιώτη Θεοδώρα 
Μαθιουδάκη Μαρία  
Μαΐδου Ανθούλα 
Μακρή Κυριακούλα 
Μακρή Μάρθα 
Μακρή Παρασκευή 
Μακρής Γεώργιος 
Μακρής Γεώργιος 
Μακρυπούλιας Βασίλειος 
Μαλέτσκος Αθανάσιος 
Μάλλιαρης Χρήστος 
Μανάβη Χαρίκλεια 
Μάνεση Σουλτάνα  
Μάνεσης Νικόλαος 
Μάνθου Αργυρώ 
Μανικάρου Μεταξούλα 
Μάνου Αγγελική 
Μαντζανάρης Κωνσταντίνος 
Μανώλη Βάια 
Μανωλοπούλου Χρυσή 
Μαρκαντώνης Χρίστος 
Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια 
Μαρκογιαννάκης Γεώργιος  
Μασούρα Αικατερίνη 
Μαστρογιάννης Αλέξιος 
Ματζάκος Πέτρος 
Ματιάκη Βασιλική 
Μαυράκη Μελπομένη 
Μαυρομματίδου Σταυρούλα 
Μαυροπούλου Εμμανουέλα 
Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος 
Μεϊντάση Αθανασία 
Μελάς Φίλιππος  
Μελισόβα Ζαφειρούλα 
Μέλλιου Κυριακή 
Μεταλληνού Αγγέλα 
Μήλιος Νεκτάριος 
Μητρογιαννοπούλου Αγγελική 
Μητροπούλου Ελένη 
Μιχαηλίδης Τάσος 
Μιχαηλίδου Χριστίνα 
Μιχάλη Μαρία  
Μιχάλογλου Θέκλα  
Μοσκοφίδης Αλέξανδρος 
Μοσχονησιώτης  Στυλιανός 
Μοσχούς Νικόλαος 
Μουλά Ευαγγελία 
Μουρατίδης Αντώνιος 
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Μουρατίδου Ευθυμία 
Μουράτογλου Νικόλαος 
Μουσιάδου Ειρήνη 
Μουσουλίδης Νικόλας 
Μουταφίδου Άννα 
Μουχτάρη Ευθαλία 
Μπαγανά Ελπίδα 
Μπαζακογιάννη Στυλιανή 
Μπακόπουλος Νικόλαος 
Μπαλατσού Μαρία 
Μπαλίτα Θεοφανούλα 
Μπαλταδούρος Σεραφείμ 
Μπαμπασίδης Γεώργιος 
Μπάμπουρα Άννα 
Μπαντούνας Άγγελος 
Μπαρής Θεόδωρος 
Μπαρμπόπουλος Γεώργιος 
Μπαρούτα Μαρία 
Μπατζέλη Άννα  
Μπατσίλα Μαριάνθη 
Μπαφίτη Άννα 
Μπεγέτη Αναστασία 
Μπεϊνά Ειρήνη 
Μπελεσιώτη Κωνσταντίνα 
Μπενάκη Σωτηρία 
Μπερδούσης Ιωάννης 
Μπίλλα Πολυξένη 
Μπιμπούδη Μαρία 
Μπίνος Παρασκευάς 
Μπιτζελέρη Παναγιώτα Κυριακή 
Μπλετσογιάννη Βασιλική 
Μποτέλη Χρηστίνα 
Μποτονάκης Αντώνιος 
Μπούρα Θεώνη 
Μπουραζάνας Κωνστατίνος 
Μπούτσκου Λεμονιά 
Μυλωνάς Δημήτριος 
Μυρτσίδης Διαμαντής 
Νάκη Στυλιανή 
Νάστος Ιωάννης 
Νείλα Ιωάννα 
Νείρος Αντώνιος 
Νεοκοσμίδου Παναγιώτα 
Νιάρη Μαρία 
Νιζάμη Αικατερίνη 
Νικολάου Αικατερινη 
Νικολάου Ελένη  
Νικολάου Μάρκος 
Νικολιδάκης Συμεών 
Νικολοπούλου Αικατερίνη 
Νικολούδη Τριανταφυλλιά 
Νίκου Σταύρος 
Νίκου Χρήστος 
Νομικού Αργεντίνη 
Ντόκα Αγλαΐα 
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539 
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541 
542 
543 
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545 

Ντόλκερα Ανθούλα 
Ντούμα Κωστούλα 
Ντυμένος Αναστάσιος 
Ξάνθη Στυλιανή 
Ξενάκη Αντωνία 
Ξηροκώστα Ρωξάνη 
Οικονομάκου Μαριάνθη  
Οικονομίδης Βασίλειος 
Οικονόμου Ανδρέας 
Οικονόμου Κωνσταντίνα 
Οικονόμου Κωνσταντίνος 
Ονοματεπώνυμο 
Ορφανάκη Ασημίνα 
Ορφανάκης Βασίλειος 
Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία 
Πάγκου Αγγελική 
Παΐζη Όλγα 
Πάκου Αγγελική 
Παλάζη Χρυσάνθη 
Παλαπέλα Γεωργία 
Παλιούρας Αριστείδης 
Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη 
Παναγιώταρου Αλίκη 
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης 
Πανταζή Αφροδίτη 
Παντίδου Γεωργία 
Παντσίδης Χρήστος 
Παπαβασιλείου Γεώργιος 
Παπαβασιλείου Χρυσούλα 
Παπαγιάννης Νικόλαος 
Παπαδάκη Ειρήνη  
Παπαδάκης Σταμάτης 
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος  
Παπαδημητρίου Γεώργιος 
Παπαδημητρίου Ελένη 
Παπαδημητρίου Παναγιώτα 
Παπαδημητρίου Σουλτάνα 
Παπαδημητρίου Σοφία  
Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος 
Παπαδημητροπούλου Παναγούλα 
Παπαδόπουλος Δημήτριος 
Παπαδόπουλος Ισαάκ 
Παπαδόπουλος Μηνάς 
Παπαδοπούλου Αγνή 
Παπαδοπούλου Αγνή 
Παπαδοπούλου Αναστασία 
Παπαδοπούλου Γεωργία 
Παπαδοπούλου Ευγενία 
Παπαευθυμίου Ιωάννα 
Παπαϊωάννου Γεώργιος 
Παπακωνσταντινοπούλου Αρτεμισία 
Παπακώστα Παναγιώτα 
Παπαμανώλη Ελευθερία 
Παπαναστασίου Ασπασία 
Παπανδρέου Κωνσταντίνα 
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Παπανικολάου Χρήστος 
Παπαπαναγιώτου Γεράσιμος  
Παπάς Αναστάσιος 
Παπαχαρίτου Χριστίνα 
Παπαχρήστου Αλεξάνδρα 
Παπουτσάκη Καλλιόπη  
Παππά Μαρία-Ελένη 
Παππά Μαρίνα  
Παραλίδου Μαρία 
Παρασκευάς Απόστολος 
Παρασκευάς Παρασκευάς 
Πάρνου Μαρία  
Πασιόπουλος Γεώργιος 
Πασσαδέλλη Ανθούλα-Στυλιανή 
Πασταρματζή Ιωάννα 
Παταρίδου Ελένη 
Πατεράκη Ειρήνη 
Πάτση Χαρίκλεια 
Πατσιoμίτου Σταυρούλα  
Παυλής Δημήτριος 
Πέκης Αναστάσιος 
Πεπές Ευάγγελος 
Περάκης Εμμανουήλ 
Περπέρης Απόστολος 
Περπερίδης Γεώργιος 
Πεσματζόγλου Ευανθια 
Πετρόπουλος Μιχάλης  
Πετροπούλου Σταυρούλα 
Πεχλιβανίδου Ευαγγελία 
Πίκλας Ιωάννης 
Πιτσιάβας Δημήτριος 
Πιτσικάλης Σταύρος 
Πλαγεράς Αντώνιος  
Πλατάρος Ιωάννης 
Πολάτογλου Χαρίτων 
Πολύδωρος Γεώργιος 
Πολύζος Νικόλαος 
Πολυζώη Άννα 
Πολυζώη Γεωργία 
Πολυζώης Γεώργιος 
Πολυμεροπούλου Βασιλική 
Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 
Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 
Ραβασόπουλος Γεώργιος 
Ράγκου Πολυξένη 
Ρακαλλίδου Κρυστάλλω 
Ρακαλλίδου Κρυστάλλω 
Ρακιτζής Χρήστος 
Ράλλης Μιχαήλ 
Ραμπαούνη Βασιλική 
Ραχιώτου Λεμονιά 
Ρεντίφης Γεράσιμος 
Ρήγα Ασημίνα 
Ρίζου Ευανθία 
Ρουμπής Νικόλαος 
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Ρώιμπα Βασιλική 
Ρώσσιου Ελένη 
Σαζακλίδης Νικόλαος  
Σαΐτη Αποστολίνα 
Σακαρέλλου Ευθυμία  
Σακατζής Δημήτρης 
Σακελλαράκη Καλομοίρα 
Σαλαβασίδης Πέτρος 
Σαλαμούρας Γεώργιος 
Σαλονικίδης Δημήτριος  
Σαλωνίδης Μιχαήλ 
Σαμαρά Βασιλική 
Σαμαρά Δέσποινα 
Σαμαράς Μαργαρίτης 
Σάμιος Γουσταύος 
Σαμίου Αντιγόνη 
Σαμπρή Μαρίκα 
Σαμσάρη Ελένη 
Σαραγά Αναστασία 
Σάρδη Ελισσάβετ 
Σαριγιανίδου Όλγα 
Σαρρής Δημήτριος 
Σαρρής Δημήτριος 
Σαρρής Δημήτριος Κ.  
Σαχινίδου Παρασκευή 
Σεμερτζόγλου Νίκος 
Σεραλίδου Ελένη 
Σιαμπανοπούλου Ευγενία 
Σιάτρας Αναστάσιος  
Σιγάλα Ζαμπέτα 
Σιγούρος Ιωάννης 
Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
Σιδηροπούλου Μαρία 
Σιμενή Περσεφόνη 
Σινάκου Ελένη 
Σιούλας Γεώργιος 
Σιούρδα Πηνελόπη 
Σίσκου Γιολάντα 
Σισσαμπέρη Νίκη 
Σιώζος Αθανάσιος 
Σιώχος Βασίλειος 
Σκέβα Αυγή 
Σκόδρας  Αστέριος 
Σκορδιαλός Εμμανουήλ 
Σμαροπούλου Χριστίνα 
Σολάκη Μελίνα 
Σολάκης Κωνσταντίνος 
Σόρκος Γεώργιος 
Σουβατζόγλου Βασίλειος 
Σουλάνη Αλεξάνδρα-Ελένη 
Σούνογλου Μαρίνα 
Σοφός Αλιβίζος  
Σπαθάρα Εύα 
Σπανάκη Ειρήνη 
Σπυριδάκης Κωνσταντίνος 
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Σπυρόπουλος Δημήτριος 
Σπυροπούλου Nαταλία  
Σπύρτου Άννα  
Στάγιας Ιωάννης 
Σταμάτη Αικατερίνη 
Σταμέλος Ιωάννης 
Σταμπουλίλη Ζωή 
Στασινάκης Παναγιώτης  
Σταυρόπουλος Βασίλειος 
Σταυρόπουλος Βασίλειος 
Σταυρόπουλος Γεώργιος 
Σταυροπούλου Ελένη 
Σταυροπούλου Ελένη 
Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία  
Στεργιοπούλου Ευδοκία 
Στεργίου Ευθυμία 
Στεφανίδης Γεώργιος 
Στέφου Λουκία 
Στιβακτάκη Μαρία 
Στράτη Αγγελική 
Στράτη Πηνελόπη 
Συλιγάρδου Φωτεινή 
Συμεωνίδης Βασίλειος 
Συμεωνίδης Νικόλαος 
Συρακούλη Βασιλική  
Συργιάννης Χαράλαμπος 
Σύψας Αθανάσιος 
Σφακιανάκη Άννα 
Σχίζα Μελπομένη 
Σωτηράκη Νικολέτα 
Σωτηριάδης Δημήτριος 
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 
Σωτηρούδας Βασίλειος 
Ταβουλάρη Αικατερίνη 
Ταγκαλάκη Αικατερίνη 
Τάτση Αικατερίνη 
Τέκος Γεώργιος 
Τζακώστα Μαρίνα 
Τζαλακώστας Ρίζος 
Τζάμου Αικατερίνη 
Τζήμας Δημήτριος 
Τζιάβας Αριστείδης 
Τζιάσιου Ευαγγελία 
Τζιφόπουλος Μενέλαος  
Τζιωρτζιώτη Χρυσάνθη  
Τζοβλά Ειρήνη 
Τζωρτζάκης Ιωάννης 
Τζώτζου Μαρία 
Τόζιου Σουλτάνα 
Τοκμακίδου Ελπίδα  
Τολανούδης Μιχαήλ 
Τολιάς Δημήτρης 
Τουμαζάτος Διονύσιος 
Τουπλικιώτη Σοφία 
Τουραμπέλης Μιχαήλ 
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Τουρτούρας Χρήστος  
Τριανταφύλλου Σταυρούλα 
Τρύφων Μαρία 
Τσαβδάρη Αναστασία 
Τσαγγάρη Χρυσούλα 
Τσαγκάτος Μανώλης 
Τσαδήμας Χρήστος  
Τσακαγιάννης Σοφοκλής 
Τσακιρίδου Δόμνα 
Τσαλίκη Ευανθία 
Τσαμπάζη Παναγιώτα 
Τσαπνίδου Μαρία 
Τσάρπα Ιωάννα  
Τσέκου Αικατερίνη 
Τσελεμπόνης Αναστάσιος 
Τσερκέζη Ευμορφία 
Τσιάμη Μαρία 
Τσιαμήτρου-Τσαμήτρου Ιφιγένεια 
Τσιγγινού Ελένη 
Τσίγκα Γεωργία 
Τσιγώνιας Αντώνης 
Τσικολάτας Αλέξανδρος 
Τσιλίκα Κυριακή 
Τσιμπλίδου Ελισάβετ 
Τσιούμα Κατερίνα 
Τσιουπλή Ευγενία 
Τσιτσιπά Κυριακή  
Τσιχουρίδης Χαρίλαος 
Τσιώλη Μαγδαληνή 
Τσογλής Κωνσταντίνος 
Τσολακίδης Κωνσταντίνος 
Τσολάκος Παντελής 
Τσουκαλά Κικιλία 
Τσούνη Βασιλική 
Τσούτσουβα Μαρία 
Υφαντής Ηλίας 
Φακάζη Ελένη 
Φαρίδου Σμαράγδα 
Φελούκα Βασιλική  
Φίστα Ευαγγελία 
Φλώρος Ανδρέας  
Φλώρου Παρασκευή 
Φούκας Βασίλειος 
Φουλίδη Ξανθίππη  
Φουντάνα Μαρία 
Φραγκίσκου Αικατερίνη 
Φριλίγκος Στυλιανός 
Φώκου Ιωάννα 
Φώτη Παρασκευή  
Χαϊδεμενάκου Άννα 
Χαϊδή Ειρήνη 
Χαϊδούτης  Αντώνιος 
Χαιροπούλου Χρυσούλα 
Χαλιούλια Ελένη 
Χαλκιάς Γεώργιος 
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Χαλκιοπούλου Παρασκευή 
Χαμζαδάκη Γεωργία  
Χαρατζόπουλος Παναγιώτης 
Χαριτάκη Γαρυφαλιά 
Χαριτάτου Παρθενία 
Χάρμπαλη Ιουλία 
Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα 
Χαρχαρίδου Αναστασία 
Χατζηγεωργίου Μαρία 
Χατζηγιάννης Θεόδωρος 
Χατζηδημητρίου Ευαγγελία 
Χατζηκωνσταντίνου Ελένη  
Χατζημιχαήλ Χαρούλα  
Χατζημπύρος Κωνσταντίνος 
Χατζηπαναγιώτου Δημήτριος  
Χατζηχρήστου Ελένη Θωμαή 
Χίγκα Μαρία  
Χιωτέλης Ιωάννης 
Χουλιάρα Ξανθή 
Χούπη Μαρία  
Χρηστάκης Σπυρίδων 
Χριστοφόρου Δήμητρα 
Χρυσοχόου Χρυσούλα 
Χωριανοπούλου Ελένη 
Ψαθοπούλου Παγώνα Ξανθή 
Ψαράς Χαράλαμπος 
Ψαρογιάννη Μαρία  
Ψαρογιώργου Χαριτίνη 
Ψαρρά Ειρήνη 
Ψώμος Παναγιώτης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Α΄ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
Σελ. 0042 Bring Your Own Device (BYOD) στην εκπαίδευση. Προοπτικές και 

προκλήσεις 
Σελ. 0051 CLORIS. Ένα πρόγραμμα e-Twinning για το Λύκειο 
Σελ. 0061 Concept Maps. A tool for teaching dyslexic students Science 
Σελ. 0067 Developing an original listening lesson for primary school learners. 

A process-oriented teaching approach 
Σελ. 0077 Drones στην εκπαίδευση 
Σελ. 0086 Effectiveness of technology tools in computer-supported instruction  
Σελ. 0096 Mentoring 
Σελ. 0105 Reforming the Greek VET System. An Innovation Planning Exercise 
Σελ. 0115 Transformative Learning through Aesthetic Experience. A research 

synthesis on critical thinking and empathy applied in second grade 
schools of typical education. 

Σελ. 0124 Venus pudica. Αναζητώντας τα ίχνη του γυναικείου στερεότυπου 
μέσα από την τέχνη. Από την αρχαιοελληνική γλυπτική, στη νεότερη 
ζωγραφική και τη διαφήμιση 

Σελ. 0138 Αναβίωση του Halloween στο χωριό μας. Ένα project για μαθητές 
Δημοτικού 

Σελ. 0148 Ανάγκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία της Ανατολικής 
Ευρώπης 

Σελ. 0159 Αναγωγή της πραγματείας της Τέχνης του Πολέμου του Σουν Τσου, 
στην εφαρμογή του μοντέλου αριστείας EFQM στην Εκπαίδευση  

Σελ. 0168 Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 
Θεωρητικές πτυχές και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του νη-
πιαγωγείου  

Σελ. 0180 Ανάπτυξη της αποκλίνουσας σκέψης με τη μέθοδο των 6 σκεπτόμε-
νων καπέλων. Η περίπτωση της Πολιτικής Παιδείας  

Σελ. 0191 Ανασκόπηση μελετών σχετικά με την ένταξη παιδιών με νοητική υ-
στέρηση στο σχολικό πλαίσιο  

Σελ. 0200 Ανατολή του 21ου αιώνα. Εκπαίδευση σε κρίση, σε μια κοινωνία σε 
κρίση; 

Σελ. 0207 Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι. Προσέγγιση της παρούσας κατάστα-
σης μέσα από βιβλιογραφική έρευνα  

Σελ. 0215 Αντιλήψεις μαθητών της Ε' δημοτικού για την έννοια της αναπηρίας. 
Μία πιλοτική έρευνα δράσης 

Σελ. 0224 Αντιλήψεις φοιτητών-τριών για το ρόλο του εκπαιδευτικού. Η περί-
πτωση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ανάλυση περιεχομέ-
νου ηλεκτρονικών μηνυμάτων διαδικτυακής κοινότητας 

Σελ. 0233 Αξιοποίηση του ιστορικού μυθιστορήματος μέσω φιλαναγνωστικών 
δραστηριοτήτων 

Σελ. 0242 Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μοντελοποίηση διαδικασιών. Εφαρμογή 
στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων 

Σελ. 0253 Αξιοποιώντας την αισθητική εμπειρία για τη διερεύνηση της έννοιας 
της ομάδας και του ρόλου του Εκπαιδευτή στην Εκπαίδευση Ενηλί-
κων  
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Σελ. 0262 Από τον πίνακα στην οθόνη. To PowerPoint στην εκπαίδευση  
Σελ. 0271 Από τους αναγνώστες ιστορίας στους συγγραφείς ιστοριών 
Σελ. 0279 Απόψεις εκπαιδευτικών για τις κοινωνικές σχέσεις μαθητών με ήπια 

νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες με τους συνομηλί-
κους τους στο δημοτικό σχολείο. Ο ρόλος του τμήματος ένταξης  

Σελ. 0288 Απόψεις εν ενεργεία γυναικών εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης 
για το ρόλο της Δια Βίου Μάθησης στην επαγγελματική τους εξέ-
λιξη 

Σελ. 0295 Απόψεις μελλοντικών νηπιαγωγών σχετικά με τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών  

Σελ. 0304 Αρχαίοι Έλληνες Δραματουργοί στο ελληνικό εκδοτικό τοπίο του 
20ού αιώνα 

Σελ. 0314 Ατομικές δεξιότητες ζωής. Το σχολείο συμμέτοχο στην καλλιέργεια 
ολοκληρωμένων, ευτυχισμένων προσωπικοτήτων 

Σελ. 0322 Βιώματα, αφηγήσεις και προτάσεις των Καθηγητών Φυσικής Αγω-
γής για τον Εκφοβισμό 

Σελ. 0328 Δημιουργία και αξιοποίηση εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού 
Kodu στην Αγωγή Υγείας-Διατροφή 

Σελ. 0338 Δημιουργία συνεργατικού παραμυθιού στα πλαίσια εφαρμογής πε-
ριβαλλοντικού προγράμματος από μαθητές της Δ' τάξης 

Σελ. 0348 Δημιουργική γραφή με παραμύθια. Αποτίμηση δημιουργικότητας 
στο Δημοτικό 

Σελ. 0357 Δημιουργώντας αλλιώτικες σχολικές εορτές. Πρόταση παιδαγωγι-
κού υλικού 

Σελ. 0365 Διαδικτυακή μάθηση σ' έναν διαδικτυακό κόσμο. Εικονική πραγμα-
τικότητα; Εκπαιδευτικές προκλήσεις και δυνατότητες στο διαδι-
κτυακά-καθοδηγούμενο παγκόσμιο περιβάλλον  

Σελ. 0375 Διαθεματική διερεύνηση του βαθμού επίτευξης στόχων των αναλυ-
τικών προγραμμάτων Φυσικών Επιστημών, σχετικών με την έννοια 
της ενέργειας στην καθημερινή ζωή  

Σελ. 0380 Διαθεματικό εργαστήρι γρίφων και αινιγμάτων. Ένα νέο διδακτικό 
εργαλείο  

Σελ. 0387 Διακειμενικότητα και παιδική λογοτεχνία. Τα τρία μικρά λυκάκια 
του Ευγένιου Τριβιζά. 

Σελ. 0394 Διαπροσωπικές δεξιότητες ζωής Το σχολείο συμμέτοχο στην καλ-
λιέργεια ενεργών μελών μιας κοινωνίας 

Σελ. 0402 Διαχρονική θεώρηση της παιδαγωγικής διάστασης της αντιλογίας 
(debate) 

Σελ. 0411 Διδασκαλία και Πανεπιστήμιο. Μια μελέτη περίπτωσης 
Σελ. 0419 Διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο και μουσικοκι-

νητική αγωγή Carl Orff 
Σελ. 0428 Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τα πνευματικά δι-

καιώματα που διέπουν τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους 
Σελ. 0436 Διερεύνηση της σχέσης της επαγγελματικής εξουθένωσης με το σχο-

λικό κλίμα και τις συνθήκες εργασίας σε εκπαιδευτικούς ειδικοτή-
των Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
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Σελ. 0446 Διερευνώντας το θρησκευτικό βίωμα των δασκάλων στο σύγχρονο 
Δημοτικό Σχολείο και πώς αυτό επηρεάζει το παλαιό και Νέο Πρό-
γραμμα Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών 

Σελ. 0455 Δίκτυα συνεργασίας και η συνεργασία με τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για την προ-
ώθηση συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Σελ. 0465 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Σύγκριση των κοινών σημείων των θε-
ωριών Deming, Juran και Crosby 

Σελ. 0474 Εγώ, ο άλλος ο έτερος. Η ετερογλωσσία του Mikhail Bakhtin στην 
παιδική λογοτεχνία. Το παράδειγμα δύο ιστοριών 

Σελ. 0482 Ειδική Αγωγή-Διάγνωση-Αυτισμός. Εμπειρίες γονέων 
Σελ. 0490 Εικόνες του πρόσφυγα και του μετανάστη στα Ανθολόγια Λογοτε-

χνικών Κειμένων του Δημοτικού Σχολείου  
Σελ. 0505 Εμπόδια και δράσεις οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ 

των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες 
Σελ. 0513 Έμφυλες διαστάσεις και πολιτική ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. 

Φαινόμενο γυάλινης οροφής 
Σελ. 0524 Εννοιολογήσεις της παιδικής ηλικίας. Ευρωπαϊκές και τοπικές. 
Σελ. 0531 Επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και σχολική κουλ-

τούρα, στην παρούσα συγκυρία 
Σελ. 0539 Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο διδασκαλίας του προγραμματι-

σμού στο δημοτικό σχολείο. Τα συμπεράσματα από δύο ερευνητικές 
προσπάθειες  

Σελ. 0548 Επεκτείνοντας τις μαθησιακές εμπειρίες στη γωνιά οφθαλμιατρείου. 
Μελέτη περίπτωσης  

Σελ. 0557 Επιπτώσεις του ρατσισμού στην ψυχική υγεία των εφήβων μετανα-
στών - προσφύγων. 

Σελ. 0568 Ευρωπαϊκές Ιστορίες: Πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers4Europe 

Σελ. 0575 Εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος κοινωνικοσυναισθη-
ματικής μάθησης στο Νηπιαγωγείο σε σχέση με τη ρύθμιση δυσά-
ρεστων συναισθημάτων και την κοινωνική επάρκεια  

Σελ. 0584 Εφαρμογή λογισμικού προσομοίωσης για την εκπαίδευση βασικών 
εννοιών της Εφοδιαστικής στο ΕΠΑ.Λ  

Σελ. 0593 Η αλγοριθμική σκέψη ως θεμελιακή συνιστώσα της μαθηματικής 
σκέψης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

Σελ. 0603 Η αναγκαιότητα της υλοποίησης βιωματικών προγραμμάτων παρέμ-
βασης κατά του σχολικού εκφοβισμού σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυ-
μνάσια  

Σελ. 0612 Η ανάδειξη της διαφορετικότητας μέσω της διαθεματικής προσέγγι-
σης του θαλάσσιου κόσμου  

Σελ. 0622 Η Αντιγόνη και οι άλλες. Μια διδασκαλία για πέντε δράματα σε τέσ-
σερις πράξεις  

Σελ. 0630 Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην επεξεργασία εικόνας 
Σελ. 0640 Η αξιοποίηση του σχεδίου εργασίας και της μουσειακής εκπαίδευ-

σης στη διδασκαλία της ενέργειας στο δημοτικό σχολείο  
Σελ. 0649 Η αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού στο Μ.τ.Θ 
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Σελ. 0651 Η αποτελεσματικότητα της διόρθωσης των λαθών στον γραπτό 
λόγο. Ποιοτική ανάλυση των πεποιθήσεων των φιλολόγων του Γυ-
μνασίου 

Σελ. 0660 Η αυτονομία της σχολικής μονάδας ως αναγκαία και αποτελεσμα-
τική 

Σελ. 0667 Η διαλογική σχέση της εκπαίδευσης με την οικονομία της αγοράς. 
Προβληματισμοί σχετικά με τη φύση της εκπαίδευσης  

Σελ. 0675 Η διαπολιτισμική διάσταση των δραστηριοτήτων στα βιβλία Λογο-
τεχνίας του Γυμνασίου  

Σελ. 0684 Η διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη 
γλώσσα  

Σελ. 0693 Η διδασκαλία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Σελ. 0704 Η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στην Α' ΓΕΛ 
Σελ. 0716 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως βασική συνιστώσα του οργανω-

σιακού και διοικητικού πλαισίου των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης  

Σελ. 0726 The intervention of parents on students’ motivation (Η εμπλοκή των 
γονέων στα κίνητρα των μαθητών) 

Σελ. 0735 Η επιμόρφωση και η συμβολή της στην επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών  

Σελ. 0744 Η έρευνα δράσης ως καινοτόμος πρακτική επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης των εκπαιδευτικών  

Σελ. 0752 Η θέση της γραμματικής στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 
μετανάστες 

Σελ. 0760 Η θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης και καλλιέργεια αναγνω-
στικής δεξιότητας σε σχολικά πλατωνικά κείμενα  

Σελ. 0773 Η ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα από το 1950 έως σήμερα  
Σελ. 0785 Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στον μοντερνισμό και τον μεταμοντερ-

νισμό  
Σελ. 0793 Η μέτρηση της ενσυναίσθησης στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης  
Σελ. 0801 Η νοητική αναπηρία στο παιδικό βιβλίο 
Σελ. 0810 Η παράνομη μετανάστευση και η προσφυγική κρίση ως πρόβλημα 

ασφάλειας  
Σελ. 0825 Η προκατάληψη του φυσικού αριθμού σε πράξεις με φυσικούς αριθ-

μούς και κλάσματα 
Σελ. 0833 Η προσέγγιση των βιοηθικών διλημμάτων στη Δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση, υπό την οπτική των Ρ. Jarvis και Mezirow 
Σελ. 0841 Η προτεινόμενη αξιολόγηση στις προδιαγραφές των φιλολογικών 

μαθημάτων 
Σελ. 0849 Η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας από τον Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων. Η περίπτωση των Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ρόδου  
Σελ. 0858 Η συμβολή των μικτών ερευνητικών μεθόδων στην εκπαιδευτική έ-

ρευνα. Πλαίσιο εφαρμογής και εμπειρικά δεδομένα 
Σελ. 0868 Η συναισθηματική εμπειρία ως εργαλείο μετασχηματίζουσας μάθη-

σης στην τυπική Εκπαίδευση  
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Σελ. 0879 Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ερευνητικές διαπιστώ-
σεις  

Σελ. 0889 Η σχέση μεταξύ γνώσης και εργασίας στη μεταβιομηχανική κοινω-
νία 

Σελ. 0897 Η χρήση της μεθόδου "Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη" για την 
αλλαγή των παραδοχών των ενηλίκων εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. 
στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας και των Τ.Π.Ε.  

Σελ. 0906 Η χρήση των ασκήσεων υπαίθρου στη διδασκαλία του μαθήματος 
Γεωλογία - Γεωγραφία. Μία έρευνα για την ελληνική πραγματικό-
τητα  

Σελ. 0917 Η ψυχολογία στη δημόσια διοίκηση της Ειδικής Εκπαίδευσης 
Σελ. 0925 Ηχοπαιδαγωγική, ηχοκεντρική εκπαίδευση ή κάπως αλλιώς. Πρα-

κτικές και δυνατότητες της εκπαίδευσης που εστιάζει στον Ήχο  
Σελ. 0937 Θεωρία μάθησης ενηλίκων και μοντέλα επιμόρφωσης και επαγγελ-

ματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών  
Σελ. 0947 Ιστορίες με νόημα Μια πρόταση προγράμματος φιλαναγνωσίας και 

δημιουργικής γραφής για μαθητές Γυμνασίου 
Σελ. 0957 Καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση. Αξιοποίηση των αρχών του 

καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for 
Learning) για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με 
αναπηρίες.  

Σελ. 0964 Κοινωνικές αναπαραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη 
δασκάλα 

Σελ. 0972 Κοινωνικές διαστάσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα κίνητρα των 
εκπαιδευομένων και ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων  

Σελ. 0981 Κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση στο νηπιαγωγείο και ρύθμιση 
δυσάρεστων συναισθημάτων  

Σελ. 0990 Κοινωνιομετρία και κοινωνιομετρικές τεχνικές 
Σελ. 1000 Κουκλοθέατρο στην Ειδική Εκπαίδευση. Ένα καινοτόμο πρό-

γραμμα  
Σελ. 1007 Κριτήρια επιλογής των σχολικών διευθυντών στις αγγλόφωνες χώ-

ρες 
Σελ. 1016 Κυβερνοεκφοβισμός. Η σύγχρονη παθογένεια και ο κρίσιμος ρόλος 

του σχολείου και των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπισή του  
Σελ. 1026 Λαϊκός πολιτισμός και ψηφιακό παιχνίδι στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-

δευση  
Σελ. 1034 Λογοτεχνία και οι σύγχρονες θεωρίες περί νοημοσύνης 
Σελ. 1042 Μέθοδοι ενίσχυσης της αυτονομίας των φοιτητών στην εξ αποστά-

σεως εκπαίδευση 
Σελ. 1050 Μη συμβατική μουσική γραφή και ανάγνωση για παιδιά προσχολι-

κής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Μια βιβλιογραφική προσέγγιση  
Σελ. 1060 Μια διαθεματική προσέγγιση μαθηματικών και λογοτεχνίας: Κ. Π. 

Καβάφης Μές στ' ολικό ποσό δεν άριθμήθηκα...  
Σελ. 1074 Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαιδευτικά προγράμματα 
Σελ. 1068 Μία εφαρμογή της δημιουργίας χαρτών (Google Maps) μόνο για κα-

θηγητές  
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Σελ. 1082 Ξεκλειδώνοντας το λογοτεχνικό κείμενο μέσω της δημιουργικής α-
νάγνωσης και της δημιουργικής γραφής  

Σελ. 1092 Ο Εργοθεραπευτής και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες στο χώρο της 
Εκπαίδευσης  

Σελ. 1100 Ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος ως εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων 
Σελ. 1109 Ο Νόμος ΒΤΜΘ' (2349-1895) Περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκ-

παιδεύσεως. Παρουσίαση και σχολιασμός 
Σελ. 1118 Ο προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουρ-

γίας των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σελ. 1126 Οι αντιλήψεις διευθυντών και υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων 

για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Νομού Αι-
τωλοακαρνανίας 

Σελ. 1135 Οι απόψεις των ατόμων με απώλεια όρασης για την ενσωμάτωση 
τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και το κοινωνικό γίγνεσθαι 

Σελ. 1144 Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι μαθητές χαμηλής βαθμο-
λογίας στη Φυσική. Μια στατιστική ανάλυση από τις πανελλαδικές 
εξετάσεις του 2015 

Σελ. 1155 Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση. Φιλοσοφία, προκαταλήψεις προοπτικές 
Σελ. 1164 Παθολογική χρήση του διαδικτύου. Αντιλήψεις Διευθυντών Γυμνα-

σίων 
Σελ. 1172 Παιδαγωγική αξιοποίηση ηλεκτρονικού επιτραπέζιου παιχνιδιού 

στο μάθημα των Θρησκευτικών Μια πιλοτική εφαρμογή  
Σελ. 1181 Περί πρώτων αριθμών, πλήθους τους και αλγόριθμων ελέγχου πρώ-

τευσης Μια αδρομερής εξερεύνηση, μέσω παραδειγμάτων, για σχο-
λική χρήση  

Σελ. 1194 Περιβαλλοντικές παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις προ-
γράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα Διαχείριση απορ-
ριμμάτων. Η περίπτωση του Γυθείου  

Σελ. 1201 Ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών εγχειριδίων της Α/θμιας Εκπαί-
δευσης Το βιβλίο της Β' και Ε' Δημοτικού ως δυναμικό εγχειρίδιο  

Σελ. 1224 Πολιτικές απασχόλησης Ελλάδας-Σουηδίας και δια βίου εκπαί-
δευση. Συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας 

Σελ. 1236 Προσεγγίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή ένα κόμικ  
Σελ. 1245 Προσεγγίσεις της αφηρημένης τέχνης 
Σελ. 1259 Πρόσφυγες... Υπάρχουν και διαφορετικά ταξίδια 
Σελ. 1268 Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο. Συμβουλές και προτάσεις για 

γονείς και εφήβους 
Σελ. 1277 Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης για τα παιδιά με ΔΕΠΥ  
Σελ. 1285 Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας 

σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 
Σελ. 1296 Στάσεις των μαθητών του Α' Αρσάκειου Γυμνασίου Ψυχικού απέ-

ναντι στη μη λεκτική επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον  
Σελ. 1304 Στοιχεία καθολικότητας και τοπικότητας στην εικονογράφηση των 

λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά με θέμα τους πρόσφυγες  
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Σελ. 1311 Συγκριτική μελέτη των συστημάτων επιλογής διευθυντών σχολείων 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Προτάσεις βελτίωσης του ελληνικού συστή-
ματος  

Σελ. 1319 Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευση 
-κατάρτιση. Θεωρία αυτοπροσδιορισμού - πρακτικές προσεγγίσεις  

Σελ. 1327 Συμβολή στην εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος των Μα-
θηματικών στο Γυμνάσιο 

Σελ. 1336 Συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Από-
ψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σελ. 1344 Συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και κίνητρα στην 
εργασία τους  

Σελ. 1353 Συν-κίνηση γονέων και παιδιών μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
Σελ. 1362 Σχέδιο παρέμβασης για την ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν 

(school belonging) στους μαθητές ενός διαπολιτισμικού Δημοτικού 
σχολείου  

Σελ. 1372 Σχέσεις γλωσσολογίας και διδακτικής της γλώσσας στην Ελλάδα 
Σελ. 1381 Σχολείο και οικογένεια. Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης 

της βίας και του εκφοβισμού, εστιασμένες στη συνεργασία γονέων 
και οικογένειας 

Σελ. 1390 Σχολική διοίκηση στη Μακεδονία 1890-1930 
Σελ. 1400 Σχολική επίδοση των αριστερόχειρων και εκπαιδευτικές πρακτικές 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  
Σελ. 1410 Σχολική ηγεσία και επικοινωνιακή δράση  
Σελ. 1419 Τα open badges και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους 
Σελ. 1429 Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες σε μυθιστορήματα ελληνικής νε-

ανικής λογοτεχνίας  
Σελ. 1438 Τα δικαιώματα του παιδιού στη Μελέτη Περιβάλλοντος 
Σελ. 1447 Τάσεις αναδιαμόρφωσης της θεωρίας φύλου στην εκπαίδευση. Οι 

άνδρες ηγούνται διοικητικά και οι γυναίκες ηγούνται επιμορφωτικά 
- διδακτικά  

Σελ. 1474 Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Παρελθόν και παρόν. Μέλλον; 
Σελ. 1482 Τι θέλουν να πουν οι ποιητές της σχολικής γιορτής της 28ης Οκτω-

βρίου; 
Σελ. 1498 Τι θέλουν να πουν οι ποιητές των τραγουδιών της σχολικής γιορτής 

του Πολυτεχνείου; 
Σελ. 1514 To Wiki στην εξ αποστάσεως συμπληρωματική Δευτεροβάθμια Εκ-

παίδευση 
Σελ. 1527 Το άνοιγμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την αξιοποίηση 

εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών. Εκπαιδευτική έρευνα 
δράσης  

Σελ. 1537 Το βιβλίο του εκπαιδευτικού και η χρήση του από τους εκπαιδευτι-
κούς 

Σελ. 1545 Το Δυικό σύστημα εκπαίδευσης (Μαθητεία) στα ΕΠΑ.Λ ως μέθοδος 
μάθησης. Μια αρχική προσέγγιση. 

Σελ. 1555 Το ενδιαφέρον των Διεθνών Οργανισμών για τον εγγραμματισμό 
τον 21ο αιώνα 
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Σελ. 1563 Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ως βιωμένη εμπειρία. Συγκρίνο-
ντας τις ταυτότητες εκπαιδευτικών δυο διαφορετικών γενεών  

Σελ. 1571 Το έργο τέχνης δίαυλος επικοινωνίας 
Σελ. 1580 Το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πλαίσιο εφαρμογής νομοθετι-
κές επιδιώξεις και κριτική προσέγγιση  

Σελ. 1590 Το Λαϊκό Διδασκαλείο Πελοποννήσου 1948 
Σελ. 1600 Το "Μικρό Βιβλίο", ένα παράδειγμα έκφρασης και δημιουργικότη-

τας μαθητών με Δ.Α.Δ., στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης  
Σελ. 1608 Το τραγούδι της φάλαινας,  της Ντάιαν Σέλντον. Μια δοκιμή προ-

σέγγισης με βάση τη συναλλακτική θεωρία της Louise Rosenblatt 
Σελ. 1617 Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και ο ρόλος του σχολικού κοι-

νωνικού λειτουργού 
Σελ. 1626 Το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχληση στους εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
Σελ. 1635 Τρόποι ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σχολικό 

χώρο και η συμβολή τους στην ευρύτερη ανάπτυξη των παιδιών με 
διαταραχή στο αυτιστικό φάσμα 

Σελ. 1644 Υπάρχει ανάγκη επαγγελματικοποίησης του σχολικού διευθυντή; 
Σελ. 1654 Υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ στο Δημοτικό Σχολείο. Μελέτες περί-

πτωσης. Διαδρομές εμπόδια και προοπτικές 
Σελ. 1662 Φιλοσοφία και μουσειοπαιδαγωγική στη Μέση Εκπαίδευση. Το Ψη-

φιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος 
Σελ. 1669 Φοιτητικές αντιδράσεις για την εφαρμογή του πανεπιστημιακού Ορ-

γανισμού του 1932  
Σελ. 1679 Χαρακτηριστικά παιδιών με Δ.Α.Φ. και στρατηγικές ένταξής τους 

στο γενικό δημοτικό σχολείο  
Σελ. 1689 Χαρακτηριστικά ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τη Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
Σελ. 1700 Ψηφιακά διδακτικά σενάρια τα οποία ενσωματώνουν εφαρμογές 

γνωστικών εργαλείων. Υλοποίηση και εφαρμογή με την πλατφόρμα 
Moodle 

Σελ. 1711 Ψηφιακός γραμματισμός στην Προσχολική εκπαίδευση. Ανάπτυξη 
της ικανότητας διαχείρισης των ψηφιακών πολυτροπικών κειμένων 

Β΄ ΜΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
Σελ. 1721 ΑRιστοΤέχνημα. Μια μαθητική πολιτιστική εφημερίδα 
Σελ. 1730 Άμεσης ανάσυρσης παραδείγματα και αντιπαραδείγματα στην διδα-

σκαλία των Μαθηματικών στην Μέση Εκπαίδευση  
Σελ. 1738 Ανάπτυξη του μοντέλου διαδικτυακής κοινότητας διερεύνησης σε 

σεμινάριο μεικτής μάθησης για εκπαιδευτικούς  
Σελ. 1749 Αξιοποίηση ψηφιακής εκδοχής του παιχνιδιού ΝΙΜ στα μαθημα-

τικά. Μια μελέτη περίπτωσης  
Σελ. 1759 Γνωρίζοντας την Ευρώπη μέσα από ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  
Σελ. 1768 Διδακτική αξιοποίηση του μεταφραστικού εργαλείου της Βικιπαί-

δεια 
Σελ. 1776 Διδακτική αξιοποίηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών στο Γυ-

μνάσιο. Η περίπτωση της Αποστολικής Συνόδου  
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Σελ. 1796 Διεκδικώντας τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μία πρόταση μεικτής δι-
δακτικής προσέγγισης. Διδακτικό Σενάριο 

Σελ. 1807 Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη 
των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας  

Σελ. 1816 Εκπαίδευση ενηλίκων και Τ.Π.Ε. Στάσεις καταρτιζόμενων σε ΔΙΕΚ 
απέναντι στα δίκτυα επικοινωνίας  

Σελ. 1824 Επαγγελματική ηθική των εκπαιδευτικών. Μελέτη Περίπτωσης 
Σελ. 1835 Επικοινωνία καθηγητή - φοιτητή στην εξ αποστάσεως ανοικτή εκ-

παίδευση. Απόψεις φοιτητών του Ε.Α.Π. 
Σελ. 1865 Επικοινωνία σχολείου και οικογένειας. Διαμορφωτικοί πυλώνες της 

σχολικής επίδοσης του παιδιού. 
Σελ. 1875 Επίλυση προβλήματος. Μια δεξιότητα ζωής με εφαρμογές στη διδα-

σκαλία, τη μάθηση, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία  
Σελ. 1884 Η αξιοποίηση των βιβλίων της σειράς Μικρά Βήματα - Μεγάλοι 

Δρόμοι για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης  
Σελ. 1891 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο  
Σελ. 1898 Η εκπαιδευτική και διαμορφωτική σημασία της μουσικής στην ελ-

ληνική αρχαιότητα 
Σελ. 1906 Η εκπαιδευτική ψηφιακή αφήγηση και η σχέση της με τον μύθο 
Σελ. 1917 Η ένταξη των παιδιών προσφύγων στην ελληνική εκπαίδευση. Κίν-

δυνοι, προκλήσεις και προοπτικές  
Σελ. 1924 Η θεατροπαιδαγωγική ως πρακτική ένταξης παιδιών μεταναστευτι-

κής καταγωγής στην ομάδα της τάξης  
Σελ. 1933 Η μαθησιακή διεργασία των μαθητών-τριών με διάχυτες αναπτυξια-

κές διαταραχές από τη θεωρία στη διδακτική πράξη 
Σελ. 1943 Η συμβολή των ψηφιακών ιστοριών στην ενίσχυση της αναγνωστι-

κής δεξιότητας  
Σελ. 1953 Η συνεργατική δημιουργική γραφή στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

e-Twinning 
Σελ. 1962 Η χρήση προσωπικών ανθρώπινων ιστοριών ως ιστορικο-γνωστικό 

υλικό. Ένα σενάριο διδασκαλίας βασισμένο στην ταινία του διε-
θνούς οργανισμού Centropa: Οι τρεις υποσχέσεις  

Σελ. 1972 Θέματα βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της δι-
δασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο. Ο ρό-
λος των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών  

Σελ. 1980 Κριτική αξιολόγηση δημοσιευμένης έρευνας σε ζητήματα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης  

Σελ. 1989 Ο βαθμός επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άσκηση της εθνι-
κής εκπαιδευτικής πολιτικής 

Σελ. 2000 Ο ρόλος των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη μαθησιακή διαδικα-
σία. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Σελ. 2009 Ο φωτογράφος της ημέρας. Παρατηρώντας και καταγράφοντας στά-
σεις και συμπεριφορές παιδιών προσχολικής ηλικίας κατά τη χρήση 
φωτογραφικής μηχανής 

Σελ. 2017 Οδυσσέας και Καλυψώ, Ε 165-310. Σενάριο διδασκαλίας, με τη 
χρήση Τ.Π.Ε. 
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Σελ. 2025 Οι επαγγελματικές προτιμήσεις των μαθητών δημοτικού (Ε' & ΣΤ' 
τάξη) της νήσου Σύρου, στην Ελλάδα της κρίσης 

Σελ. 2034 Οι ιστορίες μάθησης στην περιγραφική αξιολόγηση του δημοτικού 
σχολείου 

Σελ. 2044 Οι μεταγνωστικές δεξιότητες στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπου-
δών. Ειδική αναφορά στο μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματι-
κών  

Σελ. 2055 Οικογένεια ζεστή... ένας κήπος με ζωή. Διδακτικό σενάριο με χρήση 
Τ.Π.Ε. 

Σελ. 2066 Παιδαγωγικές διαστάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
Σελ. 2074 Πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών 

προσχολικής ηλικίας Αξιοποίηση των συγκρούσεων για εκμάθηση 
επιθυμητής συμπεριφοράς  

Σελ. 2084 Πρόγραμμα κοινωνικοπολιτισμικής εμψύχωσης σε κέντρο φιλοξε-
νίας παιδιών  

Σελ. 2093 Σοφοκλέους Τραγωδίαι: Αντιγόνη, με χρήση Τ.Π.Ε. 
Σελ. 2101 Στρατηγικές που εφαρμόζουν οι μαθηματικοί στους νοερούς υπολο-

γισμούς και στις εκτιμήσεις  
Σελ. 2110 Τα βιβλία της Οικιακής Οικονομίας. Από το παλιό στο καινούργιο. 
Σελ. 2118 Το γονεϊκό στυλ που εφαρμόζουν ο πατέρας και η μητέρα σε σχέση 

με το άγχος προδιάθεσης των παιδιών στην προεφηβική ηλικία 
Σελ. 2130 Το διαδραστικό παραμύθι ως εργαλείο για τον έλεγχο και την καλ-

λιέργεια της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης Σχεδιασμός, δη-
μιουργία και προ-πιλοτική εφαρμογή  

Σελ. 2138 Το δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας ως απά-
ντηση στο σχεδίασμά παρεμβατικών προγραμμάτων στο επίπεδο της 
τάξης. 

Σελ. 2148 Το εκπαιδευτικό λογισμικό Γεωγραφία Ε' - Στ' Δημοτικού, υπό το 
πρίσμα των θεωριών μάθησης 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Σελ. 2157 Characteristics of Moderate Intellectual Disability  
Σελ. 2163 Difficulties of mild intellectual disabilities 
Σελ. 2170 English Learning Friends (ELF) - Φίλοι που μαθαίνουν Αγγλικά. Σύ-

ντομη ανακοίνωση διετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 
Σελ. 2176 The transition from nursery to primary school (Η ομαλή μετάβαση 

των παιδιών από την προσχολική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) 
Σελ. 2179 Ανακαλύπτοντας την Ιλιάδα μέσα από θεατρικές τεχνικές 
Σελ. 2186 Από την κουζίνα στο εργαστήριο με κινηματογραφικό τρόπο. Πει-

ράματα Πειρά-Γ'-ματα στη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 
Σελ. 2195 Δημιουργία Θεματικών Μουσείων 
Σελ. 2200 Δυνατές παιδικές φιλίες στην παιδική λογοτεχνία 
Σελ. 2207 Δυσλεξία και αναγνωστικές δυσκολίες. Διαφοροποίηση των στρα-

τηγικών παρέμβασης 
Σελ. 2214 Ένταξη και εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών στο ελληνικό εκ-

παιδευτικό σύστημα 
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Σελ. 2231 Αξιολόγηση στάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
για την επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινω-
νίας 

Σελ. 2237 Η περιγραφική αξιολόγηση στην ύλη της Γεωλογίας στο πλαίσιο του 
μαθήματος Γεωλογία - Γεωγραφία. Η χρήση ρούμπρικας ως εργα-
λείο συνδυασμού περιγραφικής αξιολόγησης - βαθμολόγησης μαθη-
τών  

Σελ. 2244 Η συνεργατική μάθηση και ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού 
Σελ. 2253 E-gaming in education, the gender aspect. (Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

στην εκπαίδευση. Η διάσταση του φύλου) 
Σελ. 2261 Κριτήρια επιλογής λογοτεχνημάτων. Εμπειρική έρευνα με νηπιαγω-

γούς. 
Σελ. 2269 Ξεκλειδώνοντας τη φαντασία, με πρακτικές του σουρεαλιστικού κι-

νήματος  
Σελ. 2276 Οι Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ως πεδίο δράσεων ηθικής ανάπτυξης 
Σελ. 2284 Παιδαγωγική εφαρμογή εικονικού μουσείου σε παιδιά δημοτικού με 

τη χρήση Νέων Τεχνολογιών  
Σελ. 2296 Σχολικός εκφοβισμός. Προσδιορισμός και περιγραφή του φαινομέ-

νου 
Σελ. 2302 Υποθετικό συμβόλαιο τιμής-συναντίληψης μεταξύ ενός παιδιού με 

εκφοβιστική συμπεριφορά (θύμα) και των γονιών του 
Σελ. 2311 Ψηφιακή δικτύωση στη σύγχρονη εκπαίδευση 
Δ΄ ΜΕΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Σελ. 2316 4ΜΑΤ και Τ.Π.Ε. στην Ιστορία 
Σελ. 2327 Come and visit my city. Πολιτιστικό πρόγραμμα e-Twinning στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Σελ. 2336 Teachers4Europe: ICare4Eu - Νοιάζομαι για την Ευρώπη. Σεβασμός 

στη διαφορετικότητα. Λέω όχι στο σχολικό εκφοβισμό  
Σελ. 2346 Ανακυκλώνω - διαθεματικά  
Σελ. 2354 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διδακτικό σενάριο 
Σελ. 2362 Ας μεταμορφώσουμε την αυλή του σχολείου μας. Ένα πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές Γυμνασίου  
Σελ. 2373 Δημιουργώντας ηλεκτρικά κυκλώματα. Διδακτικό σενάριο με 

χρήση των Τ.Π.Ε. 
Σελ. 2386 Διαθεματικά διδακτικό σενάριο - Θέατρο στο ραδιόφωνο: "Ο φτω-

χός και τα γρόσια" 
Σελ. 2396 Διαπολιτισμικό παραμύθι στα πλαίσια του προγράμματος Τ4Ε. Το 

ταξίδι του μικρού Αρζίμ στην Ευρώπη  
Σελ. 2405 Διαφοροποιημένη διδασκαλία στα Αρχαία ελληνικά από το πρωτό-

τυπο (Α' Γυμνασίου) 
Σελ. 2415 Διδακτική κλασμάτων στις Ε'-ΣΤ' τάξεις Δημοτικού σχολείου μέσω 

πλατφόρμας η-τάξη (e-Class) και google forms  
Σελ. 2429 Διδακτική πρόταση αξιοποίησης του περιβάλλοντος "Δημώδης 

Γραμματεία" του Κ.Ε.Γ. για τη διδασκαλία της σάτιρας 
Σελ. 2439 Διδακτικό σενάριο εκμάθησης λεξιλογίου στα πλαίσια της επικοι-

νωνιακής μεθόδου για την ελληνική ως δεύτερη-ξένη γλώσσα 
Σελ. 2449 Διδακτικό σενάριο: "Θανατική ποινή" 
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Σελ. 2457 Διδάσκοντας ελκυστικά τον αρχαιοελληνικό λόγο. Σενάριο διδα-
σκαλίας για τη Β' Γυμνασίου 

Σελ. 2470 Εθισμός στο διαδίκτυο κατά την εφηβεία. Διδακτικό Σενάριο 
Σελ. 2478 Τέχνη/Τεχνολογία θεάτρου - Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων 
Σελ. 2487 Εκπαιδευτικό σενάριο για τα οικονομικά μαθήματα στη Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση με όραμα την αειφορία - διανομή πλούτου 
Σελ. 2496 Εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία απλών και σύνθετων μη-

χανών με τη χρήση LEGO σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχο-
λικής ηλικίας  

Σελ. 2504 Ένα συναρπαστικό ταξίδι γύρω από τον κόσμο με αερόστατα 
Σελ. 2514 Εργαστήρι Τ.Π.Ε. Μια φωτογραφική μηχανή στην προσχολική εκ-

παίδευση - Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης  
Σελ. 2526 Η ανάδειξη της διαφορετικότητας μέσω της διαθεματικής προσέγγι-

σης του θαλάσσιου κόσμου  
Σελ. 2537 Η ανάπτυξη της νομισματικής οικονομίας και η εμφάνιση των Τρα-

πεζών στον αρχαίο κόσμο 
Σελ. 2547 Η αξιοποίηση της παντομίμας για την υπέρβαση της υποχρεωτικό-

τητας και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής στη σχολική Φυ-
σική Αγωγή  

Σελ. 2558 Η Ευρώπη μέσα από «αντιθέσεις». Εφαρμογή του κριτικού γραμμα-
τισμού στη Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου  

Σελ. 2568 Η μετάβαση από την αγροτική κοινωνία στη βιομηχανική. Διδα-
κτικό ψηφιακό σενάριο. 

Σελ. 2578 Η μυστική γλώσσα των διαφημίσεων 
Σελ. 2587 Η προσευχή στο μάθημα των Θρησκευτικών του Γυμνασίου 
Σελ. 2597 Η τραγωδία "Ελένη" του Ευριπίδη. Μια διδακτική πρόταση με αξιο-

ποίηση ιστοεξερεύνησης. Διδακτικό σενάριο 
Σελ. 2606 Θεσσαλονίκη, η μεγάλη πυρκαγιά του 1917. Αναδεικνύοντας τον 

πολυεθνικό χαρακτήρα της πόλης στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Ιστορίας Γ’ Γυμνασίου. 

Σελ. 2616 Κάνοντας μαθηματικά με το εφαρμογίδιο: Διατροφή και Άθληση - 
Τ.Ο.Μ.Ε.Σ  

Σελ. 2625 Κουκλοθέατρο: "Η αχαριστία του κροκόδειλου", ένα βήμα προς την 
ενσυναίσθηση 

Σελ. 2635 Μεταφορές και στερεότυπα μέσα από τους ήρωες των κλασικών πα-
ραμυθιών και συσχετισμοί τους με την εκδήλωση παιδικής βίας. 

Σελ. 2643 Μια διδακτική πρόταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρα-
τικές αξίες και το Ολοκαύτωμα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για 
την αειφορία  

Σελ. 2652 Μια διδασκαλία Μουσικής μέσω του Θεάτρου Σκιών 
Σελ. 2659 Μια συγκριτική μελέτη των διατροφικών συνηθειών σε Ελλάδα και 

Αγγλία. Ένα εφαρμοσμένο σχέδιο εργασίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. για 
καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα  

Σελ. 2668 Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Θεόφιλος. Δημιουργία μουσειακού χώρου 
στο σχολείο από μαθητές της Β' Δημοτικού  

Σελ. 2679 Ξεγελώντας τον Κύκλωπα - Εκπαιδευτικό Σενάριο στην Οδύσσεια 
Σελ. 2691 Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος στη Σ.Σ.Ε. 

35

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Σελ. 2723 Ο πολιτισμός μου υποδέχεται τον ξένο. Κατώτερος ούτος ή άλλος; 
Σελ. 2733 Ο σχολικός μας κήπος 
Σελ. 2745 Οι μαθητές ξεναγούν μαθητές στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης 
Σελ. 2755 Η ποίηση στο Νηπιαγωγείο. Μια διαφορετική προσέγγιση προώθη-

σης της δημιουργικότητας των παιδιών. Μελέτη περίπτωσης του 
25ου Νηπιαγωγείου Ιλίου  

Σελ. 2767 Πρόγραμμα Teachers4Europe. Όσα τα μνημεία μας διδάσκουν. Το 
χθες, το σήμερα και το αύριο... 

Σελ. 2778 Προγραμματισμός και προετοιμασία εκπαιδευτικού προγράμματος 
για το μουσείο για μαθητές Δημοτικού με θέμα "Τρέχει το νερό στο 
μύλο" 

Σελ. 2789 Σενάριο διδασκαλίας για την Α΄ Γυμνασίου: Η ζωή στην πόλη. Τα 
συναισθήματα των κατοίκων 

Σελ. 2800 Τα υαλοθετήματα των Κεχριών πηγαίνουν στο σχολείο... Μια δια-
θεματική διδακτική πρόταση  

Σελ. 2811 Ταράζοντας τα νερά με διαδικασίες STEM 
Σελ. 2822 Το λογισμικό Molecular Workbench στη διδασκαλία των πρωτεϊνών  
Σελ. 2833 Το μονόχορδο του Πυθαγόρα και η Πυθαγόρεια κλίμακα. Διαθεμα-

τικό διδακτικό σενάριο  
Σελ. 2843 Το νερό πηγή ζωής. Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο  
Σελ. 2859 Ψηφιακό Λεξικό οικονομικών όρων. Διδακτικό Σενάριο 
Ε΄ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Σελ. 2869 Difficulties in introducing innovations in the Greek education sys-

tem. A challenge for national policy makers  
Σελ. 2875 From Macro to Micro Economic Analysis in Education of Manage-

ment of Environmental Goods  
Σελ. 2880 Physical education and acceptance of diversity 
Σελ. 2887 Αθλητικά Ηλεκτρονικά παιχνίδια: Ψυχαγωγικό και Παιδαγωγικό 

μέσο στην προσχολική ηλικία 
Σελ. 2893 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο του μαθήματος των Ει-

καστικών με τη χρήση της μεθόδου: "Μετασχηματίζουσα μάθηση 
μέσα από την αισθητική εμπειρία"  

Σελ. 2899 Αντιμετωπίζοντας το σχολικό εκφοβισμό με τη ματιά του εκπαιδευ-
τικού 

Σελ. 2908 Αντιναζιστική εκπαίδευση μέσω της ιστορικής γνώσης και αντίστοι-
χων σχολικών δραστηριοτήτων  

Σελ. 2918 Αντιστροφή ρόλων στο παραμύθι Σταχτοπούτα 
Σελ. 2928 Αξιολόγηση διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας  
Σελ. 2941 Αξιολόγηση ιστοσελίδων ελληνικών μουσείων από μαθητές Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης 
Σελ. 2947 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στελέχη εκπαίδευσης. Απόψεις 

Σχολικών Συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Σελ. 2957 Αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας ως μέσο για την ανάπτυξη της 

στοχαστικής διάθεσης των μαθητών  
Σελ. 2964 Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την εξοικείωση των μαθητών με τις τε-

χνικές παραγωγής χιουμοριστικών κειμένων 
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Σελ. 2973 Από τη στείρα σχολική γνώση στη νοηματοδότησή της. Ένα παρά-
δειγμα βασισμένο στην ενότητα Ενέργεια της Φυσικής της Ε΄ και 
Στ΄ τάξης  

Σελ. 2981 Από το εκπαιδευτικό λογισμικό στο εκπαιδευτικό σενάριο 
Σελ. 2986 Από το κείμενο στην παράσταση. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την 

εξοικείωση των μαθητών με τα χαρακτηριστικά των θεατρικών κει-
μένων  

Σελ. 2993 Αποτελεσματικές ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών στην καθημερινή 
πρακτική του σχολείου 

Σελ. 3001 Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επι-
λογή Σχολικών Διευθυντών στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων  

Σελ. 3010 Βήματα για τη ζωή: Από τον φόβο στην ασφάλεια... 
Σελ. 3016 Βραδυμαθείς μαθητές. Απόψεις και στάσεις δασκάλων και λογοθε-

ραπευτών  
Σελ. 3023 Για μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική σχολικής μονάδας 
Σελ. 3029 Γλώσσα και αριστερά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου  
Σελ. 3036 Γλώσσα και σχολική επίδοση 
Σελ. 3042 Γνωρίζοντας τον κόσμο. Καινοτόμος προσέγγιση της γεωγραφίας 

μέσα από διαθεματική δραστηριότητα  
Σελ. 3046 Γραφειοκρατία στις σχολικές μονάδες και αποτελεσματικότητα  
Σελ. 3055 Δημιουργική γραφή με τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ 
Σελ. 3068 Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Γλώσσας Β' Δημοτικού: "Με προ-

σκαλούν και προσκαλώ!" 
Σελ. 3077 Διαχείριση σχολικής κρίσης μέσα από μελέτη περίπτωσης 
Σελ. 3083 Διδακτικό σενάριο στην ενότητα: "Είδη και εφαρμογές ηλεκτρικών 

μηχανών" 
Σελ. 3089 Διδακτικό σενάριο στρατηγικής διοίκησης. Πως οι στρατηγικοί στό-

χοι του Οργανισμού αντιμετωπίζουν τις ευκαιρίες για καινοτομίες 
σε προϊόντα, δράσεις και το επιχειρησιακό μοντέλο 

Σελ. 3096 Διδασκαλία μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στο φά-
σμα του αυτισμού 

Σελ. 3100 Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών για ικανοποί-
ηση από το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Μυτιλήνης 

Σελ. 3108 Διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά παιδιών 
στο σχολείο 

Σελ. 3113 Διερεύνηση του ρόλου των προγραμμάτων διαμεσολάβησης συνο-
μηλίκων στη σχολική καθημερινότητα 

Σελ. 3120 Δίνω μορφή στο δικό μου μνημείο, μέσω της μάθησης, βασισμένης 
σε πρόβλημα  

Σελ. 3129 Δύο τρόποι αξιολόγησης: Πρόγραμμα Σπουδών - Τράπεζα Θεμάτων 
Σελ. 3135 Εκπαιδευτική πολιτική και ιδιότητα του πολίτη 
Σελ. 3143 Εκπαιδευτική προσέγγιση της ημισφαιρεκτομής σε παιδιά. Μια βι-

βλιογραφική παρουσίαση 
Σελ. 3150 Εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα των Αγγλικών με την αξιοποί-

ηση εργαλείων web 2.0  
Σελ. 3155 Επιλεκτική αλαλία - Η περίπτωση της Μαρίας 
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Σελ. 3159 Έρευνα και πειραματισμός για την καθίζηση του πηλού σε υδάτινο 
περιβάλλον 

Σελ. 3163 Ετερότητα και φιλοσοφία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
Σελ. 3170 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σχολικής Σύμπραξης Erasmus+ με τίτλο: 

"Cinemaths Paradise" 
Σελ. 3179 Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους 

το 1453. Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο με την αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε.. 

Σελ. 3185 Η αναγκαιότητα της μουσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία. Μια 
αποτίμηση για την Ελληνική πραγματικότητα 

Σελ. 3191 Η ανάλυση συνομιλίας ως προσέγγιση της ανάλυσης λόγου και οι 
εφαρμογές της στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 

Σελ. 3195 Η αξιολόγηση και επιμόρφωση του δασκάλου στην Ιταλία και στην 
Ελλάδα 

Σελ. 3204 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση σε χώρες στην Ευρώπη & στην Ελ-
λάδα 

Σελ. 3212 Η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα ΕΚΦΕ για 
την επιμόρφωση του κλάδου των φυσικών. 

Σελ. 3219 Η αυλή του σχολείου μας-Σχολικός κήπος 
Σελ. 3226 Η δημιουργική γραφή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διερευνώ-

ντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών  
Σελ. 3230 Η δημιουργική γραφή στο μάθημα της Γαλλικής γλώσσας 
Σελ. 3240 Η διαδικασία συγκρότησης ταυτότητας κατά την εφηβική ηλικία 
Σελ. 3248 Η διαδικτυακή πύλη του έργου Scientix ως αναπόσπαστο εργαλείο 

της εκπαιδευτικής κοινότητας STEM 
Σελ. 3254 Η διαπολιτισμική παγκοσμιότητα στην αντίληψη της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας 
Σελ. 3262 Η διαπολιτισμικότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της ελ-

ληνικής γλώσσας για το δημοτικό σχολείο 
Σελ. 3271 Η διατροφική κρίση του 21ου αιώνα  
Σελ. 3276 Η διδασκαλία του Cern μέσα από την τέχνη της μουσικής 
Σελ. 3282 Η διερεύνηση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών -τριών του 

Λυκείου. Μια έρευνα βασισμένη σε μαθητικά γραπτά των εξετά-
σεων των ετών 2015 και 2016.  

Σελ. 3295 Η δραματοποίηση και η σχέση της με το θεατρικό παιχνίδι 
Σελ. 3300 Η εναλλαγή του ηγετικού στυλ των Διευθυντών των Δημόσιων Δη-

μοτικών Σχολείων της Κύπρου και η σχέση της με την ακαδημαϊκή 
επίδοση των μαθητών τους  

Σελ. 3308 Η εξέλιξη στη Χημεία αλλά και στις Φυσικές Επιστήμες μέσα από 
τα αντίστοιχα εγχειρίδια 

Σελ. 3315 Η επίδραση της εφαρμογής των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων στα 
προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. 

Σελ. 3325 Η εφαρμογή του DALTON PLAN στο ελληνικό σχολείο  
Σελ. 3330 Η Θεία και η Πολιτική Οικονομία 
Σελ. 3334 Η θεωρία του Jean Piaget και του Lev Vygotsky για τη γνωστική 

ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία. Εφαρμογές και κριτική προσέγ-
γιση  
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Σελ. 3342 Η καλλιέργεια Μουσικής Παιδείας σε Γενικό Λύκειο 
Σελ. 3348 Η καλλιέργεια της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης λέξεων με 

συμφωνικά συμπλέγματα σε έναν μαθητή με δυσλεξία. Ένα εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα παρέμβασης.  

Σελ. 3361 Η μελέτη εξέλιξης του περιβαλλοντικού τοπίου της περιοχής της 
Τούμπας Θεσσαλονίκης ως εργαλείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

Σελ. 3367 Η Μουσειακή αγωγή μέσα από τη δημιουργική παραγωγή γραπτού 
λόγου και εκφραστικής κίνησης. Ένα παράδειγμα πολιτιστικού προ-
γράμματος  

Σελ. 3374 Η πολιτιστική ιστορία στη ξενόγλωσση τάξη της Δ.Ε. Η περίπτωση 
του Γαλλικού Φιλελληνισμού 

Σελ. 3381 Η πρόβλεψη της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 
προσχολικής ηλικίας από την συναισθηματική νοημοσύνη. 

Σελ. 3389 Η Συμβουλευτική στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
Σελ. 3396 Η συνεισφορά του προγράμματος "Οδυσσέας" στην εκμάθηση της 

νεοελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε άνεργους μετανάστες στο 
Δήμο Κασσάνδρας  

Σελ. 3402 Η φιλοσοφία, ο χαρακτήρας της θρησκευτικής εκπαίδευσης και η 
αποτύπωσή τους στα Π.Σ. των Θρησκευτικών (2011 & 2016) για τη 
Στ' Δημοτικού 

Σελ. 3408 Η χρήση των νέων τεχνολογιών στις ρουμπρίκες αξιολόγησης 
Σελ. 3414 Η χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση των μα-

θησιακών δυσκολιών 
Σελ. 3419 Ιλιάδα - Μήνις (Α 102-188) 
Σελ. 3426 Ίχνη μνημειακής κληρονομιάς παραδοσιακού ύφους στο Θεσπρω-

τικό χώρο & περιβαλλοντική εκπαίδευση  
Σελ. 3433 Κάπου θα συναντηθούμε... στο ίδιο σύμπαν ζούμε. Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  
Σελ. 3440 Κινηματογραφικές μεταφορές λογοτεχνικών έργων στη διδασκαλία 

ξένων γλωσσών 
Σελ. 3446 Κολύμβηση στο Δημοτικό σχολείο. Μια διαθεματική βιωματική 

προσέγγιση  
Σελ. 3453 Μεγαλώνουμε και αλλάζουμε 
Σελ. 3459 Μελέτη διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελαστική 

κρούση, με τη χρήση του λογισμικού Excel 
Σελ. 3474 Μελέτη οικονομιών κλίμακας σε μονάδες αξιοποίησης παραπροϊό-

ντων  
Σελ. 3483 Μια διαθεματική - διεπιστημονική προσέγγιση στα Αγγλικά της Α' 

Γυμνασίου 
Σελ. 3491 Μορφές επιθετικότητας στο σχολικό πλαίσιο  
Σελ. 3497 Νεοελληνικές διάλεκτοι και εκπαίδευση. Μια σχέση αρμονική; 
Σελ. 3504 Νεοελληνική γλώσσα Γ' Γυμνασίου. Υπηρετώντας την παιδαγωγική 

της ειρήνης  
Σελ. 3515 Ο Γκρέκο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Διδακτικό σενάριο  
Σελ. 3523 Ο προγραμματισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  
Σελ. 3529 Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-

στημα 
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Σελ. 3535 Ο σεξισμός ως μορφή βίας στον παιδικό κινηματογράφο. Μια έ-
ρευνα υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης  

Σελ. 3542 Ο Σ.Ε.Π. ως πρακτική σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά ερ-
γασίας 

Σελ. 3548 Οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών της Ε' και Στ' τάξης του 
δημοτικού κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου σύμφωνα 
με την κειμενοκεντρική θεωρία και το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα 
γλώσσας  

Σελ. 3556 Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ως ανοικτά κοινωνικά συστήματα  
Σελ. 3563 Οι μικροί εξερευνητές της πόλης μας 
Σελ. 3569 Οι παράγοντες που βοηθούν ή εμποδίζουν τις καινοτομίες στα Σχο-

λεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σελ. 3575 Οικονομική αποτίμηση της βιομηχανικής ρύπανσης με τον μηχανι-

σμό του χρηματιστηρίου ρύπων  
Σελ. 3582 Όλη η Ευρώπη, ένα παιχνίδι δρόμος. Διαπολιτισμικές δημιουργίες 

με θεματικό κέντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Σελ. 3589 Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της Τοπικής Ι-

στορίας Το παράδειγμα για τη Βυζαντινή Καστοριά  
Σελ. 3603 Παιδική κατάθλιψη και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
Σελ. 3612 Παραδοσιακή θρησκεία και κοινωνία 
Σελ. 3620 Παρακίνηση στην εκπαίδευση. Μια πρόταση εφαρμογής του παρα-

κινητικού μοντέλου του Maslow στην εκπαίδευση  
Σελ. 3628 Πόλεμος και ειρήνη. Προσφυγιά και ασφάλεια. Ένα διδακτικό σε-

νάριο για το νηπιαγωγείο. 
Σελ. 3635 Ποσοτική μέτρηση επίδρασης έργου e-Twinning στη βαθμολογία 

μαθητών Λυκείου  
Σελ. 3641 Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής δράσης «Teachers4Europe» στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  
Σελ. 3649 Προσφυγική κρίση και ελληνική εκπαίδευση 
Σελ. 3655 Πώς κυοφορείται η μνήμη του εμφυλίου σ' αυτούς που τον διδά-

σκουν; 
Σελ. 3663 Στρατηγικός και λειτουργικός προγραμματισμός σε μία ιδιωτική 

σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Σελ. 3671 Συμμετοχικός σχεδιασμός. Βασικές αρχές υπό το βλέμμα των ψη-

φιακών τεχνολογιών και γεφύρωση χασμάτων μέσω του οπτικού 
γραμματισμού  

Σελ. 3682 Σχέδιο αυτοαξιολόγησης του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρίνιου. 
Μία ολοκληρωμένη πρόταση 

Σελ. 3693 Σχέδιο διάρθρωσης ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με τη βοήθεια 
των Τ.Π.Ε. με θέμα Βοηθάμε για να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας  

Σελ. 3701 Τα βασικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής εποχής για το νηπιαγω-
γείο  

Σελ. 3709 Τα εκφραστικά μέσα της τέχνης ως σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης 
Σελ. 3716 Τα κοινωνικά δίκτυα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδακτικό σε-

νάριο για τη διδασκαλία της ποιητικής φόρμας μέσω facebook 
Σελ. 3722 Τα χαρακτηριστικά του σχολικού Διευθυντή ως Προϊσταμένου και 

ως Ηγέτη  
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Σελ. 3729 Τάσεις και προοπτικές στο επάγγελμα του δασκάλου 
Σελ. 3738 Τέχνη και παιδί 
Σελ. 3744 To e-portfolio (Ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) 
Σελ. 3761 Το έργο του Γρηγόρη Ξενόπουλου: «Στέλλα Βιολάντη» - Μια συγ-

χρονική ανάγνωση  
Σελ. 3767 Το συμβολικό παιχνίδι στο νηπιαγωγείο 
Σελ. 3773 Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας 
Σελ. 3779 Τοπική ιστορία, αξίες και διαχείριση πρώην βιομηχανικών χώρων 
Σελ. 3796 Φορολογικές υποχρεώσεις & θρησκευτική ελευθερία  
Σελ. 3804 Φύλο και διαδικτυακός εκφοβισμός 
Σελ. 3814 Ψυχολογικές τεχνικές αυτορρύθμισης. Μια πρόταση για την ενί-

σχυση της αυτοαποτελεσματικότητας και του αυτοελέγχου των εκ-
παιδευτικών 

ΣΤ΄ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Σελ. 3821 Διά βίου μάθηση και κοινωνική συνοχή 
Σελ. 3830 Η αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εκπαίδευση 
Σελ. 3844 Η αξία των κινήτρων και ο ρόλος των εμποδίων στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 
Σελ. 3850 Η συμβολή της διαχείρισης χρόνου στην αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση 
Σελ. 3859 Η σχολική παραβατικότητα - School bullying 
Σελ. 3864 Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Σελ. 3872 Ο κριτικός στοχασμός και ο ορθολογικός διάλογος ως θεμελιώδεις 

πυλώνες της μετασχηματίζουσας μάθησης 
Σελ. 3878 Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  
Σελ. 3887 Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Αίτια, συνέπειες και τρό-

ποι αντιμετώπισης 
Ζ΄ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Σελ. 3897 Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Γλώσσας Β΄ Δημοτικού: Φτιάχνο-

ντας ένα βιβλίο…. που σε ταξιδεύει [ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΗ] 

Σελ. 3906 Εκπαίδευση και Μουσείο. Διδάσκοντας την ιστορία του Παρθενώνα 
με την τεχνική της ανοικείωσης [ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ] 

Σελ. 3917 Εμπειρίες ενήλικων αυτιστικών. Αναλύοντας το βίωμα της διαφορε-
τικότητας στο σχολικό πλαίσιο [ΕΙΣΗΓΗΣΗ] 

Σελ. 3926 Ανάλυση και μετασχηματισμός  του Κεφαλαίου 8 του σχολικού εγ-
χειριδίου Εισαγωγή στη Μηχανολογία [ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΗ] 

 
ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΝΤΕΟ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ  (βίντεο ηλεκτρονικών εισηγήσεων) 
https://www.youtube.com/channel/UCsVDPLoZk0ShtfLiF4-Khaw 
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Bring Your Own Device (BYOD) στην εκπαίδευση: Προοπτικές και προκλήσεις 

Μοσχούρη Βασιλική,  
ΠΕ 02,  

φοιτήτρια Π.Μ.Σ., 
vassomos@yahoo.gr 

 

Επιβλέπων καθηγητής:  
Αποστολάκης Εμμανουήλ, ΠΕ 04, 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Ελληνογερμανική Αγωγή, 
mapost@ea.gr

Περίληψη 

Ο όρος BYOD αναφέρεται στην τάση χρήσης ιδιόκτητων φορητών συσκευών στην 
εργασία ή την εκπαιδευτική διεργασία, προκειμένου για μέγιστη παραγωγικότητα των 
χρηστών. Η ευελιξία, κυρίως, καθώς και τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει, έχουν 
καταστήσει την πρακτική ιδιαίτερα δημοφιλή. Στην εκπαίδευση η υιοθέτηση του 
BYOD μπορεί να συμβάλει στην εξατομίκευση, διαφοροποίηση και ενίσχυση της 
διδασκαλίας και μάθησης, παρέχοντας πρόσβαση χωρίς χωροχρονικούς φραγμούς σε 
μαθησιακούς πόρους και προωθώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διεργασία. Ταυτόχρονα, μπορεί να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των χρηστών. Ενέχει, ωστόσο, και 
προκλήσεις που σχετίζονται με την υποδομή και ασφάλεια των δικτύων, την τεχνική 
υποστήριξη, το οικονομικό κόστος, θέματα ισότητας, ζητήματα διαταραχών στην 
τάξη, αλλά & αποδοχής της συγκεκριμένης πρακτικής. Προκειμένου, συνεπώς, ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα να επωφεληθεί από το BYOD, είναι αναγκαίο αρχικά να 
διερευνήσει τις συνθήκες και προϋποθέσεις αξιοποίησής του, να αναπτύξει ή 
υιοθετήσει ήδη υπάρχον πλαίσιο εφαρμογής και να μεριμνήσει για εκπαίδευση 
διδασκόντων και διδασκόμενων αναφορικά με την ορθή χρήση του.  

Λέξεις-Κλειδιά: BYOD, εκπαίδευση, φορητές συσκευές 

Εισαγωγή 

Το κίνημα Bring Your own Device (BYOD) αποτελεί επακόλουθο της εξάπλωσης 
των φορητών συσκευών στην καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων 
(Johnson, Adams Becker, & Freeman, 2013) και αναφέρεται στην πρακτική τους να 
τις φέρνουν μαζί τους στη δουλειά ή στην εκπαιδευτική διεργασία (Thomas, 
O'Bannon, & Bolton, 2013), προκειμένου με τη βοήθειά αυτών να είναι πιο 
αποτελεσματικοί και παραγωγικοί.   

Το BYOD προωθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο εργασιακό περιβάλλον, αποδεσμεύοντας 
τους εργαζόμενους από τα στενά όρια ενός φυσικού χώρου, μέσω μίας συσκευής, η 
ποιότητα της οποίας είναι συχνά ανώτερη από οποιασδήποτε άλλης μπορεί να 
διαθέσει μία εταιρεία (Johnson et al., 2013). Έτσι, παρά την αρχική απόρριψη, λόγω 
ανησυχιών για θέματα ασφάλειας, σήμερα, δεδομένων και των οικονομικών οφελών 

42

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



(Harris, 2012), το BYOD αξιοποιείται σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες 
αγορές (Drury, & Absalom, 2012).  

Εφαρμογή του BYOD στην εκπαίδευση 

Εδώ και περίπου μία δεκαετία τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρατηρούν την τάση 
εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών να φέρουν τις φορητές τους συσκευές ως πηγές 
ενίσχυσης της μαθησιακής τους εμπειρίας (Afreen, 2014), γεγονός που θεωρείται ότι 
παρέχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για αξιοποίηση στη διδασκαλία και τη 
μάθηση (UNESCO, 2013). 'Έρευνα διαπίστωσε ότι 85% των ιδρυμάτων στις ΗΠΑ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό την 
πρόσβαση στο δίκτυό τους (Godfrey, 2013), αντικατοπτρίζοντας σαφώς μια ευρεία 
αποδοχή του BYOD στην εκπαίδευση (Afreen, 2014), κυρίως την τριτοβάθμια, όπου 
προωθείται ως κυρίαρχη πρωτοβουλία e-learning (Pegrum, Oakley, & Faulkner, 
2013). Έτσι, πολλά ιδρύματα αναβαθμίζουν τις υποδομές τους, για να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του (Higher Education Academy, 2015).  

Πλεονεκτήματα υιοθέτησης του BYOD στην εκπαίδευση 

Το BYOD αποτελεί, κατ' αρχάς, μία οικονομική επιλογή, καθώς αξιοποιεί ήδη 
διαθέσιμη τεχνολογία (UNESCO, 2013). Επιπλέον, λειτουργεί ως κέντρο 
εξατομικευμένης μάθησης (Kong, & Song, 2015), μέσω του οποίου οι 
εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν οποτεδήποτε και από οπουδήποτε γρήγορη 
πρόσβαση σε ελεύθερες διαδικτυακές εφαρμογές (Cisco, 2012a), πηγές και 
συνδρομητικά ηλεκτρονικά περιοδικά ή βιβλιοθήκες, μέσω των ιδρυμάτων τους 
(Afreen, 2014). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν τις πηγές αυτές 
για επανόρθωση ή εμπλουτισμό (Stork, Rose, & Wang, 2014). Έτσι, ενισχύεται η 
διαδικασία μικτής μάθησης, αναπτύσσονται βασικές ψηφιακές ικανότητες (Sharples, 
et al., 2014), και, καθώς εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μαζί, ως 
σύνολο, προωθούνται δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως επικοινωνία, συνεργασία, 
κριτική σκέψη, δημιουργικότητα (Stork, et al.,  2014).    

Συνεπώς, το BYOD ενθαρρύνει μαθησιακές εμπειρίες που δεν περιορίζονται εντός 
της συμβατικής τάξης (Cochrane, Narayan, & Antonczak, 2015), γεφυρώνοντας τους 
επίσημους και ανεπίσημους χώρους διδασκαλίας και μάθησης (Sharples et al., 2014). 
Έτσι, διευκολύνεται η δόμηση της γνώσης σε ανεστραμμένες τάξεις (Kong, & Song, 
2015), ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τον έλεγχο και την ευθύνη για τη μαθησιακή 
διεργασία και ο χρόνος της παραδοσιακής τάξης να αφιερώνεται για ουσιαστική 
επαφή με τους διδάσκοντες, καθοδήγηση, σχολιασμό και υποστήριξη από αυτούς 
(Flumerfelt & Green, 2013), καθώς και συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες 
(Davies, Dean, & Ball, 2013). Αυτή η σύλληψη ενισχύει την εξατομίκευση της 
μαθησιακής εμπειρίας, τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους καθηγητές 
τους (Afreen, 2014). Το BYOD διευκολύνει, επομένως, την προσανατολισμένη στο 
μαθητή μάθηση και διδασκαλία (Stork, et al., 2014) και ενθαρρύνει την καινοτομία, 
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ενεργοποιώντας δημιουργικές παιδαγωγικές (Cochrane, Antonczak, Keegan, & 
Narayan, 2014).  

Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευόμενοι μέσω του BYOD, όντας εξοικειωμένοι με την 
προσωπική τους συσκευή, τείνουν να ολοκληρώνουν έργα εύκολα και αποδοτικά, 
(Johnson, Adams, Becker, Estrada & Freeman, 2015). Μπορούν, επίσης, να 
αξιολογούνται μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, παρέχοντας στους καθηγητές 
άμεση ενεργό ανατροφοδότηση (Cisco, 2012a). Επιπλέον, υποστηρίζεται η 
απρόσκοπτη κοινωνική αλληλεπίδραση στην κατάλληλη στιγμή μεταξύ των 
εκπαιδευομένων και με τους διδάσκοντες και ο διαμοιρασμός ηλεκτρονικών πηγών 
στη μαθησιακή διεργασία, ενώ αυξάνεται παράλληλα το αίσθημα των συμμετεχόντων 
ότι ανήκουν σε μία κοινότητα (Kong, & Song, 2015).  

Στην ανώτατη εκπαίδευση το BYOD συμβάλλει στη στοχαστική εμπλοκή των 
εκπαιδευομένων, δηλαδή στη συνεχή και ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική 
διεργασία και αναζήτηση, με κριτική σκέψη αναφορικά με αυτήν και τα 
αποτελέσματά της, επιφέροντας επιθυμητά αποτελέσματα, όπως υψηλοί βαθμοί και 
ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου (Kong, & Song, 2015). 

Πιθανοί κίνδυνοι 

Ωστόσο, η ενσωμάτωση προσωπικών συσκευών στην εκπαίδευση ενέχει ορισμένες 
προκλήσεις. Σύμφωνα με τους Dede & Bjered, (2010), οι περισσότερες τεχνολογικές 
υποδομές των ιδρυμάτων βασίζονται στην υπόθεση ότι η πρόσβαση των 
εκπαιδευομένων στο διαδίκτυο λαμβάνει χώρα, κυρίως, εντός εργαστηρίων 
υπολογιστών, των οποίων η υποστηρικτική υποδομή χρησιμοποιείται μάλιστα και για 
διοικητικούς σκοπούς. Συνεπώς, όποια ιδρύματα προγραμματίζουν να επωφεληθούν 
από το BYOD, ενδεχομένως θα χρειαστούν αναβάθμιση των υποδομών τους, γεγονός 
που συνεπάγεται αφόρητο, πιθανόν, οικονομικό κόστος. 

Τα ιδρύματα θα πρέπει, επίσης, να μεριμνήσουν για λήψη αδειών για τα διάφορα 
λογισμικά και εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, η υιοθέτηση του 
BYOD εκτός συγκεκριμένου πλαισίου εκθέτει τα δίκτυά των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων σε απειλές, όπως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση για 
εγκληματικούς σκοπούς, επιθέσεις από κακόβουλο λογισμικό και ιούς, απώλεια 
δεδομένων (Afreen, 2014), έκθεση προσωπικών δεδομένων λόγω απώλειας συσκευής 
ή ταυτόχρονης επικοινωνίας με άλλα δίκτυα ανεξάρτητα από προγράμματα 
προστασίας (Markeelj & Bernik, 2012), κ.λ.π.  

Συνεπώς, απαιτείται τα ιδρύματα να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευόμενους και το 
διδακτικό προσωπικό σε πρακτικές ασφάλειας και πολιτικές του δικτύου, να τους 
υπενθυμίσουν τις ευθύνες τους ως χρηστών (CDW-G, 2012) και να εφαρμόσουν 
στρατηγικές για κατοχύρωση ευαίσθητων πληροφοριών (Markeelj & Bernik, 2012), 
όπως καταχώρηση των συσκευών εκπαιδευόμενων και διδακτικού προσωπικού και 
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παροχή πρόσβασης στο δίκτυο στις εγγεγραμμένες μόνο συσκευές, ή χρήση 
ξεχωριστών δικτύων για χρήστες κινητών συσκευών (CDW-G, 2012). 

Η τεχνική υποστήριξη, άλλωστε, φορητών συσκευών διαφόρων μοντέλων και με 
ποικίλα λειτουργικά συστήματα μπορεί να είναι πιο περίπλοκη από ό,τι η υποστήριξη 
μιας σειράς πανομοιότυπων συσκευών, που αγοράζονται και συντηρούνται από το 
ίδρυμα (Sangani, 2013). Ωστόσο, η τεχνική υποστήριξη του συνόλου ή των κύριων 
μοντέλων και λειτουργικών συστημάτων των συσκευών που χρησιμοποιούνται 
(Santos, 2013), αποτελεί κατά ορισμένους υποχρέωση του ιδρύματος, ενώ σύμφωνα 
με άλλους ευθύνη των εκπαιδευόμενων (CDW-G, 2012). Εξάλλου, το προσωπικό 
τεχνικής υποστήριξης αποκτά τον επιπλέον ρόλο να παρέχει στους διδάσκοντες 
καθοδήγηση, ώστε να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την τεχνολογία στο 
περιβάλλον μάθησης, θέτοντας άλλη μία πρόκληση στο BYOD (Stork, et al., 2014). 

To BYOD μπορεί, επίσης, να διευρύνει το ψηφιακό χάσμα, καθώς δεν μπορούν όλοι, 
για οικονομικούς λόγους, να διαθέτουν φορητή συσκευή τελευταίας τεχνολογίας ή 
ακόμα και οποιαδήποτε συσκευή (Santos, 2013), ούτε επαρκές πρόγραμμα 
δεδομένων για περιήγηση στο διαδίκτυο (Nykvist, 2012). Έτσι, χρειάζεται να 
διασφαλιστεί για όλους πρόσβαση σε μια συσκευή και ένα ασύρματο δίκτυο (Dede & 
Bjered, 2010). Τέτοιες ανησυχίες μπορούν να επιλυθούν με πολιτικές, όπως 
χορήγηση δανείου (Kinash, Brand & Mathew, 2012) ή παροχή συσκευών (Higher 
Education Academy, 2015) σε όσους δεν μπορούν να τις προμηθευτούν, προώθηση 
της συνεργασίας όσων δε διαθέτουν συσκευές με εκείνους που έχουν (LaMaster & 
Stager, 2012) και συμβατότητα δραστηριοτήτων μάθησης με όλες τις φορητές 
συσκευές, ανεξαρτήτως λογισμικού (Johnson, 2012). 

Οι φορητές συσκευές στην τάξη μπορούν, επιπροσθέτως, να αποτελέσουν πηγή 
εξαπάτησης, ακατάλληλης χρήσης της τεχνολογίας (Fang, 2009) και απόσπασης 
προσοχής, πράγμα, ωστόσο, που δεν αποκλείει απαραίτητα τη συνολική θετική 
εμπειρία από τη χρήση τους (Scornavacca, Huff & Marshall, 2009). Στρατηγικές για 
ελαχιστοποίηση τέτοιων διαταραχών και ορθή χρήση των συσκευών περιλαμβάνουν 
σύναψη ψηφιακών εκπαιδευτικών συμβολαίων (Higher Education Academy, 2015),  
εφαρμογή πολιτικών και ανάπτυξη πρωτοκόλλων συμπεριφοράς (Bugeja, 2007), 
τροποποίηση εκπαιδευτικής προσέγγισης (Fang, 2009) και εκπαίδευση διδασκόντων 
(Sangani, 2013), αλλά και εκπαιδευομένων (Fang, 2009).  

Τα παραπάνω οδηγούν σε ανεπαρκή αποδοχή του BYOD, ιδιαίτερα στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τους εμπλεκόμενους στην 
εκπαιδευτική διεργασία. Οι γονείς συχνά ανησυχούν για τη διαδικτυακή ασφάλεια 
και τη χρήση συσκευών στο σχολείο, ενώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αποτελεί 
παράγοντα διάσπασης ή ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στην τάξη τους. Προκειμένου οποιαδήποτε εφαρμογή BYOD να αποβεί 
επιτυχής, είναι αναγκαίο οι διευθυντές να πρωτοστατήσουν δημιουργώντας κλίμα 
αποδοχής (Stork, et al., 2014).  
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Συμπεράσματα 

Όσο κάποιος εργάζεται ή βρίσκεται στο σχολείο, μία φορητή συσκευή μπορεί να 
μένει αχρησιμοποίητη στο σπίτι του ή απενεργοποιημένη στην τσέπη του. Το BYOD 
συνιστά μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι και, 
μολονότι αποτελεί αναμφισβήτητα στρατηγική μείωσης κόστους στους οργανισμούς, 
το επίπεδο αποδοχής του είναι πολύ ψηλό και από τους εργαζομένους.  

Στον εκπαιδευτικό τομέα το BYOD αποτελεί ένα κύμα που δεν έχει ακόμη 
κορυφωθεί. Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι όλων των βαθμίδων έχουν μεγαλώσει 
ανάμεσα σε φορητές συσκευές, τις οποίες θέλουν να χρησιμοποιούν εντός και εκτός 
τάξης. Ομοίως, εκπαιδευτικοί, διαχειριστές και προσωπικό εργάζονται 
αποτελεσματικότερα χάρη σε αυτές. Έτσι, η υιοθέτηση (έναντι της απαγόρευσης) του 
BYOD, προς την οποία στρέφονται πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορεί να 
αποτελέσει μια ευκαιρία διαφοροποίησης, ενίσχυσης και ανοίγματος της διδασκαλίας 
και μάθησης, παρέχοντας πρόσβαση χωρίς χωροχρονικούς φραγμούς σε μαθησιακούς 
πόρους προς εξερεύνηση για διαμόρφωση ιδεών, προωθώντας παράλληλα την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διεργασία για 
ανταλλαγή και εδραίωση ιδεών. Ταυτόχρονα, μπορεί να αυξήσει τη λειτουργική 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα του προσωπικού.  

Για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση το BYOD συνιστά εξέλιξη της 
ισχύουσας πρακτικής και την αυτονόητη πολιτική που οφείλουν να υπηρετήσουν τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφόσον τα προγράμματα σπουδών τους περιλαμβάνουν 
υποστήριξη με ΤΠΕ (Hirst, 2015). Ωστόσο, στην παραδοσιακή εκπαίδευση η 
εφαρμογή του ενέχει αρκετές προκλήσεις. 

Είναι σαφές ότι, προτού υιοθετήσουν το BYOD, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτείται 
να εξετάσουν την υποδομή του δικτύου τους και το οικονομικό κόστος που ενέχεται 
στη φιλοξενία ποικιλίας προσωπικών φορητών συσκευών. Ανεπαρκές δίκτυο μπορεί 
να επηρεάσει την υλοποίηση δραστηριοτήτων μάθησης και να εγείρει ζητήματα 
ισότητας, εφόσον δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι τα ίδια προνόμια πρόσβασης ή 
χρήσης της κινητής τεχνολογίας. Θα πρέπει, επίσης, να διασφαλιστεί καθολική 
πρόσβαση σε κάποια συσκευή, ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή όλων σε 
οργανωμένες δραστηριότητες μάθησης, οι οποίες θα πρέπει, επιπλέον, να είναι 
συμβατές με όλες τις συσκευές.  

Αναγκαία είναι και η διεξαγωγή πιλοτικών μελετών, ώστε να αναπτυχθούν 
συγκεκριμένες πολιτικές εφαρμογής, που θα αφορούν ζητήματα ασφάλειας δικτύου 
και διαταραχών στην τάξη. Κάποιες πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές ήδη 
διατίθενται από πρωτοπόρους της αγοράς, όπως η Cisco (Cisco, 2012b) και η Weebly 
(Global Digital Citizen Foundation Team, 2015). Επιπλέον, διδάσκοντες και 
διδασκόμενοι χρειάζεται να εκπαιδευτούν αναφορικά με την ορθή χρήση του BYOD 
προς όφελος της εκπαιδευτικής διεργασίας. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι 
σημαντικό, τέλος, να προσδιορίσουν και να γνωστοποιήσουν στους εκπαιδευόμενους 
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εάν και σε ποιο βαθμό θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη των συσκευών ή θα 
προωθήσουν ένα σύστημα υποστήριξης από αυτούς. 

Το BYOD αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη πρακτική προς την κατεύθυνση της 
ανοικτής και καινοτόμου εκπαίδευσης, δεν παύει όμως να περιλαμβάνει αρκετούς 
κινδύνους. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει με προσοχή να αναζητήσουν τη λύση 
που θα αποφέρει τα μέγιστα οφέλη για την εκπαιδευτική εμπειρία και την 
αποδοτικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού με το μικρότερο δυνατό κόστος σε 
όλα τα επίπεδα.  

Ευχαριστίες 

Η παραπάνω εισήγηση είναι βασισμένη σε εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 
Θεματικής Ενότητας "Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση", την οποία 
παρακολούθησα ως μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Επιστήμες 
της Αγωγής" του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται, 
συνεπώς, στον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο Εμμανουήλ Αποστολάκη, για την 
αμέριστη συμπαράστασή του σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς μου. 

Κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών 

Afreen, R. (2014). Bring your own device (BYOD) in higher education: Opportunities 
and challenges. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer 
Science, 3(1), 233-236. Διαθέσιμο οn-line: https://goo.gl/EbciO3, προσπελάστηκε 
στις 11/11/2016. 

Bugeja, M. J. (2007). Distractions in the wireless classroom. Chronicle of Higher 
Education, 53(21), 1-4. Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/Yd71cl, προσπελάστηκε 
στις 11/11/2016. 

CDW-G (2012). Bring your own device. Preparing for the influx of mobile computing 
devices in schools. Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/r6og6L, προσπελάστηκε στις 
11/11/2016. 

Cisco (2012a). University embraces bring-your-own-device with wireless network. 
Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/Bz5v7g, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Cisco (2012b). BYOD in Education, The Cisco Bring-Your-Own-Device Solution for 
Education: Getting Mobile Devices Simply and Securely Connected. Διαθέσιμο on-
line: https://goo.gl/KjBvGR, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Cochrane, T., Antonczak, L., Keegan, H., & Narayan, V. (2014). Riding the wave of 
BYOD: developing a framework for creative pedagogies. Research in Learning 
Technology, 22, http://dx.doi.org/10.3402/rlt.v22.24637. 

47

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Cochrane, T., Narayan, V. & Antonczak, L. (2015). Designing Collaborative Learning 
Environments Using Mobile AR. In S. Carliner, C. Fulford & N. Ostashewski (Eds.), 
Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 
2015 (pp. 1394-1402). Association for the Advancement of Computing in Education 
(AACE). Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/IUS6GZ, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and 
instructional technology integration in a college-level information systems 
spreadsheet course. Educational Technology Research and Development, 61(4), 563-
580, doi 10.1007/s11423-013-9305-6. 

Dede, C., & Bjerede, M. (2011). Mobile learning for the 21st century: Insights from 
the 2010 Wireless EdTech Conference. San Diego, CA: Qualcomm. Διαθέσιμο on-
line: https://goo.gl/Bh7nWA, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Drury, A., & Absalom, R. (2012). BYOD: an emerging market trend in more ways 
than one. Employee attitudes to work/life balance drive BYOD behavior. Διαθέσιμο 
on-line: https://goo.gl/gvlUeg, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Fang, B. (2009). From distraction to engagement: Wireless devices in the classroom. 
Educause Quarterly, 32(4), 4-9. Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/Az9Lqe, 
προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Flumerfelt, S., & Green, G. (2013). Using Lean in the Flipped Classroom for At Risk 
Students. Educational Technology & Society, 16(1), 356-366. Διαθέσιμο on-line: 
https://goo.gl/llYQHQ, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Global Digital Citizen Foundation Team (2015). 9 Steps For Schools To Create Their 
Own BYOD Policy. Global Digital Citizen Foundation. Διαθέσιμο on-line: 
https://goo.gl/0wu9Ss, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Godfrey, J.(May, 21, 2013). New Survey Finds 85 Percent of Educational Institutions 
Allow BYOD Despite Security Concerns. Bradford Networks. Διαθέσιμο on-line: 
https://goo.gl/mD4pOS, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Harris, C. (2012). IT executive and CEO survey final report: Mobile consumerization 
trends and perception. Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/YyUEca, προσπελάστηκε 
στις 11/11/2016. 

Higher Education Academy (2015). Bring your own device (BYOD). Διαθέσιμο on-
line: https://goo.gl/PHR9dl, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Hirst, T. (2015). Distributing Software to Students in a BYOD Environment. 
OUseful.Info, the blog. Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/FGVQ08, προσπελάστηκε 
στις 11/11/2016.  

48

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Johnson, D. (2012). On board with BYOD. Educational Leadership, 70(2), 84-85. 
Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/boKzqF, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2015). NMC Horizon 
Report: 2015 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. 
Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/26R5uz, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Johnson, L., Adams Becker, S., Freeman, A., (2013). The NMC Horizon Report: 2013 
Museum Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. Διαθέσιμο on-line: 
https://goo.gl/aCI6F0, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Kinash, S., Brand, J., & Mathew, T. (2012). Challenging mobile learning discourse 
through research: Student perceptions of Blackboard Mobile Learn and iPads. 
Australasian Journal of Educational Technology, 28(4), 639-655. Διαθέσιμο on-line: 
https://goo.gl/uYaoD2, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Kong, S. C., & Song, Y. (2015). An experience of personalized learning hub initiative 
embedding BYOD for reflective engagement in higher education. Computers & 
Education, 88, 227-240, doi: 10.1016/j.compedu.2015.06.003. 

LaMaster, J., & Stager, G. (2012). Should students use their own devices in the 
classroom? Learning & Leading with Technology, 39(5), 6-7. Διαθέσιμο on-line: 
https://goo.gl/Psw85R, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Markeelj, B. & Bernik, I. (2012). Mobile Devices and Corporate data security. 
International Journal of Education and Information technologies, 1(6), 97-104, 
dx.doi.org/10.5120/8960-3163. 

Nykvist, S. S. (2012). The trials and tribulations of a BYOD science classroom. In 
Proceedings of the 2nd International STEM in Education Conference (pp. 331-334). 
Beijing: Normal University. Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/I78ANF, 
προσπελάστηκε στις 11/11/2016.  

Pegrum, M., Oakley, G., & Faulkner, R. (2013). Schools going mobile: A study of the 
adoption of mobile handheld technologies in Western Australian independent schools. 
Australasian Journal of Educational Technology, 29(1), 66-81, 
http://dx.doi.org/10.1234/ajet.v29i1.64. 

Sangani, K. (11, March, 2013). BYOD to the classroom. Engineering and Technology 
Magazine, 8(3), http://dx.doi.org/10.1049/et.2013.0304. 

Santos, I. M. (2013). Key challenges associated with bringing personal mobile 
devices to the classroom. QScience Proceedings Vol. 2013, 12th World Conference 
on Mobile and Contextual Learning (mLearn 2013), 16, doi: 
10.5339/qproc.2013.mlearn.16. 

49

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Scornavacca, E., Huff, S. & Marshall, S. (2009). Mobile phones in the classroom: If 
you can’t beat them, join them. Communication of the ACM, 52(4), 143-146, doi: 
10.1145/1498765.1498803. 

Sharples, M., Adams, A., Ferguson, R., Gaved, M., McAndrew, P., Rienties, B., 
Weller, M., & Whitelock, D. (2014). Innovating Pedagogy 2014: Open University 
Innovation Report 3. Milton Keynes: The Open University. Διαθέσιμο on-line: 
https://goo.gl/kbD36j, προσπελάστηκε στις 11/11/2016. 

Stork, M., Rose, A., & Wang, C. X. (2014). ICT International. TechTrends, 59(6), 13, 
doi:10.1007/s11528-015-0898-y. 

Thomas, K. M., O'Bannon, B.W., & Bolton, N. (2013). Cell phones in the classroom: 
teachers' perspectives of inclusion, benefits, and barriers. Computers in the Schools, 
30(4), 295-308, doi:10.1080/07380569.2013.844637. 

UNESCO (2013). UNESCO policy guidelines for mobile learning. Paris: UNESCO 
Publications. Διαθέσιμο on-line: https://goo.gl/bGmKy4, προσπελάστηκε στις 
11/11/2016. 

50

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 
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Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα e-twinning το οποίο 

διεξήχθη τη σχολική χρονιά 2014-2015 ως προπαρασκευαστικό για την υποβολή ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+ KA2. Το πρόγραμμα ονομάστηκε CLORIS από τα αρχικά του 
εκτενέστερου τίτλου του: “Classical Lexicon: Onomastic Roots In Science”. Στην πορεία 
προστέθηκε και το γράμμα «h» και έγινε ChLORIS υποδηλώνοντας την αναφορά στη 
Χλωρίδα, καθώς η θεματολογία ήταν η αναζήτηση της ετυμολογίας των ονομάτων των 
φυτών και των λέξεων (ορολογία) που σχετίζονται με τη Βοτανική.  

Στη διάρκεια του προγράμματος είχαμε τη δυνατότητα, αφενός να κατανοήσουμε 
βαθύτερα και να οριοθετήσουμε τους στόχους μας και αφετέρου να αναπτύξουμε τη 
μεθοδολογία στην πράξη. Τη σχολική χρονιά 2015-2016 το πρόγραμμα εγκρίθηκε ως 
Erasmus+ KA2 και ενσωμάτωσε στη νέα αναβαθμισμένη πλατφόρμα twinspace μέρος των 
δραστηριοτήτων του, υιοθετώντας όμως νέα ονομασία. Η εισήγησή μας εστιάζει στο αρχικό 
πρόγραμμα, πριν εξελιχθεί σε Erasmus+ KA2. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα e-twinning που έκλεισε τον κύκλο του, είμαστε σε θέση να 
καταθέσουμε την εμπειρία μας και να διατυπώσουμε προβληματισμούς που το αφορούν. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαθεματικότητα, Βοτανολογία, Ετυμολογία  
 

Εισαγωγή 
Η πρωτοβουλία για το πρόγραμμα ξεκίνησε από ένα λύκειο της Ισπανίας, όπου 

διδάσκονται οι κλασικές γλώσσες (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά) ως μάθημα επιλογής. 
Δεδομένου ότι στην Ισπανία το μάθημα διδάσκεται από καθηγητές ειδικότητας, οι οποίοι δεν 
έχουν σταθερό αριθμό μαθητών και αναγκάζονται να επινοούν τρόπους για να προσελκύσουν 
μαθητές και να διασφαλίσουν το ωράριο διδασκαλίας τους στα επιλεγόμενα αυτά μαθήματα, 
η διδασκαλία των κλασικών γλωσσών με τρόπο που να κινητοποιεί το ενδιαφέρον πολλών 
μαθητών με διαφορετικές κλίσεις και δεξιότητες είναι ένας βασικός παράγοντας για τη 
διαμόρφωση τόσο της σκοποθεσίας, όσο και της μεθοδολογίας του προγράμματος. Η 
σύμπραξη αφορούσε τρία λύκεια: α) ένα ισπανικό λύκειο, όπου οι κλασικές γλώσσες 
διδάσκονται ως μάθημα επιλογής, β) ένα ιταλικό λύκειο, όπου τα Λατινικά είναι 
υποχρεωτικά, αλλά τα Αρχαία Ελληνικά είναι μάθημα επιλογής και γ) το ελληνικό λύκειο, 
στο οποίο τα Αρχαία Ελληνικά είναι υποχρεωτικά για την Α΄ και Β΄ Λυκείου και τα Λατινικά 
μάθημα κατεύθυνσης. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσο στην Ισπανία, όσο και στην 
Ιταλία οι κλασικές γλώσσες διδάσκονται αποκλειστικά από κλασικούς φιλολόγους, οι οποίοι 
όμως δεν έχουν την πιστοποίηση να διδάσκουν άλλα παρεμφερή μαθήματα. Συνεπώς, για 
τους Ιταλούς και τους Ισπανούς συναδέλφους τα κίνητρα και οι στόχοι είναι διαφορετικοί απ’ 
ότι για μας, τους Έλληνες φιλολόγους. 
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Τα κίνητρα των Ελλήνων φιλολόγων όσον αφορά τη συμμετοχή μας σε συνεργατικά 
προγράμματα με θέμα τις κλασικές γλώσσες σχετίζονται κυρίως με την ίδια τη φύση της 
ειδικότητας των φιλολόγων: είναι εξ’ ορισμού μια διαθεματική ειδικότητα με διαθεματικές 
πρώτες αναθέσεις, αλλά και διαθεματικά ενδιαφέροντα. Δεν έχω την πρόθεση να μιλήσω εκ 
μέρους όλων των συναδέλφων, ωστόσο θεωρώ ότι λίγο-πολύ όλοι μας κινούμαστε από ένα 
είδος πνευματικής περιέργειας που, λόγω της φύσης των σπουδών μας, απλώνεται σε ένα 
εύρος αντικειμένων. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο φιλόλογος είναι αυτός που είναι σε 
θέση να εξοικειώσει τους μαθητές του με τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και να τους 
εξασφαλίσει ένα πολύ βασικό προσόν με διαχρονική αξία: αυτό που ορίζεται ως «γενική 
κουλτούρα», το ίδιον κάθε μορφωμένου ανθρώπου και κατ’ επέκταση του μορφωμένου και 
σκεπτόμενου πολίτη.  

Ειδικά στις μέρες μας που τόσο μεγάλη συζήτηση γίνεται για τη διαμόρφωση της έννοιας 
του ευρωπαίου πολίτη και της έννοιας του ευρωπαϊκού πολιτισμού γενικότερα, οι κλασικές 
γλώσσες έχουν πολλά να προσφέρουν. Κυρίως έχουν να προσφέρουν τα ίδια τα κείμενα, τα 
οποία ορίζουν και αναπτύσσουν θεσμούς, αξίες, επιστήμη, σκέψη. Δεν είναι τυχαίο ότι στα 
περισσότερα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια και κολλέγια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 
Ανθρωπιστικές Σπουδές (και κατ’ επέκταση και οι κλασικές γλώσσες) διδάσκονται ως μέρος 
ενός βασικού curriculum που επιλέγουν ακόμα και φοιτητές με κλίση στις θετικές επιστήμες.  
Όταν παραμερίσουν τα πρώτα μορφοσυντακτικά εμπόδια και δοθεί έμφαση στα ίδια τα 
κείμενα και στις ιδέες που περιέχουν, τότε αποκαλύπτεται ο πλούτος των κλασικών σπουδών 
και ο τρόπος με τον οποίο είναι σε θέση να απαντούν ακόμα και σε σύγχρονα προβλήματα. 

Προσωπικά, η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα e-twinning (και κατόπιν και 
στο αποκύημά του, το πρόγραμμα Erasmus+ “Finding Our Roots” (Τζάμου, 2016α και 
2016β) είχε ως βαθύτερο κίνητρο τη βούληση να εξερευνήσω νέους τρόπους για τη 
διδασκαλία των κλασικών γλωσσών και γενικότερα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. 
Πεποίθησή μου είναι ότι τέτοιου είδους συνεργατικά διαθεματικά προγράμματα επιτρέπουν 
σε όλους μας να επαναπροσδιορίζουμε το αντικείμενο, τους στόχους και τις μεθόδους μας. Ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών σαφέστατα δεν αποτελεί σύνταξη 
νέων αναλυτικών προγραμμάτων, ωστόσο μας επιτρέπει να προβληματιζόμαστε πάνω στα 
υπάρχοντα και να επαναπροσεγγίζουμε δημιουργικά τα ισχύοντα, με τρόπο που να 
επωφελούνται στο έπακρο και οι μαθητές. 

Περιγραφή 
 Το πρόγραμμα CLORIS αναπτύχθηκε πάνω σε επτά άξονες οι οποίοι καθόρισαν τόσο τη 

σκοποθεσία, όσο και τη μεθοδολογία του:  
 τις κλασικές γλώσσες,  
 τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και την αρχαιογνωσία,  
 τη Βοτανολογία ως θετική επιστήμη,  
 τον ρόλο των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών,  
 τη χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0,  
 τις δυτικοευρωπαϊκές αξίες,  
 την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων 

Θα περιγράψουμε το πρόγραμμα αναλύοντας τα επιμέρους στοιχεία για κάθε άξονα. Η 
διαθεματική προσέγγιση θα αναδειχθεί από την ίδια την περιγραφή, εκτός από κάποια σημεία 
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όπου θα χρειαστεί να την επεξηγήσουμε. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μαθητές 
εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και σε διασχολικές ομάδες (από τα τρία λύκεια, 
επικοινωνώντας μέσω του twinspace, του facebook καθώς και άλλων εφαρμογών του 
διαδικτύου) με στόχο να δημιουργήσουν εικονικά φυτολόγια στα οποία περιέχονται 
πληροφορίες για τα φυτά. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα φυτό και οι διδάσκοντες καθοδηγούν 
τις ομάδες για να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που αφορούν το κάθε φυτό. Στη συνέχεια 
αναρτούν τα εικονικά φυτολόγια στο διαδίκτυο. 

Οι κλασικές γλώσσες σχετίζονται με τα ίδια τα κείμενα και τις πληροφορίες που 
περιέχουν σχετικά με:  

α) τα ονόματα των φυτών και την ορολογία της Βοτανικής,  
β) τη μυθολογία που σχετίζεται με τα φυτά και τις ιδιότητές τους  
Συνεπώς, πρώτο μας μέλημα ήταν να αναζητήσουμε αποσπάσματα με αναφορές στα 

φυτά μέσα στα ίδια τα κείμενα. Εκτός από το βασικό εγχειρίδιο «Περί φυτών Ιστορία» και 
«Περί Φυτών αιτιών» (Θεόφραστος, 1998), το οποίο αποτελεί και επιστημονικό εγχειρίδιο 
βοτανολογίας (και φαρμακολογίας) για την αρχαιότητα, οι μαθητές καθοδηγούνται να 
αναζητήσουν αναφορές στα φυτά και από άλλες πηγές. Στο παράρτημα παραθέτουμε μερικές 
από τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τρία από τα φυτά που οι μαθητές διερεύνησαν. 
Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η αρχαία κλασική γραμματεία περιέχει έναν 
πλούτο αναφορών σε κείμενα ποιητικά αλλά και ιστορικά. Η αναζήτηση για τους σκοπούς 
του προγράμματος επιτρέπει στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις πηγές, να διαβάσουν 
αποσπάσματα στο πρωτότυπο και σε μεταφράσεις, να εκτιμήσουν την αξία αυτών των 
κειμένων και να κάνουν συσχετισμούς. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο βελτιώνουν τις 
γλωσσικές δεξιότητές τους στις κλασικές γλώσσες (αρχαία ελληνικά και λατινικά), αλλά 
αναγνωρίζουν, μέσω της ετυμολογίας, τη συνεισφορά των κλασικών γλωσσών στις 
σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες.  

Για τους Ισπανούς και Ιταλούς μαθητές σε ορισμένες περιπτώσεις το πρόγραμμα 
ταυτίστηκε με το διδακτικό τους αντικείμενο, καθώς χρησιμοποιήθηκε από τους Ισπανούς και 
Ιταλούς συναδέλφους ως βάση για τη διδασκαλία λεξιλογίου, ετυμολογίας, 
μορφοσυντακτικών κανόνων. Στην περίπτωση του δικού μας λυκείου τα πράγματα 
οργανώθηκαν κάπως διαφορετικά: επέλεξα να εντάξω στο πρόγραμμα μαθητές της Α΄ 
Λυκείου στους οποίους εκείνη τη χρονιά δίδασκα Ξενοφώντα και Θουκυδίδη, σύμφωνα με το 
ΑΠΣ. Η ενασχόληση με τα φυτά που επιλέχθηκαν για το εικονικό φυτολόγιο έγινε εκτός 
διδακτικών ωρών, συχνά εξ’ αποστάσεως και με τη συμβολή του διαδικτύου. Ωστόσο, ακόμα 
και μέσα στην τάξη, δόθηκε η δυνατότητα να εντάξουμε το CLORIS στο μάθημα, κατά την 
διδασκαλία του Ξενοφώντα.  

Συγκεκριμένα, κατά τη διδασκαλία της ενότητας «Η δίκη του Θηραμένη» (Ξενοφώντος 
Ελληνικά, 2.3.50-56) γίνεται αναφορά στην καταδίκη του Θηραμένη σε θάνατο με το κώνειο: 
«καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφασαν 
ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν·». Η αναφορά στο φυτό κώνειο μας έδωσε το έναυσμα να 
συντάξουμε ένα εικονικό φυτολόγιο και για το φυτό αυτό. Τρεις από τους μαθητές του 
τμήματος έκαναν παρουσιάσεις power-point μέσα στην τάξη χρησιμοποιώντας τη 
μεθοδολογία του προγράμματος CLORIS, στο οποίο συμμετείχαν. Έτσι έδειξαν στους 
συμμαθητές τους τα εργαλεία αναζήτησης σωμάτων κειμένων όπου εντοπίζονται 
αποσπάσματα με αναφορές στο κώνειο (Πόλκας, 2002), τις ιδιότητες και τη χρήση του φυτού 
κατά την αρχαιότητα, τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν να πιούν το κώνειο, 
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κλπ. Η παρέμβαση αυτή υπήρξε επωφελής για το σύνολο των μαθητών της τάξης και 
κινητοποίησε περισσότερους μαθητές στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Ορισμένοι, 
μάλιστα, ενδιαφέρθηκαν να συσχετίσουν τις πηγές με πληροφορίες που άντλησαν από το 
μάθημα της Χημείας και της Βιολογίας.  

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα επέτρεψε στους μαθητές που συμμετείχαν να 
διαβάσουν αποσπάσματα της κλασικής γραμματείας και, ακόμα και στην περίπτωση που 
χρησιμοποίησαν μεταφράσεις, να έλθουν σε επαφή με κείμενα που δεν εντάσσονται στο 
επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα: Θεόφραστος, Πλίνιος, Απολλόδωρος, Πλούταρχος, 
Παυσανίας, Οβίδιος, κλπ. 

Έτσι, σε δεύτερο επίπεδο, μέσα από τα ίδια τα κείμενα συνειδητοποίησαν τον ρόλο του 
ελληνορωμαϊκού πολιτισμού στη διαμόρφωση του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού και 
εμβάθυναν σε θέματα αρχαιογνωσίας. Συγκεκριμένα, μέσα από την ομαδοσυνεργατική 
διερεύνηση σε κείμενα αλλά και σε εικόνες που άντλησαν από το διαδίκτυο (π.χ. ιστοσελίδες 
μουσείων), συγκέντρωσαν  πληροφορίες:  

α) για τα φυτά που ευδοκιμούσαν στη Μεσόγειο και για τα φυτά που καλλιεργούνταν 
κατά την αρχαιότητα,  

β) για τη χρήση των φυτών και των προϊόντων τους κατά την αρχαιότητα (μαγειρική, 
φαρμακολογία, ιατρική, τεχνολογία, κλπ),  

γ) για τα αρχαιολογικά δεδομένα που σχετίζονται με τα φυτά, αλλά και για την 
αποτύπωση των φυτών στην τέχνη της αρχαιότητας (ανάγλυφα, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, 
αγγεία, κλπ),   

δ) για τους κήπους και τον ρόλο τους κατά την περίοδο της αρχαιότητας,  
ε) για τη μυθολογία που συνδέεται με τα φυτά, την σχέση μυθολογίας και βοτανικής, τον 

συμβολισμό των φυτών στη θρησκεία και τη λατρεία κατά την αρχαιότητα,   
στ) για τις παραδόσεις που συνδέονται με τα φυτά και τη χρήση τους στις διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες, είτε πρόκειται για διατροφικές συνήθειες είτε για άλλα λαογραφικά 
δεδομένα,   

ζ) για την αποτύπωση μυθολογικών θεμάτων που σχετίζονται με τα φυτά στη νεότερη και 
τη σύγχρονη τέχνη, κλπ. 

Στο σημείο αυτό η διαθεματικότητα διευρύνεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα, ανάλογα με το 
φυτό που έχει ανατεθεί στην κάθε ομάδα, τα ενδιαφέροντα των μελών της ομάδας και την 
δημιουργική τους ικανότητα να συσχετίζουν και να αξιοποιούν την πληροφορία. Η συμβολή 
του διδάσκοντος είναι σαφώς σημαντική στο σημείο αυτό, ώστε να προσανατολίσει σωστά 
τους μαθητές προς τις κατευθύνσεις που μπορούν να επιλέξουν. Εδώ ο κίνδυνος θα ήταν να 
χαθούν σε υπερβολικά υποθέματα και πεδία, παρ’ ότι η προοπτική είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές συνειδητοποιούν την αλληλεπίδραση της 
άυλης και της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς.  

Σε μια πιο στοχευμένη και πιο εξειδικευμένη διερεύνηση οι ομάδες των μαθητών 
συνέλεξαν και συνέθεσαν πληροφορίες που σχετίζονται με τη Βοτανολογία ως επιστήμη. 
Κατανόησαν τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν τα κριτήρια της κατάταξης των φυτών 
κατά την αρχαιότητα, συνέταξαν πίνακες με τις ταξινομικές κατηγορίες, τα είδη και τις 
συνομοταξίες, τα μέρη των φυτών και την περιγραφή τους. Οι πίνακες αυτοί λειτούργησαν 
και ως συγκριτικοί πίνακες ονοματολογίας, ορολογίας και ετυμολογίας για να συσχετιστούν 
με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες (Pavord, 2005). Με 
αφορμή τους πίνακες οι μαθητές ασκήθηκαν και στην παρατήρηση αντιγράφοντας σχέδια 
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βοτανολόγων με εικόνες που εντόπισαν κυρίως στο διαδίκτυο. Κάποιοι από τους μαθητές 
προχώρησαν και στη δημιουργία παραδοσιακών φυτολογίων συλλέγοντας φυτά. Εδώ η 
διαθεματικότητα συνδέεται και με την έμφαση σε μια πολυδιάστατη δεξιότητα που μπορεί να 
λάβει και τη διάσταση της ψυχοκινητικής (Βασαλά, 2011 και Ματσαγγούρας, 2006). 

Ο άξονας που σχετίζεται με τον ρόλο των ευρωπαϊκών γλωσσών αφορά κυρίως στην 
χρήση της Αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. Κανείς από τους 
μαθητές των τριών λυκείων δεν είχε ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, συνεπώς η επικοινωνία 
στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσε τις δεξιότητες τους. Δεδομένου ότι και τα σώματα 
κειμένων στις σχετικές ψηφιακές συλλογές περιείχαν και αγγλική μετάφραση, αλλά και οι 
περισσότεροι ιστότοποι τους οποίους χρησιμοποίησαν ήταν στην Αγγλική, οι μαθητές 
ασκήθηκαν και στην χρήση της αγγλικής ως βασικής γλώσσας της βιβλιογραφίας. Είτε 
έπρεπε να μεταφράσουν τις πληροφορίες τους από τα Αγγλικά, είτε να συντάξουν κείμενα 
στα Αγγλικά, η χρήση της αγγλικής γλώσσας ήταν συνεχής. Ωστόσο, οι μαθητές 
εξοικειώθηκαν και με τις γλώσσες των συμμαθητών τους από τα ξένα λύκεια, κατά τη 
διάδρασή τους στις ομαδοσυνεργατικές. Καθώς έρχονταν σε επαφή με άλλες ευρωπαϊκές 
γλώσσες ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τις ετυμολογικές ρίζες και το κοινό γλωσσικό 
υπόβαθρο.  

Η χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς 
στόχους του προγράμματος και εκπληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία (Τζάμου, 2016β). Οι 
μαθητές χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα του twinspace για να επικοινωνήσουν και τα 
εργαλεία smore και prezi για να αναρτήσουν τα εικονικά τους φυτολόγια και τους 
συγκριτικούς ονοματολογικούς πίνακες. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι 
χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο ως σημαντικό εργαλείο έρευνας (Τζάμου, 2014), όχι μόνον 
αντλώντας πληροφορίες από την Wikipedia, το Pinterest ή αντίστοιχα δίκτυα, αλλά κυρίως 
εξασκούμενοι στην αναζήτηση σωμάτων κειμένων από ψηφιακές βιβλιοθήκες, όπως για 
παράδειγμα  αυτήν του «Περσέα» (Πόλκας, 2002). Το διαδίκτυο παρέχει πλέον και 
ψηφιοποιημένα λεξικά με αναλυτικές αναφορές σε θέματα ετυμολογίας αλλά και 
μορφοσυντακτικούς πίνακες για την σωστή χρήση των γραμματικών τύπων (Φουντοπούλου, 
2006).  

Εκτός από τις παραπάνω δεξιότητες οι μαθητές, μέσω του προγράμματος CLORIS 
απέκτησαν και ανέπτυξαν στάσεις που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές αξίες. Η 
διαπολιτισμική γνώση και κατανόηση, η επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις, 
η ανάπτυξη πολυγλωσσικών τρόπων επικοινωνίας, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος ανάπτυξης, σύνθεσης, καταγραφής και προβολής υλικού είναι 
όλα στοιχεία που ενδυναμώνουν την ευρωπαϊκή τους συνείδηση και τις δυνατότητες 
ευελιξίας σε μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (Greere  & Räsänen, 2008). Παράλληλα, όμως, 
οι μαθητές αναγνωρίζουν, μέσω της εμπλοκής τους με το πρόγραμμα, μια βασική συνιστώσα 
στην διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού: την σχέση της εξέλιξης των θετικών και 
φυσικών επιστημών με τις βάσεις που προσέφεραν οι κλασικές σπουδές, όταν αναπτύχθηκαν 
τα πρώτα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Rhizopoulou, 2004 και 2007). Συνειδητοποιούν ότι ο 
ευρωπαϊκός Διαφωτισμός συσχετίζει ανθρωπιστικές σπουδές και θετικές επιστήμες, για να 
προάγει τη δύναμη της κριτικής σκέψης και του ορθού λόγου. Αναγνωρίζουν στην πράξη τον 
πνευματικό πλούτο των κειμένων και τη διαχρονική τους ακτινοβολία. 

Αλλά και η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, μαθητών 
και διδασκόντων, επιτυγχάνεται μέσω του προγράμματος, καθώς δίνεται η δυνατότητα 

55

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



μελέτης  μιας συγκεκριμένης θεματικής με τρόπο πολυπρισματικό, μέσα από διαφορετικές 
προοπτικές και συσχετίσεις (Barreiro Elorza & Sancho Guinda, 2015). Η ανταλλαγή 
εμπειριών και μεθόδων σε σχέση με τη διδακτική πράξη ενδυναμώνει το προφίλ των 
συμμετεχόντων και ενισχύει την ευελιξία και την δημιουργικότητα τους.  

Παρουσίαση παραδείγματος 
Για να γίνει κατανοητή η μέθοδος και οι στόχοι του προγράμματος CLORIS, θα 

παρουσιάσουμε στη συνέχεια ένα παράδειγμα από το «εικονικό φυτολόγιο» που συνέθεσαν 
οι μαθητές, μέσα από ομαδοσυνεργατική έρευνα. Επιλέγουμε ως παράδειγμα το φυτό δάφνη.  

Το όνομα του φυτού στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες παράγεται από το λατινικό 
όνομα laurus. Η ταξινόμησή του έχει την παρακάτω μορφή: Βασίλειο: Plantae, Angiosperma, 
Magnoliidea, Τάξη: Laurales, Οικογένεια: Lauraceae, Γένος: Laurus, Είδος: Laurus  nobilis. 
Βρίσκουμε επίσης τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε σχέση με το φυτό: Dioecious, 
Sclerophyllus. Εντάσσουμε το φυτό στους ονοματολογικούς πίνακες και κάνουμε 
συσχετισμούς ορολογίας και ετυμολογίας στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Για παράδειγμα ο όρος 
«Angiosperma» εξηγείται από την ανάλυση των συνθετικών στη σύνθετη ελληνική λέξη 
«αγγειόσπερμα»: «Τα αγγειόσπερμα (Angiospermae) (αγγείο+σπέρμα, δηλαδή εκείνα που 
περιβάλλουν τους σπόρους τους με αγγεία) είναι το δεύτερο και μεγαλύτερο υποάθροισμα 
των Σπερματοφύτων.» Επίσης, οι μαθητές εξετάζουν τις καταλήξεις και τις κλίσεις (εάν 
υπάρχουν) των ονομάτων στα λατινικά, στα ελληνικά και στις ευρωπαϊκές γλώσσες, ώστε να 
κατανοήσουν την ετυμολογία. Στην συνέχεια δίνονται τα χημικά χαρακτηριστικά του 
αιθέριου ελαίου που παράγεται από τον καρπό και από τα φύλλα του φυτού και γίνεται 
επίσης συσχετισμός της ονοματολογίας και ετυμολογίας: eucalyptol, phellandrene, linalool, 
geraniol, alcohols, ketones, κλπ. Κατόπιν οι μαθητές καταγράφουν και παρουσιάζουν τις 
χρήσεις του φυτού στη μαγειρική, τη φαρμακολογία, την αρωματοθεραπεία, τη διακόσμηση, 
κλπ. Έπειτα εξετάζουν την αναφορά του στη Μυθολογία. Εδώ γίνεται η επισήμανση ότι το 
ελληνικό όνομα του φυτού, η Δάφνη, συνδέεται με τον μύθο του Απόλλωνα και της νύμφης 
Δάφνης (Daphne). Στο σημείο αυτό παρατίθενται τα αποσπάσματα των κειμένων όπου 
γίνεται αναφορά είτε στο φυτό, είτε στον μύθο. Οι μαθητές έχουν βρει τις σχετικές αναφορές 
με τα εργαλεία αναζήτησης που παρέχει ο ιστότοπος της ψηφιακής βιβλιοθήκης “Perseus”.  

Ενδεικτικά δίνουμε την παραπομπή: Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδία 9, στιχ. 181-186. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεθ᾽ ἐγγὺς ἐόντα, 
ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης, 
ὑψηλόν, δάφνῃσι κατηρεφές. ἔνθα δὲ πολλὰ 
μῆλ᾽, ὄιές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον: περὶ δ᾽ αὐλὴ 
ὑψηλὴ δέδμητο κατωρυχέεσσι λίθοισι 
μακρῇσίν τε πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν. 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0135%3Abo

ok%3D9%3Acard%3D161 
Στο απόσπασμα ο Όμηρος περιγράφει τη σπηλιά του Κύκλωπα που έχει στέγαστρο από 

δάφνες. Αναφέρει ακόμα ότι η αυλή της σπηλιάς ήταν χτισμένη με ογκόλιθους, με ψηλούς 
κορμούς πεύκων και με βελανιδιές: «πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν», φυτά για τα οποία 
συντάσσουν φυτολόγια άλλες ομάδες. Στην σελίδα του «Περσέα» είναι δυνατόν να γίνει η 
μορφολογική ανάλυση και η κλίση των λέξεων που ο μαθητής θα επιλέξει με τον κέρσορα. 
Επίσης, υπάρχει επιλογή για αγγλική μετάφραση, είτε το κείμενο είναι ελληνικό είτε 
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λατινικό. Οι μαθητές εξασκούνται στα εργαλεία αυτά και επωφελούνται στο έπακρο για την 
αξιοποίηση των κειμένων, συσχετίζοντας αναφορές. Ο Παυσανίας αναφέρει τον μύθο για τη 
Δάφνη και τον Λεύκιππο:  «ὁ δὲ Λάδων ποταμῶν τῶν ἐν Ἑλλάδι ὕδωρ παρέχεται κάλλιστον, 
ἔχει δὲ καὶ ἄλλως ἐςἀνθρώπους φήμην Δάφνης τε εἵνεκα καὶ †τὰ ᾀδόμενα ἐς τὴν Δάφνην».  
(Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις,8.20.1-4)   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0159%3Abo
ok%3D8%3Achapter%3D20%3Asection%3D1  

Ο μύθος της μεταμόρφωσης της Δάφνης σε δέντρο δίνεται από τον Οβίδιο. Ενδεικτικά 
δίνουμε μια παραπομπή από τις «Μεταμορφώσεις» του Οβίδιου, Βιβλίο 1, 450-600, 
ειδικότερα από το απόσπασμα «Δάφνη και Φοίβος». 

Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes, 
quodque cupit, sperat, suaque illum oracula fallunt.   (εδώ Βιβλίο 1, 490-491) 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0029%3Abo

ok%3D1%3Acard%3D452  Η αγγλική μετάφραση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές που δε 
διδάσκονται Λατινικά να διαβάσουν και να κατανοήσουν όλον τον μύθο και τη μεταμόρφωση 
της νύμφης σε δέντρο. Ο μύθος της μεταμόρφωσης της Δάφνης σε δέντρο ενέπνευσε πολλούς 
καλλιτέχνες. Οι μαθητές αναζητούν απεικονίσεις του μύθου στην τέχνη και τις παραθέτουν 
στο εικονικό φυτολόγιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα σημαντικότερα έργα της 
ευρωπαϊκής τέχνης με αυτήν τη θεματολογία, τα οποία κάνουν σαφή αναφορά στις 
Μεταμορφώσεις του Οβίδιου: α) Το έργο του G. F. Händel (1685-1759), Cantata Apollo e 
Dafne, HWV 122 (La terra è liberata) Cantata a due con stromenti,  γραμμένη στα ιταλικά το 
1708–10. Στο recitativo ο Απόλλων συνομιλεί με τη Δάφνη. β) Ο μεγάλος γλύπτης της 
εποχής του μπαρόκ  Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), φιλοτέχνησε το μαρμάρινο 
σύμπλεγμα «Απόλλων και Δάφνη» (1622-1625), το οποίο βρίσκεται στην Γκαλλερία 
Μποργκέζε. Η σκηνή προέρχεται από τις διηγήσεις του Οβιδίου: ο θεός Απόλλωνας, 
κεραυνοβολημένος από έρωτα καταδιώκει μια νύμφη του νερού, τη Δάφνη, η οποία είχε 
ορκιστεί αιώνια αγνότητα. Όταν τελικά την συλλαμβάνει, εκείνη απελπισμένη, παρακαλεί 
τον πατέρα της, θεότητα ενός ποταμού, να απολέσει την ανθρώπινη μορφή της για να μην 
υποκύψει στο ερωτικό κάλεσμα του θεού. Έτσι μεταμορφώνεται στο φυτό δάφνη, το οποίο 
και έγινε κατόπιν σύμβολο του Απόλλωνα. Το γλυπτό αιχμαλωτίζει ακριβώς τη στιγμή της 
μεταμόρφωσης της κοπέλας. Και ενώ συνήθως έργο του καλλιτέχνη είναι να ζωντανεύει την 
άψυχη πέτρα σε ζωντανή διήγηση μιας ιστορίας, το συγκεκριμένο γλυπτό συλλαμβάνει τη 
στιγμή που μια ζωντανή κοπέλα μεταμορφώνεται σε ακίνητο δέντρο.  

Ο συμβολισμός της δάφνης στην Καινή Διαθήκη σχετίζεται με την αφθονία και την 
ευμάρεια. Στην βυζαντινή τέχνη η δάφνη ως φυτό απεικονίζεται στη σκηνή της Βαϊοφόρου. 
Οι ευαγγελιστές αναφέρουν ότι οι πιστοί υποδέχθηκαν τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα 
κρατώντας κλαδιά και στρώνοντας τα ιμάτιά τους για να περάσει ο όνος που τον μετέφερε. 
(Κατά Μάρκον, 11.8  «καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας 
κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν».) 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0155%3Abook
%3DMark%3Achapter%3D11%3Averse%3D8  

Στις περισσότερες απεικονίσεις της βυζαντινής εικονογραφίας τα κλαδιά των δέντρων 
είναι δάφνες και φέρουν την επιγραφή «Η βαϊοφόρος». Στη δυτική τέχνη ο Χριστός 
απεικονίζεται ως δαφνηφόρος στη σκηνή της Εμφάνισης του Χριστού (Κατά Λουκάν, 24.13-
35) στις μυροφόρες, μετά την Ανάσταση. Η εικονογραφία απαντάται από την εποχή της 
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Αναγέννησης. Λαμπρό παράδειγμα το έργο του Fra Angelico (1395–1455), «Οι γυναίκες 
στον τάφο του Χριστού». 

Στην αρχαία Ελλάδα η δάφνη συνδέεται με τον θεό Απόλλωνα. Φύλλα δάφνης μασούσε 
η Πυθία στο ιερό μαντείο του Απόλλωνα. Με δάφνινα στεφάνια έστεφαν τους Πυθιονίκες, 
τους αθλητές που διακρίνονταν στους αγώνες προς τιμήν του Απόλλωνα. Οι όροι 
«baccalaureate» και  «poet laureate» συνδέονται με τη συνήθεια να στεφανώνουν τους 
νικητές με δάφνινο στεφάνι, μια συνήθεια που προέρχεται από τη ρωμαϊκή εποχή. Για τους 
Ρωμαίους η δάφνη ήταν σύμβολο νίκης. Στα ρωμαϊκά νομίσματα ο Ιούλιος Καίσαρ 
απεικονίζεται σε κατατομή, στεφανωμένος με δάφνινο στεφάνι. 

Στην τέχνη των κόμικ η δάφνη αναφέρεται στο έργο των Goscini και Uderzo  «Οι δάφνες 
του Καίσαρα». Στη συγκεκριμένη περιπέτεια ο Αστερίξ και ο Οβελίξ αναλαμβάνουν να 
ταξιδέψουν στη Ρώμη, για να κλέψουν το δάφνινο στεφάνι του Καίσαρα, ώστε να το βάλουν 
στο στιφάδο που μαγειρεύεται προς τιμήν ενός σπουδαίου καλεσμένου του Μαζεστίξ, 
αρχηγού του Γαλατικού χωριού. 

Τέλος, όπως είναι τοις πάσι γνωστό, στην ευρωπαϊκή γαστρονομική κουλτούρα δεν 
νοείται στιφάδο χωρίς δάφνη. 

Επίλογος - Συμπεράσματα 
Η ομαδοσυνεργατική διερεύνηση των φυτών που πραγματοποιούν οι μαθητές τριών 

ευρωπαϊκών λυκείων για να συντάξουν τα εικονικά φυτολόγια στο πλαίσιο του 
προγράμματος CLORIS, τους επιτρέπει να κατανοήσουν βαθύτερα τις ρίζες που συνδέουν τις 
διαφορετικές κουλτούρες, οι οποίες  ευδοκιμούν στις περιφέρειες της Ευρώπης από την 
εποχή της pax romana. Συνειδητοποιούν ταυτόχρονα ότι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός 
(μέρος του οποίου είναι και η χριστιανική τέχνη και γραμματεία) αποτελούν τη βάση πάνω 
στην οποία στηρίζεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.  

Κατά την διερεύνηση των αποσπασμάτων στις ψηφιακές βιβλιοθήκες οι μαθητές 
ανακαλύπτουν τα ίδια τα κείμενα της ελληνορωμαϊκής γραμματείας και τα εκτιμούν 
βαθύτερα. Κατανοούν ότι τα κείμενα αυτά είναι μέρος της ταυτότητάς τους και 
ενδιαφέρονται να τα προσεγγίσουν και να τα αξιοποιήσουν δημιουργικά. Μέσω της 
ομαδοσυνεργατικής που επιτρέπει την αυτενέργεια και την αλληλοδιδακτική, οι μαθητές του 
λυκείου, αποδεσμευμένοι από τη στείρα αποστήθιση μορφολογικών κανόνων, 
συνειδητοποιούν την αξία της ελληνορωμαϊκής γραμματείας και των ανθρωπιστικών 
σπουδών και εντρυφούν στα κείμενα με ενδιαφέρον.  

Για μας τους φιλολόγους το πρόγραμμα CLORIS μπορεί να αποδειχθεί μια χρήσιμη 
έμπνευση για να ανανεώσουμε τη μεθοδολογία μας και να κάνουμε την κλασική γραμματεία 
ελκυστική για όλους τους μαθητές. Όχι μόνον για όσους ούτως ή άλλως υποχρεούνται από το 
πρόγραμμα σπουδών τους να ασχοληθούν, αλλά ακόμα και για όσους έχουν επιλέξει θετικές 
κατευθύνσεις σπουδών. Θα έλεγα, μάλιστα: κυρίως γι αυτούς.  
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ABSTRACT 

 
In this paper concept maps are considered as an educational tool for dyslexic students 
in Science classes. Two cases will be examined: one in Physics and the second one in 
Chemistry. We will begin with a brief presentation of the specific learning difficulty of 
dyslexia; following that are the main general characteristics and challenges that 
dyslexic students face. Also, the organization of Science classes for the dyslexic student 
is briefly discussed. 
Then a presentation and quick discussion of two different methods for teaching dyslexic 
students Science is performed. 
The methods are namely:  

1. Adaptations in the teaching of Physics for students with Specific Learning 
Difficulties (SLD) with the help of concept maps 

2. Teaching dyslexic students Chemistry using concept maps 
 
Keywords: dyslexia, science classes, concept maps. 
 

Introduction 
 
The definition given by the International Dyslexia Association 
(https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/) is the following. 
 
Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is 
characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor 
spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the 
phonological component of language that is often unexpected in relation to other 
cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. Secondary 
consequences may include problems in reading comprehension and reduced reading 
experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge. 
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Dyslexia is studied from different perspectives and different Sciences. Scientists from 
Medicine, Psychology and Education have studied it producing theories that do not 
overlap in the majority of them. 
 
In the following sections of this paper the general characteristics and challenges that 
dyslexic students face are presented, followed by the organization of Science classes 
for the dyslexic student; then two different methods based on concept maps are 
presented and discussed. 
 

General characteristics and challenges that dyslexic students face 
 
When demanding subjects like Science are being taught to students with specific 
learning difficulties, or more specifically dyslexia, educators must cope with an even 
more challenging situation.  
 
Specifically, students with SLD although they are quite bright (they rank in IQ tests 
above average) they have severe difficulties in reading, writing and spelling. They 
perform better in oral than written examinations, and may show signs of attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD). In mathematics they face difficulties in 
calculations and often perform computations with their fingers. They find it difficult to 
learn sequential processes, forget symbols (+ or -) and make basic computations by 
heart.  
 
In her work (Πολυχρονοπούλου, 2017) presents the most important signs of dyslexia 
in the Greek language according to observations from Greek educators: 
 

 Inversion of letters - numbers (3 for ε). 
 Mirror reading or writing (με for εμ). 
 Replacement of words with others that have similar meaning. 
 Changing, missing or adding letters in the same word. 
 Unjustified and weird mistakes, illegible writing. 
 Difficulty in copying from the board. 
 Difficulty in memorizing forms, tables, dates and names in order. 
 Difficulties in the orientation of time and place. 

 
Organization of Science classes for the dyslexic student 

 
 Science subjects should be organized and adapted in a multisensory way, both 

the theory as well as the related problems. 
 The goals of the subject should be stated, 
 The required information must be presented in an organized manner, 
 Theory could be taught through a fictional story, or a fairytale, 
 Main points should be stressed out, 
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 Easy to grasp examples should be utilized, 
 Information should be presented with more than one ways, 
 Visual – spatial representations used when needed, 
 3D models wherever applicable should be presented, 
 Simple exhibition experiments, with easy – to – find everyday life materials, 

should be carried out, 
 Use of simulation software for certain experiments and 
 The main points of each lecture should be repeated in the end. 

 
Zamfirov (2011) also presents an interesting approach towards teaching Science to 
students with special needs. He states that: A bigger part of the physical objects – such 
as: atom, atomic nucleus, electron, proton, neutron, stars, galaxies, nebulas, etc. 
cannot be observed directly not only in the nature but even when special equipment and 
laboratory conditions are provided. The overcoming of those obstacles is possible only 
in case that accessible and interesting performance of the teaching contents including 
many visual stimulus – schemes, diagrams, pictures, photographs and primarily models 
of objects and processes – computer programs that visualize different processes. All 
that is connected with development of students’ abstract thinking and finding ways to 
extract information from that visual stimulus. 
 

Methods for teaching dyslexic students Science 
 
Adaptations in the teaching of Physics for students with Specific Learning Difficulties 

(SLD) with the help of concept maps 
 
In the work of Ferentinou, Papalexopoulos and Vavougios (2009) a proposed method 
of using concept maps in high school Physics can be found. Below is a proposed 
concept map for a lecture concerning force, which is taught in the 2nd grade of high 
school. 
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Image 1: Concept Map about Force 

 
They strongly suggest the use of concept maps, graphical representations of concepts 
in a structured manner, because they can categorize and differentiate large amounts of 
information. There also exists the ability to present information with various ways, like 
different colors, graphs, sketches. It can also help dyslexic students to remember more 
easily. Concept maps can be used as a tool for resuming, since it can sum up the basic 
principles and the relations among them. 
 

Teaching dyslexic students Chemistry using concept maps 
 
In our research for innovative methods of teaching students with dyslexia Science we 
believe that our approach should include multi-sensory instructional methods. A lecture 
of Science adapted for dyslexic students should include the use of the student’s senses, 
examples from everyday life, concept maps, graphs, tables. They would bring a holistic 
approach to learning and attract student’s attention. 
We concluded in the use of the physical states of matter in the subject of Chemistry, 
which is taught in the second grade of High School in the Greek educational system. It 
should be noted that it is the first year that students are taught Chemistry. Two concept 
maps will be utilized; one with the physical states of matter and their characteristics 
regarding mass, volume and shape. The second one presents the three states of matter 
that the school book presents (there exists one more which is omitted; plasma state) and 
the transitions between them. 
Students will be split in two groups; the one group will be taught with the conventional 
way and the other one through concept maps. Following that they will both answer a 
set of questions. The set of questions is presented later in this paper. All this procedure 
should be completed within 45 minutes. This is because the majority of the students are 
from schools we do not teach and some of them are quite far away. 
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Image 2: Concept Map of physical states of matter 

 

 
Image 3: Concept Map of transition of physical states  

 
Questions: 

1. Match the change of state with the name of the procedure 
change of state name of the procedure 

a. From Solid to Liquid 1. Freezing 
b. From Solid to Gas 2. Deposition 
c. From Liquid to Gas 3. Condensation 
d. From Gas to Liquid 4. Melting 
e. From Liquid to Solid 5. Sublimation 
f. From Gas to Solid 6. Vaporization 
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2. Fill in the gaps in the following phrases with words (definite, not definite): 
a. Solids have …..…………. volume and …….………. shape.  
b. Liquids have ……………….. volume and ………………….. shape.  
c. Gases have ………………….. volume and shape. 

 
Following the answer of the above questions from the students we will be able to study 
if our method provided any improvement in the understanding of the students and to 
what degree. 
 

Conclusions 
 
We believe that concept maps can be a powerful tool to the Science teacher. 
In the work by Ferentinou et al. (2009) concept maps are utilized to teach Physics to 
dyslexic students. The concept map presented is precise and well structured. Overall it 
presents a good example of a concept map designed for dyslexic students for the subject 
of Physics in Greek schools. 
In our approach, we will use concept maps in the subject of Chemistry along with a set 
of questions. A thorough investigation of our approach will help us to draw helpful 
conclusions. This information shall also provide knowledge of the improvement in the 
students’ performance.  
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Abstract 

In foreign language learning the listening skill has proved to be extremely essential 
for carrying out coherent and effective oral communication with other people. 
Listening is a key skill and is better performed if there is an integration of all four 
skills and, especially, speaking. The present teaching proposal attempts to develop an 
original listening lesson focusing on the process of listening on the basis of modern 
pedagogical theories and methods. To this end, the paper discusses the proposal’s 
rationale with reference to the listening input, class profile and lesson preparation as 
well as the procedure and listening tasks’ efficiency providing a post-lesson 
evaluation of the teaching outcomes as well. Given that listening is the most 
underestimated skill in the Greek school context, this paper aims to encourage foreign 
language teachers to be independent course designers in order to assist their learners 
develop their listening competence overcoming listening comprehension problems. 
 

Key-words: listening input, skills integration, process, lesson planning, tasks 
 

Introduction 

The approach to listening instruction has evolved expanding ‘from a focus on the 
product of listening (listening to learn) to include a focus on the process (learning to 
listen)’ as quoted by Vandergrift (2004, pp.3). Research has also shown that foreign 
language learners (Ls) should be motivated by the specific listening input to which 
they are exposed and the relevant tasks or activities they have to carry out, while at 
the same time the integration of listening with other skills is considered to be of 
paramount importance (Dunkel, 1991; Hamouda, 2013; Oxford, 1993; Rost, 2011).  

Listening input should be relevant to Ls’ cognitive and linguistic competence, age 
and interests (Tzotzou, 2014a). The spoken discourse used as listening input should 
have all the characteristics of authentic and genuine speech to be linguistically 
efficient and pedagogically motivating (Dey, 2014; Ghaderpanahi, 2012). It is also 
essential to create purposeful listening tasks which respond to the input provided and 
Ls’ proficiency following an efficient and well-structured sequence of actions (Porter 
& Roberts, 1981; Richards, 1983).  

In light of the above, the present teaching proposal adopts a process-oriented 
approach to teaching listening. It includes listening tasks which trigger both top-down 
and bottom-up processes through an interactive and interpretative process where Ls 
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use both their prior content schemata and linguistic knowledge to understand 
messages (Vandergrift, 2002). More specifically, there are listening tasks for gist 
which involve primarily top-down processing as well as listening tasks for specific 
information which involve primarily bottom-up processing to comprehend all the 
necessary details. According to Vandergrift (2002), listening is a process of matching 
speech with what Ls already know about the topic. To this end, Ls are provided with 
clues about the context of the listening text, thus facilitating the process considerably 
because they can activate prior knowledge and make predictions essential to prepare 
for listening comprehension (Byrnes, 1984).  

Last but not least, in teaching listening the sequencing process of the various tasks is 
very important (Richards, 1983). With this in mind, as far as the present original 
listening lesson is concerned, the sequence of actions follows the model of pre-
/while-/post framework in an attempt to integrate the other skills as well. The 
following sections discuss in detail the rationale as regards lesson planning, the 
procedure as well as the post-lesson evaluation of the teaching outcomes. 

 
 Rationale-Lesson Planning 

Listening Input and Lesson Preparation 

The semi-authentic listening input the teacher prepared and taught in the 5th grade is a 
narrative and its topic is ‘London Sightseeing’. It is a teacher-produced and semi-
scripted oral discourse based on teacher’s notes (Dirven & Oakeshott-Taylor, 1985). 
Its content is transactional, it follows both the ‘top-down’ and the ‘bottom-up’ 
processes as Ls should listen for specific details (names of sights/buildings and 
relevant information) based on their linguistic and lexical knowledge; and it has got 
features of genuine spoken language (e.g. exclamatory sentences, real-life 
expressions). Its form is descriptive / narrative and the recording is just satisfactory as 
it is not professionally produced (the teacher-produced listening input was recorded 
using Audacity – an ‘easy-to-use’ audio editor and recorder. The original input is 
available at https://www.dropbox.com/s/27yyo65ywm10xtv/London-sos.mp3?dl=0).  

To prepare the lesson, the teacher was based on specific criteria (Sifakis, 2004b) and 
Burgess’ ‘ideational frameworks’ (1994) which can provide the organisation of the 
notes on which the listening input will be structured. The main concern was an 
original lesson, as regards listening input and tasks, in order to respond to Ls’ actual 
interests, linguistic and cognitive needs, overall competence and age (Tzotzou, 
2014b). To this end, the teacher attempted to produce a comprehensible, interesting, 
relevant, neither too complex nor strictly graded listening input (Littlewood, 1984), 
which contains linguistic features a little beyond Ls’ current level of competence 
(Richards, 1983).  

The topic is supposed to be of great relevance to their interests as the majority of Ls 
would like to visit London, the capital of the foreign country where English is spoken 
as native language. In this way, Ls have the opportunity to travel to London, although 
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only mentally, and start developing their target culture awareness as they come into 
contact with the capital of Britain, the most famous London sights and a traditional 
English song. It is also consistent with the curriculum orientation according to which 
Ls must be exposed to cognitive and linguistic schemata related to cross-cultural 
awareness and thus, multiculturalism (Tzotzou, 2013).  

To create the listening input the teacher prepared a sheet of notes built up in a flow 
chart model according to Burgess’ (1994) ideational frameworks (see the Appendix), 
in order to achieve a detailed summary of the London Sightseeing, and then produced 
the spoken discourse following this flow chart. Afterwards, a detailed lesson plan was 
constructed by taking into account and noting down Ls’ profile, defining the main 
aim and the specific objectives of the course as well as describing the procedure, 
making clear the three stages – pre-, while- and post-listening stages – and specifying 
the objectives, the tasks and the time allocated for each stage. 

 
Class Profile 

Knowing our Ls is crucial and necessary in making informed decisions on the 
teaching methodology to use in order to achieve the best learning outcomes and 
motivate them appropriately, helping them at the same time to be active participants 
in the classroom and outside it as well. On that basis, profiling language Ls is an 
important parameter which comprises both immediately observable features and not 
immediately observable features (Sifakis, 2004a).   

In the present case, Ls’ profile is outlined according to Woodward’s (2001) 
descriptive parameters. To start with, it is a 5th grade primary class with 20 Ls (sex 
ratio: 11 girls and 9 boys); they are all about 11 years old, in other words there is no 
age diversity, their mother tongue is modern Greek, that is, it is a monolingual class, 
and they share, more or less, similar cultural conventions, expectations or even 
prejudices (national homogeneity). Based on the evidence available and observable to 
the teacher so far, one could say that this class is more or less a homogeneous one 
with regard to Ls’ language skills, levels, educational background, language aptitude, 
interests, learning style and strategies (Tzotzou, 2014b). As regards Ls’ target 
language competence and self-confidence, there seem to be some differences, as there 
are ‘brighter’ Ls and ‘weaker’ ones (different levels of proficiency); however, there 
have been no serious learning disabilities so far. Their reference level according to the 
so-called Common Reference Levels of the Common European Framework (CEF, 
Council of Europe, 2001) is supposed to be the basic one called ‘basic user’, in 
between A1 ‘Breakthrough’ and A2 ‘Waystage’ (Tzotzou, 2014b, p. 64).  

 
Aim and Objectives 

The aim of the lesson was to foster target culture awareness by developing primary 
Ls’ listening skills and microskills. To this end, the specific pedagogical 
aims/objectives were to a. develop Ls’ listening comprehension, b. foster vocabulary 
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acquisition, c. achieve skills integration, d. enhance Ls’ collaboration, e. develop Ls’ 
listening microskills, f. develop Ls’ metacognitive skills and g. raise their awareness 
of the British capital. 

 

Listening Tasks – Reflection on Tasks’ Efficiency 

The interrelation between the listening input and the learning activities/tasks was the 
ultimate aim of the present original listening lesson (all tasks are available at the 
following link https://www.dropbox.com/s/62b46f1yq7vypr2/tasks.pdf?dl=0). 
Listening tasks were designed to be meaningful and purposeful in order for Ls to 
attend what they hear, process it and respond to it by making them feel active, 
original listeners, motivated and willing to understand (Anderson & Lynch, 1988, 
p.74). To this end, tasks were carefully constructed to reflect real-life situations to a 
great extent avoiding exercises which demand exact recall of verbal detail, multiple-
choice or True/False questions which may disorientate Ls making them think that if 
they do not understand every single word they have failed (Porter & Roberts, 1981; 
Sheerin, 1987).  

In particular, the tasks include active predicting / guessing as a lead in activity in 
order to motivate Ls, activate their content schemata and create expectations by 
asking them key questions at first (Carrell, 1987; Porter & Roberts, 1981). What 
follows is a note-taking task which is a valuable real-life skill (Richards, 1983; Rost, 
2011) and a matching activity while listening to the audio text to make Ls feel active 
listeners, retain their attention and enhance their listening comprehension. Peer 
correction is also encouraged to make them feel responsible and help them monitor 
their own success in getting a message across (Porter & Roberts, 1981). Afterwards, a 
group work activity based on the listening input follows focusing on the integration of 
skills such as writing, listening and speaking to promote Ls’ interaction through note 
making/transferring, writing and an information gap task. For further listening as well 
as pronunciation practice and in order to have fun, Ls are also invited to listen to a 
traditional British song entitled ‘London Bridge is falling down’ (available at 
https://www.dropbox.com/s/591qt8jl490fdcc/London%20Bridge%20Is%20Falling%
20Down%20Nursery%20Rhymes%20with%20LyricsPopular%20Baby%20Songs.mp
3?dl=0). Ls work in pairs in order to do a jigsaw activity and to sing the song as a 
whole class at the end, aiming at the same time to make them relax by creating an 
enjoyable classroom atmosphere (Griffee, 1992).  

As a follow up task (both homework and in-class work), Ls are asked to work in their 
groups again to carry out a project relevant to the listening input and the topic of this 
listening lesson by collecting information about other London sights through 
webquest and by creating a relevant poster or leaflets in order to decorate their 
classroom. In this way, experiential language learning can be encouraged while at the 
same time Ls’ creative, collaborative and interpersonal skills can be promoted 
(Nunan, 1992). Finally, there has been an extensive use of group work in the 
classroom and outside it because it enables Ls to produce fluency, reduces anxiety, 
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increases commitment to learning and contributes to both Ls’ cognitive and affective 
development (Chryshohoos J., Chryshohoos N. & Thompson, 2002).   

 
  Procedure-Stages of the Lesson 

Pre-listening Stage  

The pre-listening stage (time allocated: 3-5min) introduces the topic which, in the 
present listening lesson, is about a trip to London, the capital of England. The teacher 
invites Ls to imagine that they are tourists in London visiting its most famous sights 
(Big Ben, the Buckingham Palace, the British Museum, the Tower of London) in 
order to provide a listening purpose, motivate Ls to listen and help them tune into the 
listening input in a natural way. To this end, as a warm-up task the teacher shows the 
British flag and a map eliciting Ls’ guesses and predictions. 

Steps/Tasks: 1. The teacher introduces the topic showing Ls the flag and map of 
Britain, the country where English is spoken as a native language asking Ls questions 
such as, Whose (country) is this flag? Look at the map and point to the capital city of 
this country. What language is spoken there? Have you ever heard about London? 
What do you know about London/Britain? 2. A predicting/guessing activity follows: 
Ls look at the map/flag to make guesses about the country, the capital and the 
language spoken. 

Objectives: The pre-listening tasks aim to activate prior world knowledge and 
relevant content schemata as well as to motivate Ls by creating expectations. 
 

While-listening Stage 

While-listening stage (time allocated: 10-12min) is based on activities which help Ls 
find their way through the listening text and build upon their expectations raised by 
the pre-listening activities taking into consideration topic familiarity, background 
knowledge and listening purpose (Vandergrift, 2002). In the present original listening 
lesson Ls are asked to imagine themselves as belonging to a group of tourists in 
London who listen to the monologue of a tour guide while visiting the four famous 
London sights mentioned before in an attempt to help them make further predictions 
by analogy, using their world knowledge (Sheerin, 1987). In this way, Ls are given 
the opportunity to practice both their top-down and bottom-up processing capabilities 
by engaging them in a real-life, meaningful context (Vandergrift, 2002). To 
contextualize the auditory input further, visual support is also provided during 
listening by showing Ls postcards with the four famous London sights in order to 
help them predict and interpret the listening material more accurately (Sheerin, 1987; 
Vandergrift, 2002). While listening Ls carry out a note-taking task first and, after 
replaying the listening input, they do a matching activity followed by peer correction.  

Steps/Tasks: 1. Ls listen to a tour guide’s narrative on London Sightseeing 
(https://www.dropbox.com/s/27yyo65ywm10xtv/London-sos.mp3?dl=0) looking at 
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the same time at the relevant postcards shown on the board, 2. Ls take notes on a 
sheet of paper working on their own, 3. Ls listen to the narrative twice in order to do a 
matching activity, 4. after doing the matching, Ls work in pairs to correct each other 
(https://www.dropbox.com/s/62b46f1yq7vypr2/tasks.pdf?dl=0). 

Objectives: The while-listening tasks aim to make Ls listen for specific information 
and for gist, to motivate them by visual aids, to integrate listening with writing, to 
make Ls active listeners, to check comprehension and to encourage peer correction. 

 

Post-listening Stage 

In the post-listening stage (time allocated: 25-30min), there is an attempt to integrate 
all four skills progressing from oracy to literacy (productive skills of speaking and 
writing) depending on the Ls’ specific needs, interests, competence (Tzotzou, 2014a), 
as well as the curriculum specifications (Sifakis, 2004b). To this end, Ls are divided 
into groups and provided with a list of key words in alphabetical order (as a mini-
dictionary) to facilitate them and help them make predictions, interpretations and 
logical connections by analogy on their own. Each group makes notes about a certain 
London sight by reconstructing what they have already heard. Being based on key 
points provided to them, they write a relevant paragraph, report back to the class and 
an information gap activity follows with the other groups trying to answer questions. 
To close this listening lesson in a pleasant and funny way, Ls are asked to listen to a 
traditional English song related to the listening input; they carry out a jigsaw activity 
working in pairs and sing the song all together for pronunciation practice as well.  

Steps/Tasks: 1. Ls are divided into 4 groups a. each group is provided with a card with 
key words, b. each group re-constructs the information about a different London sight 
based on what they have already heard to write a paragraph, c. each group reports 
back to the class, d. the other groups are given cards with questions to answer 
(information-gap), e. feedback is provided by the whole class (Ls’ interaction) and the 
teacher. 2. Ls listen to a traditional English song about London to put its mixed-up 
parts/verses in the right order working in pairs. Ls listen again to check their answers 
and sing the song all together. 3. Ls are given a self-assessment questionnaire to fill in 
by ticking (√) what’s true for them in order to get a lesson feedback as well 
(https://www.dropbox.com/s/62b46f1yq7vypr2/tasks.pdf?dl=0). 

Objectives: The post-listening tasks aim to consolidate vocabulary, to motivate Ls 
make notes, to enhance group work, to promote Ls’ interaction, to achieve skills 
integration (writing, listening and speaking), to carry out a jigsaw task, to listen and 
sing, to practice pronunciation and to listen for fun. 

 

Post-lesson Evaluation of the Teaching Outcomes 

The teaching outcomes have been satisfactory to a great extent as Ls managed to 
carry out all the tasks and effectively develop their communicative skills. Whenever 
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Ls met some difficulties, the teacher tried to simplify the whole procedure giving 
explanations either in the target language or their mother tongue where necessary 
since it is a monolingual class and mother tongue is not forbidden. The teacher also 
provided Ls with visual support from the very beginning and an alphabetical list of 
key words (the list is available at the following link 
https://www.dropbox.com/s/jxwx687xzzzpxaq/key-vocabulary.pdf?dl=0) which is 
thematically related to the auditory input to facilitate their work and make them feel 
self-confident, independent and more self-directed in the post-listening stage. 

The discourse produced by Ls was mainly a response to the tasks or demand for 
further explanations. The listening tasks have been purposeful allowing Ls to predict 
and re-construct information, monitor their partner’s performance and be active, more 
or less, real life listeners. In addition to the above, group working encouraged Ls’ 
active and collaborative involvement, language practice and interaction. Moreover, in 
some tasks there was an attempt to involve Ls in peer correction work to enhance 
their responsibility and collaborative skills. 

In this context, the teacher’s role has been manifold starting from being the listening 
input provider and the task designer, moving to a more crucial role, as monitor and 
facilitator of the overall learning process by providing the necessary feedback in a 
regular and systematic way. Especially, in the teaching of listening one aspect of task 
monitoring that merits careful attention is related to time. That is why, in the present 
original listening lesson there was an attempt to define very carefully the ‘time on 
task’ and the ‘wait time’, the time needed on the part of the Ls to cognitively process 
particular tasks or questions bearing in mind that the listening process itself is hidden 
(Vandergrift, 2004).  

Finally, the teacher’s task was primarily to provide Ls with the necessary information 
and support or facilitation at suitable points in an attempt to raise their awareness of 
learning strategies and metacognitive skills in an autonomous and experiential way 
(Nunan, 1992). To this end, there was also a relevant self-assessment questionnaire 
for Ls to tick for themselves to get the necessary feedback at the end and draw 
conclusions about the whole learning and teaching procedure.  
 

Conclusion 

The present teaching proposal placed emphasis on the process view of listening, 
changing the role of the learner-listener from someone passively receiving the 
listening input to an active participant in the act. Given that listening is a complex 
skill that needs to be developed consciously, Ls had the opportunity to take 
responsibility for their own learning how to listen. What is more, the listening tasks 
stimulated Ls to reflect on the process of listening without the threat of evaluation 
(Vandergrift, 2002). They interacted with the input and the whole listening task 
encouraging their collaboration with classmates and thus expanding the 
communicative context. This process-oriented lesson actively engaged Ls and 
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convinced them to work to the best of their potential through tasks that imitate real-
life acts towards improving performance in listening as well as in learning the foreign 
language. In other words, listening was seen as a dynamic interactive process which 
necessitates a more comprehensive approach to teaching listening in order to help Ls 
meet the challenge of real-life listening. 
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Περίληψη 

Η σημερινή εποχή έχει χαρακτηριστεί ως η μετάβαση από την επανάσταση της 
πληροφορικής στην επανάσταση των αυτοματισμών. Ολοένα και περισσότερο 
ακούμε για τη χρήση ρομποτικών μηχανών και εξαρτημάτων σε διάφορες εφαρμογές, 
από μηχανικές και εργοστασιακές κατασκευές ως και την ιατρική. Μια κατηγορία 
αυτόματων μηχανών με πτητική δυνατότητα είναι και τα Drones. Το άρθρο αυτό 
αποτελεί μια μελέτη πάνω στην ταυτότητα και τις δυνατότητες αυτών των ιπτάμενων 
οχημάτων, το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγονται, και κυρίως, τις επιπλέον 
δυνατότητες που προκύπτουν όσον αφορά την εκπαιδευτική τους χρήση. Προτάσεις 
και σενάρια για εποικοδομητική διαχείριση των Drones σε μια σειρά από διδακτικές 
θεματικές παρουσιάζονται στο άρθρο καθώς και το μαθησιακό και θεωρητικό πλαίσιο 
στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν.  

Λέξεις-Κλειδιά: Drones, Εκπαίδευση, Νομιμότητα, Χαρακτηριστικά Παραδείγματα 

Εισαγωγή 

Οι πτητικές μηχανές, γνωστές και ως Drones ή Unmanned Aerial Vehicles, (UAVs), 
ονοματοδότηση από τον Foster J. (1971), δηλαδή Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα 
Οχήματα (ΜΕΙΟ) ή τετρακόπτερα ή και πολυκόπτερα με την σημερινή ελληνική τους 
ονομασία, μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν για πολεμικούς και κατασκοπευτικούς 
σκοπούς, ως μη επανδρωμένα αεροσκάφη με ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα, τη 
δυνατότητα παρακολούθησης, καθώς και πλήξης επιλεγμένων στόχων μέσω 
προγραμματισμού ή και απομακρυσμένου ελέγχου.  Τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη σε συνδυασμό με όλο και μειούμενο κόστος αλλά 
και επιπλέον επιλογές και δυνατότητες.  Ως αποτέλεσμα χρησιμοποιούνται και για 
ειρηνικούς σκοπούς, όπως εμπορικούς, ψυχαγωγικούς, ερευνητικούς και 
δημοσιογραφικούς. Ήδη μεγάλες διεθνείς εταιρείες μεταφοράς προϊόντων εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον και έχουν εισάγει πιλοτικά στις υπηρεσίες τους τη δυνατότητα μεταφοράς 
εμπορευμάτων μέσω των Drones, όπως οι Amazon, Fedex και UPS. Επιπλέον και 
ειδικά στην εποχή της οικονομικής κρίσης καθώς και της μετανάστευσης των 
πληθυσμών αλλά και του προσφυγικού ζητήματος μελετάται αλλά και εφαρμόζεται 
πιλοτικά το ενδεχόμενο μεταφοράς τροφίμων, φαρμάκων καθώς και ασθενών για 
θεραπεία ή και ιατρικές εξετάσεις μέσω ειδικά διαμορφωμένων Drones. Επίσης τα 
Πανεπιστήμια της Νεμπράσκα και του Μιζούρι στις Η.Π.Α. σχεδιάζουν μαθήματα 
δημοσιογραφίας με τη χρήση Drones για ρεπορτάζ φυσικών καταστροφών, πολιτικές 
ομιλίες ή και άλλων γεγονότων, (Morris, 2015). Ακολούθως, η αξιοποίηση της 
Τεχνολογίας Αυτοματισμών σε πτητικά οχήματα, όπως ορίζεται, φαίνεται πως θα 
διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια προς αυτές τις κατευθύνσεις. Το τελευταίο διάστημα 
έχει εισαχθεί και η χρήση των Drones στην εκπαιδευτική διαδικασία με μια σειρά 
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άρθρων για την αξιοποίηση των ιπτάμενων αυτών μηχανών σε συγκεκριμένες 
θεματικές και σενάρια όπως μάθηση με τη χρήση μοντέλων, (Μοντελοποίηση), 
Mirrot et al, (2014), εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics), Weber et al, (2013), κ.α.  

Οι Δυνατότητες των Drones 

Τα Drones έχουν τη μορφή μικρών ελικοπτέρων και ο χρήστης τους, μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί, αναλόγως των τεχνικών τους ιδιοτήτων και 
του σκοπού για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί. Οι πτητικές μηχανές ή τετρακόπτερα 
έχουν πλέον εμπλουτιστεί με μια σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών που τα επιτρέπουν 
να ενταχθούν στην κατηγορία των αυτόματων, προγραμματιστικών μηχανών με 
δυνατότητα λήψης φωτογραφίας και βίντεο σε ανάλυση μέχρι και 4Κ1. Μπορούν να 
πετάξουν ως τα 5 χιλιόμετρα και σε ύψος ως 6 χιλιόμετρα, με χρόνο πτήσης έως και 
τη μισή ώρα. Συνήθως συνοδεύονται από τηλεχειριστήριο και μπορούν να συνδεθούν 
και ελεγχθούν από όλα τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα μέσω συγκεκριμένης 
εφαρμογής κι ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi). Τα νέα μοντέλα έχουν επίσης και 
δυνατότητα αποφυγής εμποδίων μέσω αισθητήρων, κάτι που επιτρέπει στους χρήστες 
να επιλέξουν ένα σημείο στην οθόνη τους ή στον περιβάλλον χώρο και να 
κατευθύνουν το Drone προς αυτό, χωρίς περαιτέρω έλεγχο και αποφεύγοντας 
αυτόματα τυχόν εμπόδια που θα βρεθούν στο δρόμο του. (Βλέπε Παράρτημα I) 

Θέματα Νομιμότητας 

Η πτήση των Drones σε δημόσιους χώρους εγείρει, όπως είναι φυσικό, και θέματα 
νομιμότητας. Τίθενται λοιπόν ερωτήματα νομιμότητας, όπως παραβίασης της 
ιδιωτικότητας, όχλησης, κατασκοπίας που μερικώς μόνον έχουν προβλεφθεί από την 
υπάρχουσα νομοθεσία. Επί παραδείγματι καθίσταται νόμιμο αν ένα Drone 
υπερίπταται πάνω από την αυλή ενός σπιτιού ή και σχολείου; Στη δυτική νομοθεσία 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας εκτείνονται στο ύψος που απαιτείται για την εύλογη 
χρήση της γης. Δηλαδή σε μια περιοχή που ο οικοδομικός κανονισμός δίνει 
δυνατότητα ανέγερσης ουρανοξύστη τα δικαιώματα καθ’ ύψος είναι περισσότερα από 
μια αγροτική ή άλλη περιοχή όπου επιτρέπονται μόνον χαμηλά κτίσματα.  Ως προς το 
ύψος πτήσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν απαιτείται άδεια από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την πτήση αερομοντέλων σε ύψος μικρότερο 
των 400 ποδιών (120μέτρων). Εκτός από τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων τίθεται και 
το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επι παραδείγματι μπορεί ένα 
τετρακόπτερο να φωτογραφίζει χωρίς την άδεια των εικονιζόμενων; Είναι βέβαια 
ίσως δύσκολο να αποδειχθεί τι έκανε ένα Drone ελεύθερα σε δημόσιο χώρο, όταν 
κυκλοφορούν αυτοκίνητα και πεζοί. Επίσης απαγορεύεται η λήψη φωτογραφίας ή και 
βίντεο μαθητών σε σχολικούς ή και άλλους χώρους καθώς και η δημοσίευση σε 
διαδικτυακό τόπο χωρίς έγγραφη άδεια από γονείς και έγκριση από υπεύθυνο 

                                                
1 Το 2160p είναι ένα εναλλακτικό όνομα για το 4K UHD, μια ανάλυση που υποστηρίζεται από τα 
προϊόντα UHDTV και το οποίο προσφέρει τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση σε σχέση με το 
1080p. Ο αριθμός 2160 αντιπροσωπεύει μια ανάλυση οθόνης που έχει 2160 εικονοστοιχεία κατά 
μήκος της μικρότερης πλευράς. Η μόνη υψηλότερη ανάλυση σε τηλεόραση προς το παρόν είναι το 8K 
UHD. (Wikipedia,2016) 
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εκπαιδευτικό. 

Το θέμα έχει ήδη τεθεί και νέοι νόμοι καταρτίζονται, όπως πρόσφατα στη Γαλλία, 
όπου με βάση νόμο του 2012, υπάρχει απαγόρευση πτήσης των Drones πάνω από 
κυβερνητικά κτήρια και υπηρεσίες καθώς και η υποχρέωση κτήσης άδειας και 
εγγραφής μοντέλου. Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει συγκεκριμένες απαγορεύσεις και 
όρους χρήσης, (Βλέπε, Drone Laws,  Δικτυογραφία). Στην Ελλάδα πρόσφατα με το 
ΦΕΚ 30.12.16/Β/4527, τίθεται σε ισχύ, από την 1 Ιανουαρίου 2017, ο κανονισμός της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, (ΥΠA) για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών, (ΣμηΕΑ). Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα Drones χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες, και ο εκμεταλλευόμενος αλλά και ο χειριστής του ΣμηΕΑ Ειδικής, 
Πιστοποιημένης ή και Ανοικτής Κατηγορίας με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50 
μ. εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται από την ΥΠA. Οι χρήσεις και 
μεταδόσεις μέσω διαδικτύου, φωτογραφιών και βίντεο σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, 
κοινωνικές και  πολιτικές εκδηλώσεις φέρνει σημαντικές αλλαγές στη νομική αλλά 
και τεχνική προσέγγιση καθώς και συγκεκριμένα ερωτήματα και επιπτώσεις στους 
χρήστες. Με τον πολλαπλασιασμό των πτητικών συσκευών, τη μαζικοποίηση της 
αγοράς και τη μείωση του κόστους, τα Drones θέτουν ένα νέο νομικό θέμα που θα 
πρέπει να ρυθμιστεί τόσο σε διεθνές όσο και διακρατικό και κρατικό επίπεδο.  

Η Εκπαιδευτική Χρήση των Drones 

Τα Drones επιτρέπουν στους μαθητές να απεικονίσουν τα σχέδια ή τον κώδικα που 
δημιούργησαν και να χρησιμοποιήσουν τον προγραμματισμό για την επίλυση 
προβλημάτων του πραγματικού κόσμου καθώς και των όποιων προκλήσεων τους 
ανατεθούν. Επιπλέον η χρήση τους είναι και εξαιρετικά διασκεδαστική και ελκυστική 
για όλη την τάξη, Osborne, Sue, (2016). H χρήση των τετρακόπτερων στις διδακτικές 
δραστηριότητες επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρήσουν και δημιουργήσουν 
αισθητά διδακτικά μοντέλα, όπως πολυμεσικά προϊόντα, (φωτογραφίες και βίντεο) 
προς εκπαιδευτική χρήση αλλά και ρομποτικές κατασκευές, (Drones, αισθητήρες) με 
συνέπεια να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση, μέσω ενεργούς, συνεργατικής 
συμμετοχής και έρευνας, για το πώς οι έννοιες όπως οι Φυσικές Επιστήμες, η 
Ρομποτική, τα Εικαστικά, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά, 
(STREAM)  εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται στον πραγματικό κόσμο. Τα Drones 
μπορούν να ενισχύσουν την προσοχή των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή τους σε 
μια δραστηριότητα. Εξαιτίας αυτού οι μαθητές έχουν περισσότερες δυνατότητες να 
αποκτήσουν, ενδυναμώσουν και εφαρμόσουν τις δεξιότητες και τους γραμματισμούς, 
οι οποίοι αποκτούνται και ενισχύονται, μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής 
πρακτικής, όπως έρευνα, πειραματισμός, δημιουργία, συνεργασία, μελέτη, 
παρουσίαση και γνώση για το θέμα, Carnahan, Zieger, Crowley (2016). Οι μαθητές 
εκφράζουν μια έμφυτη περιέργεια και έναν   ενθουσιασμό για τον πειραματισμό. Τα 
Drones προσφέρουν την δυνατότητα της μάθησης μέσα από την επίλυση 
συγκεκριμένων προβλημάτων και πειραματισμού διαμέσου της πράξης, Learning By 
Doing, Reese, (2011). Το πιο σημαντικό για τη διδασκαλία μαθημάτων όπως τα 
Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, κ.α., είναι ότι διδάσκονται με ένα νέο τρόπο ώστε οι μαθητές να 

79

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



κατανοήσουν και να αλληλοεπιδράσουν με τον κόσμο γύρω τους. Η χρήση των 
Drones κάνει την εκμάθηση σχετικών θεμάτων και μαθημάτων πιο ενεργητική, 
δημιουργική, έξυπνη, συνεργατική αλλά και διασκεδαστική, επιτρέποντας στους 
μαθητές να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί της τεχνολογίας και μελετητές καθώς και να 
συνεργαστούν, να χτίσουν πάνω στις δημιουργικές ιδέες των άλλων, να μοιραστούν 
τον ενθουσιασμό αλλά και να επιλύσουν προβλήματα και να αναγνωρίσουν μορφές 
και καταστάσεις. Επιπλέον οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν και να 
οπτικοποιούν τις αφηρημένες έννοιες που μαθαίνουν στην τάξη ώστε να 
κατασκευάσουν λύσεις σε πραγματικά και υπαρκτά προβλήματα όπως περιβάλλον, 
χωροταξία, κυκλοφοριακό κ.α.  

Επιπροσθέτως η εκπαιδευτική χρήση των Drones μπορεί να εφαρμοστεί και στη 
διαδικασία ελέγχου και ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων. Οι ιπτάμενες, μη 
επανδρωμένες, πτητικές μηχανές με δυνατότητες αυτοματισμών όπως η επιλογή 
πτήσης και η μετάδοση εικόνας και βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στον 
έλεγχο των σχολικών μονάδων όσο και των υποδομών των μαθησιακών διαδικασιών 
και των παραγόμενων παιδαγωγικών έργων. Με τις προηγμένες λειτουργίες πτήσης 
και λήψης βίντεο υψηλής ανάλυσης μπορεί να γίνει άμεσα σύνδεση και μετάδοση 
εικόνας και βίντεο μέσω ενός έξυπνου κινητού, (smartphone) και ενός ασύρματου 
δικτύου, (Wi-Fi). Με τον τρόπο αυτό γίνεται άμεση και λεπτομερής παρατήρηση που 
μπορεί να σχετιστεί με μια αναλυτική εκτίμηση του χώρου και των υποδομών. Ως 
παράδειγμα εκτίμησης και ελέγχου σχολικών μονάδων μπορεί να αποτελέσει η λήψη 
μιας πανοραμικής εικόνας των σχολικών μονάδων και σχολικών τάξεων αναφορικά 
με τη δομή, το σχεδιασμό και τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Μέσω αυτής της οπτικής 
ο χρήστης-αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να επισημάνει και να αναγνωρίσει 
διαμέσου μιας διαφορετικής οπτικής τα χωροταξικά της σχολικής μονάδας καθώς και 
τις τεχνολογικές και αθλητικές υποδομές αλλά και τα όποια προβλήματα πιθανόν να 
υπάρχουν ή έχουν προκληθεί. Μέσω λοιπόν αυτής της «εκ των άνω» οπτικής, 
μπορούν να καταγραφούν με ευκολία τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα 
αδύναμα σημεία καθώς και οι ανάγκες των σχολικών μονάδων ή τάξεων. Επίσης, 
αντίστοιχα μπορεί να καταγραφεί και μια διδασκαλία σε εξωτερικό χώρο. Η γενική 
ολιστική μελέτη για τις σχολικές μονάδες με παρουσίαση της πραγματικότητας μέσω 
της συγκεκριμένης καταγραφής μειώνει ίσως την ανάγκη μιας πιο αναλυτικής 
περιγραφής με επίγεια και χρονοβόρα παρατήρηση. Επιπλέον ο εκτιμητής έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει τις εγγραφές αρκετές φορές από το κινητό ή τον 
υπολογιστή του και να τις μεταδώσει άμεσα και σε άλλους φορείς μέσω του 
διαδικτύου. 

Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Εκπαιδευτικής Χρήσης των Drones 

Η εκπαιδευτική χρήση των Drones θα μπορούσε να διαχωριστεί στη χρήση 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Τα τετρακόπτερα έχουν σχεδιαστεί κυρίως για 
εξωτερικούς χώρους, όμως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και μέσα στην τάξη 
σε διάφορες εφαρμογές. 

Εσωτερική Εκπαιδευτική Χρήση: Τα Drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
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εσωτερικό χώρο στη διδασκαλία της Γεωμετρίας και των Μαθηματικών αναφορικά 
με την μέτρηση του εμβαδού της τάξης, του ύψους και πλάτους της καθώς και να 
συνδυαστούν με τη μέτρηση της επιφάνειας του σχολικού κτηρίου. Επίσης σε 
μαθηματικές και φυσικές έννοιες όπως ταχύτητα, απόσταση κ.α., καθώς και μέσω 
προγραμματισμού από τους μαθητές με τη χρήση σχετικών προγραμματιστικών 
εργαλείων με γραφικό περιβάλλον  όπως το Tickle, (Βλέπε δικτυογραφία) και 
συναρτόμενα με υπολογισμό απόστασης, κατεύθυνσης και κίνησης,  

Εξωτερική Εκπαιδευτική Χρήση: Στην αυλή του σχολείου σε δράσεις όπως συμμετοχή 
και εκμάθηση σχολικών παραδοσιακών χορών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
καθώς και σε αθλητικές δραστηριότητες αναφορικά με εκμάθηση στρατηγικών 
άμυνας και επίθεσης σε αντίστοιχα ομαδικά παιχνίδια όπως ποδόσφαιρο, 
καλαθοσφαίριση και πετόσφαιρα. Επίσης σε εξωτερικά εκπαιδευτικά παιχνίδια όπως 
το σκάκι με τους μαθητές ως ζωντανά πιόνια καθώς και σε άλλα επιδαπέδια 
εξωτερικά παιχνίδια όπως φιδάκι όπου οι μαθητές παίζοντας μαθαίνουν, 
αναφερόμενα σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες από την Ιστορία, Γεωγραφία, 
Περιβάλλον, Πολιτισμό κ.α. 

Τα Drones μπορούν να αποτελέσουν μέσο για κατανόηση, μελέτη και γνώση σε σειρά 
μαθημάτων όπως: 

Γλώσσα: Παρουσίαση απόψεων και θέσεων των μαθητών, ανάπτυξη γραπτού και 
προφορικού λόγου. Εμφανίζεται στους μαθητές μια εναέρια φωτογραφία του 
σχολείου ή και μια βιντεολήψη του σχολείου και της περιοχής γύρω από αυτό. Οι 
μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν και περιγράψουν το χώρο μέσα και έξω από το 
σχολείο καθώς και να ερευνήσουν ιστορικά και περιβαλλοντικά την περιοχή γύρω 
και εντός του σχολικού κτηρίου. Μέσω του ενισχυμένου ενδιαφέροντος και 
συμμετοχής των μαθητών, με τη χρήση των Drones, αναπτύσσονται οι σχετικές 
γνώσεις και οι γραμματισμοί. 

Γεωγραφία: Οι μαθητές βιντεοσκοπούν το σχολικό χώρο εξωτερικά και μελετούν 
μέσω της δημιουργίας ενός τοπικού χάρτη τη γεωμορφολογία της περιοχής καθώς και 
τα σημεία του ορίζοντα αλλά και βρίσκουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες, 
(Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος), της διεύθυνσης του σχολείου μέσω διαδικτυακών 
εργαλείων όπως Google Maps.  

Εικαστικά: Με αφορμή από την παρουσίαση μιας εναέριας φωτογραφίας ή μιας 
βιντεοσκόπησης του σχολικού χώρου, οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν το 
σχολικό συγκρότημα μέσα από τη δική τους αντιληπτική ματιά αλλά και να 
παρέμβουν αισθητικά όπου απαιτείται αιτιολογώντας στη σκέψη και την επιλογή 
τους. 

Ιστορία: Με την παρουσίαση ενός βίντεο ή και αντίστοιχων φωτογραφιών από το 
τετρακόπτερό μας παίρνουμε αφορμή για την ιστορική μελέτη του πεδίου γύρω από 
το σχολικό χώρο. Τα κτίσματα, οι χώροι πρασίνου, το λιμάνι, τα μνημεία, τα 
αγάλματα και οι προτομές εικονιζόμενες από τη διαφορετική ματιά της εναέριας 
παρατήρησης, αποτελούν πολύ χρήσιμες πηγές μελέτης και έρευνας της ιστορίας 
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καθώς και σε συνάρτηση με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά το παρελθόν 
στη συγκεκριμένη περιοχή μέσα από τη μελέτη των σχετικών πηγών.  

Κυκλοφοριακή Αγωγή: Με την εναέρια ματιά ενός Drone, μπορούμε εύκολα να 
παρατηρήσουμε την οδηγική συμπεριφορά σε μια συγκεκριμένη περιοχή και κυρίως 
περιμετρικά του σχολικού κτηρίου όπου και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους 
οδηγούς. Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε την ταχύτητα των αυτοκινήτων, τις 
διαβάσεις των πεζών αλλά και τις σχετικές πινακίδες καθώς και τα σημεία 
τοποθέτησής τους στο χώρο. Να αναθέσουμε στα παιδιά να καταθέσουν τις απόψεις 
τους για την ασφάλειά τους στο δρόμο από και προς το σχολείο αλλά και να μας 
παρουσιάσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν για 
βελτίωση τόσο σε θέματα υποδομής όσο και σε οδηγική συμπεριφορά των 
αυτοκινητιστών.  

Μαθηματικά-Γεωμετρία: Οι γεωμετρικοί ορισμοί του ύψους, πλάτους καθώς και των 
σχημάτων είναι απαραίτητοι για τη χρήση των Drones. Μέσω της χρήσης αυτής, οι 
μαθητές εξοικειώνονται με τις σχετικές έννοιες και κατανοούν πληρέστερα τα 
σχήματα και τις μορφές των στερεών.  

Μελέτη Περιβάλλοντος: Οι μαθητές μεγεθύνουν την εστίαση μέσω του Drone, σε 
έναν οργανισμό, έντομο ή και φυτό και απομακρύνουν τη λήψη με την απογείωση 
του ιπτάμενου οχήματος ώστε να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον 
μικρόκοσμο και μακρόκοσμο. 

Μουσική: Με την αφορμή μιας εναέριας βιντεοσκόπησης ή και φωτογράφισης μιας 
σχολικής εκδήλωσης ή και απλά της σχολικής μονάδας με τη συμμετοχή των 
μαθητών στην αεροβιντεοσκόπηση και αεροφωτογράφιση, οι μαθητές καλούνται να 
εισάγουν και μουσική επένδυση στο βίντεο ενισχύοντας τις μουσικές τους δεξιότητες 
και γνώσεις και προκαλώντας σχετικά συναισθήματα όπως χαρά, ενθουσιασμό κ.α. 

Ρομποτική και Προγραμματισμός: Ίσως μια από τις πιο σημαντικές χρήσεις των 
Drones για τον 21ο αιώνα είναι και οι δυνατότητες που παρέχει στους μαθητές να τα 
προγραμματίσουν και να εκτελέσουν συγκεκριμένες εντολές. Ακολούθως, στη 
σημερινή εποχή των αυτοματισμών, έχουμε ήδη συγκεκριμένα προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα όπου οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές έχουν την δυνατότητα να 
προγραμματίσουν τα τετρακόπτερα ώστε να ακολουθήσουν συγκεκριμένες εναέριες 
διαδρομές. Επι παραδείγματι να σχηματίσουν, πτητικά, πολύμορφα σχήματα και να 
αποφύγουν εμπόδια μέσω αισθητήρων. Μια πολύ σημαντική εφαρμογή στην 
εκπαιδευτική χρήση των Drones είναι οι μαθητές , οι ίδιοι, να κατασκευάσουν αυτά 
τα πτητικά οχήματα μέσω των κιτ συναρμολόγησης. Διαμέσου αυτών των 
δυνατοτήτων, οι μαθητές αναπτύσσουν συγκεκριμένες δεξιότητες όπως δημιουργία, 
καινοτομία, συνεργασία σε ομάδα, αποτελεσματική επικοινωνία, επίλυση 
προβλήματος, παρουσίαση, πειραματισμός και κοινωνικοποίηση.  Επιπλέον 
συντελείται και η ενδυνάμωση σε γνώσεις και γραμματισμούς όπως μαθηματικοί 
υπολογισμοί και επίλυση προβλημάτων ανάλογης φύσης, γεωγραφία χώρου, 
γεωμετρία, μελέτη του περιβάλλοντος χώρου και τόπου, ιστορία, νέες τεχνολογίες 
καθώς και ανάπτυξη προφορικού αλλά και γραπτού λόγου μέσω της παρουσίασης 
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των εργασιών τους.  

Πολυμεσική και Πολυαισθητηριακή Μάθηση: Η εκπαιδευτική χρήση των Drones 
ενισχύει την πολυμεσική και πολυαισθητηριακή διδασκαλία μέσω της παραγωγής και 
αξιοποίησης κειμένου, εικόνας και ήχου  από τους μαθητές, γεγονός που διευκολύνει 
την ανάπτυξη της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης. Πολυμεσική διδασκαλία 
αποτελεί ο συνδυασμός διάφορων ψηφιακών και άλλων μέσων, όπως το κείμενο, οι 
εικόνες, ο ήχος, και το βίντεο, Neo M. T.K. (2000). Σε μια πολυαισθητηριακή 
διδασκαλία για να μεταβιβαστεί ένα μήνυμα ή γνωστικές πληροφορίες σε ένα 
ακροατήριο μαθητών έχουμε χρήση και συμβολή όλων των αισθήσεων των μαθητών, 
προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, Birsh, J. R. (2005).  
Μέσω των συγκεκριμένων προσεγγίσεων ενισχύεται το ενδιαφέρον του μαθητή και 
αναπτύσσονται όλες οι αισθήσεις του, εμπλουτίζεται η μαθησιακή εμπειρία και 
ενισχύεται το κίνητρο για συμμετοχή, συνεργασία και μάθηση. Έτσι λοιπόν η 
υιοθέτηση της συγκεκριμένης διδακτικής και μαθησιακής προσέγγισης θεωρείται 
ιδιαίτερα ωφέλιμη, Neo M. & Neo K. (2001). 

Επίλογος 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε στην αρχή της εποχής των Drones 
στην εκπαίδευση, με χρήσεις και εφαρμογές που αφορούν όλο και περισσότερους 
τομείς και θεματικές. Σίγουρα υπάρχουν και οι ανασταλτικοί παράγοντες καθώς και 
κάποια προβλήματα, όπως το κόστος, ο κίνδυνος της παρερμηνείας των γεγονότων 
και φαινομένων από τους μαθητές, καθώς και η αδυναμία οργάνωσης της τάξης. Οι  
νέες αυτές πολυαισθητηριακές, υπολογιστικές τεχνολογίες αυτοματισμών με υψηλές 
δυνατότητες, μπορεί να φαίνονται τόσο συναρπαστικές όσο και απρόβλεπτες. Είναι 
όμως σημαντικό να κατευθυνθούμε προς παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενισχύουν 
την πολυμορφία και προωθούν τις εκπαιδευτικές μορφές μέσα στις οποίες οι μαθητές 
αισθάνονται ενεργοί, ενωμένοι και υπεύθυνοι. Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία, 
και είναι στο χέρι των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν τους μαθητές να την καταλάβουν 
και να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους, να 
ενταχθούν παραγωγικά στη νέα αυτή μορφή της κοινωνίας που οδηγείται η 
ανθρωπότητα. Επιπλέον, οι μαθητές, μέσω των νέων εκπαιδευτικών πρακτικών να 
μπορέσουν να κατακτήσουν μια εποικοδομητική και δημιουργική χρήση της 
τεχνολογίας αυτής, ώστε και κυρίως, όπως προσδοκεί όλη η σημερινή ανθρωπότητα, 
να ανακαλύψουν ειρηνικούς, καινοτόμους, χρηστικούς και λειτουργικούς τρόπους για 
να βελτιώσουν τη ζωή τους όπως και των συνανθρώπων τους. Κλείνοντας, με την 
ευχή, η εκπαίδευση να κατορθώσει να αντιμετωπίσει, και μέσω αυτής της 
τεχνολογίας αλλά και συλλογικά, τα μεγάλα και συνήθως δισεπίλυτα  σύγχρονα 
προβλήματα του πλανήτη και του κόσμου.  
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Παράρτημα I  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Κόστος των Drones 

Τα Drones διαχωρίζονται σε Mini, Ημιεπαγγελματικά και Επαγγελματικά με ανάλογο 
κόστος που κυμαίνεται από 50-60 ευρώ για τα Mini έως και 5000-6000 ευρώ για τα 
Επαγγελματικά.  

Τα βασικά επιμέρους εξαρτήματα των Drones είναι ο σκελετός τους, οι κινητήρες, οι 
έλικες, το τηλεχειριστήριο και οι μπαταρίες τους. Ο “ηλεκτρονικός εγκέφαλός” τους 
είναι μια ηλεκτρονική πλακέτα που ονομάζεται Flight Controller. Η κύρια λειτουργία 
αυτού του επεξεργαστή είναι να καθοδηγεί τους κινητήρες. σύμφωνα με το σήμα που 
λαμβάνει από το τηλεχειριστήριο ή το smartphone. Επιπρόσθετα, οι Flight 
Controllers χρησιμοποιούν αισθητήρες εμποδίων και κίνησης που τους βοηθούν 
στους υπολογισμούς τους. Οι πιο σημαντικοί  είναι το GPS (Geographical Position 
System) για τον προσδιορισμό της θέσης του Drone, και το γυροσκόπιο που 
εξομαλύνει και σταθεροποιεί την πτήση. 

Η εταιρεία που θεωρείται αυτή την εποχή εξειδικευμένη στα επαγγελματικά Drones 
είναι η DJI με τα μοντέλα Phantom που κυμαίνονται από 1000 ευρώ και άνω. Οι 
δυνατότητες των μοντέλων αυτών είναι σημαντικές με υψηλή ανάλυση λήψεων, 5,2 
Κ, ταχύτητα ως και 94 χιλιόμετρα, διάρκεια 30 λεπτά και εμβέλεια μέχρι 3,5 
χιλιόμετρα 

Η εταιρεία Parrot ακολουθεί με μια σειρά Drones ‘ημιεπαγγελματικών’ που το 
κόστος κυμαίνεται από 100-800 ευρώ. Οι δυνατότητες εδώ είναι πιο περιορισμένες 
όπως ανάλυση λήψεων, 14 Μegapixel, ταχύτητα ως και 20 χιλιόμετρα, διάρκεια 22 
λεπτά και εμβέλεια μέχρι 2 χιλιόμετρα. 

Στην κατηγορία των Mini Drones έχουμε επίσης μικρότερες δυνατότητες αλλά και 
χαμηλότερο κόστος που κυμαίνεται από 50-200 ευρώ και ανάλυση λήψεων, έως 1 
Μegapixel, ταχύτητα ως και 18 χιλιόμετρα διάρκεια 7-9 λεπτά και εμβέλεια μέχρι 
100 μέτρα. 

Η επιλογή λοιπόν του αντίστοιχου μοντέλου μπορεί να στηριχθεί στη χρήση που 
επιθυμούμε αλλά και στο ποσό που μας επιτρέπεται να διαθέσουμε. Το κόστος είναι 
συνεχώς μειούμενο και οι δυνατότητες των πτητικών αυτών οχημάτων αυξάνονται με 
το χρόνο. 
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Abstract 

The tremendous growth of information technologies is transforming the world and the 

way education is conducted. Electronic data processing, graphic designs and comput-

er-mediated communication are making the computer an increasingly necessary tool 

in nearly every aspect of work, education and life. The purpose of this quantitative 

study was to examine teachers’ views about the benefits of certain technology tools in 

relation to student learning. The results of the study showed that most of the teachers 

supported that with the use of computers students can increase their productivity and 

produce creative work and that the use of technology tools such as simulations and 

multimedia that combine images, audio, video and text, acts as a motivation for stu-

dents. Findings of the study revealed also that most of the teachers take into great 

consideration factors such as ease and quickness regarding their students’ learning. 

Data derived from this study can provide a solid foundation that can help educators 

make decisions regarding which technology tools to use in order to have the most 

possible positive impact on students’ learning.  

Keywords: Computer-assisted instruction, Databases, Multimedia, Simulations 

Introduction 

As society continues to grow technologically, so does the need for people to be edu-

cated in the Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) disciplines 

in order to develop a knowledgeable and competitive society in the global economy 

(Cottrell, 2014; Stokes, 2011). One of the challenges of Vision 2020 is to create a 

progressive and scientific society that is innovative, a consumer of technology and a 

contributor to the technological and scientific civilization of the future (National Sci-

ence and Research Council Malaysia, 2009). In order to develop and provide a world 

class educational system, instructional technological mediums such as databases, 

word-processors, spreadsheets, multimedia, simulations and the Internet become nec-

essary in the teaching and learning process (Chapman, 2013; Malik, 2010; Morano, 

2014). Simulations and multimedia programs that combine various sources such as 

text, images, animation, audio, and video have been found to be innovative pedagogi-

cal tools when used in the classroom (Birgan, 2010; Cottrell, 2014).     

Research has shown that computer-assisted instruction helps the rate of learning and 

in fact, students receiving a computer-assisted instruction learn forty percent faster 

than students receiving traditional-based instruction (Dalal, 2014; Stokes, 2011). Tra-

ditional methods of instruction have often focused on memorization of information by 
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the students who passively receive information provided by the teacher (Birgan, 

2010). Computer-assisted instruction provides verbal and visual explanations that help 

students’ understanding and also allows students to get actively involved in the learn-

ing process and be more responsible (Chapman, 2013; Malik, 2010). Teachers must 

prepare students for a technology-rich future and therefore they need to adopt effec-

tive strategies and teaching methods that include the use of technology tools (Kings-

ley & Boone, 2008). The concept of technology opens up new directions in education 

that challenge both the role of the teachers and the students (Underwood, 1990). 

Instruction and Technology: A Multi-sensory Learning Environment 

Traditional-based instruction refers to a conventional instructional communication 

where the instructor has the overall control of the instructional process and sends the 

educational material to the students who mostly learn at the same pace (Malik, 2010). 

This kind of instructional methods include lectures only and they often lack of the use 

of technology-based resources while they focus on the use of tests in order to assess 

the knowledge learned (Kingsley & Boone, 2008). Technology-based instruction can 

provide a new image of the learning environment by attracting more than one sense, 

something that can help increase students’ success and motivation (Morano, 2014). 

Technology-based instruction provides a more student-centered learning experience 

that allows students to be independent and not just passively memorize information 

(Cottrell, 2014; Malik, 2010). Technology can enhance students’ understanding and 

allow them to get more actively involved in the learning process (Yung, 2009).   

As some researchers reported, people have short-term retention of 20% of what they 

hear, 40% of what they see and hear, and 75% of what they see, hear and do (Chap-

man, 2013). In fact, students retain 20% of what they see, 30% of what they hear, 

50% of what they see and hear, and 80% of what they see, hear and interact with 

(Eskicioglu & Kopec, 2003). Teachers can integrate technology tools into instruction 

in order to convey the content in a multi-sensory learning environment (Dalal, 2014). 

Findings from numerous studies suggested that the use of technology tools can help 

increase student performance (Cottrell, 2014; Morano, 2014). Effective use of tech-

nology brings changes to the role of the teacher who becomes a coach of the students 

(Yung, 2009). In a technology-based learning environment, teachers are no longer the 

center of attention as the dispensers and transmitters of information but rather they 

have the role of facilitators who provide guidelines and support the students (Dalal, 

2014).   

Effects of the Use of Technology Tools on Student Learning 

Technology tools that can be used in the learning environment to support and enhance 

teaching and learning include multimedia, simulations, databases, spreadsheets, word 

processors, etc. Word processors can be used as tools for developing reading skills 

and as flexible information handling devices that can help students think about the 

structure and purpose of language (Underwood, 1990). The results of a study (Ander-
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son, 1991) showed that primary school students, who were using the word-processor, 

willingly extended their writing and revised it where it was necessary while they were 

also working more enthusiastically in the production of written material. Sheingold, 

Hawkins, and Char (1991) found that students wrote more when they were using the 

word-processor and in many cases they participated in new kinds of collaborative 

writing, either between their peers or with the teacher. In another study (Crook, 1994), 

students who used the word processor to write stories extended their stories and also 

collaboratively discussed the composition of each sentence as well as the content of 

the stories. In addition to these, simulations enable students to practice their skills in 

safe environments and explore simulated aspects of the world (Dillemans, Lowyck, 

Van der Perre, Claeys, & Elen, 1998). The use of simulations helps the promotion of 

language skills such as speaking, listening, and reading while it also promotes cogni-

tion through the determination of strategies and formulation of targets (Boyd-Barrett 

& Scanlon, 1991). 

Multimedia elements can be found in web pages or software programs that can be 

used in the learning process for studying or playing and if used appropriately they can 

change the way students learn (Dalal, 2014). For instance, animation can help students 

visualize complex information that cannot be easily conceived and hence it can make 

it easier for students to understand the information (Morano, 2014). Adegoke (2011) 

examined the effects of multimedia instruction on the cognitive achievement in recall 

and transfer in physics of students at a senior secondary school in Nigeria who were 

assigned to the control group (conventional lecture) and three experimental groups 

(animation and on-screen text, animation and narration, animation and on-screen text 

and narration). The results of the study showed that students in the animation and on-

screen text and narration group had higher cognitive achievement in physics than stu-

dents in the other groups because they took best quality notes. The researcher indicat-

ed that all students who received multimedia instruction had better performance in 

recall and transfer items than students who received conventional lecture instruction 

because multimedia instruction was multi-sensory and therefore stimulated the visual 

and auditory senses of the students. Furthermore, the use of multimedia helps students 

achieve more learning in shorter periods of time because information is processed 

through multiple presentations including animation, audio, video, and text that can 

enhance student understanding and performance (Chapman, 2013; Cottrell, 2014; Mo-

rano, 2014). Additionally, multimedia provide autonomy in the learning process, 

something that can result in students being more motivated (Cottrell, 2014; Du, 2013). 

Motivation is directly related to metacognition and when the students are excited 

about learning with multimedia, then their metacognitive thinking process may be 

stimulated (Yung, 2009). Multimedia can motivate students because they can stimu-

late fantasy and curiosity and therefore increase emotional involvement (Dalal, 2014). 

Apart from these, multimedia can be a factor that can affect students’ achievement 

because multimedia learning supports the idea that learning is not a process of 

knowledge absorption but rather a process of knowledge construction that promotes 

critical thinking (Birgan, 2010; Kingsley & Boone, 2008). With multimedia learning, 
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students shift from a teaching mode to a learning environment where they are in con-

trol of what they learn and how they learn (Chapman, 2013; Dalal, 2014). Kingsley 

and Boone (2008) found an increase in students’ achievement scores after they used 

multimedia software. The aim of using multimedia software program was to help stu-

dents develop critical thinking skills coupled with acquiring the required history con-

tent through the use of song, video, text, animation and other components of multime-

dia. The analyses of seventh-grade middle school history student test scores in social 

studies indicated a positive effect on overall achievement scores for students using the 

multimedia software (Kingsley & Boone, 2008). In another study, examining the rela-

tionship between students’ vocabulary acquisition and the application of a construc-

tivist model supported by the use of the Internet and multimedia, the researcher found 

an improvement in students’ vocabulary competence (Du, 2013). Specifically, the re-

sults of the study revealed that the constructivist model supported by multimedia had 

a positive influence on students’ vocabulary learning, especially on their free-

productive vocabulary acquisition. However, there was no clear significant difference 

between control and experimental groups about their controlled-productive vocabu-

lary. Although the study was limited to participants that were freshmen of non-

English majors, the researcher recommended that only with the help of technologies 

such as computers and multimedia, can students, teachers, tasks, and contexts interact 

with an effective dynamic state and can students construct their vocabulary 

knowledge effectively and actively. 

Databases provide a flexible framework where students can input their data while also 

provide search and sort statistical techniques that allow students to handle more data 

than would be possible using pen and paper methods (Underwood, 1990). For in-

stance, Meadows (2000) studied the use of a database program in a science course and 

found that students used the database to prepare data lists that helped them understand 

some kinds of graphs. However, as the researcher pointed out, students had difficul-

ties in interpreting the data and some of the graphs that were used. Findings from an-

other study revealed that students had difficulties in using databases to present infor-

mation in graphs and in fact, students viewed the graphical presentation of the infor-

mation uncritically, just like they viewed it when it was presented in books (Nachmias 

& Linn, 1987). In contrast to these results are the results of the study conducted by 

Mokros and Tinker (1987) who found that students who used databases in some sci-

ence lessons understood the graphs very well.           

Methodology and Data Analysis 

The purpose of this study was to examine teachers’ views regarding the benefits of 

certain technology tools (word-processor, databases, spreadsheets, multimedia, and 

simulations) in relation to student learning. This research study was quantitative in 

nature. A total of 300 teachers of primary education in Cyprus constituted the sample 

of the study. The study’s instrument was a questionnaire that consisted of 21 items. A 

Likert-type scale with a 5-point ranking system of strongly agree, agree, neither agree 
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nor disagree, disagree, and strongly disagree (scored from 1 to 5) to code responses 

was used in the questionnaire to measure teachers’ views and to assess the degree of 

agreement or disagreement. The responses were coded and the information was en-

tered into the computer program SPSS for analysis. The questionnaire which was de-

veloped by the researcher had a high reliability and specifically, the reliability analy-

sis yielded a Cronbach’s alpha value of 0.89. Descriptive statistics were used to de-

scribe and summarize the general tendencies in the data such as means, frequencies, 

and standard deviations. Factor analysis was carried out to explain the correlations 

between the variables regarding teachers’ views about the technology tools. The tech-

nique of Principal Components was used for extracting the factors while the method 

of Varimax rotation was used for carrying out factor analysis.            

Results and Discussion 

Participants were 300 teachers of primary education in Cyprus. 176 of the teachers 

were male and 124 female, with a percentage of 58.7 and 41.3 respectively. Teachers’ 

age was classified in three categories (<=25, 26-30, >=31). Only 6 teachers belonged 

to the first age category while 146 teachers (48.7%) were aged 26-30 years and 148 

(49.3%) were 31 or more than 31 years old. Another demographic characteristic of the 

participants was the length of their teaching experience. In the first category (less than 

one year) belonged 88 teachers (29.3%), in the second (1-5 years) 64 teachers 

(21.3%), in the third category (6-10 years) 19 teachers (6.3%), in the fourth (11-15 

years) 39 teachers (13.0%), and in the last category (more than 15 years) 90 teachers 

(30.0%). Descriptive analysis of teachers’ responses on the items of the questionnaire 

revealed that 78.27% of the teachers showed agreement with the 21 statements, 7.25% 

disagreed while the rest 14.48% held a middle position without agreeing or disagree-

ing with the statements. Regarding the use of multimedia, 98% of the teachers agreed 

that the combination of sound, pictures, video and text acts as a motivation for the 

students while 96.3% of the teachers supported that multimedia are useful because 

they provide access to large amounts of information. Moreover, 88% of the teachers 

agreed that multimedia are easy for students to use while also 98.4% of the teachers 

supported that multimedia provide information that is otherwise unavailable. Addi-

tionally, 70.3% of the teachers indicated that it is easy for students who have never 

used multimedia to learn how to use them. These results are consistent with the 

study’s results of Wishart (2000), who found that teachers supported that multimedia 

act as a motivation for the students and that they provide access to large amounts of 

information and especially information that is not usually found at school. Apart from 

these, the researcher found that teachers used multimedia because of their animations, 

video and graphics and also because they were easy and quick to be used by the stu-

dents (Wishart, 2000).  

Regarding the general use of computers in the classroom, the results of the current 

study showed that 92.4% of the teachers agreed that with the use of computers in the 

learning process, students can increase their productivity while 85.7% of the teachers 
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agreed that with the use of computers students can produce creative work. This result 

is consistent with the study’s results of Kiridis, Drossos and Tsakiridou (2006) who 

found that most of the participating teachers disagreed with the statement that the use 

of computer tools reduces students’ spontaneity and creativity. In addition to these, 

the results of the current study revealed that none of the teachers disagreed with the 

item noting that the use of computers provides an environment in which weaknesses 

in students’ understanding can be diagnosed. Moreover, only 5% of the teachers did 

not support that with the use of computers students can solve problems and make in-

formed decisions. Regarding the teachers’ views about the use of databases and 

spreadsheets, the results of this study showed that 86.4% of the teachers agreed with 

the statement noting that with the use of databases students can develop research skills 

while 75% of the teachers supported that with databases, students can easily and 

quickly manipulate information. However, 25.3% of the teachers did not support that 

it is easy for students to interpret the graphs on a database. Additionally, 11.3% of the 

teachers supported that with the use of spreadsheets students cannot take out mathe-

matical relationships easily. Moreover, none of the teachers disagreed with the item 

stating that the use of spreadsheets promotes the development of exploration skills to 

the students.   

Factor analysis was carried out and produced eight factors, the ones that had eigen-

values greater than 1. The first four factors were used. The first factor included six 

items while each of the rest three factors included three items. Common themes exist-

ed in the items that load onto the factors and therefore the items included in the fac-

tors were grouped under one theme for each factor. Specifically, the items included in 

each factor were grouped under the following themes: items of factor one under the 

theme “databases’ and spreadsheets’ benefits”, items of factor two under the theme 

“general benefits from computers”, items of factor three under the theme “computer 

and internet environment benefits” and items of the fourth factor under the theme 

“multimedia benefits”. The loadings of the items included in each factor were as fol-

lows: above 0.51, 0.68, 0.48 and 0.66 for the items included in factor 1, 2, 3 and 4 re-

spectively. The four factors extracted from factor analysis were tested for their relia-

bility using Cronbach’s Alpha. The alpha value for factors 1, 2, 3 and 4 was .909, 

.741, .653 and .554 respectively. All four alpha values indicate a good and acceptable 

reliability. Based on the coding for the responses to the items, mean values below 3 

indicate teachers’ agreement with the items and values above 3 indicate teachers’ dis-

agreement with the items. Results from analysis showed that mean response values for 

all the items in the factors were below 3 which shows that teachers’ views about the 

items included in each factor were positive. The item that concentrated the lowest 

mean was included in the second factor and stated that with the use of computers stu-

dents can solve problems and make informed decisions (M=1.47). Regarding the first 

factor, the items that had the lowest mean, showing agreement by most of the teach-

ers, were the following two: “with spreadsheets students can make calculations quick-

ly” (M=1.74) and “with the use of databases students can manipulate information eas-

ily and quickly” (M=1.99). With respect to the third factor, the highest mean showing 
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disagreement by most of the teachers was for the item stating that “it is easy for stu-

dents who have never used multimedia to learn how to use them” (M=2.18) while the 

lowest mean showing agreement by most of the teachers was for the item supporting 

that multimedia provide information that is otherwise unavailable (M=1.60). The item 

noting that the use of computers provides an environment in which weaknesses in stu-

dents’ understanding can be diagnosed, concentrated the lowest mean (M=1.50) 

among the other items included in the fourth factor. Results from the fourth factor 

confirmed the results of Selinger’s study (2001) who found that teachers supported 

that a computer-based learning environment helps diagnose students’ weaknesses with 

respect to their understanding. The results of the current study showed also that most 

of the teachers take into great consideration factors such as ease and quickness regard-

ing their students’ learning. This finding was also supported by Wishart (2000) who 

found that teachers used multimedia mostly because students find them easy and 

quick to use and also because they allow students to control their learning. 

Conclusions 

Advances in technology and changes in educational strategies, methods and ap-

proaches have resulted in an increased use of technology tools in education because 

they present educational content in a multi-modal format and they move the focus of 

instruction from the teacher to the student (Chapman, 2013; Morano, 2014). The re-

sults of this study showed that most of the participating teachers had positive views 

regarding the benefits of certain technology tools in relation to student learning, indi-

cating that these tools can help students increase their productivity and motivation be-

cause they provide a multi-sensory learning environment. Most of the teachers sup-

ported that with the use of databases students can develop research skills and manipu-

late information easily and quickly. However, some of the teachers supported that it is 

not easy for students to interpret the graphs on a database and that with spreadsheets 

students cannot take out mathematical relationships easily. Findings of the study 

showed also that most of the teachers supported that multimedia provide information 

that is otherwise unavailable. However, few teachers supported that it is easy for stu-

dents who have never used multimedia to learn how to use them. Additionally, the 

results of the study revealed that most of the teachers take into great consideration 

factors such as ease and quickness regarding their students’ learning. The results of 

this study are in harmony with those that have suggested that technology tools such as 

simulations and multimedia are useful, easy and quick to use and they act as a motiva-

tion for the students, something that can enrich and enhance student learning through 

facilitation of active and experiential learning (Morano, 2014; Wishart, 2000; Yung, 

2009). The current study demonstrated that students can benefit from the use of cer-

tain technology tools in the learning process, as indicated by the teachers’ views.  

Some of the motives for the current study were born out of the need for further re-

search in the area of technology use in education (Dalal, 2014; Malik, 2010). As Du 

(2013) pointed out, further theory driven empirical research on learning with technol-
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ogy is necessary. As the use of technology continues to increase, research is necessary 

to determine the most effective use of technology tools to improve the teaching and 

learning process and increase student learning and motivation as well as the develop-

ment of important 21st century skills such as critical thinking and problem-solving 

(Dalal, 2014; Morano, 2014). Research such as the current study and others, can help 

educators make decisions regarding which technology tools to use in order to have the 

most possible positive impact on students’ learning (Chapman, 2013). Educators 

should determine the best use of technology tools that effectively demonstrate the ed-

ucational material and appeal to students with different learning styles (Dalal, 2014; 

Kingsley & Boone, 2008). Research examining how pedagogy improves with instruc-

tional technology is necessary. Technology tools as teaching and learning tools are 

sufficient to make learning more student-centered and enhance and activate students’ 

motivation (Morano, 2014). It is vital for the educational experiences to support 

meaningful learning through enjoyable experiences. While results from the present 

study are encouraging, further research would be highly beneficial. Further research 

that aims to replicate and expand upon the findings of the current study is needed. The 

examination of how different demographic features of teachers and students as well, 

including age and academic classification, impact the use of technology in the class-

room could provide valuable information. Students’ views regarding the use of tech-

nology tools is also important and would provide a more accurate and complete un-

derstanding how certain technology tools can be used effectively in the learning envi-

ronment. Future studies should also include mixed methods with interviews in order 

to determine teachers’ and students’ views about the use of technology tools in the 

teaching and learning environment.  

Integrating technology tools such as multimedia, simulations, databases, spreadsheets 

and word-processors in the teaching and learning process has the potential to increase 

students’ understanding of the educational content, enhance mastery in the subject 

matter, and maximize and motivate learning (Du, 2013; Malik, 2010). The use of 

technology tools in instruction can deliver and communicate information to the stu-

dents that teachers cannot. Instruction with the use of technology allows the combina-

tion of various instructional materials, which delivers more than one learning modali-

ty (Dalal, 2014; Morano, 2014). Including more than one learning modality in instruc-

tion might be more effective in meeting students’ different learning needs (Kingsley 

& Boone, 2008). Consequently, when investing in educational technology, education-

al policy makers should consider the potential of technology tools to provide multiple 

learning modalities to meet students’ diverse learning needs and engage students in 

active learning (Adegoke, 2011). The ability to teach all students and achieve grade 

level skills continues to be a challenge for most instructors (Du, 2013). As Dalal 

(2014) outlined, technology helps overcome problems and limitations imposed by tra-

ditional-based instruction and can be a valuable tool for supporting the learning pro-

cess. A failure in the educational system to inject motivators for students may expand 

if instructors insist that traditional-based instruction should never be replaced or en-

hanced by new methods and techniques (Birgan, 2010).  
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Περίληψη 

Η έρευνα έχει ως θέμα τη διερεύνηση των αιτίων της μη προώθησης της εφαρμογής 
του θεσμού του Μέντορα στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αναζητά την άποψη 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με 
την πολιτική που εξυπηρετεί η εισαγωγή του θεσμού, τα αίτια της μη εκτεταμένης 
διεύρυνσής του και το είδος των αντιδράσεων που συνάπτονται με αυτήν. Με γνώμο-
να το ενδογενές ενδιαφέρον των αιτημάτων αυτών η ερευνητική μεθοδολογία προσα-
νατολίστηκε στην ποιοτική κατεύθυνση επιλέγοντας ως εργαλείο συλλογής δεδομέ-
νων την ημιδομημένη συνέντευξη βάθους και δείγμα πληθυσμού οκτώ εκπαιδευτι-
κούς με σκόπιμη δειγματοληψία. Εργαλείο κριτικής ανάλυσης αποτέλεσε η θεωρία 
του κριτικού ρεαλισμού ως συμβατής με τα διερευνώμενα περιεχόμενα. Τα ευρήματα 
της έρευνας κατέδειξαν έναν καταγγελτικό λόγο εναντίον μιας ονομαζόμενης ως 
«κουλτούρας αντίστασης», η οποία προσδιορίστηκε ως ευθυνόφοβη και φοβική α-
ντανακλαστική στάση στις απόπειρες εισαγωγής νεωτερικών πρωτοβουλιών.  

Λέξεις κλειδιά Μέντορας, αιτίες μη εφαρμογής του θεσμού, ποιοτική μεθοδολογία, 
κριτικός ρεαλισμός, κουλτούρα της αντίστασης, ενδεχόμενη προσχηματική ρητορική 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της έρευνας 

Η δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ο διαρκής προβληματι-
σμός που εγείρεται στη διάρκεια των τελευταίων ετών γύρω από την επαγγελματική 
τους ταυτότητα σηματοδοτούν την έναρξη μιας συζήτησης αναφορικά με τη διαδικα-
σία επαναπροσδιορισμού των χαρακτηριστικών στοιχείων που συνθέτουν και δια-
μορφώνουν τόσο την επαγγελματική ταυτότητα όσο και την επαγγελματική ανάπτυξή 
τους (Θεοδώρου & Πετρίδου, 2014). Ο θεσμός του μέντορα αποτελεί μία από τις πιο 
ευρέως διαδεδομένες στρατηγικές παροχής ατομικής καθοδήγησης και στήριξης 
(APEC, 1997, Bezzina, 2006, Commonwealth Department of Education, Science and 
Training, 2002) και θεωρείται μία αποτελεσματική μέθοδος τόσο για τη στήριξη όσο 
και για την επαγγελματική ένταξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (APEC, 1997, 
Bezzina, 2006, Commonwealth Department of Education, Science and Training, 
2002). 

Η μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στο 
θεσμό του μέντορα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, πρόκειται να μελετηθούν τα αίτια της 
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μη εφαρμογής του εν λόγω θεσμού παρά τη θέσπισή του καθώς και ο τρόπος που ο 
θεσμός του μέντορα προσλαμβάνεται από τους εκπαιδευτικούς.  

Σημασία- Αναγκαιότητα και Συμβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην κε-
κτημένη γνώση 

Η πρωτοτυπία, η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα της έρευνας έγκειται στο ότι 
εξετάζει τις αντιλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού αναφορικά με τον προαναφε-
ρόμενο θεσμό, καθώς επίσης και τους λόγους για τους οποίους αυτός ο θεσμός δεν 
έχει ακόμη εφαρμοσθεί. Τα αποτελέσματα που προσδοκούνται συνίστανται σε: α) την 
διερεύνηση του πεδίου αναφορικά με τις υφιστάμενες αντιλήψεις, οι οποίες αντιτίθε-
νται στην υλοποίηση του θεσμού του μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
β) τη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν το περιεχόμενο 
του θεσμού του μέντορα, γ) την διασαφήνιση του εύρους των αντιτιθέμενων απόψεων 
που παρακωλύουν την εφαρμογή του θεσμού του μέντορα και δ) την αποκρυστάλλω-
ση του πλαισίου εκπαιδευτικής πολιτικής στην οποία εντάσσεται το εγχείρημα της 
εισαγωγής του θεσμού.  

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση επισκοπεί το Θεωρητικό Πλαίσιο που ενδιαφέρει την 
επιχειρηματολογία της έρευνας με αντικείμενα το Πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής από την Μεταπολίτευση έως τη Σύγχρονη Εποχή, την Έννοια της Εκπαιδευτικής 
Αλλαγής και Καινοτομίας και τη Σχέση της με την Οργάνωση του Εκπαιδευτικού 
Συστήματος, τον Θεσμό του Μέντορα με τις αποσαφηνίσεις που περιέχουν τον εν-
νοιολογικό του προσδιορισμό και τις παραμέτρους του μεντορικού έργου, τον ρόλο 
και τις δεξιότητες του μέντορα, την συνεργασία μέντορα - μαθητευόμενου ως σχέση, 
τον θεσμό του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική με τις υποενότητες 
για τον Νόμο 3848/2010, τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου με στόχο την κατάδει-
ξη του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου του θέματος. Προβάλλονται και αναλύονται 
κριτικές  επισημάνσεις για τις αντιστάσεις της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας στον 
εκσυγχρονισμό με στόχο την ανάδειξη μιας επιχειρηματολογίας, η οποία επιχειρεί να 
εκλογικεύσει την αβελτηρία εφαρμογής του θεσμού θέτοντας προβληματισμούς ανα-
φορικά και με την Λογοδοσία στην Εκπαίδευση σε γενικότερο πλαίσιο υπόδειξης πα-
θογενειών του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης είναι τα κάτωθι:  

1. Ποιος είναι ο στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά με την 
εφαρμογή του εν λόγω θεσμού; 
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2. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα ο θεσμός του μέντορα παρά 
τη θεσμοθέτησή του; Πρόκειται για αδράνεια της πολιτείας ή έχουν ανακύψει 
αντιστάσεις στην εφαρμογή της πολιτικής; 

3. Ποιες άλλου είδους αντιδράσεις [εμπλοκές και αντιστάσεις] έχουν λά-
βει χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού του μέντορα; 

Τεκμηρίωση καταλληλότητας της επιλογής μεθόδου 

Ως μεθοδολογική προσέγγιση επιλέχθηκε η ποιοτική αντί της ποσοτικής έρευνας. 
Βασική προαίρεση υπέρ της ποιοτικής μεθόδου αποτέλεσε η επιλογή διερεύνησης του 
θέματος στα ενδότερα νοηματικά στοιχεία που διαμορφώνουν το περίγραμμα, αλλά 
και τις εσωτερικές διαστάσεις, του μελετώμενου προβλήματος.  

Ερευνητική διαδικασία 

Βασικό μέλημα της ερευνητικής διαδικασίας αποτέλεσε η δυνατότητα κάλυψης των 
ηθικών προδιαγραφών εκτέλεσης της έρευνας με την πρόβλεψη επαρκούς πληροφό-
ρησης προς τους συμμετέχοντες αναφορικά με τις αιτιάσεις που θα μπορούσαν να 
προκύψουν ως προς την διασφάλιση της ανωνυμίας των απαντήσεων και της ελευθε-
ρίας επιλογής εξόδου από τη διαδικασία της συνέντευξης στην περίπτωση που εμφα-
νιζόταν οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία της.  

Η πρόβλεψη της πρακτικής διαδικασίας των συνεντεύξεων, στο πλαίσιο ενός χρονο-
διαγράμματος 30 με 40 λεπτών της ώρας, λειτούργησε θετικά και ανταποδοτικά στην 
πραγματικότητα. Η όλη διαδικασία συμπληρώθηκε ευνοϊκά με αμοιβαίες ευχαριστίες 
για το ευγενικό της συμμετοχής, την θετική προδιάθεση ανάλωσης του προσωπικού 
χρόνου και την θεμιτή ικανοποίηση των ηθικών προαπαιτούμενων της έρευνας (Bell, 
1999). 

Συμμετέχοντες 

Στη μελέτη αυτή ακολουθήθηκε η μέθοδος επιλογής της σκόπιμης δειγματοληψίας 
από τον γενικό πληθυσμό εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, οι οποίοι να κάλυπταν τις παραπάνω θεωρητικές και εμπειρικές προδια-
γραφές. Σε δεύτερο, επί του πρακτέου, επίπεδο διαπιστώθηκε ότι τις παραπάνω ανά-
γκες ήταν ικανό να καλύψει ένας αριθμός οκτώ εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτέλεσαν 
και το τελικό δείγμα της έρευνας, προερχόμενοι από την εκπαιδευτική διοίκηση με 
ιδιότητες σχολικών συμβούλων, διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και συνδικαλιστικά 
στελέχη εκπαιδευτικών ενώσεων.   

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Συμβατό εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν αντικειμενικά η ημιδομημένη συνέντευ-
ξη βάθους. Η συνέντευξη βάθους ενδεικνυόταν για την δυνατότητα άντλησης ουσια-
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στικών πληροφοριών από τους συμμετέχοντες καθόσον επέτρεπε την μεγαλύτερη δυ-
νατή ελεύθερη έκφραση γνώμης μέσα από δυο ιδιότητές της: πρώτον τον ημιδομημέ-
νο τύπο και δεύτερον την ανοικτή ερώτηση. Η ημιδομημένη μορφή επέτρεπε την δυ-
νατότητα διακριτικών παρεμβάσεων της ερευνήτριας με στόχο την διευκόλυνση της 
ροής της έκφρασης του συνεντευξιαζόμενου και η ανοικτή ερώτηση επίσης στην επι-
τρεπτικότητα της απάντησης (Babbie, 2011: Linsky, 1975). 

Οδηγός  συνέντευξης 

Α.Ποιος είναι ο στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά με την εφαρμογή του εν 
λόγω θεσμού; 

1. Ποιά είναι η γνώμη σας για το θεσμό; 
2. Τι εκφράζει κατά τη γνώμη σας ο θεσμός του μέντορα στην εκπαίδευ-
ση;  
3. Ποια εκπαιδευτική πολιτική εξυπηρετεί η εισαγωγή του θεσμού του 
μέντορα με την όλη εκπαιδευτική πολιτική; 

Β. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα ο θεσμός του μέντορα παρά τη θεσμοθέτησή 
του; Πρόκειται για αδράνεια της πολιτείας ή έχουν ανακύψει αντιστάσεις στην εφαρμο-
γή της πολιτικής; 

1. Ποιοί παράγοντες θεωρείτε ότι επέδρασαν στην μη εφαρμογή του θε-
σμού του μέντορα; 
2. Τι θα μπορούσε ή έπρεπε να πράξει η πολιτεία για την εφαρμογή του 
θεσμού;  

Γ. Ποιες άλλου είδους αντιδράσεις [εμπλοκές και αντιστάσεις] έχουν λάβει χώρα στο 
πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού του μέντορα; 

1. Υπάρχουν πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιδράσεις για τη μη εφαρ-
μογή του θεσμού του μέντορα και πως θα τις περιγράφατε; 
2. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια των αντιδράσεων για τη μη εφαρμογή 
του θεσμού του μέντορα; 
3. Πως μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια για να εφαρμοστεί ο θε-
σμός; 

(Berdie & Anderson, 1974). 

Αξιοπιστία και περιορισμοί της έρευνας 

Η ποιοτική έρευνα καθώς κινείται στο πεδίο των θεωρητικών συλλήψεων και του ε-
ντοπισμού του αναλυτικού βάθους που εμπεριέχεται σε ένα πρόβλημα δεν διαθέτει 
αποδεικτικά εργαλεία στο μέτρο που, αυτά νοούνται με τον χαρακτήρα της ποσοτικής 
μέτρησης, δηλαδή των στατιστικά αποδεδειγμένων ευρημάτων. Κατά συνέπεια, στην 
ποιοτική έρευνα αποδίδονται προσεγγίσεις οι οποίες κινούμενες σε περισσότερο α-
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φηρημένο επίπεδο εγκαλούν σε διαφορετικές αναγνώσεις της εγκυρότητας και αξιο-
πιστίας τους (Τσιώλης, 2014).Ως εκ τούτου τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην κατανόηση του θέματος, αλλά δεν επιδέχονται γενίκευσης.  

Οι περιορισμοί της έρευνας οφείλονται κατά κύριο λόγο στο μέγεθος του μικρού 
δείγματος, το οποίο αντανακλά στην μειωμένη αντιπροσωπευτικότητα των δεδομέ-
νων, στοιχείο άλλωστε που συγκαταλέγεται στις εγγενείς ιδιότητες της ποιοτικής με-
θοδολογίας. Ο περιορισμός αυτός στην προκειμένη περίπτωση συνδέεται επίσης, με 
το  δυσεύρετο του δείγματος με γνώμονα τα κριτήρια συνάφειας και επίγνωσης του 
ερευνώμενου θέματος. 

Τεκμηρίωση καταλληλότητας μεθόδου ανάλυσης δεδομένων 

Το μελετώμενο ζήτημα της παρούσας έρευνας υπέχει θέση φαινομένου εκπαιδευτι-
κών διαστάσεων, ωστόσο με προεκτάσεις που το συνάπτουν με κοινωνικές εκφορές. 
Ως εργαλείο κατάλληλο και δόκιμο για την πρόσβαση στις συνισταμένες ενός κοινω-
νικού και πολιτικού προβλήματος, ο κριτικός ρεαλισμός συνιστά θεωρητικό όργανο 
ανάλυσης κοινωνικών φαινομένων δεδομένης της εγγενούς λογικής του (Sayer, 
1999). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1η Θεματική Ενότητα/Ερευνητικό Ερώτημα 

Συγκεντρωτικά και αναφορικά με την γνώμη των ερωτηθέντων για τον θεσμό συγκε-
ντρώνονται θετικές απόψεις μετριασμένες, ωστόσο, από την ελλιπή γενική εικόνα, 
την εξ αποστάσεως γνώση μέσω πληροφοριών από τη διεθνή εμπειρία, την επιφυλα-
κτική αυτοσυγκράτηση για ενημέρωση σε βάθος χρόνου, αλλά και πλήρη απόρριψη 
στη βάση συνδικαλιστικών αιτιάσεων. Ως προς το τι εκφράζει ο θεσμός για τους εκ-
παιδευτικούς οι απαντήσεις προσανατολίστηκαν στην πρακτική αντιμετώπιση της α-
πειρίας, στις αντιλήψεις ελέγχου, χειραγώγησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών 
Ενώ σχετικά με το πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής στο οποίο εντάσσεται ο θεσμός δί-
νονται απαντήσεις περί εξυπηρέτησης της αυτόνομης δομής της σχολικής μονάδας. 

2η Θεματική Ενότητα/Ερευνητικό Ερώτημα 

Για τους παράγοντες που επέδρασαν στη μη εφαρμογή του θεσμού προβάλλονται η ά-
γνοια με εικασίες γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών του δημοσίου, πολιτειακής α-
δράνειας με πρόσχημα αδύναμες διαμαρτυρίες, μειωμένης ανταπόκρισης από τους 
εκπαιδευτικούς για λόγους επισφάλειας ανέλιξης/απόλυσης, αναντιστοιχίας λό-
γων/έργων, αδυναμίας στελέχωσης γραφειοκρατικής λογικής, ενδοκυβερνητικών συ-
σχετισμών, αναδιπλώσεων του υπουργείου βάσει αντανακλαστικών σχέσε-
ων/αντιδράσεων με εκπαιδευτικούς, επιπολαιότητας/ανοργανωσιάς, ανακόλουθης 
παρακολούθησης ενός εισαγόμενου μέτρου. Σε ό,τι αφορά τις πράξεις που θα όφειλε 
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να αναλάβει η πολιτεία συστήνονται η επιστημονική και νομοθετική τεκμηρίωση της 
χρησιμότητας του θεσμού, η συστηματική διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς, άρ-
νηση της χρηστικότητας του θεσμού στην αξιολόγηση, πρόταξη του εξορθολογισμού 
των διαδικασιών με αξιοκρατία και αδιάβλητη αξιολόγηση/αλλαγή νοοτροπίας, υπό-
νοιας περί αρνητικών αποτελεσμάτων από την αρχική/πιλοτική εφαρμογή του θε-
σμού, καλύτερη στελέχωση αριθμητικά με οικονομικά κίνητρα και υπέρβαση των 
φόβων νεωτερισμού των εκπαιδευτικών και επιστάμενη παρατήρηση των δυσλει-
τουργιών με εποπτεία διόρθωσης και επιμονή στη συνέχεια της εφαρμογής. 

3η Θεματική Ενότητα/Ερευνητικό Ερώτημα 

Σχετικά με τις πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών στον θε-
σμό αναφέρονται η δυσκίνητη κουλτούρα αντίστασης χωρίς ωστόσο αξεπέραστη έ-
νταση, διακηρυκτικού τύπου ενστάσεις ήσσονος έντασης που θα έπρεπε να ξεπερα-
στούν πολιτικών, αρνήσεων στη βάση ελέγχου και «ψευδούς» αξιολόγησης, ξύλινου 
συνδικαλιστικού λόγου ωστόσο σε συστοιχία με του κράτους, αυτοματικού/εθιμικού 
τύπου αντιδράσεων, ανάγκης παράβλεψης από το κράτος λόγω ισχνότητας των αντι-
δράσεων, ελλιπούς και μίζερης επιχειρηματολογίας άρνησης αντανακλαστικού τύπου 
και ελπίδας πως εκφράζουν τη μειοψηφία των εκπαιδευτικών αλλά με πρόβλεψη για 
συνομιλίες με τους συνδικαλιστικούς φορείς. Αναφορικά με τα αίτια των αντιδράσε-
ων προσάπτονται αβελτηρία των διοικητικών μηχανισμών, ασημαντότητα εφόσον 
είναι διακηρυκτικά, επικλήσεων κάλυψης αναγκών σε προσωπικό και όχι ελέγχους, 
φθαρμένες συνδικαλιστικές επικλήσεις, εθιμική καχυποψία – φοβικά σύνδρομα, φό-
βος συνταξιοδότησης, ευθυνοφοβία, έλλειψη προσόντων, κακώς εννοούμενη πολιτι-
κοποίηση αποφυγής νεωτερισμών. Σχετικά δε με προτάσεις υπέρβασης των εμποδίων 
προτείνονται η στοίχιση της κυβερνητικής βούλησης με τις αποφάσεις της, η ένταση 
των διαβουλεύσεων, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς και τα 
όργανά τους, ανάγκης διαύλων κυβέρνησης – εκπαιδευτικών για ξεπέρασμα φοβικών 
νοοτροπιών χειραγώγησης, επαναπροσδιορισμού ορίων με μη στείρα πολιτικοποίηση, 
επανασχεδιασμός με προσαρμογή στην ελληνική κουλτούρα, ένταση του διαλόγου με 
κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τα επιστημονικά/επαγγελματικά ελλείμματα των εκπαι-
δευτικών και ανανέωση του συνδικαλισμού από συντεχνιακό σε πολιτικο – παιδαγω-
γικό με θεσμικές συνεργασίες.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το κύριο αντικείμενο αυτής της έρευνας αφορά στη διερεύνηση των αιτίων της ανα-
στολής της εφαρμογής και γενίκευσης του θεσμού του μέντορα. Στο θεωρητικό επί-
πεδο της βιβλιογραφικής επισκόπησης εντοπίστηκε σειρά ζητημάτων, τα οποία άπτο-
νται των σχέσεων που διέπουν τόσο την γενική πολιτικο – πολιτισμική κατάσταση 
της χώρας, όσο και αυτών της εκπαίδευσης ειδικότερα. Τα ζητήματα αυτά αποδίδο-
νται στους εξής παράγοντες: α.  στην γενικότερη αντίθεση στις μεταρρυθμίσεις για λό-
γους ενός «εξαρθρωμένου κορπορατισμού» της ελληνικής κοινωνίας όπως υποστηρί-
ζει ο Λάβδας (2005), β. στην γενικότερη απουσία συναινετικών διαδικασιών και ικα-
νοποιητικού δημόσιου ελέγχου η οποία έχει ως συνέπεια και την προβληματική λογο-
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δοσία/αξιολόγηση στην εκπαίδευση (Ζαμπέτα, 1995), στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνει 
την λογική της «εξάρθρωσης», και γ.  στην κενότητα αξιακών δεσμεύσεων στο προ-
κείμενο της εφαρμογής κανονιστικών μέτρων διαχείρισης της σχέσης ατομικού – 
συλλογικού όπως προσδιορίζεται από τον Χαραλάμπη (1996). 

Και οι τρεις αυτές παράμετροι απαντώνται στα ευρήματα της έρευνας, τα οποία περι-
ληπτικά μπορούν να συνοψιστούν στα: α) προσφυγή σε γενικευτικές κατακρίσεις 
σχετικά αφηρημένου ύφους με ελλιπείς στοιχειοθετήσεις πραγματολογικού τύπου α-
ναφορικά με την μη εφαρμογή του θεσμού του μέντορα, β) καταγγελία, στο ίδιο 
πνεύμα, της «κουλτούρας αντίστασης» ως συστηματικής μεθόδου αποφυγής νεωτερι-
σμών στη βάση φοβικών συνδρόμων, γ) υποτίμηση των αντιδράσεων, παρά τις έστω 
υπόρρητες ενδείξεις ότι, αφορμώνται από  μειοψηφικά συνδικαλιστικά αιτήματα και 
δ) αμφισβήτηση του κύρους και της δυναμικής των αντιδράσεων με άδηλους χρωμα-
τισμούς ως προς το εάν όντως αφορούν πραγματικές αγωνίες ή είναι προσχηματικές. 

Τα τέσσερα αυτά επιμέρους συμπεράσματα συνάδουν με τις προαναφερθείσες θεω-
ρητικές θέσεις καθόσον: α) η αμφιταλάντευση περί της διακηρυκτικής ή πραγματο-
λογικής διαμαρτυρίας κατά του θεσμού είναι ενδεικτική της ήσσονος βαρύτητας που 
επέχουν οι αντιδράσεις δεδομένου ότι είναι απροσδιόριστη η σημαντικότητα που α-
ποδίδεται σε αυτές. Δεδομένου ότι είναι ανέφικτη η εύρεση του ειδικού βάρους των 
αιτιάσεων, είναι ενδεχομένως θεμιτό να ερμηνευτεί η διακριτή γενική τάση μεταθέ-
σεων και παραπομπών (με αιτιάσεις, π.χ. περί ανεπαρκούς αξιολόγησης ή/και περιο-
ρισμένης τεκμηρίωσης των εσωτερικών συναφειών της σχέσης μέντορα – νεοεισερ-
χόμενου) ως σύμπτωμα ενδογενών αντιστάσεων γνώριμων σε κάθε οργανωμένο σύ-
στημα από θέσεις σκόπιμης υστεροβουλίας και υπεκφυγών. Η ανάγνωση αυτή, ω-
στόσο, επιτρέπει μια αξιολογική ερμηνεία με βάση ηθικά κριτήρια, τα οποία παραπέ-
μπουν ευθέως στις θεωρητικές αποφάνσεις περί ουσιαστικής αδιαφορίας λήψης ηθι-
κών δεσμεύσεων εν όψει αξιακών προκειμένων (Χαραλάμπης, 1995). και β) η απει-
κόνιση ενός καταγγελτικά «εύκολου» λόγου χωρίς εδραιωμένο – γειωμένο αντίβαρο 
στην πραγματικότητα (όπως το δείχνουν οι μειοψηφικές συνδικαλιστικές παρατηρή-
σεις) είναι ενδεικτικές του «εξαρθρωμένου κορπορατισμού» στο μέτρο που αυτός 
σημαίνει μια διαρκή ρευστότητα στην διαδικασία εύρεσης σταθερών θεσμικών ση-
μείων για την πραγμάτωση κάθε εγχειρήματος, άρα και εκπαιδευτικού.   
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Reforming the Greek VET System: An Innovation Planning Exercise 

Dr Nikitas Kastis, Expert Education Policy & Employment 
Efthimia Stergiou, Teacher & Adult Educator 

Abstract 
This Paper presents the driving concerns and the main points for an education policy 
reform of the Vocational Education and Training (VET) system in Greece. We identify 
the core policy areas and the critical implementation steps to proceed with one of the 
most important and large-scale reforms needed by Greece. Such a Reform can have a 
significant impact on the economic recovery through both upgrading the quality of the 
human capital and increasing employment. A “modern apprenticeship” system, an 
alternative approach to VET, based on an evolution of youth employment schemes to 
ensure their relevance to the educational qualification framework, would appear to be a 
particularly appropriate model for Greece. The scheme has considerably lower set up 
costs than the dual apprenticeship system and can more easily cover the non-
manufacturing sectors that characterize the Greek economy. 
Key words: Vocational Education and Training, Economic Growth, Employment, 
Labour Market Policy, Apprenticeship. 

Introduction: State-of-Play 

This Paper presents the blueprints for an education policy reform to upgrade (and 
expand) the system of Vocational Education and Training (VET) in Greece. We identify 
the core policy areas, the critical “domains of change” and the corresponding 
implementation step-stones, in order to proceed with one of the most important and 
large-scale reforms needed by Greece’ s human capital development (broader 
education) system. The anticipated Reform can have a significant impact on the 
economic growth, contributing to both the upgrading of the quality of the human capital 
and to the increase of employment (N. Kastis, 2016). Following a snap-shot of the 
existing institutional setting of the VET system in Greece, we describe the potential role 
of VET in the second section with reference to cases of “good practice” from other EU 
countries. The third section outlines the core policy choices and implementation 
decisions needed for a major VET reform in Greece. The last section summarizes our 
policy recommendations and contains an illustrative scenario of the effects of a major 
expansion of VET in terms of reducing unemployment and raising the sustainable long 
term GDP growth rate. 

As before and throughout the years of economic crisis, the VET system in Greece has 
remained small and characterized by “continual delays in potential reforms” (N. Kastis, 
2016). It is also very small compared with most other EU Member States and has 
recently been contracting. The initial VET system (IVET) covers less than 30% of 
Secondary education graduates and has contracted by some 10% a year in recent years. 
In 2014/15, 25,300 students graduated from the EPAL Upper Secondary Vocational 
Education schools that provide vocational classes without any apprenticeship 
experience. Another 6,600 students graduate from EPAS/SEK schools that offer two-
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year courses with integrated apprenticeships. In addition, the post-school public – and 
private - IEK system usually admits some 30,000 students per year for a two-year 
course leading to “Level-4” qualifications. Some 8,000 of these IEK students benefit 
from a short-term unpaid apprenticeship at the end of their studies. 

Despite repeated government commitments in successive Memoranda of Understanding 
and the detailed elaboration of a VET Law in 2013 (N. 4186), no new or expanded VET 
or apprenticeship programs have been initiated in recent years. The most recent 
Memorandum between the Greek government and the institutions in August 2015 
contained a commitment to an expansion in VET and apprenticeships with the provision 
of targets for new apprenticeship places for EPAL and IEK graduates. Further education 
law amendments in May 2016 identified the Greek government’s priorities for the 
Upgrading and the expansion of the system of Vocational Education and Training 
(VET) and (with the wide adoption of) the Apprenticeships, in all types of the initial 
VET (IVET) currently offered. Which are the “EPAS/SEK” (Vocational Training 
schools), the “EPAL” (Vocational Upper-Secondary Education [Lyceums]) and the 
“IEK” (Post-Secondary Vocational Training Institutes), in the period from 2016/17 to 
2021. The Upgrading and Expansion of the VET system and the wide adoption of the 
Apprenticeships (work-based learning/training modules) is to be achieved by making 
best use of the Operational Programme "Human Resources Development & Education 
and Lifelong learning" 2014-20, together with other funding sources, the private sector 
included. 

It is still important to mention that, despite securing considerable funding from the 
European Structural Funds for an expanded offer of training programs, yet not 
coordinated with (the limited number and low quality of) employment subsidization 
measures, the corresponding interventions in the last 20 years, had a rather marginal 
impact, with minimal effect on reducing the high-rocketed unemployment prevailing 
over the last ten years. Poor results are pointing to certain pedagogical and 
organizational deficiencies, regarding the design and the delivery of programs, rooted in 
the mere fact of not meeting the widely recognized quality standards, thus significantly 
identifying the overall effectiveness of VET. 

Learning from other EU Member States on VET & Apprenticeships 

During the last 20 years, a significant number of EU Member States have effectively 
proceeded with reforms in their VET systems (Cedefop, 2015). These have been 
focusing on substantial measures to facilitate the move (mobility) of their citizens from 
the status of (long-term) unemployment, through to the recognition of prior experience 
and knowledge and counseling, to the necessary training (re-/up-skilling), with the 
progressive adoption of enhanced work-based learning approaches (trainee-
/apprenticeships), and eventually, to more sustained forms of employment. Broadly, EU 
Member states have adopted three approaches to IVET in recent years (Eichhorst et al, 
2014): the school-only vocational education system adopted in southern Europe; the 
dual apprenticeship system adopted in Germany, Austria and Switzerland and other 
Central European countries; and a so-called “modern apprenticeship system” adopted in 
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the UK and France (including USA and Australia), even more responsive to labour 
market needs. 

The school-based vocational education system has been adopted in southern European 
countries including Greece, Spain and Italy. Students are given vocational-oriented 
school courses, but without any linkage with substantial work experience – yet in Italy 
an increasing number of the “Licei Tecnici” are working with SMEs (small to medium 
enterprises) in order to provide their students with work-based learning 
(apprenticeship). Although such schools can “give the opportunity” to poorer-
performing students to complete their formal education, the evidence is very weak that 
they are also able to improve the ”employability” of the school leavers. Most of these 
countries provide, separately, a range of subsidized job schemes (“employment 
vouchers” etc.), to reduce youth unemployment. Yet, the performance of such schemes 
in delivering longer-term jobs is very poor (Eichhorst et al, 2014). Thus, in these 
countries youth unemployment remains high. 

The dual apprenticeship system, as in Germany, Denmark, Austria and Switzerland, 
involves a formalized system of multiple-year apprenticeships. It has relatively 
narrowly-defined occupational profiles and an elaborate accreditation of businesses 
offering apprenticeships. Apprentices are paid directly by businesses, with government-
funded vocational colleges providing specific courses for apprentices. Such 
apprenticeships are offered to some 40% plus of school-leavers (R. Lerman, 2014). The 
system is successful in ensuring post-apprenticeship employment with many system 
graduates retained in their original firm. The system is particularly effective to high-
skill manufacturing jobs, but has relatively limited application in other sectors, due to 
its relatively limited flexibility and the high set-up costs. 

A “modern apprenticeship” system, an alternative approach to VET, has been adopted 
in the UK and recently in France as well as in Australia and in the USA. The scheme 
has been based on an evolution of youth employment schemes to ensure their quality 
and relevance to the broader educational qualification framework. The scheme is more 
flexible and has shorter duration than the typical dual apprenticeship one. Government 
incentives are given for employer participation with clear performance requirements. 
Moreover, a framework of certification of occupational profiles has been developed 
through sector councils with employer and education representatives. The flexibility of 
the system allowed for a rollout over a relatively short period in the UK with an initial 
expansion of 75% in job places in five years and a further more than doubling of the 
number of places between 2008 and 2012 (J. Delebarre, 2015) following the great 
recession. The initial expansion incorporated many sectors that were new for 
apprenticeships, such as retailing, business administration, health services and public 
administration. Post-2008, the scheme has been widened to include non-youth long-
term unemployment as well. France has also developed a youth apprenticeship scheme 
that is subsidized through exemptions from social security contributions. 

This modern apprenticeship system would appear to be a particularly appropriate model 
for Greece. The scheme has considerably lower set up costs than the dual apprenticeship 
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system and can more easily cover the non-manufacturing sectors that characterize the 
Greek economy. Such a scheme can be directly linked with the existing vocational 
(schooling) programs provided by the EPAL schools and IEK institutions. Moreover, it 
can embrace the variety of employment measures currently aimed at youth and the long-
term unemployed to ensure their increased effectiveness through providing a quality 
framework and certification of qualifications. Wide participation in VET programs is 
strongly connected to the perception of the quality and reliability of the corresponding 
courses, particularly the increasing opportunities for a smooth and effective transition to 
the labour market.  

VET programs need to be closely coupled with work-based learning modules of skills 
and competencies, which provide for an effective responsiveness to what sort of skills 
are needed and what is being offered. A framework of occupational skills profiles will 
need to be established and a set of qualification standards developed. Of course, this 
also implies changes to the VET schooling system, where the syllabus needs continuous 
updating in line with the demand for skills. Thus, we explain the effectiveness - in terms 
of boosting employment - of those national VET systems, whereby significant parts of 
the programs are embedding work-based training (apprenticeships). Especially because, 
the corresponding interventions provide with concrete synergies to ALMPs (Active 
Labour Market Policies), thus further enhancing the effectiveness of the latter, which 
are in their majority boosting the demand for labour. The following figure presents a 
two-dimensional mapping in terms of (a) the system (market) level for labour and VET 
and (b) the approach to training (learning) design at micro-level. Strong evidence and 
prevailing “good practice” ask for the re-orientation of policy aims, in order to boost 
demand both in terms of labour (employment subsidies) and of the VET system-market, 
with replacement of uncertified employment voucher schemes by certified 
apprenticeships (J. P. Martin, 1998). 

 
Fig. 1 – Policy orientation and VET Supply & Demand 

The modern apprenticeship approach would provide an incentive for employers to 
participate, but would leave part of the cost of the apprenticeship to be paid by them. 
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This would make it easier to involve employers and to obtain apprenticeship places that 
are really responsive to the labor demand, as expressed in terms of the VET 
apprenticeship places offered. In this context, the upgrading and expansion of VET 
needs to be benchmarked towards the strategic objectives of economic growth over the 
next 3-5 years. VET can only prove effective in mid-term horizon, when extensively 
adopting quality, flexible work-based learning schemes, similar to those of the modern 
apprenticeship or even the dual apprenticeship systems. The effectiveness can be  
ensured, in addition, when the VET system can interact with the systematic assessment 
of the labour demand, in terms of skills and competences and their clusterings, through 
the engagement of the employers. 

Further on, given that the vast majority of these new posts, i.e. jobs coupled with work-
based learning, are being the outcome of active labour market policies (ALMPs), for 
both Initial VET (IVET) apprenticeships and Continuing VET (CVET) traineeships (for 
the LTUs), we could adopt reliable estimates as of the number of these 
apprenticeships/traineeships turned to sustainable jobs. These estimates will have to be 
based on certain hypotheses about the anticipated participation (to the apprenticeship 
schemes) and afterwards about the placement (to jobs) rates (part of the size of the VET 
demand, especially of the IVET participants), considered to be the anticipated impact of 
the VET Reform. With such an analytic approximation, we foster the relationship 
between the impact on the employment and economic growth and the size and planning 
priorities of the VET Reform. 

The Domains of Change (Reform Areas) 

In developing the VET strategy, we need to start with establishing a functional 
relationship between the supply of VET places, the design and delivery of the VET 
programs (learning) and the “system” (or “reference framework”), in order to enable a 
consistent and responsive pedagogical design and the supply of the VET programs.  

First, working with economists and employers, a skills diagnosis framework is needed, 
to analyze and document the emerging trends in new jobs in terms of knowledge, skills 
and abilities, including conducting comparative analyses across market segments. The 
diagnosis of the needs of the labour market requires the identification of consistent 
schemes of corresponding tasks (job profiling) as well as corresponding knowledge, 
skills and competences, thus supporting comparative analyses, among labour market 
sectors and over time. This work needs to be developed in close conjunction with 
employers. It is essential both to develop and quantify the scale and distribution of VET 
and apprenticeship places as well as to provide the requisite educational planning in 
terms of instructional design, for the provision of updated and state-of-the-art IVET and 
CVET programs (D. Krueger & Kr. B. Kumar, 2003). This planning exercise includes 
the clarification of the anticipated social returns as from the different types of IVET, as 
part of the continuous E&T (lifelong learning) provision.  

Secondly, a Qualification and VET Quality Framework is needed with the following 
identifying features and components: 
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■  adopt internationally recognized, state-of-the-art forms of instructional design and 
the mature practice of flexible work-based learning; 

■  ensure the timely availability and high-standard of VET qualifications and the 
anticipated learning outcomes, in terms of academic and technical-professional 
competency levels with clear linkages – via the National Qualification Framework 
(NQF) – to formal education; 

■  guarantee the terms and conditions of the participation to VET programs, including 
the matching of participants with places, the quality of VET education and 
apprenticeships; 

■  esure the compatibility between the various forms of VET, initial and continuous 
and the other forms of non-formal and informal education and training, overall 
bridging with the formal education system. 

Regarding the preparation and selection of participants in VET and apprenticeship 
schemes: 

 Concerning apprenticeships for both IVET and CVET, a system for feedback is 
needed into education and training institutions, to provide suitable support and 
planning for VET and apprenticeships, through a network of skills/lifelong 
learning councils to be established and by adopting state-of-the-art learning 
design and teacher training. Currently, only the EPAS schools explicitly design 
their programs and apprenticeships for a limited number of (low–end 
qualifications) specialities. The EPALs and IEKs as well as the (re-named) 
“Lifelong Learning Centres” (CVET) need to adopt similar vocational-related, 
work-based learning planning. 

 In order to effectively reinsert the long-term unemployed into the labour market, 
OAED (Greek Public Employment Service) needs to begin to implement active 
labour market policies that include individualised assessments of previous 
knowledge & experience of unemployed people, in order to guide them find 
appropriate VET routes back into the labour market. 

The following figure presents the (sub-)systems and their interactions, regarding (a) the 
labour market and relation to growth, (b) the emerging demand for jobs, combining 
work-based learning, (c) the policy-making areas asking for intervention, namely the 
skills diagnostics system(s), the (upgraded) VET supply and the synergies with ALMPs, 
and (d) last but not least the anticipated “Quality & Qualifications” as (“Regulatory”) 
Framework. 
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Fig. 2 - The interrelated markets/systems of VET and Labour Market and Policies 

For the documentation of an Action Plan, in order to proceed with such a policy reform, 
a set of synergies with other policy areas need to be adopted, as in the diagram in Fig. 3, 
in Education, Training and the Employment. 

 
Fig. 3 - Policy-making Areas and the “Domains of Change” 

Policy Recommendations 

Based on the previous analysis, the present Paper eventually adopts a set of Policy 
Recommendations for the Greek authorities and the other relevant stakeholders. When 
upgrading the quality of the IVET system, we should address the lack of responsiveness 
to the labour market, so that VET becomes effective in the short- and mid-term and 
efficient in the long-term, by supporting the adjustment of the economy and the labour 
market, to get in line with the evolutions in Europe and the rest of the world 
(innovation, competitiveness and “flexicurity”). While, at the micro-economic level, by 
facilitating the significant development of the professional competences of the human 
capital and the serious improvement of the employability of those unemployed, to find 
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better jobs with increased added value. We are suggesting the following set of 
recommendations, addressed to the main stakeholders, the policy makers and the 
employers, in the process of consolidating an integrated approach. 

For the Policy-Makers 

 Strongly relate the VET Reform agenda to the Economic Growth and provide 
enhanced coordination among the policy areas of education, employment and 
business development; 

 undertake a VET re-engineering exercise, in order to have tangible (relevant) 
impact on Employment & Economic Recovery, in the planning (5-year) period; 

 develop sectoral and regional/local VET initiatives, involving public and private 
sector employers, regions and municipalities; 

 substantially expand the availability of apprenticeships at all skill levels, 
establishing a modern apprenticeships system, involving all E&T actors; 

 develop such a modern apprenticeship scheme designed to meet the needs of the 
long-term unemployed, both those with medium-low and those with higher skills; 

 improve the value of VET with workplace learning, for all engaged stakeholders 
through simplifying the regulations and the quality accreditation system as well as 
the transparency of participation rules, to allow enhanced choice both by individual 
beneficiaries and potential employers; and 

 introduce a comprehensive system, in line with the hereby proposed “VET 
Qualifications Framework”, for the evaluation and monitoring of all VET provision, 
including the follow up of the labour market success of beneficiaries. 

For the Employers 

 Engage in apprenticeships as a mid-term investment to human resources & a long-
term one to capacity building (increasing adaptability of business model); and 

 estimate return in relation to (a) the qualification/competence level of the job to be 
filled, (b) availability in the labour market of corresponding skills and 
competencies, (c) quality of the apprentice and the qualification level to be 
acquired. 

According to the analysis, a balanced approach is required, which could meet the afore-
mentioned Policy Recommendations and serve the ultimate scope to facilitate growth 
and strengthen employment, and at the same time the engagement and the potential 
contribution of the employers. Thus, the corresponding Action Plan should 
 provide for a large scale upheaval of the employability of the labor force, with 

special focus on youth and on long-term unemployed (LTUs), i.e. with IVET and 
CVET), through 

 gradually building a competent system of IVET supply, in strong relation to the 
CVET system and in line with 

 the anticipated reform of the education system at large and especially the school 
education sector, as well as in synergy with 

 employment subsidization measures (ALMPs), towards a sophisticated approach to 
enhance the growth perspectives, by effectively engaging the employers in 
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upgrading the quality and responsiveness of the VET system and in the financial 
sustainability of the apprenticeship/traineeship schemes. 

A feasible, state-of-the-art expansion of the VET and apprenticeship system in coming 
years could have a substantial effect in creating sustainable GDP growth and reducing 
unemployment. Key elements would be: 
 an increase in the number of EPAL and IEK graduates turning to apprentices 

reaching some 10,000 places by 2017-18 (20% of leaving students) and reaching 
18,000 (30%) by 2021-22; 

 the provision of the additional apprenticeship places through school-employer 
collaboration schemes and employer-led intermediary structures; and 

 the development of a comprehensive “Qualification and Quality Framework” for 
VET coupled with work-based learning (apprenticeships). 

As the main concluding remark we should stress that the proposed expansion of 
apprenticeship places could have a significant impact in reducing unemployment and 
enabling a faster recovery of the Greek economy (N. Kastis, 2016). Making prudent 
assumptions about the employability rate of accredited apprenticeships, some 60,000 
additional jobs could be created by 2021 and the unemployment rate be reduced by 
more than 1%.  Moreover, sustainable GDP could be almost 0.5% higher by the same 
date. In fact, the cumulative expansion of apprenticeships would approximately offset 
the effects of population aging on labour supply, providing additional resources inter 
alia to pay for pensions. 
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Abstract 

The present paper constitutes the composition of three papers of the writer regarding 
Transformative Learning through Aesthetic Experience (TLtAE) with a double goal: 
on the one hand, the investigation and production of critical reflection and, on the 
other hand, the use of empathy in four classes of formal secondary education in 
Greece. Initially, four permanent educators of different specialties of secondary 
education were trained on the method of Kokkos (2011a). The theory of 
Transformative Learning (Mezirow, 2007) constituted the theoretical background of 
the present paper, while the Transformative Learning method of Kokkos (2011b, 
2011a) was the one applied for its implementation. These survey results showed some 
kind of transformative processes according to Mezirow (2007) with respect to the 
assumptions that the specific sample of students had, while the students were able, 
through empathy (Taylor & Cranton, 2013), to understand better the subject area 
which was researched. 

Keywords: empathy, critical thinking, Transformative Learning, Aesthetic 
Experience  

Introduction 

The present research was designed to investigate both the development of critical 
thinking and the role of empathy during the implementation of the Transformative 
Learning through Aesthetic Experience method of A. Kokkos (2011a). A content 
analysis was made from the material of the students and an investigation was 
conducted regarding whether critical thinking has been developed as well as whether 
empathy helped to the establishment of the subject area and to the controversy over 
their assumptions (Mezirow, 2007) through the method of A. Kokkos. Finally, an 
assessment of the results was made. The main subject of the research was racism and 
its presentation through the method of A. Kokkos by educators of secondary schools 
as well as the later implementation of the method in their classes. Furthermore, 
specific research questions, which had been set, were answered. The three papers that 
were used for the investigation are the following: 

 The role of empathy in the implementation of the method of A. Kokkos in two 
classes of formal education (dissertation by Giotopoulos, 2015); 
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 Fostering critical reflection with the use of the TLtAE method to students of 
formal education (Giotopoulos, 2014b); 

 TLtAE in the context of formal (secondary) and non formal education 
(Giotopoulos, 2014a). 

Definitions of Critical Thinking and Empathy 

According to Matsaggouras (2007), critical thinking is the intellectual-emotional 
function that activates selectively and combinationally cognitive skills, rational 
reasoning and post-cognitive strategies, with the help of which the persons process the 
data in a rational and detached way from their personal point of views and prejudices 
in order to have the control of their extensive diverse elements so as to reach valid and 
rational conclusions, ascertainments, judgements, convictions and action options.  

The important role of emotional learning, namely the role of emotions in the process 
of a transformation perspective, is closely related to the area of relevant knowledge 
and transformative learning (Taylor, 2007:188). Likewise, Mezirow (2000:11 in 
Taylor, 2007:188) “has accepted their importance, making the statement that 
‘effective participation in discourse and in transformative learning requires emotional 
maturity, awareness, empathy, and control… [and] knowing and managing one’s 
emotions, motivating oneself, recognizing emotions in others and handling 
relationships - as well as clear thinking’. However, despite all the research affirming 
the essentiality of affective ways of knowing little is known about how to effectively 
engage emotions in practice, particularly in relation to its counterpart critical 
reflection and the role of particular feelings (e.g. anger, shame, happiness) in 
relationship to transformative learning”. According to Goleman (1998:412), empathy 
has to do with understanding the emotions and concerns of others as well as with the 
ability of people to put themselves in their shoes.  

Presentation of the Transformative Learning through Aesthetic Experience 
method 

The method chosen to conduct the research of the present paper is the Transformative 
Learning through Aesthetic Experience. It is a methodology that was developed by 
Kokkos (2011a, 2011b) and presented for the first time in the 8th International 
Transformative Learning Conference in Bermuda in 2009. His book entitled 
Education through Arts - (Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες) - presents this method in 
detail. According to Kokkos (2011a:71-72), “the aesthetic experience – or in other 
words the systematic observation of works of art – [...] may engage the adults into a 
process of critical thinking, which helps them become more emancipated towards the 
ideologies that surround their thoughts and intend to consciously acquire the status 
quo, which usually acts against their vital interests”. TLtAE is “a method of 
observation of arts that fosters the autonomy of thought” (Kokkos, 2011a:72). The 
comparative control had to do with each stage of TLtAE as far as specific pillars are 
concerned, such as: critical thinking, participation in thoughtful dialogue, features of 
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thoughtful dialogue, observation process and transformation of initial point of view 
through empathy. 

The implementation stages of the method of Kokkos are six in total. They are 
elaborated in the book of Kokkos (2011a, 97-100) entitled Education through Arts -  
(Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες).  

First stage: Investigation of the need for critical thinking. Second stage: The 
participants express their opinions. Third stage: Determination of the opinions that 
will be researched. Fourth stage: Selection of works of art. Fifth stage: Critical 
thinking through aesthetic experience. Sixth stage: Reassessment of the assumptions.  

Methodology tools 

According to Vamvoukas (2010:194), observation can be used “alone as the main 
method in the scientific pedagogical research” and is deemed to be maybe “the most 
significant research method in data collection relevant to the research topic”. In these 
tasks, the tool of structured observation was used because “the semi-structured and 
mostly the non structured observation create assumptions rather than controlling 
them” (Cohen et al., 2008:514). Moreover, the content analysis was used, through 
which, according to Vamvoukas (2010:265), the features of the content, the 
transmitter of communication and the audience as well as the possible impacts on that 
can be determined. 

The role of the educator 

The active role of the educator as facilitator and animator acted as a catalyst for the 
proper and trouble-free performance of teaching. The role of the educator during the 
process helped to the success of the teaching implementation, which is a fact shown 
by the oral statements of the students at the end of the implementation of the method. 
The method was applied to two classes of 2nd grade vocational senior high school 
students (EPAL), one class of 2nd grade general education senior high school students 
and one class of 3rd grade junior high school students. 

Presentation of the classes participated: 
Responsibl
e educators 

Baritaki Maria, 
UE 19 

Stavropoulos 
Petros, UE 19 

Gavriilidis 
Ioannis, UE 19 

Misichroni 
Alexandra, 

UE 03 

Classes 1, 
2, 3, 4 

Class 1: 2nd 
Grade of the 1st 
Vocational High 

School (EPAL) of 
Amaliada, Ilia 
Specialty: IT 

Class 2: 2nd 
Grade of 

General Senior 
High School of 

Diakopto, 
Achaia 

Class 3: 2nd 
Grade of the 2nd 
Vocational High 

School (EPAL) of 
Amaliada, Ilia 

Specialty: 
Financial and 

Administrative 

Class 4: 3rd 
Grade of the 
17th High 
School of 

Patras, 
Achaia 

117

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Services 
Age range 16 - 17 16 - 17 17 - 18  15 

Boys 7 4 0 2 

Girls 4 9 9 17 

Total 11 13 9 19 

Table 1: Presentation of classes 

Results from comparisons of the 1st method stage. 

Investigation of the need for critical thinking. 

Topics that concern the students: school violence, racism, health problems, poverty, 
unemployment, violence, crime, religious fanaticism, migration, addiction to drugs. 
Topic selection: racism. Technique of approach: brainstorming. During the 1st stage, 
students in classes 1 and 4 mentioned racism as the fourth most serious social 
problem. Students in classes 2 and 3 mentioned racism as the first social problem. 

Results from comparisons of the 2nd method stage. 

The participants express their opinions. 

All teams raised topics that regard discriminations in colour, religion, race, social 
class and financial capacity, in diversity and generally in separation that can exist and 
lead to groupings. They gave definitions for racism, either general or specialised. In 
one case, there was a reference to the topic of bullying that can be caused either by 
diversity in race or external appearance or, to a lesser extent, by religion. 
Subsequently, there was a reference to violence (verbal, physical, sexual and 
psychological) that is exercised against people subject to racism. Technique of 
approach: brainstorming, discussion, group work. 

Results from comparisons of the 3rd method stage. 

Determination of the opinions that will be researched. 

Classification based on number 
of joint responses 

Number 
of 
classes 
where it 
appears 

Order of appearance of responses per class, 
according to the number of the same 
responses 

Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 

Why should there be racism? 4 3 2 3 1 

Why do we do things that we 
don’t want others to do to us? 3 2 1 0 10 
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Why doesn’t society do 
anything to manage racism? 3 4 3 1 0 

Table 2: Creation of critical question and number of relevant responses 

The question “Why should there be racism?” appeared in all 4 classes, while the idea 
of empathy is included in the critical question “Why do we do things that we don’t 
want others to do to us?”. In this stage, a difficulty is observed on what is a critical 
question as well as on how to express it properly. Technique of approach: Discussion, 
group work. 

Results from comparisons of the 4th method stage. 

Selection of works of art. 
Category Number of 

classes where this 
response appears 

Number of classes where it appears 

Movies Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 

American History X 2 1 1 0 0 

The Boy in the Striped 
Pyjamas 2 0 0 1 1 

Songs      

Imagine 

John Lennon 2 0 1 0 1 

Books - Poetry      

The Diary of a Young 
Girl 2 1 1 0 0 

Uncle Tom's Cabin 2 0 1 0 1 

Table 3: Common questions of classes regarding the 4th stage 

The responses given based on Table 3 are shared, since the common works that the 
students find appear in 2 classes maximum. 

The works of art that were used are the following: 
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Figure 1: “Racism/Incident at Little Rock” - Domingo Ulloa, 1957 

 

Figure 2: “New Kids in the Neighbourhood” - Norman Rockwell (1967) 

Results from comparisons of the 5th method stage. 

Critical thinking through aesthetic experience. 

Critical thinking was observed during the 5th stage. Specifically, by the end of the 
four phases of Perkins (1994) and after the 5th stage, the points of view of students 
were  recorded both in writing and orally. The students’ observations had to do with 
the expression of their feelings and the way in which they experienced this process. 
Through empathy on the part of victims, they were shocked by negative feelings due 
to derision, offence and finally rejection. On the other hand, those experiencing this 
story on the part of the offender underlined that they were also “victims” trapped in 
the choices of other stronger groups. In this stage, it is obvious that their imagination 
was stimulated and their thought was urged to multiple interpretations, which was 
something that promoted critical thinking (Kokkos, 2011a:64). 

Results from comparisons of the 6th method stage. 

Reassessment of the assumptions. 
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Is there any change in your behaviour after attending this teaching session? 

 Yes No No response Total 

Classes 1 and 2 19 4 1 24 

Class 3 7 2 0 9 

Class 4 14 5 0 19 

Total 40 11 1 52 

Table 4: Changes in behaviour after the 5th stage 

In this stage, the students expressed themselves in a written way regarding whether 
they  observed some changes in their points of view with respect to what they said or 
written in the 2nd stage. Their points of view had been brought together, while many 
of them were expressed also orally at the plenary session. The students stated orally 
that this method was something different for them. Some of them got excited and 
some others said that they liked this alternative teaching approach. Out of 50 
participants, no one stated in a written or an oral way that they did not like the 
procedure in general or that they did not like some specific stages of the 
implementation.  

Discussion - Implications 

A female student notes: “I believe that I obtained some good stimuli. However, in 
order to change something in me, this would need more time and not just three hours. 
Of course something changed inside me, but not to such a great extent!” An adult 
educator also agreed with this point of view in the interview given. Mezirow himself 
believes that “over time, a series of such transformations in the points of view of 
someone [...] will possibly lead to a transformation of a mental habit” (Cohen, 1997 in 
Mezirow et al. 2007:60). It is not a simple procedure. On the contrary, it is a hard and 
strenuous procedure, which will cause the individuals to fight against themselves and 
to question their assumptions. Furthermore, the use of empathy from the students is 
observed. The students express their emotions with more intensity, when they take on 
the role of the victims. However, taking on the role of the offenders, they are 
concerned and try to understand what it is that urges them to such actions and 
behaviours. From the research (Giotopoulos, 2015), it is obvious that “the female 
superiority on the EQ is replicated” (Baron-Cohen et al., 2003 in Lawrence et al. 
2004:912), provided that the girls experiencing empathy above 50% are more (9) in 
relation to the boys (3). The sum of both classes is 24 students, 11 of whom are boys 
and 13 girls. 

The educators stated that, the method sharpens the creative and critical thinking, while 
it also helps weak students to participate in the educational procedure. What is more, 
it helps the groups to come closer to each other and, finally, to be even more active 
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participants. Through these works, it was obvious that the TLtAE method of A. 
Kokkos can be implemented to students, since it fosters critical thinking, while at the 
same time the students are able, through empathy, to understand better and embrace 
the subject area taught. It is a method especially active and participatory, which, on 
the one hand, promotes students’ cognitive development and, on the other hand, 
strengthens critical thinking, detecting any of their assumptions and bringing them 
against themselves for the purpose of changing attitudes, behaviours and stereotypes. 
It may have very good results to people with assumptions on the subject under 
research, while it may strengthen people that do not have assumptions in other levels 
on that specific subject, e.g. cognitive, cultural, etc.  

This method may act as a supplement to courses of a philological, sociological and 
financial interest and generally where there are stereotypes and strong assumptions. 
As a new teaching method, more research should be conducted to as many subjects as 
possible so as to achieve a complete evaluation of results. According to Giotopoulos 
(2014a: 9), “in any case, although some of the participants may not have been led to a 
deep research regarding their assumptions, the controversy, in which their personal 
points of view have been set, may direct them to self-awareness. In this way, they will 
be able to adopt a more critical approach towards the works of art or even towards a 
change of attitude to life”. 

Conclusion 

This particular observation method of arts “fosters the autonomy of thinking” 
(Kokkos, 2011a:72), because it removes the stereotypes from the thought of the 
participants and “sets the assumptions that they have embraced into controversy under 
the influence of socialisation” (Kokkos, 2011a:72). Through empathy, the students 
experienced more intense emotions of sorrow and fear, which is a fact that acted as a 
catalyst for fostering their cognitive field regarding racism. 

The method of Kokkos can contribute to the gradual fostering of critical thinking and, 
even from a relatively early age, help them realise the differences that may be in their 
way of thinking in order to help people become critical thinkers towards this everyday 
‘attack’ of image and information that they receive from the various technological 
means around them (Giotopoulos, 2014b:215). According to Kokkos (2015:23), 
Transformative Learning can “encourage the development of a more complex 
framework of thought, which is necessary in order for the citizens to interpret their 
experiences in a critical way and to be more adept at their occupation with the 
unstable and uncertain reality, in which they live”. 
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Venus pudica: αναζητώντας τα ίχνη του γυναικείου στερεότυπου μέσα από την 
τέχνη: από την αρχαιοελληνική γλυπτική, στη νεότερη ζωγραφική και τη 

διαφήμιση. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση προτείνει μια παιδαγωγική παρέμβαση κάτω από την ομπρέλα 
της χειραφετικής- εξισωτικής, κριτικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της φεμινιστικής 
κριτικής της τέχνης. Στόχος είναι η  διερεύνηση και διαπραγμάτευση των ισχυουσών 
ηγεμονικών αντιλήψεων για το γυναικείο φύλο, που έχοντας φυσικοποιηθεί, 
υποκρύπτουν τη διαδικασία θεσμικής κανονικοποίησης που τις επέβαλε. Όχημα του 
ηγεμονικού λόγου που συντέλεσε στην επιβολή και κατίσχυση των έμφυλων 
ταυτοτήτων υπήρξε και η τέχνη, η οποία προτάσσοντας το άλλοθι της αισθητικής, 
υπηρέτησε τις βαθύτατα πολιτικής φύσης διχοτομίες της πατριαρχικής κοινωνίας. Η 
φεμινιστική κριτική έχει προ πολλού καταδείξει τη διάκριση μεταξύ βιολογικού (sex) 
και κοινωνικού φύλου (gender), καθώς και την ιδεολογική διάσταση των 
επικρατουσών απόψεων. 
Από την αρχαία ελληνική γλυπτική, στη νεότερη ζωγραφική και την τέχνη της 
διαφήμισης, η κυρίαρχη αναπαράσταση της γυναίκας ως Venus Pudica (ντροπαλή- 
σεμνή Αφροδίτη) διαμόρφωσε και το αντίστοιχο γυναικείο ιδεότυπο, που επικυρώνει 
το δόγμα της ανδρικής υπεροχής και διαιωνίζει τις έμφυλες ανισότητες. 
Εν προκειμένω, για την  εξέταση του ρόλου της τέχνης και της συμβολής της στην 
καθιέρωση των έμφυλων ανισοτήτων, απαιτείται η αξιοποίηση των μεθόδων της 
οπτικής ανάλυσης και της θεωρίας της πρόσληψης, σε σχέση με τον προσδιορισμό 
του εννοούμενου ιδανικού αποδέκτη της τέχνης. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Έμφυλα στερεότυπα, τέχνη, κριτική παιδαγωγική. 

Εισαγωγή: Έμφυλα στερεότυπα στη δυτική σκέψη 

 
Η δυτική φιλοσοφική παράδοση προσέδωσε οντολογική διάσταση στα φύλα και 
ανάλογες ιδιότητες. Η Simone de Beauvoir(1974) κάνει λόγο περί υπαρξιακής 
φαινομενολογίας, περί μιας καταστασιακής δηλαδή και εξαρτημένης από τις 
συνθήκες ζωής και τα μοντέλα σκέψης, βίωσης της πραγματικότητας. ΄Ετσι η φυσική 
κατάσταση (situation) της γυναικείας φύσης, υπό τους όποιους τρέχοντες 
περιορισμούς και κανόνες, υπό την επίδραση των περιστάσεων, μετατρέπεται σε μια 
τεχνητή νέα πραγματικότητα (facticity). 
Οι τεχνητές αλλά ιδιαίτερα δραστικές, έως θεσμοποιημένες  διχοτομίες της δυτικής 
σκέψης, σύμφωνα με τις οποίες τα γυναικεία και τα αντρικά χαρακτηριστικά 
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καταλαμβάνουν τους δύο αντίθετους πόλους του κοινωνικού πεδίου, ευνοούν την 
αρρενωπότητα και υποβαθμίζουν τη θηλυκότητα, ως σύμβολα δύναμης και 
αδυναμίας αντίστοιχα (Cixous et. al, 1976). Έτσι, η αρρενωπότητα θεωρείται 
συνώνυμη της λειτουργικότητας και της ατομικής δραστηριότητας, της κυριαρχίας, 
της περιπέτειας και της τόλμης,  ενώ η θηλυκότητα της εκφραστικότητας και της 
συλλογικότητας, της οικογενειακής ζωής, της υποταγής και της επικοινωνίας 
(Feather, 1984 :606). Το κοινωνικό φύλο ως σύστημα νοημάτων, στη βάση της 
πόλωσης, της διαφοράς και των σχέσεων εξουσίας,  εκφράζεται σε δυαδικά 
εννοιολογικά σχήματα ως εξής: (Stephens, 1996): 
Δύναμη- ομορφιά 
Βία- μη- βία 
Επιθετικότητα και αυταρχικότητα # υποχωρητικότητα και συμμόρφωση 
Σκληρότητα# συναισθηματικότητα 
Ανταγωνιστικότητα# υπακοή, σεμνότητα 
Παραβατικότητα# πειθαρχία  
Απληστία# δοτικότητα 
Προστατευτικότητα # τρωτότητα 
Κυνηγός- θύμα 
Ανεξαρτησία- εξάρτηση 
Παίκτης- βραβείο 
Δράση- παθητικότητα 
Αναλυτικός νους# συνθετικός νους  
Πολιτισμός# φύση  
Ποσότητα# ποιότητα 
Λογική# διαίσθηση  
Βέβαια, η εγχάραξη των χαρακτηριστικών του φύλου, δεν είναι ούτε αναπόφευκτη 
ούτε μη αναστρέψιμη, σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης της Sandra 
Bem (1993). 
 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διδακτική των φύλων 
 

Ο Freire ορίζει ως χειραφετική ή απελευθερωτική εκπαίδευση εκείνη που «καθιστά 
την καταπίεση και τις αιτίες της αντικείμενα προβληματισμού από τους 
καταπιεσμένους, και μέσα από τον αναστοχασμό επέρχεται η απαραίτητη εμπλοκή 
στον αγώνα για την απελευθέρωσή τους» (Freire, 1970: 48). Αυτό μπορεί να γίνει, 
«μέσα από την ανάδειξη της προβληματικής του λόγου περί φυλής, τάξης ή φύλου 
μέσα στην σχολική τάξη και με την παροχή των εννοιολογικών εργαλείων της 
χειραφετικής κριτικής ως προϋπόθεση για την απελευθέρωση των καταπιεσμένων» 
(Luke, 1992: 38). 
 
Θεμελιώδες σημείο εκκίνησης είναι η παραδοχή του γεγονότος ότι οι άνδρες και οι 
γυναίκες δεν είναι ουσιαστικά ελεύθεροι και ότι κατοικούν σε έναν κόσμο γεμάτο 
αντιφάσεις και δυσαναλογίες εξουσίας και προνομίων (McLaren, 1989: 166). Η 
απελευθερωτική εκπαίδευση πρέπει να οδηγεί στον εκδημοκρατισμό της τάξης 
(Smith 1975 / Culley et al., 1985) και στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων 
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προκειμένου οι μαθητές να είναι σε θέση να ανιχνεύουν τις συνέπειες της ανδρικής 
κυριαρχίας στην κοινωνία (Miller, 2007: 85). 
 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί λοιπόν, η σιωπηρή αποδοχή της πατριαρχικής 
ηγεμονίας, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εισαγάγουν θέματα ισότητας των φύλων για 
συζήτηση στην τάξη. Η κριτική ανάγνωση των τεκμηρίων υπό την προοπτική των 
πολιτισμικών σπουδών, δηλαδή η μελέτη των γυναικείων αναπαραστάσεων ως 
πολιτισμικών προϊόντων μιας δεδομένης ιστορικής στιγμής, αλλά και η εξέταση της 
διαχρονικής τους εμβέλειας, μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση του πολιτιστικού 
υπερκαθορισμού των φύλων, αποδιαρθρώνοντας τα στερεότυπα ως κοινωνικές 
κατασκευές (Moi, 1989). 

 
Στόχος τέτοιων παρεμβάσεων είναι η  διερεύνηση και διαπραγμάτευση των 
ισχυουσών ηγεμονικών αντιλήψεων για το γυναικείο φύλο, που έχοντας 
φυσικοποιηθεί, υποκρύπτουν τη διαδικασία θεσμικής κανονικοποίησης που τις 
επέβαλε. Όχημα του ηγεμονικού λόγου που συντέλεσε στην επιβολή και κατίσχυση 
των έμφυλων ταυτοτήτων υπήρξε και η τέχνη, η οποία προτάσσοντας το άλλοθι της 
αισθητικής, υπηρέτησε τις βαθύτατα πολιτικής φύσης διχοτομίες της πατριαρχικής 
κοινωνίας. Η φεμινιστική κριτική έχει προ πολλού καταδείξει τη διάκριση μεταξύ 
βιολογικού (sex) και κοινωνικού φύλου (gender), καθώς και την ιδεολογική διάσταση 
των επικρατουσών απόψεων. 
 

Η φεμινιστική κριτική των γυναικείων αναπαραστάσεων 
 

Η φεμινιστική κριτική είναι μια ανατρεπτική, αντι-εξουσιαστική πρακτική, που 
αμφισβητεί τα καθιερωμένα στερεότυπα (Nochlin, 1988:xiii). Η πρώτη φάση της 
φεμινιστικής κριτικής (Showalter, 1989) εστίασε στην κατάρριψη του μύθου της 
παγκοσμιότητας των κατασκευασμένων αρχών στη φιλοσοφία, την επιστήμη, την 
κοινωνική ιστορία και την τέχνη, που αγνοούσαν και παραγκώνιζαν τη γυναικεία 
διαφορετικότητα. Έτσι, δόθηκε έμφαση σε αναλύσεις των – συχνά υποδεέστερων και 
αρνητικών - αναπαραστάσεων του «δεύτερου φύλου» στην ελεγχόμενη από άρρενες 
τέχνη, διεκδικώντας μια δικαιότερη αντιμετώπιση του γυναικείου φύλου (Barry, 
2002: 116). 
 
Κομβικής σημασίας έρευνα στο πεδίο υπήρξε το έργο της Kate Millett Sexual 
Politics, στο οποίο υποστήριξε ότι οι γυναικείες αναπαραστάσεις προβάλλουν και 
επιβάλλουν μοντέλα ρόλων και κοινωνικά αποδεκτές εκδοχές της θηλύτητας, 
δημιουργώντας αντιθετικά δίπολα, όπως η παρθένα και η πόρνη, ο άγγελος και ο 
διάβολος, ή στερεότυπα, όπως η μητέρα, η σκύλα, η ξελογιάστρα, το σεξουαλικό 
αντικείμενο, η γεροντοκόρη, η γυναίκα που ευνουχίζει, η πρωτοπόρα, η διανοούμενη, 
το θύμα (Spencer, 1983). 
 
Για να γίνει αντιληπτό το πώς οι θεατές ερμηνεύουν την τέχνη, προϋπόθεση είναι η 
έρευνα στην ιστορία της. Η επίδραση των Γάλλων στρουκτουραλιστών και 
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μεταδομιστών, και ειδικά των θεωρητικών της σημειωτικής και της ψυχανάλυσης, τις 
δεκαετίες του 70 και του 80, υπήρξε καθοριστική για τη φεμινιστική κριτική, 
αποδομώντας τις έννοιες του Κανόνα και της καλλιτεχνικής ιδιοφυίαςi. 
 
Με παρόμοιο σκεπτικό, η Linda Nochlin δημοσίευσε το 1971 το δοκίμιο «Γιατί δεν 
υπήρξαν Μεγάλες γυναίκες καλλιτέχνιδες;» επιδιώκοντας να "διαρραγούν οι 
πολιτιστικοί-ιδεολογικοί περιορισμοί και να αποκαλυφθούν προκαταλήψεις και 
ανεπάρκειες, όχι μόνο σε σχέση με το ζήτημα των γυναικών καλλιτεχνών, αλλά και 
στη διαμόρφωση των κρίσιμων ζητημάτων για την τέχνη στο σύνολό της» (2). 
 
Για να αποδείξει τη δύναμη της αναπαράστασης, το  1972, η ίδια σε ετήσιο συνέδριο 
της CAA  με την εισαγωγή της στη συνεδρία, με θέμα  “Eroticism and Female 
Imagery in Nineteenth-Century Art,” παρουσίασε τα γελοία αποτελέσματα της 
αντικατάστασης των γυναικείων γυμνών με αντρικά (όπως σε ένα γυναικείο γυμνό με 
ένα δίσκο μήλα μπροστά από το στήθος της, ένα ανδρικό γυμνό με ένα δίσκο 
μπανάνες μπροστά από το πέος του), θέλοντας μέσα από την αντιπαράθεση να 
επισημάνει τον κυρίαρχο αρνητικό σεξισμό  σε βάρος των γυναικών. 
 
Η φεμινιστική κριτική από τη δεκαετία του 80 και εξής, εξέλιξε την οπτική της και 
αρνήθηκε την ουσιοκρατική, ομογενοποιητική προσέγγιση της γυναικείας 
κατάστασης, αναδεικνύοντας την πολυμορφία και διαφορετικότητά της (Gubar, 
2000), σε σχέση με μια σειρά παραγόντων. Παρόλα αυτά, η πρώτη φάση της 
φεμινιστικής κριτικής παραμένει επίκαιρη, στο βαθμό που κατέδειξε την 
εγγεγραμμένη στην τέχνη και την ιστορία της, έμφυλη ανισότητα, ως καθρέφτη και 
ως υποστηρικτικό μηχανισμό της πατριαρχικής κοινωνίας. 
 
Venus pudica: από την αρχαία ελληνική γλυπτική, στη νεότερη ζωγραφική και 

την τέχνη της διαφήμισης 
 

Από την αρχαία ελληνική γλυπτική, στη νεότερη ζωγραφική και την τέχνη της 
διαφήμισης, η κυρίαρχη αναπαράσταση της γυναίκας ως Venus Pudica (ντροπαλή- 
σεμνή Αφροδίτη) διαμόρφωσε και το αντίστοιχο γυναικείο ιδεότυπο, που επικυρώνει 
το δόγμα της ανδρικής υπεροχής και διαιωνίζει τις έμφυλες ανισότητες. 
 
Η επίμονη κυριαρχία της αρχαιοελληνικής τέχνης στη φαντασία της Δύσης 
επιχειρήθηκε να εξηγηθεί μέσα από ιδεαλιστικές προσεγγίσεις περί εγγενούς 
υπεροχής της, που είναι τραγικά ανακόλουθες. Ακόμα και ο Μάρξ απέδωσε την 
ιδιοφυή δύναμη της ελληνικής τέχνης στη «σαγήνη και παρόρμηση μιας 
πεφωτισμένης νοσταλγίας»  για την «παιδική ηλικία του ανθρώπου»ii 
 
Τα κλασικά έργα της αρχαιότητας άσκησαν τεράστια επιρροή και αξιοποιήθηκαν 
κατά παράδοση ως παραδείγματα- πρότυπα των Δυτικών Ευρωπαϊκών αξιών και 
αρχών στην τέχνη, διαμορφώνοντας τον τρόπο που βλέπουμε το παρελθόν και 
αναλόγως προσαρμόζουμε το παρόν σε αυτό. Πρόκειται για την πιο χαρακτηριστική 
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περίπτωση ιδεολογικής διαχείρισης ενός παρελθόντος, «συνειδητής ή ασυνείδητης, 
επαρκούς ή ανεπαρκούς  αναφοράς σ’ αυτό το παρελθόν για λόγους που είχαν 
πάντοτε να κάνουν με το παρόν και μάλιστα με την πολιτική διάστασή του, στην 
ευρύτατη έννοια του όρου» (Ανδρεάδης, 1989: 18).  
 
Εξ ου και η εικονολογική διερεύνηση αρχαιοελληνικών παραστάσεων, που 
απετέλεσαν αισθητικά πρότυπα στην τέχνη, μέσα από τα οποία φυσικοποιήθηκαν 
αντιλήψεις για τα φύλα και τα οποία συνέβαλαν στην εγγραφή μιας ελεγχόμενης 
σεξουαλικότητας σε αυτά είναι σημαντική.  Εν προκειμένω, για την  εξέταση του 
ρόλου της τέχνης και της συμβολής της στην καθιέρωση των έμφυλων ανισοτήτων, 
απαιτείται η αξιοποίηση των μεθόδων της θεωρίας της πρόσληψης, σε σχέση με τον 
προσδιορισμό του εννοούμενου ιδανικού αποδέκτη της τέχνης. Επιπλέον, 
μεθοδολογικά θα υιοθετήσουμε το μοντέλο εικονολογικής ανάλυσης του Πανόφσκι. 
Στις Μελέτες Εικονολογίας, προσεγγίζει το θέμα της ερμηνείας των εικονιστικών 
έργων τέχνης, αναλύοντας το περιεχόμενό τους σε τρία επίπεδα, από τα οποία 
σημαντικότερο είναι το τελευταίο, αυτό της εγγενούς σημασίας ή περιεχομένου, το 
οποίο διαπερνά και ερμηνεύει τόσο το ορατό γεγονός, όσο και τη νοητική του 
πρόσληψη (Πανόφσκι, 19991: 25), αποκαλύπτει βασικές αρχές και τάσεις μιας 
περιόδου και για να καταστεί δυνατό, είναι απαραίτητη η γνώση του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος της εικόνας (28). Εμείς θα εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο για να 
ερμηνεύσουμε τις συνδηλώσεις της γυναικείας γυμνότητας, όχι μόνο στα εικονιστικά 
έργα,  αντιλαμβανόμενοι την έννοια της  εικόνας ευρύτερα (Κυπριώτης, 2014: 148-
150). 
 
Μολονότι η γυναικεία γυμνότητα συμβόλιζε τη γονιμότητα ήδη από τους 
Παλαιολιθικούς και Νεολιθικούς χρόνους (Barber, 1991), αναγορεύθηκε σε 
απαγορευμένο καρπό στους αρχαϊκούς και κλασικούς, εκτός υπό προϋποθέσεις. Έτσι, 
η γυμνότητα των Αμαζόνων, αποτελούσε το αρνητικό πρότυπο της καλής γυναίκας, 
καθώς οι  αντρικές τους συμπεριφορές, ανέτρεπαν τα ειωθότα. Αντιθέτως το ανδρικό 
γυμνό κατέκλυζε τη δημόσια σφαίρα. 
 
Η ελληνική γραμματεία, από τη μυθολογία, μέχρι την επιστήμη και τη φιλοσοφία, 
από τον Όμηρο στον Αριστοτέλη,  ανέλυε επαρκώς τις διαφορές των φύλων και 
συνέδραμε στην επιβολή των μισογυνικών αντιλήψεων (Dean Jones, 1991: 111-137). 
Οι Κούροι, πρότυπα αθλητικής και στρατιωτικής υπεροχής, απεικονίζονταν γυμνοί. 
Αντιθέτως, οι Κόρες με το ένα χέρι διαγώνια στο στήθος τους και το άλλο 
προτεταμένο σαν σε προσφορά, εξέφραζαν ευγνωμοσύνη και υποταγή και 
χρησίμευαν συνήθως ως αφιερώματα σε γυναικείες θεότητες.   
 
Η αποκάλυψη του ενός γυναικείου στήθους στην τέχνη αποτελεί διαδεδομένο μοτίβο 
κατά τον 5ο αι , στα  κατά τ’ άλλα ντυμένα γυναικεία σώματα, ενώ η ολοκληρωτική 
γυμνότητα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη  (Bieber, 1977:59/63). Τέτοιες περιστάσεις 
αφορούσαν σε γυναίκες που αναπαρίσταντο να τρέχουν, ή να συμμετέχουν σε 
τελετές, σε γυναίκες τροφούς (Cohen, 1997), κυρίως στη Μεγάλη Ελλάδα, ή σε 
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γυναίκες- ικέτιδες και σπανιότερα σε γυναίκες των οποίων η μερική γυμνότητα 
αποδιδόταν στην αφοσίωσή τους σε κάποια δραστηριότητα, εξαιτίας της οποίας η 
αποκάλυψη του στήθους ήταν τυχαία. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η απεικόνιση 
σκηνών απόπειρας βιασμού. Σύμφωνα με τον Πλίνιο  (Natural History 36.20), ο 
Πραξιτέλης (4ος αι.) επευφημήθηκε ιδιαιτέρως για το απόλυτα γυμνό άγαλμά του, 
αυτό της Αφροδίτης της Κνίδου (Salomon, 1995: 197-217) . Μάλιστα καταγράφεται 
ότι οι Κώοι,  που το είχαν παραγγείλει, σοκαρίστηκαν στη θέα του και δεν το 
αποδέχθηκαν, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην Κνίδο (Goldhill, 1988: 40). 
 
Στο συγκεκριμένο γυμνό (εικ.1) η Αφροδίτη δεν εκτίθεται απόλυτα στο βλέμμα του 
θεατή, αλλά προσπαθεί να αποκρύψει την περιοχή των γεννητικών της οργάνων, σε 
μία στάση επιτηδευμένης σεμνότητας και προφύλαξης. Αυτό το άγαλμα απετέλεσε 
ασφυκτικό πρότυπο-καλούπι της γυναικείας σεξουαλικότητας ως ευάλωτης και μη 
αποδεκτής, σχεδόν προσβλητικής, για τη δημόσια αιδώ.  

 
Εικόνα 1: Η Αφροδίτη του Πραξιτέλη 

Αντίγραφό της εντοπίζεται στο Καπιτώλιο, το 2ο μ.Χ. αι., το οποίο εικάζεται ότι 
αγνοούσε το πρωτότυπο. Η εικονογραφική αποτύπωση του γυναικείου σώματος είχε 
πλέον κωδικοποιηθεί. Στη συνέχεια, η Αφροδίτη η Καλλίπυγος είναι μια εξελιγμένη 
εκδοχή του γυναικείου γυμνού, που με αιδώ αποστρέφει τα νώτα της στο θεατή, 
υποδεικνύοντάς του όμως ταυτόχρονα και που να εστιάσει το βλέμμα του, δηλαδή 
στα οπίσθιά της. Το συγκεκριμένο άγαλμα εμφανίζεται σε πάνω από 250 αντίγραφα 
στους αιώνες που ακολουθούν. 
 
Στη νεώτερη εποχή πλέον, ο Bourdieu (1993 :50-51) αναφέρει 3 επίπεδα 
νομιμοποίησης της τέχνης. Το πρώτο, στο οποίο νομιμοποιείται η πρωτοπόρα τέχνη, 
στόχος είναι η αναγνώριση της αισθητικής αξίας ενός έργου από τους μυημένους 
γνώστες και η κατανάλωση της τέχνης είναι μικρή και εσωτερική. Το δεύτερο, στο 
οποίο επέρχεται η θεσμική αναγνώριση, αναφερόμαστε στη μεγάλη αστική τέχνη των 
σαλονιών, των γκαλερί και των ακαδημιών η οποία επικυρώνει αισθητικά το 
κυρίαρχο γούστο. Το τρίτο επίπεδο είναι αυτό της μαζικής λαϊκής αποδοχής). Στη 
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συνέχεια θα μας απασχολήσουν τα δύο τελευταία επίπεδα, στρέφοντας την προσοχή 
μας στη ζωγραφική από την εποχή της Αναγέννησης και εξής και στη διαφήμιση των 
πρώτων χρόνων, επιθυμώντας να ανιχνεύσουμε επιβιώσεις και παραλλαγές του 
προτύπου της Venus pudica. 
 
Η αναγνώριση του εννοούμενου αποδέκτη τόσο της τέχνης στη δυτική κοινωνία είναι 
το πρώτο βήμα στη διαδικασία αναθεώρησης της τέχνης και της ιστορίας της. Ο 
θεατής της τέχνης στα αρχαία εποχή αλλά και τα ρωμαϊκά χρόνια ήταν άνδρας, 
καθώς η δημόσια σφαίρα του ανήκε σχεδόν αποκλειστικά. Ο θεατής της νεώτερης 
τέχνης των σαλονιών και των ανακτόρων ήταν συνήθως λευκός, άνδρας, υψηλής 
κοινωνικής στάθμης και μορφωμένος, του οποίου η θέση επέτρεπε την επιλογή και 
καθιέρωση των καλλιτεχνικών κανόνων (Brown, 1997: 15). Με τρόπο 
κατηγορηματικό και μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης ο Berger κατέδειξε και 
κατήγγειλε την απόλυτη ανδρική δικαιοδοσία επίδειξης και θέασης του γυναικείου 
σώματος στη βάση της ελκυστικότητας και την γυναικεία υποταγή στην ανδρική 
ματιά. 
 
«Ζωγραφίζεις μια γυμνή γυναίκα, επειδή απολαμβάνεις να την κοιτάζεις, τοποθετείς 
και έναν καθρέφτη στο χέρι της και την αποκαλείς Ματαιοδοξία, καταδικάζοντας 
έτσι την ηθική εξαχρείωσή της, της οποίας τη γυμνότητα όμως απεικόνισες για την 
ευχαρίστησή σου»  (Berger, 1972:51). 
 
Οι πρώτες απεικονίσεις της πτώσης από τον παράδεισο αποδίδουν την πρωτόπλαστη 
Εύα με φύλλα στα επίμαχα σημεία, που καλύπτουν τη γυμνότητά της, κίνηση που 
αποκτά πλέον και θεολογικό υπερκαθορισμό, καθώς η αιδώς αιτιολογείται ως 
αποτέλεσμα της ανυπακοής.  Αυτέ οι αναπαραστάσεις περιέχουν και άλλες αρνητικές 
συνδηλώσεις. Η Εύα στέκεται πάντα στη δεξιά πλευρά, που συμβολίζει το καινούριο 
(Kress, 1996: 179-180) και εξ ου μη προσαρμοσμένο και αποδεκτό ακόμη, ενώ ο 
Αδάμ, στα αριστερά προσλαμβάνει ένα καθιερωμένο και νόμιμο στάτους.  
 
Στην Ματαιοδοξία του Memling (εικ.2), το μήνυμα δίνεται απερίφραστα και 
λειτουργεί ως αιτιολογικός μύθος της Πτώσης του ανθρώπου. Η γυναικεία 
ματαιοδοξία στο κέντρο (Kress, 1996: 194-200), προσλαμβάνει περίοπτη θέση και 
αποκτά καταλυτικό ρόλο, καθώς παρουσιάζεται ως ρυθμιστής και αιτία όλων των 
ανθρώπινων δεινών.  
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Εικόνα 2: Ματαιοδοξία του Memling- 15oς αι. 

Μια άλλη διαβόητη γυναίκα σταθμός, για το αμφιλεγόμενο της ταυτότητάς της, είναι 
η Μαρία η Μαγδαληνή. Οι περισσότερες αναπαραστάσεις της στην τέχνη τη δείχνουν 
να καταλαμβάνει τις περισσότερες φορές την ίδια θέση στην όλη διάταξη, στο κάτω 
μέρος των πινάκων, ακόμη κι όταν δεν αναπαρίσταται να πλένει τα πόδια του Ιησού, 
κατά την πρώτη τους επαφή.  Ο συνειρμός για τον ηθικό εκπεσμό της γυναίκας είναι 
εύγλωττος,  (Lehmann, 2007:135), ενώ δεν λείπουν οι μερικώς αποκαλυπτικές 
αναπαραστάσεις, με την έκθεση του στήθους της και την αναποτελεσματική από 
μέρους της προσπάθεια να το αποκρύψει, μέσω της στάσης του σώματός της ή της 
κόμης της. 
 
Από την ίδρυση της Βασιλικής Γαλλικής Ακαδημίας, 1648,  το γυναικείο γυμνό 
συμβόλιζε τις ίδιες ακριβώς ποιότητες που αντιπροσώπευε η Venus pudica, δηλαδή η 
ιδανική γυναίκα παρουσιαζόταν συνήθως ως ευάλωτη και αδύναμη, είτε ως  θεά που 
πόζαρε με αθωότητα, ούσα ταυτόχρονα σεξουαλικά διαθέσιμη για το θεατή. Μέχρι το 
19ο αι. αυτή η αναπαράσταση καταδυνάστευε την καλλιτεχνική φαντασία. Η κλασική 
μυθολογία ήταν το δεσπόζον παράδειγμα.  
 

 
Εικόνα 3: Ξαπλωμένη Βακχίδα, Trutat, αρχές 19ου αι. 

Από τη Lely Nell Gwynne ως την Οδαλίσκη του Ingres και την ξαπλωμένη Βακχίδα 
του Trutat (εικ. 3), μια σειρά από νύμφες, Αφροδίτες ή άλλα επίγεια αντικείμενα του 
ανδρικού πόθου, εξαϋλωμένα μέσα από την αρχαιοελληνική τους αίγλη, 
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ακολουθούσαν το πρότυπο της επιτηδευμένης συστολής της Venus pudica. Η αλλαγή 
της παραπάνω τάσης ξεκινά με τον Μανέ, στο διάσημο πίνακά του «Πρωινό στο 
γρασίδι» (εικ. 4) και συνιστά στροφή στην αποτύπωση της σεξουαλικής δυναμικής 
των φύλων. Στον εν λόγω πίνακα, το αφύσικα τονισμένο μέγεθος της γυναικείας 
γυμνής φιγούρας, η μετωπική- προκλητικής της ματιά προς τον θεατή και το 
καθημερινό περιβάλλον της εξοχής απετέλεσαν σημεία της έντονης κριτικής που του 
ασκήθηκε, ως παραβαίνοντος τους κανόνες και τα ακαδημαϊκά κριτήρια.  
 

 
Εικόνα 4:Πρωινό στο γρασίδι, Manet, 1863. 

Ακολούθως, τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως ο ρεαλισμός, ο ιμπρεσσιονισμός και 
όλα τα ακόλουθα (κυβισμός, φωβισμός, σουρρεαλισμός), άρχισαν να παρουσιάζουν 
το γυναικείο γυμνό σε μη παραδοσιακά, σύγχρονα περιβάλλοντα και  με περισσότερη 
καλλιτεχνική ελευθερία, προκαλώντας τις αντιδράσεις της εποχής. 
 
Οι διαφημίσεις, ως βασικός τρόπος προώθησης των συμφερόντων των επιχειρήσεων 
διαχέουν την κυρίαρχη ιδεολογία, διαιωνίζουν το ισχύον σύστημα αποκρύπτοντας τις 
αντιφάσεις του και εμποδίζουν εναλλακτικούς τρόπους κοινωνικής οργάνωσης. Για 
να το επιτύχουν, αξιοποιούν τον κοινώς αποδεκτό κώδικα των στερεότυπων. Η 
στερεοτυπική παρουσίαση της γυναίκας στη διαφήμιση, περιοριστική και 
μεροληπτική, αποδεικνύεται από πολλές εμπειρικές έρευνες (Δρακοπούλου, 1998/ 
Ζώτος, 1992). 
 
Στις απαρχές της διαφήμισης, κατά  τη Βικτωριανή περίοδο, αλλά και μέχρι τη 
δεκαετία του 60 τον 20ο αι. στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου, το γυναικείο 
γυμνό θεματοποιείται διαφημιστικά, στη γραμμή του καθιερωμένου προτύπου της 
Venus pudica. Η γυναίκα, όταν δεν παρουσιάζεται σε παραδοσιακούς ρόλους, 
αξιοποιείται σε προϊόντα καλλωπισμού, ή σε άλλα που παραπέμπουν σε απόλαυση 
(καπνός, ποτά) και θυμίζει νύμφη, ή θεά, με ημι-αποκαλυπτική αρχαιοελληνική 
αμφίεση, που περισσότερο υπόσχεται παρά καταδηλώνει. Παρόλα αυτά, η 
σεξουαλικότητά της υποβόσκει και είναι στα όρια της αφύπνισης. (Loeb Lori, 1994: 
36). 
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Εικόνα 5: Διαφήμιση Βικτωριανής εποχής 

Η σημερινή ανατρεπτική, αποδομητική εποχή, μολονότι η παθητική και 
συνεσταλμένη εκδοχή του γυναικείου γυμνού έχει υποχωρήσει και οι διαφημιστικές 
αναπαραστάσεις, αναλόγως με το κοινό-στόχο τους, νομιμοποιούν ποικίλες 
εκφάνσεις της σεξουαλικότητας, η venus pudica επιβιώνει στο διαφημιστικό εκείνο 
λόγο, που διατρέχεται από λανθάνουσες αντιλήψεις, οι οποίες θεωρούν τον 
αισθησιασμό και την προκλητικότητα ως ιδιότητες της γυναικείας φύσης (εικ.6). Η 
γυναίκα, ακόμα και όταν προσλαμβάνει θέση επιθετικού, εξακολουθεί να προσπαθεί 
να προσελκύσει την ηδονοβλεπτική ματιά του αρσενικού, προβάλλοντας το σώμα της 
και το νεαρό της ηλικίας της ως όπλα  (Cortese, 2008: 31). 
 

 
Εικόνα 6: Σύγχρονη διαφήμιση 
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Συνοψίζοντας 
Η τέχνη χρησίμευσε ως όχημα του πατριαρχικού ηγεμονικού λόγου και συνέβαλε 
στην επιβολή και κατίσχυση των έμφυλων ταυτοτήτων. Προτάσσοντας το άλλοθι της 
αισθητικής, υπηρέτησε τις βαθύτατα πολιτικής φύσης διχοτομίες της 
ανδροκρατούμενης κοινωνίας. Η φεμινιστική κριτική έχει προ πολλού καταδείξει τη 
διάκριση μεταξύ βιολογικού (sex) και κοινωνικού φύλου (gender), καθώς και την 
ιδεολογική διάσταση των επικρατουσών απόψεων και το ρόλο των αναπαραστάσεων 
της τέχνης σε αυτό.  Από την αρχαία ελληνική γλυπτική, στη νεότερη ζωγραφική και 
την τέχνη της διαφήμισης, η κυρίαρχη αναπαράσταση της γυναίκας ως Venus Pudica 
(ντροπαλή- σεμνή Αφροδίτη) διαμόρφωσε και το αντίστοιχο γυναικείο ιδεότυπο, που 
επικυρώνει το δόγμα της ανδρικής υπεροχής και διαιωνίζει τις έμφυλες ανισότητες. 

 

 
                                                
iΒλέπε ενδεικτικά: R. Betterton, “Introduction: Feminism, Femininity and Representation,” in R. 
Betterton (ed.), Looking On: Images of Femininity in the Visual Arts and Media,New York, Pandora 
Press, 1987, pp. 1–17 / N. Broude and M. D. Garrard, “Preface and  Αcknowledgments,” in N. Broude 
and M. D. Garrard (eds), Feminism and Art History: Questioning the Litany, New York, Harper and 
Row, 1982, pp. vii–ix/   W. Chadwick, Women, Art, and Society, London, Thames and Hudson, 1990/ 
J. Frueh, “Towards a Feminist Theory of Art Criticism,” in Raven, Langer, and Frueh, Feminist Art 
Criticism, pp. 153–65/ T. Gouma-Peterson and P. Matthews, “The Feminist Critique of Art History,” 
The Art Bulletin, 1987, vol. 69 (3), pp. 326–57/ S. Langer, “Emerging Feminism and Art History,” Art 
Criticism, 1979, vol. 1 (2), pp. 66–83. 
iiΑπό την Εισαγωγή στην Κριτική της πολιτικής οικονομίας, σε Steiner George (2001) Οι Αντιγόνες. 
Αθήνα: Καλέντης: 199-200. 
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Αναβίωση του Halloween στο χωριό μας. 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος των Αγγλικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-

δευση υλοποιήθηκε το project Αναβίωση του Halloween στο χωριό μας  σε μια προ-

σπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις ως γέφυρα 

επικοινωνίας μεταξύ των λαών και να συνειδητοποιήσουν ότι παρά τις όποιες διαφο-

ρές ανάµεσα στους λαούς υπάρχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν ως βάση εξέλιξης της πολιτισμικής επικοινωνίας µεταξύ τους. 

Επίσης, να βοηθηθούν οι μαθητές έτσι ώστε να καλλιεργήσουν διαπολιτισμική κατα-

νόηση καταρρίπτοντας στερεότυπα και να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. Οι 

δράσεις του έργου υλοποιήθηκαν διαθεματικά εμπλέκοντας σχεδόν όλες τις γνωστι-

κές περιοχές των ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ. Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά 

και από τις δραστηριότητες που υλοποίησαν αποκόμισαν σημαντικά οφέλη σε επίπε-

δο γνωστικό, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. Όλοι οι συμμετέχοντες εμπέδωσαν μέ-

σα από αυτήν την συνάντηση ότι τα ήθη και τα έθιμα συνδέουν τους ανθρώπους και 

δεν τους χωρίζουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: ήθη και έθιμα, παράδοση, Halloween 

Εισαγωγή 

Λαογραφία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο μελέτης τον λαϊκό πολιτισμό 

ενός έθνους σε όλες του τις εκφάνσεις (κοινωνική συγκρότηση, παραδόσεις, τραγού-

δια, λαϊκός βίος, ήθη και έθιμα, τέχνη κ.ά). Είναι δε το σημαντικότερο στοιχείο της 

ταυτότητας ενός λαού και συμβάλλει κατά θετικό τρόπο στην κατανόηση των αν-

θρώπων και των λαών. Ειδικότερα κατά τον Μπαμπινιώτη (2005) ήθη είναι οι μορφές 

συμπεριφοράς που αναπτύσσονται σε ομάδες ανθρώπων (κοινωνίες, λαούς, έθνη) μέσα 

από τον τρόπο ζωής, τις αντιλήψεις, τις αξίες, την ιστορία και την καλλιέργειά τους σε 

μακρότερες περιόδους χρόνου. Τα ήθη συνοδεύονται συχνά και από τα έθιμα, τις πά-

γιες  συνήθειες και παραδόσεις ενός λαού, που συμβαδίζουν με τη διαμόρφωση των 

ηθών του. Όλοι οι λαοί της γης έχουν να παρουσιάσουν την ιστορική τους ταυτότητα 

και ζουν σύμφωνα με τις παραδόσεις (πολιτιστικού-κοινωνικού και θρησκευτικού 

χαρακτήρα), τα ήθη και έθιμά τους. Η θεωρία της εξέλιξης και της πολιτισμικής διά-

δοσης προσδίδουν στη νέα επιστήμη της Λαογραφίας έναν χαρακτήρα διαχρονικό και 

138

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



διατοπικό (Νιτσιάκος, 2008). Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο σύγχρονος άν-

θρωπος οφείλει να αξιοποιήσει δημιουργικά την παράδοση με ορθή κρίση, κριτική 

ματιά και γόνιμη αφομοίωση των θετικών στοιχείων των άλλων πολιτισμών, όπως 

ελευθερία, δημοκρατία, αλτρουισμό, πνευματικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, συ-

νεργασία λαών, δημιουργία κλίματος διεθνισμού που καταργεί τις ρατσιστικές αντι-

λήψεις και να αντιληφθεί ότι οι διαφορές μεταξύ των λαών δεν έχουν καμιά σημασία. 

Η παράδοση αποτελεί το μόνο μέσο για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής συνείδησης 

των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δέχονται τόσες σύγχρονες επιρροές. «Έχουμε χρέος 

απέναντι σ’ αυτούς που ήρθαν, πέρασαν, θα ‘ρθουν και θα περάσουν», αναφέρει χαρα-

κτηριστικά ο Κ. Παλαμάς, στο ποίημα που έγραψε το 1925 με τίτλο «Η λειτουργία 

δεν τελείωσε». Στην εργασία μας αυτή αναβιώνουμε το έθιμο Halloween στο χωριό 

μας και αναζητούμε κοινές ρίζες με τα δικά μας έθιμα. 

Τι γιορτάζουμε το Halloween 

Η γιορτή του Halloween ξεκίνησε στην Ευρώπη, όμως είναι πλέον γνωστή στον κό-

σμο μέσα από την αμερικανική κουλτούρα. Ο όρος είναι συνεπτυγμένη μορφή των 

λέξεων All-Hallow-even και σημαίνει το «Βράδυ πριν από την Ημέρα των Αγίων Πά-

ντων», που γιορτάζεται την 1η Νοεμβρίου στις καθολικές χώρες. Η γιορτή χάνεται 

στα βάθη των αιώνων. Έχει ειδωλολατρικές ρίζες και σχετίζεται με τη λατρεία των 

Δρυίδων από τους Κέλτες στην Ιρλανδία. Οι Κέλτες την 31η Οκτωβρίου γιόρταζαν το 

τέλος της περιόδου της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα. Η παράδοση λέει ότι 

τη συγκεκριμένη μέρα ερχόμαστε πιο κοντά με τον «άλλο κόσμο». Πιστεύεται ότι οι 

ψυχές των ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια του έτους ψάχνουν να μπουν σ’ 

ένα σώμα για να κερδίσουν την αθανασία. Οι ζωντανοί από την πλευρά τους, ντυμέ-

νοι με παράξενα κοστούμια και κάνοντας θόρυβο, προσπαθούν να φοβίσουν και να 

διώξουν τα πνεύματα. Τα χρώματα που συνδέονται με τη γιορτή είναι το πορτοκαλί 

και το μαύρο. Το πορτοκαλί συμβολίζει τη φθινοπωρινή σοδειά και το μαύρο τον 

«άλλο κόσμο». Η αφετηρία του εθίμου «trick or treat» που θέλει τα μικρά παιδιά να 

μεταμφιέζονται και να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, μαζεύοντας γλυκά φθάνει στον 

16ο αι.. Ιρλανδοί, Σκωτσέζοι και Ουαλοί μασκαρεύονταν και επισκέπτονταν διάφορα 

σπίτια, απαγγέλλοντας ποιήματα ή και ολόκληρα τραγούδια με ανταλλάγματα φαγη-

τό. Αντιπροσώπευαν τις παλιές θεότητες του χειμώνα που απαιτούσαν ανταλλάγματα 

για καλή τύχη. Το έθιμο της κολοκύθας έχει ρίζες από έναν παλιό Ιρλανδικό μύθο, 

αυτόν του τσιγγούνη και πειραχτήρη Τζακ, ενός ανθρώπου που του αρνήθηκαν την 

είσοδο και στον Παράδεισο και στην Κόλαση. Τα φαναράκια, τα οποία λέγονται 

«jack-o-lanterns», είναι αναπόσπαστο στοιχείο των εορτασμών και χρησιμοποιούνται 

για να διώχνουν μακριά τα κακά πνεύματα. (www.lifo.gr). 

Η γιορτή αυτή μπορεί να μοιάζει με τις δικές μας Απόκριες, διαφοροποιείται ό-

μως κατά πολύ καθώς έχει περισσότερο μυστικιστική χροιά. Θυμίζει καρναβάλι, κα-

λικάντζαρους, ψυχοσάββατο και κάλαντα μαζί, όπου ο φόβος δύσκολα ξεχωρίζει από 

το γέλιο και ο τρόμος από το ξεφάντωμα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σχεδόν 

αγκαλιάσει το Halloween σαν δική της γιορτή μιας και σε αρκετούς αρέσουν τα 

«σκοτεινά» κουστούμια και τα ξέφρενα party που διοργανώνονται στα ειδικά διακο-
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σμημένα μαγαζιά με κολοκύθες, νυχτερίδες, ιστούς αράχνης αλλά και τεχνητή ομί-

χλη!  Είναι οι «δεύτερες» απόκριες το Halloween (http://www.thecitizen.gr/). 

 

Σκοπός της δράσης 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να αυτενεργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές 

(Learning by doing) αναβιώνοντας τα έθιμα του Halloween μέσα από τη συμμετοχή 

και δράση ως ενεργά μέλη. Να συνδυαστούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες 

με τα Αναλυτικά Προγράμματα σχετικά με τα λαϊκά έθιμα και τις παραδόσεις ως α-

ναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού των χωρών μελών-κρατών της ευρωπαϊκής ένω-

σης (Ηνωμένο Βασίλειο-Ελλάδα). Να κατανοήσουν την παράδοση στο πολιτισμικό 

και ιστορικό πλαίσιό της και να καλλιεργηθεί διαπολιτισμική συνείδηση. Στόχος ήταν 

η αναψυχή και η ψυχαγωγία, η ελεύθερη και δημιουργική έκφραση, αλλά κυρίως η 

αντίληψη της σημασίας της διατήρησης των ηθών και εθίμων στη διάσωση της παρά-

δοσης, η αποδοχή εθίμων άλλων χωρών, η αναζήτηση κοινών στοιχείων, αλλά και η 

κατανόηση των κοινωνικών αξιών της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της συ-

νεργασίας. 

Επιμέρους στόχοι 

Επίπεδο γνώσεων 

• Να κατανοήσουν τις έννοιες: ήθη και έθιμα. 

• Να αναφέρουν ήθη και έθιμα που διατηρούνται μέχρι  και σήμερα. 

• Να αναφέρουν δικές τους εμπειρίες που σχετίζονται με τα έθιμα των γιορτών. 

• Να εισηγηθούν τρόπους διάσωσης και διάδοσης των εθίμων μας.  

• Να γνωρίσουν παραδοσιακά γλυκά. 

• Να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν ορθά στο γραπτό  

και προφορικό τους λόγο το βασικό λεξιλόγιο που προκύπτει από την ενότη-

τα. 

• Να γνωρίσουν τον τρόπο εορτασμού του Halloween και να τον συγκρίνουν με  

            το έθιμο των δικών μας Αποκριών. 

Επίπεδο δεξιοτήτων 

• Να επιλέξουν σε μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου άρθρα σχετικά με τις  

συνήθειες του Halloween και να συντάξουν στα αγγλικά το δικό τους κείμενο, 

αποφεύγοντας το  copy-paste ή αλλιώς plagiarism. 

• Να σχεδιάζουν αφίσες σχετικές με το Halloween  

• Να κατασκευάζουν φαναράκια και γλυκό από κολοκύθες. 

• Να εξασκήσουν την προσοχή, τη μνήμη και την παρατηρητικότητά τους. 

• Να εξασκήσουν και τις πέντε αισθήσεις ( όσφρηση, ακοή, γεύση, αφή, όραση) 

μέσα από διάφορες δραστηριότητες. 
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• Να καλλιεργήσουν και ν’ αναπτύξουν και άλλες δεξιότητες μέσα από διάφο-

ρες κατασκευές που θα κάνουν (π.χ. κινητική). 

• Να εξασκηθούν στην κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών (συνταγή γλυκού, κα-

τασκευή ιστού αράχνης και φαντασμάτων-γλειφιτζουριών). 

 

Επίπεδο στάσεων 

• Να αποδεχτούν ξένα έθιμα και να υιοθετήσουν στοιχεία τους και στη δική 

τους καθημερινότητα. 

• Να αντιληφθούν τη σημασία της διατήρησης των ηθών και εθίμων στη διά-

σωση της παράδοσής μας. 

• Να απολαύσουν και να χαρούν τα έθιμα που αναφέρονται στην ενότητα. 

• Να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

• Να νιώσουν πόσο σημαντικοί είναι οι ίδιοι ως παιδιά στη διατήρηση των εθί-

μων. 

• Να γνωρίσουν και να εισηγηθούν τρόπους υγιεινής διατροφής. 

• Να γράψουν και να εκτελέσουν απλές συνταγές. 

Μεθοδολογία-Διδακτικές προσεγγίσεις 

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιή-

θηκαν σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι διδασκαλίας και τεχνικές, όπως: καταιγισμός 

ιδεών-Brainstorming, βιωματική προσέγγιση της μάθησης-εμπειρίες μαθητών, μάθη-

ση μέσω πράξης-Learning by doing, τεχνική επίδειξης από τον εκπαιδευτικό-μίμηση 

μαθητών-εφαρμογή στην πράξη, συνεργατική μάθηση/Ομάδες εργασίας-Group/Team 

Work, συζήτηση/διάλογος/επιχειρήματα/ερωταποκρίσεις-συμμετοχική μέθοδος διδα-

σκαλίας, μέθοδος project, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ιστοεξερευνήσεις-

αξιοποίηση ψηφιακού υλικού-Χρήση  των ΤΠΕ  (Τεχνολογίες των Πληροφοριών και 

των Επικοινωνιών). 

Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) ως τεχνική διδασκαλίας εφαρμόστηκε από 

τον Alex F. Osborn (1992). Πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία στη διάρκεια 

της οποίας οι μαθητές ανακαλούν συνειρμικά προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις 

και προβαίνουν σε ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση απόψεων για ένα θέμα, εξετά-

ζοντας με αυτόν τον τρόπο τις ποικίλες διαστάσεις και τις πολλαπλές πτυχές του. Ο 

δάσκαλος δημιουργεί περιβάλλον για διδακτικές εµπειρίες, συντονίζει, ενισχύει, ρυθ-

µίζει την πορεία και βοηθά στον οργανωµένο αναστοχασµό με παιχνίδια ρόλων, βιω-

ματικές αναπαραστάσεις, παρουσίαση project, μάθηση µέσα από τη χρήση αντικειµέ-

νων (Τριλίβα, Αναγνωστοπούλου, 2008). Για την εμπειρικο-βιωματική μάθηση ο 

Dewey (1938, 1980) αναφέρει ότι «μόνο ότι δέχθηκες με τη ψυχή σου, αυτό μόνο μα-

θαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και το χαρακτήρα σου». Το Σχολείο Ερ-

γασίας (Laboratory School) που ίδρυσε το 1896 ακολούθησε μια αντιαυταρχική μέ-

θοδο διδασκαλίας, κατά την οποία η μάθηση επιτυγχανόταν δια της πράξης (learning 

by doing) και βασιζόταν στην εμπειρία και την πρακτική άσκηση των μαθητών 
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(Πασιάς, 2015). Με την  τεχνική της επίδειξης η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την 

πράξη, οι μαθητές σχηματίζουν πλήρεις και σαφείς παραστάσεις, εξασφαλίζεται η 

ενεργοποίηση όλων των μαθητών και κινητοποιείται το ενδιαφέρον τους (Γιαννού-

λης, 1993). Χρησιμοποιήθηκε επίσης η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Έχουν γίνει πολ-

λές αναφορές για τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Η Κοσσυβάκη (2006) ανα-

φέρει ότι μειώνονται τα επίπεδα σχολικού άγχους ενώ η Αναγνωστοπούλου (2001) 

επισημαίνει ότι διευκολύνεται το έργο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη με την παρα-

χώρηση της διοίκησης της τάξης στους μαθητές. Η δε ομαδοσυνεργατική μάθηση σε 

συνδυασμό με τις ΤΠΕ προσφέρουν υπό κατάλληλες προϋποθέσεις αρκετά διδακτικά 

πλεονεκτήματα (Chaith, Shaaban, Harkous, 2007).       Οι Κανάκης (2006), Κόπτσης 

(2009), Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης (2007), Gillies (2004), Webb (2009) επισημαίνουν 

πως το αίσθημα θετικής αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και συνοχής μεταξύ των 

μελών της ομάδας, το πνεύμα ομαδικότητας, οι κοινοί στόχοι, το ενδιαφέρον για το 

έργο καθιστούν επιτυχή την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η «συζήτηση» ή «διάλο-

γος» δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2007) να περιγράψουν, να 

αξιολογήσουν, να αναλύσουν, να παραθέσουν λογικά επιχειρήματα, να διαπιστώσουν 

την αντίδραση των άλλων στις τοποθετήσεις τους και να έρθουν σε επαφή με τον 

τρόπο που οι συμμαθητές τους αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Οι «ερωταποκρίσεις» 

αποτελούν βασικό στοιχείο ενός διαλόγου και η ποιότητά τους καθορίζει την επιτυχία 

της συζήτησης. Πρώτος που στήριξε θεωρητικά τη χρήση ερωταποκρίσεων ήταν ο 

Σωκράτης («μαιευτική μέθοδος»).  

Η συμβολή της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Η αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία βοήθησε στο μαθητο-

κεντρικό μοντέλο της διερευνητικής μάθησης (Βοσνιάδου, 2006). Μεγάλη σημασία 

στον κοινωνικοπολιτισμικό παράγοντα αποδίδουν και οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης 

(Vygotsky, 1978). O Bruner θεωρεί τον άνθρωπο ως έναν «επεξεργαστή πληροφο-

ριών» και τη μάθηση «ως μια διαδικασία πρόσκτησης γενικών γνώσεων που υπόκει-

νται σε επεξεργασία, μετασχηματισμό και εφαρμογή σε νέες καταστάσεις» (Τσακίρη & 

Καπετανίδου, 2007). 

Η προστιθέμενη αξία εστιάζεται στην εδραίωση στάσεων και αξιών, ώστε οι μα-

θητές να σέβονται την παράδοση κάθε λαού, να κατανοούν τα ήθη, έθιμα και τις  πα-

ραδόσεις ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των λαών και να συνειδητοποιούν ότι παρά 

τις όποιες διαφορές ανάµεσά τους υπάρχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση εξέλιξης της επικοινωνίας µεταξύ τους.  

 

Οργάνωση τάξης-Υλικοτεχνική υποδομή-Συνεργασία με φορείς 

Προτάθηκε ο χωρισμός των 16 μαθητών σε 4 ομάδες των 4 μελών η καθεμία, λαμβά-

νοντας υπόψη τη δυναμική της μαθητικής ομάδας-προϋποθέσεις λειτουργικότητας 

της ομάδας, ώστε να είναι αποτελεσματική (Ματσαγγούρας. 2004).   Διαμορφώθηκαν 

οι όροι του «συμβολαίου» εργασίας, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν όλοι οι μαθητές, 

να τηρηθούν τα χρονικά πλαίσια του project, να καλλιεργηθεί ο σεβασμός, η υπευθυ-

νότητα και η ομαδικότητα και να δημιουργηθεί πνεύμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στα 
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μέλη (ολοκληρωμένη ομαδοσυνεργατική διδασκαλία). 

Ως προς τη διαρρύθμιση της τάξης προέκυψε η αναγκαιότητα τοποθέτησης των 

θρανίων αντικριστά, ώστε να υπάρχει εύκολη οπτική και ακουστική επαφή στα μέλη 

της ομάδας (Γερμανός, 2000). Επίσης με αυτόν τον τρόπο διάταξης συμμετείχαν όλοι 

οι μαθητές στην κατασκευή έχοντας την κολοκύθα στο κέντρο. 

Για την πραγματοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν 

• ηλεκτρονικός υπολογιστής  (Εργαστήριο Η/Υ και Laptop)  

Διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά ή εφημερίδες 

• έντυπο και φωτογραφικό υλικό  

• συσκευή καταγραφής εικόνας (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή)  

• άδεια κολοκύθα, κερί για το φαναράκι-κολοκύθα 

• στολές η άλλα αντικείμενα σχετικά με το Halloween. 

• χαρτόνια, γλυκά, ένα καλαθάκι με καραμέλες και σοκολάτες, ζαχαρωτά πλα-

στικά πιατάκια 

Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θεωρούμε ότι ήταν επιτυχής χάρη στη 

συνεχή και εποικοδομητική επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια με το διευθυντή του σχο-

λείου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, οι οποίοι αποδέχτηκαν ο-

μόφωνα τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αυτό το project, διότι όπως χαρακτηρι-

στικά ανέφεραν, «οι μαθητές θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμι-

κά οφέλη» από την όλη διαδικασία και σύμφωνα με το σκοπό και τους επιμέρους 

στόχους που έχουν ήδη αναφερθεί.  

 

Προφίλ της εργασίας 

Στην εργασία με τίτλο Αναβίωση του Halloween στο χωριό μας. Ένα project για μα-

θητές Δημοτικού συμμετείχαν οι δεκαέξι (16) μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ενός 12/θέσιου 

Οικολογικού Σχολείου σε επαρχία του νομού Κορινθίας. Στο συγκεκριμένο σχέδιο 

εργασίας (project) εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές της Ιστορίας-Λαογραφίας 

(προέλευση, έθιμα, ένδυση-στολές), της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θε-

ατρική Αγωγή), των Θρησκευτικών (έθιμα θρησκευτικών εορτών), της Μελέτης Περι-

βάλλοντος (Υγεία-Διατροφική αξία κολοκύθας), της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής 

(Λαοί και πολιτισμοί της Ευρωπαΐκής Ένωσης), της Γεωγραφίας (Πολιτιστικά χαρα-

κτηριστικά των λαών της Ευρώπης), της Γλώσσας (Η ζωή σε άλλους τόπους-

Χριστούγεννα), των Σχολικών & Πολιτιστικών εκδηλώσεων (Λαϊκές αφηγήσεις), των 

Ξένων Γλωσσών με στόχο την ολιστική προσέγγιση της γνώσης (διεπιστημονική-

διαθεματική προσέγγιση). Το σχέδιο εργασίας είναι επομένως απόλυτα συμβατό με 

τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) και πραγματοποι-

ήθηκε  τον Οκτώβριο της σχολικής χρονιάς 2015-2016. 

Φάσεις του προγράμματος-Εφαρμογή 

Αναζητήσαμε από κοινού με τους μαθητές τους θεματικούς άξονες για καθέναν από 

τους οποίους κάθε ομάδα ανέλαβε να συλλέξει πληροφορίες και σχετικό φωτογραφι-
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κό υλικό. Η πρώτη ομάδα για την προέλευση του εθίμου και τους Ιρλανδικούς μύθους 

που συνδέονται με αυτό, η δεύτερη για τον τρόπο καλλιέργειας, τη διατροφική αξία της 

κολοκύθας και τα γλυκά/φαγητά που χαρακτηρίζουν κάθε Halloween, η τρίτη για τις 

μεταμφιέσεις, φάρσες και συνήθειες των παιδιών το βράδυ της 31ης Οκτώβρη και η τέ-

ταρτη για το συγκερασμό της γιορτής με το Χριστιανισμό και τις άλλες θρησκείες πα-

γκοσμίως. Το υλικό κάθε ομάδας, ύστερα από επεξεργασία θα συγκεντρωνόταν στο 

δικό της μεγάλο χαρτόνι, με τη μέθοδο κολλάζ.  

Αφού καθορίστηκε και ο χρόνος (πέντε -5- εβδομάδες. για  το πρόγραμμα αξιοποιού-

νταν ένα δίωρο εβδομαδιαίως. μέρος από το άλλο δίωρο λειτουργούσε ως ανατροφο-

δότηση προς τους μαθητές για όσους το ζητούσαν. ως καταληκτική ημερομηνία ορί-

στηκε η 31η Οκτωβρίου), διαμορφώθηκε και ο τρόπος υλοποίησης του σχεδίου εργα-

σίας. Στη διάρκεια του 1ου δίωρου προβλήθηκαν  στο διαδραστικό πίνακα εικόνες με 

το εορτασμό του Halloween και σχετικών βίντεο στο youtube, για να μπουν οι μαθη-

τές στο κλίμα και να έχουν μια πρώτη εικόνα αυτού του εθίμου. Οι μαθητές αναζήτη-

σαν και άλλες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό –σχετικό με τον άξονα που είχαν 

επιλέξει- από διάφορες πηγές (Διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εφημερίδες 

κ.ά.). Στο 2ο δίωρο οι μαθητές με τη βοήθεια της δασκάλας των Αγγλικών επιμελή-

θηκαν ορθογραφικές και συντακτικές ατέλειες των  πληροφοριών που είχαν γραφτεί 

στην αγγλική γλώσσα σε κείμενο Word. Ακολούθησε εκτύπωση των εργασιών και 

δημιουργία κολλάζ στα χαρτόνια αποτελούμενα από σχετικές φωτογραφίες, άρθρα 

και τα εκτυπωμένα κείμενα. Στο 3ο δίωρο, αφού είχαμε εξασφαλίσει από μια μεγάλη 

κολοκύθα (μία για κάθε ομάδα) από τους γονείς, επικεντρωθήκαμε στον τρόπο α-

δειάσματος (επίδειξη μέσω video), φυλάσσοντας τη γέμιση για την  κατασκευή γλυ-

κού του κουταλιού, μια δική μας ελληνική εκδοχή του Halloween, αναλογικά με τις 

παραδόσεις άλλων χωρών (Barmbrack-Ιρλανδία, Bonfire toffee και Soul Cake-

Αγγλία, Pumpkin Sweet Pies-Αμερική). Αναζητήσαμε συνταγές στο Διαδίκτυο. Το 

γλυκό ανέλαβε κάθε ομάδα σε ένα σπίτι την παραμονή του Halloween με τη βοήθεια 

των μαμάδων. Οι μαθητές αναζήτησαν επίσης σκίτσα ανάλογα με το μέγεθος της κά-

θε κολοκύθας που μπορούσαν να είναι νυχτερίδες, τρομακτικές φιγούρες ή πρόσωπα, 

για το χάραγμα της κολοκύθας, η οποία θα έχει στη βάση της ένα κερί για να μοιάζει 

με φαναράκι. Στο 4ο δίωρο ασχοληθήκαμε με το στολισμό της αίθουσας φτιάχνοντας 

νυχτερίδες και σκελετούς από χαρτόνι καθώς και έναν ιστό αράχνης από κλαδάκια 

δένδρου και νήμα. Επίσης επηρεασμένοι από το κεφάλαιο «Do you believe in 

Ghosts» του βιβλίου των Αγγλικών της Στ΄ Δημοτικού (Unit 3, σελ 30) φέραμε στο 

σχολείο γλειφιτζούρια στα οποία δώσαμε τη μορφή φαντασμάτων, ντύνοντάς τα με 

πολύχρωμα χαρτόνια.  Αυτά θα ήταν και τα κεράσματά μας την ημέρα του Halloween 

στο παιχνίδι «Trick or Treat?», ένα έθιμο κατά το οποίο συνηθίζεται τα παιδιά να 

τρατάρουν γλυκίσματα αναφωνώντας «Φάρσα ή Κέρασμα;». Στη διάρκεια του τελευ-

ταίου δίωρου (συνέπεσε με τον εορτασμό του Halloween) οι ομάδες ανέλαβαν να φέ-

ρουν στην τάξη τα χαρτόνια, τα γλυκά, τα καλαθάκια με τα φαντάσματα-

γλειφιτζούρια και  τις άδειες κολοκύθες, τις οποίες και χαράξαμε στην τάξη.  Όσα 

παιδιά επιθυμούσαν έφεραν από το σπίτι στολές ή άλλα αντικείμενα σχετικά με το 

Halloween. Η τάξη ήταν στολισμένη με τα χαρτόνια, νυχτερίδες, σκελετούς από χαρ-
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τόνι και τις μυρωδάτες κολοκύθες-φαναράκια μας. Οι μαθητές περιφέρονταν στις υ-

πόλοιπες τάξεις του σχολείου κάνοντας φάρσες και μοιράζοντας ζαχαρωτά. Τη γιορ-

τή παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές του σχολείου, ο Διευθυντής και το υπόλοιπο 

διδακτικό προσωπικό. Οι μαθητές αφού παρουσίασαν το πρόγραμμά τους σχετικά με 

τους τέσσερις  θεματικούς άξονες του Halloween κέρασαν όλους γλυκό του κουτα-

λιού και άλλα γλυκίσματα. Επόμενη παρουσίαση ορίσθηκε με προσκεκλημένους τους 

γονείς των μαθητών. 

 

Συμπεράσματα-Συζήτηση-Επέκταση 

Το Halloween δημιουργεί από μόνο του μια ατμόσφαιρα χαράς και μυστηρίου τόσο 

σε μικρούς όσο και σε μεγάλους και συνήθως η κατασκευή της κολοκύθας και του 

γλυκού γίνεται με ενθουσιασμό και μεράκι που μεταδίδεται και στα υπόλοιπα μέλη 

της σχολικής κοινότητας. Θεωρούμε ότι οι αρχικοί στόχοι επιτεύχθηκαν από τις μαρ-

τυρίες των ίδιων των μαθητών, από τις συζητήσεις που είχαμε μαζί τους αποτιμώντας 

το πρόγραμμα. Λειτουργήσαμε ως πρεσβευτές παραδοσιακών εθίμων από άλλες χώ-

ρες (Αγγλία) προσαρμοσμένων στα αντίστοιχα δικά μας ήθη και έθιμα, στους γονείς, 

στους μαθητές και των υπόλοιπων τάξεων παρουσιάζοντας το πρόγραμμά μας. Η 

βιωματική, διαθεματική, ομαδοσυνεργατική προσέγγιση με το μεράκι και το κέφι 

όλων και με την ουσιαστική συμβολή των ΤΠΕ μας έφεραν πιο κοντά σε παραδόσεις 

των ευρωπαϊκών χωρών. Νιώσαμε τις κοινές ρίζες των λαών, ανακαλύψαμε τη φυ-

σιογνωμία τους, την ταυτότητά τους, εναρμονίσαμε το χτες με το σήμερα και χτίζου-

με το αύριο (Ζυγογιάννης, 2000). 

Ως επέκταση προτείνεται η οργάνωση μιας ημέρας ποίησης, αφού το τρίτο κεφά-

λαιο του βιβλίου των Αγγλικών της Στ΄ τάξης (Unit 3:«Imaginary Creatures», σελ.25) 

εισάγει τους μαθητές στα ποιήματα ακροστιχίδας, οπότε παρέχει την ευκαιρία και για 

project εξωτερίκευσης συναισθημάτων και ιδεών μέσα από τον ποιητικό κόσμο. Η 

θεματολογία των ποιημάτων θα είναι σχετική με το Halloween και θα ακολουθήσει 

διάχυση των αποτελεσμάτων. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται έρευνα που έχει υλοποιηθεί σε χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης σχετικά με τις ανάγκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Μέσα από το δίκτυο δέκα 

συνεργαζόμενων σχολείων e-lios (e-learning interactive open school) ανιχνεύσαμε το 

βαθμό διείσδυσης νέων τεχνολογιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, το 

επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τον αριθμό δυσπρόσιτων και 

απομακρυσμένων σχολείων ανά χώρα με ανάγκες εξ αποστάσεως μαθημάτων και τις 

δυνατότητες προσβασιμότητας στο διαδίκτυο. Αναζητήσαμε τις στρατηγικές που έχει 

αναλάβει κάθε χώρα ώστε να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία τις νέες 

τεχνολογίες και να καλλιεργήσει κατ’ αυτό τον τρόπο τις ψηφιακές δεξιότητες των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στον ίδιο άξονα στρέψαμε την προσοχή μας στους 

εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων σχολείων εντοπίζοντας τις δυσκολίες που 

συναντούν στην ενσωμάτωση τεχνολογικών εφαρμογών στην καθημερινή διδακτική 

τους πρακτική, αλλά και στην πρόθεσή τους για δημιουργία σύγχρονου και 

ασύγχρονου, διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανατολική Ευρώπη, ψηφιακή σύγκλιση, εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, ψηφιακή διείσδυση στην εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Μελετώντας τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα e-

lios συνειδητοποιούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν 

την πρόκληση της ψηφιακής σύγκλισης. Η Ιταλία μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα 

αντιμετώπισε το 2012 την πρόκληση της ψηφιακής σύγκλισης. Η κυβέρνηση της 

Ιταλίας ενέταξε την ψηφιακή σύγκλιση στην εκπαίδευση στο πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Ατζέντα για την Ευρώπη 2020», εντάσσοντας στο πλαίσιο του προγράμματός της την 

οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου 

μέσω της απόκτησης καινοτομικών ψηφιακών δεξιοτήτων (Legge 2015). Γίνεται 

αντιληπτό ότι η Ιταλία συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία με την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  
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Το 2012 η Ιταλία κατατασσόταν στην 25η θέση από τα 28 μέλη της Ευρωπαϊκής 

ένωσης σε υποδομές διαδικτύου, ΤΠΕ, έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση (Η 

Ελλάδα κατείχε την 26η) (European Commission, 2016). Η ιταλική κυβέρνηση 

εκπόνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο ψηφιακής σύγκλισης με την ονομασία «Το Άριστο 

Σχολείο» (“The Good School”) (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, 2015) (Presidenza del Consiglio dei Ministri 2015) ενισχύοντας τεχνολογικές 

δομές στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Παράλληλα, εκπονήθηκε σχέδιο ευρείας 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν υποστηρικτές ψηφιακές πλατφόρμες, εικονικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και διατέθηκε αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών στα 

σχολεία.  

 

Σχήμα 1: Κατάταξη των 28 μελών κρατών της ΕΕ σε δομές ψηφιακής σύγκλισης και 

ανάπτυξης. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων σχολείων 

υποστηρίχθηκε από δυο κύρια προγράμματα: Το “Lepida project” που υποστηρίζει 60 

δυσπρόσιτα-απομακρυσμένα σχολεία στην περιοχή Reggio Emilia και το πρόγραμμα 

“Smart Inclusion 2.0” για μακροχρόνια νοσηλευόμενα σε νοσοκομεία παιδιά.  

Στη γειτονική Τουρκία σχεδόν όλα τα Λύκεια έχουν διαδραστικούς πίνακες 

τουλάχιστον σε μια αίθουσα, ενώ όλα σχεδόν τα Λύκεια διαθέτουν εργαστήριο 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ωστόσο στην Τουρκία τα προβλήματα στη χρήση ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση προκύπτουν από την ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στους 

τρόπους ενσωμάτωσης ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Κατά καιρούς 

διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών στην 

εκπαίδευση, αλλά αποδεικνύονται μη εφαρμόσιμα και ρεαλιστικά. Παράλληλα, στην 

Τουρκία λόγω του μεγάλου αριθμού εγκατάλειψης του σχολείου (Komisyonu 2013), 

έχουν οργανωθεί «ανοιχτά σχολεία» (open schools) για ενηλίκους με διαδικτυακά και 

εξ αποστάσεως μαθήματα αναρτημένα σε ψηφιακές πλατφόρμες. Η ασύγχρονη 
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εκπαίδευση στις μαθησιακές αυτές ομάδες είναι σημαντική, καθώς προσφέρει τη 

δυνατότητα καταμερισμού χρόνου ανάλογα με τις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες του 

καθενός. Τέλος, σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών στην ενδοχώρα της Τουρκίας, 

αλλά και αξιοσημείωτες δημογραφικές μεταβολές (προφίλ γονέων-παιδιών, χάσμα 

γενεών κ.α.) (M.E.B., UNICEF, 2009, 2011, 2013) επιβάλλουν την εισαγωγή 

ψηφιακών εφαρμογών στην τουρκική εκπαίδευση ειδικά προς την κατεύθυνση της 

ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Arastaman, 2009).  

Στη Βουλγαρία η εισαγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, όπως 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες, ανοιχτές πηγές δεδομένων και ηλεκτρονικές τάξεις, είναι 

προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας της Βουλγαρίας. Το 2005 καταρτίστικε το 

στρατηγικό πλάνο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με σκοπό να δημιουργηθεί 

σταδιακά ένα νέο περιβάλλον ψηφιακής μάθησης που θα επιτάχυνε την εκπαιδευτική 

διαδικασία και να συνεβαλλε στην ψηφιακή σύγκλιση. Σύμφωνα με το στρατηγικό 

πλάνο για τη ψηφιακή σύγκλιση, μεγάλος αριθμός σχολείων εξοπλίστηκε με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα σχολικά 

εγχειρίδια διατίθονταν πλεόν και σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολουθώντας το πλάνο οι 

εκπαιδευτικοί έπρεπε να εκπονήσουν μαθήματα σύμφωνα με τη νέα φιλοσοφία 

εκπαίδευσης, ενσωματώνοντας ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το Υπουργείο 

Παιδείας της Βουλγαρίας, δημιούργησε εκπαιδευτικές πύλες με ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα διδασκόμενα αντικείμενα, ενώ παράλληλα υποστήριξε 

πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Николова, 2014). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 

απόκτησαν πιστοποίηση στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών με εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό. 

Ωστόσο, το 2014 εισήχθη ένα επικαιροποιημένο πρόγραμμα για την 

αποτελεσματικότερη εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Έρευνα (2014-

2020). Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015 με κύριο στόχο την πλήρη, απρόσκοπτη και 

ανεμπόδιστη πρόσβαση στη γνώση και στην εκπαίδευση για όλους, ανεξάρτητα του 

τόπου διαμονής, το οικονομικού ή κοινωνικού επιπέδου. Φιλοδοξία του 

προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων στους μαθητές ώστε να ενισχύσουν τις 

ψηφιακές τους δεξιότητες και να ενταχθούν ομαλότερα στην αγορά εργασίας. Στόχος 

του Υπουργείου Παιδείας της Βουλγαρίας είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 

διαθέσιμου μέσω διδακτύου από οποιοδηποτε σημείο («σχολείο στο σύννεφο»), όπως 

και η υποστήριξη μιας εθνικής παλτφόρμας για τηλεδιασκέψεις και σύγχρονες, αλλά 

και ασύγχρονες διδασκαλίες. Η πλατφόρμα θα επικαιροποιείται με ηλεκτρονικά 

εκπαιδευτικά εγχειρίδια, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό και πολυμεσικές 

εφαρμογές. Οι ιθύνοντες του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Βουλγαρίας πιστεύουν 

σθεναρά ότι η αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης στη Βουλγαρία περνάει 

μέσα από την ψηφιακή σύγκλιση, τις καινοτομικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

(Blended Learning, Flipped Learning), τη διάδραση και τον καταιγισμό ερεθισμάτων. 

Στη Ρουμανία εδώ και 15 χρόνια ξεκίνησε η προσπάθεια εισαγωγής ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Η προσπάθεια αυτή προέκυψε ως αδήριτη ανάγκη προσαρμογής στα 
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κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της εποχής και με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση 

της παρεχόμενης παιδείας. Ιδιαίτερη μέριμνα πάρθηκε προς την κατεύθυνση του 

εξοπλισμού των σχολείων με υπολογιστές, τη συστηματική τους χρήση, αλλά και την 

εκπαίδευση του προσωπικού (εκπαιδευτικών). Αποτιμώντας την έως τώρα πορεία, 

φαίνεται πως δεν έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι, καθώς σχολεία, εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί αλλά και πανεπιστήμια δεν έχουν ενσωματώσει σε ικανοποιητικό βαθμό 

της νέες τεχνολογίες στα αναλυτικά τους προγράμματα. Κυριότερος λόγος φαίνεται 

πως είναι η δυστοκία που παρατηρείται στην αλλαγή της εκπαιδευτικής νοοτροπίας 

από τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως από τους καθηγητές.  

Αυτή η δυστοκία έγινε αντιληπτή εγκαίρως οπότε αποφασίστηκε η εκπόνηση νέου 

εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα απόκτησης 

δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. 

Τη σχολική χρονιά 2012-2013 εισήχθησαν μαθήματα πληροφορικής στα αναλυτικά 

προγράμματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στη Ρουμανία. Παράλληλα, 

ενισχύθηκαν δομές δια βίου μάθησης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

σύμφωνα και με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της κοινής ευρωπαϊκής 

πολιτικής στην παιδεία. Αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες εστιάζονται στη ψηφιακή 

σύγκλιση καθώς και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσδοκιών και 

πραγματικότητας. 

Τέλος, στην Πολωνία ήδη από τις πρώτες τρεις τάξεις της εξάχρονης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης οι μαθητές εισάγονται στις βασικές αρχές των τεχνολογιών 

πληροφορικής. Στα επόμενα τρία χρόνια συνεχίζεται το μάθημα της πληροφορικής σε 

ελαφρά δυσκολότερο επίπεδο. Στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πολωνία 

(Γυμνάσιο) οι μαθητές συνεχίζουν να διδάσκονται πληροφορική, αλλά δεν αποτελεί 

εξεταζόμενο μάθημα στις απολυτήριες εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση δίνεται πολύ 

μεγάλη σημασία στο μάθημα της Πληροφορικής, καθώς σχετίζεται με την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων που αποτελεί προτεραιότητα στο Πολωνικό Εκπαιδευτικό 

σύστημα. Στην αντίστοιχη «λυκειακή» εκπαίδευση, οι μαθητές διδάσκονται 

πληροφορική σε όλες τις τρεις τάξεις σε κάθε τύπο σχολείου (επαγγελματικό, 

τεχνικό, γενικό), αλλά στις απολυτήριες εξετάσεις, εξετάζονται προαιρετικά στο 

αντίστοιχο μάθημα, εάν το έχουν επιλέξει ως μάθημα επιλογής. Ειδικά στα τεχνικά 

λύκεια, απόφοιτοι με ειδίκευση στην Πληροφορική εξετάζονται υποχρεωτικά στο 

αντίστοιχο μάθημα. Το πολωνικό Υπουργείο Παιδείας τέλος, ενθαρρύνει και ενισχύει 

δράσεις ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αλλά καθώς το Πολωνικό 

Υπουργείο Οικονομικών διαθέτει τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της Παιδείας 

στην τοπική αυτοδιοίκηση (αποκέντρωση), εν πολλοίς είναι απόφαση και των 

τοπικών κοινωνιών η ενίσχυση η μη των σχολείων με τεχνολογικό εξοπλισμό. 

 

Βασικά στοιχεία έρευνας 
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Η έρευνα διεξήχθη από τον Φεβρουάριο του 2016 μέχρι το Σεπτέμβριο του ιδίου 

έτους. Έγινε με ψηφιακό ερωτηματολόγιο μέσω της πλατφόρμας Google Docs. 

Συμμετείχαν σχολεία από τις χώρες – εταίρους του Ευρωπαϊκού προγράμματος E-lios 

(E-learning Interactive Open School) και συγκεκριμένα από την Ελλάδα, Ιταλία, 

Λετονία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία. Αρχικά έλαβαν μέρος τα 

σχολεία βασικοί εταίροι του Προγράμματος και στη συνέχεια σχολεία από όλες τις 

βαθμίδες από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 

εκπαιδευτικοί όλων των ηλικιών με νεότερους εκπαιδευτικούς που έχουν γεννηθεί το 

1982 και γηραιότερους εκπαιδευτικούς γεννηθέντες το 1958. Υπήρξε σχεδόν 

ομοιόμορφη ηλικιακή κατανομή, με ελαφρύ προβάδισμα νεότερων εκπαιδευτικών 

(γεννηθέντες από 1980 και μετά). Στην πλειοψηφία απάντησαν γυναίκες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 80%, (Σχήμα 2) γεγονός που αποδίδεται στη συμμετοχή 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου σε όλες τις χώρες κυριαρχεί το 

θηλυκό γένος.  

 
Σχήμα 2: Κατανομή κατά φύλλο των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών 

Το 63% όσων απάντησαν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, το 5% είνι 

κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και το υπόλοιπο ποσοστό απόφοιτοι 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 26% των συμμετεχόντων είναι φιλόλογοι, το 34% 

δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας, το 14% εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, το 23% καθηγητές 

Φυσικών Επιστημών και το υπόλοιπο ποσοστό διαφόρων άλλων ειδικοτήτων. Το 

σύνολο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είχε επαγγελματική κατάρτιση και 

επιμόρφωση σε διάφορους τομείς με κυριότερους τις ΤΠΕ, τη συγγραφή και 

διαχείριση προγραμμάτων και τη Διδακτική-Παιδαγωγικά. Το 31% των 

συμμετεχόντων γνωρίζει περισσότερες από δυο ξένες γλώσσες, ενώ μόλις το 10% δε 

μιλάει καμία ξένη γλώσσα. Το υπόλοιπο ποσοστό γνωρίζει μια επιπλέον της μητρικής 

ξένη γλώσσα.  

Κυριότερα ευρήματα της έρευνας 

Σχετικά με το εάν οι εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι πιστοποίησης στις ΤΠΕ, 

περισσότεροι από το 60% δηλώνουν πιστοποιημένοι στις νέες τεχνολογίες και στην 
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εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών στην καθημερινή σχολική πρακτική. Τα ευρήματα 

μας φαίνονται στο παρακάτω σχήμα 3: 

 
Σχήμα 3: Ποσοστά πιστοποιημένων στις ΤΠΕ εκπαιδευτικών στην Αν Ευρώπη. 

Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου διεξήχθη η έρευνα φαίνεται ότι υπάρχουν 

δυσπρόσιτα σχολεία που χρήζουν ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως υποστήριξη. Το 

ποσοστό των σχολείων αυτών ξεπερνάει το 20%, δηλαδή ουσιαστικά ένα στα πέντε 

σχολεία είναι δυσπρόσιτο. Στο παρακάτω γράφημα (Σχήμα 4) παρατηρούμε την 

αντίστοιχη καταγραφή: 

 

Σχήμα 4: Ποσοστά δυσπρόσιτων σχολείων στην Ανατολική Ευρώπη 

Από τις διατυπωμένες απαντήσεις φαίνεται ότι δεν υπάρχει ακριβής καταγεγραμμένος 

αριθμός μαθητών σε δυσπρόσιτα σχολεία στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ από χώρα σε 

χώρα παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές στον αριθμό των δυσπρόσιτων σχολείων. Σε 

κάποιες χώρες παρουσιάζεται εποχικότητα στον αριθμό των δυσπρόσιτων σχολείων 

λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Στο 18% των καταγεγραμμένων απαντήσεων 

παρατηρούμε ότι ο αριθμός των μαθητών σε δυσπρόσιτα σχολεία υπερβαίνει τους 

40.000, ενώ ποσοστό 20% περίπου δηλώνει ότι δεν υπάρχουν (ή δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν) δυσπρόσιτα σχολεία στις περιοχές τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

ερωτηθέντων (περίπου 50%) δηλώνει ότι αντιστοιχούν περίπου 10.000 μαθητές σε 

δυσπρόσιτα σχολεία στην περιοχή-χώρα τους.  
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Στην ερώτηση αν όλα τα σχολεία της Ανατολικής Ευρώπης έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, καταγράψαμε καθολική θετική ανταπόκριση, όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 5: 

 

Σχήμα 5: Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο στα σχολεία της Ανατολικής Ευρώπης 

Ωστόσο, στις καταγεγραμμένες απαντήσεις των ερωτηθέντων και στον σχολιασμό, 

καταγράψαμε δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τεχνικά θέματα (χαμηλή 

ευρυζωνικότητα, ασθενές σήμα, υπερφόρτωση δικτύων, καθυστερήσεις στη 

μετάδοση δεδομένων κτλ.).  

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

διαπίστωση που πιστοποιείται και με τις καταγεγραμμένες απαντήσεις του σχήματος 

6: 

 

Σχήμα 6: Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση στα σχολεία της Ανατολικής 

Ευρώπης από τους εκπαιδευτικούς. 

Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 45% κάνουν καθημερινή χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία, ενώ σε ποσοστό 90% περίπου 

χρησιμοποιούν τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα ΤΠΕ στις τάξεις τους. Κατά 

δηλώσεις τους χρησιμοποιούν κυρίως το διαδίκτυο με τα μέσα που προσφέρει 

(Youtube, Google Docs, Wikispaces), ενώ δε λείπουν και εκπαιδευτικές εφαρμογές 

(Stellarium, SalsaJ, Phet) που μπορούν να εγκατασταθούν στους υπολογιστές και να 

λειτουργήσουν εκτός σύνδεσης. Καταγράψαμε βέβαια και λιγότερο δημοφιλείς 
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εφαρμογές με εξειδικευμένη χρήση (FileMaker, iMindMap). Στα προβλήματα που 

καταγράφονται από τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναφέρουμε 

κυρίως προβλήματα συνδεσιμότητας, μη εγκατάστασης κατάλληλου λογισμικού, 

πεπαλαιωμένο δίκτυο, μη αναβαθμισμένοι υπολογιστές και έλλειψη εξοπλισμού στις 

τάξεις (μόνο ορισμένες τάξεις διαθέτουν εξοπλισμό).  

Στην ερώτηση για το εάν πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα βοηθήσει 

συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

απάντησε πως ναι, αν και ένα ποσοστό (10%) πιστεύει ότι θα ωφελήσει επιλεκτικά 

συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, όπως πρόσφυγες και μαθητές σε απομονωμένα 

δυσπρόσιτα σχολεία, ενώ δε θα ωφελήσει αστικές ή ημιαστικές μαθητικές ομάδες.  

Στο κρίσιμο ερώτημα προς εκπαιδευτικούς, εάν αυτοί οι ίδιοι θα παρέδιδαν 

διαδικτυακά εξ αποστάσεως μαθήματα, οι εκπαιδευτικοί διστάζουν να προχωρήσουν 

σε αυτή τη πρακτική και σε ποσοστό άνω του 60% δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 7: 

 

Σχήμα 7: θα παραδίδατε διαδικτυακά μαθήματα εξ αποστάσεως; Ερώτημα στους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων της Ανατολικής Ευρώπης. 

Αυτό αποτελεί μια δυσάρεστη διαπίστωση που αποκαλύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί 

ακόμα διστάζουν να εκτεθούν σε ευρύ κοινό εκτός τάξης. Ωστόσο, ένα ποσοστό 36% 

δείχνει ότι επιθυμεί να αποτελέσει την κρίσιμη μάζα που θα στηρίξει μια τέτοια 

προσπάθεια ήδη στο ξεκίνημά της.  

Στο ερώτημα ποια ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία ή ποιες ψηφιακές εκπαιδευτικές 

δυνατότητες θα ήταν χρήσιμες ή ουσιώδεις για την εκπαιδευτική διαδικασία οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην σπουδαιότητα του ψηφιακού 

γραμματισμού μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, στη χρήση εποπτικών μέσων, 

βιντεοπροβολέα συνδεδεμένο με υπολογιστή και διαδραστικών πινάκων. Επίσης, 

αναφέρθηκε η σπουδαιότητα των εικονικών επισκέψεων σε ερευνητικά κέντρα 

(CERN) και μουσεία. Επίσης, αναφέρθηκαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως 

καταλυτικής σημασίας ειδικά σε απομακρυσμένα σχολεία, αλλά και για τη δια βίου 

μάθηση των εκπαιδευτικών. Τέλος, η σημασία της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων 

έλαβε νέες διαστάσεις, καθώς όχι μόνο διασφαλίζεται η ομαλή ενσωμάτωση ενός 
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μελλοντικού εργαζομένου στην αγορά εργασίας και στις σύγχρονες τεχνολογικές 

κοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα δίνονται νέες δυνατότητες στη μάθηση ξένων γλωσσών 

και πειραματισμού στις φυσικές επιστήμες. 

Τέλος, περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι έχει εμπειρία στη 

διαθεματική προσέγγιση εκπαιδευτικών – διδακτικών αντικειμένων, ειδικά στην 

κατηγορία των ξένων γλωσσών μέσω του CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) και στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, όπου σχεδόν σε όλα τα σχολεία 

της Ανατολικής Ευρώπης οι καθηγητές των Φυσικών Επιστημών καλούνται να 

διδάξουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία, 

Γεωλογία, Αστρονομία, Μαθηματικά και project). Σε αρκετές περιπτώσεις 

ενσωματώνονται και αρχές της Φιλοσοφίας των Επιστημών και διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις σε συναφή διδακτικά θέματα.  

Συμπεράσματα 

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, κατέχουν τις 

τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη των 28 σε ψηφιακή σύγκλιση στα εκπαιδευτικά τους 

συστήματα. Ωστόσο, έχει γίνει απόλυτα κατανοητό στις περισσότερες από αυτές τις 

χώρες ότι προκειμένου να καταπολεμήσουν την ανεργία και να ενταχθούν οι πολίτες 

τους στην αγορά εργασίας θα πρέπει να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες στα 

εκπαιδευτικά τους συστήματα. Πολλές χώρες εκπόνησαν εγκαίρως εκτενή 

προγράμματα εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης των εκπαιδευτικών τους 

συστημάτων. Αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις της Ιταλίας και της Ρουμανίας, 

όπου έχουν εκπονηθεί εκτενέστατα σχέδια ψηφιακής σύγκλισης στα εκπαιδευτικά 

τους συστήματα. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι τα περισσότερα προγράμματα 

αξιολογήθηκαν, αναμορφώθηκαν και αναπροσαρμόσθηκαν. Σε πολλές χώρες όπως 

στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία παρατηρήθηκαν απτά θετικά αποτελέσματα στην 

αύξηση των ειδικών σε θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών. 

 

Οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο ποσοστό είναι πιστοποιημένοι στη χρήση ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, χρησιμοποιούν σε μεγάλο ποσοστό πάνω από τρεις φορές την εβδομάδα 

τις ψηφιακές δυνατότητες που τους παρέχονται και ενσωματώνουν ψηφιακά εργαλεία 

στη διδακτική πρακτική τους. Στο σύνολό τους τα σχολεία της Ανατολικής Ευρώπης 

είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, ωστόσο παρουσιάζονται ενίοτε τεχνικά 

προβλήματα στη ευρυζωνικότητα. Στο σύνολο των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης 

υπάρχουν δυσπρόσιτα σχολεία που επιζητούν εξ αποστάσεως μαθήματα, ωστόσο οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι πρόθυμοι να παραδώσουν διαδικτυακά μαθήματα. Οι 

εκπαιδευτικοί αναζητούν ψηφιακά βοηθήματα στο διαδίκτυο και πιστεύουν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία ότι αυτά ενισχύουν τον γραμματισμό των μαθητών 

τους. Είναι καθολικά αποδεκτή η άποψη ότι μια από τις βασικότερες δεξιότητες που 

πρέπει να καλλιεργηθούν στα εκπαιδευτικά συστήματα είναι ο ψηφιακός 

γραμματισμός.  
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την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ευγενία Κολέζα που είναι και η συντονίστρια του 

Προγράμματος. 
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Αναγωγή της πραγματείας της Τέχνης του Πολέμου του Σουν Τσου, στην 

εφαρμογή του μοντέλου αριστείας EFQM στην Εκπαίδευση 

Σαπουντζάκης Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.18.12 

sapountzakis@gmail.com 

Περίληψη 

Διά της παρούσας εργασίας δημιουργήθηκε η ευσεβής φιλοδοξία να συνδυαστεί 

αλλά, και να αναχθεί η πραγματεία της «Τέχνης του Πολέμου», μιας από τις πλέον 

καταξιωμένες μεθόδους κατανόησης και έμπνευσης στο σύγχρονο μάνατζμεντ, στην 

αποτελεσματική ηγεσία και κατ’ επέκταση σε πολλούς άλλους τομείς της  σύγχρονης 

ζωής και πραγματικότητας (Γεώργα, 2008), στην εφαρμογή του μοντέλου αριστείας 

του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Διοίκηση της Ποιότητας στην εκπαίδευση. Ως εκ 

τούτου πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των παραγόντων και των στοιχείων της 

πραγματείας του Σουν Τσου σε σχέση με τα κριτήρια του προτύπου του EFQM 

(European Foundation Quality Management), παρατηρώντας τη συνάφεια που 

παρουσιάζουν. Μέσω αυτής της διερεύνησης, έγινε η προσπάθεια να δημιουργηθεί 

μία διαφορετική προσέγγιση του μοντέλου αριστείας που θα μπορούσε να βοηθήσει 

την εφαρμογή του στο χώρο της εκπαίδευσης εκμεταλλευόμενοι την πληρότητα και 

τη διαχρονικότητα της πραγματείας του Σουν Τσου, τα οποία και την κάνουν να είναι 

τόσο χρηστική και πολύτιμη σήμερα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τέχνη του Πολέμου, Σουν Τσου, Μάνατζμεντ, Μοντέλο Αριστείας 

EFQM  

Εισαγωγή 

«Η Τέχνη του Πολέμου» αποτελεί την πρώτη γνωστή πραγματεία που αναφέρεται 

στην οργάνωση και εκτέλεση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αν και γράφτηκε, περίπου, 

2500 χρόνια πριν, οι προτάσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκουν μέχρι και 

σήμερα ευρεία εφαρμογή στον σύγχρονο επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο. Έτσι 

παραμένει επίκαιρο εφόδιο και μας αναλύει έννοιες όπως του σύγχρονου μάνατζμεντ, 

της στρατηγικής, της ανταγωνιστικότητας και της ηγεσίας (Σουν Τσου, 2015). 

Αντίστοιχα, διερευνώντας το μοντέλο αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 

Διοίκηση της Ποιότητας στην εκπαίδευση παρατηρούμε ότι η δομή του αποτελείται 

από δύο κατηγορίες, τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα. Οι προϋποθέσεις 

σχετίζονται με τους τρόπους, αλλά και με τα μέσα που χρησιμοποιούνται ή που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Ενώ τα αποτελέσματα ελέγχουν τις επιπτώσεις των 

μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, παρακολουθούν την απόδοση και συγχρόνως 

αξιολογούν το βαθμό της επίτευξης των στρατηγικών στόχων, δηλαδή των πελατών 

(μαθητές – γονείς), των εργαζομένων (ανθρώπινο δυναμικό – εκπαιδευτικοί), του 
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κοινωνικού συνόλου και των κρίσιμων αποτελεσμάτων (βασικές παράμετροι 

παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου) (Αργυρίου, 2015, Αναστασιάδου, 2016). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι σαφώς η αναγωγή της πραγματείας της «Τέχνης 

του Πολέμου» στην εφαρμογή του μοντέλου αριστείας EFQM στην εκπαίδευση. Ενώ 

στόχοι αυτής είναι η σύγκριση της πραγματείας με το μοντέλο αριστείας, η απόδειξη 

ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των αντικειμένων της διδασκαλίας του Σουν Τσου 

και της εφαρμογής του προτύπου αυτού και, τέλος, η υιοθέτηση της άποψης, ότι 

εφαρμόζοντας τις διδαχές του Σουν Τσου μπορούμε να οδηγηθούμε, με ασφάλεια και 

πληρότητα, στην αριστεία βάση των προτύπων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την 

Διοίκηση της Ποιότητας. 

Ιστορικό Πλαίσιο 

Δεν γνωρίζουμε πολλά για τον Κινέζο φιλόσοφο και πολεμιστή Σουν Τσου (544-496 

π.Χ.). Έζησε κατά την «Περίοδο των Εμπόλεμων Κρατών», που ακολούθησε την 

παρακμή της δυναστείας Γου (Σουν Τσου, 2015). Από το 512 π.Χ. και μετά 

υπηρέτησε στο Βασίλειο του Γου ως στρατιωτικός σύμβουλος και στρατηγός. Οι 

στρατιωτικές του επιτυχίες του δημιούργησαν το έναυσμα να γράψει την πραγματεία 

«Η Τέχνη του Πολέμου», η οποία και αποτελεί την αρχαιότερη των γνωστών 

πραγματειών, σχετικά με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων 

(Σουν Τσου, 2015). 

Τόσο οι ιδέες όσο και οι προτάσεις του Σουν Τσου σχετικά με την επίτευξη της νίκης 

εντός του πεδίου της μάχης, δίνονται με αποφθεγματικό και παράλληλα περιεκτικό 

τρόπο, με αποτέλεσμα να βρίσκουν εφαρμογή ακόμη και σήμερα στον σύγχρονο 

σκληρό και ανταγωνιστικό, επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο. Παραμένει ένα 

επίκαιρο εγχειρίδιο κατανόησης των εννοιών του σύγχρονου μάνατζμεντ, της 

στρατηγικής και της ηγεσίας (Ράπτης, 2014). 

Στον αντίποδα, μελετώντας το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της Ποιότητας 

(EFQM) μαθαίνουμε ότι ιδρύθηκε το 1988 έχοντας ως σκοπό την αναγνώριση του 

ποιοτικού επιτεύγματος. Για να πραγματώσει τον προορισμό του θέσπισε το 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA), το οποίο δινόταν ετησίως στους πιο 

ένθερμους και επιτυχημένους υποστηρικτές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην 

Ευρώπη (Γκόνης, 2011). 

Το 1999, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, τροποποιήθηκε και μετονομάστηκε σε 

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας ή πληρέστερα Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση 

της Ποιότητας Μοντέλο Αριστείας. Οι αλλαγές είχαν κυρίως στόχο την 

επικαιροποίηση του μοντέλου, αλλά όχι την αλλοτρίωση, γεγονός που επιτεύχθηκε με 

μοχλό τη συνεργασία, την καινοτομία και την έμφαση στον πελάτη (Γκόνης, 2011). 

Στην εκπαίδευση σχεδόν κάθε χώρα είχε και έχει υιοθετήσει συστήματα εξωτερικής 

αξιολόγησης. Ειδικότερα, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε ένα αυξημένο 
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ενδιαφέρον για μοντέλο αριστείας, αντίστοιχο με αυτό που δημιουργήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της Ποιότητας, το γνωστό μας EFQM. Ένα 

αναπτυσσόμενο πανεπιστημιακό δίκτυο, γνωστό ως Εκπαιδευτική Κοινότητα της 

Πρακτικής, ξεκίνησε να ανταλλάσει απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τη χρήση του 

μοντέλου (Γκόνης, 2011). 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η αριστεία ως μοντέλο στηρίχτηκε σε οκτώ θεμελιώδεις αρχές και συγκεκριμένα 

στην εστίαση στον Πελάτη, στην ηγεσία και στη σταθερότητα του σκοπού, στον 

προσανατολισμό στα αποτελέσματα, στη διοίκηση μέσω διαδικασιών και 

πραγματικών γεγονότων, στην ανάπτυξη και ανάμειξη των ανθρώπων, στην 

ανάπτυξη της συνεργασίας, στην εταιρική - κοινωνική ευθύνη και στη συνεχή 

μάθηση, βελτίωση και καινοτομία (Αργυρίου, 2016). 

Και, όπως προαναφέραμε, η οργάνωση του μοντέλου προέκυψε με τη συνδρομή 

εννέα κριτηρίων, τα οποία είναι τα εξής: η ηγεσία, η πολιτική και η στρατηγική, οι 

άνθρωποι, οι συνεργάτες και οι πόροι, οι διαδικασίες, τα αποτελέσματα των πελατών, 

τα αποτελέσματα των ανθρώπων, τα αποτελέσματα της κοινωνίας και τα 

αποτελέσματα της ουσιαστικής απόδοσης. Τα πέντε πρώτα αποτελούν τις 

προϋποθέσεις και τα επόμενα τέσσερα τα αποτελέσματα (Αργυρίου, 2016). 

Αντίστοιχα, στην πραγματεία της Τέχνης του Πολέμου υπογραμμίζεται ότι οι 

εκτιμήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους παρακάτω πέντε βασικούς 

παράγοντες, οι οποίοι και οριοθετούν: την ηθική επιρροή, τον καιρό, το έδαφος, τη 

διοίκηση και τη διευθέτηση (Σουν Τσου, 2015). 

Βάσει αυτού του πλαισίου που προκύπτει από την πραγματεία θα πορευτούμε πλέον 

προς το μοντέλο αριστείας του EFQM, μιας πορείας που σταδιακά φαίνεται να μην 

είναι δύσβατη και να γίνεται ολοένα και περισσότερο ευδιάκριτη και προσεγγίσιμη. 

Μετάβαση από τον Σουν Τσου στο EFQM 

α) Οδεύοντας στις Θεμελιώδεις Αρχές 

Εξετάζοντας τις θεμελιώδεις αρχές της αριστείας, παρατηρούμε ότι η πρώτη είναι η 

«Εστίαση στον Πελάτη» κάτι που μεταφράζεται στο ότι οι οργανισμοί που 

επιδιώκουν την Αριστεία γνωρίζουν ότι η ύπαρξή τους οφείλεται στους πελάτες τους, 

καθότι είναι οι τελικοί αποδέκτες και οι αξιολογητές των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

τους. Έτσι δημιουργείται αξία για τους πελάτες τους και κατανοώντας ή ακόμη και 

προλαμβάνοντας, τόσο τις ανάγκες όσο και τις προσδοκίες τους, λαμβάνουν αξία πό 

αυτούς (Αργυρίου, 2016). Ευθέως ανάλογα βρίσκεται ο πρώτος παράγοντας της 

πραγματείας του Σουν Τσου η «Ηθική Επιρροή» για την οποία ο ίδιος εξηγεί ότι είναι 

«αυτό που κάνει τους ανθρώπους να είναι σε αρμονία με τους ηγέτες τους, έτσι ώστε να 

τους ακολουθούν στη ζωή και στο θάνατο, χωρίς να δειλιάζουν μπροστά σε 

οποιοδήποτε κίνδυνο» (Σουν Τσου, 2015, σ.8). Και λέγω ευθέως ανάλογα, καθότι 
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απέναντι στην καλή και αγαθή σχέση του οργανισμού με τον πελάτη, που στην 

εκπαίδευση γίνεται σχέση εκπαιδευτή - εκπαιδευομένου και γονέων - κηδεμόνων 

αυτών, βρίσκουμε τη σχέση του ηγέτη και των ανθρώπων του που μπορεί να είναι οι 

οπαδοί του, οι ακόλουθοί του ή ακόμη και οι μαθητές του. 

Δεύτερη αρχή αποτελεί η «Ηγεσία και σταθερότητα του σκοπού», η οποία και 

αποδίδεται ως η καθοδήγηση του ηγέτη του οργανισμού που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από το όραμα, την ακεραιότητα και την έμπνευση, τα οποία εάν και 

εφόσον είναι υφιστάμενα τον καθιστούν πρότυπο, διαμορφώνοντας συγχρόνως μία 

κουλτούρα συνεργασίας και προσήλωσης στον κοινό σκοπό (Αργυρίου, 2016). Σε 

αντιστοιχία με την Τέχνη του Πολέμου συναντάμε τη «Διοίκηση» για την οποία 

αναγράφονται τα εξής: «Με τον όρο Διοίκηση εννοώ τις αρετές του στρατηγού, που 

είναι η σοφία, η ειλικρίνεια, η ανθρωπιά, το θάρρος και η αυστηρότητα» (Σουν Τσου, 

2015, σ.8). Πόσο κοντά βρίσκεται το όραμα με την σοφία, η ακεραιότητα με την 

ειλικρίνεια και την ανθρωπιά, η έμπνευση με το θάρρος αλλά και την αυστηρότητα, 

θα έλεγα μόνο μιαν ανάσα, πως είναι απλά το επόμενο βήμα. 

Η επόμενη αρχή είναι ο «Προσανατολισμός στα αποτελέσματα» ο οποίος είναι 

επιβεβλημένος για να επιτευχθούν σε εξαιρετικό βαθμό, τέτοιον ώστε να 

ανταποκρίνονται στις βραχυπρόθεσμες αλλά και στις μακροπρόθεσμες ανάγκες όλων 

των εμπλεκόμενων ομάδων, όπως των καθηγητών, των λοιπών εργαζομένων, των 

μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των προμηθευτών και της κοινωνίας, αν 

θέλουμε και επιδιώκουμε πραγματικά την αριστεία (Αργυρίου, 2016). Ο Σουν Τσου 

στο κεφάλαιο «Το Κόστος του Πολέμου» λέει «Αυτό λοιπόν που είναι πρωταρχικής 

σημασίας στον πόλεμο είναι η νίκη, όχι οι παρατεταμένες επιχειρήσεις. Και γι’ αυτό ο 

στρατηγός που καταλαβαίνει τον πόλεμο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τύχη του λαού 

του και παρεμβαίνει στο πεπρωμένο του έθνους» (Σουν Τσου, 2015, σ.16). Και εδώ 

βλέπουμε το πως ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα είναι απόλυτος, κάθε κίνηση 

είναι στοχευμένη προς την νίκη και με απώτερο στόχο την ευημερία του λαού. 

Τέταρτη αρχή είναι η «Διοίκηση μέσω διαδικασιών και πραγματικών γεγονότων». 

Γνωρίζουμε ότι οι οργανισμοί αριστείας διοικούνται πάντα με δομημένες και 

στρατηγικά καθορισμένες διαδικασίες, όπως και στην εκπαίδευση. Οι αποφάσεις δε, 

που λαμβάνονται στηρίζονται σε αξιόπιστες πληροφορίες, παίρνοντας σοβαρά υπόψη 

τις απόψεις των συμμέτοχων, έτσι ώστε να προκύπτουν αποτελέσματα ισορροπημένα 

και διαρκή (Αργυρίου, 2016). Στο κεφάλαιο «Ενέργεια» αναφέρει ο Σουν Τσου τα 

εξής: «Γενικά η διοίκηση των πολλών δεν διαφέρει από τη διοίκηση των λίγων. Είναι 

θέμα οργάνωσης. Και ο έλεγχος των πολλών δεν διαφέρει από τον έλεγχο των λίγων. Κι 

αυτό είναι θέμα σχηματισμών και σημάτων» (Σουν Τσου, 2015, σ.28-29). Η δομή που 

αναγράφει ο Σουν Τσου είναι ξεκάθαρα ανάλογη με αυτήν της εκπαίδευσης, 

δομημένη και με καθορισμένες διαδικασίες που απαιτεί η οργάνωση. Ειδικότερα 

γίνεται σαφής αναφορά στην καθοριστική σημασία των αξιόπιστων πληροφοριών και 

της ορθής δομής για την ύπαρξη ελέγχου. 
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Στη συνέχεια, προχωράμε στην «Ανάπτυξη και ανάμειξη των ανθρώπων», όπου 

σύμφωνα με αυτήν, στους οργανισμούς ποιότητας κυριαρχεί η ενδυνάμωση των 

ατόμων, η οποία και μεγιστοποιεί τη συνεισφορά τους στην εργασία τους. Οι 

οργανισμοί, κυρίως στην εκπαίδευση, δείχνουν την  εκτίμηση και εμπιστοσύνη στους 

ανθρώπους παρακινώντας τους για μεγαλύτερη συμμετοχή και αυξημένη 

αποδοτικότητα (Αργυρίου, 2016). Κάτι που είναι απολύτως ανάλογο με τον πέμπτο 

βασικό παράγοντα της Τέχνης του Πολέμου τη «Διευθέτηση», με τον οποίο ο Σουν 

Τσου εννοεί «την οργάνωση, τον έλεγχο, την τοποθέτηση των κατάλληλων 

αξιωματικών στις κατάλληλες βαθμίδες της στρατιωτικής ιεραρχίας, την εξασφάλιση 

οδών ανεφοδιασμού και την προμήθεια του στρατού με είδη πρώτης ανάγκης» (Σουν 

Τσου, 2015, σ.8-9). Η αναλογία που προαναφέραμε είναι εμφανής, υπάρχει σαφής 

οργάνωση καλύπτοντας τις ανάγκες της, μέσω της εύρυθμης ανάμειξης ανθρώπων. 

 Έκτη αρχή αποτελεί η «Ανάπτυξη συνεργασίας» που είναι ο θεμέλιος λίθος για την  

επίτευξη της Αριστείας καθώς αυτή εξαρτάται από την αναζήτηση, την ανάπτυξη και 

την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασιών με τους προμηθευτές, τους 

πελάτες και την ευρύτερη κοινωνία. Οι σχέσεις αυτές κυρίως στο χώρο της 

εκπαίδευσης αυξάνουν την προστιθέμενη αξία της κάθε μονάδας χωριστά, αλλά και 

συγχρόνως του συνολικού οικοδομήματος (Αργυρίου, 2016). Γι’ αυτή την περίπτωση 

ο Σουν Τσου κάνει την εξής αναφορά: «Εάν κάποιος με ρωτήσει: “Είναι δυνατό να 

έχει ένα στράτευμα μια τέτοια ακαριαία αντίδραση;” θα απαντήσω “Είναι”. Γιατί 

μολονότι οι άντρες του Βου και του Γούε αλληλομισιούνται, εάν βρεθούν μαζί σε ένα 

πλοίο που θαλασσοδέρνεται, θα συνεργαστούν όπως το δεξί χέρι με το αριστερό» (Σουν 

Τσου, 2015, σ.81). Είναι προφανές από τα λεγόμενά του ότι ακόμη και στην 

περίπτωση που κάποιοι δεν επιθυμούν τη μεταξύ τους συνεργασία, η ανάγκη μπορεί 

να τους την επιβάλει και μάλιστα με αξιοσημείωτα αποτελέσματα, πόσο μάλλον 

περισσότερο, εάν αυτό είναι προϊόν μελέτης και αρμονικής διαπραγμάτευσης. 

Στην έβδομη θέση βρίσκουμε την «Εταιρική - κοινωνική ευθύνη». Οι άριστοι 

οργανισμοί στο χώρο της εκπαίδευσης, επιδιώκουν τη θετική επιρροή στον κοινωνικό 

τους περίγυρο, μέσω της προώθησης θεμάτων που άπτονται των οικονομικών, 

περιβαλλοντικών και φυσικά κοινωνικών συνθηκών που τους επηρεάζουν, εντός των 

πλαισίων μιας πολιτισμικότητας ήθους και αξιών, αποδεκτών από ηγεσία και 

εργαζομένους, με στόχο όχι μόνο την ανταπόκριση αλλά και την υπέρβαση των 

προσδοκιών και των αναγκών της ευρύτερης κοινωνίας για ανάπτυξη (Αργυρίου, 

2016). Από την άλλη, διαβάζουμε στην Τέχνη του Πολέμου «Μεταχειριστείτε καλά 

και φροντίστε τους αιχμαλώτους. Αυτό σημαίνει να κερδίζεις μια μάχη και να γίνεσαι 

πιο δυνατός. Αυτό λοιπόν που είναι πρωταρχικής σημασίας στον πόλεμο είναι η νίκη, 

όχι οι παρατεταμένες επιχειρήσεις. Και γι’ αυτό ο στρατηγός που καταλαβαίνει τον 

πόλεμο, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τύχη του λαού και παρεμβαίνει στο πεπρωμένο 

του έθνους» (Σουν Τσου, 2015, σ.16). Εδώ βλέπουμε να γίνεται η υπέρβαση στην 

εταιρική κοινωνική ευθύνη από τον Σουν Τσου, που δεν περιορίζεται μόνο στην 

θετική επιρροή στον κοινωνικό του περίγυρο φροντίζοντας τους ανθρώπους του, 

αλλά προχωράει ένα βήμα παραπάνω, δείχνοντας ενδιαφέρον και περιθάλποντας τους 

163

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



αντιπάλους του. Όσον αφορά στους στρατιώτες του και στους στρατιωτικούς του 

εφαρμόζει τα ακόλουθα «Ένας τέτοιος στρατηγός αντιμετωπίζει τους άνδρες του σαν 

παιδιά του, εκείνοι θα τον ακολουθήσουν ακόμα και στα πιο δύσβατα και επικίνδυνα 

μέρη. Γιατί τους μεταχειρίζεται σαν αγαπημένους του γιους κι εκείνοι είναι έτοιμοι να 

πεθάνουν για χάρη του» (Σουν Τσου, 2015, σ.71). 

Τελευταία θεμελιώδης αρχή είναι η «Συνεχής μάθηση, βελτίωση και καινοτομία». 

Σύμφωνα μ’ αυτήν η βελτιστοποίηση της απόδοσης μιας εκπαιδευτικής μονάδας 

διασφαλίζεται μέσω συνεχών και συστηματικών καινοτομιών. Αυτό όμως 

επιτυγχάνεται μόνο με την κατάλληλη κατάρτιση των εργαζομένων εντός ενός 

περιβάλλοντος, που ενθαρρύνει τις καινοτομίες και την ανανέωση της γνώσης, ώστε 

να επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της δημιουργικότητας των συμμέτοχων (Αργυρίου, 

2016). Σε αντιστοιχία αυτής ενημερωνόμαστε από την πραγματεία ότι «Οι βασικές 

τώρα παράμετροι της τέχνης του πολέμου είναι: πρώτον οι μετρήσεις του χώρου ͘ 

δεύτερον, η εκτίμηση των ποσοτήτων ͘ τρίτον, οι υπολογισμοί ͘ τέταρτον οι συγκρίσεις ͘ 

και πέμπτον, οι πιθανότητες νίκης» (Σουν Τσου, 2015, σ.26). Η εποχή κατά την οποία 

έγραψε το κείμενο ο Σουν Τσου και ο χώρος όπου εμπνεύστηκε δεν θα 

δικαιολογούσαν την αναγωγή του πολέμου σε τέχνη και τις παραμέτρους αυτής σε 

υψηλή τέχνη, γεγονός που αποτελεί απίστευτη καινοτομία με αμέτρητους 

κατηρτισμένους εμπλεκόμενους.  

β) Τέμνοντας τις Προϋποθέσεις των Κριτηρίων της Αριστείας 

Σ’ αυτό το δεύτερο μέρος θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία τομή στα πέντε πρώτα 

κριτήρια της Αριστείας, τις προϋποθέσεις του μοντέλου του EFQM στην εκπαίδευση, 

που αποτελούν τις προϋποθέσεις μέσω της πραγματείας της Τέχνης του Πολέμου, 

αρχής γενομένης από την Ηγεσία. Στο κεφάλαιο «Επίθεση με πυρ» αναφέρει ο Σουν 

Τσου: «Ο φωτισμένος ηγέτης είναι σώφρων και ο καλός στρατηγός, δεν κάνει 

βιαστικές κινήσεις. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ευημερία μιας χώρας και διαφυλάσσεται 

η στρατιωτική της ισχύς» (Σουν Τσου, 2015, σ.89), ενώ στο κεφάλαιο «Έδαφος» 

τονίζει ότι: «Ο στρατηγός που, προελαύνοντας, δεν επιζητεί την προσωπική δόξα και 

οπισθοχωρώντας, δεν ενδιαφέρεται να αποφύγει την τιμωρία και που μοναδικός του 

στόχος είναι να προστατεύσει τον λαό και να προωθήσει τα συμφέροντα του ηγεμόνα 

είναι το πολύτιμο πετράδι μιας πολιτείας (ανεκτίμητος)» (Σουν Τσου, 2015, σ.71). 

Στοχευμένα, λιτά και απέριττα. 

Επόμενη προϋπόθεση, η Πολιτική και η Στρατηγική για τα οποία θα αναφέρουμε τα 

παρακάτω: «Αρχή του πολέμου είναι να παρακολουθείς την κατάστασή του εχθρού για 

να έχεις πλεονέκτημα στη μάχη» (Σουν Τσου, 2015, σ.85), «Τίποτα δεν είναι πιο 

δύσκολο από την τέχνη των ελιγμών. Η δυσκολία τους έγκειται στο να μετατρέψεις την 

τεθλασμένη οδό σε ευθεία και το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα» (Σουν Τσου, 2015, 

σ.42), «Με πολλούς υπολογισμούς μπορεί κανείς να νικήσει· με λίγους δεν μπορεί. 

Πόσο λιγότερες πιθανότητες να νικήσει έχει εκείνος που δεν κάνει καθόλου 

υπολογισμούς» (Σουν Τσου, 2015, σ.11), «Οι ικανοί στρατηγοί υποτάσσουν τον 

εχθρικό στρατό χωρίς να δώσουν μάχη· κυριεύουν τι πόλεις του χωρίς να εξαπολύσουν 

164

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



επίθεση και ανατρέπουν τους ηγεμόνες του χωρίς παρατεταμένες επιχειρήσεις» (Σουν 

Τσου, 2015, σ.18), «Αποκορύφωμα είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς να δώσεις ούτε 

μία μάχη» (Σουν Τσου, 2015, σ.17)  και «Γενικά στον πόλεμο η μεγαλύτερη νίκη είναι 

να κυριεύσεις μια πολιτεία άθικτη. Το να την καταστρέψεις κατά την κατάληψη κάνει τη 

νίκη σου μισή» (Σουν Τσου, 2015, σ.17). Ως πραγματεία η Τέχνη του Πολέμου είναι 

συνυφασμένη με την υποδειγματική διδασκαλία της στρατηγικής και της πολιτικής, 

όπως τόσο γλαφυρά βλέπουμε. 

Τρίτο κριτήριο οι Άνθρωποι οι οποίοι κατά τον Σουν Τσου αποτελούν παράγοντα 

μείζονος σημασίας όπως αποσαφηνίζεται με τα ακόλουθα αποφθέγματα: «Διοικήστε 

τους πολιτισμένα, δια ποτίστε τους όλους με τον ίδιο πολεμικό ζήλο, και η νίκη σας θα 

είναι σίγουρη» (Σουν Τσου, 2015, σ.65), «Όταν ένας στρατηγός δείχνει εμπιστοσύνη 

στους άντρες του και παράλληλα επιμένει να εκτελούνται οι διαταγές του, το όφελος 

είναι αμοιβαίο» (Σουν Τσου, 2015, σ.65). Τέλος θεωρώ χρήσιμο να αναφερθεί πάλι 

το «Ένας τέτοιος στρατηγός αντιμετωπίζει τους άνδρες του σαν παιδιά του, εκείνοι θα 

τον ακολουθήσουν ακόμα και στα πιο δύσβατα και επικίνδυνα μέρη. Γιατί τους 

μεταχειρίζεται σαν αγαπημένους του γιους κι εκείνοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν για 

χάρη του» (Σουν Τσου, 2015, σ.71). 

Τέταρτο κριτήριο είναι οι Συνεργάτες και οι Πόροι. Όσον αφορά τους Συνεργάτες η 

σημασία της επιλογής των κατάλληλων στις ανάλογες θέσεις και της καλής σχέσης 

αυτών, φαίνεται εδώ ξεκάθαρα: «Όταν το στράτευμα είναι ισχυρό και οι αξιωματικοί 

αδύναμοι, το αποτέλεσμα είναι η απείθεια. Όταν οι αξιωματικοί είναι γενναίοι και οι 

στρατιώτες αναποτελεσματικοί, το αποτέλεσμά είναι η αποτελμάτωση» (Σουν Τσου, 

2015, σ.68-69) και «Όταν ο στρατηγός δεν διαθέτει αρκετό ψυχικό σθένος και 

αυστηρότητα, όταν οι εντολές και οι οδηγίες του δεν είναι φωτισμένες, όταν δεν 

καθοδηγεί τους αξιωματικούς και τους άντρες του με συνέπεια και όταν τους 

σχηματισμούς του τους διακρίνει η προχειρότητα, τότε ο στρατός βρίσκεται σε πλήρη 

αποδιοργάνωση» (Σουν Τσου, 2015, σ.69). Ενώ σχετικά με τους Πόρους 

διαπιστώνουμε στο επόμενο απόφθεγμα ότι αποτελούν προαπαιτούμενο οποιαδήποτε 

δράσης: «Όταν οι προμήθειες μεταφέρονται σε απόσταση χιλίων λι, τα ποσά που θα 

δαπανηθούν σε άρματα μάχης και λοιπό εξοπλισμό, στην ψυχαγωγία συμβούλων και 

επισκεπτών, καθώς και για την αγορά  διαφόρων υλικών, όπως κόλλα και βαφές, θα 

ανέλθουν σε χίλια νομίσματα ημερησίως. Μετά την εξασφάλιση αυτού του ποσού εκατό 

χιλιάδες άντρες μπορούν να κληθούν στα όπλα» (Σουν Τσου, 2015, σ.12-13). 

Τελευταία προϋπόθεση είναι οι Διαδικασίες που είναι καθοριστικές για να 

λειτουργήσεις ένα μεγάλο οικοδόμημα είτε αυτό είναι στρατιωτικό είτε εκπαιδευτικό. 

Διαβάζοντας τα παρακάτω εκλείπει και η παραμικρή αμφιβολία για την αξία των 

διαδικασιών: «Η τάξη ή η αταξία εξαρτώνται από την οργάνωση· το θάρρος ή η δειλία 

από τις περιστάσεις· ή δύναμη ή η αδυναμία από τη διάταξη» (Σουν Τσου, 2015, σ.32) 

και «Χάρη στη διάταξη ένας νικηφόρος στρατηγός καταφέρνει να κάνει τους 

ανθρώπους του να πολεμούν με ορμητικότητα νερών που απελευθερώνονται ξαφνικά 

για να ριχτούν σε αβυσσαλέα βάθη» (Σουν Τσου, 2015, σ.27). 
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Συμπεράσματα 

Κατόπιν της μελέτης και των συγκρίσεων που έγιναν μέχρι στιγμής, πιστεύω πως έχει 

ανοίξει ο δρόμος της αναγωγής της πραγματείας της «Τέχνης του Πολέμου» στην 

εφαρμογή του μοντέλου αριστείας EFQM στην εκπαίδευση. Διαπιστώσαμε πολλά 

κοινά σημεία ανάμεσα στις θεμελιώδεις αρχές και στα κριτήρια της αριστείας σε 

αντιπαραβολή με τους βασικούς παράγοντες, τις παραμέτρους και τα στοιχεία της 

πραγματείας. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανοίχτηκε ένας δρόμος, τον οποίο 

για να διαβούμε θα χρειαστεί να διανύσουμε μεγάλη απόσταση ακόμη, όμως παρά 

ταύτα πραγματοποιήθηκε ίσως η αρχή. 

Το ότι έχουμε μία στενή σχέση ανάμεσα στα αντικείμενα της διδασκαλίας του Σουν 

Τσου και της εφαρμογής του προτύπου του EFQM δείχνει πλέον εμφανέστερο, 

παρατηρώντας τη γειτνίαση αυτών των δύο. Με φυσικό επακόλουθο, ενδεχομένως 

ακόμη και την υιοθέτηση της άποψης, ότι εφαρμόζοντας τις διδαχές του Σουν Τσου 

μπορούμε να οδηγηθούμε στην αριστεία βάση των προτύπων του Ευρωπαϊκού 

Ιδρύματος για την Διοίκηση της Ποιότητας.  

Μπορεί να χρειάζεται να καλύψουμε κάποιες προεκτάσεις, όμως έχουμε ήδη καλύψει 

τα πρώτα, ίσως και σημαντικότερα βήματα. Είναι στο χέρι μας να εκμεταλλευτούμε 

αυτές τις γνώσεις, να τις διασταυρώσουμε, να τις  καλλιεργήσουμε, ώστε στο τέλος 

να δρέψουμε και να γευτούμε τους καρπούς της γνώσης. 
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Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Θεωρητικές 

πτυχές και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας και της διαδικασίας 

ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Στο πρώτο 

μέρος αναφέρονται οι βασικές θεωρητικές πτυχές του στρατηγικού σχεδιασμού και 

αναπτύσσονται οι διαδικασίες στρατηγικής ανάλυσης, στρατηγικής επιλογής και 

στρατηγικής εφαρμογής, με έμφαση στις δυνατότητες αξιοποίησής τους στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται το υποθετικό παράδειγμα ενός 

ελληνικού δημόσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου, ώστε να παρουσιαστούν τρόποι 

πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών δεδομένων, με στόχο την κάλυψη των 

αναγκών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολικού οργανισμού στο 

παρόν και στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα, τις επιδιώξεις, τις 

προτεραιότητες και τη στρατηγική ικανότητά του, καθώς και τις επιδράσεις του 

περιβάλλοντος σε μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο.  Η παρούσα εργασία κρίνεται 

σημαντική, στο βαθμό που συνδέει τη θεωρία με την πράξη, παρουσιάζοντας 

συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής των εννοιών του στρατηγικού σχεδιασμού, οι 

οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από σχολικές μονάδες, προσαρμοζόμενες στις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους και στο περιβάλλον όπου λειτουργούν. 

Λέξεις-Κλειδιά: Στρατηγικός σχεδιασμός, αποτελεσματικότητα, νηπιαγωγείο. 

Εισαγωγή 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ως έννοια και πρακτική, αναπτύχθηκε στο χώρο των 

επιχειρήσεων, προκειμένου ως οργανισμοί να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν στη 

σύγχρονη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτη ρευστότητα λόγω των 

ταχύτατων πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ η μελέτη και 

εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στους σχολικούς οργανισμούς είναι σχετικά 

πρόσφατη και προέκυψε ως απάντηση στην αύξηση της αβεβαιότητας του 

περιβάλλοντος και της ανάγκης για αποτελεσματικότητα και λογοδοσία (Pashiardis, 

1996˙ Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). Η ανάλυση και η αξιολόγηση αναγκών 

αποτελούν τη βασική διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού, μέσω της οποίας 

επισημαίνονται, τεκμηριώνονται και ιεραρχούνται κενά στα αποτελέσματα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσδιορίζονται τα πραγματικά προβλήματα που 

πρέπει να επιλυθούν, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση από το παρόν στο 

προσδοκώμενο μέλλον (Τσιάκκιρος, 2015α). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών του 
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στρατηγικού σχεδιασμού και των διαδικασιών ανάπτυξής του σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας, καθώς και η σύνδεση των βιβλιογραφικών δεδομένων με τις δυνατότητες 

πρακτικής αξιοποίησής τους. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται το εννοιολογικό 

περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ έπεται η παρουσίαση των εργαλείων 

και διαδικασιών που συνδέονται με την υλοποίησή του στους σχολικούς 

οργανισμούς. Στη συνέχεια, περιγράφεται ένα υποθετικό παράδειγμα ανάπτυξης 

στρατηγικού σχεδιασμού από ολοήμερο νηπιαγωγείο που λειτουργεί στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Στρατηγικός σχεδιασμός - στρατηγική διοίκηση 

Οι όροι στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) και στρατηγική διοίκηση 

(strategic management) χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και περιλαμβάνουν τη λέξη 

«στρατηγική», η οποία έχει τις ρίζες της στην αρχαία λέξη «στρατηγός». Από τη 

στρατιωτική του προέλευση, ο στρατηγικός σχεδιασμός διατηρεί την εστίαση στην 

επίτευξη ενός μελλοντικού στόχου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εναλλακτικές 

επιλογές και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον (UNESCO, 2010). Σύμφωνα με τον 

ορισμό των Johnson, Scholes και Whittington (2005), η στρατηγική αφορά τη 

μακροπρόθεσμη κατεύθυνση και οπτική ενός οργανισμού, η οποία τον θέτει σε 

πλεονεκτική θέση στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, μέσω του 

ταιριάσματος των πόρων και ικανοτήτων του οργανισμού με το στόχο της 

ικανοποίησης των προσδοκιών όλων των εμπλεκομένων.  

Τα σχολεία ως οργανισμοί, όπως οι επιχειρήσεις, έχουν «πελάτες» (γονείς, επόμενες 

βαθμίδες εκπαίδευσης, τοπική κοινότητα, αγορά εργασίας) που ζητούν 

αποτελεσματικότητα και λογοδοσία, λειτουργούν σε πλαίσιο ανταγωνισμού και 

επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων τους και την ικανοποίηση των απεριόριστων 

αναγκών τους με περιορισμένους πόρους (Pashiardis, 1996˙ Tsiakkiros & Pashiardis, 

2002). Όμως, τα σχολεία ως δημόσιοι οργανισμοί διακρίνονται σαφώς από τις 

επιχειρήσεις, δεδομένου ότι στόχος τους δεν είναι το οικονομικό κέρδος, αλλά η 

παραγωγή κοινωνικής αξίας μέσω της προαγωγής της νοητικής και ηθικής αρετής 

των μαθητών τους (Hansen, 2011˙ Hargreaves, 2001). Επιπλέον διαφορές των 

σχολείων από τις επιχειρήσεις εντοπίζονται στη σταθερή δομή, στην αδυναμία 

ελέγχου των εισδοχών τους (προσωπικό, μαθητές), στην έλλειψη ευελιξίας, στο 

συγκεντρωτισμό, στο μακροπρόθεσμο όραμα και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα 

δεν είναι άμεσα ορατά. Ωστόσο, παρά την προέλευσή του από το χώρο των 

επιχειρήσεων και τις ιδιαιτερότητες των σχολικών οργανισμών που αναφέρθηκαν, ο 

στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα σχολεία για 

την πρόβλεψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών διακυμάνσεων, της ασάφειας 

και της αβεβαιότητας, προκειμένου να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στους 

εκπαιδευτικούς τους στόχους (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). 

Σύμφωνα με τον Pashiardis (1996), ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει ζωτική σημασία 

για την επιβίωση των οργανισμών και αποτελείται από ένα σύνολο εννοιών, 

διαδικασιών και εργαλείων, που βοηθούν τους ηγέτες και τα μέλη να σκέφτονται, να 
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δρουν και να μαθαίνουν στρατηγικά (Bryson, 2004). Μέσω της στρατηγικής 

πρόγνωσης και της διατύπωσης εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον εντοπίζεται τι 

πρέπει να αλλάξουν οι οργανισμοί στο παρόν για να επιτύχουν στο μέλλον 

(Τσιάκκιρος, 2015β). Προκειμένου να είναι αποτελεσματικός, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός στα σχολεία πρέπει να αντανακλά τόσο τις ανάγκες των εμπλεκομένων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων) όσο και τις ανάγκες 

της τοπικής κοινότητας και να καθοδηγείται από πραγματικές πληροφορίες που 

συνελέγησαν με επιστημονικότητα˙ επίσης, πρέπει οι σκοποί σε μικροεπίπεδο και 

μακροεπίπεδο να αλληλοσυμπληρώνονται, τα σχέδια να περιλαμβάνουν μετρήσιμα 

κριτήρια και χρονοδιαγράμματα αξιολόγησης, να γίνεται διαρκής, διαμορφωτική 

αξιολόγηση για διενέργεια έγκαιρων διορθώσεων και να υπάρχει τελική αξιολόγηση 

για προβολή των επιτευγμάτων και περαιτέρω αλλαγές στο σχεδιασμό (Τσιάκκιρος, 

2015α,β˙ Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2015α). Η στρατηγική αποτελεί τόσο τον 

προορισμό, όσο και τον οδικό χάρτη για να φτάσουμε σε αυτόν, έχει χρονικό 

ορίζοντα από τρία μέχρι πέντε χρόνια και ξεκινά με τη διατύπωση του οράματος και 

της αποστολής του οργανισμού (Davies & Ellison, 2001). Σύμφωνα με το μοντέλο 

των Johnson, Scholes και Whittington (2005), η στρατηγική διοίκηση περιλαμβάνει 

τρία αλληλοσυνδεόμενα στοιχεία, τα οποία είναι η ανάλυση, η επιλογή και η 

εφαρμογή και παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Στρατηγική ανάλυση 

Η στρατηγική ανάλυση αναφέρεται στη στρατηγική θέση του οργανισμού, μπορεί να 

διαιρεθεί σε εξωτερική και εσωτερική ανάλυση και στόχος της είναι το ταίριασμα 

των ικανοτήτων και της κουλτούρας του οργανισμού με τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2015α,β). Έχει ως αφετηρία την επισκόπηση 

του περιβάλλοντος, όπου ο οργανισμός κοιτάζει προς τα έξω (ανταπόκριση στο 

περιβάλλον) και προς τα μπροστά (πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών), με διαρκή, 

συστηματική εγρήγορση (Pashiardis, 1996). Επιπροσθέτως, ο οργανισμός οφείλει να 

εξετάζει την ποιότητα και ποσότητα των πόρων που διαθέτει (ανθρώπινων, 

οικονομικών, φυσικών και άυλων), καθώς και  την ιδιαίτερη κουλτούρα του και τις 

αντιλήψεις και προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία. Οι 

αναλύσεις PESTE αναφέρονται στις Πολιτικές/Political, Οικονομικές/Economical, 

Κοινωνικές/Sociological, Τεχνολογικές/Technological και Εκπαιδευτικές/Educational 

περιβαλλοντικές επιδράσεις, που αποτελούν το μακροεπίπεδο του εκπαιδευτικού 

οργανισμού, αλληλεπιδρούν και καθορίζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές και 

κατευθύνσεις. Οι αναλύσεις SWOT αφορούν το μικροεπίπεδο του σχολικού 

οργανισμού και συγκεκριμένα τις εσωτερικές Δυνατότητες/Strengths και 

Αδυναμίες/Weaknesses και τις εξωτερικές Ευκαιρίες/Opportunities και 

Απειλές/Threats. Στο μικροεπίπεδο του εκπαιδευτικού οργανισμού αναλύεται επίσης 

ο ιστός κουλτούρας του σχολείου, όπου παρατηρούνται και καταγράφονται οι 

ιστορίες, τα σύμβολα, οι ρουτίνες, τα τελετουργικά, οι οργανωτικές δομές, τα 

συστήματα ελέγχου και οι δομές δύναμης που σχηματίζονται και λειτουργούν στον 
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οργανισμό. Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η βαθύτερη κατανόηση της κουλτούρας 

του σχολείου, καθώς οι συμβατές με την κουλτούρα του οργανισμού στρατηγικές 

είναι πιθανότερο να επιτύχουν (Hansen, 2011˙ Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). Σε 

αυτό το στάδιο τίθενται προς προβληματισμό τα βασικά για το στρατηγικό σχεδιασμό 

ερωτήματα: «ποιοί είμαστε;», «ποιοί θέλουμε να είμαστε στο μέλλον;» και «πώς θα 

φτάσουμε εκεί που θέλουμε;» (Τσιάκκιρος, 2015β).  

Στρατηγική επιλογή 

Η στρατηγική επιλογή αποτελεί συνισταμένη της στρατηγικής ανάλυσης και του 

οράματος του οργανισμού, απ’ όπου απορρέουν εφικτοί και μετρήσιμοι σκοποί και 

στόχοι (Τσιάκκιρος, 2015β). Κατά τη διαδικασία της στρατηγικής επιλογής 

διακρίνονται τρία στάδια: η παραγωγή εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, η 

αξιολόγησή τους ανάλογα με την καταλληλότητα, την εφαρμοσιμότητα και την 

αποδεκτικότητά τους και η τελική επιλογή. Η παραγωγή εναλλακτικών στρατηγικών 

επιλογών αναφέρεται στην καταγραφή όλων των τρόπων δράσης που είναι διαθέσιμοι 

στον οργανισμό, όπως προέκυψαν κατά τη στρατηγική ανάλυση. Κριτήριο για την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας μιας στρατηγικής επιλογής αποτελεί το αν και κατά 

πόσο εξυπηρετεί τις ανάγκες και τους στόχους που εντοπίστηκαν και διατυπώθηκαν. 

Η εφαρμοσιμότητα των στρατηγικών επιλογών κρίνεται με γνώμονα την επάρκεια 

και το είδος των πόρων του σχολείου, είτε αυτοί αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή, 

είτε τις ιδιαίτερες ικανότητες των μελών κάθε σχολικού οργανισμού και το πώς αυτές 

θα αποδώσουν στην πράξη. Όσον αφορά την αποδεκτικότητα, αυτή καθορίζεται από 

το βαθμό συναίνεσης των εμπλεκομένων, αλλά και από τους κινδύνους που ενέχονται 

γι’ αυτούς από την εφαρμογή της εκάστοτε στρατηγικής επιλογής (Tsiakkiros & 

Pashiardis, 2002). Η διαδικασία της στρατηγικής επιλογής οδηγεί στην ανάδειξη και 

επιλογή των πιο βιώσιμων στρατηγικών. Επιπλέον, πρέπει να προσδιοριστεί ο χρόνος 

ολοκλήρωσης (βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη) και το κόστος 

(χαμηλό, μεσαίο, υψηλό) κάθε στρατηγικής επιλογής, προκειμένου να προβλεφθεί η 

βιωσιμότητά της και να τεθεί σε εφαρμογή (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). 

Στρατηγική εφαρμογή 

Η στρατηγική εφαρμογή αφορά την ανάληψη δράσης σε σχέση με τις στρατηγικές 

που επιλέχθηκαν και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατανομή πόρων, την 

οργανωτική δομή και σχεδιασμό και τη διοίκηση στρατηγικής αλλαγής. Σε αυτό το 

στάδιο, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σχέδια δράσης, έργα, συγκεκριμένους ρόλους και 

υπευθυνότητες, χρονοδιαγράμματα, πόρους, εκπαίδευση και υποστήριξη προσωπικού 

και πληροφόρηση. Οι πόροι του οργανισμού (άνθρωποι, πληροφορίες, οικονομικά 

και τεχνολογικά μέσα) πρέπει να ενισχύονται ώστε να υποστηρίζουν τις στρατηγικές, 

αλλά και, αντιστρόφως, η επιτυχής εφαρμογή των στρατηγικών εξαρτάται από την 

προσαρμογή τους στις συγκεκριμένες δυνατότητες του εκάστοτε οργανισμού 

(Johnson, Scholes & Whittington, 2005). Επιπλέον, κατά την εφαρμογή του 

στρατηγικού σχεδίου, συντελείται συνεργατική έρευνα, αξιολόγηση πορείας και 

διαμορφωτική αξιολόγηση, ενώ είναι σημαντική και η τελική ανασκόπηση και 
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αξιολόγηση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Στην προσπάθεια ο 

στρατηγικός σχεδιασμός να μην είναι μια γραμμική διαδικασία, αλλά μια δυναμική 

διεργασία, η διαμορφωτική αξιολόγηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς 

εξασφαλίζει την ευελιξία του στρατηγικού σχεδιασμού, ώστε οι επιλεγμένες 

στρατηγικές να τροποποιούνται για να είναι πιο αποτελεσματικές ή να 

εγκαταλείπονται αν δεν αποδίδουν και να επιλέγονται άλλες. Η έρευνα και η 

αξιολόγηση οφείλουν να στηρίζονται σε δεδομένα που συλλέγονται με 

επιστημονικότητα, χρησιμοποιώντας ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους 

(ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις). Όσον αφορά την οργανωτική δομή, αυτή 

αναφέρεται στον τρόπο κατανομής της εργασίας και στο ταίριασμα των ικανοτήτων 

των ατόμων με τους στόχους και τις ευθύνες, ενώ η διοίκηση της στρατηγικής 

αλλαγής σχετίζεται άμεσα με το ρόλο του ηγέτη του σχολικού οργανισμού 

(Πασιαρδής & Τσιάκκιρος, 2015). Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα υποθετικό 

παράδειγμα ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού, με ορίζοντα τριετίας, σε ένα 

ολοήμερο νηπιαγωγείο που θα αποκαλούμε «Ηλιοτρόπιο». 

Παράδειγμα ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού στο ολοήμερο νηπιαγωγείο 

Το «Ηλιοτρόπιο» είναι ένα δημόσιο νηπιαγωγείο σε ημιαστική περιοχή, με δύο 

ολοήμερα τμήματα που αριθμούν συνολικά τριανταπέντε μαθητές, όπου εργάζονται 

τέσσερις νηπιαγωγοί. Η προϊσταμένη του «Ηλιοτρόπιου», στην πρώτη συνάντηση του 

Συλλόγου Διδασκόντων, εξέθεσε στα μέλη του σχολικού οργανισμού τον κίνδυνο 

απώλειας μιας θέσης νηπιαγωγού, καθώς η αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας του 

ολοήμερου νηπιαγωγείου (ΦΕΚ 2670/16), σε συνδυασμό με κοινωνικούς και 

οικονομικούς παράγοντες (μείωση γεννήσεων, μερική απασχόληση γονέων, ανεργία), 

οδηγεί στη σταδιακή μείωση των αιτήσεων για φοίτηση στο ολοήμερο πρόγραμμα, 

ιδιαιτέρως των νηπίων β΄ ηλικίας για τα οποία η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν είναι 

υποχρεωτική. Κατόπιν, ενημέρωσε τις νηπιαγωγούς για τις δυνατότητες και τις 

διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού ως εργαλείου αντιμετώπισης του 

προαναφερόμενου κινδύνου και, παρέχοντας στήριξη και πληροφόρηση, τις ενέπλεξε 

στη στρατηγική ανάλυση (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). Παράλληλα, μοιράστηκαν 

στους γονείς των νηπίων και στους δασκάλους του δημοτικού ερωτηματολόγια 

ανοιχτών ερωτήσεων αναφορικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της φοίτησης 

στο νηπιαγωγείο. 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης PESTE (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2015α αναφέρθηκαν, 

το πολιτικό-νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τους σκοπούς του ολοήμερου 

νηπιαγωγείου και την υποχρεωτικότητα φοίτησης για τα νήπια (Νόμος 3518/2006, σ. 

2959), η Ατζέντα 2030 που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών (United Nations, 2015) και αναφέρει ως στρατηγικό στόχο της αειφόρου 

ανάπτυξης την παροχή συμπεριληπτικής και ποιοτικής εκπαίδευσης από την 

προσχολική ηλικία, καθώς και το ευρωπαϊκό πλαίσιο «ΕΚ 2020» που θέτει ως 

στρατηγικό στόχο/κριτήριο τη φοίτηση στην προσχολική αγωγή του 95% των νηπίων 

από 4 ετών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΕΕτΕΕ, 2009). Στους 
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οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, αναφέρθηκαν οι επιδράσεις της 

οικονομικής κρίσης στη μείωση των πόρων του σχολείου, η παροχή vouchers για τη 

φοίτηση των νηπίων β΄ ηλικίας σε μονάδες προσχολικής φροντίδας (παιδικούς 

σταθμούς), οι μεταβολές στην εργασιακή απασχόληση των γονέων, καθώς και η 

μείωση των γεννήσεων στην περιοχή. Επίσης, συζητήθηκε η τεχνολογική πρόοδος 

και οι επιδράσεις της στη διδασκαλία και τη λειτουργία των σχολείων (δυνατότητες 

προβολής του εκπαιδευτικού έργου, διασύνδεση με άλλα σχολεία), ενώ στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον αναγνωρίστηκαν η ανάγκη για συνέχεια και ομαλή 

μετάβαση στο δημοτικό σχολείο και η αύξηση της απαίτησης για λογοδοσία. 

Από την ανάλυση SWOT (Orr, 2013), προέκυψε ότι οι σημαντικότερες δυνατότητες 

αφορούν το προσωπικό του «Ηλιοτρόπιου» (προϊσταμένη με γνώσεις εκπαιδευτικής 

έρευνας και ηγεσίας λόγω σχετικών μεταπτυχιακών σπουδών, νηπιαγωγός με 

πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στην πληροφορική), την κτιριακή υποδομή και τα εποπτικά 

μέσα (ευρύχωρες αίθουσες, μεγάλη αυλή, σύγχρονος και καλοσυντηρημένος 

παιδαγωγικός εξοπλισμός), τα προγράμματα και τις συνθήκες διδασκαλίας-μάθησης. 

Στα αδύναμα σημεία εντάχθηκαν η τυπική επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και 

δασκάλους και η ελλιπής παρουσίαση και διάχυση των εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινότητα. Ως ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί 

το σχολείο θεωρήθηκαν η αυξανόμενη έμφαση που δίνεται διεθνώς στην προσχολική 

αγωγή (Dahlberg & Moss, 2005˙ ΕΕτΕΕ, 2009˙ United Nations, 2015), και οι 

δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογική πρόοδος. Κυριότερη απειλή θεωρήθηκε η 

μείωση του μαθητικού πληθυσμού (όπως προκύπτει από την εξέταση των 

δημοτολογίων και των αρχείων του σχολείου), κυρίως στο ολοήμερο πρόγραμμα και 

ιδιαιτέρως των νηπίων β΄ ηλικίας, καθώς το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικής 

φοίτησης εξυπηρετεί περισσότερο τους γονείς, ενώ παρατηρείται στροφή των γονέων 

νηπίων β΄ ηλικίας προς δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς λόγω της 

χρηματοδότησης (vouchers), της σίτισης και της ευελιξίας του ωραρίου. Θετικά και 

αρνητικά σενάρια (Pashiardis, 1996) προέκυψαν από την οικονομική κρίση, που 

θεωρήθηκε ταυτόχρονα ως απειλή (περιορισμός πόρων) και ως ευκαιρία (στροφή σε 

άυλες, ηθικές αξίες), και από τη μείωση της απασχόλησης των γονέων, που δύναται 

να οδηγήσει, τόσο σε μείωση της ζήτησης για ολοήμερη εκπαίδευση, όσο και σε 

αύξηση της συμμετοχής και αρωγής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες. 

Ο ιστός κουλτούρας του «Ηλιοτρόπιου» (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2015β), 

χαρακτηρίζεται από ιστορίες που αφορούν προηγούμενες επιτυχίες και καινοτομίες, 

με έμφαση σε πυρηνικές πεποιθήσεις για την ηθική αποστολή του σχολείου 

(δημοκρατία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων και της 

διαφορετικότητας) και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης (Dahlberg & Moss, 2005). 

Οι ρουτίνες και τα τελετουργικά του σχολικού οργανισμού προάγουν την ανοιχτή, 

τυπική και άτυπη, επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, ενώ η συμβολική 

συμπεριφορά και γλώσσα επιβραβεύει την προσπάθεια και δεν στιγματίζει τα λάθη 

(Hoy & Miskel, 2013). Ωστόσο, η προϊσταμένη εμφανίζεται να έχει αυξημένη 

δύναμη και έλεγχο σε σχέση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικούς, συγκεντρώνοντας την 
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οργανωτική ευθύνη του σχολείου. 

Δεκαπέντε ημέρες μετά την πρώτη, πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση 

διδασκόντων όπου, μέσω σύνθεσης των αποτελεσμάτων της στρατηγικής ανάλυσης 

και ενσωμάτωσης των προσδοκιών των εμπλεκομένων (νηπιαγωγών, γονέων, 

δασκάλων) (Τσιάκκιρος, 2015β), προέκυψε η αποστολή του «Ηλιοτρόπιου» με την 

εξής διατύπωση: «Σε έναν ανοιχτό σχολικό οργανισμό, που δίνει έμφαση στη 

μάθηση, στη συμμετοχή και στις ανθρώπινες σχέσεις, δημιουργούμε τις κατάλληλες 

συνθήκες για τη φοίτηση όλων των νηπίων 4-6 ετών, στο πλαίσιο της εξασφάλισης 

ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, της μείωσης των μορφωτικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων και της σύνδεσης με το δημοτικό σχολείο». Όπως φαίνεται από την 

προηγούμενη διατύπωση, σκοπός του «Ηλιοτρόπιου» είναι να βγει από την 

εσωστρέφεια και να γίνει ένας οργανισμός ανοικτής αλληλεπίδρασης με το 

περιβάλλον του και, ιδιαιτέρως, με γονείς και δασκάλους (Γκλιάου, 2005˙ Everard & 

Morris, 1999). Επίσης, επιδιώκει να είναι ένας οργανισμός μάθησης με έμφαση στις 

ανθρώπινες σχέσεις, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), που έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν 

παράγοντες επιτυχίας του σχολείου και βελτίωσης των εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων (Harris, Caldwell, & Longmuir, 2013˙ Πασιαρδής, 2012).  

Καθώς όμως τα σχολεία υπάρχουν επειδή υπάρχουν οι μαθητές, σημαντικότερος 

σκοπός του «Ηλιοτρόπιου» είναι η διετής φοίτηση όλων ανεξαιρέτως των νηπίων α΄ 

και β΄ ηλικίας της σχολικής του περιφέρειας στο ολοήμερο πρόγραμμα. Η υψηλή 

ιεράρχηση αυτού του σκοπού, σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές επιταγές (ΕΕτΕΕ, 2009), 

έγκειται στην πεποίθηση ότι η προσχολική αγωγή μπορεί να έχει θετική επίδραση 

στους μαθητές και την κοινωνία, το ολοήμερο πρόγραμμα παρέχει άνεση χρόνου για 

καινοτόμα προγράμματα και εξατομικευμένη διδασκαλία, ενώ ο χρόνος της σίτισης 

και της χαλάρωσης είναι πολύτιμος για την εξάσκηση κοινωνικο-συναισθηματικών 

δεξιοτήτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2007˙ Υ.ΠΑΙ.Θ., 2014α,β). Μέσω της επίτευξης του στόχου 

της διετούς φοίτησης στο ολοήμερο πρόγραμμα, προσδοκάται η μείωση των 

μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, η παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών 

και η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες για αποτελεσματικότητα και λογοδοσία 

(Anderson, 2005˙ Nόμος 2525/97, σ. 6673).  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του «Ηλιοτρόπιου» αποφασίστηκε να έχει ορίζοντα 

τριετίας, συνεπώς οι κατάλληλες στρατηγικές πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμες ή 

μεσοπρόθεσμες, το κόστος δεν πρέπει να είναι υψηλό, λόγω της οικονομικής 

στενότητας, ενώ η αποδεκτικότητά τους προκύπτει από την ανταπόκρισή τους στους 

συναποφασισμένους σκοπούς (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). Οι στρατηγικές που 

κρίθηκαν πιο βιώσιμες ήταν: α) η τακτική τυπική και άτυπη επικοινωνία, ενημέρωση 

και συνεργασία με τους γονείς και το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ, για την προβολή των 

εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του ολοήμερου προγράμματος και της σημασία της 

διετούς φοίτησης σε αυτό, με στόχο την αύξηση των εγγραφών, β) η ανάπτυξη 

προσωπικού (κυρίως μέσω ενδοσχολικής επιμόρφωσης) και η ανάληψη καινοτόμων 
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προγραμμάτων, για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής ποιότητας, γ) δράσεις ομαλής 

μετάβασης, σε συνεργασία με τους γονείς και τους δασκάλους, για τη σύνδεση με το 

δημοτικό σχολείο, δ) η δημιουργία κοινότητας μάθησης, μέσω διασύνδεσης με 

νηπιαγωγεία εντός και εκτός Ελλάδας, για περαιτέρω βελτίωση των διδακτικών 

πρακτικών, και ε) η δίκαιη κατανομή ελέγχου και ευθυνών και η καλλιέργεια 

σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, για τη βελτίωση 

της κουλτούρας του σχολείου (Epstein & Sheldon, 2002˙ Harris, 2011˙ Harris et al., 

2013˙ Oplatka & Hemsley-Brown, 2004˙ ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2007). Οι τρεις πρώτες 

στρατηγικές αποφασίστηκε να αναπτυχθούν τον πρώτο χρόνο, η τέταρτη το δεύτερο 

χρόνο, ενώ η πέμπτη θα αναπτυχθεί καθ’ όλη την τριετία, καθώς οι αλλαγές στην 

κουλτούρα και στις στάσεις επιτυγχάνονται σε βάθος χρόνου (Hoy & Miskel, 2013).  

Ωστόσο, η στρατηγική ανάλυση και η στρατηγική επιλογή δεν έχουν νόημα αν ο 

οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα στρατηγικής εφαρμογής (Πασιαρδής & 

Τσιάκκιρος, 2015). Ο σημαντικότερος πόρος του «Ηλιοτρόπιου» είναι οι άνθρωποι, 

οι ικανότητες των οποίων εξυπηρετούν τις ανάγκες των σχεδίων δράσης (Πασιαρδής 

& Τσιάκκιρος, 2015). Πιο συγκεκριμένα, οι γνώσεις της προϊσταμένης στην 

εκπαιδευτική έρευνα εξυπηρετούν την ανάγκη για συλλογή, επεξεργασία και 

παρουσίαση χρήσιμων, επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών, από την πορεία 

και τα αποτελέσματα του σχεδιασμού. Οι εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής της 

μίας νηπιαγωγού θα αξιοποιηθούν στη δημιουργία ιστοσελίδας του νηπιαγωγείου, 

στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μάρκετινγκ και της προβολής των συντελούμενων 

παιδαγωγικών δράσεων και εκπαιδευτικών καινοτομιών˙ έτσι επιδιώκεται να 

αναγνωριστεί η σημασία του έργου που επιτελείται από τους γονείς, οι οποίοι 

αναμένεται να λειτουργήσουν ως αρωγοί των δράσεων (χρήματα, συμμετοχή) και 

πρεσβευτές για τη δημιουργία καλής φήμης του σχολείου (Tsiakkiros & Pashiardis, 

2002˙ Oplatka & Hemsley-Brown, 2004). Η τρίτη εκπαιδευτικός θα αναλάβει την 

επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών, καθώς διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες 

και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ η τέταρτη θα αναλάβει τη διενέργεια 

προγράμματος μετάβασης στο δημοτικό σχολείο, αξιοποιώντας την εμπειρία της από 

αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε εκπονήσει στο νηπιαγωγείο όπου υπηρετούσε πριν 

δύο έτη (Epstein & Sheldon, 2002˙ ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2007). 

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αποφασίστηκε η διενέργεια συναντήσεων των 

εκπαιδευτικών κάθε δεκαπέντε μέρες για την παρακολούθηση της πορείας, την 

ανταλλαγή πληροφοριών και τον επαναπροσδιορισμό των δράσεων, και μηνιαίων 

συναντήσεων ενημέρωσης και συνεργασίας με τους γονείς. Ένα ερωτηματολόγιο 

ποσοτικής αποτίμησης των παραγόντων του σχολείου (Harms, Clifford & Cryer, 

2005) θα δοθεί στην έναρξη της εφαρμογής του σχεδιασμού και στο τέλος κάθε 

χρόνου, σε εκπαιδευτικούς και γονείς, ώστε να αξιολογείται αν υπήρξε βελτίωση και 

σε ποιους τομείς, ενώ θα γίνει και ποιοτική αξιολόγηση των δράσεων μέσω 

συνεντεύξεων με γονείς και δασκάλους. Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται τόσο 

στην ιστοσελίδα του σχολείου, όσο και σε σχετική εκδήλωση, όπου θα 

προσκαλούνται τηλεφωνικά και οι γονείς νηπίων β΄ ηλικίας του επόμενου έτους 

175

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



(στοιχεία δημοτολογίου). Το δεύτερο χρόνο, και εφόσον έχουν εδραιωθεί στο 

«Ηλιοτρόπιο» χαρακτηριστικά οργανισμού μάθησης (εμπιστοσύνη, διαμοιρασμένη 

ηγεσία, συμμετοχή και συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων), θα γίνει προσπάθεια 

σύνδεσης του «Ηλιοτρόπιου» με άλλα νηπιαγωγεία, μέσω διαδικτυακών 

προγραμμάτων, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινότητα μάθησης που, όπως έχει 

αποδειχθεί, προάγει τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών και της 

αποτελεσματικότητας σχολείων και εκπαιδευτικών (Harris & Jones, 2010). Ο τρίτος 

χρόνος θα αφιερωθεί στη τελική αποτίμηση-αξιολόγηση, με τη συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών νηπιαγωγείου και δημοτικού, γονέων) και στον 

περαιτέρω στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ, κατά την κυκλική διαδικασία της 

στρατηγικής αλλαγής μεταξύ σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης, η 

προϊσταμένη θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως φορέας της αλλαγής, υιοθετώντας 

το στυλ ηγεσίας που είναι κατάλληλο για τις συνθήκες και το περιεχόμενο της 

αλλαγής (Πασιαρδής 2012˙ Πασιαρδής & Τσιάκκιρος, 2015). 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Με την παρούσα εργασία γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ως 

ανοικτά συστήματα και στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, πρέπει διαρκώς να 

αλλάζουν και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ευρύτερης 

κοινωνίας (Pashiardis, 1996). Η στρατηγική σκέψη, που είναι προσανατολισμένη στη 

δράση, συνδυάζοντας πληροφορίες από το παρελθόν με προγνώσεις για το μέλλον 

των οργανισμών, δύναται να αυξάνει την κατανόηση του παρόντος, παράγοντας το 

βέλτιστο αποτέλεσμα με τους λιγότερους πόρους (Τσιάκκιρος, 2015β). Οι αυξημένες 

απαιτήσεις λογοδοσίας μπορούν, σε συνάρτηση με τη δέσμευση στον ηθικό σκοπό 

του σχολείου και με στρατηγικές ανάπτυξης ικανοτήτων, να οδηγήσουν στη διαρκή 

βελτίωση, δίνοντας έμφαση στους ανθρώπινους πόρους και στις σχέσεις, που 

φαίνεται να είναι σημαντικότερος παράγοντας αποτελεσματικότητας από την 

υλικοτεχνική υποδομή (Πασιαρδής, 2012). 

Στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο παρατηρείται συχνά μια 

‘δαιμονοποίηση’ όρων και εργαλείων που προέρχονται από το χώρο των 

επιχειρήσεων. Πρέπει, ωστόσο, να γίνει κατανοητό ότι κανένα εργαλείο δεν μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως καλό ή κακό, αλλά ο τρόπος χρήσης του προσδιορίζει τα 

αποτελέσματα που θα έχει. Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά, 

ως συστηματοποιημένος, μεθοδικός και επιστημονικός τρόπος δράσης, δύναται να 

προσαρμοστεί στις ανάγκες, στις αξίες και στις δυνατότητες των σχολικών 

οργανισμών, ώστε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας. Η μοναδικότητα του συγκείμενου, της κουλτούρας και της 

σύνθεσης των εμπλεκομένων στη λειτουργία της κάθε σχολικής μονάδας, δεν 

επιτρέπει γενικεύσεις και προσφορά «μαγικών» συνταγών και λύσεων. Όμως, 

κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό οι επιστήμονες εκπαιδευτικοί να αποφεύγουν τις 

αγκυλώσεις, να γνωρίζουν εργαλεία, διαδικασίες, και μέσα που έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικά σε ευρύτερους χώρους κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής 
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δραστηριότητας και, κάνοντας τις αναγκαίες και κατάλληλες προσαρμογές ώστε να 

συνδέουν τη θεωρία με την πράξη παραμένοντας πιστοί στην ηθική αποστολή του 

σχολείου, να τα αξιοποιούν για την αντιμετώπιση των εκάστοτε απειλών που δέχεται 

το δημόσιο σχολείο και για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Περαιτέρω, 

προβάλλει ως αναγκαία η επιστημονική διερεύνηση της εφαρμογής των πρακτικών 

του στρατηγικού σχεδιασμού από τις σχολικές μονάδες και της αποτελεσματικότητάς 

τους στο σύγχρονο, ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Βιβλιογραφία 

Anderson, J., A. (2005).  Accountability in education. Paris: International Institute for 

Educational Planning. 

Bryson, J., M. (2004). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A 

guide to strengthening and sustaining organizational achievement (3rd ed.). San 

Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Γκλιάου-Χριστοδούλου, Ν. (2005). Η ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην 

κατεύθυνση ανάπτυξης αποτελεσματικής συνεργασίας σχολείου - οικογένειας. 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 10, 74-83.  

Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and Politics in Early Childhood Education. 

Oxfordshire: Routledge Falmer. 

Davies, B., & Ellison, L. (2001). Organisational learning: building the future of a 

school. International Journal of Educational Management, 15(2), 78-85.  

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2009, Μάιος 28). Συμπεράσματα του 

συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την 

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») 

(2009/C119, C119/02-10). 

Epstein, J., L., & Sheldon, S., B. (2002). Present and Accounted for: Improving 

Student Attendance Through Family and Community Involvement. The Journal of 

Educational Research, 95(5), 308-318. 

Everard, B., & Morris, G. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. 

(Μετάφραση ΕΑΠ). Πάτρα. 

Η Περί Ωρολογίου Προγράμματος Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

Απόφαση, (2016, Αύγουστος 26). Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, 2670/16, τ. Β΄, σσ. 28748-28750. 

Hansen, J., R. (2011). Application of Strategic Management Tools After an NPM-

Inspired Reform: Strategy as Practice in Danish Schools. Administration & Society, 

43(7), 770–806. 

177

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Hargreaves, D., H. (2001). A Capital Theory of School Effectiveness and 

Improvement [1]. British Educational Research Journal, 27(4), 487-503. 

Harms, T., Clifford, R., M., & Cryer, D. (2005). Early Childhood Environment Rating 

Scale - Revised Edition. New York: Teachers College Press. 

Harris, A., & Jones, M. (2010). Professional learning communities and system 

improvement. Improving Schools, 13(2), 172-181. 

Harris, J. (2011). System improvement through collective capacity building. Journal 

of Educational Administration, 49(6), 624-636. 

Harris, J., Caldwell, B., & Longmuir, F. (2013). Literature review: A culture of trust 

enhances performance. Melbourne: Australian Institute for Teaching and School 

Leadership. 

Hoy, W. & Miskel, C. (2013). Educational Administration: theory, research and 

practice. (9th Edition). New York: McGraw-Hill, Inc. 

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy 

(7th edition). Essex: Pearson Education Limited.  

Νόμος 3518 (2006).  (Διαθέσιμο on line: http://www.ggka.gr/3518_06.pdf, 

προσπελάστηκε στις 15/11/2016). 

Nόμος 2525 (1997). (Διαθέσιμο on line: 

http://www.seepeaa.gr/LH2Uploads/ItemsContent/194/2.pdf, προσπελάστηκε στις 

15/11/2016). 

Oplatka, I., & Hemsley-Brown, J. (2004). The research on school marketing. Journal 

of Educational Administration, 42(3), 375-400. 

Orr, B. (2013). Conducting a SWOT Analysis for Program Improvement. US-China 

Education Review A, 3(6), 381-384. 

Πασιαρδής, Π. (2012). Επιτυχημένοι Διευθυντές Σχολείων: Διεθνείς ερευνητικές τάσεις 

και η ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Ίων. 

Πασιαρδής, Π., & Τσιάκκιρος, Α. (2015). Στρατηγικό σχέδιο και εφαρμογή . Στο Π. 

Πασιαρδής (Επιμ.), Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός 

σχεδιασμός-Τόμος ΙΙ: Στρατηγικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση (σσ. 173-197). Αθήνα: 

Έλλην. 

Pashiardis, P. (1996). Environmental scanning in educational organizations: uses, 

approaches, sources and methodologies. International Journal of Educational 

Management, 10(3), 5-9. 

178

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.ggka.gr/3518_06.pdf
http://www.seepeaa.gr/LH2Uploads/ItemsContent/194/2.pdf


Τσιάκκιρος, Α. (2015α). Οργανισμοί και διοίκηση – Ανάλυση αναγκών. Στο Π. 

Πασιαρδής (Επιμ.), Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός 

σχεδιασμός-Τόμος ΙΙ: Στρατηγικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση (σσ. 23-47). Αθήνα: 

Έλλην. 

Τσιάκκιρος, Α. (2015β). Η στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος - Εισαγωγή στην 

έννοια της στρατηγικής. Στο Π. Πασιαρδής (Επιμ.), Διαχείριση αλλαγής, σχολική 

αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός-Τόμος ΙΙ: Στρατηγικός σχεδιασμός 

στην εκπαίδευση (σσ. 49-95). Αθήνα: Έλλην. 

Τσιάκκιρος, Α., & Πασιαρδής, Π. (2015α). Στρατηγική ανάλυση – (Ι) Το εξωτερικό 

και ανταγωνιστικό περιβάλλον των οργανισμών. Στο Π. Πασιαρδής (Επιμ.), 

Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός-Τόμος 

ΙΙ: Στρατηγικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση (σσ. 97-121). Αθήνα: Έλλην. 

Τσιάκκιρος, Α., & Πασιαρδής, Π. (2015β). Στρατηγική ανάλυση – (ΙΙ) Το εσωτερικό 

περιβάλλον των οργανισμών. Στο Π. Πασιαρδής (Επιμ.), Διαχείριση αλλαγής, σχολική 

αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός-Τόμος ΙΙ: Στρατηγικός σχεδιασμός 

στην εκπαίδευση (σσ. 123-147). Αθήνα: Έλλην. 

Tsiakkiros, A., & Pashiardis, P. (2002). Strategic planning and education: the case of 

Cyprus.  International Journal of Educational Management, 16(1), 6-17. 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2007). Εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στο Ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο. Εγκύκλιος (αρ. πρ. Φ. 50/92/57655/Γ1, ημερ. 05/06/2007). Αθήνα. 

Υ.ΠΑΙ.Θ. (2014α). Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 

2014-2015. Εγκύκλιος (αρ. πρ. Φ. 32/227/145146/ Γ1, ημερ. 12/09/2014). Αθήνα. 

Υ.ΠΑΙ.Θ. (2014β). Υποστήριξη των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 

Ολοήμερων Νηπιαγωγείων – Στελέχωση με εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και ΠΕ 60, που 

προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων: Υποστήριξη των Ολοήμερων 

Σχολείων (Β) – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση» για 

το διδακτικό έτος 2014-2015. Εγκύκλιος (αρ. πρ. Φ. 50/262/158434/ Γ1, ημερ. 

02/10/2014). Αθήνα. 

UNESCO (2010). Strategic planning: Concept and rationale. Education Sector 

Planning Working Papers. Working Paper 1. Paris: International Institute for 

Educational Planning. 

United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. (Διαθέσιμο on line: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1, προσπελάστηκε 

στις 15/11/2016). 

179

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1


Ανάπτυξη της αποκλίνουσας σκέψης με τη μέθοδο των «6 σκεπτόμενων καπέλων»: 

Η περίπτωση της Πολιτικής Παιδείας 

Μαλαγκονιάρη Μαρία  

Οικονομολόγος, BSc., Εκπαιδευτικός 

maria92mal@gmail.com 

 

Γαλανάκης Γιάννης  

Οικονομολόγος BSc., Εκπαιδευτικός 

galanakis.gian@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην καλλιέργεια της αποκλίνουσας σκέψης των μαθητών 

στο Γενικό Λύκειο μέσω του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας, το οποίο εκλαϊκεύει 

την πραγματικότητα στο σχολείο και να τη συνδέσει με τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, 

η ενότητα που επιλέχθηκε αφορά στην κυκλοφοριακή αγωγή – τροχαία ατυχήματα· οι 

μαθητές απαντούν σε ερωτήματα με τη μέθοδο των «έξι (6) καπέλων σκέψης» του 

Edward de Bono. Η τεχνική αυτή έχει θεωρηθεί αρωγός για μία πιο δημιουργική και 

βιωματική μάθηση, καθώς οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να σκεφτούν πολλά πράγματα 

ταυτόχρονα και να τα συνδυάσουν μεταξύ τους. Η συμβολή της έγκειται στην καλύτερη 

κατανόηση των εννοιών, στην προώθηση της ομαδοσυνεργατικής δραστηριότητας, στην 

περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών, στη δημιουργία 

ενός ευχάριστου μαθησιακού κλίματος και στη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας.  

Λέξεις – Κλειδιά: οδική αγωγή, πολιτική παιδεία, αποκλίνουσα σκέψη 

 

Εισαγωγή 

Σκοποθεσία και Προβληματική 

Η καλλιέργεια της αποκλίνουσας σκέψης των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί με πολλές 

βιωματικές τεχνικές· μία εξ’ αυτών είναι η μέθοδος των «έξι (6) καπέλων σκέψης» του 

Edward de Bono (1980), η οποία αποτελεί αρωγό για μία δημιουργική και καινοτόμα 

μάθηση, δεδομένης της συνδυαστικής σκέψης που απαιτείται από τους εκπαιδευόμενους.  

Η συμβολή της έγκειται στην καλύτερη κατανόηση των υπό εξέταση εννοιών, στην προ-

ώθηση της ομαδοσυνεργατικής δραστηριότητας, στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανο-

τήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών, στη δημιουργία ενός ευχάριστου μαθησιακού 

κλίματος, στη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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Βασισμένοι στη διδακτική ενότητα «Η κυκλοφοριακή αγωγή – Τα τροχαία ατυχήματα» 

του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α’ Γενικού Λυκείου1, έγινε προσπάθεια χρή-

σης των «καπέλων σκέψης». 62 μαθητές, ηλικίας 16 ετών, κλήθηκαν να αναλύσουν την 

«οδική ασφάλεια στον εθνικό δρόμο Πάτρας – Θεσσαλονίκης» απαντώντας σε ποικίλα 

κριτικά ερωτήματα, λειτουργούμενα ως εφαλτήριο προβληματισμού αναφορικά με τα 

αίτια, τις συνέπειες και τα μέτρα πρόληψης από τα τροχαία ατυχήματα.  

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η έννοια της δημιουργικότητας 

Η δημιουργικότητα (creativity), εννοιολογικά, θεωρείται ως η ικανότητα παραγωγής ε-

νός νέου έργου ή μίας ιδέας με βάση τη φαντασία, αποτελώντας απότοκο ειδικής εκπαί-

δευσης και μάθησης μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Στη βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις όσον αφορά στην οριοθέτηση της έν-

νοιας της δημιουργικότητας, αλλά αρκετοί υποστηρίζουν ότι αυτή μπορεί να αντιμετω-

πιστεί ως μία διαδικασία με την οποία ενεργοποιούνται νέες πρωτότυπες και χρήσιμες 

ιδέες, οι οποίες βοηθούν στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. Εδώ, έγινε προ-

σπάθεια για εξεύρεση μίας κοινής συνισταμένης των διαφόρων ορισμών της δημιουργι-

κότητας, της οποίας η τελική προσέγγιση περιστρέφεται στην ψυχολογία του εφήβου και 

στην παιδαγωγική πράξη.  

Ένας πρώτος ορισμός διατυπώθηκε από τον Guilford2 (1950), σύμφωνα με τον οποίο «η 

δημιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές ικανότητες των δημιουργικών ατό-

μων, που καθορίζουν την πιθανότητα για ένα άτομο να εκφράσει μία δημιουργική συ-

μπεριφορά, η οποία να εκδηλώνεται με εφευρετικότητα, σύνθεση και σχεδιασμό». Α-

κόμη, ο Piaget (1960) περιγράφει τη δημιουργικότητα σαν μία διαδικασία επίλυσης προ-

βλημάτων, εξερεύνησης, πειραματισμού· μία πνευματική ενέργεια που συνεπάγεται σε-

βασμό και μελετημένη λήψη αποφάσεων. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε την εκτίμηση 

του Παρασκευόπουλου (2004), που αναφέρει ότι «η δημιουργική σκέψη είναι η ικανό-

τητα του ανθρώπινου νου να αναζητεί και να βρίσκει πολλές πρότυπες – καινοτόμες ε-

ναλλακτικές, για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, ιδέες – λύσεις» - προσέγγιση 

στην οποία στηρίζεται η παρούσα εργασία. 

Η αποκλίνουσα - δημιουργική σκέψη 

                                                             
1 Ενότητα 7.5, σχολ. εγχειρίδιο Α ΓΕΛ: Μάραντος, Π. & Θεριανός, Κ. (2014), Πολιτική Παιδεία: Α’ ΓΕΛ 

& ΕΠΑ.Λ.,Αθήνα, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»  
2 Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη συνίσταται από πέντε τουλάχιστον διαφορετικούς τύπους γνωστι-

κών διεργασιών: την κατανόηση, τη μνήμη, τη συγκλίνουσα – κριτική σκέψη, την αποκλίνουσα – δημιουρ-

γική σκέψη και την αξιολόγηση. Στο πλαίσιο της εν λόγω εργασίας, θα επικεντρωθούμε στη λειτουργία 

και στους τρόπους καλλιέργειας της αποκλίνουσας – δημιουργικής σκέψης. 
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Ο Guilford (1950) αναφέρει για την αποκλίνουσα σκέψη ότι είναι ο τρόπος σκέψης που 

χρησιμοποιείται για επίλυση προβλημάτων όπου το άτομο απομακρύνει τη σκέψη από 

τις γνωστές και συνηθισμένες απαντήσεις και που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις.  

Η αποκλίνουσα σκέψη είναι βιβλιογραφικά αποδεχτή και ως δημιουργική, αφού χαρα-

κτηρίζεται από ευρηματικότητα, εφευρετικότητα και μεγάλο αριθμό πιθανών απαντή-

σεων.  

Η αποκλίνουσα – δημιουργική σκέψη είναι «η νοητική ικανότητα με την οποία η εξέταση 

και η επεξεργασία των δεδομένων του προβλήματος γίνεται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο 

που του επιτρέπει νέους και ανορθόδοξους συνδυασμούς, με σκοπό την εύρεση μεγάλου 

αριθμού πρωτότυπων ιδεών και πιθανών λύσεων» (Παρασκευόπουλος, 2004).  

Η αποκλίνουσα σκέψη3 δεν ακολουθεί την πορεία του ορθολογικού συστήματος – που 

συναντάμε στην κριτική (ή συγκλίνουσα) σκέψη, του «ναι» ή του «όχι», είναι δημιούρ-

γημα του δεξιού ημισφαιρίου και συμβολικά εκφράζεται με τον κύκλο (σχήμα 1).  

 
Σχήμα 1: Χάρτης Αποκλίνουσας σκέψης 

Πηγή: McShannock, 2015 

Η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και σύγχρονα μέσα που ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμο-

ποιήσει, έτσι ώστε να καλλιεργήσει στα παιδιά την αποκλίνουσα σκέψη. Ένας επιστήμο-

νας – εν προκειμένω ο εκπαιδευτικός - καλείται να αποφύγει τον εγκλωβισμό σε προει-

ρημένες σκέψεις και την απλή υιοθέτηση αντιλήψεων ή ιδεών, διότι η διδασκαλία έτοι-

μων - αυτούσιων γνώσεων στους μαθητές, αναστέλλει τη δυνατότητα εφεύρεσής τους.  

Η τυπική μάθηση είναι οργανωμένη έτσι, ώστε να προωθεί όλο και περισσότερο τη συ-

γκλίνουσα σκέψη. Το σύνηθες φαινόμενο, που παρατηρείται σε μια σχολική αίθουσα των 

τελευταίων δεκαετιών, είναι η αναζήτηση της μίας και μοναδικής ορθής απάντησης από 

το δάσκαλο, ανεξάρτητου του επιστημονικού αντικειμένου που πραγματεύεται κάθε 

φορά. Είθισται η χρήση νέων λέξεων ή ορολογιών κι απαιτείται η απομνημόνευση από 

                                                             
3 Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τόσο η αποκλίνουσα – δημιουργική σκέψη όσο και η συγκλίνουσα 

– κριτική σκέψη ενσωματώνουν κοινά στοιχεία. Ακόμη, η δημιουργική σκέψη απαιτεί απαραίτητα και τη 

χρήση της κριτικής σκέψης (Κολλάδης, 2002). 
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τους μαθητές· οι έφηβοι, όμως, δεδομένων των ηλικιακών ψυχολογικών χαρακτηριστι-

κών που φέρουν, τείνουν να προτιμούν ένα βιωματικό τρόπο μάθησης.  

Για να προαχθεί η δημιουργική σκέψη, οι διδάσκοντες καλούνται να συνηθίσουν τους 

μαθητές τους σε γενικεύσεις, με σκοπό την κατανόηση ορισμένων βασικών εννοιών· να 

αφήσουν χώρο για ελεύθερη έκφραση κι άσκηση κριτικής, να προάγουν το γόνιμο διά-

λογο, να ενθαρρύνουν και να επιδοκιμάζουν κάθε προσπάθεια, να συμβάλουν στην ενερ-

γοποίηση της αυτενέργειας, να βασίζονται στις αρχές της βιωματικής και διά βίου μάθη-

σης. 

Μια τεχνική δημιουργικής σκέψης εισήχθη από τον Edward de Bono (1980), αυτή με τα 

«6 σκεπτόμενα καπέλα», που διερευνά διαφορετικές απόψεις επί μίας πολύπλοκης κατά-

στασης ή πρόκλησης και ορίζεται από τον εκπαιδευτικό στην εκάστοτε περίπτωση.   

Τα «έξι (6) σκεπτόμενα καπέλα» 

Βάσει αυτής της τεχνικής, φορώντας ένα από τα καπέλα, τα άτομα διαδραματίζουν δια-

φορετικούς ρόλους και θέτουν εαυτούς σε υποθετικές συνθήκες και καταστάσεις· κάθε 

καπέλο είναι κι ένα διαφορετικό χρώμα, το οποίο περιγράφει την υιοθετούμενη οπτική 

εκείνου που το φορά.  

Ως στόχοι της συγκεκριμένης μεθόδου τίθενται η ενίσχυση της παράλληλης σκέψης, η 

ελεύθερη έκφραση των απόψεων των εκπαιδευόμενων, η προαγωγή μίας καινοτόμας και 

βιωματικής μάθησης. Επιπροσθέτως, η εν λόγω τεχνική συνδράμει στη δημιουργία ενός 

ευχάριστου μαθησιακού κλίματος και στη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

Συμβολισμοί 

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, κάθε χρώμα έχει και μια διαφορετική ερμηνεία:   

Κόκκινο καπέλο: όταν κάποιος φοράει το κόκκινο καπέλο, φορτίζεται συναισθηματικά 

κι ένα μέρος της σκέψης του κυριεύεται από το συνειδησιακό. Το κόκκινο καπέλο συμ-

βολίζει τη διαίσθηση, το ένστικτο κι επιτρέπει στο άτομο να εκφραστεί χωρίς τη χρήση 

της λογικής.   

Κίτρινο καπέλο: όταν κάποιος φοράει το κίτρινο καπέλο, αναζητά τη θετική στάση βα-

σισμένη στην πείρα και στα δεδομένα. Το κίτρινο καπέλο συμβολίζει την εξυπνάδα, την 

αισιοδοξία και τη θετική λογική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκφράσει την επιθυμία 

πραγματοποίησης κάποιας προτεινόμενης δράσης ή για να δοθεί έμφαση στο όφελος κά-

ποιας ενέργειας.  

Μαύρο καπέλο: όταν κάποιος φοράει το μαύρο καπέλο, ασκεί κριτική στις ιδέες του πα-

ρόντος και του παρελθόντος, για να διαπιστώσει αν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει 

είναι τα κατάλληλα. Το μαύρο καπέλο χρησιμοποιείται για να δείξει γιατί μία πρόταση 
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δεν συμβαδίζει με τα δεδομένα, τη διαθέσιμη εμπειρία, το σύστημα που εφαρμόζεται ή 

την τακτική που ακολουθείται. Το μαύρο καπέλο πρέπει να στηρίζεται πάντα στη λογική.  

Άσπρο καπέλο: όταν κάποιος φοράει το άσπρο καπέλο, ελέγχει και στη συνέχεια επαλη-

θεύει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, πριν προχωρήσει στη χρησιμοποίησή τους. 

Το άσπρο καπέλο αντιπροσωπεύει την ουδετερότητα, τις γνωστές ή αναγκαίες πληροφο-

ρίες, τα γεγονότα, τους αριθμούς.  

Πράσινο καπέλο: όταν κάποιος φοράει το πράσινο καπέλο, χρησιμοποιεί πρωτότυπες ι-

δέες, νέες αντιλήψεις και νέους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Πιστεύει ότι η ποι-

ότητα κάθε απόφασης καθορίζεται από το είδος και την ποσότητά της.  Το πράσινο κα-

πέλο είναι αυτό της δημιουργικότητας, των αλλαγών, των προκλήσεων.  

Μπλε καπέλο: όταν κάποιος φοράει το μπλε καπέλο, πρώτα διαμορφώνει τη στρατηγική 

για το θέμα που τον απασχολεί, ύστερα καθορίζει τους αντικειμενικούς στόχους και, τέ-

λος, οργανώνει την πολιτική εφαρμογής τους. Πρακτικά, το μπλε καπέλο διευθύνει τη 

διαδικασία σκέψης.  

Πλεονεκτήματα και εφαρμογή της μεθόδου 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου για τους εκπαιδευόμενους είναι ότι μπορούν να 

εκφράσουν διαφορετικές οπτικές, εναλλακτικές και απόψεις χωρίς ενδοιασμούς. Η μέ-

θοδος υποδεικνύει τους κανόνες του παιχνιδιού της σκέψης, ο εκπαιδευτικός επιβλέπει 

τη διαδικασία και οι μαθητές φορώντας τα διαφορετικού χρώματος καπέλα, έχουν τη 

δυνατότητα να επικεντρώσουν την προσοχή τους στον αρχικό στόχο, καθώς επικοινω-

νούν μεταξύ τους και καλλιεργώντας με αυτό το τρόπο την αποκλίνουσα σκέψη. Τέλος, 

επισημαίνεται ότι η εν λόγω τεχνική διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 

οποιοδήποτε ζήτημα, αφού βοηθά τους εμπλεκόμενους να αποκτήσουν μία ευρεία οπτική 

επί του συνόλου των καταστάσεων γύρω τους.  

Τέλος, τονίζεται ότι ο βασικός παράγοντας εξασφάλισης μίας επιτυχούς εφαρμογής της 

υπό εξέταση τεχνικής είναι η συνεχής προώθηση της παράλληλης σκέψης από τον διδά-

σκοντα - καθοδηγητή, επειδή οι μαθητές προβληματίζονται αρκετά και καλούνται να κα-

τηγοριοποιήσουν τις ιδέες τους· ο καθένας πρέπει να σκεφθεί βάσει του καπέλου που 

φοράει. Γι’ αυτό, η σειρά και η διάταξη των καπέλων είναι πολύ σημαντική και πρέπει 

να επισημαίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός πρέπει να καθορίσει το χρονικό όριο επεξεργασίας, να συγκρο-

τήσει τις ομάδες, να θέσει τους κανόνες. Εν συνεχεία, ο επιλεγμένος αρχηγός από κάθε 

ομάδα «καπέλου» καλείται να παρουσιάσει το τι συζητήθηκε με τα υπόλοιπα μέλη. Ξε-

κινούν εκείνοι που φοράνε το άσπρο καπέλο, επειδή πρέπει να παρουσιάσουν τα γεγο-

νότα που συσχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της 

ομάδας με το πράσινο καπέλο προτείνει διάφορες λύσεις, μετά έχουν σειρά οι αρχηγοί 

των ομάδων με το κίτρινο και το μαύρο καπέλο, αξιολογώντας τα οφέλη και τα μειονε-
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κτήματα των προτάσεων που έχουν προηγηθεί. Ακολουθεί μέλος της ομάδας με το κόκ-

κινο, που εκφράζει τα συναισθήματα επί των προτεινόμενων εναλλακτικών και τέλος, ο 

αρχηγός, από την ομάδα με το μπλε καπέλο, αποτιμά τις προτάσεις, τις σκέψεις, τα συ-

ναισθήματα, λέει την άποψή του και κλείνει τη συνάντηση.  

Εφαρμογή στην Πολιτική Παιδεία: «Η κυκλοφοριακή αγωγή – Τα τροχαία ατυχή-

ματα» 

Ένα καινούριο – σχετικά – μάθημα στο Γενικό Λύκειο, που συνδυάζει τα γνωστικά αντι-

κείμενα τριών επιστημών4 είναι η Πολιτική Παιδεία, που διδάσκεται στις Α’ και  Β’ τά-

ξεις. Πρόκειται για ένα μάθημα που έρχεται να εκλαϊκεύσει την κοινωνική, πολιτικοοι-

κονομική πραγματικότητα στο σχολείο και να τη συνδέσει με τους μαθητές. 

Στην Α’ τάξη του Λυκείου παρουσιάζεται ένα διαχρονικά παρατηρήσιμο ζήτημα, από τα 

πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα της σημερινής Ελλάδας, τα τροχαία ατυχήματα, 

που ενδιαφέρει και προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό τους εφήβους. 

Είναι γεγονός ότι τα αίτια του φαινομένου είναι πολλά και ποικίλα - αφορούν κυρίως 

στην ανεπαρκή εκπαίδευση των οδηγών, στην έλλειψη οδικής συνείδησης από μέρους 

τους, στην κακή ποιότητα του οδικού δικτύου. Η αντιμετώπιση κάθε προβλήματος πρέπει 

να γίνεται προληπτικά και κατασταλτικά. Ένεκα των πολλών ατυχημάτων των τελευ-

ταίων ετών στη χώρα, οι νέοι δείχνουν να προβληματίζονται ιδιαιτέρως με το συγκεκρι-

μένο ζήτημα, γι’ αυτό κι επιλέχτηκε η συγκεκριμένη ενότητα. 

Πρακτική Εφαρμογή 

Δείγμα 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε η «οδική ασφάλεια στον εθνικό δρόμο 

Πάτρας – Θεσσαλονίκης» από 62μαθητές, 28 αγόρια και 34 κορίτσια, ηλικίας 16 ετών. 

Για δύο διδακτικές ώρες, έγινε εφαρμογή της μεθόδου των «έξι (6) καπέλων σκέψης». 

Περιγραφή εργαλείων 

Ως εργαλεία για την εφαρμογή της τεχνικής, χρησιμοποιήθηκαν χαρτόνια αντίστοιχων 

χρωμάτων με τα καπέλα του de Bono, ώστε προσομοιαστούν τα «καπέλα» (Πίνακας 1).    

Πίνακας 1: Επεξήγηση χρωμάτων καπέλων 

Χρώμα Η σκέψη των μαθητών 

Κόκκινο Η οδική ασφάλεια στον εθνικό δρόμο Πάτρας – Θεσσαλονίκης: τα συναι-

σθήματα 

                                                             
4 Των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας και της Νομικής. 
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Κίτρινο Η οδική ασφάλεια στον εθνικό δρόμο Πάτρας – Θεσσαλονίκης: οι θετικές 

σκέψεις από την υπάρχουσα κατάσταση του οδικού άξονα 

Μαύρο Η οδική ασφάλεια στον εθνικό δρόμο Πάτρας – Θεσσαλονίκης: οι αρνητι-

κές σκέψεις από την υπάρχουσα κατάσταση του οδικού άξονα 

Άσπρο Η οδική ασφάλεια στον εθνικό δρόμο Πάτρας – Θεσσαλονίκης: οι αρνητι-

κές σκέψεις γύρω από την επικινδυνότητα του δρόμου και η κριτική στους 

αρμόδιους φορείς 

Πράσινο Η οδική ασφάλεια στον εθνικό δρόμο Πάτρας – Θεσσαλονίκης: οι κακοτε-

χνίες του οδικού άξονα 

Μπλε Σύνοψη - Συμπεράσματα 

 

Περιγραφή διαδικασίας 

Ως αφόρμηση του κατευθυνόμενου διαλόγου με τους μαθητές, τέθηκαν ερωτήσεις που 

σχετίζονταν με τα ταξίδια, το προτιμώμενο μέσο μεταφοράς, τροχαία ατυχήματα. Η 

πλειοψηφία των μαθητών, που απάντησαν αναφορικά με την αρέσκεια ή τη δυσαρέσκεια 

των ταξιδιών, είπε ότι απολαμβάνει τα ταξίδια κυρίως με το αυτοκίνητο είτε με προορι-

σμό ένα βουνό είτε σε παραθαλάσσια μέρη. Όσον αφορά στο μέσο μεταφοράς που προ-

τιμούν, οι απαντήσεις ήσαν πολλές και ποικίλες: το αυτοκίνητο, το καράβι, το τρένο.  

Εν συνεχεία, αρκετά –κυρίως – κορίτσια5 θέλησαν να μοιραστούν ωραίες εμπειρίες που 

είχαν στο πλαίσιο μίας εκδρομής. Οι εμπειρίες τους δεν αφορούσαν αποκλειστικά σε εκ-

δρομές που είχαν θετικές εμπειρίες, αλλά και σε αυτές με αρνητικές. Μάλιστα, δε δίστα-

σαν να θέσουν και τα κακώς κείμενα σχετικά με τους δρόμους (κατασκευή, συντήρηση) 

και την οδική πρακτική στην Ελλάδα, εφόσον τη συνέκριναν με αυτή του εξωτερικού. Η 

συζήτηση σταμάτησε σε αυτό το σημείο για να χωριστούν οι μαθητές σε ομάδες τυχαία. 

Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους 20 – 30 λεπτά για να αποτυπώσουν γραπτώς κάθε 

άποψη επί του θέματος βάσει της αναγραφόμενης φράσης του κάθε χαρτονιού6. Ενδει-

κτικά, παρατίθενται τα παρακάτω:  

Κόκκινο χαρτόνι:  

(1) «ενθουσιασμό, φόβος,  κούραση, διασκέδαση, νύστα, χαρά, θυμός, άγχος, πείνα, ναυ-

τία» (Νάσια, Λεωνίδας, Φωτεινή, Κωνσταντίνα, Μαρία, Μαρίνα) 

                                                             
5 Η παράθεση του φύλου των μαθητών κρίνεται απαραίτητη για τη λογική συσχέτιση από τον αναγνώστη 

μεταξύ απαντήσεων και τρόπου σκέψης των μαθητών.  
6 Λόγω της πληθώρας των μαθητών, κάθε χρώμα χαρτονιού (κόκκινου, κίτρινου, πράσινου, γκρι, άσπρου) 

εκπροσωπείτο από δύο ομάδες. 
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(2) «Στην αρχή του ταξιδιού νιώθουμε ενθουσιασμό, χαρά, αλλά και αγωνία για το πώς θα 

φτάσουμε στον προορισμό μας. Στη συνέχεια τα συναισθήματα αλλάζουν – την θέση τους 

παίρνουν η κούραση, ο εκνευρισμός και η βαρεμάρα, λόγω του δρόμου και της κίνησης. 

Επίσης, λόγω της επικινδυνότητας του δρόμου, υπάρχει και ο φόβος κάποιου ατυχήματος. 

Επιπρόσθετα, λόγω της μεγάλης αλλά και κουραστικής διαδρομής μπορεί να μας δημιουρ-

γηθεί δυσφορία. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και θετικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια 

της διαδρομής, όπως το να βλέπεις τοπία και κάποια από τα αξιοθέατα που υπάρχουν. 

Τέλος, νιώθουμε ανακούφιση και χαρά που φθάσαμε με ασφάλεια στον προορισμό μας 

μέσα από έναν επικίνδυνο – συνήθως – δρόμο.» (Κωνσταντίνα, Μαρία, Χριστίνα, Σαλώμη, 

Θανάσης, Βασίλης)  

Κίτρινο χαρτόνι:  

(1) «Είναι διαθέσιμες αρκετές εγκαταστάσεις (βενζινάδικα, καφετέριες, κτλ.), υπάρχει α-

στυνομία, τροχονόμοι και σήματα σε πολλά σημεία του δρόμου και παρατηρείται έντονη 

εικόνα της φύσης (δένδρα), που εκπέμπουν αίσθηση χαλάρωση και καθαρού αέρα.» (Φερ-

νάντα, Στέλλα, Μπάμπης, Σαλάχ, Σάρα, Αμαλία) 

(2) «Υπάρχουν εγκαταστάσεις παρκαρίσματος που διευκολύνουν τους οδηγούς, είναι δια-

θέσιμες πινακίδες, φώτα για το βράδυ.» (Αλεξάνδρα, Μέγκη, Αποστόλης, Χρύσα, Φέϊθ)  

Μαύρο χαρτόνι:  

(1) «Ο δρόμος Πάτρας – Θεσσαλονίκης είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος δρόμος. Πρώτα 

απ’ όλα, το οδόστρωμα είναι κακής ποιότητα, πρόχειρα φτιαγμένο, γεμάτο λακκούβες και 

δεν επιτρέπει στους οδηγούς την ασφαλή οδήγηση. Μόλις πέσει η  νύχτα, η φωτεινότητα 

των δρόμων είναι ανεπαρκής, έτσι λόγω αυτού προκαλούνται ατυχήματα. Η ευθύνη πέφτει 

στην τοπική αυτοδιοίκηση – αν και λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας, δεν υ-

πάρχει στήριξη από κανένα φορέα, προκειμένου να κατασκευαστούν δρόμοι που να παρέ-

χουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους οδηγούς.» (Κατερίνα, Αθηνά, Θεοδώρα, Βαγγέλης, Πέ-

τρος, Μάριος) 

(2) «Πολλά ατυχήματα βασίζονται στην ανευθυνότητα των οδηγών. Πολλοί οδηγοί παρα-

βιάζουν τον Κ.Ο.Κ. σε διάφορους τομείς, όπως η παραβίαση σηματοδότη, προτεραιότητας, 

ορίου ταχύτητας. Επίσης, το αντικανονικό προσπέρασμα, αλλά και η απροσεξία των πεζών 

προκαλούν τροχαία ατυχήματα. Ένας ακόμη παράγοντας είναι οι καιρικές συνθήκες και τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στους δρόμους. Κατά τη γνώμη μας, οι οδηγοί θα πρέπει 

να είναι πιο προσεκτικοί, να βρίσκονται σε ετοιμότητα, εφόσον γνωρίζουν τα υψηλά ποσο-

στά των ατυχημάτων, καθώς και τα προβλήματα του οδικού δικτύου. Επίσης, οι πεζοί πρέ-

πει να τηρούν τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. δείχνοντας υπομονή και κατανόηση αναφορικά με 

τους κανόνες προτεραιότητας. Οι επιβάτες των οχημάτων θα πρέπει να μην παρενοχλούν 

και αποσπούν την προσοχή των οδηγών για να αποφύγουν τα τροχαία ατυχήματα. Τέλος, 

ένα ακόμη μέρος της ευθύνης έχει το κράτος ή οι ιδιώτες που έχουν αναλάβει να φτιάξουν 

τους δρόμους. (Ομράν, Μάριο, Μπογκτάν, Ματέο, Μιχάλης, Παυλίνα, Κωνσταντίνα, Γε-

ωργία) 
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Άσπρο χαρτόνι:  

(1) «Υπάρχουν αρκετές λακκούβες, οι δρόμοι δεν έχουν μεγάλο εύρος, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει κίνηση. Υπάρχει έλλειψη φαναριών, δεν υπάρχουν πινακίδες (σε αρκετά σημεία), 

δεν υπάρχουν μπάρες, δεν αναγράφεται το όριο ταχύτητας σε πινακίδες, δεν υπάρχουν ση-

μεία έκτακτης ανάγκης για να μπορεί κάποιος να καλέσει την οδική βοήθεια.» (Στεφανία, 

Στέλλα, Κριστίνα, Μαρία, Κώστας, Παύλος, Φάουζι) 

(2) «έλλειψη ταμπελών, ακάλυπτες τρύπες υπονόμων, πολλές και ανώμαλες στροφές, έλ-

λειψη νοσοκομείων επί του δρόμου» (Μίλτος, Γιάννης, Άρης, Μπέτυ, Σοφία) 

Πράσινο χαρτόνι:  

(1) «1. Να τοποθετηθούν περισσότερες πινακίδες για την αποφυγή ατυχημάτων. 2. Το κρά-

τος να επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα και μεγαλύτερο πρόστιμο για όσους παραβαίνουν το 

νόμο. 3. Να αφαιρεθούν οι διαφημίσεις γιατί αποσπούν την προσοχή των οδηγών. 4. Μέσω 

των Μ.Μ.Ε. να επισημανθεί η ανάγκη τήρησης του Κ.Ο.Κ. καθώς και ο κίνδυνος που φέρει 

η παραμέληση αυτού.. 5. Να τοποθετηθούν τροχονόμοι σε κάθε σταυροδρόμι για να απο-

τρέπουν τα ατυχήματα. 6. Συντήρηση δρόμων για τη καλή οδική κυκλοφορία. 7. Οι οδηγοί 

να είναι υπεύθυνοι και να πληροφορούνται για τις ανάλογες καιρικές συνθήκες.» (Δημή-

τρης, Παυλίνα, Λιλιάνα, Ρίμσα, Δημήτρης, Σερίφ) 

(2) «1. Να υπάρξουν σκληρότερα μέτρα ώστε οι οδηγοί να τηρούν τον Κ.Ο.Κ. 2. Να δη-

μιουργηθούν στάσεις έκτακτης ανάγκης. 3. Να υπάρξουν περισσότερες πινακίδες με το όριο 

ταχύτητας. 4. Να βελτιωθούν οι δρόμοι διότι τώρα έχουν λακκούβες και είναι υψηλός ο 

κίνδυνος ατυχημάτων. 5. Να βελτιώσει η τροχαία την εκπαίδευση των στελεχών και του 

προσωπικού της. 6. Να τοποθετούν φώτα για μεγαλύτερη ορατότητα από τη μεριά των ο-

δηγών. 7. Να γίνουν επενδύσεις από εύπορους με σκοπό την βελτίωση των δρόμων.» (Κρί-

στιαν, Άλντο, Γκρισέλντα, Pakalu, Fatjon)  

Μπλε χαρτόνι: Στα εν λόγω χαρτόνια γράφθηκαν τα βασικά σημεία ως συμπεράσματα 

από κάθε κατηγορία από τον εκπρόσωπο της εκάστοτε ομάδας.  

Συμπεράσματα 

Το βασικότερο πόρισμα από την εφαρμογή της μεθόδου των «έξι (6) σκεπτόμενων κα-

πέλων» στην υπό εξέταση ενότητα της Πολιτικής Παιδείας είναι η ανάγκη για ελεύθερο 

διάλογο μαθητών – εκπαιδευτικού. Είναι γεγονός ότι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός καλείται 

να κερδίζει την εμπιστοσύνη των μαθητών με τη συμπεριφορά του, την πνευματική και 

παιδαγωγική του πανοπλία. Οι μαθητές που δέχονται την ευεργετική επίδραση της με-

τρημένης, ειλικρινούς και πηγαίας αγάπης του καθηγητή τους, μπορούν πετύχουν πολλά· 

να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να κοινωνικοποιούνται ευκολότερα, να είναι συνερ-

γάσιμοι.   
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Κι αυτό γιατί όταν ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την διδακτέα ύλη μέσα από τεχνικές που 

προωθούν τη δημιουργικότητα και την αποκλίνουσα σκέψη, οι μαθητές αποκτούν τις δέ-

ουσες γνώσεις θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη μά-

θηση, κεντρίζουν τη προσοχή τους στη μελέτη, προβληματίζονται για ζητήματα της κα-

θημερινότητας, θέτουν στόχους για το μέλλον.  

Ο μαθητής, που θα αναζητά νέες ιδέες και λύσεις σε ζητήματα εντός και εκτός της διδα-

κτέας ύλης, θα θέτει υψηλούς στόχους αυτοβούλως και θα αμφισβητεί κάθε παλαιό, ενώ 

ταυτόχρονα θα μπαίνει στη διαδικασία να επινοήσει, να προσαρμοστεί, να πειραματιστεί 

και να εφαρμόζει ό,τι θεωρεί καινοτόμο, θα θεωρείται πλέον δημιουργικός. Μολονότι, 

λοιπόν, τα παιδιά είναι ικανά να δημιουργήσουν, η δυνατότητα παραμένει ανενεργή τις 

πιο πολλές φορές κι ενώ ο κόσμος διέρχεται σήμερα μία δυναμική αλλαγή, αφού η πα-

γκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνει και το πλαίσιο του ανταγωνισμού μέσα στο 

οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να εί-

ναι καλά εκπαιδευμένο και τεχνολογικά καταρτισμένο, για να ανταπεξέλθει στις συνθή-

κες, πράγμα που συνεπάγεται ότι η χώρα πρέπει να έχει ανεπτυγμένο επίπεδο εκπαίδευ-

σης και εκπαιδευτικών.  

Τα προαναφερθέντα είναι έκδηλα αν αναλογιστεί κανείς πως οι διδακτικοί στόχοι που 

ετέθησαν στην αρχή επετεύχθησαν. Οι μαθητές δεν χρειάστηκε να αποστηθίσουν κάποιο 

χωρίο του σχολικού βιβλίου ή να διαβάσουν. Κατάφεραν να εξάγουν τα ίδια – ίσως και 

περισσότερα- συμπεράσματα από το συγγραφέα του βιβλίου σχετικά με τους κινδύνους 

που ελλοχεύουν και μπορούν να καταλήξουν σε τροχαίο ατύχημα. Στην επιτυχία της με-

θόδου συντείνει και η ικανοποίηση των μαθητών για ένα «διαφορετικό» μάθημα που 

ξέφυγε από τα ειωθότα και τους έκανε συνδιαμορφωτές της διαδικασίας. Μάλιστα, η 

σκέψη τους οξύνθηκε εφόσον στο μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης σε αντίστοιχη ενό-

τητα, μπορούσαν να εξάγουν ολοκληρωμένα επιχειρήματα. Συνεπώς, και η διαθεματικό-

τητα ικανοποιείται.   

Τέλος, εκτιμάται ότι η εδραίωση του ποιοτικά αποτελεσματικού σχολείου ξεκινά με την 

αναγνώριση της αποστολής του· πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη, ευρεία και σε βάθος, 

η οποία είναι καταλυτικής σημασίας για την σημερινή κοινωνία. Έρευνες δείχνουν ότι η 

εμβάθυνση στη μάθηση και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης πραγματοποιούνται όταν 

η διδασκαλία είναι βιωματική, δηλαδή συμμετέχει και ο μαθητής σε αυτήν και συνθετική, 

δηλαδή αναμειγνύονται διαστάσεις μάθησης της γνωστικής, συναισθηματικής και ψυχο-

κινητικής περιοχής. Άλλωστε, βασικό συμπέρασμα των ερευνητών εδώ δεν κρύβει πως 

οι μαθητές κατέληξαν στις ίδιες ιδέες με αυτές που ήταν a priori διατυπωμένες στο σχο-

λικό βιβλίο. 
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Ανασκόπηση μελετών σχετικά με την ένταξη παιδιών με νοητική υστέρηση 

στο σχολικό πλαίσιο 

Πετρουλάκη Κωνσταντίνα 

petroulakikonstantina@gmail.com 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία μελετούνται έρευνες και καταγράφονται διάφορες ομοιότητες 

των παιδιών με νοητική υστέρηση σε κάποια χαρακτηριστικά. Αρχικά αναφέρεται ο 

ορισμός της ελαφριάς νοητικής υστέρησης και η διαγνωστική διαδικασία, που 

χωρίζεται σε δυο περιόδους. Έπειτα αναλύεται η ένταξη των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον και η σημαντικότητα της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των παιδιών με 

ήπια νοητική υστέρηση. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των 

αναλυτικών προγραμμάτων, που είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται στα παιδιά με 

ελαφριά υστέρηση, αλλά και κάποιοι τομείς τους που δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Επίσης παρατίθενται διάφορα παιδαγωγικά υλικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε 

θέση ο παιδαγωγός να τα αξιοποιήσει. Τέλος, τονίζεται ο σημαντικός ρόλος της 

αξιολόγησης, που είναι απαραίτητο να γίνεται σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και 

να είναι συνεχής, ενώ παρουσιάζονται και διάφορες μορφές της. Κλείνοντας 

αναφέρονται κάποια συμπεράσματα για την ήπια νοητική υστέρηση στο σχολικό 

πλαίσιο. 

Λέξεις κλειδιά: Χαρακτηριστικά, διάγνωση, αναλυτικά προγράμματα, αξιολόγηση  

Εισαγωγή 

Η αύξηση των παιδιών με νοητική καθυστέρηση τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει 

σε πολλές έρευνες. Τα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει, ότι τα παιδιά αυτά, 

ανάλογα με τον βαθμό νοητικής υστέρησης, εμφανίζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, αντιμετωπίζουν διαφορετικές δυσκολίες και έχουν διαφορετικές 

ανάγκες. Οι δυσκολίες και οι ανάγκες αυτές, εκτείνονται από το οικογενειακό 

περιβάλλον, έως το σχολείο και την κοινωνία. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν για την υποστήριξη των παιδιών αυτών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, 

ανάλογα με την προτεραιότητα που δίνεται στην ειδική αγωγή (Αλευριάδου, 

Αναστασίου, Αντωνοπούλου, Αστέρη, Μπελίτσου, Παπαδόπουλος, Παππά, 

Σταμπολτζή & Σταυρούση, 2004. Μόττη-Στεφανίδη, 1999. Παπουτσάκη, 2009). 

Βασικό χαρακτηριστικό όλων των παιδιών που εμφανίζουν ήπια νοητική υστέρηση, 

είναι ότι η νοητική εξελικτική τους ανάπτυξη γίνεται με «βραδύτερους ρυθμούς».  

Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά περνάνε από όλα τα στάδια νοητικής ανάπτυξης, 

αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

απαιτήσεις της ηλικίας τους (Μόττη-Στεφανίδη, 1999). Είναι πολύ σημαντικό να 

αποσαφηνιστεί, ότι ο όρος «νοητική υστέρηση», διαφέρει από τον όρο «μαθησιακή 

δυσκολία». Η λεπτή διάκριση των χαρακτηριστικών τους, πολλές φορές προκαλεί 

σύγχυση και συγχέονται ή χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ωστόσο είναι δυο 
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διαφορετικά φαινόμενα, που προκαλούνται από διαφορετικούς παράγοντες. Με την 

νοητική υστέρηση ασχολούνται πολλές επιστήμες και με διαφορετικό τρόπο, ενώ 

αναφέρεται πως αφορά ένα σύνδρομο, καθώς συνυπάρχουν πολλά συμπτώματα 

(Αλεξόπουλος, 2005).  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν διάφορα άρθρα, εργασίες και πρακτικές που 

αφορούν την ελαφριά νοητική υστέρηση. Βάσει αυτής της μελέτης εντοπίστηκαν 

διαφορές αλλά και ομοιότητες για την ήπια νοητική υστέρηση, τον ορισμό, τα αίτια 

αλλά και την διάγνωση της. Τέλος συναντήσαμε στόχους που αφορούν την σχολική 

κοινότητα, δηλαδή εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης της ήπιας νοητικής 

υστέρησης. 

Ορισμός, Αίτια, Χαρακτηριστικά παιδιών, Διάγνωση 

Σύμφωνα με την Παπουτσάκη (2009) η νοητική υστέρηση ανάλογα με το δείκτη 

νοημοσύνης που εμφανίζουν τα άτομα, μετά από την αξιολόγησή τους στα ανάλογα 

τεστ διακρίνεται σε πέντε επίπεδα. Αναλυτικότερα, με δείκτη νοημοσύνης από 50-55 

έως περίπου 70 , παρουσιάζουν ήπια νοητική υστέρηση, από 35-40 έως 50-55 μέτρια 

νοητική υστέρηση, από 20-25 έως 35-40 βαριά νοητική υστέρηση και κάτω από 20-

25 βαθιά νοητική υστέρηση. Όπως υποστήριξαν οι Αλευριάδου κ.ά. (2004) όσον 

αφορά την ήπια νοητική υστέρηση, οι ειδικοί δυσκολεύονται να την προσεγγίσουν 

ολοκληρωμένα, καθώς είναι μια ακαθόριστη και ασαφής έννοια. Ο λόγος είναι ότι η 

συγκεκριμένη κατηγορία αποτελείται από μία ανομοιογενή ομάδα παιδιών με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εντοπιστεί εύκολα. Η 

παραπάνω ανομοιογένεια έχει οδηγήσει σε διαγνωστική δυσκολία του προβλήματος 

και έτσι πολλές φορές συγχέεται με τις μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς. Επίσης, η ήπια νοητική υστέρηση, αποτελεί την πιο συχνή μορφή 

νοητικής υστέρησης, σε ποσοστό 85% των παιδιών με νοητική υστέρηση και 2-3% 

του μαθητικού πληθυσμού. Τέλος, αυτού του είδους η ήπια νοητική υστέρηση 

συναντάται συνήθως περισσότερο στα αγόρια, λόγω της εκ φύσεως μεγαλύτερης 

κινητικότητας τους, με κίνδυνο να υπάρξουν διαγνωστικά λάθη. Επίσης τα αίτια της 

νοητικής καθυστέρησης χωρίζονται σε δύο τομείς στα γενετικά και στα 

περιβαλλοντικά, όπου ανάλογα τον τομέα διαφέρει έπειτα και η προσέγγιση αυτών 

των παιδιών (Αλεξόπουλος , 2005. Αλευριάδου κ.ά., 2004. Μόττη-Στεφανίδη, 1999). 

Επιπρόσθετα μέσα από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι, τα παιδιά με ελαφριά νοητική 

υστέρηση δεν μπορούν να αντιληφθούν τα μηνύματα που δέχονται από τον περίγυρο 

τους και αντίστροφα δεν μπορούν να μεταφέρουν όσα σκέφτονται στον κοινωνικό 

τους περίγυρο. Έτσι στη προσπάθεια τους να επιτύχουν κάτι από τα παραπάνω, 

μπορεί να εμφανίσουν μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, με το να είναι 

επιθετικά ή με το να κλείνονται στον εαυτό τους. Επίσης παρουσιάζουν δυσκολία 
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στην κατανόηση γενικευμένων γνώσεων και στην κριτική επεξεργασία θεμάτων, ενώ 

ακόμη και αν καταφέρουν να κατακτήσουν μία γνώση, συχνά η ανεπάρκεια της 

μνημονικής ικανότητας δεν τους βοηθάει να την χρησιμοποιήσουν μακροπρόθεσμα 

(Παπουτσάκη, 2009). 

Η διαγνωστική διαδικασία χωρίζεται σε χρονικές περιόδους, πριν και κατά την 

διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Στη πρώτη περίπτωση η διάγνωση της 

υστέρησης είναι γόνιμο να γίνεται μέσω της συστηματικής παρατήρησης. Η ανάγκη 

που καθιστά απαραίτητη τη παραπάνω μέθοδο, είναι ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

δεν έχουν αναπτύξει ακόμα βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες, στις οποίες μπορεί να 

παρουσιάσουν κάποια γνωστική ή κοινωνική  δυσπροσαρμοστία. Κατά την διάρκεια 

της σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις το βασικότερο κριτήριο 

αποτελούν, τα σταθμισμένα τεστ, τα οποία υποβάλλουν τα παιδιά σε κάποιες βασικές 

για την ηλικία τους εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δοκιμασίες, ώστε να 

ανιχνεύσουν τον δείκτη νοημοσύνης τους (Παπουτσάκη, 2009). 

Ήπια νοητική υστέρηση και σχολείο 

Όπως υποστήριξαν οι Αλευριάδου κ.ά (2004) η ανάπτυξη των παιδιών με νοητική 

υστέρηση, καθορίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό από την εκπαιδευτική παρέμβαση που 

τους παρέχεται, καθώς και από την συναναστροφή τους με παιδιά της ίδιας ηλικίας. 

Ανάλογα με το βαθμό της νοητικής ανεπάρκειας του παιδιού, εντάσσεται είτε σε 

ειδικό σχολείο, είτε σε τμήμα ένταξης, είτε σε γενικό σχολείο με παράλληλη στήριξη. 

Η μάθηση των παιδιών, κυρίως με ήπια νοητική υστέρηση, μπορεί να γίνει 

αποτελεσματικά και στο γενικό σχολείο με τις κατάλληλες συνθήκες στήριξης και τα 

ανάλογα προγράμματα, ενώ παιδιά με υψηλότερο βαθμό νοητικής υστέρησης, 

χρειάζονται πιο εξειδικευμένο προσωπικό και διαφοροποιημένη εκπαίδευση. Παρόλα 

αυτά, η επιλογή για το είδος της εκπαίδευσης του κάθε παιδιού, πρέπει να γίνεται με 

γνώμονα το περιβάλλον που θα του παρέχει τις ευνοϊκότερες ευκαιρίες για τη μάθηση 

και την ανάπτυξη. ( Παπουτσάκη, 2009).  

Αναλυτικά προγράμματα για παιδιά με ελαφριά νοητική υστέρηση  

Σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών και τα αναλυτικά 

προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική 

υστέρηση, που προτείνει το παιδαγωγικό ινστιτούτο ειδικής αγωγής του Υπουργείο 

Παιδείας, επιδιώκεται με τη βοήθεια ειδικού παιδαγωγού και κατάλληλων συνθηκών,  

να παρουσιάσουν σημαντική πρόοδο στην εκπαίδευση και στην κοινωνικοποίηση 

τους. Αναφορικά με τις συνθήκες, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η 

εφαρμογή ενός εύκαμπτου αναλυτικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση πρέπει 

να ανταποκρίνεται σε όλα τα παιδιά, με την ταυτόχρονη βοήθεια του σχολείου, των 
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δασκάλων, των συνομηλίκων και του οικογενειακού περιβάλλοντος, προκειμένου να 

ενταχθούν ομαλά στη σχολική κοινότητα και αργότερα στην κοινωνία. Οι παραπάνω 

παράγοντες αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους καθώς τα αποτελέσματα είναι 

αναμφίβολα αν δεν λειτουργούν μαζικά. Επίσης τα αναλυτικά προγράμματα οφείλουν 

εκτός του γνωστικού περιεχομένου, να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη στον 

εκπαιδευτικό, με τρόπους και μεθόδους χειρισμού, ώστε να χειρίζονται τις 

συμπεριφορές των παιδιών με νοητική υστέρηση. Αναλυτικότερα τα προγράμματα 

αυτά πρέπει να είναι ευέλικτα, με σκοπό να αναγνωρίζεται η ανάγκη για 

διαφοροποιημένη εκπαίδευση και να υπάρχει ελαστικότητα ως προς την τήρησή τους 

ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών σε κάθε σχολείο. Επίσης η αξιολόγηση και η 

διαγνωστική διαδικασία πρέπει να έχει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, προκείμενου να 

βελτιώνονται οι αδυναμίες των παιδιών και να τους δίνονται κίνητρα για εξέλιξή 

τους. Τέλος το αναλυτικό πρόγραμμα είναι συμπληρωματικό, ώστε να συνδυάζει την 

μάθηση με  την προσαρμογή στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. (Αλευριάδου 

κ.ά., 2004).  

Τομείς προτεραιοτήτων 

Με βάση τους Αλευριάδου κ.ά. (2004) στο αναλυτικό πρόγραμμα, υπάρχουν κάποιοι 

τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα, προκειμένου οι μαθητές με 

νοητική υστέρηση να αποκτήσουν μια ολόπλευρη ανάπτυξη κατά την διάρκεια της 

σχολικής τους εκπαίδευσης. Αρχικά όσον αφορά την κοινωνική ολοκλήρωση, το 

σχολείο πρέπει να είναι φορέας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ώστε το παιδί αργότερα 

να ενταχθεί ομαλά στην ευρύτερη κοινωνία. Για την επίτευξή της σημαντικό ρόλο 

έχει το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει παράγοντες όπως είναι 

συμπεριφορά εκπαιδευτικών και μαθητών, το κλίμα της τάξης καθώς και πόρους που 

παρέχονται, ώστε να νιώθουν τα παιδιά ότι βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον. Έτσι 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης, που να 

δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά με ελαφριά νοητική υστέρηση, να συμμετέχουν και 

να νιώθουν χρήσιμα. Ένας άλλος τομέας είναι η κοινωνικότητα, η οποία αφορά 

δεξιότητες που οφείλει το σχολείο να αναπτύξει στους μαθητές προκειμένου να 

ικανοποιήσει επικοινωνιακές ανάγκες με σκοπό τη σίγουρη κοινωνική ενσωμάτωση. 

Αναλύοντάς τες, ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί και να 

ανταποκρίνεται στην επικοινωνία των άλλων, με σκοπό να συμμετάσχει σε αυτή αν 

είναι απαραίτητο. Όσον αφορά τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, το σχολείο οφείλει να 

προσφέρει στα παιδιά αυτά, εμπλουτισμό του λόγου με νέο λεξιλόγιο, την ενεργητική 

ακρόαση και τρόπους για την οργάνωση της ομιλίας τους, μέσα από επικοινωνιακά 

παιχνίδια ρόλων, τον διάλογο και την έκφραση συναισθημάτων. Στο ίδιο πλαίσιο των 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, εντάσσονται και η καλλιέργεια πρακτικής σκέψης, καθώς 

και η ικανότητα επιλύσεις προβλημάτων (Αλευριάδου κ.ά, 2004) 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ειδικής αγωγής, επιδιώκεται η ανάπτυξη των 

παραπάνω μέσω δραστηριοτήτων, που ενθαρρύνουν την πρακτική σκέψη και 

αξιοποίηση της στην καθημερινή ζωή. Τέλος στον ίδιο τομέα περιέχεται και η 
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ανάπτυξη της «ικανότητας αυτοβελτίωσης και δια βίου εκπαίδευσης», στην οποία οι 

μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τους στόχους μιας δραστηριότητας 

καθώς και τρόπους και εναλλακτικές μορφές επίλυσης. Ο τομέας της δημιουργικής 

έκφρασης αποτελεί βασικό άξονα, στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η ανάπτυξη της 

διδασκαλίας. Συγκεκριμένα μέσω της αισθητικής αγωγής. το πρόγραμμα σπουδών 

πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να φαντάζονται και να δημιουργούν, 

ώστε να βελτιώνουν την καλλιτεχνική τους έκφραση. Αναφορικά με τον τομέα της 

εξοικείωσης με την τεχνολογία και τους υπολογιστές, αποτελεί έναν πολύ βοηθητικό 

παράγοντα για την επιτυχία των διδακτικών προγραμμάτων. Η μεγάλη πρόοδος της 

τεχνολογίας συμβάλλει στην «παροχή αισθητηριακών μαθησιακών εμπειριών», με τις 

οποίες οι μαθητές αυτοί διευκολύνονται στην ανάπτυξη της πρακτικής τους σκέψης. 

Τελευταίος τομέας είναι προ-επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία είναι σημαντική για 

τα άτομα με ελαφριά νοητική υστέρηση, καθώς με την βοήθειά της μπορούν να 

αποτελέσουν ενεργούς παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Η 

εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει δεξιότητες, όπως «η ανάπτυξη διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων, η ικανότητα διαχείρισης πόρων, η αποτελεσματική επικοινωνία με τους 

άλλους και δεξιότητες συνεργασίας». (Αλευριάδου κ.ά., 2004) 

 

Παιδαγωγικό υλικό 

Όπως αναφέρθηκε και σε άλλα μέρη της εργασίας, το παιδαγωγικό υλικό αποτελεί 

βασικό οργανωτή της διδασκαλίας και ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να 

αξιοποιεί στο μέγιστο το υλικό που διαθέτει. Όπως υποστήριξαν οι Αευριάδου κ.ά, 

(2004) ενδεικτικά μέσα, που θα μπορούσε να διαθέτει μία τάξη είναι εικόνες, 

φωτογραφίες και κάρτες (flash-cards) που να σχετίζονται με τα μαθήματα, ώστε η νέα 

γνώση να υποστηρίζεται από εικαστικές τεχνικές, βοηθώντας το μαθητή, να την 

συνδέσει με την καθημερινή ζωή. Ένα αρκετά βοηθητικό εργαλείο, είναι επιπλέον τα 

διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά, που δημιουργούνται για να καλύψουν κάποια 

θεματική ενότητα και περιέχουν παιχνίδια, όπως ταύτιση  εικόνων-λέξεων, σύγκριση 

εικόνων δημιουργία ιστοριών, ζωγραφική και άλλα, τα οποία εισάγουν με ένα αρκετά 

διασκεδαστικό τρόπο νέες πληροφορίες(Αλευριάδου κ.ά, 2004). Ίσως από τα πιο 

σημαντικά υλικά που πρέπει να παρέχονται από το Υπουργείο στα σχολεία, είναι 

ειδικά σχολικά εγχειρίδια, για μαθητή και εκπαιδευτικό, φύλλα εργασίας και 

ηχογραφημένο αναγνωστικό υλικό, τα οποία δομούν την απαραίτητη εξατομικευμένη 

μάθηση. Επίσης στα πλαίσια της μουσικό-κινητικής αγωγής, καλό είναι να υπάρχουν 

σε μία σχολική τάξη αρχεία ήχου που να προωθούν την ψυχοκινητική ανάπτυξη των 

παιδιών. Επιπλέον ιδιαίτερα εύχρηστα είναι τα βίντεο, που μπορεί να λειτουργούν 

είτε συμπληρωματικά με το μάθημα, είτε ως μέσο χαλάρωσης των μαθητών, τα οποία 

ενδυναμώνουν το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωση των μαθητών (Αλευριάδου κ.ά., 

2004).  

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2011) ως υλικό επίσης ενδείκνυται να εφαρμόζεται, 

όπου υπάρχει δυνατότητα το μοντεσσοριανό υλικό, το οποίο στηρίζεται σε 
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δραστηριότητες, οι οποίες ασκούν την οπτική και ακουστική διάκριση, την οπτική και 

ακουστική μνήμη, την ομιλία και το λεξιλόγιο. Οι παραπάνω δραστηριότητες 

εστιάζουν στην διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης και χωρίζονται σε τρία στάδια. 

Αρχικά, τα παιδιά μαθαίνουν να εξοικειώνονται και να σχεδιάζουν γεωμετρικά 

σχήματα. Στην συνέχεια, βασικό εκπαιδευτικό υλικό, είναι γράμματα από τραχιά 

επιφάνεια, με τα οποία το παιδί μαθαίνει τη μορφή τους, καθώς και «κινητά 

γράμματα», που ζωγραφίζει το παιδί. Στο τελευταίο στάδιο, ενισχύεται ο 

υποστηρικτικός ρόλος του δασκάλου, όπου αρχικά βοηθάει το παιδί να κατανοήσει 

ένα γράμμα απτικά και οπτικά αλλά και ηχητικά. Μετά από αυτή την ενέργεια γίνεται 

έλεγχος του βαθμού κατανόησης των γραμμάτων και αφού βεβαιωθεί για την 

επιτυχία του πρώτου βήματος, αρχίζει να διδάσκει τα φωνήεντα και σύμφωνα, τις 

συλλαβές και σχηματισμό λέξεων, χρησιμοποιώντας πάντα  χρωματιστά κινητά 

γράμματα. Τέλος στο πλαίσιο της μεθόδου αυτής, προτείνονται και άλλα παιχνίδια, 

για την ανάπτυξη των αισθήσεων, της λογικό-μαθηματικής σκέψης και της αντίληψης 

του χώρου (Παντελιάδου, 2011).  

 Όπως αναφέρει οι Αλευριάδου κ.ά. (2004) επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, είναι 

αντικείμενα για τις μαθηματικές και φυσικές επιστήμες «προπλάσματα και 

μινιατούρες». Επιπλέον, ενδιαφέρον για τα παιδιά είναι και η ένταξη αντικειμένων 

καθημερνής χρήσης και παιχνιδιών όπως πάζλ, τα οποία είναι πολύ οικεία σε αυτά. 

Ωστόσο, αν και το υλικό αυτό στο σύνολο ή κατά ένα μέρος είναι ιδιαίτερα 

υποστηρικτικό, βασική προϋπόθεση για την χρήση του είναι να ανταποκρίνεται στην 

ηλικία, στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. (Αλευριάδου κ.ά., 2004) 

Σύμφωνα βέβαια με τον Heward (2011) οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αξιολογήσουν τις ρουτίνες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, ώστε να τα 

θέσουν ως βάση για την διδασκαλίας τους αλλά και ως κίνητρο, διότι τα τελευταία 

επηρεάζουν την επίδοση ενός μαθητή με νοητική υστέρηση (Hodapp, 2003). 

Παράλληλα θα πρέπει να προβλέψουν δεξιότητες, που θα είναι απαραίτητες στο 

περιβάλλον κάθε παιδιού, ώστε ο μαθητής μελλοντικά και παροντικά  να μπορεί να 

λειτουργεί ανεξάρτητα με επιτυχία (Heward, 2011).Οι εκπαιδευτικοί έχουν την 

πρόκληση να εξισορροπήσουν ένα ακαδημαϊκό και λειτουργικό αναλυτικό 

πρόγραμμα. Αναλυτικότερα οι δάσκαλοι διαλέγουν μαθησιακές δραστηριότητες του 

δεύτερου αναλυτικού προγράμματος εκ των οποίων αναφέρθηκε παραπάνω, διότι 

έτσι μεγιστοποιούν την ανεξαρτησία, την ελεύθερη βούληση, την υγεία, την ευεξία 

και την απόλαυση στην καθημερινή ζωή στο σχολείο, στο σπίτι αλλά και στην 

ευρύτερη κοινότητα (Gallan & Gallan, 1997. Heward, 2011). Συνοπτικά το 

πρόγραμμα των εκπαιδεύσιμων νοητικά καθυστερημένων ατόμων έχει ως στόχο να 

τα καθιστά ικανά να σκέφτονται και να αλληλεπιδρούν ως ανεξάρτητα άτομα της 

κοινωνίας, αλλά βέβαια σε κατώτερο επίπεδο από το γενικό πληθυσμό (Βασιλείου, 

1998) 
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέρη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή σύνδεση με τους επιδιωκόμενους 

στόχους. Μπορεί να περιλαμβάνει, είτε ποιοτικά, όπως η κοινωνική προσαρμογή και 

η διάθεση, είτε ποσοτικά κριτήρια, όπως οι βαθμολογικές επιδόσεις, ανάλογα με το 

αντικείμενο της αξιολόγησης. Οποιαδήποτε και αν είναι η μορφή της, οφείλει να έχει 

ως βασικό της στόχο την εξέλιξη και την πρόοδο του μαθητή και όχι την αρνητική 

κριτική του. (Heward, 2011. Αλευριάδου κ.ά., 2004)  

Σύμφωνα με τους Αλευριάδου κ.ά. (2004) ο στόχος της αξιολόγησης καθορίζει το 

είδος και τη διαδικασία με την οποία γίνεται. Αναλυτικότερα στη διαγνωστική 

αξιολόγηση ως στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ανάγκες που έχει ο μαθητής τη 

δεδομένη χρονική περίοδο και σε ποιο βαθμό μπορεί να τις ικανοποιήσει. Στη 

διαμορφωτική αξιολόγηση, ο μαθητής εξετάζεται, ως προς το επίπεδο σε διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα, μέσω διαγωνισμάτων με ερωτήσεις συμπλήρωσης, 

αντιστοίχισης ή κλειστού τύπου ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα 

αποτελέσουν τη βάση για την προσαρμογή του προγράμματος, είτε αυξάνοντας τη 

δυσκολία, είτε μειώνοντας τη. Όσον αφορά τη συστηματική ανατροφοδότηση, είναι 

μία μορφή αξιολόγησης από μεριάς του εκπαιδευτικού, η οποία γίνεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και περιλαμβάνει συνεχή καθοδήγηση του 

μαθητή (Αλευριάδου κ.ά., 2004) Η περιγραφική αξιολόγηση, αφορά το φάκελο του 

μαθητή (portfolio), στον οποίο περιέχονται όλες οι εργασίες, τα διαγωνίσματα και οι 

προσπάθειες που έχει κάνει ο μαθητής για μία ορισμένη χρονική περίοδο 

(Αλευριάδου κ.ά., 2004). Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και 

για τους γονείς, καθώς μέσα από τη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 

αντιλαμβάνονται το επίπεδο μάθησης του παιδιού τους, ώστε να είναι ικανοί να το 

βοηθήσουν κατάλληλα (Αλευριάδου κ.ά., 2004). Τέλος η σπειροειδής αξιολόγηση, 

είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που μπορεί να παρακολουθείται ο μαθητής για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς εξετάζονται οι κοινωνικές και γνωστικές 

δεξιότητες, που αναπτύσσουν σε βάθος χρόνου (τουλάχιστον δύο χρόνια) 

(Αλευριάδου κ.α., 2004). Παρά τη μεμονωμένη λειτουργία, που έχει κάθε 

αξιολόγηση, η πληρέστερη εικόνα ενός μαθητή μπορεί να δοθεί μέσα από τον 

συνδυασμό όλων των παραπάνω.  (Αλευριάδου κ.ά., 2004)            

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία ίσως αποτελέσει μια προσπάθεια για διερεύνηση και δημιουργία 

συμπερασμάτων για την ήπια νοητική υστέρηση. Επιπλέον φάνηκε η καθοριστική 

σημασία της συμβολής του σχολείου στην μείωση ή αντιμετώπιση, της ήπιας 

νοητικής υστέρησης. Ωστόσο οποιαδήποτε διδακτική παρέμβαση και αναλυτικό 

πρόγραμμα, για την επιτυχή υλοποίηση του απαιτούνται προϋποθέσεις. Αρχικά ο 

ρόλος της οικογένειας, η οποία οφείλει να αποδεχθεί την «ιδιαιτερότητα» του παιδιού 

197

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



8 
 

και να παρέχει στο σχολείο την αμέριστη υποστήριξη της. Επίσης το εκπαιδευτικό 

προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένο, ώστε να μπορεί να 

ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που έχουν τα παιδιά με ελαφριά νοητική 

υστέρηση και να διαμορφώνει το ανάλογο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τέλος, η 

πολιτεία να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές στα ειδικά ή μη ειδικά σχολεία, 

προκειμένου να είναι δυνατή μια διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς και να παρέχει 

σε αυτά τα παιδιά ίσες ευκαιρίες σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Βέβαια, κατά 

πόσο αυτό γίνεται στην ελληνική πολιτεία παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα, το 

οποίο θα μπορούσε να είναι η αφορμή για την διεξαγωγή μίας σχετικής εργασίας.   
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Ανατολή του 21ου αιώνα: Εκπαίδευση σε κρίση  σε μια κοινωνία σε κρίση;  
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Περίληψη  

Στην παρούσα εισήγηση θα καταβληθεί προσπάθεια να σκιαγραφηθεί η κατάσταση 

της παιδείας και της εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα, μια κοινω-

νία που όλο και παρακμάζει , μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι είναι όλο και λι-

γότερο αισιόδοξοι, όλο και λιγότερο χαρούμενοι. Θα παρουσιάσουμε τα βασικότερα 

σημεία της εκπαίδευσης και τη σχέση της με την οικονομία, Στη συνέχεια  θα επιχει-

ρήσουμε να συμβάλουμε με τις προτάσεις σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σχεδια-

σμό, σε μια παιδεία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, σε μια εκπαίδευση πιο ευχάρι-

στη και κατά συνέπεια πιο αποτελεσματική. Παρουσιάζοντας συνοπτικά τα βασικά 

στοιχεία της εκπαίδευσης στη Φινλανδία, το εκπαιδευτικό σύστημα της οποίας έχει 

πολλά θετικά να εγγυηθεί, προσδοκούμε σε μία αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να αρχίσει 

και η ουσιαστική ανάταση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία έχει οδηγηθεί σε μαρα-

σμό. 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, παιδεία, καθοδήγηση, χαρούμενη γνώση 

Εισαγωγή  

«Η παιδεία είναι τα μάτια με τα οποία βλέπει κανείς τον κόσμο», είναι τα λόγια του 

Πλάτωνα, της προσωπικότητας που συγκλόνισε με τη θεωρία του 2.500 χιλιάδες χρό-

νια πριν και που συνεχίζει να συγκλονίζει ακόμα και σήμερα.  

   Η παιδεία είναι το μεγαλειώδες και μεγάλο ένα που πρέπει να διαφυλαχτεί στην πο-

λιτεία, ώστε να αποτελέσει την εγγύηση για την ενότητα και την πρόοδό της. Μήπως 

στα λόγια αυτά μπορούν να αναζητήσουν οι υπεύθυνοι  την αιτία για την κατάπτωση 

που μας χαρακτηρίζει στην ανατολή του 21ου αιώνα; Μήπως η πολιτεία είναι «απαί-

δευτη» με την έννοια που τοποθετεί το θέμα ο Πλάτωνας; Μήπως όντως το μυστικό 

της ευημερίας, το μυστικό της ευτυχισμένης πολιτείας πρέπει να το αναζητήσουμε 

μέσα από την αγωγή μας, μέσα από την παιδεία που η εκάστοτε πολιτεία παρέχει 

στους πολίτες της; 

Σύγχρονη εποχή: σχολείο- μαθητής-εκπαιδευτικός σε μία διαδικασία με θολή 

πορεία 

 Η εκπαίδευση σήμερα διάγει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο αφού σχολείο, μαθη-

τής και εκπαιδευτικός  βρίσκονται σε μία διαρκή σύγχυση για  το τι είναι σωστό και 
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τι όχι και έτσι  το φιλοσοφικό ζήτημα αναφορικά με τους σκοπούς και τα ιδεώδη της 

εκπαίδευσης αποκτά  ιδιαίτερη οξύτητα, δεδομένου ότι η κυρίαρχη εκπαιδευτική 

πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από «θολά περιγράμματα και αντιφάσεις στις ίδιες 

τις απαιτήσεις» (Savater,2004). Η ασάφεια εννοιών και αξιών είναι ένα χαρακτηρι-

στικό της εποχής μας και η μετάδοση της γνώσης αποκτά άλλη διάσταση και ερευνά-

ται μέχρι ποιο σημείο το εύρος τους μπορεί να υπηρετήσει τους σκοπούς της εκπαί-

δευσης. 

 O όρος «εκπαίδευση» αναφέρεται σε κάθε οργανωμένη διαδικασία, εκ μέρους της 

πολιτείας ή άλλου φορέα, μέσω της οποίας: 

• Παράγεται η γνώση και η αγωγή 

• Αναπτύσσονται οι ικανότητες στα εκπαιδευόμενα νέα κυρίως άτομα, τα οποία 

έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα σύνολο ηθικών αξιών, αλλά και να αυξή-

σουν την οικονομική τους αξία (Σαίτη, 2000).  

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η μεταφορά γνώσεων ή δεξιοτήτων η οποία πραγματο-

ποιείται από ένα πομπό (εκπαιδευτή) σε ένα δέκτη (εκπαιδευόμενο) μέσω μιας τυπι-

κής διαδικασίας (διδασκαλία) πάνω σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα (Rogers, 

1999). Κατά το Rogers, o όρος «εκπαίδευση» χρησιμοποιείται συχνά με αόριστο τρό-

πο. Επισημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι η σχεδιασμένη και συγκροτημένη μάθηση, με 

συγκεκριμένο στόχο και αποβλέπει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  

Εν τέλει, η εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως η αλληλουχία των εμπειριών ή των ευ-

καιριών που έχουν σκοπό να τροποποιήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά για την 

επίτευξη κάποιου στόχου. Είναι η δραστηριότητα που προσπαθεί να προετοιμάσει το 

άτομο για την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία, είτε να βελτιώσει τις ικανότητες του 

ατόμου για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας (Μπα-

λασσά- Φλέγγα, 2003). 

 Μία  εκπαίδευση η οποία  προφανώς  αλλάζει καθώς αλλάζει η κοινωνία. Δεν είναι 

τυχαίο, άλλωστε, ότι όλες σχεδόν οι σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες επιδιώκουν να 

αμβλύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη βελτίωση της παιδείας τους. 

Ίσως να έχουν και ως παράδειγμά τους την αρχαιότητα, όπου  οι κρίσεις  οι κοινωνι-

κές μπορούσαν να ξεπεραστούν με τη στροφή στην εκπαίδευση. Και όσο περίπλοκα 

και  δύσκολα γίνονται τα σύγχρονα προβλήματα, τόσο πιο δύσκολo, αλλά και πιο ση-

μαντικό, είναι το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.   

Εκπαίδευση και οικονομία 

Στις μέρες μας γίνεται λόγος για την άμεση σχέση της εκπαίδευσης με την οικονομία 

και φυσικά την αγορά εργασίας. Προτεραιότητα φαίνεται να έχει αυτή η παροχή 

γνώσης και αυτού του είδους η εκπαίδευση που οδηγεί στην επιτυχή αναζήτηση και 

ανεύρεση εργασίας. Φαίνεται, προφανώς ότι οδηγούμαστε από  μία γενικότερη και 

πολύπλευρη καλλιέργεια του ανθρώπου σε μία πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση, στην 

παροχή γνώσης  από μέρους της πολιτείας και στη πρόσληψή της και τη μάθηση από 
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την πλευρά των εκπαιδευόμενων ενός επιπέδου που θα χαρακτηρίζαμε ως πρακτικό, 

ως ωφέλιμο για να μπορέσει το άτομα να επιβιώσει μέσα σε μια τόσο ανταγωνιστική 

κοινωνία. 

Εκείνο που χαρακτηρίζει μια προηγμένη βιομηχανική κοινωνία όπως τη σημερινή 

είναι η έκταση κατά την οποία αποκτούνται ειδικότητες σε όλα τα επίπεδα της επαγ-

γελματικής ιεραρχίας στα πλαίσια των επίσημων εκπαιδευτικών θεσμών με αυξανό-

μενους ρυθμούς (Banks,1987,31). Έτσι, παρατηρήθηκε διεύρυνση και εμβάθυνση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και βαθμιαία είσοδος όλο και μεγαλύτερων τμημάτων 

της κοινωνίας στην ανώτατη παιδεία. Η σχέση πια με την εκπαίδευση έχει αλλάξει. Η 

άφθονη  και αυξανόμενη προσφορά πτυχιούχων ανωτάτων σχολών κατέληξε να θεω-

ρείται απόλυτη προϋπόθεση  κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στον κόσμο μας. 

Όλο και περισσότερο επίσης, οι εκπαιδευτικές δαπάνες θεωρούνται ζωτική επένδυση 

σε ανθρώπινο δυναμικό .  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει  τη στρατηγική της  για την ανάπτυξη ("Ευρώπη 

2020"), θέτοντας δύο στόχους που τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν έως το 2020 

στον τομέα της εκπαίδευσης: 

• να μειώσουν την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο σε ποσοστό χαμηλότερο 

του 10% 

• να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών 

ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση 1 

     Η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν επίσης να συμβάλουν στην πρόληψη της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη διασφάλιση της διατήρησης των αν-

θρώπινων αξιών και των αξιών που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και στην 

αντιμετώπιση κάθε μορφής διάκρισης. 

.   Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο: 

• να διασφαλισθεί ότι τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν διαπολιτισμικές ικανότη-

τες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 

• να ενισχυθεί η κριτική σκέψη και η παιδεία για τα μέσα 

• να ενισχυθεί η εκπαίδευση των μειονεκτούντων παιδιών 

• να προαχθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος  

     Τον Νοέμβριο του 2015, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν έκ-

θεση σχετικά με την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στην έκθεση αυτή 

καθορίσθηκε επίσης το πρόγραμμα εργασιών για τα επόμενα 5 έτη, με εστίαση σε έξι 

τομείς προτεραιότητας: 

                                                             
1    http://www.consilium.europa.eu/el/policies/education-economic-growth/ 
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• την ανάπτυξη στοχευμένων δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας μέσω της δια βίου 

μάθησης 

• την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, της ισότητας και της μη 

διακριτικής μεταχείρισης 

• μια πιο ανοικτή και καινοτόμο εκπαίδευση, απολύτως ενταγμένη στην ψηφια-

κή εποχή 

• την ενίσχυση της στήριξης προς τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευομένους 

• τη βελτίωση της διαφάνειας των δεξιοτήτων και προσόντων, ώστε να διευκο-

λύνεται η περαιτέρω εκμάθηση και κινητικότητα 

• την προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, της ποιότητας και της αποτελεσμα-

τικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Πάντως, μία αναδρομή στη διεθνή βιβλιογραφία είναι αρκετή για να διαπιστώσουμε 

πως αποτελεί κοινή παραδοχή η άποψη, ότι ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης μιας 

χώρας συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση. 

Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη έχει μελετηθεί από τους οι-

κονομολόγους τόσο σε μικρο-οικονομικό όσο και σε μακρο-οικονομικό επίπεδο. Οι 

περισσότερες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση του μορφωτικού 

επιπέδου μιας κοινωνίας σχετίζεται θετικά με την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε 

χώρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας. 

Μελέτες εκπονηθείσες στην Αμερική (Barro 1997) απέδειξαν ότι ο ρόλος της εκπαί-

δευσης, και ειδικότερα σε ανώτατο επίπεδο, ως προσδιοριστικού  παράγοντα για την 

ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι σημαντικός όσον αφορά τον ανδρικό πληθυσμό, ενώ η εκ-

παίδευση των γυναικών σχετίζεται αρνητικά με την ανάπτυξη. Άλλες μελέτες 

(Caselli, Esquivel, Lefort, 1996) κατέληξαν στο αντίθετο συμπέρασμα, ότι δηλαδή η 

εκπαίδευση των γυναικών επηρεάζει θετικά και σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη, 

ενώ η εκπαίδευση των ανδρών έχει αρνητική επίδραση , όπως αναφέρεται και στο 

περιοδικό Σπουδαί (2002).  Εδώ, υπεισέρχονται και διερευνώνται και άλλοι επιμέ-

ρους παράγοντες αναφορικά με την εκπαίδευση και την παρεχόμενη γνώση στις μέ-

ρες μας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κοινωνιολογικής πλευράς και οι 

οποίοι σχετίζονται με το είδος της παρεχόμενης γνώσης και με τον αποδέκτη της, με 

το αντικείμενο που την προσλαμβάνει.  

Το ακριβές περιεχόμενο βέβαια παραμένει ένα θέμα αναπάντητο, ένα θέμα που απα-

σχολεί τους υπεύθυνους κάθε φορά και που ποτέ , φυσικά,  δε μπορεί να εκφραστεί 

μία σίγουρη και σταθερή θέση και να εφαρμοστεί μία συγκεκριμένη πολιτική, ένας 

προγραμματισμός που να καλύπτει τις διαρκείς και αυξανόμενες ανάγκες, αφού ού-

τως ή άλλως είναι μεταβαλλόμενες και υψηλών απαιτήσεων. 
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Αποτίμηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό σύστημα,έργο της εκάστοτε κυ-

βέρνησης, σχολείο, εκπαιδευτικοί, μαθητές φαίνεται να βρίσκονται σε μία σχέση που 

δημιουργεί αστάθεια και σύγχυση, σε μία σχέση που μάλλον δεν προάγει τη μάθηση 

ή τουλάχιστον δεν προάγει την ευχάριστη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο πο-

σοστό αδυνατούν να είναι όσο αποτελεσματικοί θα έπρεπε, αφού βιώνουν και αυτοί 

τη δυσάρεστη κατάσταση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, πολλές φορές χρειάζεται 

να εργάζονται μακριά από τα σπίτια τους με πολύ χαμηλό μισθό και δεν μπορούν να 

διαβιώσουν αξιπρεπώς. Από την άλλη μεριά οι μαθητές, με τις δύσκολες συνθήκες 

που σε μεγάλο ποσοστό βιώνουν στην οικογένειά τους, έρχονται σε ένα σχολείο α-

νταγωνιστικό, όπου η στείρα απομνημόνευση τους οδηγεί πολλές φορές στην υψηλή 

βαθμολογία, είναι όμως μια στείρα, χωρίς έμπνευση και φαντασία, μια διαδικασία 

που όχι μόνο δεν τους κάνει χαρούμενους, αλλά δεν αποτελεί καν εγγύηση για ένα 

καλύτερο μέλλον.  

Είναι επιτακτική, λοιπόν, η ανάγκη η παιδεία μας να αλλάξει πλεύση, να αλλάξει 

στόχους και να διαπαιδαγωγηθούν προσωπικότητες, οι οποίες θα συνιστούν μια πολι-

τεία πολύ κοντά στα πρότυπααυτής του Πλάτωνα, της «ιδανικής» και «ευτυχισμέ-

νης», όπου όλοι οι πολίτες με τον ενεργό τους ρόλο θα αισθάνονται οι ίδιοι χαρούμε-

νοι μέσα σε αυτή και με την καθημερινή τους πρακτική θα τη νοιάζονται πραγματικά 

και θα την οδηγούν σε ανώτερα μονοπάτια. 

Η περίπτωση της Φινλανδίας, ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού συστήματος 

Η Φινλανδία είναι η χώρα η οποία όχι απλά έχει επενδύσει στην εκπαίδευση, αλλά 

έχει ανάγει την επένδυση  σε αυτή σε φιλοσοφία και στάση ζωής. Ποια είναι όμως τα 

συστατικά στοιχεία ενός τόσο επιτυχημένου θεσμού και ποια από αυτά θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν ίσως στα ελληνικά δεδομένα, δίνοντας μια πνοή στην ασφυκτική 

κατάσταση που βιώνουμε; 

Σε τι συνίσταται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη Φινλανδία: 

• Παιδαγωγική Μεταρρύθμιση: μετατόπιση από το τι μαθαίνω στο πως μαθαί-

νω. 

• Οικοδομώντας την ακεραιότητα της βασικής εκπαίδευσης: απόκτηση ευρέος 

φάσματος δεξιοτήτων, συνεργασία και συσχετισμός ορισμένων σχολικών α-

ντικειμένων. 

• Αλλάζοντας την κουλτούρα του σχολείου. Ανανέωση της παιδαγωγικής σκέ-

ψης, του περιβάλλοντος μάθησης, σύνδεση με την εργασία και αξιολόγηση 

μέσα από την επικοινωνία κυρίως. 

• Το αναλυτικό πρόγραμμα σαν ένα ψηφιακό εργαλείο: παραγωγή διαδικτυα-

κού  αναλυτικού προγράμματος με πολλές λειτουργίες. 

Επτά πράγματα που κάνουν το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας να φαίνεται 

ανορθόδοξο 
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• Το σχολείο ξεκινάει μετά τα 7. 

• Σε σύγκριση με άλλα συστήματα, οι μαθητές του δημοτικού σπάνια δίνουν 

εξετάσεις ή να κάνουν εργασίες, και δεν έχουν βαθμολόγηση. 

• Υπάρχει μόνο ένα υποχρεωτικό τυποποιημένο τεστ, που λαμβάνει χώρα όταν 

τα παιδιά είναι 16 ετών. 

• Η διδασκαλία θετικών επιστημών ξεκινά στα 16 έτη ώστε να μπορούν οι μα-

θητές να διεξάγουν πρακτικά πειράματα. 

• Οι εκπαιδευτικοί δαπανούν μόνο 4 ώρες ημερησίως στην τάξη, και παίρνουν 

άδεια 2 ώρες την εβδομάδα για «επαγγελματική ανάπτυξη». 

• Το 43% των Φιλανδών μαθητών Λυκείου πάει σε σχολές επαγγελματικής κα-

τάρτισης. 

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί στη Φινλανδία πρέπει να κατέχουν ένα μεταπτυχιακό, 

το οποίο είναι πλήρως επιδοτούμενο. 

Καθοδήγηση αντί για έλεγχο 

Στη Φινλανδία, η ιδεολογία είναι να καθοδηγείς μέσα από την πληροφόρηση και τη 

στήριξη. Το σύστημα βασίζεται στην εξαίρετη επάρκεια των δασκάλων και του υπό-

λοιπου προσωπικού. Δίνεται  μεγάλη έμφαση στην αυτο- αξιολόγηση, προάγοντας 

έτσι τη μάθηση χωρίς το φόβο της βαθμολογίας αφού το πρώτο τεστ το δίνουν στην 

ηλικία των 16 ετών. Έτσι, η μάθηση γίνεται με τρόπο που δίνει χαρά, έμπνευση, δεν 

προκαλεί στρες, είναι δηλαδή «χαρούμενη γνώση», η οποία αποκτάται από τους μα-

θητές. Στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης στο σχολείο, γίνεται συνδυασμός παιχνι-

διού και εκπαίδευσης, οπότε τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους μέσα από τους οποίους 

βιωματικά προάγουν τις γνώσεις τους με τρόπο απόλυτα ευχάριστο κα τονώνοντας 

τηνν αυτοπεποίθησή τους. Τα παιδιά έχουν απόλυτα ενεργό ρόλο στη μάθηση, αφού 

τους παρέχονται όχι μόνο ίσες ευκαιρίες, αλλά ευκαιρίες προσαρμοσμένες στις δικές 

τους ανάγκες. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Θα ήταν σκόπιμο να γίνει μία αναδιάρθρωση του αναλυτικού προγράμματος, πέρα 

από πολιτικές σκοπιμότητες, η οπία να στοχεύει σε: 

• Ανθρωποκεντρική προσέγγιση, αξιώνοντας τον παράγοντα άνθρωπο και τις 

ανάγκες του 

• Παροχή ίσων ευκαιρών, αλλά με καθοδήγηση στοχεύοντας στην πραγματική 

του εξέλιξη 

• Μάθηση χωρίς αξιολογήσεις και εξετάσεις που συνθλίβουν και απογοητεύουν 

το μαθητή ή τον κάνουν απλά βαθμοθηρικό. 

• Πιο ελαφρύ σχολικό πρόγραμμα, ώστε ο μαθητής να μην εξαντλείται, μειώνο-

ντας την απόδοσή του. 

• Έμφαση στην εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι, για παροχή «χαρούμενης 

γνώσης» 

• Έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα 
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• Καθοδήγηση και προσπάθεια ανάπτυξης της δημιουργικής φαντασίας, η οποία 

μπορεί να αποτελέσει την πραγματική απάντηση στην κρίση και στην ανά-

καμψη της οικονομίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Όσο δύσκολα και αν φαίνονται τα πράγματα, η λύση μπορεί να δοθεί από τον ίδιο τον 

άνθρωπο. Άνθρωπος ο οποίος αξιώνεται, βιώνει θετικά συναισθήματα γίνεται μαχη-

τής για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και την κοινωνία μέσα στην οποία ζει και κινεί-

ται. Ο ρόλος της παιδείας είναι , λοιπόν, κομβικός και μέσα από μία εκπαίδευση για 

χαρούμενους ανθρώπους, η δημιουργική μας φαντασία μπορεί να απογειωθεί και να 

δοούν εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα που μοιάζουν αδιέξοδα. Έτσι, ο κόσμος 

μας θα μπει σε μια δημιουργική ροή χτίζοντας ένα πιο  βιώσιμο μέλλον. 
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Περίληψη 

Η ιδέα πίσω από τους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ) είναι απλή αλλά 

ιδιαίτερα δυναμική: εκπαιδευτικό υλικό κάθε μορφής διαμοιράζεται ελεύθερα και 

νόμιμα μέσω του διαδικτύου σε όλους τους ενδιαφερόμενους με τη δυνατότητα να 

επαναχρησιμοποιηθεί, να αναθεωρηθεί, να συνδυαστεί με άλλα και να 

επαναδιαμοιραστεί. Οι ΑΕΠ έχουν τη δυνατότητα να δώσουν στους ανθρώπους ανά 

τον κόσμο ίση πρόσβαση στη γνώση παρέχοντας σε πολύ περισσότερους ανθρώπους 

ποιοτική εκπαίδευση, με το να μετατρέπουν διαλέξεις εκπαιδευτικών, βιβλία, 

αναλυτικά προγράμματα και ότι άλλο φανταστεί κανείς, σε ευρέως διαθέσιμους 

πόρους στο διαδίκτυο χωρίς κόστος. Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι στη γη έχουν 

αρχίσει και αξιοποιούν ΑΕΠ, όταν οι τελευταίοι παρουσιάζουν εκθετική αύξηση την 

τελευταία δεκαετία, και πολλοί τους χαρακτηρίζουν ως το πλαίσιο για τον 

εκδημοκρατισμό της μάθησης. Στην εργασία προσεγγίζουμε την παρούσα κατάσταση 

σε σχέση με τους ΑΕΠ με βάση βιβλιογραφική έρευνα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, Ανοιχτό περιεχόμενο, Ανοιχτή 

εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) (όπως αποδίδεται στην Ελληνική γλώσσα ο 

πολυλεκτικός όρος: Open Educational Resources (OER)) είναι “εκπαιδευτικό, 

μαθησιακό και ερευνητικό υλικό … που βρίσκεται δημοσιευμένο ελεύθερα (public 

domain) ή έχει  διατεθεί με μια ανοιχτή άδεια (open license) που επιτρέπει την χωρίς 

κόστος πρόσβαση, χρήση, προσαρμογή και αναδιανομή τους από άλλους” (2012 

Paris OER Declaration, 2012).  

Ο ορισμός αυτός αποτελεί μια παραλλαγή του αρχικού που υιοθετήθηκε από την 

UNESCO το 2002 (UNESCO, 2002, σελ. 6), και αντανακλά τη δέσμευση το 

εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται ελεύθερα και χωρίς κόστος στους παντός φύσης 

εκπαιδευόμενους ανά τον κόσμο, μέσω της δημιουργίας περιεχομένου που θα είναι 

χρήσιμο λόγω της υψηλής ποιότητάς του. Επιπρόσθετα με βάση τα τέσσερα βασικά 
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δικαιώματα που χορηγούνται στους χρήστες μέσω των ανοιχτών αδειών, οι 

τελευταίοι μπορούν το περιεχόμενο αυτό να το επαναχρησιμοποιήσουν, 

αναδιανείμουν, αναθεωρήσουν και να το συνδυάσουν (4R: Reuse, Redistribute, 

Revise και Remix) για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, τεχνολογικούς ή άλλους 

σκοπούς. Όσον αφορά το είδος του περιεχομένου, περιλαμβάνεται μια ευρεία 

κλίμακα όπως: ήχος, εικόνα, βίντεο, κείμενο, podcast (διαδικτυακή ηχητική 

μετάδοση), βιντεο-παιχνίδια, και άλλα πολλά. 

Αν συνδέσουμε τη δράση αυτή με τις λοιπές τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις 

στη σύγχρονη πραγματικότητα, οι ΑΕΠ φαίνεται να είναι μια φυσική απόρροια 

αρκετών κοινωνικών τάσεων των τελευταίων χρόνων. Μια τέτοια τάση περιλαμβάνει 

δράσεις ανοιχτού περιεχομένου, οι οποίες προσπαθούν να απελευθερώσουν την 

έρευνα, την τεχνολογία, τα κυβερνητικά δεδομένα, την επιστήμη αλλά και δεδομένα 

εμπορικού ενδιαφέροντος που περιορίζουν την πρόσβαση μέσω αδειών και 

απαίτησης για καταβολή αντιτίμου. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν αποδειχθεί ότι είναι 

επιζήμιοι για τους ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς και γενικότερα την εκπαιδευτική 

κοινότητα, αλλά και τους επιστήμονες πληροφορικής και δεδομένων, όπως και το 

ευρύ κοινό που χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος της έρευνας που λαμβάνει χώρα στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ερευνητικούς κυβερνητικούς φορείς (UNESCO & 

Commonwealth of Learning, 2011, σ. 2).  

Μια άλλη τάση είναι η εξέλιξη σε μια κοινωνία όπου τα άτομα μοιράζονται ενεργά 

πληροφορίες και όπου πολλοί άνθρωποι συνεργατικά αναπτύσσουν και βελτιώνουν 

τις γνώσεις τους (πληθοπορισμός - croudsourcing, συλλογική νοημοσύνη - collective 

intelligence) που στη συνέχεια διατίθενται για τους άλλους ελεύθερα να τις 

χρησιμοποιήσουν ή να τις τροποποιήσουν / βελτιώσουν. Επιπλέον, οι ΑΕΠ είναι ένα 

φυσικό αποτέλεσμα της Web 2.0 τεχνολογίας  σε συνδυασμό με την «καθιερωμένη 

ακαδημαϊκή παράδοση διαμοιρασμού καλών ιδεών μεταξύ συναδέλφων» (Cape 

Town Open Education Declaration, 2007). Τέλος, οι ΑΕΠ αποτελούν μέρος ενός 

οράματος που επιτρέπει την παγκόσμια πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσω του 

διαδικτύου, διευκολύνοντας έτσι τη δωρεάν εκπαίδευση για τους μη προνομιούχους, 

καλύπτοντας την ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών για περισσότερες θέσεις στα 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (de Langen, 2013) και εν τέλει παρέχοντας 

σε κάθε ενδιαφερόμενο προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε συνεχή βάση (24/7). 

Στην παρούσα εργασία αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση των ΑΕΠ, μέσω μιας 

βιβλιογραφικής έρευνας. Πρώτα γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην 

εξέλιξη των ΑΕΠ, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, 

έπειτα δίνονται παραδείγματα σε σχέση με το πώς και πού μπορεί κανείς να τους 

αναζητήσει και ακολουθούν τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία.  

Σύντομη ιστορική αναδρομή των ΑΕΠ 

Το κίνημα των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων έχει τις ρίζες του σε δύο ακτιβιστικές 

παραδόσεις: το κίνημα του ανοιχτού / ελεύθερου λογισμικού που ξεκίνησε στη 
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δεκαετία του 1980, και το κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης που απέκτησε ώθηση στις 

αρχές της δεκαετίας του 2000. Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα (όπως πλέον αποκαλείται – βλ. ΕΛ/ΛΑΚ, ellak.gr) απέρριψε το 

εμπορικό λογισμικό στη βάση της παραδοχής ότι το «κλειστό» αυτό λογισμικό έπνιγε 

τον πειραματισμό και την καινοτομία και άφηνε τον τελικό χρήστη ευάλωτο στα 

καπιταλιστικά συμφέροντα των εταιρειών. Το κίνημα αντιπρότεινε ότι το λογισμικό 

πρέπει να είναι ελεύθερο σε κτήση, πρόσβαση και δυνατότητα τροποποίησης (Free 

Software Foundation, 2015) και καθιέρωσε ένα ανοιχτό πρωτόκολλο αδειοδότησης 

που το ονόμασε GNU (General Public License), ένα πρότυπο για το ελεύθερο 

λογισμικό που έγινε και μοντέλο για τις άδειες Creative Commons που ακολούθησαν. 

Η ιστορικότητα των ανοιχτών αδειών μας υπενθυμίζει επίσης, τη θεμελιώδη σχέση 

μεταξύ της ταχείας διάδοσης των τεχνολογιών της πληροφορίας, της δικτύωσης των 

υπολογιστών και των ηλεκτρονικών μέσων, και την μετέπειτα ανακατάταξη που 

προέκυψε σε παραδοσιακές οικονομίες παραγωγής και κατανάλωσης της γνώσης. Ο 

Y. Benkler, ακαδημαϊκός, νομικός, και καθηγητής στο “Berkman Center for Internet 

and Society”, έγραψε για πιθανές αλλαγές στο παραδοσιακό μοντέλο της αγοράς υπό 

το φως των τεχνολογικών εξελίξεων (Benkler, 2006): «Πανταχού παρόντες 

επεξεργαστές χαμηλού κόστους (ubiquitous computing), μέσα αποθήκευσης, και 

πολλαπλή συνδεσιμότητα, έχουν κάνει να είναι πρακτικά εφικτό για το άτομο, μόνο 

του ή/και σε συνεργασία με άλλους, να δημιουργήσει και να ανταλλάξει πληροφορία, 

γνώση και πολιτισμό στα πρότυπα της κοινωνικής αμοιβαιότητας, της αναδιανομής 

και της κοινής χρήσης, και όχι με βάση το μοντέλο της ιδιοκτησίας και της εμπορικής 

παραγωγής που βασίζεται στην αγορά." 

Η δήλωση του Benkler περιγράφει την δυναμική που εισάγουν οι νέες τεχνολογίες, 

δυναμική ικανή να διαταράξει τα εγκαθιδρυμένα βιομηχανικά μοντέλα ανάπτυξης και 

καινοτομίας του εικοστού αιώνα, προφητεύοντας ουσιαστικά την νέα δικτυωμένη 

οικονομία της πληροφορίας. Ομοίως, ο Lessig (2002), συνεμπνευστής των Creative 

Commons (CC) και συνάδελφός του Benkler, προειδοποίησε στο «Future of Ideas» 

ότι αν η πρόσβαση στον πλούτο των πληροφοριών του κυβερνοχώρου επρόκειτο ποτέ 

να περιοριστεί, η κοινωνία θα υφίστατο μεγάλη απώλεια δημιουργικότητας, 

συνοδευόμενη από αύξηση των ανισοτήτων παγκοσμίως.  

Το κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης υπήρξε στενός συνεργάτης με την κοινότητα των 

ΑΕΠ, επειδή μοιράζεται την ίδια ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, και έχει συμβάλει 

στην κινητοποίηση ακαδημαϊκών υποστηρικτών, ιδίως βιβλιοθηκονόμων, οι οποίοι 

έχουν γίνει μια ισχυρή δύναμη για την προώθηση της ανοιχτής εκπαίδευσης στο 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο (Allen, 2014).  

Εξέλιξη των ΑΕΠ 

Ο αριθμός των διαθέσιμων στο κοινό ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων έχει αυξηθεί 

κατά πολύ τα τελευταία 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το κίνημα των ΑΕΠ. Μια 

έκθεση του 2007 αναφέρει 3.000 πλήρεις σειρές μαθημάτων, και εκατοντάδες 
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χιλιάδες αντικείμενα εκπαιδευτικού υλικού ως διαθέσιμο περιεχόμενο (OECD, 2007). 

Από το 2014 πλέον υπάρχουν τουλάχιστον 250 ανοιχτά εγχειρίδια (βιβλία), 2.379 

υλικά μαθήματος σε MIT OpenCourseWare και μόνο το Open Education Consortium 

αναφέρει 47.901 ανοιχτά μαθήματα (Allen, 2014). 

Το κίνημα των ΑΕΠ έχει περαιτέρω ισχυροποιηθεί ως αποτέλεσμα των 

πανεπιστημιακών πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010, 

και που συνέβαλαν σημαντικά στην πληθύσμωση του εκπαιδευτικού υλικού των 

ΑΕΠ. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν οδηγήσει σε συλλογές, με κάποια καλά 

παραδείγματα: το MERLOT II (www.merlot.org), μια πύλη ΑΕΠ που συντηρείται 

από έργο στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το OpenStax 

(openstax.org), μια βάση με ανοιχτά εγχειρίδια προερχόμενη από το Πανεπιστήμιο 

Rice, και το Open Textbook Library (open.umn.edu/opentextbooks/) στο 

Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.  

Στις ΗΠΑ, σε κρατικό επίπεδο, οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ολοκλήρωσης 

των σπουδών φοιτητών στην πολιτεία της Ουάσινγκτον οδήγησε σε ένα στρατηγικό 

σχέδιο για την υιοθέτηση των ανοιχτών πόρων (tinyurl.com/j5x3yrg). Οι προσπάθειες 

της πρωτοβουλίας αυτής είχαν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση των ΑΕΠ σε 81 

μαθήματα με πολυπληθείς εγγραφές φοιτητών. Ανάλογες πρωτοβουλίες υπήρξαν και 

σε άλλες πολιτείες (π.χ. Όρεγκον και Βιρτζίνια), όμως ένα ιδιαίτερα δημοφιλές 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Tidewater Community College (tinyurl.com/j5x3yrg): 

εκεί έχει υλοποιηθεί το πρώτο πρόγραμμα στις ΗΠΑ για πτυχίο με μηδενικό κόστος 

βιβλίων (Zero Textbook Cost degree programs). Πιο συγκεκριμένα για το 

συγκεκριμένο πτυχίο αντικαταστάθηκαν όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια με ΑΕΠ, ώστε 

οι μαθητές να  μπορούν να σπουδάζουν χωρίς κόστος σε βιβλία. 

Βασικά χαρακτηριστικά των ΑΕΠ 

Στα παρακάτω περιγράφονται βασικά χαρακτηριστικά των ΑΕΠ με εστίαση και σε 

κοινές παρανοήσεις που υπάρχουν γύρω από αυτούς (Allen, 2014; Butcher 2015). 

ΑΕΠ και ηλεκτρονική μάθηση: Οι ΑΕΠ δεν είναι συνώνυμο της ηλεκτρονικής 

μάθησης αν και πολλοί κάνουν το λάθος αυτό χρησιμοποιώντας τους όρους 

εναλλακτικά. Πολλά μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, αξιοποιούν ΑΕΠ, αλλά αυτό 

δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι ΑΕΠ είναι οι ίδιοι ηλεκτρονική μάθηση. Για να μπορεί 

να προκύψει ηλεκτρονική μάθηση με την αξιοποίηση ΑΕΠ, απαιτούνται αρκετές 

ακόμα συνθήκες (π.χ., ένα πρόγραμμα σπουδών, κάποιο ίδρυμα, εκπαιδευτικοί, κοκ).  

ΑΕΠ και ανοιχτή εκπαίδευση: Η χρήση των ΑΕΠ μπορεί να βοηθήσει/υποστηρίξει 

την ανοιχτή εκπαίδευση/μάθηση όμως δεν είναι το ίδιο αντικείμενο. Η υιοθέτηση της 

ανοιχτής εκπαίδευσης/μάθησης ως προτεραιότητας σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, 

έχει μια σημαντικά μεγαλύτερη επίπτωση από την απλή υιοθέτηση της επιλογής, 

δημιουργίας ή χρήσης ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στο σύστημα αυτό. Η ανοικτή 

εκπαίδευση απαιτεί κατ’ ελάχιστον σύστημα πιστοποίησης και διαπίστευσης, 
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υποστήριξη των εκπαιδευομένων, πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, μηχανισμό 

αναγνώρισης/αξιολόγησης της προϋπάρχουσας γνώσης, κ.α. 

ΑΕΠ και ανοιχτή άδεια: Μια συνήθης παρανόηση που γίνεται είναι ότι το 

περιεχόμενο ή τα δεδομένα με «ανοιχτή/ελεύθερη άδεια» περνάνε στο «κοινό κτήμα» 

(έτσι αποδίδεται το “public domain” στην Ελληνική γλώσσα, όταν χρησιμοποιείται 

για να δηλώσει την έλλειψη “copyright” σε κάποιο περιεχόμενο) και ότι ο 

συγγραφέας παραχωρεί όλα τα δικαιώματά του γι’ αυτό το υλικό. Αυτό στην 

πραγματικότητα δεν ισχύει: η εμφάνιση των ανοιχτών αδειών χρήσης πηγάζει σε 

μεγάλο βαθμό από την ανάγκη για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που 

κατέχει κάποιος σε ένα περιεχόμενο, σε περιβάλλοντα όπου το τελευταίο (ιδιαίτερα 

όταν είναι ψηφιοποιημένο) μπορεί τόσο εύκολα πλέον να αντιγραφεί και να 

διαμοιραστεί μέσω του διαδικτύου χωρίς να ζητηθεί η σχετική άδεια.  

Δημιουργός και πνευματικά δικαιώματα: Μια βασική ανησυχία για τους 

εκπαιδευτικούς και τις διοικήσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών σε 

σχέση με τους ΑΕΠ, αφορά στη «δωρεά» της πνευματικής ιδιοκτησίας, με άμεσο 

αποτέλεσμα την απώλεια εμπορικού κέρδους που θα μπορούσε να προέλθει από 

αυτά. Αυτό συνδυάζεται συχνά με ένα σχετικό άγχος ότι ένας τρίτος είναι δυνατό να 

αποκομίσει αθέμιτο όφελος σε βάρος της πνευματικής ιδιοκτησίας τους, να 

επωφεληθεί από την πώληση των δημιουργημάτων τους, να ισχυριστεί ότι είναι δικό 

του έργο (πλαγιαρισμός), ή να το αξιοποιήσει με άλλο τρόπο. Οι ανησυχίες αυτές 

είναι απολύτως κατανοητές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φυσικά, πίσω από αυτή την 

ανησυχία, οι εκπαιδευτικοί αποκρύβουν μια διαφορετική έγνοια: ότι δηλαδή, 

διαμοιράζοντας το εκπαιδευτικό τους υλικό, ανοίγουν την εργασία τους σε κρίση από 

τους ομότιμούς τους (peers)  οι οποίοι μπορεί να κρίνουν αρνητικά το υλικό τους.  

Ποιος εγγυάται την ποιότητα των ΑΕΠ: Η ερώτηση αυτή αντανακλά την αντίληψη (ή 

ίσως την ευχή) τα εκπαιδευτικά υλικά να ήταν αντίστοιχα με τις επιστημονικές 

«εκδόσεις», των οποίων η ποιότητα ελέγχεται από τους εκδότες. Αυτή η αντίληψη 

ήταν - και παραμένει – σε ισχύ, αντανακλά όμως μια ένδειξη μερικής μόνο 

κατανόησης του πεδίου εφαρμογής και της ποικιλομορφίας των εκπαιδευτικών 

πόρων. Αντικατοπτρίζει επίσης μια ψευδή μεταβίβαση της ευθύνης για την ποιότητα 

σε τρίτους. Αυτή η νοοτροπία στο χώρο των ΑΕΠ παίρνει τη μορφή μιας μη 

εκπεφρασμένης υπόθεσης-επιθυμίας ότι ένας ή περισσότεροι οργανισμοί θα πρέπει 

να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΠ που 

διαμοιράζονται μέσω ψηφιακών αποθετηρίων. Αυτό εκτός από το ότι είναι πρακτικά 

αδύνατο να υλοποιηθεί, κρύβει και μια άλλη πλευρά των ΑΕΠ (και γενικότερα του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου): την πραγματικότητα ότι ο ορισμός της ποιότητας είναι 

υποκειμενικός και εξαρτάται πολύ από μια σειρά παραγόντων που θα τα ονομάζαμε 

προς χάρη συντομίας «συμφραζόμενα» που τα περικλείουν - προσδιορίζουν. Σε 

τελική ανάλυση, η ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΠ που 

χρησιμοποιούνται σε κάποιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, πρέπει και είναι ευθύνη των 

συντονιστών του ιδρύματος, του ίδιου του προγράμματος/μαθήματος, καθώς και των 
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εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι για την παράδοση/το μάθημα.  

Είναι οι ΑΕΠ πραγματικά χωρίς κόστος; Το ζήτημα της ελευθερίας (ανοιχτότητας) 

και ο ορισμός της έχει ευρέως συζητηθεί από την έλευση των ανοιχτών αδειών, 

ενδεχομένως πιο ενδελεχώς στο Ελεύθερο / Ανοιχτό Λογισμικό- ΕΛ/ΛΑΚ (ελεύθερο 

λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα, βλ. https://mathe.ellak.gr/). Παρόμοιες 

προϋποθέσεις εφαρμόζονται και κατά την εξέταση των αδειών για τους ΑΕΠ. Πολλοί 

υποστηρικτές των ΑΕΠ συνηγορούν ότι το βασικό πλεονέκτημα του ανοιχτού 

περιεχομένου είναι ότι είναι «δωρεάν» (δηλαδή δεν έχει κόστος η μεταφόρτωσή του 

από το χρήστη). Αυτό είναι πράγματι αληθές: εξ ορισμού, το ανοιχτό περιεχόμενο 

μπορεί να διαμοιραστεί με άλλους χωρίς να ζητηθεί άδεια και χωρίς την καταβολή 

τελών για άδεια. Ωστόσο, ο απλοϊκός ισχυρισμός ότι οι ΑΕΠ είναι δωρεάν - και κατ’ 

επέκταση η χρήση των ΑΕΠ θα μειώσει το κόστος της εκπαιδευτικής διαδικασίας - 

κρύβει ορισμένα σημαντικά ζητήματα κόστους, εκ των οποίων το σημαντικότερο 

είναι ότι η αρχική δημιουργία ενός ΑΕΠ (αλλά και η μετέπειτα προσαρμογή ή 

αλλαγή του) απαιτεί μια επένδυση από κάποιον (τον/τους δημιουργό/ούς). 

ΑΕΠ και εμπορικό περιεχόμενο: Αν και είναι μια αξιόλογη, έστω και κάπως 

ιδεαλιστική φιλοδοξία, να διατίθεται και να διαμοιράζεται όλο το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο δωρεάν, η επί της αρχής απόφαση (ή έστω και θέση) για αποκλεισμό του 

εμπορικού περιεχομένου από την πιθανή χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

μοιάζει και είναι μη αποδεκτή. Μια τέτοια στάση αγνοεί την πραγματικότητα: ότι 

υπάρχουν πολύ υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά υλικά διαθέσιμα για αγορά 

(εμπορικά) και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση τους μπορεί να είναι πιο 

προσιτή από τις προσπάθειες να παραχθεί αυτό το περιεχόμενο ανοιχτά. Συνεπώς, ο 

πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να αποκτηθούν/προμηθευτούν πόροι για 

χρήση στη διδασκαλία και τη μάθηση από ένα ίδρυμα, είναι να διερευνήσει όλες τις 

διαθέσιμες επιλογές, ανοιχτές ή μη,  παρά να εξαιρέσει κάποια επί της αρχής.  

Διαθεσιμότητα ΑΕΠ 

Το πεδίο εφαρμογής και η διαθεσιμότητα των ΑΕΠ επεκτείνεται συνεχώς. Κάθε 

μέρα/εβδομάδα/μήνα, νέοι πόροι προστίθενται στο παγκόσμια σώμα πόρων. Ένα 

πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος ολοκληρωμένος 

κατάλογος όλων των ΑΕΠ (ούτε φαίνεται πιθανό να υπάρξει, δεδομένης της 

εκθετικής ανάπτυξής τους). Συνεπώς προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλοι ΑΕΠ, ο 

ερευνητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια σειρά από στρατηγικές αναζήτησης: 

• Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης ΑΕΠ: Ενώ οι μηχανές αναζήτησης όπως π.χ. 

το Google και το Bing είναι ένα καλό γενικό σημείο εκκίνησης για την εξεύρεση 

περιεχομένου στο διαδίκτυο, υπάρχουν και κάποιες εξειδικευμένες μηχανές 

αναζήτησης που ψάχνουν συγκεκριμένα για ΑΕΠ. Σχετικό παράδειγμα είναι η 

μηχανή αναζήτησης των CC: search.creativecommons.org. 

• Κατάλληλο αποθετήριο ΑΕΠ: οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 
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μεγάλα αποθετήρια ΑΕΠ για να αναζητήσουν σχετικό υλικό. Τα περισσότερα 

βρίσκονται σε ιδρύματα, δίνοντας έμφαση στα υλικά που διαμοιράζονται από 

τους εν λόγω οργανισμούς. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το Ανοιχτό 

Εκπαιδευτικό Αποθετήριο του «MIT»: ocw.mit.edu.  

• Ιστότοποι καταλόγου ΑΕΠ: Υπάρχουν πολλές σελίδες που έχουν μια μηχανή 

αναζήτησης, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν σε θέσεις αλλού στο 

διαδίκτυο. Οι ίδιοι δεν ενεργούν ως αποθετήρια, αλλά έχοντας εντοπίσει 

ποιοτικούς πόρους τους αποθηκεύουν ως συνδέσεις. Οι βάσεις τους είναι κυρίως 

θεματικές, π.χ. στην περίπτωση της «ΑΕΠ – Αφρική», τονίζουν την ποιότητα των 

πόρων που αναπτύχθηκαν μέσα και γύρω από την Αφρική: www.oerafrica.org.  

Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις 

Το κίνημα των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική 

πρόσφατα ως ένα σχετικά νέο παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο είναι δυνητικά ικανό να 

γεφυρώσει το χάσμα γνώσης που υφίσταται σήμερα. Με την αύξηση της 

χρηματοδότησης και της υποστήριξης από κυβερνητικούς και μη οργανισμούς, οι 

ΑΕΠ τείνουν να γίνουν η επικρατούσα τάση σε πολλούς ακαδημαϊκούς και όχι μόνο 

κύκλους. Ωστόσο, παρόλο που ο αριθμός των αποθετηρίων και το σώμα των ΑΕΠ 

έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά, η ευρύτερη υιοθέτηση των ΑΕΠ 

στη εκπαίδευση εξακολουθεί να παραμένει σε μάλλον χαμηλά επίπεδα, ιδίως σε υπό 

ανάπτυξη περιοχές, όπου η ανάγκη είναι πολύ υψηλότερη. 

Ένας περιορισμός που αναστέλλει την ευρύτερη υιοθέτηση των ΑΕΠ είναι η 

γενικότερη έλλειψη τυποποίησης στο χώρο. Αυτό έχει ως επακόλουθο την αδυναμία 

για αποτελεσματική αναζήτηση και εντοπισμό σχετικών ΑΕΠ που να προέρχονται 

από διάφορες πηγές και που να μπορεί να αξιοποιήσει ο τελικός χρήστης (Yergler, 

2010). Το γεγονός αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την αδυναμία συσχετισμού 

συναφών πόρων σε σχέση με την τεράστια ποικιλία των ΑΕΠ που είναι διαθέσιμα. 

Επιτείνοντας το πρόβλημα, καμία ενιαία μηχανή αναζήτησης σήμερα δεν είναι ακόμα 

σε θέση να εντοπίσει πόρους από όλα τα αποθετήρια (West & Victor, 2011).  

Οι προβληματισμοί αυτοί έχουν εντοπιστεί από τους εμπλεκόμενους ερευνητές και 

οργανισμούς και πολλοί φορείς έχουν ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις για εξεύρεση 

λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, στις 15-16 Νοεμβρίου 2016 διοργανώθηκε στο Παρίσι 

από την UNESCO μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων (tinyurl.com/hdbersp) με κύριο 

στόχο να αναπτυχθεί ένα σύνολο βασικών δεικτών για τους ΑΕΠ σε σχέση με την 

εθνική αποδοχή αλλά και την μέτρηση των επιπτώσεων στα εκπαιδευτικά συστήματα, 

ένα ζήτημα που παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο για την εκπαιδευτική 

κοινότητα όσο και για τους διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής. Επιπλέον αυτών είναι 

προφανές ότι τέθηκαν και όλοι οι προβληματισμοί σε σχέση με τους περιορισμούς 

που αναφέρθηκαν παραπάνω και θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα και τις 

κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν για να δούμε και τα επόμενα βήματα. 
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Αντιλήψεις μαθητών της Ε΄ δημοτικού για την έννοια της αναπηρίας 

Μία πιλοτική έρευνα δράσης 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες της Αγωγής, Μ.Δ.Ε. στην Ειδική Αγωγή 

t.kar@live.com 

Περίληψη 

Στην εργασία διερευνώνται οι αντιλήψεις 14 μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού 

σχολείου για την έννοια της αναπηρίας. Οι μαθητές συμπλήρωσαν σχετικό φύλλο 

εργασίας 5 ερωτήσεων (4 ανοιχτού & 1 κλειστού τύπου), οι οποίες αφορούσαν 

επιμέρους διαστάσεις της αναπηρίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Η ανάλυση 

των μαθητικών απαντήσεων της πιλοτικής έρευνας δράσης ανέδειξε πως οι μαθητές 

νοηματοδοτούν την αναπηρία ως σωματική βλάβη και «πρόβλημα», εκφράζοντας 

απόψεις του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ιατρικού-

ατομικού μοντέλου προσέγγισης του όρου. Οι μαθητές είναι σχετικά ενημερωμένοι 

για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, τις οποίες θεωρούν περισσότερες από των 

άλλων ανθρώπων. Οι περισσότεροι έχουν εμπειρίες με ανάπηρα άτομα, γεγονός που 

επηρεάζει τη διατύπωση θετικών απαντήσεων ως προς τη σύναψη φιλικών σχέσεων 

μαζί τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι θα έκαναν παρέα με ένα ανάπηρο άτομο για 

λόγους αλληλεγγύης και «φιλάνθρωπης αγάπης».     

Λέξεις-Κλειδιά: αντιλήψεις μαθητών, αναπηρία, δημοτικό σχολείο 

Εισαγωγή 

Η διερεύνηση των αντιλήψεων των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών για την έννοια 

της αναπηρίας καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική από τη στιγμή που αποτελούν 

καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της ένταξης σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

(Ζαλίδου, 2013· Λουάρη, 2016). Στην παρούσα εργασία, με τον όρο «αντίληψη» 

νοείται η άποψη που έχει διαμορφώσει το άτομο για ένα θέμα/φαινόμενο, καθώς και 

η τοποθέτησή του απέναντι σε αυτό (Μπαμπινιώτης, 1998). Από τον ορισμό 

προκύπτει ότι οι διαμορφωμένες αντιλήψεις των ατόμων αποτελούν βασικό 

παράγοντα όσον αφορά την αντιμετώπιση του κοινωνικού περιβάλλοντός τους. Η 

μελέτη των μαθητικών αντιλήψεων αποκτά αυξημένη σημασία στο πλαίσιο της 

σχολικής τάξης, η οποία αποτελεί διακριτό κοινωνικό σύστημα που απαρτίζεται από 

ένα μοναδικό πλέγμα σχέσεων (Μπίκος, 2004).   

Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας οδήγησε στη διαπίστωση πως η έρευνα για τις 

αντιλήψεις μαθητών του δημοτικού σχολείου για την αναπηρία σε εθνικό επίπεδο 

είναι σχετικά περιορισμένη. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες έρευνες που 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στη διερεύνηση απόψεων μαθητών για την ένταξη 

μαθητών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Στην έρευνα της Βοζίκη (2005) με δείγμα 

μαθητές δημοτικού και γυμνασίου από σχολεία της Ελλάδας και της Αυστρίας 
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υπογραμμίζεται πως οι πρώτοι δεν είναι το ίδιο ενημερωμένοι για θέματα της ζωής 

των ατόμων με αναπηρία όσο οι δεύτεροι. Το εν λόγω εύρημα αναδεικνύει μία 

μειονεκτική θέση της χώρας και του εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά με την 

ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού για την αναπηρία συγκριτικά με την 

κεντροευρωπαϊκή χώρα. 

Οι Kalyva & Agaliotis (2009) πραγματοποίησαν έρευνα με ερωτηματολόγιο με 

δείγμα 60 μαθητές τυπικής ανάπτυξης, οι μισοί από τους οποίους είχαν εμπειρίες με 

ένα μαθητή με σωματική αναπηρία. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε πως οι 

μαθητές με σχετική εμπειρία κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα προβλήματα 

συναισθηματικού και κοινωνικού χαρακτήρα που συνεπάγεται η ύπαρξη της 

αναπηρίας σε σχέση με εκείνους που στερούνταν ανάλογου βιώματος. Οι τελευταίοι 

έρχονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη κατάσταση, η οποία ενέχει φόβο και ανησυχία. 

Τα αρνητικά αυτά συναισθήματα είναι πιθανό να οδηγήσουν τους μαθητές δίχως 

εμπειρίες με σωματικά ανάπηρα άτομα στην υιοθέτηση αρνητικότερων απόψεων για 

την ένταξη τους. Η απουσία εμπειρίας και οι αντιλήψεις του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος αναδεικνύονται σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση 

στερεοτύπων-απλοποιημένων αξιολογικών εικόνων για την ομάδα των αναπήρων 

(Hogg & Vaughan, 2010).   

Η Ζαλίδου (2013) διερεύνησε με ερωτηματολόγιο τις αντιλήψεις 125 μαθητών των 

τριών μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού για την αναπηρία γενικά, αλλά και για 

επιμέρους κατηγορίες της ειδικότερα. Και αυτή η έρευνα ανέδειξε θετικές απόψεις 

μαθητών προϋπάρχουσα σχετική εμπειρία για την αναπηρία. Επίσης, ομοίως με την 

έρευνα της Βοζίκη (2005), ανέδειξε πως οι συμμετέχοντες μαθητές διαθέτουν γνώσεις 

γύρω από τους περιορισμούς στη ζωή των ατόμων με αναπηρία.  

Οι Soulis et al. (2016) σε έρευνά τους με ερωτηματολόγιο για τις αντιλήψεις 2683 

μαθητών δημοτικού σχολείου του Νομού Τρικάλων σχετικά με την ένταξη, 

διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών εκφράζουν 

θετικές απόψεις για τους συμμαθητές τους με αναπηρίες. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

θεωρούν ότι μαθητές με αναπηρίες πρέπει να τοποθετούνται σε τμήματα ένταξης ή 

ειδικά σχολεία και όχι σε γενικές τάξεις. Επίσης, θεωρούν πως οι μαθητές με 

αναπηρίες δεν θέλουν να είναι μόνοι τους, αλλά επιθυμούν τη συντροφιά ατόμων με 

όμοια χαρακτηριστικά και όχι με τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές. Στην έρευνα 

διαπιστώθηκε πως η διαμόρφωση των μαθητικών απόψεων επηρεάζεται από 

παράγοντες όπως η ηλικία, η οικογένεια και η προηγούμενη εμπειρία με άτομα με 

αναπηρίες, η ύπαρξη της οποίας συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων 

απέναντι στα ανάπηρα άτομα. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας συμφωνούν 

σε μεγάλο βαθμό με την έρευνα των Kalyva & Agaliotis (2009), η οποία 

παρουσιάστηκε παραπάνω.   

Παρά την αυξητική τάση της διατύπωσης θετικών κρίσεων από τους μαθητές χωρίς 

αναπηρία, αυτή δεν είναι δεδομένη, καθώς έρευνα έχει αναδείξει πως μαθητές 

δημοτικού δεν έδειξαν πρόθυμοι να αλληλεπιδράσουν με μαθητές με αναπηρίες, παρά 
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το ότι είχαν αρκετές γνώσεις γύρω από την αναπηρία (Magiatti, Dockrell & 

Logotheti, 2002). Ωστόσο, κοινό σημείο στις παραπάνω έρευνες που αναφέρονται 

στο ελληνικό εθνικό πλαίσιο αποτελεί η προοδευτικά καλύτερη ενημέρωσή τους για 

την αναπηρία με την απόκτηση σχετικών εμπειριών να παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση στάσεων και απόψεων εντός του τυπικά αναπτυσσόμενου μαθητικού 

πληθυσμού.   

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, υλοποιήθηκε μία πιλοτική έρευνα δράσης σε τάξη 

του δημοτικού σχολείου με στόχο τη διερεύνηση των μαθητικών απόψεων των 

τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών για την έννοια της αναπηρίας. Ο σκοπός της 

έρευνας ήταν διττός: 1) να γνωρίσει ο δάσκαλος της τάξης τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των μαθητών του για την αναπηρία, καθώς και 2) να διοργανώσει σε επόμενο 

στάδιο εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το υπό διαπραγμάτευση θέμα με στόχο την 

ευαισθητοποίησή τους. 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016 σε ένα τμήμα της Ε΄ δημοτικού 

ενός πολυθέσιου σχολείου της Πελοποννήσου. Συμμετείχαν 11 αγόρια και 3 κορίτσια 

ηλικίας κατά μέσο όρο 10 ετών. Η συλλογή των δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης 

των φύλλων εργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και 

διήρκεσε μία διδακτική ώρα. Αφορμή για την ενασχόληση της τάξης με το εν λόγω 

θέμα αποτέλεσε η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of 

Persons with Disabilities), η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Η 

συγκεκριμένη ημέρα καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

ΟΗΕ και αποσκοπεί στην εστίαση του ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων και της 

κοινωνίας στα δικαιώματα και δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Της 

συμπλήρωσης των φύλλων εργασίας προηγήθηκε συζήτηση με τη μορφή ιδεοθύελλας 

(brainstorming) στην ολομέλεια της τάξης σχετικά με την αναπηρία και τα ανάπηρα 

άτομα.  Η ιδεοθύελλα είχε ως στόχο την κινητοποίηση των μαθητών προκειμένου να 

εκφραστούν για ένα νέο θέμα (Μακρίδου-Μπούσιου, 2005). Στη συνέχεια, οι μαθητές 

συμπλήρωσαν εργαζόμενοι ατομικά το φύλλο εργασίας-ερωτηματολόγιο. Η μοναδική 

οδηγία του εκπαιδευτικού ήταν να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις τους.        

Το φύλλο εργασίας περιελάμβανε 5 ερωτήσεις, 4 ανοιχτής απάντησης και 1 κλειστού 

τύπου (τύπου επιλογής μεταξύ του ναι-όχι). Οι ερωτήσεις ήταν: (1) Τι σημαίνει για 

εσένα η λέξη «αναπηρία»; Πώς την καταλαβαίνεις; (2) Ποια είναι κατά τη γνώμη σου 

τα χαρακτηριστικά εντός ατόμου με αναπηρία; (3) Έχεις γνωρίσει κάποιο άτομο με 

αναπηρία; (ερώτηση κλειστού τύπου) (4) Ποιες είναι κατά τη γνώμη σου οι ανάγκες 

ενός ατόμου με αναπηρία; Διαφέρουν από των υπόλοιπων ατόμων; (5) Θα έκανες 

παρέα με κάποιο άτομο με αναπηρία; Αν ναι, γράψε γιατί. Αν όχι, γράψε γιατί.  

Η ανάλυση των απαντήσεων ανοιχτού τύπου των μαθητών έγινε με τo μοντέλο 

ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων των Miles & Huberman (1994). Περιλαμβάνει τα 
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στάδια ανάλυσης των δεδομένων σε κατηγορίες, παρουσίασης τους υπό τη μορφή 

πινάκων και εξαγωγής συμπερασμάτων.   

Παρουσίαση μαθητικών απαντήσεων 

Οι απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Περιλαμβάνει τις απαντήσεις σε κάθε ερώτηση του φύλλου εργασίας, το περιεχόμενο 

των οποίων σχηματίζει μία ξεχωριστή κατηγορία: «νοηματοδότηση όρου», 

«χαρακτηριστικά», «ανάγκες» και «παρέα». Η γνωριμία με άτομα με αναπηρία (3η 

ερώτηση) περιλαμβάνεται σε παρένθεση στην πρώτη στήλη. Παρατίθενται ακριβή 

αποσπάσματα των γραπτών απαντήσεων των μαθητών, τα οποία σε πολλές 

περιπτώσεις έχουν συντμηθεί χάριν συντομίας χωρίς όμως να αλλοιώνεται το νόημα. 

Σε ορισμένα ενδεικτικά σημεία διατηρείται η ορθογραφία των μαθητών.      

 

Μαθητής/ 

ερωτήσεις 

Νοηματοδότηση 

όρου 

Χαρακτηριστικά Ανάγκες Παρέα 

1 αγόρι 

(γνωρίζει 

αμεα) 

δεν μπορεί να 
κουνήσει κάποιο 
μέρος σώματος 

λίγο κοντός, όχι πολύ 
παχύς, συνήθως καλός 

άνθρωπος 

περισσότερες, 
θέλουν πολύ 

προστασία, αγάπη, 
φροντίδα  

ναι, θα μαθαίναμε ο 
ένας στον άλλο 

καινούργια 
πράγματα 

2 αγόρι 

(δε γνωρίζει) 

δεν μπορεί να 

περπατήσει 

να μη μπορεί να 

περπατήσει, να πάει 
στο μπάνιο  

να είναι για όλη του 

τη ζωή σε ένα 
καροτσάκι  

ναι γιατί αυτός ο 

άνθρωπος δεν έχει 
συντροφιά από 

κανέναν 

3 αγόρι 

(γνωρίζει) 

έχει σπάσει 
σπονδυλική στήλη 

είναι ψηλός, λίγο 
χοντρούλης 

να τον βοηθάμε 
παρά να τον 

κοροϊδεύουμε  

ναι, θα γελάγαμε 
θα παίζαμε και θα 

χαιρόμασταν 

4 κορίτσι 

(γνωρίζει) 

δεν μπορούν να 

κουνήσουν χέρια ή 
πόδια κ.ά. 

μπορεί να κάθεται σε 

αναπηρικό καροτσάκι, 
να είναι 

στεναχωρημένος, 
μπορεί να είναι 

εξωτερικά σαν όλους 
τους ανθρώπους εκτός 

που κάθονται σε 
αναπηρικό καροτσάκι 

αλλά εσωτερικά μπορεί 
να έχουν κάποιο 

πρόβλημα 

περισσότερες γιατί 

χρειάζονται 
περισσότερη βοήθεια 
λόγω της αναπηρίας 
τους, δε διαφέρουν 
καθόλου από τους 

άλλους σε κάτι άλλο, 
έχουν τα ίδια 
δικαιώματα 

ναι γιατί δε 

διαφέρουν σε 
τίποτα από εμάς 

εκτός από τις 
αναπηρίες τους και 
επίσης μπορεί να 
νιώθουν μοναξιά 
και όταν εγώ έχω 

κάτι δεν θα με 

κοροϊδέψει ή κάτι 
τέτοιο θα με 

καταλάβει γιατί 
ξέρει πως είναι  

5 αγόρι 

(γνωρίζει) 

δεν μπορώ να 
κουνήσω τα χέρια 
ούτε τα πόδια μου, 
ας πούμε ότι πέφτω 

από τη σκάλα και 
σπάω τη σπονδυλική 

μου στήλη ή 
γεννιέμαι με αυτό το 

πρόβλημα 

μερικές φορές είναι 
ψηλοί ή κοντοί, 

χοντροί ή λεπτοί και 
συνήθως καλοί ή κακοί 

άνθρωποι ή παιδιά 

έχουν διαφορετικές, 
πολλές φορές 

χρειάζονται βοήθεια 
για την 

καθημερινότητά τους 
και έχουν ανάγκη να 
έχουν κάποιον δίπλα 

τους 

ναι γιατί όλοι 
είμαστε άνθρωποι 

και δεν είναι σωστό 
να ξεχωρίζουμε 

κάποιον 
διαφορετικό από 

εμάς 

6 κορίτσι 

(γνωρίζει) 

ένας άνθρωπος με 
ειδικές ανάγκες, του 

λείπουν χέρια, πόδια, 
χρειάζεται 

περισσότερη 
φροντίδα και να τον 
προσέχεις παραπάνω 

από τα άλλα τα 
παιδιά  

ότι είναι με αναπηρικό, 
του λείπει χέρι, πόδι 

και μπορεί να του έχει 
σπάσει κάποιο άλλο 

μέρος του σώματός του 

θέλει περισσότερη 
φροντίδα από τα 

άλλα παιδιά και 
πρέπει να τα 

προσέχεις και να 
τους δίνεις 

περισσότερη 
σημασία  

ναι γιατί 
στεναχωριέται για 

φροντίδα και 
προστασία επειδή η 
ζωή τους δεν είναι 

εύκολη και δεν 
μπορούν να πάνε 

μόνοι στο σπίτι και 
δεν μπορεί να κάνει 

δουλειές  

7 αγόρι ένας άνθρωπος ή ένα δεν έχει το ίδιο ύψος διαφέρουν αρκετά ναι γιατί θα 
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(δε γνωρίζει) παιδί έχει 
περισσότερες 

ανάγκες από τα άλλα 
άτομα που δεν έχουν 

αναπηρία 

για το λόγο πως έχει 
πρόβλημα με τα πόδια 

και είναι αρκετές, 
μια από αυτές είναι 

να το βοηθούν 

μπορούσε να κάνει 
άλλα πράγματα που 
δεν θα μπορούσαν 
να κάνουν άλλα 

άτομα  

8 αγόρι 

(γνωρίζει) 

να είναι κάποιος 
άνθρωπος με 

κινητικό πρόβλημα, 
έχει πρόβλημα στα 

χέρια του, στα πόδια 
του και τις 

περισσότερες φορές 
έχει αναπηρικό 

καροτσάκι 

έχει κάποιο πρόβλημα 
με τα χέρια του ή τα 
πόδια του και γίνεται 
δύσκολη η κίνησή του  

δε διαφέρουν από 
των υπόλοιπων 

ατόμων απλά πρέπει 
να προσφέρονται 

περισσότερο 

ναι γιατί δεν είναι 
αόρατοι σαν να μην 

υπάρχουν, είναι 
άτομα σαν κι εμάς 

και πρέπει να 
κάνουμε παρέα με 

αυτά και να τα 
φροντίζουμε  

9 αγόρι 

(δε γνωρίζει) 

δεν έχει χέρια, δεν 
έχει πόδια και είναι 

σε καροτσάκι 

δεν έχει χέρια, δεν έχει 
πόδια, να έχει χτυπήσει 
την σπονδυλική στήλη 

διαφέρουν γιατί 
χρειάζεται μια 

ράμπα για να ανέβει 
το πεζοδρόμιο  

ναι γιατί και αυτοί 
χρειάζονται παρέα 
από κάποιο άλλο 
άτομο και για να 

μπορούν να 

παίζουν  

10 αγόρι 

(γνωρίζει) 

δεν μπορεί να 
γράψει, να 

περπατήσει κ.λ. 

κοντός, λυπημένος, 
κουρασμένος 

είναι περισσότερες 
γιατί δεν μπορεί να 

περπατήσει, να 
γράψει κ.ά.  

ναι για να του 
δώσω παρέα, 
αγάπη, φιλία, 

συντροφιά, να του 
πω τα μυστικά μου 
και αυτός τα δικά 

του 

11 αγόρι 

(γνωρίζει) 

δεν έχει χέρια, πόδια 
και πχ ένας 

άνθρωπος που δεν 
έχει πόδια έχει ένα 

αναπηρικό 
καροτσάκι 

μπορεί να μην έχει 
χέρια και πόδια ή δεν 

μπορούν να τα 
κουνήσουν 

λίγο περισσότερες 
ανάγκες, πρέπει να 

φτιαχτούν 
πεζοδρόμια με 

ράμπες, να κλείσουν 
τις λακκούβες και να 
φτιαχτούν ακόμη και 

πάρκιν για τους 
ανάπηρους 

ναι γιατί δεν 
διαφέρουν από 

εμάς και πρέπει να 
τους παρέχουμε πιο 
πολλή φροντίδα και 
να μην κάνουμε ότι 

είναι αόρατοι 

12 αγόρι 

(γνωρίζει) 

κάποιος έχει κάποια 
αναπηρικά 

προβλήματα όπως: 
δεν έχει χέρια, πόδια 

και χρειάζεται 
αναπηρικό 

καροτσάκι για να 
κινηθεί  

δεν έχει πόδια, χέρια ή 
και κάποια άλλα μέρη 

του σώματος 

είναι να πηγαίνει στα 
νοσοκομεία για να 
γίνει πιο καλά γιατί 

κάποια στιγμή 
μπορεί να κινηθεί, 
από των υπόλοιπων 

ανθρώπων δεν είναι 
ίδιες  

ναι γιατί θα του 
πρόσφερα 

συντροφιά, θα τον 
βοήθαγα να πάω να 

του πάρω κάποια 
πράγματα 

13 αγόρι 

(γνωρίζει) 

κάποιος με πολλά 
προβλήματα ή δεν 

μπορεί να 
περπατήσει δηλαδή 
είναι σε αναπηρικό 

καροτσάκι 

δεν έχει χέρια, πόδια έχει λίγες 
περισσότερες 

ανάγκες γιατί δεν 
μπορεί να κουνηθεί 

και πρέπει να 

προσφέρουμε 
φροντίδα  

ναι για να του 
παρέχω συντροφιά, 
φροντίδα και δεν 
πρέπει να τους 
αγνοούμε και 

πρέπει να τους 
αγαπάμε 

14 κορίτσι 

(γνωρίζει) 

κάποιος έχει 
κινητικά και 

σωματικά 
προβλήματα, δεν 
έχει πόδια, χέρια 

αλλά και πιο 

σοβαρές αρρώστιες 
όπως αφτισμός 

δηλαδή μια 
αρρώστια στο 

κεφάλι 

είναι (ενν. ίδια) όπως 
τους ανθρώπους που 

δεν έχουν κάποιο 
πρόβλημα, δε σημαίνει 
αν κάποιος έχει κάποια 
αναπηρία ότι δεν είναι 

έξυπνος, μπορεί να 
είναι πιο έξυπνος 

θέλει περισσότερη 
φροντίδα αλλά και 

άλλα πράγματα όπως 
ας πούμε κάποιος 
που δεν μπορεί να 
περπατήσει πρέπει 

να τον βοηθάμε 
δηλαδή να του 

προσφέρουμε λίγο 
νερό κ.ά.  

ναι γιατί αυτά τα 
άτομα θέλουν 

φροντίδα, στήριξη 
αλλά και άλλα 

πράγματα, αλλά 
μπορεί να κάνουν 

πράγματα που δεν 
μπορούμε να 

κάνουμε  

Συγκεντρωτικός πίνακας μαθητικών απαντήσεων στο φύλλο εργασίας 
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Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι μαθητές της Ε΄ τάξης 

έχουν στο σύνολό τους συνδέσει την έννοια της αναπηρίας με τη σωματική βλάβη. 

Πιο συγκεκριμένα, νοηματοδοτούν το ανάπηρο άτομο ως εκείνο το οποίο έχει 

απολέσει κάποιο μέλος του σώματός του (6/14) ή κινείται με αναπηρικό καροτσάκι 

(6/14). Μόνο μία μαθήτρια αναφέρθηκε σε άλλες μορφές αναπηρίας εκτός της 

σωματικής, ορίζοντας τον αυτισμό ως «σοβαρή αρρώστια στο κεφάλι», τον οποίο 

αξιολόγησε ως πιο σοβαρή αναπηρία συγκριτικά με τις σωματικές. Αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρίες, οι περισσότερες μαθητικές απαντήσεις 

περικλείουν αρνητικούς χαρακτηρισμούς ως προς: (1) τη σωματική τους διάπλαση: 

«λίγο κοντός», «λίγο χοντρούλης», «κοντοί... χοντροί», «δεν έχει το ίδιο ύψος...», 

«μπορεί να μην έχει χέρια και πόδια ή δεν μπορούν να τα κουνήσουν», αλλά και ως 

προς γενικότερα χαρακτηριστικά για: (2) τη διάθεσή τους: «είναι στεναχωρημένος», 

«λυπημένος, κουρασμένος», (3) τον χαρακτήρα τους: «καλοί ή κακοί άνθρωποι», ή (4) 

την κινητική τους ικανότητα: «να μη μπορεί να περπατήσει», «μπορεί να κάθεται σε 

αναπηρικό καροτσάκι», «...γίνεται δύσκολη η κίνησή του». Αν και θετικές αναφορές 

δεν απουσιάζουν, είναι σαφώς λιγότερες: «συνήθως καλός άνθρωπος», «μπορεί να 

είναι εξωτερικά σαν όλους τους ανθρώπους», «ψηλοί... καλοί άνθρωποι», «...δε 

σημαίνει αν κάποιος έχει κάποια αναπηρία ότι δεν είναι έξυπνος, μπορεί να είναι πιο 

έξυπνος». 

Οι περισσότεροι μαθητές (11/15) δήλωσαν πως γνωρίζουν άτομα με αναπηρίες στο 

ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, προφανώς αναφερόμενοι στην πλειοψηφία 

τους σε άτομα με σωματικού τύπου αναπηρίες. Αρνητική απάντηση έδωσαν 3 

μαθητές. Ως προς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, η μεγάλη πλειοψηφία των 

μαθητών (13/14) υποστήριξε πως διαφέρουν από των ατόμων χωρίς αναπηρία, καθώς 

είναι περισσότερες. Οι μαθητικές απαντήσεις κάνουν λόγο τόσο για πρακτικού-

υλικού τύπου ανάγκες που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους: «πολλές φορές 

χρειάζονται βοήθεια για την καθημερινότητά τους και έχουν ανάγκη να έχουν κάποιον 

δίπλα τους», «πρέπει να φτιαχτούν πεζοδρόμια με ράμπες, να κλείσουν τις λακκούβες 

και να φτιαχτούν ακόμη και πάρκιν για τους ανάπηρους» όσο και ανάγκες 

συναισθηματικού τύπου: «θέλουν πολύ προστασία, αγάπη, φροντίδα», «θέλει 

περισσότερη φροντίδα από τα άλλα παιδιά και πρέπει να τα προσέχεις και να τους 

δίνεις περισσότερη σημασία», «περισσότερη φροντίδα αλλά και άλλα πράγματα όπως 

ας πούμε κάποιος που δεν μπορεί να περπατήσει πρέπει να τον βοηθάμε δηλαδή να του 

προσφέρουμε λίγο νερό κ.ά.». Ένας μαθητής δήλωσε πως δε διαφέρουν από των 

άλλων ανθρώπων, αλλά η απάντησή του αφήνει να εννοηθεί πως πρέπει να τους 

παρέχεται περισσότερη φροντίδα: «δε διαφέρουν από των υπόλοιπων ατόμων απλά 

πρέπει να προσφέρονται περισσότερα...». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση μιας 

μαθήτριας στο συγκεκριμένο ερώτημα, η οποία υποστήριξε πως παρά τη βοήθεια που 

χρειάζονται από άλλα άτομα, δε διαφέρουν σε κάποιο άλλο σημείο από αυτά, καθώς 

έχουν ίδια δικαιώματα με τα άτομα χωρίς αναπηρίες: «χρειάζονται περισσότερη 

βοήθεια λόγω της αναπηρίας τους, δε διαφέρουν καθόλου από τους άλλους σε κάτι 

άλλο, έχουν τα ίδια δικαιώματα».       
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των μαθητών στο τελευταίο 

ερώτημα του φύλλου εργασίας που αφορούσε την αιτιολογημένη απάντησή τους στο 

αν θα έκαναν παρέα με κάποιο άτομο με αναπηρία. Στο σύνολό τους (14/14) 

απάντησαν θετικά και αιτιολόγησαν τις απαντήσεις τους με ποικίλους τρόπους. Από 

αυτούς, 3 μαθητές αναφέρθηκαν σε λόγους που δε σχετίζονται με την αναπηρία, αλλά 

είναι γενικότεροι και θα μπορούσαν να αφορούν άτομα χωρίς αναπηρία: «θα 

μαθαίναμε ο ένας στον άλλο καινούργια πράγματα», «θα γελάγαμε θα παίζαμε και θα 

χαιρόμασταν», «για να του δώσω παρέα, αγάπη, φιλία, συντροφιά, να του πω τα 

μυστικά μου και αυτός τα δικά του». Άλλοι 8 αναφέρθηκαν σε λόγους που σχετίζονται 

με την αναπηρία και αφορούν συναισθήματα αλληλεγγύης και «φιλάνθρωπης 

αγάπης» (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2001: 51) των μαθητών προς τα ανάπηρα άτομα: 

«ναι γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει συντροφιά από κανέναν», «...όλοι είμαστε 

άνθρωποι και δεν είναι σωστό να ξεχωρίζουμε κάποιον διαφορετικό από εμάς», «γιατί 

στεναχωριέται...», «...δεν είναι αόρατοι σαν να μην υπάρχουν, είναι άτομα σαν κι εμάς 

και πρέπει να κάνουμε παρέα με αυτά και να τα φροντίζουμε», «και αυτοί χρειάζονται 

παρέα από κάποιο άλλο άτομο και για να μπορούν να παίζουν», «να μην κάνουμε ότι 

είναι αόρατοι», «θα τον βοήθαγα να πάω να του πάρω κάποια πράγματα», «δεν πρέπει 

να τους αγνοούμε και πρέπει να τους αγαπάμε». Τέλος, 3 άλλοι επικεντρώθηκαν στην 

αναπηρία με θετικό τρόπο, εστιάζοντας στη μοναδικότητα των ατόμων αυτών: «όταν 

εγώ έχω κάτι δεν θα με κοροϊδέψει ή κάτι τέτοιο θα με καταλάβει γιατί ξέρει πως 

είναι», «θα μπορούσε να κάνει άλλα πράγματα που δεν θα μπορούσαν να κάνουν άλλα 

άτομα», «μπορεί να κάνουν πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε».  

Συμπεράσματα-συζήτηση 

Η ανάλυση των μαθητικών απαντήσεων οδηγεί στην εξαγωγή ορισμένων 

συμπερασμάτων, τα οποία, ωστόσο, δεν είναι γενικεύσιμα λόγω του περιορισμένου 

δείγματος των μαθητών που συμπλήρωσαν το φύλλο εργασίας-ερωτηματολόγιο. Αν 

και η έρευνα ήταν πιλοτική, ορισμένες διαπιστώσεις μπορούν να γενικευθούν λόγω 

της σχέσης τους με την ηλικία των μαθητών. Οι μαθητές της Ε΄ τάξης 

νοηματοδότησαν την αναπηρία ως μία κατάσταση μειονεξίας, την οποία σύνδεσαν με 

την απώλεια ή ακινησία ορισμένων μελών του σώματος. Η αναπηρία ταυτίζεται με τη 

σωματική βλάβη και περιγράφεται από πολλούς μαθητές ως «πρόβλημα» (7/14). Η 

σωματική διάσταση της αναπηρίας δείχνει να κυριαρχεί στις μαθητικές αντιλήψεις, 

καθώς τα εξωτερικά ατομικά χαρακτηριστικά παίζουν καταλυτικό ρόλο στην 

αναγνώριση ατόμων με αναπηρίες (Magiatti, Dockrell & Logotheti, 2002). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι μισοί περίπου μαθητές (6/14) σύνδεσαν τη σωματική αναπηρία 

με τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Μία μαθήτρια αναφέρθηκε στον αυτισμό, που 

αποτελεί διανοητικού τύπου μορφή αναπηρίας, χωρίς εμφανή σωματικά 

χαρακτηριστικά. Η έλλειψη περισσότερων αναφορών σε αναπηρίες διανοητικού 

τύπου μπορεί να συνδεθεί με την ηλικία των μαθητών. Είναι φανερό πως η έννοια της 

αναπηρίας προσεγγίζεται από τους μαθητές στο πλαίσιο του ιατρικού-ατομικού 

μοντέλου για την αναπηρία. Οι απαντήσεις τους αντανακλούν τις αντιλήψεις του 
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ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας 

(Μαυροκεφαλίδου, 2008). 

Σε κάθε περίπτωση, οι εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών φαίνεται να παίζουν 

σημαντικό ρόλο στις διαμορφωμένες αντιλήψεις τους, καθώς οι περισσότεροι 

γνωρίζουν άτομα με αναπηρίες σωματικού τύπου. Επίσης, στις αντιλήψεις των 

μαθητών τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες των 

συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίες διαφέρουν από των ατόμων δίχως αναπηρία. Είναι 

περισσότερες και σχετίζονται με την αδυναμία αυτοσυντήρησης και αυτόνομης 

διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, καθώς περιορίζουν τις δυνατότητες 

αυτονόμησής τους στο πλαίσιο της καθημερινότητάς τους. Σημαντική είναι η 

διαπίστωση συναισθημάτων αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και 

απουσία οποιασδήποτε αρνητικής απάντησης στο ενδεχόμενο σύναψης φιλικών 

σχέσεων μαζί τους. Η έρευνα έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερη (Magiatti, Dockrell 

& Logotheti, 2002), στην οποία τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές φάνηκαν απρόθυμοι 

να κάνουν παρέα με ανάπηρα άτομα. Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η σημασία της 

βιωμένης εμπειρίας στη διαμόρφωση θετικών απόψεων από τους μαθητές, η οποία 

έχει διαπιστωθεί και σε άλλες έρευνες (Kalyva & Agaliotis, 2009· Ζαλίδου, 2013· 

Soulis et al., 2016). 

Καταληκτικά, οι απόψεις των μαθητών για την αναπηρία αποτελούν πεδίο 

επικέντρωσης του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, καθώς έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις 

όποιες προσπάθειες για επιτυχή υλοποίηση ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών 

στον χώρο του σχολείου. Οι επιπτώσεις της διερεύνησης των μαθητικών απόψεων για 

την εκπαιδευτική πρακτική είναι σημαντικές, αφού: (1) οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν 

τις απόψεις των μαθητών, (2) αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωσή τους και (3) αποτελούν αφετηρία για τον σχεδιασμό και υλοποίηση 

κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αναφορικά με την ένταξη γενικότερα και 

την αναπηρία ειδικότερα.   
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις των φοιτητών/τριων του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναφορικά 

με τις διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού, κατά την διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης και σχετίζεται με την έννοια της «αναδυόμενης» επαγγελματικής 

ταυτότητας και βιωμένες προσωπικές εμπειρίες. Πηγή δεδομένων αποτέλεσαν οι 

ηλεκτρονικές αναρτήσεις των φοιτητών/τριών σε Διαδικτυακή Κοινότητα, ενώ για 

την επεξεργασία τους ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου.  

Λέξεις-Κλειδιά: ρόλος/ταυτότητα εκπαιδευτικού, εκπαίδευση εκπαιδευτικών.  

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται στις μέρες μας σε κοινωνικό, πολιτικό και 

τεχνολογικό επίπεδο έχουν επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία και οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργήσουν ως ικανοί διαχειριστές αυτού του νέου 

πλαισίου αλλαγών, μέσα από το οποίο αναδύονται ζητήματα που αφορούν τον 

επαγγελματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη, τα οποία συνθέτουν την 

επαγγελματική οντότητα του εκπαιδευτικού και προσδιορίζουν την επαγγελματική 

του υπόσταση. Η συζήτηση για τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού 

επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στη δυνατότητά του να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε 

νέους ρόλους και αρμοδιότητες και να αντιμετωπίσει με επάρκεια το σύνολο των 

προκλήσεων και των διευρυμένων αλλαγών (Φωτοπούλου, 2013). Σε αυτό το 

πλαίσιο, η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις των φοιτητών/τριών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

αναφορικά με τις διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού και τα βασικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός. Η εργασία εστιάζει στον 

εκπαιδευόμενο εκπαιδευτικό κατά την διάρκεια της πρακτικής του άσκησης και 

σχετίζεται με την έννοια της «αναδυόμενης» επαγγελματικής ταυτότητας και τις 
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βιωμένες προσωπικές εμπειρίες, μέσα σε ένα πλαίσιο διαμεσολάβησης που 

υλοποιείται από μια Διαδικτυακή Κοινότητα (Κώστας, 2015). 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Ο ορισμός του επαγγελματισμού είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί. Η 

βιβλιογραφία αποκαλύπτει το πολυσύνθετο της έννοιας καθώς και την ποικιλία των 

ορισμών που της αποδίδονται. Η Kolsaker (2008) αναφέρει ότι ο επαγγελματισμός 

είναι μια έννοια που αποτελεί πρόκληση για την έρευνα αφού υπάρχουν εγγενείς 

δυσκολίες στον εντοπισμό της σύστασης και των χαρακτηριστικών του. Η Evans 

(2011) παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα απόψεων και τρόπων, μέσω των οποίων ο 

επαγγελματισμός μπορεί να προσδιοριστεί ως μια μορφή επαγγελματικού ελέγχου, 

μια κοινωνικά θεμελιωμένη και δυναμική οντότητα, η εφαρμογή της γνώσης σε  

συγκεκριμένες περιπτώσεις, η αξιοποίηση της γνώσης ως κοινωνικό κεφάλαιο, ένα 

κανονιστικό σύστημα αξιών που ενσωματώνει την εξέταση των προτύπων και της 

ποιότητας των υπηρεσιών, η πηγή συγκεκριμένων ταυτοτήτων και τέλος, ως η βάση 

και ο καθορισμός της κοινωνικής και επαγγελματικής δύναμης και του κύρους. Οι 

Graham & Phelps (2003) στην προσπάθεια τους να καθορίσουν το «τι είναι 

εκπαιδευτικός» διέκριναν τις εξής οχτώ διαστάσεις: 1) να συνδυάζει την θεωρία με την 

πράξη, 2) να δημιουργεί ένα μαθησιακό κλίμα, 3) να ενστερνίζεται την δια βίου 

μάθηση, 4) να εργάζεται συνεργατικά με τους άλλους, 5) να ανταποκρίνεται σε 

κοινωνικά ζητήματα, 6) να αναπτύσσει δεξιότητες και στρατηγική για την διδασκαλία 

του, 7) να κατανοεί όντας εργαζόμενος το σχολικό περιβάλλον και 8) να διατρέχει ένα 

ευρύ φάσμα του προγράμματος σπουδών  (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 – «τι είναι εκπαιδευτικός;» (Graham & Phelps, 2003) 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σχετίζεται άμεσα με την έννοια της επαγγελματικής 

ταυτότητας του εκπαιδευτικού (Walkingston, 2005). Η έρευνα έχει αποκτήσει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο πεδίο της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004), συνδέοντας την ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού με την εκπαιδευτική διαδικασία, την διδακτική πρακτική που 

αναπτύσσει, τον τρόπο που μαθαίνει να διδάσκει, το πώς αναπτύσσεται 
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επαγγελματικά και τον τρόπο που προσεγγίζει τις εκπαιδευτικές αλλαγές, την 

ποιότητα και καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική. Εστιάζοντας στους 

ανερχόμενους εκπαιδευτικούς (φοιτητές/τριες παιδαγωγικών τμημάτων), ενδιαφέρον 

αποκτά η διερεύνηση της κατασκευής και ενδυνάμωσης της Προ-Διδακτικής 

Ταυτότητας (Flores & Day, 2006), δηλαδή της ταυτότητας που αναδύεται μέσα από 

την εικόνα που έχει ο φοιτητής για τον εκπαιδευτικό μέσα από την δική του μαθητική 

ζωή, μέσα τις από τις δικές του προσωπικές αντιλήψεις και πιστεύω για το τι σημαίνει 

καλός δάσκαλος και μέσα από τις θεωρίες μάθησης που έχει διδαχθεί. Αυτή η 

«πρώιμη ταυτότητα» αναδιαμορφώνεται και εμπλουτίζεται μέσα από διαδικασίες 

αναστοχασμού καθώς ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτικός αποκτάει μεγαλύτερη 

κατανόηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού μέσα από τις εκπαιδευτικές 

εμπειρίες του τυπικού προγράμματος σπουδών και την διδακτική εμπειρία μέσα από 

τις πρακτικές σε σχολεία και τάξεις (Geijsel & Meijers, 2005; Korthagen &Vasalos, 

2005). Η ανάπτυξη της ταυτότητας παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών καθώς ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτικός «χτίζει» την αυτό-αντίληψη 

του για το επάγγελμα, μέσα από άρρητες διαδικασίες καθώς σταδιακά διατρέχει το 

πρόγραμμα σπουδών του: απόκτηση θεωρίας από τα πανεπιστημιακά μαθήματα, 

απόκτηση εμπειρίας μέσα από την πρακτική άσκηση και σύνδεση που επιτυγχάνει 

ανάμεσα στην θεωρία και την πράξη (Carrington et al., 2009). 

Ερευνητικό Πλαίσιο 

Σκοπός Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις φοιτητών/τριων, 

όντας την περίοδο της πρακτικής τους άσκησης στο σχολείο, αναφορικά με την 

έννοια του «καλού εκπαιδευτικού», τόσο μέσα από την ιεράρχηση ενός συνόλου 

λειτουργικών ρόλων του εκπαιδευτικού, όσο και μέσα από την αποτύπωση της 

προσωπικής τους βιογραφίας, δηλαδή των προσωπικών εμπειριών από τα σχολικά 

τους χρόνια. Η προβληματική και ο σκοπός της παρούσας εργασίας οδήγησαν στα 

παρακάτω βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 

• Ερευνητικό Ερώτημα 1: Ποιες από τις διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού 

σύμφωνα με το μοντέλο του Graham & Phelps (2003), θεωρούν οι 

εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί, ως σημαντικότερες;  

• Ερευνητικό Ερώτημα 2: Ανατρέχοντας στα σχολικά τους χρόνια ποιους 

παράγοντες ή ενέργειες του εκπαιδευτικού θεωρούν οι εκπαιδευόμενοι 

εκπαιδευτικοί πως επέδρασαν θετικά στη μάθησή τους; 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Στο πλαίσιο έρευνας διδακτορικής διατριβής (Κώστας, 2015) 165 φοιτητές/τριες του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κατά την διάρκεια των πρακτικών 

ασκήσεων του 4ου έτους, συμμετείχαν σε Διαδικτυακή Κοινότητα, ως μέσο στήριξης 

και ενδυνάμωσης της μαθησιακής διαδικασίας. Μια από τις δραστηριότητες ήταν και 

η συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο της κοινότητας (forum, blog) σε συγκεκριμένα 
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ζητήματα του τίθεντο περιοδικά. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην ανάλυση του 

περιεχομένου των ηλεκτρονικών μνημάτων που αντιστοιχούν στις απαντήσεις των 

φοιτητών/τριων στο Ερώτημα «Σχολιάστε το μοντέλο των Graham & Phelps (2003) 

και προτείνετε τις 3 σημαντικότερες, κατά την άποψη σας, διαστάσεις. Τεκμηριώστε την 

απάντηση σας. Σε σχέση με την απάντηση σας, ανατρέξτε στα σχολικά σας χρόνια σε 

μια στιγμή που εργαστήκατε και μάθατε κατά τη διδασκαλία: ποιοι παράγοντες ή 

ενέργειες του εκπαιδευτικού ήταν αυτές που επίδρασαν θετικά και σας βοήθησαν να 

μάθετε;». Σε σύνολο 165 μελών της κοινότητας, απάντησαν στο ερώτημα 124 

φοιτητές/τριες (75,15%). Για την ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος της 

οιονεί στατιστικής ανάλυσης, δηλαδή η ανάλυση περιεχομένου για την μετατροπή 

δευτερογενούς υλικού ποιοτικής φύσης σε μορφή ποσοτικών δεδομένων και η 

θεματική ανάλυση (Ιωσηφίδης, 2008). Ως μονάδα ανάλυσης επιλέχθηκε το μήνυμα 

(Garrison, Anderson, & Archer, 2000) και χρησιμοποιήθηκε το QDA Miner Lite για 

την κωδικοποίηση των μηνυμάτων. 

Αποτελέσματα Έρευνας 

Διαστάσεις Ρόλου Εκπαιδευτικού 

Οι ηλεκτρονικές αναρτήσεις των φοιτητών/τριων κατά την διάρκεια του εξαμήνου 

ανέδειξαν την αντίληψη τους σχετικά με το «τι είναι δάσκαλος», βάση του μοντέλου 

των Graham & Phelps (2003) (Πίνακας 1). 

Διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού (Graham & Phelps, 2003) Πλήθος  

Να δημιουργεί μαθησιακό κλίμα 117 94% 

Να αναπτύσσει δεξιότητες και στρατηγική για την διδασκαλία του 68 55% 

Να εργάζεται συνεργατικά με τους άλλους 48 39% 

Να διατρέχει ένα ευρύ φάσμα προγράμματος σπουδών 46 37% 

Να συνδυάζει θεωρία και πράξη 46 37% 

Να ανταποκρίνεται σε κοινωνικά ζητήματα 28 23% 

Να ενστερνίζεται την δια βίου μάθηση 20 16% 

Να κατανοεί το σχολικό περιβάλλον 3 2% 

Πίνακας 1 – Ανάλυση Απαντήσεων στο Ερώτημα 1  

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

φοιτητών/τριων (94%) θεωρεί ως σημαντικότερο χαρακτηριστικό την ικανότητα που 

εκπαιδευτικού να μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα.  

«Η δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στην καλύτερη λειτουργία της σχολικής τάξης καθώς επίσης και στην ευχάριστη διάθεση 

για μάθηση που δημιουργείται στους μαθητές…», αναφέρει ο Φ1.  

Δεύτερο σημαντικότερο χαρακτηριστικό (55%) αναδείχθηκε η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να μπορεί να αναπτύξει δεξιότητες στους μαθητές του καθώς και 

να αναπτύξει στρατηγικές διδασκαλίας.  
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 «Ο εκπαιδευτικός προκειμένου να μεταδίδει αποτελεσματικά τις όποιες γνώσεις και να βοηθήσει τους 

μαθητές του να τις κατανοούν βραχυπρόθεσμα και να τις διαχειρίζονται σωστά μακροπρόθεσμα, πρέπει 

συνεχώς να επινοεί στρατηγικές και μεθόδους που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Επίσης, 

πρέπει να αναπτύσσει τις δεξιότητες εκείνες που θα τον διευκολύνουν να κάνει την εκπαιδευτική 

διαδικασία πιο ενθουσιώδη και πιο ενδιαφέρουσα (π.χ. χιούμορ)», αναφέρει ο Φ16. 

Τρίτο σημαντικότερο χαρακτηριστικό (39%) αναδείχθηκε η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να εργάζεται συνεργατικά με τους άλλους. 

«Η συνεργατική μάθηση (κοινωνικές μορφές εργασίας) αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς εκπαιδευτικές 

στρατηγικές. Έχει αποδειχθεί πως όταν οι μαθητές συνεργάζονται πέρα από την ανάπτυξη των δια 

μαθητικών σχέσεων, κατανοούν καλύτερα τη νέα γνώση και την συγκρατούν για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα στη μακρόχρονη μνήμη τους. Και βέβαια η μάθηση αποκτά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον!», 

αναφέρει ο Φ16. 

Σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η ικανότητά του εκπαιδευτικού να συνδέει την 

θεωρία με την πράξη (37%) και η ικανότητα του να διατρέχει ένα ευρύ φάσμα του 

προγράμματος σπουδών (37%).  

«Είναι μείζονος σημασίας ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει στην πράξη όλες τις γνώσεις που έχει μάθει και 

αποκομίσει από τις πανεπιστημιακές του σπουδές», αναφέρει ο Φ1.  

«Ο δάσκαλος οφείλει να είναι άριστα κατατοπισμένος σε αυτό που καλείται να διδάξει γιατί αυτό θα 

βοηθήσει στην καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος κι επίσης θα είναι προετοιμασμένος να απαντήσει σε 

πιθανές απορίες των παιδιών», αναφέρει ο Φ7.  

Τέλος, σύμφωνα με την άποψη των φοιτητών/τριων, οι λιγότερο σημαντικές 

διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι η ανταπόκριση του σε κοινωνικά 

ζητήματα (23%), η ένταξη δηλαδή στη διδασκαλία κοινωνικών και σύγχρονων 

θεμάτων, η δια βίου μάθηση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση (16%) και η 

κατανόηση των κανόνωντης σχολικής μονάδας(2%). 

Παράγοντες/ενέργειες Εκπαιδευτικού 

Αναλύοντας τις απαντήσεις των φοιτητών/τριων σχετικά με τις αναμνήσεις που έχουν 

από τα σχολικά τους χρόνια, τις εμπειρίες που αποκόμισαν καθώς και τους 

παράγοντες ή ενέργειες των εκπαιδευτικών που επέδρασαν θετικά ή αρνητικά στη 

διδασκαλία, δηλαδή την αποτύπωση της προσωπικής τους βιογραφίας, προέκυψαν τα 

παρακάτω αποτελέσματα της θεματικής ανάλυσης (Εικόνα 3). 

Προσωπική βιώματα φοιτητών/τριων (θεματική ανάλυση) Πλήθος  

Θετικό κλίμα 65 52% 

Ενθάρρυνση + επιβράβευση+ενίσχυση αυτοπεποίθησης 15 12% 

Ομαδική διδασκαλία 14 11% 

Δασκαλοκεντρική διδασκαλία 12 10% 

Εμπειρικό-βιωματική μάθηση 11 9% 

Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 11 9% 

Εξατομικευμένη διδασκαλία 8 6% 

Καλή γνώση του αντικειμένου 7 6% 
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Πίνακας 3 – Προσωπικά Βιώματα Φοιτητών/τριων 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (65%) των ερωτηθέντων θυμόταν το θετικό κλίμα που 

επικρατούσε στη σχολική τάξη. Αυτό οφείλονταν στην προσωπικότητα και στις 

ενέργειες του εκπαιδευτικού. Η φιλικότητα του, το χιούμορ, η αγάπη για τη γνώση 

και τους μαθητές έκαναν τους τελευταίους να νιώθουν οικεία και να διδάσκονται 

μέσα σε ένα ευχάριστο και δημοκρατικό κλίμα.  

«Τα γνωρίσματα των δικών μου δασκάλων που επίδρασαν θετικά στη μαθησιακή διδασκαλία ήταν το 

χιούμορ, η αγάπη και η αφοσίωσή τους  και το πνεύμα δικαιοσύνης που διακατείχε τον δάσκαλό μου και 

συγκεκριμένα της Δ τάξης του Δημοτικού. Ήταν πάντα φιλικός, ευχάριστος και αγαπητός από όλους τους 

μαθητές διότι δεν ένιωθαν, πιστεύω τη διάκριση οι χαμηλής απόδοσης μαθητές  από τους μαθητές 

υψηλής απόδοσης», αναφέρει ο Φ6. 

Ως αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό ενός εκπαιδευτικού εκτιμάται η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης των μαθητευομένων (12%) μέσω της ενθάρρυνσης και της 

επιβράβευσης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δεν 

παρείχαν μόνο γνώση στους μαθητές τους αλλά τους βοηθούσαν και συναισθηματικά. 

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ενίσχυαν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, 

ωθούσαν τους μαθητές τους να προσπαθούν μέχρι να πετύχουν τους στόχους τους και 

τους προέτρεπαν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους.  

«Θυμάμαι ότι με βοήθησε να ανεβάσω την αυτοπεποίθησή μου και να πιστέψω στον εαυτό μου», 

αναφέρει ο Φ7.  

Θετικά επίσης φαίνεται να είχε αποτυπωθεί στη μνήμη των φοιτητών/τριων (11%) η 

ικανότητα του εκπαιδευτικού να προωθεί την εργασία σε ομάδες από την οποία οι 

μαθητές απέκτησαν ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και επίλυσης διάφορων 

παρεξηγήσεων.  

«Προωθούσε συγκεκριμένα την εργασία σε ομάδες, μέσα από την οποία καλλιεργήθηκαν ικανότητες 

επικοινωνίας, συνεργασίας, επίλυσης διαφορών και κριτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων», αναφέρει ο 

Φ5.  

Αντιθέτως, ένα ποσοστό (10%) των φοιτητών/τριων αποτυπώνει αρνητικά τη χρήση 

της δασκαλοκεντρικής μεθόδου από τον εκπαιδευτικό. Αυτή η αντίληψη προκύπτει 

από την απόσταση που προσπαθούσε να δημιουργήσει και να διατηρήσει ο 

εκπαιδευτικός ανάμεσα στον ίδιο και στους μαθητές του και την παροχή τυπικής 

γνώσης ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

«Όσον αφορά στις σχολικές μου αναμνήσεις, η αλήθεια είναι πως όλες μου οι δασκάλες χρησιμοποιούσαν 

δασκαλοκεντρικές μεθόδους. Ορισμένες μόνο επιχείρησαν την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής αλλά με 

λανθασμένο τρόπο. Με τέτοιο τρόπο δηλαδή που μας οδήγησε στο να θεωρούμε ότι κάνουμε διάλειμμα 

από το μάθημα ή ότι είναι ευκαιρία για να "χάσουμε" μάθημα», αναφέρει ο Φ16. 

Θετικά επίσης αποτυπώνεται (9%) η εφαρμογή της εμπειρικό-βιωματικής μάθησης. 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του debate, το παιχνίδι ρόλων και 

προσπαθούσαν να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη.  
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«Θα ανατρέξω σε έναν δάσκαλο που είχαμε στην 'Ε δημοτικού ο οποίος οργάνωνε συνέχεια περιπάτους 

στο χωριό μας. Θεωρούσε πως οι δραστηριότητες εκτός τάξης θα μας βοηθούσαν να δούμε κάποια 

πράγματα, που εντός τάξης δεν υπήρχαν. Είχε διοργανώσει μια φορά λοιπόν περίπατο σε ελαιώνα του 

χωριού μου και κάναμε το μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος στη φύση», αναφέρει ο Φ23. 

Επίσης, η χρήση της εξατομικευμένης διδασκαλίας αποτυπώθηκε στη συνείδηση 

των φοιτητών/τριων (6%), όπως αυτό συμπεραίνεται από τις ενέργειες των 

εκπαιδευτικών που γνώριζαν τις ανάγκες των μαθητών τους, τις ικανότητες και τις 

δυσκολίες τους και προσάρμοζε τη διδασκαλία προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών του. 

«Στην προσπάθειά του να με κάνει να αγαπήσω τη γλώσσα χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα. Κατάλαβε ότι 

μου άρεσε να απαγγέλω ποιήματα. Καθημερινά λοιπόν μου έδινε ένα ποίημα να το διαβάσω, να το 

αντιγράψω και φυσικά να το μάθω για ορθογραφία, ώστε να το απαγγείλω. Με αυτό τον τρόπο 

ασχολούμουν καθημερινά με τη γλώσσα, ώσπου στο τέλος κατάφερα να την αγαπήσω και να καταλάβω τη 

μεγάλη αξία της.», αναφέρει ο Φ75. 

Τέλος, αποτυπώνεται η καλή γνώση του αντικειμένου, η μεθοδικότητα και η καλή 

οργάνωση της διδασκαλίας(6%). 

«…η δασκάλα μου στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού, σε μεγάλο βαθμό διέθετε τα στοιχεία εκείνα που 

την χαρακτηρίζουν «σωστή εκπαιδευτικό». Όχι μόνο ήταν καλή κάτοχος του γνωστικού αντικειμένου που 

επρόκειτο κάθε φορά να μας διδάξει,…», αναφέρει ο Φ55.  

«Ήταν σίγουρος πάντα γι' αυτό που δίδασκε και πολύ καλά προετοιμασμένος. Έδειχνε σιγουριά για τις 

ενέργειές του και ποτέ δε νιώσαμε -ως μαθητές- κάποια ανασφάλεια ως προς το τι διδασκόμαστε», 

αναφέρει ο Φ28. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

H αρχική παιδαγωγική κατάρτιση αποτελεί τη φάση προετοιμασίας, κυρίως για ένα 

συγκεκριμένο επαγγελματικό ρόλο, αυτόν του εκπαιδευτικού και εμπεριέχει τον 

μετασχηματισμό του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτικού από τον ρόλο του φοιτητή σε 

αυτόν του δασκάλου. Αν και οι σημαντικότερες αλλαγές στην ανάπτυξη της 

επαγγελματικής ταυτότητας συμβαίνουν μετά την αποφοίτηση και την τοποθέτηση σε 

σχολείο και τάξη, εντούτοις η ανάπτυξη και διαμόρφωση της ταυτότητας 

εκπαιδευτικού δυνητικά ξεκινάει από την φάση προετοιμασίας (Flores & Day, 2006). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία προσπάθησε να αναδείξει την αυτό-αντίληψη 

των φοιτητών/τριων αναφορικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα κατά την 

φάση των πρακτικών ασκήσεων όπου για πρώτη φορά ήρθαν σε άμεση επαφή με το 

σχολικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων αναδεικνύουν 

τις απόψεις και αντιλήψεις των φοιτητών/τριων για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, 

τόσο σε σχέση με ένα συγκεκριμένο πρότυπο διαστάσεων, όσο και σε σχέση με την 

προσωπική τους βιογραφία, όπου ως κυρίαρχη διάσταση αναδεικνύεται η ικανότητα 

του εκπαιδευτικού να δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στη τάξη.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Cooper & Olson, 1996; Lamote & Engels, 2010), 

στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς ο «εαυτός» δεν έχει ακόμα αποκτήσει 

υπόσταση αλλά διαμορφώνεται μέσα από μια συνεχή διαδικασία απόκτησης 
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εμπειριών σε καθημερινή βάση και πως η νοηματοδότηση αναπτύσσεται από τα 

άτομα μέσα από τη διάδραση, όπου ο «εαυτός» είναι μεταβλητή οντότητα, ενώ 

εδράζει τόσο στις δικές τους προσωπικές αντιλήψεις και εμπειρίες της δικής τους 

παιδικής ηλικίας, όσο και στα ορθολογικά μοντέλα και γνωσιακές δομές που 

διδάσκονται. Συνεπώς, αποτελεί μια αναγκαιότητα η συστηματική διερεύνηση και 

ενδυνάμωση της αυτοαντίληψης του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτικού, καθώς μπορεί 

δυνητικά να αποτελέσει, είτε εμπόδιο στην αλλαγή και πρόοδο του, είτε κίνητρο 

ώστε να δοκιμάσει εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδακτική πρακτική του. Προς την 

κατεύθυνση αυτή προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτικού που περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων (Σοφός, 2013; Κώστας, 2015) το στοχασμό πάνω στην πρακτική 

(reflection on practice) καθώς ενισχύει τους λειτουργικούς ρόλους και βοηθάει την 

περαιτέρω ανάπτυξη, την  ανατροφοδότηση/καθοδήγηση που θα βοηθήσει τους 

φοιτητές/τριες να αναπλαισιώσουν τις ήδη προ υπάρχουσες αντιλήψεις τους και 

χρόνος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε κριτικούς 

διαλόγους, το μετασχηματισμό του άρρητου σε ρητό, μέσα από την καθοδήγηση του 

πανεπιστημίου και του σχολείου και την ένταξη των παραπάνω σε ένα μοντέλο 

στοχαστικής πρακτικής άσκησης και μεντορικής και την διαμεσολάβηση τους από τα 

Νέα Μέσα. 
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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση του ιστορικού μυθιστορήματος 
για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, μέσω δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. 
Από το σύνολο των λογοτεχνικών έργων που υπάγονται τόσο στην κατηγορία της 
παιδικής λογοτεχνίας όσο και στην αντίστοιχη του ιστορικού μυθιστορήματος, αξιο-
ποιήθηκε το έργο της Ζ. Σαρρή, Κόκκινη κλωστή δεμένη (1992). Η επιλογή του συ-
γκεκριμένου λογοτεχνικού είδους εδράζεται στη λειτουργική του αξία σε συνάρτηση 
με το μάθημα της Ιστορίας και των δεξιοτήτων που προσφέρει στο γνωστικό τομέα, 
λόγω του είδους των πληροφοριών που παρέχει. Το πλάνο εργασίας είναι σχεδιασμέ-
νο και προσαρμοσμένο για διδακτική χρήση στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού 
σχολείου και έχει δομηθεί, ώστε να αξιοποιηθεί σε διάστημα 8 διδακτικών ωρών. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: λογοτεχνία, σχολείο, φιλαναγνωσία, δημιουργική γραφή. 
 

Εισαγωγή 
 

Με τον όρο Φιλαναγνωσία νοείται η θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με 
το βιβλίο, το οποίο ως το κατεξοχήν είδος και ως έκφραση της γραπτής ύλης εμπεριέ-
χει ταυτόχρονα τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη 
διαμόρφωση αυτής της σχέσης μέσα από την ανάπτυξη τόσο των αναγκαίων αναγνω-
στικών δεξιοτήτων όσο και των κοινωνικών και αισθητικών κριτηρίων (Markidis, 
2011). Πρόκειται για μια διάθεση, η οποία καλλιεργείται με την πάροδο του χρόνου 
από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Εξάλλου, σύμφωνα με την οικοσυστημική 
θεωρία του Bronfenbrenner (1979), η πορεία της ανάπτυξης του ατόμου επηρεάζεται 
από το εκάστοτε πλαίσιο και κυρίως από τις μικροσυστημικές δομές (σχολείο, οικο-
γένεια, γειτονιά, συνομήλικοι), το περιβάλλον και τις διαρκείς διασυνδέσεις και αλ-
ληλεπιδράσεις του με τα παραπάνω.  
 
Από την άλλη πλευρά, η Δημιουργική Γραφή, ως έννοια εμπεριέχει το σύνολο των 
διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που αποσκοπούν στην κατάκτηση 
συγγραφικών δεξιοτήτων και επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην εκμάθηση δεξιοτήτων 
που συνδέονται ευθέως με τη λογοτεχνική γραφή (Καρακίτσιος, 2013). Οι δύο αυτές 
εννοιολογικές κατασκευές δημιουργούν ένα τρίγωνο με το μαθητή, όπου αμφότερες 
στοχεύουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων γραμματισμού, στην τέρψη, στην απο-
σαφήνιση καταστάσεων και γεγονότων της πραγματικότητας και στον εμπλουτισμό 
της γλώσσας, μέσω της ορθής χρήσης του βιβλίου.  
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Θεωρητικό μέρος 
Το παιδικό βιβλίο 

 
Το βιβλίο έχει μια δισυπόστατη αξία. Αφενός προσφέρει την απαραίτητη ψυχαγωγία 
και απόλαυση στον αναγνώστη και αφετέρου τον διαπαιδαγωγεί (Παπαδάτος, 2007). 
Η ωφελιμιστική σκοπιά της ανάγνωσης τεκμαίρεται εμφατικά και από την άποψη του 
J.P. Sartre (1964), όπου αναφέρει χαρακτηριστικά… «άρχισα τη ζωή μου και δίχως 
αμφιβολία θα την τελειώσω ανάμεσα στα βιβλία».  
 
Η κατηγοριοποίηση του παιδικού βιβλίου βασίζεται στο περιεχόμενο και το σκοπό 
που επιτελεί. Από τη μία πλευρά εντοπίζεται το λογοτεχνικό βιβλίο και από την άλλη 
το βιβλίο γνώσεων ή μη λογοτεχνικό αντίστοιχα (Βαλάση, 2001). Η ειδοποιός διαφο-
ρά που καθιστά εφικτή τη συγκεκριμένη διάκριση έγκειται αφενός στο είδος των 
γνώσεων που προσφέρεται (εγκυκλοπαιδικό, επιστημονικό) και αφετέρου στη γλώσ-
σα που χρησιμοποιείται, καθώς μεταβάλλεται, λόγω των συμβάσεων και των κανό-
νων που ρυθμίζουν τη λογοτεχνική γραφή (Καρακίτσιος, 2005). Άλλωστε, η παιδική 
λογοτεχνία αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο με σχετική ειδολογική και θεματολογική αυτο-
νομία (Παπαδάτος, 2007). Ειδικότερα, το βιβλίο γνώσεων έμμεσα προωθεί το παιδί 
στο δρόμο της ανακάλυψης των γεγονότων, των φαινομένων και των εννοιών που 
διέπουν το φυσικό, επιστημονικό και κοινωνικό κόσμο, σε όλο το φάσμα των επιστη-
μονικών πεδίων. Αντίθετα, το λογοτεχνικό βιβλίο, επιδιώκει την ανάπτυξη της αισθη-
τικής καλλιέργειας και την ψυχαγωγία του αναγνώστη (Καρπόζηλου, 1994). 

 
 Η διαμόρφωση της αναγνωστικής δραστηριότητας 

 
Η εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου στην εκπαίδευση αποτελεί ένα σχετικά πρό-
σφατο γεγονός με βάση τα δεδομένα της παγκόσμιας ιστορικής πορείας και είναι α-
ποτέλεσμα της δημιουργίας του συγκροτημένου κρατικού θεσμού, του σχολείου. Το 
σχολικό βιβλίο απέκτησε κεντρική θέση το 19ο αιώνα ως το κυριότερο εργαλείο για 
την οργάνωση των αναλυτικών προγραμμάτων στα εκπαιδευτικά συστήματα (Καρπό-
ζηλου, 1994).  
 
Πέραν του σχολείου, ο έτερος, αρχικός θεσμός κοινωνικοποίησης, η οικογένεια, είναι 
υπεύθυνη κατά ένα μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, 
ώστε το νεαρό παιδί να καταστεί τακτικός αναγνώστης μελλοντικά. Μολοταύτα, τo 
είδος, η διάρκεια και η ποιότητα της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο εξαρτώνται ση-
μαντικά από τα βιώματα του μαθητή κατά τη χρονική διάρκεια διδασκαλίας της ανά-
γνωσης και της γραφής, διαδικασίες που έρχονται εις πέρας τα αρχικά σχολικά χρό-
νια. Επομένως, η συμβολή του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση, την καλλιέργεια και 
την ανάπτυξη της σχέσης παιδιού και βιβλίου αποκτά μια σπουδαιότητα που υπερ-
βαίνει κατά πολύ τη σημασία της διδασκαλίας της ανάγνωσης και της γραφής και ε-
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πεκτείνεται σε τομείς, όπως η ενθάρρυνση και ενίσχυση της φιλαναγνωσίας (Καρπό-
ζηλου, 1994). 
 
Όπως υποστηρίζει η Rosenblatt (1938) η ανάγνωση ενός οποιουδήποτε λογοτεχνικού 
έργου είναι αναγκαστικά ένα ατομικό και μοναδικό συμβάν που συντελείται με τη 
συμμετοχή της διάνοιας και των αισθημάτων του συγκεκριμένου αναγνώστη. Το 
πνευματικό φορτίο του καθενός, ως δημιούργημα των ερεθισμάτων του περιβάλλο-
ντος που ζει, των ανθρώπων και των δομών που ενυπάρχουν σ’ αυτό και τον επηρεά-
ζουν είναι υπεύθυνα για την κατανόηση και την αντίληψη του εκάστοτε περιεχομένου 
του βιβλίου. 

 
 Μέσα προώθησης και θετικές επιδράσεις της ανάγνωσης 

 
Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ, 2002), η ανάγνωση που αποβλέπει στην απόλαυση είναι πιο σημαντικός πα-
ράγοντας για την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών από την κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση της οικογένειάς τους. Η αξία των αναγνωστικών δεξιοτήτων υπό το πα-
ραπάνω πόρισμα έγκειται στο γεγονός πως η συγκρίσιμη μεταβλητή (οικονομική κα-
τάσταση) έχει διερευνηθεί πολυποικίλως σε έρευνες αναφορικά με την ακαδημαϊκή 
επιτυχία των μαθητών (Bornstein & Bradley, 2003; Brooks-Gunn & Duncan, 1995; 
Coleman, 1988; McLoyd, 1998). Ειδικότερα, η συμμετοχή των γονέων στις πρακτικές 
γραμματισμού του παιδιού τους αποτελεί έναν ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα συ-
γκριτικά με άλλες μεταβλητές του οικογενειακού υπόβαθρου, όπως η κοινωνική τάξη, 
το μέγεθος της οικογένειας και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων (Flouri & 
Buchanan, 2004). 
 
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην προώθηση της αναγνωστι-
κής συνήθειας είναι η επιλογή του αναγνώσματος. Ειδικότερα, η ενθάρρυνση και ο 
σεβασμός των επιλογών του ανάγνωση αποτελούν σημαντικά βήματα, ώστε παιδιά 
και νέοι να αναπτύξουν την κατάλληλη αίσθηση αυτο-προσδιορισμού (Sanacore, 
1999). Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξετάσουν πώς οι στρατηγικές ανάγνωσης 
μπορούν να διδαχθούν και να ενισχυθούν από τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών για 
την ανάγνωση. Με άλλα λόγια, οι μαθητές χρειάζονται ευκαιρίες να χρησιμοποιούν 
στρατηγικές ανάγνωσης σε ένα πλαίσιο στην τάξη, όπου τα εσωτερικά κίνητρα εξί-
σου υποστηρίζονται μέσω συγκεκριμένων πρακτικών (Taboada, Tonks, Wigfield, & 
Guthrie, 2009). Η έννοια του κινήτρου επισημαίνεται, διότι σε μία έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε στις Η.Π.Α τα παιδιά με υψηλότερο κίνητρο ανέφεραν πως διαβάζουν 
περισσότερο, ενώ τα αντίστοιχα με μειωμένο κίνητρο επιδεικνύουν λιγότερες ανα-
γνωστικές συνήθειες (Baker & Wigfield, 1999). 
Τέλος, ως προς την αποκόμιση ωφελειών από την ανάγνωση, η Nestle Family 
Monitor (2003) ζήτησε από μαθητές 11-18 ετών, να εξηγήσουν σε ερευνητική προ-
σπάθεια, τους λόγους που διαβάζουν. Το 55% δήλωσε ότι τα βιβλία στέκονται αρω-
γοί στην ευρύτερη κατανόηση των διαφορετικών ανθρώπων/κουλτούρων, το 40% 
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ήθελε να μάθει περισσότερα σχετικά με νέα θέματα, ενώ ένα 33% δήλωσε ότι τα βι-
βλία τους ενθάρρυναν να δοκιμάσουν νέες δραστηριότητες.  

 
Πρακτικό μέρος 
Επιλογή βιβλίου 

 
Αξιοποιώντας το πόρισμα της έρευνας για τα αναγνωστικά οφέλη, όπου το 55% υπο-
στήριξε πως τα βιβλία βοηθούν στην κατανόηση διαφορετικών ανθρώ-
πων/κουλτούρων (Nestle Family Monitor, 2003) επιλέχθηκε προς διδασκαλία το ι-
στορικό μυθιστόρημα της Ζ. Σαρρή, Κόκκινη κλωστή δεμένη (1993). Σύμφωνα με την 
Κατσίκη-Γκίβαλου (2015), το ιστορικό μυθιστόρημα, ως απότοκο του ρεαλιστικού-
κοινωνικού µυθιστορήµατος του 18ου αιώνα, θέτει ως στόχο την ανάδειξη και την 
κοινοποίηση της αλήθειας για την πραγματικότητα και την κοινωνία που περιγράφει 
και στοχεύει να αναπαραστήσει, ενώ συνδράμει στην κατασκευή της ιστορικής συ-
νείδησης των ανθρώπων, επιτελώντας έργο ισάξιο με αυτό της ιστοριογραφίας. Το 
βιβλίο αυτό, περιλαμβάνει μια σειρά ιστοριών που διαδραματίζονται στις γειτονιές 
της πρωτεύουσας, όπου περιγράφονται εκτενώς περιστατικά από τα χρόνια της Κατο-
χής, ερμηνεύονται γλαφυρά οι δοκιμασίες που υπέστησαν τα άτομα της εποχής και 
αναλύονται λογοτεχνικά τα φαινόμενα που δυσχέραιναν τα σχέδια του λαού. Το βι-
βλίο διαρθρώνεται σε 9 ενότητες και προτείνεται η χρήση του βιβλίου για τις διδακτι-
κές ανάγκες του μαθήματος της Γλώσσας για χρονική διάρκεια ενός μήνα (8 διδακτι-
κές ώρες).  
 

 Διαδικασία-Μέθοδος 

Την πρώτη διδακτική ώρα, η τάξη χωρίζεται σε 4 ομάδες των 4-6 μαθητών, ανάλογα 
με το δυναμικό της τάξης. Διαβάζεται μεγαλόφωνα από τον εκπαιδευτικό, η εισαγω-
γική ενότητα Πριν γυρίσει η ανέμη, με παράλληλη προβολή εικόνων που αναπαρι-
στούν το κλίμα της εποχής σε σχέση με τα γραφόμενα. Εν συνεχεία, κάθε ομάδα ανα-
λαμβάνει την ανάγνωση 2 ενοτήτων. Επιλέγονται δυο αναγνώστες από κάθε ομάδα 
για κάθε ενότητα, ενώ οι υπόλοιποι 3 καταγράφουν στοιχεία του κειμένου σε φύλλα 
εργασίας που έχουν δοθεί από τον εκπαιδευτικό, ώστε να είναι σε θέση να απαντούν 
στα ερωτήματα που αρχίζουν από το γράμμα Π: Πότε; Ποιος; Πώς ήταν: Πού δρούσε; 
Ποιο ρόλο είχε; Ποιο εμπόδιο εμφανίστηκε; Πώς το ξεπέρασε; Ποια η εντύπωσή τους; 
(Παπαδάτος, 2007). Η επιλογή της διαδικασίας αυτής αποσκοπεί στην εξοικονόμηση 
χρόνου, αλλά και στην ομαδική συνεργασία, καθώς η αποτελεσματικότητα της εργα-
σίας κάθε ομάδας εξαρτάται από την ποιότητα της ανάγνωσης των ομιλητών, τις ικα-
νότητες πρόσκτησης και προσοχής των συμμαθητών τους και τις δυνατότητες κατα-
γραφής των ζητουμένων. 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές γράφουν μια περίληψη των κεφαλαίων που 
κλήθηκαν να αναγνώσουν την πρώτη διδακτική ώρα. Κατά τους Dole, Duffy, Roehler 
και Pearson (1991) η περίληψη είναι μια ευρύτερη, πιο συνθετική δραστηριότητα, 
όπου απαιτείται η ικανότητα της συνόψισης των πληροφοριών εκ μέρους των ανα-
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γνωστών, επειδή ζητείται η ανάλυση μεγάλων μονάδων του κειμένου, η διαφοροποί-
ηση των σημαντικών ιδεών από τις μη σημαντικές και στη συνέχεια ζητείται η σύν-
θεση των ιδεών και η δημιουργία ενός νέου συνεκτικού κειμένου που αντιπροσωπεύ-
ει, με ουσιαστικά κριτήρια, το πρωτότυπο. Με τη διαδικασία αυτή επιδιώκεται η ανα-
σύνθεση του κειμένου με νέες λέξεις, όπου καλλιεργείται η κριτική σκέψη, το λεξιλό-
γιο και το συντακτικό των μαθητών. Στη συνέχεια διαβάζονται οι περιλήψεις από 
τους 2 μαθητές που δεν είχαν αναγνωστικό ρόλο την πρώτη διδακτική ώρα. Οι μαθη-
τές των άλλων ομάδων καταγράφουν πληροφορίες και συνθέτουν τα κομμάτια του 
παζλ της ιστορίας που τους λείπει. Ο εκπαιδευτικός επικουρικά συμπληρώνει τις πε-
ριλήψεις των μαθητών σε περίπτωση πιθανών λαθών ή απουσίας χρήσιμων και σημα-
ντικών στοιχείων. 

Την τρίτη διδακτική ώρα, κάθε μαθητής επιλέγει μια τετρασύλλαβη λέξη από έναν 
συγκεντρωτικό κατάλογο του κειμένου που προσκομίζει ο εκπαιδευτικός. Στη συνέ-
χεια γράφει και αφηγείται ένα ποίημα, σχετικά με την ιστορία του βιβλίου, το οποίο 
γράφεται κάθετα, όπου η αρχή κάθε στίχου του περιλαμβάνει και ένα γράμμα από την 
επιλεγμένη λέξη. Πρόκειται για τα ποιήματα της αλφαβήτας του G. Rodari (2003). Η 
αξία της δραστηριότητας έγκειται στο γεγονός πως η γραφή ενός ποιήματος ή μερι-
κών στίχων ή ακόμη μιας λογοτεχνικής αφήγησης βραχείας ή ευρείας φόρμας λει-
τουργεί θεραπευτικά και λυτρωτικά, κάτι που έχει επισημανθεί από την κλασική ψυ-
χανάλυση (Freud, 1976). Επίσης, οι μαθητές εξοικειώνονται με έναν τρόπο γραφής 
που δεν είναι οικείος και εξυπηρετεί τη διαδικασία της φαντασίας και της αναζήτησης 
λέξεων. Στο τέλος, οι μαθητές υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού αντιγράφουν τα 
ποιήματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δημιουργούν ένα κολλάζ με θεματικές 
περιοχές, το οποίο μπορεί να γίνει ένα μικρό εγχειρίδιο. 

Την τέταρτη διδακτική ώρα, οι μαθητές εξασκούνται στην πεζογραφία με τη βοήθεια 
ενός γεωμετρικού σχήματος. Ειδικότερα, είναι δυνατό να δημιουργηθεί η δομή του 
αφηγηματικού κειμένου μέσω ενός τριγώνου (Γιέιτς, 1999). Οι μαθητές αξιολογούν 
τους 2 βασικούς χαρακτήρες του μυθιστορήματος, τη Ζωή και τον πατέρα της Σω-
κράτη, που αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές γενιές με ετερόκλητες θέσεις, ιδέες 
και αντιλήψεις. Σκοπός είναι η δημιουργία δυο κειμένων, όπου στη συνέχεια θα εντο-
πιστούν οι διαφορές των ηρώων, αλλά και η πιθανή δημιουργία ιστοριών που ενδεχο-
μένως να διαφοροποιούνται από την αρχική πλοκή της υπόθεσης. 

Μια λέξη: To όνομα του πρωταγωνιστή 
2-3 λέξεις: Περιγραφή του ήρωα 
4-5 λέξεις: Χώροι εξέλιξης των δρώμενων 
6-7 λέξεις Ο ρόλος του ήρωα 
8-9 λέξεις: Ποια γεγονότα εμπόδιζαν τον ήρωα 
10-11 λέξεις: Πώς πέτυχε το σκοπό του ο ήρωας; 
12-15 λέξεις: To τέλος της ιστορίας 
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Την πέμπτη διδακτική ώρα, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν λέξεις σε εν-
νοιολογικούς χάρτες για ιστορικά στοιχεία που εμπεριέχονται στο κείμενο. Ο εκπαι-
δευτικός αντλεί τις απαιτούμενες λέξεις από το μυθιστόρημα και συγκροτεί τα φύλλα 
εργασίας. Από το παρόν έργο δύνανται να αξιοποιηθούν οι ιστορικοί όροι: Κατοχή, 
Αντίσταση, ΕΠΟΝ, ΕΑΜ, στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κάθε ομάδα επιλέγει έναν ι-
στορικό όρο και με τη χρήση του διαδικτύου αντλούν πληροφορίες για την έννοια 
που επέλεξαν. Εν συνεχεία συμπληρώνουν τα κελιά του εννοιολογικού χάρτη και δη-
μιουργούν ένα κείμενο 100 λέξεων, όπου με την ανάγνωσή του πληροφορούν τους 
συμμαθητές τους για την ιστορική πραγματικότητα της εποχής. 

Την έκτη διδακτική ώρα οι 4 ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν με εικόνες που θα 
βρουν μέσω υπολογιστή, ένα εικονογραφημένο κείμενο, όπου θα αναπτύσσουν τις 
ιδέες τους για συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Στο έργο της Ζ. Σαρρή πέρα από 
την Κατοχή γίνεται λόγος για κοινωνικά θέματα και ζητήματα, όπως η προσφυγιά, η 
μετανάστευση και η φτώχεια. Οι ομάδες βρίσκουν εικόνες για τα παραπάνω θέματα, 
χρησιμοποιούν λεζάντες όπου συμπληρώνουν περιγραφές και διαλόγους μεταξύ των 
εικονιζόμενων πολιτών της εποχής και αντί επιλόγου χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά 
σε εννοιολογικό χάρτη. Ακολούθως παρουσιάζεται το παράδειγμα της φτώχειας: 

 

Την έβδομη διδακτική ώρα, οι τέσσερις ομάδες απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτή-
σεις σε φύλλα εργασίας, ώστε από τη μια πλευρά να αξιολογηθεί η ικανότητα κρίσης 
τους πάνω σε ζητούμενα του κειμένου και αφετέρου να συζητηθούν οι προσωπικές 
εκτιμήσεις που θα προκύψουν. 

Ποιο το θέμα της ιστορίας; 
Ποιες οι επιλογές του ήρωα; 
Ποια ήταν τα διλήμματα των πρωταγωνιστών; 
Πώς θα λύνατε εσείς το πρόβλημα; 
Με ποιον ήρωα του βιβλίου νομίζετε ότι μοιάζετε περισσότερο και γιατί; 
Πώς αισθάνεστε, όταν είναι να πάρετε μια σοβαρή απόφαση; 
Ποιο μέρος της ιστορίας είναι το καλύτερο κατά τη γνώμη σας; 
Πώς θα ήταν δυνατό να αποφευχθεί παρόμοια κατάσταση στο μέλλον; 
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Tην όγδοη διδακτική ώρα αξιολογείται η συνολική προσπάθεια και οι μαθητές ανα-
ζητούν τίτλους βιβλίων στο διαδίκτυο με ανάλογη θεματική για μελλοντική ανάγνω-
ση και μελέτη, τα οποία καταγράφονται και κωδικοποιούνται σε καρτέλες. 
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Περίληψη 
 
Οι Εκπαιδευτικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α-
παιτούν από τα στελέχη που τις διοικούν να αποφασίσουν καθημερινά για θέματα 
που αφορούν, στην συνεργασία με τα στελέχη των ανώτερων επιπέδων διοίκησης, 
στην συνεργασία, με τους γονείς των μαθητών, τους μαθητές και διάφορους κοινωνι-
κούς φορείς, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην αποτελεσματική δια-
χείριση των χρηματικών διαθεσίμων αλλά και στο σύνολο των διαδικασιών λειτουρ-
γίας τους. Οι σύνθετες και δύσκολες διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορούν να α-
πλοποιηθούν με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) οι οποίες κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορούν να συμβάλουν απο-
φασιστικά στη υποστήριξη των λειτουργιών των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Οι ΤΠΕ 
είναι ένα καθοριστικής σημασίας εργαλείο υποστήριξης και ενίσχυσης των οργανω-
τικών και διοικητικών λειτουργιών των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Με την παρούσα 
εργασία γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής και αξιοποίησης της Μοντελοποίησης 
των Διαδικασιών ως εργαλείου διοίκησης. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά :  ΤΠΕ και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Λήψη Αποφάσεων, 
Μοντελοποίηση Διαδικασιών, Business Process Modeling Notation. 
 
 
Εισαγωγή 
 
Tα τελευταία χρόνια, στην χώρα μας, μέσα από πολλές και διάφορες προσπάθειες, 
αναπτύσσεται έντονα το ενδιαφέρον για την εισαγωγή της διοικητικής επιστήμης στο 
χώρο της εκπαίδευσης με έμφαση στην Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων. 
Πρωτεύοντα ρόλο για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος αυτού έχουν, η προσπάθεια 
που παρατηρείται για στροφή από το «Συγκεντρωτικό» στο «Αποκεντρωτικό» εκπαι-
δευτικό σύστημα, η πρόοδος της οργανωτικής και διοικητικής επιστήμης και κυρίως 
οι ανάγκες που προκύπτουν στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (Αθανασούλα – Ρέππα κ.α. 
1999). Η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η διαδικασία του συντονι-
σμού ανθρώπων, δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων για την παροχή εκπαίδευ-
σης με αποτελεσματικό τρόπο. Όπως αναφέρεται στο (Mortimore, 1995) σύγχρονες 
έρευνες έχουν δείξει ότι τα χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών Μονάδων, έτσι όπως 
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διαμορφώνονται μέσα από τις διαδικασίες διοίκησης τους, έχουν την δυνατότητα να 
επηρεάσουν την πρόοδο των μαθητών που φοιτούν σε αυτές. 
Καθημερινά στη ζωή μας, είτε ως άτομα μεμονωμένα, είτε ως μέλη μιας ομάδας, είτε 
ως μέλη ενός μικρού η μεγάλου οργανισμού, καλούμαστε να πάρουμε ένα πλήθος 
αποφάσεων (Αθανασούλα – Ρέππα κ.α. 1999). Όταν θέτουμε στόχους είτε όταν σχε-
διάζουμε πώς θα επιτύχουμε στόχους, η αποτελεσματικότητα μας καθορίζεται από 
την ικανότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις  (Everald κ.α., 1999). Ως απόφαση ορίζεται 
η ενέργεια επιλογής μιας λύσης από ένα σύνολο δυνατών λύσεων (Καμπουρίδης, 
2002). Η λήψη αποφάσεων είναι μια από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητες ενός σύγ-
χρονου διοικητικού στελέχους και η ικανότητα του να παίρνει τις σωστές αποφάσεις 
κρίνει την αποτελεσματικότητά του (Κουτούζης, 1999). Τα τελευταία χρόνια και λό-
γω της ανάπτυξης της τεχνολογίας των ΤΠΕ έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από μεθο-
δολογίες, τεχνικές και εργαλεία που αποσκοπούν στην υποστήριξη των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων. 
 
 
Εκπαιδευτική Μονάδα 
 
Η Εκπαιδευτική Μονάδα είναι ένας κοινωνικός οργανισμός, ο οποίος διαθέτει πόρους 
υλικοτεχνικούς, οικονομικούς,  ανθρώπινο δυναμικό, βρίσκεται σε συνεχή επιρροή 
και επίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον, και επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους, 
δηλαδή να παρέχει σύγχρονη και αναβαθμισμένη μάθηση στην εκπαιδευτική κοινό-
τητα. Η νομική επιστήμη, βλέπει την Εκπαιδευτική Μονάδα ως µία οργανωμένη δη-
μόσια υπηρεσία, η οποία επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους, παρέχει  υπηρεσίες στην 
κοινωνία και ασκεί δημόσια εξουσία (Σκουρής κ.α., 1995). Η παιδαγωγική επιστήμη 
προσεγγίζει την έννοια Εκπαιδευτική Μονάδα ως ένα παιδαγωγικό οργανισμό, ο  ο-
ποίος  παρουσιάζει  διαφορές  σε  σύγκριση  με  άλλους  οργανισμούς,  τόσο  στη λει-
τουργία του, όσο κυρίως στον παιδαγωγικό του χαρακτήρα.  Αποτελεί τη βασική μο-
νάδα του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία διαθέτει κοινούς σκοπούς, καθορισμένο  
πρόγραμμα  και  ενιαία  διοίκηση,  και  η  οποία  δέχεται  εκπαιδευόμενους - μαθητές  
με  συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για ορισμένο χρόνο σπουδών, παρέχοντας στο 
τέλος του κύκλου μαθημάτων αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (Κωσταντίνου, 1998). 
H οικονομική επιστήμη βλέπει ότι  η Εκπαιδευτική Μονάδα αποτελεί έναν οργανισμό  
που παρέχει εκπαίδευση, εξαρτάται  από  τη  σχέση  κόστους  και  αποτελέσματος  
και  επηρεάζει  σημαντικά  την  οικονομική  ανάπτυξη  της Χώρας (Σαίτη, 2000), 
(Προκοπιάδου, 2009). 
 
 
Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών 
 
Με τον όρο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εννοούμε τα μέσα της 
πληροφορικής και της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με τη μελέ-
τη, σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση  Πληροφοριακών  
Συστημάτων.  Τα Πληροφοριακά Συστήματα αυτά αποσκοπούν στην παραγωγή, α-
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ποθήκευση, διαχείριση και μετάδοση  πληροφοριών κάθε τύπου και αποτελούνται 
από το υλικό, το λογισμικό και το ανθρώπινο δυναμικό (Χαραλάμπους, 2008), (Πι-
τσιάβας, Βλαχόπουλος, 2015). 
Στην Πληροφορική ως Υλικό - Ηardware ορίζεται το σύνολο των φυσικών εξαρτημά-
των ενός υπολογιστή, όπως π.χ. ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, μικροτσίπ. Το 
υλικό καθοδηγείται κατά τη λειτουργία του από το Λογισμικό. Με τον ό-
ρο Λογισμικό-Software ορίζεται η συλλογή από προγράμματα, διαδικασίες  και οδη-
γίες χρήσης που εκτελούν ορισμένες εργασίες σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Με τον 
όρο Ανθρώπινο Δυναμικό εννοούμε τους ανθρώπους που απασχολούνται στο σύστη-
μα όπως αναλυτές, προγραμματιστές, συντηρητές, χειριστές κ.α. 
 
 
Διοίκηση – Management 
 
Με τον όρο Διοίκηση - Management εννοούμε την μεθοδική προσπάθεια Προγραμ-
ματισμού, Οργάνωσης, Διεύθυνσης και Ελέγχου δραστηριοτήτων για την επιτυχία 
δεδομένων σκοπών. Οι λειτουργίες της Διοίκησης είναι ο Προγραμματισμός – Σχε-
διασμός, η Οργάνωση, η Διεύθυνση – Συντονισμός και ο Έλεγχος (Βαξεβανίδου, Ρε-
γκλείτης, (2015). 
Ο Προγραμματισμός περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων, τη διαμόρφωση των 
στρατηγικών και πολιτικών και τα προγράμματα δράσης (Τζωρζτάκης, Τzωρτζάκη, 
2007). 
Η Οργάνωση είναι η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που απαιτού-
νται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινομείται σε επιμέρους καθή-
κοντα, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, αναθέτονται οι σχετικές ευθύνες και 
διαθέτονται οι κατάλληλοι πόροι (Κουτούζης, 1999). 
Η Διεύθυνση – Συντονισμός αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. 
Είναι, δηλαδή, η ενεργοποίηση η καθοδήγηση και η ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού του οργανισμού για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τόσο μακρο-
χρόνια όσο και βραχυχρόνια. 
Ο Έλεγχος είναι η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων μελών 
της επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους 
στόχους που έχουν τεθεί. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου είναι πάντα σύμφωνη 
με τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προγραμματισμός 
Σχεδιασμός 

Οργάνωση 

Διεύθυνση 
Συντονισμός 

Έλεγχος 
Λήψη  

Απόφασης 
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Σχήμα 1. Βασικές Λειτουργίες της Διοίκησης 
 
 
Στο επίκεντρο όλων των λειτουργιών όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 βρίσκετε η απόφα-
ση.  Η λήψη αποφάσεων είναι μια βασική αρμοδιότητα των διοικητικών στελεχών σε 
ένα οργανισμό και με την σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής, οι σύνθετες και 
δύσκολες δραστηριότητες, μπορούν να απλοποιηθούν. Λόγω της ανάπτυξης της τε-
χνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων και της πληροφορικής, έχουν αναπτυχθεί 
μια σειρά από μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Βουτσινάς, 2003).  
 
 
Διαχείριση Διαδικασιών 
 
Η συνεχής προσπάθεια των επιχειρήσεων και των οργανισμών για δημιουργία και 
διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος καθώς και το συνεχές ανταγωνιστικό 
περιβάλλον οδήγησαν  τους οργανισμούς στην υιοθέτηση συστημάτων οργάνωσης 
και διοίκησης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις (Linsday, 2003). Στην 
σύγχρονη δομή των οργανισμών χρησιμοποιείται συχνά η έννοια της διοίκησης των 
διαδικασιών. Ως διαδικασία μπορούμε να ορίσουμε ότι είναι το σύνολο των δραστη-
ριοτήτων το οποίο στοχεύει σε ορισμένα αποτελέσματα τα οποία προσδίδουν αξία 
στον οργανισμό (Ζαβλανός 2003). Κάθε οργανισμός αποτελείται από ένα μεγάλο α-
ριθμό επιχειρησιακών διαδικασιών που αποσκοπούν η κάθε μια ξεχωριστά στην 
πραγματοποίηση ενός επιμέρους στόχου. Τα τελευταία χρόνια οι επιτυχημένοι οργα-
νισμοί οργανώνουν αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες επιτυγχά-
νοντας έτσι την ολοκλήρωσή τους στον προγραμματισμένο χρόνο (Κοντός, 2010). Οι 
εξελίξεις στις ΤΠΕ από την δεκαετία του 1980 και μετά αποτέλεσαν το όχημα για την 
εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης διαδικασιών (Davenport, 1993). 
 
 
Διαδικασία – Δραστηριότητα  
 
Στη Ελληνική και Ξένη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί  προκειμέ-
νου να ορισθεί η έννοια της Διαδικασίας. Ως Διαδικασία ορίζεται μια σειρά λογικά 
συσχετιζόμενων καθηκόντων που εκτελούνται με σκοπό την υλοποίηση ενός καθορι-
σμένου επιχειρησιακού στόχου (Davenport & Short, 1990). Η Διαδικασία είναι ένα  
δομημένο,  μετρημένο  σύνολο  από  δραστηριότητες  σχεδιασμένες  να παράγουν  
μια  καθορισμένη  έξοδο  για  έναν  συγκεκριμένο  πελάτη  ή  αγορά (Hammer & 
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Champy, 1993). Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι με τον όρο πελάτη γίνεται α-
ναφορά στον οποιοδήποτε  εξωτερικό  ή  εσωτερικό αποδέκτη της εξόδου της διαδι-
κασίας. Με μια άλλη οπτική η Διαδικασία είναι μια συστηματική σειρά ενεργειών οι 
οποίες κατευθύνονται προς την εκπλήρωση ενός σκοπού (Juran, 1980), είναι ένα σύ-
νολο δραστηριοτήτων το οποίο έχει την πρόθεση να επιτύχει ορισμένα αποτελέσμα-
τα, τα οποία θα προσδώσουν κάποια προστιθέμενη αξία στον πελάτη (Ζαβλανός, 
2003). Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Διαδικασία είναι μια διαδοχή 
άμεσα συνδεδεμένων δραστηριοτήτων που εκτελούνται με καθορισμένους κανόνες, 
οδηγεί σε έναν ιδιαίτερο στόχο δημιουργώντας προϊόντα ή υπηρεσίες, έχει εισόδους 
και εξόδους, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στον αποδέκτη της εξόδου της και η απο-
τελεσματικότητά της καθορίζει την επιτυχία του οργανισμού.  Μία Δραστηριότητα  
με τη σειρά της είναι  μία στοιχειώδης εργασία,  συνήθως ατομική και αποτελεί το 
χαμηλότερο επίπεδο ανάλυσης στην ανάλυση μίας Διαδικασίας 
 
 
Μοντελοποίηση Διαδικασιών 
 
Η Μοντελοποίηση των Διαδικασιών ενός οργανισμού κερδίζει όλο και περισσότερο 
έδαφος και αποτελεί βασικό εργαλείο για την κατανόηση, ανάλυση, σχεδίαση και 
βελτίωση του οργανισμού (Μπακέας, 2007).  Βασίζεται στην γραφική αναπαράσταση 
των διαδικασιών ενός οργανισμού. Για να περιγράψουμε μια διαδικασία θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε μια γλώσσα τυποποίησης – Μοντελοποίησης. Η ανάγκη για μια 
τεχνητή γλώσσα Μοντελοποίησης προήλθε κυρίως από την αδυναμία της φυσικής 
γλώσσας να εκφράσει μια αυστηρά τυποποιημένη αναπαράσταση μια οντότητας και 
αυτό επειδή μια φυσική γλώσσα είναι γενικά διφορούμενη και χρησιμοποιεί πλήθος 
πλεονασμάτων (Βουτσινάς, 2003). Με την αναπαράσταση αυτή δίνεται η δυνατότητα 
να καταγράψουμε, να εκτιμήσουμε και να τεκμηριώσουμε τους πόρους που απαιτού-
νται. Είναι μια σχηματική αναπαράσταση των διαδικασιών του οργανισμού έτσι ώστε 
αυτές να μπορούν να αναλυθούν, να ελεγχθούν και να βελτιωθούν. Η βελτιστοποίηση 
των Διαδικασιών ενός οργανισμού είναι δυνατή μόνο όταν αυτές έχουν Μοντελοποι-
ηθεί με ακρίβεια, καθώς μόνο τότε η κατανόηση των πιθανών προβλημάτων και βελ-
τιώσεων καθίσταται εφικτή (Κωσταντίνου 2008).  
Η Μοντελοποίηση Διαδικασιών συμβάλει στην καλύτερη αναπαράσταση και κατα-
νόηση του τρόπου λειτουργίας των διαδικασιών μέσα από την παροχή πληροφοριών 
για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, από ποιόν θα γίνει, πως θα αξιολογηθεί και με τι κό-
στος θα γίνει. Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στην Διαδικα-
σία και παρέχει καθοδήγηση στα άτομα κατά την εκτέλεση της. Αποτελεί εξαιρετικό 
μέσο για την μεταφορά και επαναχρησιμοποίηση της επιχειρηματικής γνώσης. Επι-
πλέον συμβάλει στην διαφάνεια των διαδικασιών στην αυτόματη εκτέλεση τους και 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση των όψεων του οργανισμού. Ικανοποιεί απαι-
τήσεις που αφορούν στην επικοινωνία με τους συνεργάτες, στην εδραίωση μιας βά-
σης για την κατανόηση και την ανάλυση της διαδικασίας στον σχεδιασμό των διαδι-
κασιών, στην εκτίμηση των ανεπιθύμητων καταστάσεων και στην εκπαίδευση του 
προσωπικού. Τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για την Μοντελοποίηση των 
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διαδικασιών είναι η επιλογή της διαδικασίας, η συγκέντρωση απαιτούμενων πληρο-
φοριών μέσω συνεντεύξεων, η μελέτη της νομοθεσία, η μελέτη των προτύπων με 
ταυτόχρονη χρήση της υπάρχουσας εμπειρίας, η αναλυτική περιγραφή των διαδικα-
σιών, η επιλογή του εργαλείου Μοντελοποίησης, η Μοντελοποίηση, η μελέτη και ε-
ντοπισμός των δυσλειτουργιών και τέλος γίνονται Προτάσεις Αναδιοργάνωσης της 
Διαδικασίας.  
 
 
 
Εφαρμογές 
 
Στην βιβλιογραφία γίνεται αναφορά σε πλήθος εφαρμογών της Μοντελοποίησης των 
Διαδικασιών και συγκεκριμένα στον Αθλητισμό, στην Κινητή Τηλεφωνία, στις λει-
τουργίες των Μονάδες Υγείας, στην διεκπεραίωση Χειρουργικών Επεμβάσεων, στις 
διαδικασίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις Εταιρείες Παροχής Ενέρ-
γειας, στις Διαδικασίες διαχείρισης των Τραπεζικών Προϊόντων, στην Παραγωγή Λο-
γισμικού, στις Γραμματείες των ΤΕΙ και ΑΕΙ, στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, 
στον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Σάμου και πολλές άλλες. 
 
 
Η Μοντελοποίηση Διαδικασιών στην Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων 
 
Η Μοντελοποίηση των διαδικασιών με την χρήση γραφικών αναπαραστάσεων κάνει 
τις διαδικασίες εύκολα αναγνώσιμες. Στα πλαίσια λειτουργίας των εκπαιδευτικών μο-
νάδων και με δεδομένο την συχνή εναλλαγή της σύνθεσης των οργάνων διοίκησης 
τους όπως Διευθυντής, Υποδιευθυντής και Σύλλογος Διδασκόντων, η Μοντελοποίη-
ση των διαδικασιών της μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην μεταφορά γνώσης με-
ταξύ των εμπλεκομένων σε αυτές. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μεταφέρεται η εμπει-
ρία από το ένα στέλεχος στο άλλο με εύκολο, ολοκληρωμένο και σαφή τρόπο. 
Η εφαρμογή της Μοντελοποίησης Διαδικασιών στην Διοίκηση των Εκπαιδευτικών 
Μονάδων θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στις διαδικασίες σχεδίασης, 
οργάνωσης και υλοποίησης των Εκπαιδευτικών Εκδρομών, των Διδακτικών Επισκέ-
ψεων και των Περιπάτων (Ραβασόπουλος, 2016). Επίσης μπορεί να συμβάλει αποτε-
λεσματικά στις διαδικασίες όπως Έγκριση Αδείας Εκπαιδευτικών, στο σχεδιασμό και 
στην προετοιμασία Συνεδρίασης Συλλόγου Διδασκόντων, στο σχεδιασμό και στην 
προετοιμασία  Σχολικού Συμβουλίου, στην Οργάνωση Εκδηλώσεων – Σχολικών Ε-
ορτών, στην Διενέργεια Εξετάσεων, στις Μεταφορές Μαθητών, στις διαδικασίες Α-
ντιμετώπισης Σεισμού – Φυσικών Καταστροφών, στην διαδικασία επιβολής ποινής 
σε παραβατικές συμπεριφορές μαθητών, στην διαδικασία παρακολούθησης των Οι-
κονομικών της Σχολικής Μονάδας, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχολικών δρα-
στηριοτήτων – προγραμμάτων, στο σχεδιασμό την υλοποίηση και παρακολούθηση 
των Θεματικών Εβδομάδων στα Γυμνάσια, στην υλοποίηση των Δημιουργικών Ερ-
γασιών στα Λύκεια καθώς και στην διαδικασία της Διδασκαλίας. 
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Συστήματα Μοντελοποίησης Διαδικασιών 
 
Για την συστηματική καταγραφή και αναπαράσταση των Διαδικασιών υπάρχουν αρ-
κετές αρχιτεκτονικές και μέθοδοι μοντελοποίησης. Στην παρούσα εργασία έχει επιλε-
χθεί το πρότυπα BPMN Business Process Modeling Notation. Η BPMN είναι ένα 
πρότυπο το οποίο αναπτύχθηκε με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας αναπαράστασης η 
οποία θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και κατανοητή από των σύνολο των ανθρώπων 
σε ένα οργανισμό (BPMN, 2010). Τα διαγράμματα της αποτελούνται από πέντε βα-
σικές κατηγορίες στοιχείων και καλύπτουν με ένα πλήθος πάνω από 150 συμβολι-
σμούς κάθε ανάγκη αναπαράστασης. Από συγκριτικές μελέτες που έχουν γίνει θα λέ-
γαμε ότι είναι η πιο πλήρης τεχνική μοντελοποίησης διαδικασιών. Χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός ότι μεγάλες εταιρίες της πληροφορικής όπως SAP, IBM και Oracle 
την χρησιμοποιούν ως τεχνική μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών (Κανελ-
λακόπουλος, 2015). Τα βασικά σύμβολα σχεδίασης που χρησιμοποιεί είναι τα σύμ-
βολα Δραστηριότητες, Γεγονότα, Πύλες και οι Σύνδεσμοι, όπως φαίνεται στο Σχήμα 
2 που ακολουθεί.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2. Τα βασικά σύμβολα της BPMN 
 
 
1η Μελέτη Περίπτωσης – Έκκριση Εκπαιδευτικής Εκδρομής-Περιπάτου. 
 
Στο Σχήμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται μια απλουστευμένη διαδικασία, ένα απλό 
παράδειγμα μοντελοποίησης της διαδικασίας έκκρισης περιπάτου. 

 Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει έναν μόνο συμμετέχοντα, την Εκπαιδευτική 
Μονάδα. 

 Η διαδικασία ξεκινά και ως πρώτη διεργασία έχει τον έλεγχο για των αριθμών 
των περιπάτων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή στο τρέχων έτος. 

 Εάν ο αριθμός αυτός είναι ίσος με πέντε (όριο περιπάτων ανά έτος=5) τότε 
δεν εγκρίνεται, ενώ αν είναι μικρότερος γίνεται έλεγχος για στον αριθμό των 
περιπάτων που έχουν υλοποιηθεί στον τρέχοντα μήνα. 
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 Αν ο αριθμός αυτός είναι ίσος με ένα τότε δεν εγκρίνεται (όριο περιπάτων ανά 
μήνα =1 ) ενώ αν είναι μηδέν τότε καλείται σε συνεδρίαση ο σύλλογος διδα-
σκόντων για να αποφασίσει. 

 Ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας άλλα κριτήρια, μπορεί να εγκρίνει ή 
όχι την υλοποίηση με ταυτόχρονη σύνταξη πρακτικού.  

 

 
 
Σχήμα 3. Έκκριση Εκπαιδευτικής Εκδρομής-Περιπάτου 
 
 
 
 
 
 
 
2η Μελέτη Περίπτωσης – Έκκριση Αδειών Εκπαιδευτικών. 
 
Στο Σχήμα 4 που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα πιο σύνθετο παράδειγμα μοντελοποί-
ησης της διαδικασίας έκκρισης αδειών εκπαιδευτικών. 

 Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τρείς συμμετέχοντες, τον Εκπαιδευτικό, τον 
Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

 Η διαδικασία ξεκινά και ως πρώτη διεργασία έχει την συμπλήρωση της αίτη-
σης από τον εκπαιδευτικό. 

 Ακολουθεί η παράδοση της αίτησης στην διεύθυνση της εκπαιδευτικής μονά-
δας. 

 Αφού γίνει η παραλαβή γίνεται έλεγχος των στοιχείων της αίτησης και αν εί-
ναι δεν είναι σωστά επιστρέφεται για διόρθωση. 

 Αν είναι σωστά γίνεται έλεγχος για την αρμοδιότητα της έγκρισης και αν είναι 
στην αρμοδιότητα του Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας τότε γίνεται 
έλεγχος των δικαιολογητικών. 
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 Αν υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται έλεγχος του δικαιώμα-
τος και η αίτηση εκκρίνετε η απορρίπτεται. 

 Αν όμως η έκκριση είναι αρμοδιότητα του Διευθυντή Εκπαίδευσης τότε η αί-
τηση με τα δικαιολογητικά μεταβιβάζονται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης από 
όπου και αναλαμβάνεται ο έλεγχος. 

 Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης αφού κάνει τους απαραίτητους ελέγχους εκκρίνει, 
ή όχι την άδεια.  

 

 
 
Σχήμα 4. Έκκριση Αδειών Εκπαιδευτικών. 
 
 
Προϋποθέσεις εφαρμογής 
 
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν την ένταξη των 
ΤΠΕ στην Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Οι σημαντικότεροι από αυτούς 
είναι η κατάλληλη στελέχωση των Εκπαιδευτικών Μονάδων, η επιμόρφωση των 
διευθυντικών στελεχών, των εκπαιδευτικών και των χρηστών των συστημάτων, η πα-
ροχή κινήτρων για επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ο ε-
ξοπλισμός των Εκπαιδευτικών Μονάδων με σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, η 
εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, η δικτύωση των Εκπαιδευτικών Μονάδων, η διαρκή 
υποστήριξη και καθοδήγηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων σε θέματα ΤΠΕ, η εξα-
σφάλιση χρηματοδότησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων για την υποστήριξη των 
ΤΠΕ, η ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής αναφορικά με την στρατηγική της ένταξης 
των ΤΠΕ στην διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων η κουλτούρα της Εκπαιδευτι-
κής Μονάδας και η θετική στάση των εκπαιδευτικών (Μακρή, Βλαχόπουλος, 2015), 
(Προκοπιάδου 2009). 
 
 
Συμπεράσματα 
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Η ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων, ό-
πως για παράδειγμα η Προτυποποίηση Διαδικασιών (Process Modeling), κάτω από 
κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην αποτελεσματική 
λειτουργία της Εκπαιδευτικής Μονάδας και κατά συνέπεια στην αύξηση της αποτε-
λεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα τελευταία επιτεύγματα της επι-
στήμης της πληροφορικής είναι απαραίτητα για την λειτουργία μιας Εκπαιδευτικής 
Μονάδας. Η υιοθέτηση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διοίκηση των Εκπαιδευτι-
κών Μονάδων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που προϋποθέτει ενιαία κεντρική πο-
λιτική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Μονάδων και διαρκή 
επιμόρφωση των εμπλεκομένων μελών της.  
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Αξιοποιώντας την αισθητική εμπειρία για τη διερεύνηση της έννοιας της ομάδας 
και του ρόλου του Εκπαιδευτή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Κορολή Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Διδάκτωρ Νεοελληνικών Σπουδών, 
mariliakor@yahoo.gr 

Καγιαβή Μαρία, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Διδάκτορας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
mkagiavi@sch.gr 

Κυριακόπουλος Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, MSc Ηγεσία και Διοίκηση στην 
Εκπαίδευση, kyriakopoulos@gmail.com 

Περίληψη 

Η εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Αισθητική εμπει-
ρία» που παρουσιάζεται, υλοποιήθηκε σε ομάδα εκπαιδευομένων του Σχολείου Δεύ-
τερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) το Μάρτιο του 2014. Στόχος της εφαρμογής ήταν η διερεύ-
νηση της αντίληψης των εκπαιδευομένων σχετικά με την έννοια της εκπαιδευτικής 
ομάδας και του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας του προγράμματος σπουδών των Σ.Δ.Ε. (Ανάγνου & Νικολο-
πούλου 2007), ευνοεί την εφαρμογή ευέλικτων και καινοτόμων παιδαγωγικών δρά-
σεων που τονώνουν την αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων και ενισχύουν την κοινω-
νική τους ανάπτυξη. Η προσέγγιση που παρουσιάζεται στοχεύει στην αποδοχή από 
τους εκπαιδευόμενους της εκπαιδευτικής ομάδας και της ένταξής τους σε αυτήν, κα-
θώς και στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στον ιδιαίτερο ρόλο του εκπαιδευ-
τή ενηλίκων. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας και συγκε-
κριμένα η χρήση ζωγραφικών έργων τέχνης και ποίησης μπορεί να συμβάλλει θετικά 
προς αυτή την κατεύθυνση πολλαπλασιάζοντας τελικά τα οφέλη της μαθησιακής 
διεργασίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Αισθητική εμπειρία, έν-
νοια της ομάδας, ρόλος του εκπαιδευτή, εκπαίδευση ενηλίκων 

Εισαγωγή  

Στην ομάδα των εκπαιδευόμενων που εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη παρέμβαση, 
συμμετείχαν 15 άτομα εκ των οποίων οι 7 ήταν άντρες και οι 8 γυναίκες. Από αυτούς 
10 άτομα ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία από 35 έως 45 ετών, 2 άτομα από 22 έως 
26 και 3 άτομα από 46 έως 56. Κανείς από αυτούς δεν είχε ολοκληρώσει τη βασική 
εκπαίδευση και όλοι φοιτούσαν στο β' κύκλο σπουδών. Η παρέμβαση είχε διάρκεια 4 
διδακτικών ωρών, στο πλαίσιο των μαθημάτων του 1ου ΣΔΕ Κορυδαλλού και ακο-
λουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια, βάσει της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα μάθηση 
μέσα από την Αισθητική εμπειρία» του Αλέξη Κόκκου (Κόκκος 2011). 

Η διαδικασία αναλυτικά 
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Πρώτο στάδιο : Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος 

Αρχικά η εκπαιδεύτρια διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευόμενοι δυσκολεύονταν να λειτουρ-
γήσουν σε ομαδική διαδικασία μάθησης, καθώς ζητούσαν να διδαχθούν με τη μέθοδο 
της εισήγησης και αντιμετώπιζαν την ίδια ως αυθεντία. Προτιμούσαν επίσης να μι-
λούν ατομικά και μάλιστα να "πετάγονται" εκφράζοντας μεν τις απόψεις τους, "καπε-
λώνοντας" όμως δε, τους υπολοίπους συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν λιγότερο γρήγο-
ροι. Συχνά μάλιστα, λειτουργούσαν ατομικά χωρίς να υπολογίζουν εάν στην εκπαι-
δευτική διαδικασία αυτό το γεγονός τους επηρεάζει αρνητικά και είναι τροχοπέδη 
στην πρόοδό τους. Η εκπαιδεύτρια τούς εξηγούσε γιατί δεν χρειάζεται να συμπερι-
φέρνονται έτσι, όμως, τα στερεότυπα του πρότερου βίου τους, τους εμπόδιζαν να αλ-
λάξουν και η συμπεριφορά αυτή επαναλαμβανόταν. Έτσι, αποφάσισε να προχωρήσει 
σε μια εκπαιδευτική παρέμβαση με τη χρήση της τέχνης. Με την τέχνη, οι εκπαιδευό-
μενοι μέσα από την παρατήρηση των άμεσα προφανών και αντιληπτών στοιχείων του 
έργου, θα περάσουν στην επεξεργασία των ευρύτερων νοημάτων του με στόχο να α-
παντήσουν στα κριτικά ερωτήματα που θα τεθούν και θα έχουν σχέση με το υπό διε-
ρεύνηση θέμα.  

Δεύτερο στάδιο: Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων 

Στο στάδιο αυτό η εκπαιδεύτρια ζήτησε από τους εκπαιδευόμενους, αφού χωριστούν 
σε τρεις ομάδες των 5 ατόμων, να γράψουν μέσα σε 10' λεπτά, ένα μικρό κείμενο α-
παντώντας στο ερώτημα : "ποια στοιχεία (θετικά ή αρνητικά) της ομάδας και του εκ-
παιδευτή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείτε ότι μπορούν να συντελέσουν θετι-
κά στην πρόοδό σας και ποια να την εμποδίσουν;". Παράλληλα τους διευκρίνισε ότι 
θα μπορούσαν να εργαστούν, σε ατομικό επίπεδο μέσα σε κάθε ομάδα, αλλά εντέλει 
να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια ένα ομαδικό ολοκληρωμένο 
κείμενο.  

Δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες, οι οποίες έδωσαν τις εξής απαντήσεις:  

Ομάδα 1η (οι Ανώνυμοι): Θετικά της ομάδας και του εκπαιδευτή → Ομαδικότητα, 
Συνεργασία, Κατανόηση μεταξύ των μαθητών - Κίνητρα από τον Καθηγητή. 

Αρνητικά της ομάδας και του εκπαιδευτή → Η μη συμμετοχή σ' ένα μάθημα το οποίο 
μας είναι αδιάφορο, το καπέλωμα από άλλους μαθητές - Η άρνηση του καθηγητή να 
κατανοήσει τους μαθητές, ο μονόλογος κάποιων καθηγητών, η επανάληψη της ύλης 
που γίνεται κουραστική.  

Ομάδα 2η (Space Briks - Διαστημικά Τούβλα): Θετικά της ομάδας και του εκπαιδευτή 
→ Η καλή συνεργασία, η συνειδητή παρουσία, βοηθάμε ο ένας τον άλλον και δεν 
κατακρίνουμε τις αδυναμίες των άλλων - Υπάρχει κατανόηση από την πλευρά των 
εκπαιδευτών στο γεγονός ότι σαν ενήλικες έχουμε περιορισμένο χρόνο και πολλά 
προβλήματα, γνωρίζουν τα όριά μας και τις δυνατότητές μας και δεν μας πιέζουν πε-
ρισσότερο. 
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Αρνητικά της ομάδας και του εκπαιδευτή → δε δόθηκε αρνητική απάντηση στην παρά-
μετρο της ομάδας - το να μη λαμβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτής το γεγονός ότι σαν 
ενήλικες έχουμε ήδη αντίληψη των πραγμάτων και να προσπαθεί με έντονη έκφραση 
να επιβάλει νέο τρόπο σκέψης.  

Ομάδα 3η (2+2): Θετικά της ομάδας και του εκπαιδευτή → Θεωρούμε ότι η αντιμετώ-
πιση των καθηγητών προς εμάς είναι συγκαταβατική βοηθώντας μας σε όποιο πρό-
βλημα αντιμετωπίζουμε λόγω του ότι είμαστε ενήλικες και έχουμε υποχρεώσεις όπως 
οικογένεια, εργασία κ.ά. 

Αρνητικά της ομάδας και του εκπαιδευτή → Θα αναφέρουμε την ασυνεννοησία της 
διοίκησης με τους καθηγητές, μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κανο-
νίσεις το ωράριό σου σαν εργαζόμενος. 

Τρίτο στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων που θα 
εξεταστούν 

Μελετώντας τις παραπάνω απαντήσεις και τα υποθέματα τα οποία προέκυψαν, η εκ-
παιδεύτρια αποφάσισε να εστιάσει σε δυο παραμέτρους. 1/Στον ρόλο του εκπαιδευτή 
διερευνώντας περαιτέρω τις απόψεις των εκπαιδευομένων για αυτόν, στοχεύοντας 
στην ενίσχυση της εικόνας του, αυξάνοντας το βαθμό αποδοχής του από την ομάδα, 
και βελτιώνοντας τελικά τη μαθησιακή διαδικασία. Και 2/ στη σημασία της ομάδας 
και την ανάδειξη του εκπαιδευτικού της ρόλου σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους 
στο Σ.Δ.Ε. 

Βάσει αυτών των παραμέτρων, διαμορφώθηκαν τα εξής κριτικά ερωτήματα: 

Α) Με ποιους τρόπους μπορεί ο Εκπαιδευτής να διαχειριστεί καλύτερα τα προ-
βλήματα μέσα στην εκπαιδευτική ομάδα; 

Β) Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το ρόλο μιας ομάδας ώστε να χα-
ρακτηρίζεται αποτελεσματική;  

Τέταρτο Στάδιο: Επιλογή έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα 

Κατά το στάδιο αυτό η εκπαιδεύτρια επέλεξε τρία έργα τέχνης και διαμόρφωσε τον 
πίνακα συσχέτισης των κριτικών ερωτημάτων όπως παρακάτω: 

Πίνακας συσχέτισης των κριτικών ερωτημάτων 

         Τίτλος     
       έργου 

 
Κριτικά ερω-
τήματα 

The Newcomer The Dance class Τα δεκατέσσερα παιδιά 

 √ √ √ 
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Α 

Β √ √  
 

Τα δύο πρώτα έργα τέχνης αφορούσαν πίνακες, ενώ το τρίτο ήταν απόσπασμα από 
ένα ποίημα. Όλα τα έργα τέχνης παρουσιάστηκαν στους εκπαιδευόμενους χωρίς τίτ-
λους και ονόματα καλλιτεχνών και τους ζητήθηκε να επιλέξουν δυο για να δουλέ-
ψουν με αυτά. Οι εκπαιδευόμενοι αποφάσισαν μετά από ψηφοφορία να επιλέξουν 
τους δύο πίνακες που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

1. Emily Shanks, The Newcomer-Η νεοεισερχόμενη στο σχολείο, 1892 (πίνακας) 

 

2. Edgar Degas, The Dance class - Αίθουσα χορού,1873-78 (πίνακας) 
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Το έργο τέχνης που δεν επελέγη από τους εκπαιδευόμενους ήταν απόσπασμα από το 
ποίημα: 

3. Τα δεκατέσσερα παιδιά (Νικηφόρος Βρεττάκος) 

Ἀλλὰ ξύπναγες τὸ πρωῒ κι ἄκουγες ποὺ ἔβρεχε. 
Σὲ δίπλωνε σὰ μιὰ λύπη τ᾿ ἀδιάβροχό σου 

κι ὁ δρόμος γιὰ τὸ σχολειὸ γινόταν πιὸ δύσκολος. 
Βάδιζες κ᾿ εἶχες σκυμμένο τὸ πρόσωπο 

σὰ νἆταν κάποιος ἀπάνω σου καὶ νὰ σ᾿ ἔκρινε 
γιὰ τ᾿ ἄδεια σου χέρια. Σὰ νἄφταιγες μάλιστα, 
σ᾿ ὅλη τὴ διαδρομὴ σὲ μπάτσιζε τὸ χιονόνερο. 

Ἔμπαινες στὸ σχολειὸ κ᾿ ὅπως τ᾿ ἀντίκριζες 
μοιραζόταν σὲ δεκατέσσερα χαμόγελα τὸ πρόσωπό σου. 

Θυμόσουν πὼς ἡ ἀγκάλη σου ἦταν μισὴ 
κι ἀνεβαίνοντας πάνω στὴν ἕδρα σου 
ἄνοιγες τὴ λύπη σου καὶ τὰ σκέπαζες 

ὅπως ὁ οὐρανὸς σκεπάζει τὴ γῆ. 

Πέμπτο Στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτιση τους με τα κριτικά ε-
ρωτήματα 

Στη συνέχεια έγινε η επεξεργασία  των πινάκων με τη μέθοδο των “τεσσάρων φάσε-
ων” του D.Perkins (Perkins 1994 & Μέγα 2010), όσον αφορά τον πρώτο πίνακα και 
με τη μέθοδο της “ορατής σκέψης” του ίδιου για τον δεύτερο πίνακα, σε δυο στάδια: 

Στάδιο 5α) Προβλήθηκε ο πρώτος πίνακας και τέθηκαν από την εκπαιδεύτρια οι κα-
τάλληλες  ερωτήσεις προς διερεύνησή του ακολουθώντας τις παρακάτω φάσεις: 

1η φάση: Εισαγωγική παρατήρηση 

 Τι  βλέπετε στον πίνακα; 

 Τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί; 

2η φάση: Ευρεία και περιπετειώδης παρατήρηση 

 Ποιο νομίζετε ότι είναι το πρόσωπο με την ποδιά; 

 Τι συμβαίνει με τα πρόσωπα αριστερά; 

 Ποια πιστεύετε ότι είναι η έκφραση της κοπέλας με το χέρι στην έδρα; 

 Ποιος ο ρόλος των άλλων δύο κοριτσιών; 

3η φάση: Λεπτομέρειες και παρατήρηση σε βάθος 
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 Ποιες είναι οι σχέσεις μέσα σε αυτή  την ομάδα; 

 Πώς φαντάζεστε τον εκπαιδευτικό αυτής της τάξης; 

 Αν και απών, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να είχε αυτός ο εκπαιδευτι-
κός; 

 Ποια η δυναμική όλης της ομάδας; 

4η φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας  

Οι απαντήσεις των εκπαιδευομένων καταγράφονταν στον πίνακα και ακολουθούσε 
συζήτηση. Όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε αποκαλύφθηκε ο τίτλος του πίνακα και 
ο δημιουργός του. 

Στη συνέχεια προβλήθηκε ο δεύτερος πίνακας και έγινε η επεξεργασία του με τη μέ-
θοδο της “ορατής σκέψης” του D.Perkins. Όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε αποκα-
λύφθηκε και πάλι ο τίτλος του πίνακα καθώς  και ο δημιουργός του. 

Στάδιο 5β) Όλες οι ιδέες που προέκυψαν από την επεξεργασία των πινάκων στο στά-
διο 5α συσχετίσθηκαν με τα κριτικά ερωτήματα και συζητήθηκαν σύμφωνα με τους 
παρακάτω προβληματισμούς.  

"Όλα όσα συζητήσαμε σχετικά με τα έργα τέχνης πώς συνδέονται με τα κριτικά ερωτή-
ματα που έχουμε επιλέξει;" 

"Ο εκπαιδευτής όπως παρουσιάστηκε σε κάθε έναν από τους δυο πίνακες θα μπορούσε 
να διαχειριστεί τα προβλήματα μέσα στην ομάδα; Αν όχι, με ποιους τρόπους θα μπο-
ρούσε να τα εξομαλύνει ώστε να δώσει ώθηση στην πρόοδο;" 

"Οι διαφορετικοί ρόλοι που είδαμε σε κάθε έναν από τους δυο πίνακες θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής ομάδας; Ποιοι είναι οι ρόλοι 
που κάνουν μια  ομάδα αποτελεσματική; 

Έκτο στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός 

Προχωρώντας σε αυτό το στάδιο οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν στις αρχικές τους 
ομάδες και κατέγραψαν πάλι μια μικρή παράγραφο απαντώντας στο αρχικό ερώτημα: 
"ποια στοιχεία (θετικά ή αρνητικά) της ομάδας και του εκπαιδευτή κατά την εκπαιδευ-
τική διαδικασία θεωρείτε ότι μπορούν να συντελέσουν θετικά στην πρόοδό σας και ποια  
να την εμποδίσουν;".  

Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής1: 

                                                             
1 οι απαντήσεις είναι αυτούσιες, όπως δόθηκαν από τους Εκπαιδευόμενους. Διορθώθηκαν μόνο 
ορθογραφικά. 
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Ομάδα 1η (οι Ανώνυμοι): Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να εξομαλύνει προβλήματα 
όταν έχει κατανόηση, είναι συζητήσιμος, μας καταλαβαίνει στις δυσκολίες με τα μα-
θήματα, σκύβει επάνω στα προβλήματα όταν προκύπτουν μέσα στην τάξη. Πρέπει να 
είναι πρόσχαρος για να μεταδίδει την καλή του ψυχολογία στους μαθητές. Να εμψυ-
χώνει αυτούς που δυσκολεύονται με τα προβλήματα. 

Μια ομάδα για να είναι αποτελεσματική πρέπει να θέτει στόχους, τους οποίους να 
προσπαθεί με κατανόηση και ομοιογένεια να υλοποιήσει, καθώς και να διαμορφώνει 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία της. Μέσα από τη συνερ-
γασία πρέπει να βγαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Ομάδα 2η (Space Briks - Διαστημικά Τούβλα): Για να μπορέσει η ομάδα να έχει 
υψηλή απόδοση, πρέπει ο εκπαιδευτής να έχει κατανόηση, να είναι συζητήσιμος, 
πρόσχαρος, υπομονετικός, εμψυχωτικός, ευγενικός και να μην κάνει διακρίσεις.  

Δεν πρέπει ο εκπαιδευτής να είναι αυταρχικός και απότομος, να δείχνει συμπάθεια σε 
συγκεκριμένα άτομα (διακρίσεις), να μην είναι επεξηγηματικός, να μη δίνει το λόγο 
στους μαθητές και να προσπαθεί να περάσει τις προσωπικές του απόψεις, εκμεταλ-
λευόμενος τη θέση του ως εκπαιδευτικός. Ακόμη, να καταπατά το χρόνο των δια-
λειμμάτων. Όλα αυτά δημιουργούν εκνευρισμό στους εκπαιδευομένους και απέχθεια 
για το μάθημα. 

Μια Ομάδα για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει κατανόηση, κοινή προσπά-
θεια και αλληλοσεβασμό ώστε να μην υπάρχουν προστριβές και έτσι να μπορούν και 
να φτάνουν σε θετικά αποτελέσματα. 

Όταν σε μια Ομάδα υπάρχουν άτομα αδιάφορα και επιθετικά, αυτό έχει σαν αποτέλε-
σμα τη δυσλειτουργία της ομάδας και δεν υπάρχει συνοχή. 

Ομάδα 3η (2+2): Ο εκπαιδευτής πρέπει να κατανοεί τους μαθητές του. Να είναι συ-
ζητήσιμος και πρόσχαρος. Υπομονετικός και ευγενικός. Εμψυχωτικός και να θέτει 
όρια - να νουθετεί την ομάδα. 

Η ομάδα από την άλλη για να χαρακτηρίζεται αποτελεσματική, πρέπει να έχει ομοιο-
γένεια, αλληλεγγύη, κατανόηση, να κάνει προσπάθεια για μεταξύ τους συνεργασία με 
την υπομονή και την κατανόηση του κάθε ατόμου. 

 Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευόμενους πριν και μετά την 
εφαρμογή της μεθόδου συμπληρώθηκε ο πίνακας αποτίμησης  της κριτικής σκέψης  
που ακολουθεί (Κόκκος 2012α & Κόκκος 2012β). 

Κλίμακα αποτίμησης Κριτικής Σκέψης 

Α/Α Ομάδων Στην Έναρξη Στη Λήξη Διαφορά 
1 Ομάδα 1 3 2 
2 Ομάδα 1 2 1 
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3 Ομάδα 1 1 0 
Μέσος όρος τάξης 1 2 1,3 
 

Όπου 1=δεν υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις κριτικής σκέψης   

Όπου 2=διάθεση για κριτική σκέψη, περισσότερες διαστάσεις του θέματος, ωστόσο 
περιγραφικές. 

Όπου 3= διάθεση για κριτική σκέψη και συνειδητοποίηση και αλλαγή των παραδο-
χών. 

Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη μέθοδος άρεσε στους εκπαιδευόμενους, καθώς τη βρήκαν ενδιαφέ-
ρουσα, βιωματική και πρωτότυπη, ενώ θεώρησαν ότι τους βοήθησε να προβληματι-
σθούν και να σκεφτούν «βαθύτερα» για τη σημασία της ομάδας και το ρόλο του εκ-
παιδευτή στο σχολείο τους (Καγιαβή & Μάνθου 2013).Η παρατήρηση της εκπαιδεύ-
τριας κατέδειξε ότι οι συμμετέχοντες κατόρθωσαν να προχωρήσουν στην αξιολόγηση 
των παραδοχών τους και σταδιακά να οδηγηθούν στο κριτικό στοχασμό. Η χρήση 
των έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία αν και αρχικά φάνηκε να ξενίζει 
τους εκπαιδευόμενους, τελικά δήλωσαν ότι τους εντυπωσίασε και τους ενθάρρυνε 
στη συμμετοχή τους στο μάθημα. Αξίζει ακόμα να καταγραφεί ότι μετά την παρέμ-
βαση η ομάδα αύξησε τα ποσοστά συνεργασίας της και άφηνε περισσότερο χώρο να 
εκφραστούν οι απόψεις όλων, ενώ έγινε δεκτικότερη στις περισσότερο βιωματικές 
τεχνικές.  
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Από τον πίνακα στην οθόνη: Το PowerPoint στην εκπαίδευση 
 

Γιαννακοπούλου Ελένη  
Καθηγήτρια-Σύμβουλος Ε.Α.Π. 

egian8@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι κύριες διαπιστώσεις δύο εμπειρικών ερευνών που 
είχαν ως στόχο να διερευνήσουν τις απόψεις ενηλίκων εκπαιδευομένων η πρώτη και 
εκπαιδευτών - επιμορφωτών ενηλίκων η δεύτερη, για τη χρήση του PowerPoint και 
την επίδραση του στις διδακτικές πρακτικές. Στη βάση αυτή, εκτίθεται μια επισκόπη-
ση της βιβλιογραφίας για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του 
PowerPoint στη διδασκαλία και διατυπώνονται προβληματισμοί για την αντικατά-
σταση του πίνακα από την προβολή στην οθόνη διαφανειών, καθώς και ερωτήματα 
για το κατά πόσο συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και ενισχύει 
τη μάθηση των ενηλίκων. Οι παρουσιάσεις PowerPoint μπορούν να διευκολύνουν και 
να διευρύνουν τις δυνατότητες μιας διδασκαλίας, υπό τον όρο ότι η ενσωμάτωσή τους 
στη διδασκαλία υπόκειται στα εκπαιδευτικά κριτήρια και τις αρχές μάθησης των ενη-
λίκων ενθαρρύνοντας την  ενεργό συμμετοχή τους, την αξιοποίηση των εμπειριών 
τους και τη δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
εκπαιδευομένων. 

Λέξεις-Κλειδιά: PowerPoint,εκπαιδευτική τεχνολογία, διδασκαλία, εκπαίδευση ενη-
λίκων 

H επικυριαρχία του PowerPoint στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Το PowerPoint, ως λογισμικό παρουσιάσεων, χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε συναντή-
σεις στελεχών επιχειρήσεων για παρουσίαση νέων προϊόντων ή επίδειξη νέων προ-
γραμμάτων, σε σεμινάρια επιμόρφωσης και επαγγελματικά συνέδρια.   Πολύ σύντομα 
όμως, έγινε ένα δημοφιλές μέσο παρουσίασης και κυριάρχησε σε αμφιθέατρα, σε αί-
θουσες συνεδρίων και μαθημάτων, αλλά  και σε διαλέξεις, ομιλίες ή παρουσιάσεις για 
το ευρύ κοινό (Kjeldsen, 2006). Σταδιακά, ο βιντεοπροβολέας και το PowerPoint α-
ποτέλεσαν βασικά και απαραίτητα εργαλεία εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε όλους τους 
χώρους που προορίζονται για εκπαίδευση -ενημέρωση ή επιμόρφωση- αντικαθιστώ-
ντας τις «παραδοσιακές» αποσκευές του εκπαιδευτή-εισηγητή με το «βολικό» φλα-
σάκι.  

Η ταχύτητα εξάπλωσης του PowerPoint οφείλεται στις δυνατότητες και στην ευκολία 
χρήσης του, γεγονός το οποίο καθιστά σχετικά δύσκολη την αντικειμενική αποτίμηση 
της αποτελεσματικότητας του. Παρά την ευρύτατη χρήση του και μετά από τριάντα 
και πλέον χρόνια ζωής του, συναντάμε σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία -πέρα από 
τις θετικές αξιολογήσεις του- και αρνητικές κριτικές.  
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Οι υποστηρικτές του προβάλουν τη θετική αποδοχή του τόσο από τους διδάσκοντες 
όσο από τους συμμετέχοντες. Ισχυρίζονται ότι συμβάλει στη θετική στάση των εκ-
παιδευομένων απέναντι στο αντικείμενο της μάθησης, ενισχύει την αποτελεσματικό-
τητα της διδασκαλίας και βοηθάει στην απλοποιημένη παρουσίαση σύνθετων θεμά-
των, ενώ διευκολύνει τους εκπαιδευτές στην προετοιμασία των μαθημάτων τους και 
τους επιτρέπει να εμπλουτίζουν την διδασκαλία τους με εικόνες, διαγράμματα, σχέ-
δια, βίντεο, ακόμα και ηχητικά τεκμήρια. 

Οι αρνητικές κριτικές επικεντρώνονται στους όρους και στα όρια καταλληλότητας 
της χρήσης του PowerPoint για τη διδασκαλία διαφόρων θεμάτων και διαφορετικών 
ομάδων εκπαιδευομένων (Nouri & Shahid, 2005; James et al. 2006). Υπογραμμίζουν 
ιδιαίτερα την κατάχρηση του PowerPoint στη διδασκαλία και τονίζουν ότι η υπερβο-
λική χρήση του ενισχύει την παθητικοποίηση των εκπαιδευομένων, οι οποίοι στερού-
νται κάθε δυνατότητας να συμμετέχουν στο περιεχόμενο και στο αποτέλεσμα της δι-
δακτικής δραστηριότητας (Johnson & Sharp, 2005) και, τελικά, ενισχύει αντί να απο-
δυναμώνει το «δασκαλοκεντρικό» τύπο εκπαίδευσης (Adams, 2006). Αυτό, όμως, 
είναι σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πολλοί εκπαιδευτές αρ-
νούνται να αποκλίνουν από το προκαθορισμένο περιεχόμενο των μαθημάτων τους και 
να αναπτύξουν μια αυθεντική αλληλόδραση με τους σπουδαστές τους (Flamm, 2008). 
Το πρόβλημα της παθητικότητας όμως, δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευόμενους, αλλά 
και εκείνους τους εκπαιδευτές που είναι παθητικοί χρήστες του PowerPoint, οπότε 
επικεντρώνονται στο μέσο και αγνοούν το στόχο της χρήσης του. Μια δεύτερη ομάδα 
αρνητικών κριτικών στη χρήση του PowerPoint τονίζει τις συνέπειες της παραβίασης 
των «κανόνων» χρήσης του από τους εκπαιδευτές, με αποτέλεσμα αντί να υποστηρί-
ζει τη διδασκαλία να την υποκαθιστά, αντί να απλοποιεί το περιεχόμενο να το περι-
πλέκει. Οι διαφάνειες διαδέχονται η μία την άλλη σε μια γραμμική λογική και αντί να 
τονίζονται τα ουσιαστικά σημεία του θέματος προβάλλονται αποσπάσματα κειμένων 
και παρατίθεται πλήθος εικόνων, σχεδίων και διαγραμμάτων. Φαίνεται, επίσης ότι 
πολύ συχνά οι εκπαιδευτές παρασυρμένοι από τις δυνατότητες του PowerPoint ταυτί-
ζουν την προετοιμασία και το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους με την κατασκευή πα-
ρουσιάσεων PowerPoint. Συναντάμε μάλιστα και περιπτώσεις όπου μεταφέρεται στις 
διαφάνειες ένα αυτούσιο κείμενο Word, με καμία ή ελάχιστη προσαρμογή και επε-
ξεργασία για την προβολή του.   

Με δυο λόγια, οι αρνητικές κριτικές για το PowerPoint αμφισβητούν την εγγενή δυ-
νατότητα του να μετατρέπει μια πρόχειρα οργανωμένη διδασκαλία σε μια ορθά σχε-
διασμένη, κατάλληλα προετοιμασμένη, ζωντανή και ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η 
οποία προσελκύει την προσοχή των εκπαιδευομένων, υποκινεί την ενεργητική συμμε-
τοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς στό-
χους. Από τις κριτικές αυτές απορρέει επομένως, το ερώτημα, αν η αντικατάσταση 
του πίνακα από την προβολή στην οθόνη του PowerPoint συμβάλλει στην αποτελε-
σματικότητα της διδασκαλίας, διευκολύνει και ενισχύει τη μάθηση γενικά των εκπαι-
δευομένων και ιδιαίτερα των ενηλίκων στην εκπαίδευση των οποίων οι παρουσιάσεις 
με PowerPoint έχουν επικυριαρχήσει.  
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Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι δεν μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουν όλοι τις 
ίδιες προσδοκίες από τη μαθησιακή διεργασία, ούτε τα ίδια κίνητρα και ενδιαφέρο-
ντα, ενώ επιλέγουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν φέρνο-
ντας τις δικές τους εμπειρίες και αξίες. Από την οπτική της εκπαίδευσης ενηλίκων το 
ευρύτερο ερώτημα της συμβολής, της επιλογής και της χρήσης των διδακτικών μέ-
σων στην μάθηση των ενηλίκων  εξετάζεται από πολλούς ερευνητές τα τελευταία 
χρόνια στο πλαίσιο των αλλαγών που η σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία επιφέρει 
στη μορφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Για να εμπλουτιστεί ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε συνοπτικά προηγούμενα με 
εμπειρικά δεδομένα από την Ελληνική πραγματικότητα, παρουσιάζονται στη συνέ-
χεια οι διαπιστώσεις δύο χαρακτηριστικών σχετικών ερευνών. Η πρώτη απευθύνθηκε 
σε ενήλικες εκπαιδευόμενους με στόχο να αποτυπώσει τις απόψεις τους για τη χρήση 
του PowerPoint από τους εκπαιδευτές τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους 
(Γιαννακοπούλου, 2013α) και η δεύτερη επικεντρώθηκε σε εκπαιδευτές και επιμορ-
φωτές ενηλίκων με στόχο να καταγράψει τις απόψεις τους για την επίδραση του Pow-
erPoint στις διδακτικές πρακτικές τους (Γιαννακοπούλου, 2013β).  

Πρώτη έρευνα: απόψεις ενηλίκων εκπαιδευομένων για την χρήση του Power-
Point 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις ενηλίκων εκπαιδευομένων για την χρήση 
του PowerPoint με βάση την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε μαθήματα ή 
σεμινάρια, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια εμπειρική έρευνα με βάση ένα γραπτό 
ερωτηματολόγιο, για τη σύνταξη του οποίου αξιοποιήθηκαν ερωτηματολόγια παρό-
μοιων ερευνών. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιελάμβανε ερωτήσεις για την αποτύπω-
ση της συμβολής του PowerPoint στην παρουσίαση του περιεχομένου μιας διδασκα-
λίας ή μιας διάλεξης, στην εικόνα που σχηματίζουν οι εκπαιδευόμενοι για τον εκπαι-
δευτή και τον τρόπο που εφαρμόζει το PowerPoint στη διδασκαλία του, για τους τρό-
πους που οι ίδιοι αντιδρούν στη διάρκεια της παρουσίασης, καθώς και για το τύπο της 
διδασκαλίας που προτιμούν. Υπήρχαν, επίσης, ερωτήσεις για το φύλο, την ηλικία, την 
εκπαίδευση και το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας των ερωτώμενων, σε 
μια προσπάθεια να συσχετιστούν τα ευρήματα της έρευνας με χαρακτηριστικά των 
ενηλίκων υποκειμένων της έρευνας μας. 

Οι διαπιστώσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια προκύπτουν από την ανάλυση 100 
ερωτηματολογίων, τα οποία επιλέχθηκαν, ώστε να αποτελούν ένα ενδεικτικό δείγμα  
ενηλίκων εκπαιδευομένων από διάφορες επιστημονικές ειδικότητες, από διαφορετικά 
εκπαιδευτικά επίπεδα και επαγγελματικούς χώρους. Οι εκπαιδευόμενοι  αυτοί είχαν 
παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο επιμορφωτικά σεμινάρια ή εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες μεσαίας χρονικής διάρκειας (2-8 εβδομάδων) το τελευταίο πριν την έρευνα 
τρίμηνο. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας δεν εντοπίζονται στατιστικά 
σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο ή 
την επαγγελματική κατηγορία των εκπαιδευομένων.  
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Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων συνάγεται ότι η χρήση PowerPoint κυριαρχού-
σε στη διδασκαλία των μαθημάτων που συμμετείχαν με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμε-
νοι να ωθούνται ουσιαστικά σε μια παθητική παρακολούθηση της οθόνης και μια υ-
ποτυπώδη συμμετοχή τους στο μάθημα. Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται από δύο 
κατηγορίες απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Στη πρώτη κατηγορία, δη-
λώνεται ότι οι εκπαιδευτές τους εκφωνούσαν αυτούσιο το κείμενο των διαφανειών, 
οπότε οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούσαν ως απλοί θεατές. Στη δεύτερη κατηγορία 
απαντήσεων δηλώνεται ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του PowerPoint απου-
σίαζε κάθε μορφή διαλόγου μεταξύ εκπαιδευμένων και εκπαιδευτή, δεν υπήρχε χώ-
ρος για ανταλλαγή απόψεων ή διατύπωσης ερωτημάτων και εισαγωγής πρόσθετων 
θεμάτων ανάλογα με τις ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντα ή το επίπεδο των γνώσεών 
τους. 

Περιγράφοντας τις αντιδράσεις τους από την υπερβολική χρήση του PowerPoint στη 
διδασκαλία τους, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν σε μεγάλα ποσοστά ότι 
δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την οθόνη, αδυνατούν να συγκεντρώσουν τη 
προσοχή τους στο περιεχόμενο της προβολής, ενώ τους προκαλεί υπνηλία ο χαμηλός 
φωτισμός της αίθουσας κατά τη διάρκεια της προβολής και η κακή ποιότητα των δια-
φανειών, όπως το μέγεθος των γραμμάτων και η πολυχρωμία.  

Συμπερασματικά, θεωρούν τη διδασκαλία κουραστική, το μάθημα λιγότερο αποδοτι-
κό, τη συμμετοχή τους μειωμένη, εστιασμένη κυρίως στην απομνημόνευση πληροφο-
ριών χωρίς να τους ενθαρρύνει στη κριτική σκέψη. Παρά το γεγονός αυτό, η βασι-
σμένη  στη χρησιμοποίηση του PowerPoint διδασκαλία θεωρείται επαγγελματικά ορ-
γανωμένη και ο εκπαιδευτής καλύτερα προετοιμασμένος, με έλεγχο του χρόνου και 
της οργάνωσης της διδασκαλίας του. Η διαπίστωση αυτή συμπίπτει με συμπεράσματα 
αντίστοιχων διεθνών ερευνών (Nouri & Shahid 2005; Thielsch & Perabo, 2012). Η 
αντιφατική αυτή τοποθέτησή τους απέναντι στη διδασκαλία με PowerPoint και τον 
εκπαιδευτή που τη χρησιμοποιεί, μπορεί να αποδοθεί στην αδυναμία του δημιουργού 
να χρησιμοποιεί επαρκώς ή με κατάλληλο τρόπο αυτό διδακτικό υλικό ή και στην 
αμφισημία των οπτικών παρουσιάσεων, οι οποίες, ενώ είναι πιο ελκυστικές και ευχά-
ριστες, μπορεί να είναι παράλληλα βαρετές και αποπροσανατολιστικές. 

Δεύτερη έρευνα: απόψεις εκπαιδευτών και επιμορφωτών ενηλίκων για την επί-
δραση του PowerPoint στις διδακτικές πρακτικές τους. 

Η έρευνα αυτή απευθύνθηκε σε εκπαιδευτές, οι οποίοι συμμετείχαν σε διάφορα προ-
γράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης διαφόρων φορέων εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης ενηλίκων. Τα δεδομένα της συλλέχθηκαν με ημιδομημένες συνεντεύξεις, 17 
εκπαιδευτών διάφορων ειδικοτήτων και ηλικιών με πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρί-
α. Οι συνεντεύξεις περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονταν 
στους λόγους, στα κριτήρια επιλογής και στους τρόπους αξιοποίησης του PowerPoint 
κατά τη διδασκαλία τους. Συγκεκριμένα, στη συμβολή του στην παρουσίαση, στην 
οργάνωση και στη δόμηση του περιεχομένου της διδασκαλίας τους, στην επίδραση 
του στην διαμόρφωση της εικόνας του ίδιου ως  εκπαιδευτή και της διδασκαλίας του 
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συνολικά, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προετοιμασία, στο σχε-
διασμό και στην υλοποίηση της διδασκαλίας του.  Τέλος, οι εκπαιδεύτριες και οι εκ-
παιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνα ρωτήθηκαν για την αποτίμηση της εμπειρίας 
τους από τη χρήση του PowerPoint, για τις συναφείς με τη χρήση του παιδαγωγικές 
και τεχνικές γνώσεις  αλλά και για τη σημασία που αποδίδουν στη χρήση του Power-
Point στη διδασκαλία τους.  

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων αυτών προκύπτει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων 
εγκαταλείπουν τους συμβατικούς τρόπους και τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας και 
υιοθετούν τις παρουσιάσεις με PowerPoint στα μαθήματά τους, επικαλούμενοι τις 
δυνατότητες των ψηφιακών παρουσιάσεων να κινητοποιούν την προσοχή και να προ-
καλούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων τους. Η ακόλουθη δήλωση είναι χαρα-
κτηριστική «… Έχουμε φτάσει πια σε διαδραστικές τεχνολογίες… δεν μπορείς να κρα-
τήσεις το ενδιαφέρον των ενηλίκων μέσα σε μια αίθουσα με πίνακα και κιμωλία…» 
(Ε3). 

Παράλληλα, όμως, εκφράζουν προβληματισμούς και για τρόπους ένταξης του 
PowerPoint στη διδασκαλία, αλλά και για την αποτελεσματικότητά του στην υποστή-
ριξη της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η δή-
λωση «…έχω παρατηρήσει πολλές φορές όταν παρουσιάζω πολλές διαφάνειες ότι οι 
εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν όπως μια ταινία στο σινεμά, ούτε κρατάνε σημειώσεις, 
ούτε κάνουν ερωτήσεις και αυτό βέβαια δεν είναι καλό, αλλά δεν έχω καλύτερη λύ-
ση…» (Ε12) είναι χαρακτηριστική. 

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες της έρευνας θεωρούν ότι το PowerPoint συμβάλ-
λει καθοριστικά στην οργάνωση και στην παρουσίαση του περιεχομένου της διδα-
σκαλίας τους και για το λόγο αυτό το υιοθετούν, παρόλο που  δεν έχουν ειδικές γνώ-
σεις σύνθεσης παρουσιάσεων με PowerPoint. Η αιτιολόγηση της χρήσης του στα μα-
θήματα τους βασίζονταν σε επιχειρήματα τεκμηριωμένα στη διαίσθηση, στην ευκολία 
ή στη συνήθεια, αξιοποιώντας προκατασκευασμένα πρότυπα (templates). Παράλλη-
λα, θεωρούν ότι μια σχετικά βραχυπρόθεσμη επένδυση χρόνου στο σχεδιασμό του 
υλικού μπορεί να οδηγήσει σε ένα μακροπρόθεσμο όφελος και να αυξήσει «μαγικά» 
την ποιότητα των παρουσιάσεων και την ευκολία διεξαγωγής της διδασκαλία τους.  

«…προσθέτεις, αφαιρείς, αλλάζεις πολύ εύκολα ότι θέλεις… γενικά όλες οι αλλαγές στο 
μάθημα γίνονται απλά, ιδιαίτερα όταν έχεις φόρτο εργασίας και δεν έχεις χρόνο… αλλά 
μου παίρνει πολύ χρόνο και δουλειά η προετοιμασία του. Είναι πολύ δύσκολο να μετα-
τρέψεις το κείμενο σου σε μπούλετς» (Ε2). 

Είναι σαφές ότι η ευκολία χρήσης του PowerPoint έχει περιορίσει πολύ το γράψιμο 
με το χέρι στο πίνακα από τους εκπαιδευτές και κατά συνέπεια, το πάτημα ενός πλή-
κτρου έχει μεταβάλει σε σημαντικό βαθμό τη φύση και τη δυναμική της διδασκαλίας 
τους. 
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«…μπορείς να επιστρέψεις πίσω για να θυμίσεις κάτι που έχεις ήδη πει, μπορείς εύκολα 
να συνοψίσεις το μάθημα, δηλαδή, να παρουσιάσεις τα κύρια σημεία του …» (Ε7). 

«..εγώ γράφω πολύ αργά στον πίνακα και τα γράμματά μου είναι δυσανάγνωστα οπότε 
το ppt είναι μια ιδανική λύση για μένα…» (Ε6). 

Τέλος, από την ανάλυση των συνεντεύξεων συνάγεται ότι οι εκπαιδευτές συνδέουν τη 
χρησιμοποίηση του PowerPoint στη διδασκαλία τους με χαρακτηριστικά ενός καλού 
εκπαιδευτή. Θεωρούν, ότι χρησιμοποιώντας το PowerPoint εμφανίζονται στους εκ-
παιδευόμενους καλύτερα προετοιμασμένοι, με έλεγχο του χρόνου και της οργάνωσης 
της διδασκαλίας τους και γενικότερα πιο επαγγελματίες. Είναι ενδεικτικές αυτής της 
άποψης οι παρακάτω δηλώσεις:  

«… με τα διαγράμματα και τους πίνακες που δείχνω στις παρουσιάσεις μου γίνομαι πιο 
κατανοητή και οι εκπαιδευόμενοι εκτιμούν τις γνώσεις και τις ικανότητές μου στη διδα-
σκαλία…» (Ε1). 

«…δίνεις άλλη εικόνα ως εκπαιδευτής όταν χρησιμοποιείς μια καλά οργανωμένη πα-
ρουσίαση και δεν χάνεσαι στα χαρτιά σου…» (Ε14). 

Διδακτικά ερωτήματα για τη χρήση του  PowerPoint 

Η χρήση του PowerPoint κατά τη διδασκαλία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και πολύ 
δημοφιλής.  Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό διδακτικό εργαλείο το οποίο είναι αδύνατο 
να αποφύγουμε για τη παρουσίαση ενός θέματος στις σχολικές τάξεις, στα αμφιθέα-
τρα των Πανεπιστημίων, στις αίθουσες σεμιναρίων και των συνεδρίων. Κάποιοι υπο-
στηρικτές του μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως μια νέα μορφή επικοινωνίας. Οι ενστά-
σεις, όμως, για τη χρήση του, αλλά κυρίως την κατάχρησή του, είναι επίσης γενικευ-
μένες και σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες θεωρώντας ότι ενέχει πολλές παγίδες και 
συχνά υπονομεύει την αυθεντικότητα και μειώνει τη ζωντάνια της διδασκαλίας.   

Κλειδί για την αποτελεσματική χρήση του PowerPoint και τον περιορισμό των αρνη-
τικών επιπτώσεών του στη διδασκαλία είναι η πρόταξη εκπαιδευτικών κριτηρίων από 
τους εκπαιδευτές στη σύνθεση και στην εφαρμογή των παρουσιάσεών τους και η α-
πόδοση προτεραιότητας στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι 
ενήλικοι. Με τις δύο αυτές προϋποθέσεις μπορούν να διασφαλιστούν οι αποτελεσμα-
τικές εκπαιδευτικές σχέσεις, να υποστηριχθεί η επίτευξη των μαθησιακών αποτελε-
σμάτων και να ενισχυθεί η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων.  

Το PowerPoint είναι ένα οπτικό συμπλήρωμα σε μια προφορική παρουσίαση, επομέ-
νως, ένα μέσο που υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας. Ο Flamm (2008) υποστηρίζει 
ότι, παρά την αφθονία των παραδειγμάτων κακής χρήσης, το PowerPoint μπορεί να 
είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, όταν χρησιμοποιείται σωστά. Η τεχνολογία μπο-
ρεί να διευκολύνει και να διευρύνει τις δυνατότητες μιας διδασκαλίας, όπως για πα-
ράδειγμα με την παράθεση τεκμηρίων, εικόνων, πινάκων, τόπων, φωτογραφιών προ-
σώπων, σύνθετων μηχανισμών, επιστημονικών επιτευγμάτων, πολύπλοκων φαινομέ-
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νων κλπ. Όμως, η επιτυχία της αξιοποίησης όλων αυτών των στοιχείων εξαρτάται 
από τους τρόπους που θα ενσωματωθούν στη διδασκαλία (Simons, 2004). Αποτελεί, 
επομένως, επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων το «πότε» και «πώς» μπορεί να αξιο-
ποιηθεί το PowerPoint στη διδασκαλία τους για να τη συμπληρώσει και να τη βελ-
τιώσει.  Προέχει, ωστόσο, η παρουσίαση  του περιεχομένου  της διδασκαλίας να γίνε-
ται με σαφήνεια και να αποφεύγονται οι υπερφορτωμένες με δεδομένα διαφάνειες 
(εικόνες, πίνακες, χάρτες, κλπ) (Mason & Hlynka, 1998).   

Τέλος, οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και οι αντίστοιχες τεχνικές τις ο-
ποίες υποβάλλουν μας παρέχουν πολλές δυνατότητες για την αξιοποίηση των παρου-
σιάσεων PowerPoint, κατάλληλα ενταγμένων σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές μεθοδο-
λογίες. Οι αρχές αυτές προτάσσουν τη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίου σεβα-
σμού μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμε-
τοχής τους, την αξιοποίηση των εμπειριών τους, τη δημιουργία περιβάλλοντος συνερ-
γασίας και αλληλεπίδρασης και τον προσανατολισμό των περιεχομένων της μάθησης 
στα ερωτήματα και στα προβλήματα που οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν στη κα-
θημερινή ζωή και στην εργασία τους (Merriam & Caffarella, 1999). 

Επίλογος 

Μπορεί, επομένως, η τεχνολογία, και στη περίπτωση μας το PowerPoint, να κάνει τη 
διαφορά στη διδασκαλία και τη μάθηση των ενηλίκων; Αυτό παραμένει ένα ερώτημα 
που τίθεται από ερευνητές και εκπαιδευτικούς τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αποτελεί 
κοινή παραδοχή, ότι η χρήση των εκπαιδευτικών μέσων δεν εξασφαλίζει από μόνη 
της τη μάθηση και η χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών θα πρέπει να θεωρείται 
ως μέσο παρουσίασης του διδακτικού υλικού και όχι ως μια ακόμα εκπαιδευτική μέ-
θοδος. Κάθε μέσο, το οποίο «έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις ικανότητες των εκ-
παιδευομένων για αποτελεσματική δράση και το οποίο απαιτεί μια δεξιότητα και κά-
ποιες στρατηγικές για την αποτελεσματική χρήση του» συνιστά μια τεχνολογία μάθη-
σης (Burge, 2001, σ. 146). Μια καλά δομημένη πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση σε 
μια ομάδα, ένα μολύβι, ένα έντυπο υλικό εντάσσεται σε αυτόν τον ορισμό, όπως ε-
ντάσσονται και νεότερα μέσα, όπως για παράδειγμα οι διαδικτυακές συνεδρίες. 
(Burge, 2001.). Όπως, όμως, επισημαίνει η Imel (2001, σ 3) «ένας από τους μεγαλύτε-
ρους μύθους  που συνοδεύει τις τεχνολογίες μάθησης σχετίζεται με το τι είναι αυτές. Εξ 
αιτίας του όρου τεχνολογία θεωρείται συχνά ότι οι τεχνολογίες μάθησης είναι διδακτικά 
μέσα τα οποία χρησιμοποιούν υπολογιστές, διαδίκτυο ή άλλου τύπου ηλεκτρονικές συ-
σκευές, όπως το βίντεο ή η τηλεόραση». Ένα ανάλογος μύθος, που συνοδεύει τα τε-
λευταία χρόνια την εκπαίδευση ενηλίκων φαίνεται να βασίζεται στην χρήση του 
PowerPoint, φαινόμενο που προσπάθησε να αναδείξει η παρούσα εισήγηση. Χωρίς να 
υπάρχει καμιά αμφιβολία ή να αμφισβητείται ότι οι τεχνολογίες μάθησης αλλά και τα 
σύγχρονα διδακτικά μέσα έχουν αλλάξει ριζικά τη μορφή των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων και το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Από τους αναγνώστες ιστορίας στους συγγραφείς ιστοριών:  
μια πρόταση για τη δημιουργική γραφή στην Ιστορία της Β΄ Γυμνασίου 
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Δρ. Φιλολογίας, Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
elena.lamp@gmail.com 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να συζητήσει τη δυνατότητα εφαρμογής δραστηριο-
τήτων δημιουργικής γραφής στο μάθημα της Ιστορίας (Μεσαιωνικής και Νεότερης)  
της Β΄ Γυμνασίου. Θα παρουσιαστεί το θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής αξιοποί-
ησης της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της Ιστορίας, το προσδοκώμενα μαθη-
σιακά αποτελέσματα καθώς και ενδεικτικές προτάσεις δραστηριοτήτων.  

Λέξεις-κλειδιά: δημιουργική γραφή, ενσυναίσθηση, δραματοποίηση 

Εισαγωγή 

Η δημιουργική γραφή έχει κάνει δυναμική εμφάνιση στην εκπαιδευτική πραγματικό-
τητα τα τελευταία χρόνια, αρχικά ως καινοτόμος δράση και από το σχ. έτος 2016-
2017 στα Γυμνάσια ως επίσημα εξεταζόμενη δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελ-
ληνικής Λογοτεχνίας. Οι δυνατότητες εφαρμογής της δημιουργικής γραφής ωστόσο 
δεν περιορίζονται μόνο στο μάθημα της Λογοτεχνίας, αφού με ποικίλες μορφές μπο-
ρούν να ενταχθούν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Στο μάθημα της Ιστορίας, είτε 
στα σχολικά βιβλία είτε στα βιβλία του εκπαιδευτικού, υπάρχουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τη δημιουργική γραφή (για παράδειγμα φανταστικοί διάλογοι ή επι-
στολές), χωρίς όμως να κατονομάζονται ως τέτοιες, και χωρίς να παρουσιάζεται κά-
ποιο θεωρητικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους. Στην εργασία θα παρουσιαστεί το 
θεωρητικό πλαίσιο της χρησιμότητας της εισαγωγής δραστηριοτήτων δημιουργικής 
γραφής στο μάθημα της Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου, σε συνδυασμό με ενδεικτικές 
δραστηριότητες. Επειδή πρόκειται για διδακτική πρόταση η οποία δεν έχει εφαρμο-
στεί ακόμα, δεν αναλύεται κάποια συγκεκριμένη μέθοδος οργάνωσης της εφαρμογής, 
ούτε υπάρχουν συμπεράσματα για τα αποτελέσματά της.  

H «δημιουργική γραφή» στη διδασκαλία 

Η δημιουργική γραφή στην παρούσα εργασία δεν νοείται με τη στενή έννοια της πα-
ραγωγής αμιγώς λογοτεχνικών κειμένων, αλλά με τον ευρύτερο ορισμό που μπορεί 
να περιλάβει και άλλου τύπου συγγραφικές δραστηριότητες (βλ. σχετικά Καρακί-
τσιος, 2013: 14). Η ενθάρρυνση της μαθητικής δημιουργικότητας στο μάθημα της 
Ιστορίας έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές διεθνώς σε θεωρητικό και πρακτικό 
επίπεδο (Colby, 2008. Peterson & Graham, 2015. Mandler, Lang & Vallance, 2011). 
Τα συμπεράσματά τους από τις απόπειρες εφαρμογής είναι θετικά. Στον ελληνικό 
χώρο ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί σχετική βιβλιογραφία.  
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Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Η εισαγωγή μιας παιγνιώδους χαρακτήρα δραστηριότητας στη σχολική πράξη δεν 
πρέπει να περιορίζεται στη «διασκεδαστική» διάστασή της, ούτε να λειτουργεί απλά 
ως δέλεαρ των μαθητών για να γίνει πιο ελκυστικό το μάθημα. Οι συγγραφικοί πει-
ραματισμοί των μαθητών δεν πρέπει να μένουν στο στάδιο του απλού παιχνιδιού, αλ-
λά να συνοδεύονται από διδακτικό σχεδιασμό για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων, ακριβώς επειδή αυτή η δραστηριότητα μπορεί να εξυπηρε-
τήσει ποικίλους παιδαγωγικούς σκοπούς, που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο 
της Ιστορίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, αλλά μπορούν να επε-
κταθούν και σε άλλα μαθήματα (Νικολαΐδου, 2015).  

Εξοικείωση με ιστορικές έννοιες όπως χρόνος, μεταβολή 

Κατά την προσπάθειά τους να αναδημιουργήσουν το παρελθόν σε μια αφήγηση, οι 
μαθητές θα συνειδητοποιήσουν την έννοια του χρόνου και της μεταβολής, αφού θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεράστιες αλλαγές στην καθημερινή ζωή, την κοι-
νωνική οργάνωση, την επικοινωνία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, που υπάρχουν μεταξύ 
του παρόντος τους και του ιστορικού παρελθόντος με το οποίο έρχονται σε επαφή, 
έτσι ώστε στο κείμενο που θα παραγάγουν να αποφύγουν τους αναχρονισμούς (Peter-
son & Graham, 2015: 155).  

Ενσυναίσθηση 

Η ενσυναίσθηση είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ιστορικής σκέψης 
(Νάκου, 2000: 105). Μέσω της ενσυναίσθησης οι μαθητές μπαίνουν στη θέση των 
ιστορικών προσώπων, αντιλαμβάνονται τις συνθήκες στις οποίες έζησαν, έδρασαν 
και πήραν αποφάσεις. Για την αποτίμηση της ιστορικής σημασίας της πράξης ενός 
ιστορικού προσώπου, είναι αναγκαίο ο μαθητής να έρθει στη θέση του, να αναλογι-
στεί τις συνθήκες με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπο όταν πήρε αυτή την απόφαση και 
τις εναλλακτικές επιλογές δράσης που είχε. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομνημονεύ-
σει απλώς την ιστορική κρίση που θα περιέχει το σχολικό βιβλίο ή θα «παραδώσει» ο 
καθηγητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
παιχνίδια ρόλων σε δραματοποιημένη μορφή ή σε συγγραφική μορφή (π.χ. φανταστι-
κοί διάλογοι ή μονόλογοι) μπορούν να διευκολύνουν την καλλιέργεια ενσυναίσθησης 
(Husbands, Kitson & Steward, 2011: 40. Kosti, Kondoyanni & Tsiaras, 2015). 

Ιστορία από την πλευρά παραμελημένων κοινωνικών ομάδων. 

Μία από τις κατευθύνσεις της νεότερης ιστοριογραφίας ήταν η μετατόπιση του εν-
διαφέροντος προς τα ιστορικά βιώματα μιας ποικιλίας κοινωνικών ομάδων (Κόκκι-
νος, 1998: 21). Η δημιουργική γραφή και το παιχνίδι ρόλων μπορούν να βοηθήσουν 
τους μαθητές να αντιληφθούν τη θέση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων (για 
παράδειγμα των φτωχών αγροτών) ή των γυναικών, οι οποίες όχι μόνο ήταν στο πε-
ριθώριο εκείνη την εποχή, αλλά συνήθως απουσιάζουν και από τις «μεγάλες αφηγή-
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σεις» της παραδοσιακής ιστοριογραφίας όπου πρωταγωνιστούν συνήθως προσωπικό-
τητες της πολιτικής και στρατιωτικής ζωής. 

Ενθάρρυνση του προσωπικού λόγου των μαθητών 

Οι δραστηριότητες που θα επιτρέπουν στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά 
μπορούν να τους αποδεσμεύσουν από το φόβο της απομνημόνευσης. Οι παραδοσια-
κές ερωτήσεις «γνώσεως» και «κρίσεως» ζητούν από τους μαθητές να αναπαραγά-
γουν το κείμενο του σχολικού βιβλίου ή στην καλύτερη περίπτωση να συνδυάσουν το 
εγχειρίδιο με τις πληροφορίες μιας ιστορικής πηγής και σπανιότερα να εκφράσουν 
την προσωπική τους γνώμη, πάνω σε θέματα που έχουν συνήθως ήδη αναλυθεί στην 
τάξη. Έτσι οι μαθητές έχουν την αίσθηση ότι οι απαντήσεις τους θα είναι αναπαρα-
γωγή όχι μόνο των απόψεων, αλλά και του λόγου, κάποιου άλλου, ο οποίος είναι 
προκατασκευασμένος και προκαθορισμένος από τον εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με εκ-
παιδευτικές έρευνες, αυτός είναι ένας από τους λόγους που καθιστούν την Ιστορία 
δυσάρεστη εμπειρία για τους μαθητές (Husbands, Kitson & Steward, 2011: 40). Αντι-
θέτως, η δημιουργική γραφή τους δίνει την ευκαιρία να αρθρώσουν δικό τους λόγο 
και να αισθανθούν ότι οι δραστηριότητές τους είναι κείμενα που τους «ανήκουν», 
αφού έχουν αποφασίσει οι ίδιοι για το περιεχόμενο και τη διατύπωσή τους.  

Εξοικείωση με διαφορετικά κειμενικά είδη 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της διδασκαλίας της παραγωγής λόγου είναι η ε-
ξοικείωση των μαθητών με διάφορα κειμενικά είδη. Αυτός ο σκοπός δεν είναι ανα-
γκαίο να εξυπηρετηθεί μόνο από το μάθημα της Γλώσσας, αφού σε όλα τα διδακτικά 
αντικείμενα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ποικίλα είδη κειμένων. Ας πάρουμε ως 
παράδειγμα τον ιστορικό λόγο: οι μαθητές τον προσεγγίζουν μέσα από τη μορφή του 
εκλαϊκευμένου επιστημονικού λόγου, δηλαδή του σχολικού εγχειριδίου, του επιστη-
μονικού ιστορικού λόγου, στα παραθέματα από έργα σύγχρονων ιστορικών και τέλος 
του ιστορικού λόγου παλαιότερων εποχών (στις πρωτογενείς πηγές, όπως για παρά-
δειγμα οι Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι στη Β΄Γυμνασίου). Τα ιστορικά γε-
γονότα όμως δεν αποτυπώνονται μόνο σε ιστοριογραφικά κείμενα: υπάρχει η λογοτε-
χνία με ιστορικό περιεχόμενο (το ιστορικό μυθιστόρημα για παράδειγμα), τα δημο-
σιογραφικά κείμενα, οι προσωπικές μαρτυρίες (ημερολόγια, απομνημονεύματα). Το 
καθένα από αυτά έχει τις δικές του συμβάσεις και η ιστορία σε καθένα από αυτά έχει 
διαφορετική θέση και διαφορετικό ρόλο. Είναι πολύ βασικό για την κατανόηση των 
ιστορικών κειμένων οι μαθητές να αντιληφθούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του 
κάθε «είδους», μέσα από ποικίλες αναγνωστικές δραστηριότητες (Moniot, 2000: 
297). Ένας αποτελεσματικός τρόπος εξοικείωσης είναι να ασκηθούν οι ίδιοι στη συγ-
γραφή διαφόρων ειδών κειμένων και ακόμα καλύτερα στην παρουσίαση του ίδιου 
ιστορικού γεγονότος με διαφορετικές κειμενικές μορφές, για να συνειδητοποιήσουν 
τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτό παρουσιάζεται και τους σκοπούς 
που εξυπηρετεί το κάθε διαφορετικό κείμενο.  

Εξοικείωση με τρόπους και τεχνικές της αφήγησης 
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Αν και η έμφαση στην αφηγηματικότητα της ιστορίας ήταν χαρακτηριστικό των πα-
λαιότερων ιστοριογραφικών τάσεων (Κόκκινος, 1998: 155), η σημασία της ανάγνω-
σης και της παραγωγής ιστορικών αφηγήσεων δεν πρέπει να υποτιμηθεί κατά τη δι-
δακτική διαδικασία (Moniot, 2000: 255). Η περίληψη μιας διδακτικής ενότητας είναι 
μια από τις δραστηριότητες που μπορεί να καλλιεργήσει τις ικανότητες κριτικής ανά-
γνωσης και κατανόησης της ιστορικής ύλης (Moniot, 2000: 293) και η άσκηση της 
περιληπτικής αναδιήγησης μιας ενότητας με τη μορφή αφήγησης μιας σύντομης ι-
στορίας μπορεί να συμβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση, αρκεί να μην παραβλέψουμε 
τη σημασία της συμπερίληψης και των αιτιών ή των συνεπειών κάποιων γεγονότων. 
Ενδεικτικά, οι μαθητές θα μπορούσαν να αφηγηθούν συνοπτικά τα γεγονότα της ει-
κονομαχίας με την οπτική γωνία κάποιου που τα έζησε και τα αναδιηγείται (για πα-
ράδειγμα ένας ηλικιωμένος σε νεότερους που δεν τα έζησαν).  

Η αφήγηση μιας ιστορίας απαιτεί από τον συγγραφέα της τη λήψη κάποιων αποφά-
σεων για την οργάνωσή της: επιλογή του είδους του αφηγητή και προσαρμογή της 
αφήγησης στην οπτική γωνία που επελέγη, επιλογές για την οργάνωση του χρόνου 
(ευθύγραμμη ή με προλήψεις και αναλήψεις) και τους τρόπους που θα χρησιμοποιη-
θούν (περιγραφή, αφήγηση, διάλογος, μονόλογος) καθώς και κατάλληλες επιλογές 
στον παραδειγματικό άξονα του κειμένου (για παράδειγμα συνδετικές λέξεις που δη-
λώνουν χρόνου, αιτία ή αποτέλεσμα, προσαρμογή του ύφους στο άτομο που μιλά). 
Πειραματιζόμενοι με την αφήγηση γεγονότων υπό διαφορετικές οπτικές γονείς και 
για διαφορετικούς σκοπούς κάθε φορά, οι μαθητές θα ασκηθούν το να κάνουν τις κα-
τάλληλες επιλογές για τη γενική οργάνωση του κειμένου τους και το λεξιλόγιο που 
θα χρησιμοποιήσουν. Η άσκηση στην αφήγηση μέσω της δημιουργικής γραφής καλ-
λιεργεί στους μαθητές δεξιότητες συγγραφής οποιουδήποτε κειμένου, όχι μόνο λογο-
τεχνικού (Νικολαΐδου, 2015).  

Διδακτικές προτάσεις 

Η παραγωγή λόγου στο Γυμνάσιο οργανώνεται με βάση τη διάκριση των κειμένων σε 
περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά και πάνω σε αυτόν τον άξονα οι 
μαθητές ασκούνται σε διάφορα είδη, όπως επιστολές, ημερολόγια, άρθρα σε εφημε-
ρίδες. Μπορούμε σε πρώτο στάδιο να οργανώσουμε τις δραστηριότητες δημιουργικής 
γραφής με βάση αυτήν την ταξινόμηση, έτσι ώστε να συνδεθεί το μάθημα της Ιστορί-
ας με τις εμπειρίες των μαθητών από τη Νεοελληνική Γλώσσα και με αυτόν τον τρό-
πο να εξυπηρετηθούν πολλαπλοί διδακτικοί σκοποί. Ένα πιο προχωρημένο στάδιο 
είναι η δημιουργική γραφή να προσανατολιστεί προς αυθεντικότερες λογοτεχνικές 
μορφές όπως το διήγημα ή το θεατρικό κείμενο και μία τρίτη εναλλακτική είναι η 
συγγραφή κειμένων στο επικοινωνιακό πλαίσιο της βυζαντινής περιόδου, η υπόδυση 
για παράδειγμα ενός επιστολογράφου ή ιστορικού, για να αναφέρουμε δύο χαρακτη-
ριστικά δείγματα της βυζαντινής συγγραφικής παραγωγής. Οι προτάσεις που θα ακο-
λουθήσουν παρουσιάζουν ένα μικρό μέρος των πιθανών δραστηριοτήτων, με τη μορ-
φή φανταστικών διαλόγων ή επιστολών. 
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Σε κάθε περίπτωση, η συστηματική αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στη διδα-
σκαλία προϋποθέτει ένα προσυγγραφικό στάδιο που βασίζεται στην ανάγνωση (Νι-
κολαΐδου, 2015). Είναι αναγκαία η εξοικείωση των  μαθητών με τα κειμενικά είδη 
που θα κληθούν να γράψουν, γι’ αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεσή τους ποικιλία 
ιστορικών ή λογοτεχνικών κειμένων όχι απλά για συλλογή πληροφοριών αλλά για 
την ανάλυση των συμβάσεων του κάθε είδους κειμένου, στη βάση των οποίων θα κι-
νηθούν οι μαθητές (Peterson & Graham, 2015: 155). Στην περίπτωση της Βυζαντινής 
ιστορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρωτογενείς πηγές (ιστοριογραφικά, ρητορικά 
ή επιστολογραφικά κείμενα) ή λογοτεχνικά έργα εμπνευσμένα από το Βυζάντιο (στον 
ιστότοπο Βυζαντινά Ιστορικά υπάρχει αφιέρωμα σε παιδικά βιβλία που αναφέρονται 
στο Βυζάντιο και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μια προσιτή αφετηρία για μαθη-
τές Γυμνασίου). Τέλος, δεν πρέπει να παραλείπεται η ανατροφοδότηση στο μετασυγ-
γραφικό στάδιο (Νικολαΐδου, 2015). 

Φανταστικοί διάλογοι 

Όπως προαναφέρθηκε, τα παιχνίδια ρόλων είναι πρόσφορες δραστηριότητες για την 
καλλιέργεια ενσυναίσθησης, αφού ο μαθητής θα μπει στη θέση των ιστορικών προ-
σώπων και θα κατανοήσει τον τρόπο σκέψης τους. Εάν η συγγραφή ενός φανταστι-
κού διαλόγου συνδυαστεί και με τη δραματοποιημένη αναπαράστασή του, ενισχύεται 
η βιωματική προσέγγιση της ιστορίας, με μεγαλύτερη μαθησιακά αποτελέσματα. Ο 
διάλογος επιπλέον προϋποθέτει τη χρήση επιχειρημάτων κατά την ανταλλαγή από-
ψεων, επομένως οι μαθητές ασκούνται με έναν παιγνιώδη τρόπο στη διατύπωση αι-
τιολογημένων κρίσεων. Πολλές πτυχές της βυζαντινής ιστορίας προσφέρονται για την 
αναζήτηση των επιχειρημάτων αντιμαχόμενων πλευρών. Στα σχολικά βιβλία ή στο 
συνοδευτικό υλικό τους παρατίθενται σποραδικά τέτοιες δραστηριότητες, αναφορικά 
με τις μεγάλες συγκρούσεις της βυζαντινής ιστορίας, όπως η Εικονομαχία ή το Σχί-
σμα. Εδώ θα αναφέρουμε και άλλα παραδείγματα, στα οποία ο διάλογος μπορεί να 
φωτίσει όχι μόνο τις μεγάλες συγκρούσεις, αλλά και κρίσεις του βιβλίου για ιστορικά 
πρόσωπα ή γεγονότα, για τα οποία, αν μείνουμε στην ιστορική αφήγηση ή την επε-
ξεργασία των πηγών του εγχειριδίου, οι μαθητές είτε θα αποκτήσουν μια περιορισμέ-
νη οπτική, είτε απλώς θα απομνημονεύσουν μια έτοιμη ιστορική ερμηνεία.  

Ένα παράδειγμα στο οποίο ο φανταστικός διάλογος με την ανταλλαγή επιχειρημάτων 
μπορεί να φωτίσει τις αποφάσεις ενός ιστορικού προσώπου από πολλές πλευρές, είναι 
η περίπτωση της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού, και ειδικότερα η ανασύστα-
ση της Ρωμαϊκής Οικουμένης (reconquista). Σύμφωνα με τους στόχους της διδακτι-
κής ενότητας, οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τους στόχους και τις συνέπειες της 
εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού. Στο κείμενο του σχολικού βιβλίου περιγρά-
φονται συνοπτικά οι αγώνες για την ανάκτηση των παλαιών εδαφών του δυτικού ρω-
μαϊκού κράτους και σε μια μικρή παράγραφο το έργο χαρακτηρίζεται ως φιλόδοξο 
αλλά με περαιτέρω αρνητικές συνέπειες για την άμυνα και την οικονομία του κρά-
τους. Στην επόμενη ενότητα παρατίθεται Νεαρά του Ιουστίνου Β΄ που περιγράφει την 
άσχημη κατάσταση των κρατικών ταμείων και του στρατού μετά τον θάνατο του Ιου-
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στινιανού. Με αυτά τα στοιχεία, φαίνεται να πέφτει το βάρος στην αρνητική αποτί-
μηση της εξωτερικής πολιτικής. Γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μια άλλη οπτική 
στην ερώτηση της ενότητας που ζητά να αιτιολογηθεί ο χαρακτηρισμός ότι ο Ιουστι-
νιανός ήταν ο τελευταίος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Η αποτίμηση της εξωτερικής πολι-
τικής του Ιουστινιανού από τους σύγχρονους ιστορικούς είναι πράγματι αντιφατική 
(Χριστοφιλοπούλου, 1996: A΄ 290-1. Morrisson, 2008: 108). Ένας τρόπος για να γί-
νει κατανοητή στους μαθητές η περιπλοκότητα του θέματος είναι η συγγραφή ενός 
φανταστικού διαλόγου μεταξύ του Ιουστινιανού και ενός στρατηγού του, ο οποίος 
διαβλέπει τους κινδύνους της δυτικής πολιτικής και προσπαθεί να μεταπείσει τον αυ-
τοκράτορα, ενώ ο Ιουστινιανός εκθέτει το όραμά του. Με αυτόν τον τρόπο αναμένε-
ται ο μαθητής να στοχαστεί πάνω στη σημασία που απέδιδαν οι αυτοκράτορες της 
πρώιμης περιόδου στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας και ιδιαιτέρως τη Ρώμη, αλ-
λά και στην ανάγκη προσαρμογής σε ένα διεθνές σκηνικό που μεταβαλλόταν διαρ-
κώς, με τις μετακινήσεις λαών στην Ευρώπη και την αύξηση της δύναμης της Περσί-
ας στην Ανατολή.  

Ανάλογη περίπτωση είναι η παρουσίαση των οικονομικών μέτρων του Νικηφόρου Α΄ 
(γνωστών ως «κακώσεων») από το σχολικό βιβλίο. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα 
οικονομικά μέτρα του αυτοκράτορα ήταν «τολμηρά» και ονομάστηκαν «κακώσεις» 
από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερα σύνθετο ζήτη-
μα της σκοπιμότητας αυτής της νομοθεσίας και των κοινωνικών επιπτώσεών της πα-
ρουσιάζεται όχι μόνο απλουστευτικά, αλλά και από μια οπτική γωνία που υιοθετεί 
ευνοϊκή στάση, χωρίς ωστόσο αυτή να τεκμηριώνεται. Η σύγχρονη ιστοριογραφία 
αναγνωρίζει την περιπλοκότητα του θέματος, αφού η συγκεκριμένη νομοθεσία επε-
δίωξε μεν να περιορίσει τα οικονομικά προνόμια συγκεκριμένων τάξεων που είχαν 
ευνοηθεί στο παρελθόν, όπως εκκλησιαστικοί φορείς και κρατικοί αξιωματούχοι, από 
την άλλη όμως κάποια από τα μέτρα έπληξαν και τις ασθενέστερες τάξεις. Ένας τρό-
πος για να αντιληφθούν οι μαθητές τις πολλές πτυχές αυτού του ζητήματος είναι ένας 
φανταστικός διάλογος μεταξύ του αυτοκράτορα και ενός αξιωματούχου, ο οποίος θα 
παρουσιάζει τις απόψεις των δύο πλευρών υπέρ κατά των νόμων. 

Επιστολογραφία 

Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το είδος της επιστολής από το μάθημα της Γλώσ-
σας, μπορούν επομένως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και επιπλέον να συζητή-
σουν τη σημασία της ανταλλαγής επιστολών σε εποχές όπου δεν υπήρχε τεχνολογική 
δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων με άλλους τρόπους. Η Ιστορία της Β΄ Γυμνασίου 
προσφέρεται για τέτοιες δραστηριότητες, αφού η επιστολογραφία ήταν ένα από τα 
αξιολογότερα είδη της Βυζαντινής πεζογραφίας (Τωμαδάκης, 1993). Μέσα από δρα-
στηριότητες δημιουργικής γραφής στις οποίες θα γράφουν επιστολές υποδυόμενοι 
πρόσωπα που έζησαν ή ταξίδεψαν στο Βυζάντιο αξιοποιώντας ποικιλία ιστορικών 
πηγών, οι μαθητές όχι μόνο θα εξασκηθούν παιγνιωδώς σε αυτό το κειμενικό είδος, 
καθώς και στην περιγραφή και την αφήγηση, αλλά θα αναπτύξουν επιπλέον τη φα-
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ντασία και την ενσυναίσθησή τους. Ενδεικτικά παραδείγματα φανταστικών επιστο-
λών μπορούν να είναι τα εξής: 

 Ένας ταξιδιώτης στην Κωνσταντινούπολη γράφει για τις εντυπώσεις τους από 
την Αγία Σοφία. 

 Ένας σπουδαστής στη Σχολή της Μαγναύρας στέλνει επιστολή στους γονείς 
του για να τους ενημερώσει για τη Σχολή και τις σπουδές του. 

 Ένας κρατικός υπάλληλος στέλνει μια επιστολή για να περιγράψει τον τρόπο 
ζωής των δυνατών και των φτωχών αγροτών στην επαρχία του 

 Ένας κάτοικος της Κωνσταντινούπολης στέλνει επιστολή σε συγγενείς του για 
να τους ενημερώσει ότι διασώθηκε από την Άλωση του 1204 και να τους πε-
ριγράψει τα συναισθήματά του. 

Κατά τη συγγραφή επιστολών είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές η 
διαφορά στις συμβάσεις του είδους, από τη Βυζαντινή εποχή έως σήμερα. Γι’ αυτό 
και στο προσυγγραφικό στάδιο μπορεί να αφιερωθεί χρόνος στην εξοικείωση των 
μαθητών με τα χαρακτηριστικά της Βυζαντινής επιστολής, με τη βοήθεια του υλικού 
που προσφέρεται στο ειδικό αφιέρωμα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στη Βυ-
ζαντινή Λογοτεχνία. 

Επίλογος 

Οι δυνατότητες αξιοποίησης της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της Ιστορίας είναι 
πολλές. Στην εργασία παρουσιάστηκαν λίγες μόνο από τις πιθανές δραστηριότητες, οι 
οποίες δεν έχουν τόσο λογοτεχνικό χαρακτήρα, όσο επιδιώκουν να καλλιεργήσουν 
στους μαθητές τη βιωματικότητα, αφού τους καλούν να υποδυθούν ρόλους και να 
μπουν στη θέση ιστορικών προσώπων, με βασικό σκοπό την καλλιέργεια της ενσυ-
ναίσθησης. Στο ίδιο μοτίβο, οι μαθητές μπορούν να ασκηθούν σε ιστορικά ή αυτο-
βιογραφικά κείμενα, μετασχηματίζοντας το υλικό των πηγών του σχολικού βιβλίου 
υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μια κατεύθυνση στοχευμένη περισσότερο στη λο-
γοτεχνική παραγωγή, μπορεί να συζητήσει το θέμα των σχέσεων ιστορίας και μυθο-
πλασίας και να λειτουργήσει ως μετααναγνωστική δραστηριότητα μιας λέσχης ανά-
γνωσης διηγημάτων ή μυθιστορημάτων σχετικών με τη Βυζαντινή ιστορία. Σε κάθε 
περίπτωση, η ενσωμάτωση της δημιουργικής γραφής σε διδακτικά αντικείμενα πέραν 
της λογοτεχνίας μπορεί να προσφέρει ενδιαφέροντα αποτελέσματα και να καλλιεργή-
σει ποικίλες δεξιότητες των μαθητών.  
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Απόψεις εκπαιδευτικών για τις κοινωνικές σχέσεις μαθητών με ήπια νοητική α-
νεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες με τους συνομηλίκους τους στο δημοτικό 

σχολείο: Ο ρόλος του Τμήματος Ένταξης  

Θεόδωρος Καραμητόπουλος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες της Αγωγής, Μ.Δ.Ε. στην Ειδική Αγωγή 
t.kar@live.com 

Περίληψη 

Η εργασία διερευνά τις απόψεις δασκάλων γενικών τάξεων και τμημάτων ένταξης 
σχετικά με τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του τμήματος ένταξης για τους μαθητές με 
ήπια νοητική ανεπάρκεια (Η.Ν.Α.) και μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.) στο δημοτικό 
σχολείο. Στην έρευνα συμμετείχαν 34 εκπαιδευτικοί (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) 
από σχολικές μονάδες της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θράκης και της Δυ-
τικής Ελλάδας. Μεθοδολογικά, αξιοποιήθηκε ποσοτική ερευνητική μέθοδος με χρήση 
ερωτηματολογίου. Συλλέχθηκαν δεδομένα για 52 μαθητές, 26 από τους οποίους είχαν 
διάγνωση Η.Ν.Α. και 26 Μ.Δ. Συνοπτικά, η έρευνα ανέδειξε ότι οι μαθητές με Μ.Δ. 
εμφανίζουν ελαφρώς θετικότερη εικόνα από εκείνους με Η.Ν.Α. ως προς την κοινω-
νική τους εικόνα, καθώς οι σχέσεις που συνάπτουν εμφανίζουν περισσότερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Καταληκτικά, ο θεσμός του Τμήματος Ένταξης (ΤΕ) δε φαίνεται να 
συμβάλλει στη δημιουργία φιλικών σχέσεων των μαθητών με Η.Ν.Α. και Μ.Δ. με 
τους συνομηλίκους τους. Στον αντίποδα, η λειτουργία του σε κοινωνικό επίπεδο φαί-
νεται να επικεντρώνεται στη συμμόρφωση των μαθητών με τους κανόνες της σχολι-
κής μονάδας.  

Λέξεις-Κλειδιά: τμήμα ένταξης, ήπια νοητική ανεπάρκεια, μαθησιακές δυσκολίες, 
σχέσεις μαθητών 

Εισαγωγή 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της προσπάθειας επικεντρώνεται στις σχέσεις μαθητών με 
Η.Ν.Α. και Μ.Δ. με τους συνομηλίκους τους στο δημοτικό σχολείο. Το σχολείο απο-
τελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κοινωνικοποίησης μετά την οικογένεια (Tzouri-
adou, Barbas, Vouyoukas, & Anagnostopoulou, 2013) και κατέχει εξέχουσα θέση στη 
ζωή κάθε μαθητή. Τα χαρακτηριστικά της σχολικής φοίτησης των μαθητών και η με-
λέτη της σχολικής εμπειρίας τους αποτελούν διαχρονικά πεδίο επικέντρωσης του ε-
ρευνητικού ενδιαφέροντος. Έτσι, η έρευνα επικεντρώνεται σε μαθητές δύο μεγάλων 
κατηγοριών της ειδικής εκπαίδευσης (Η.Ν.Α. και Μ.Δ.) και επιχειρεί τη διερεύνηση 
των σχέσεών τους σε ένα σχολείο όπου υπάρχει θεσμοθετημένο ένα ενταξιακό πλαί-
σιο. Βασικός θεσμός υλοποίησης ενταξιακών πολιτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα αποτελεί το Τμήμα Ένταξης (ΤΕ), που μετρά αρκετά χρόνια ζωής (οι Ειδι-
κές Τάξεις μετονομάστηκαν σε Τμήματα Ένταξης το 2000). Σε αυτό το πλαίσιο, η 
εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση των σχέσεων των μαθητών με Η.Ν.Α. και 
Μ.Δ. στο ΤΕ, παρέχοντας ερευνητικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητά του. 
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Κρίσιμος παράγοντας στη διεξαγωγή της έρευνας θεωρήθηκε η συμμετοχή εκπαιδευ-
τικών όχι μόνο της ειδικής δομής (δασκάλων ΤΕ), αλλά και γενικών τάξεων, στις ο-
ποίες φοιτούν οι μαθητές. Η μεθοδολογική αυτή επιλογή έγινε με γνώμονα το σχημα-
τισμό μιας όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τη φοίτηση των μαθητών 
του δείγματος στο ΤΕ. Πρόσθετο λόγο αποτελεί η διαπίστωση από τη μελέτη της βι-
βλιογραφίας για έλλειψη συνεργασίας ή προβληματικών σχέσεων μεταξύ γενικών-
ειδικών εκπαιδευτικών (Belanger, 2000· Vlachou, 2006· Πέννα, 2014· Vlachou, Did-
askalou, & Kontofryou, 2015). Τελικά, η συμμετοχή δασκάλων και των δύο κατηγο-
ριών συνέβαλε στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τις κοινωνικές 
σχέσεις των μαθητών τους με τους συνομηλίκους τους στο δημοτικό σχολείο.   

Χαρακτηριστικά των μαθητών με Ήπια Νοητική  Ανεπάρκεια και Μαθησιακές 
Δυσκολίες 

Η εργασία δεν στοχεύει στην αναλυτική αναφορά στους ορισμούς της Ήπιας Νοητι-
κής Ανεπάρκειας (Η.Ν.Α.) και των Μαθησιακών Δυσκολιών (Μ.Δ.), καθώς το εν λό-
γω πεδίο έχει καλυφθεί διεξοδικά στη βιβλιογραφία (Luckasson, Borthwick-Duffy, 
Buntinx, Coulter, Craig, Reeve, Schalock, Snell, Spitalnick, Spreat, & Tasse, 2002· 
Wehmeyer, 2003· Τζουριάδου, 2011· Παντελιάδου, 2011). Η θεωρητική θεμελίωση 
της έρευνας επικεντρώνεται στην κοινωνική εικόνα των συγκεκριμένων μαθητών.  

Η κοινωνική εικόνα των μαθητών με Η.Ν.Α. χαρακτηρίζεται από αρνητικά συναι-
σθήματα, όπως η απόρριψη και η μοναξιά. Πλήθος ερευνών παρέχουν δεδομένα, η 
σύνθεση των οποίων αναδεικνύει την απομόνωση και το αίσθημα μοναξιάς των μα-
θητών αυτών στο σχολικό πλαίσιο (Guralnick & Hammond, 1999· Guralnick, Ham-
mond & Connor, 2003· Guralnick, 2006· Παπουτσάκη, 2011· Soulis, Georgiou, 
Dimoula, & Rapti, 2016). Η μέχρι σήμερα έρευνα αναδεικνύει την απομόνωση και τη 
μοναξιά των μαθητών αυτών, η οποία καταλήγει σε καταστάσεις περιθωριοποίησης 
ή/και απόρριψης εντός του σχολείου. Οι περιπτώσεις αρνητικής αντιμετώπισης αφο-
ρούν τόσο τις αντιδράσεις των συνομηλίκων όσο και των χειρισμών των εκπαιδευτι-
κών. Οι μαθητές με Η.Ν.Α. βρίσκονται εκτός της ομάδας συνομηλίκων, η οποία απο-
τελεί σημαντικότατο πεδίο κοινωνικοποίησης για το άτομο (Καψάλης, 2006· Tzouri-
adou, et al., 2013). Αλλά και συμπεριφορές εκπαιδευτικών λειτουργούν ανασταλτικά 
στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό πως πολλές φορές τοποθετού-
νται σε  απομονωμένα σημεία εντός των σχολικών αιθουσών με αποτέλεσμα να αδυ-
νατούν να ενταχθούν στα κοινωνικά δίκτυα του μικρόκοσμου της τάξης (Holt, 2004). 

Παρόμοια εμφανίζεται στη βιβλιογραφία η κοινωνική εικόνα των μαθητών με Μ.Δ. 
(Πεντοβούλου-Ζιάκα, 2007· Πλωμαρίτου, 2010· Vlachou, Eleftheriadou, & Metalli-
dou, 2014). Σχετικές έρευνες αναδεικνύουν πως οι αδυναμίες τους σε γνωστικό επί-
πεδο οδηγούν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές από τους ίδιους με αποτέλεσμα να ει-
σπράττουν αρνητικές αντιδράσεις από τους γύρω τους (εκπαιδευτικούς, συμμαθητές). 
Και εδώ οι στάσεις των εκπαιδευτικών αναδεικνύονται κρίσιμος παράγοντας για την 
κοινωνική πορεία των μαθητών με Μ.Δ., καθώς έχει βρεθεί πως έχουν χαμηλότερες 
προσδοκίες από αυτούς (Vlachou et al., 2014). Άμεσο αποτέλεσμα αποτελεί η δια-
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μόρφωση χαμηλού αυτοσυναισθήματος (Πεντοβούλου-Ζιάκα, 2007· Πλωμαρίτου, 
2010).   

Ο ρόλος του Τμήματος Ένταξης 

Ο θεσμός του ΤΕ δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση των μαθητών με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της 
γενικής τάξης. Ο προσανατολισμός του θεσμού στην επίτευξη γνωστικών στόχων έ-
χει οδηγήσει κατά αναπόφευκτο τρόπο στον παραγκωνισμό της κοινωνικής ανάπτυ-
ξης των μαθητών. Ενδεικτική είναι η απουσία κοινωνικών στόχων για τους μαθητές 
με νοητική ανεπάρκεια στα Αναλυτικά Προγράμματα της Ειδικής Αγωγής στην Ελ-
λάδα (Αμπράζη & Μπάρμπας, 2014). Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι α-
πουσιάζει μία συνολική αξιολόγηση της ειδικής εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο 
(Μπάρμπας, 2010). Οι παραπάνω διαπιστώσεις τροφοδοτούν εύλογα το ερώτημα για 
την αποτελεσματικότητα του ΤΕ αναφορικά με την ανάπτυξη των μαθητών στον κοι-
νωνικό τομέα. Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη του αν και σε ποιο βαθμό ο θεσμός 
του ΤΕ συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη μαθητών με Η.Ν.Α. και Μ.Δ. μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων με τους συνομηλίκους τους στο δημοτικό σχολείο. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Στην έρευνα αξιοποιήθηκε η ποσοτική ερευνητική μέθοδος (quantitative research 
method). Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Σχέσεων Συ-
νομηλίκων των Tzouriadou, Barbas, Vouyoukas & Anagnostopoulou (2013). Η δομή 
του ερωτηματολογίου βασίζεται σε ερωτήσεις κλειστού τύπου με την μορφή 
checklist, το οποίο διανεμήθηκε με βολική μέθοδο δειγματοληψίας σε εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικών τάξεων και ΤΕ. Η έρευνα επικεντρώνεται στην 
εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών 
δημοτικού με κριτήριο τους πέντε βασικούς άξονες του ερωτηματολογίου που είναι: 
(1ος) Συμμετοχή σε συλλογικές, μαθησιακές, δραστηριότητες, (2ος) Συμμετοχή σε συλ-
λογικές, μη μαθησιακές δραστηριότητες, (3ος) Φιλικές σχέσεις-παρέες, (4ος) Διαχείρι-
ση προβλημάτων-αρνητικών αντιδράσεων και (5ος) Συμπεριφορά και επίδοση στην 
τάξη. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην αρχική δομή του ε-
ρωτηματολογίου προστέθηκε ένας επιπλέον άξονας (ο 5ος) επεκτείνοντας την αρχική 
έρευνα με σκοπό την περαιτέρω εστίαση σε προβλήματα συμπεριφορών και επίδοσης 
των μαθητών και τη σχέση τους με τους υπόλοιπους άξονες. Για τον έλεγχο της αξιο-
πιστίας χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach Alpha (Santos, 1999) που εξετάζει 
την εσωτερική συνοχή των ερωτήσεων μεταξύ τους. Στο σύνολο τους οι ερωτήσεις 
του ερωτηματολογίου έχουν συντελεστή αξιοπιστίας 0.84, ενώ ο πέμπτος προστιθέ-
μενος άξονας 0.85. Οι τιμές αυτές αναδεικνύουν την αξιοπιστία του ερωτηματολογί-
ου, όντας σχετικά κοντά στη μονάδα.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 52 μαθητές δημοτικών σχολείων των περιφε-
ρειών Πελοποννήσου, Μακεδονίας, Θράκης και Δυτικής Ελλάδας. Η συλλογή δεδο-
μένων έγινε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από 34 εκπαιδευτικούς των 
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συγκεκριμένων σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια με 
πληροφορίες για κάθε μαθητή. Το δείγμα αποτελείται από 34 αγόρια και 18 κορίτσια 
δημοτικού με Η.Ν.Α. ή Μ.Δ. 

Η ερευνητική υπόθεση που διατυπώθηκε στην έρευνα είναι πως η φοίτηση μαθητών 
με Η.Ν.Α. και Μ.Δ. σε ΤΕ δεν αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία φιλικών 
σχέσεων με τους συνομηλίκους τους και στη γενικότερη κοινωνική ανάπτυξή τους. 
Αντίστοιχα, το ερευνητικό ερώτημα που διατυπώθηκε είναι: «Συμβάλλει ο θεσμός του 
ΤΕ στην δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών με Η.Ν.Α. και Μ.Δ. που 
φοιτούν σε αυτόν με τους συνομηλίκους τους στο δημοτικό σχολείο;».  

Η έρευνα ανήκει στη χωρία των ερευνών συσχετίσεων. Βασικά πλεονεκτήματά της 
αποτελούν: (1) επιτρέπει τη μέτρηση μιας σειράς μεταβλητών και των μεταξύ τους 
σχέσεων, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το βαθμό συσχέτισής τους, (2) δίνει τη 
δυνατότητα στον ερευνητή να κάνει προβλέψεις, (3) δεν απαιτεί μεγάλα δείγματα 
(Cohen & Manion, 2000). Μειονέκτημα αποτελεί ότι δεν υποδηλώνει απαραίτητα τις 
σχέσεις αιτίου-αιτιατού μεταξύ των μεταβλητών (Cohen & Manion, 2000). 

Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το εργα-
λείου SPSS της IBM (Statistical Package for Social Science, version 23). Η ανάλυση 
έγινε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο εξετάστηκε η συσχέτιση των ερωτήσεων ανά άξονα 
και σε δεύτερο επίπεδο η συσχέτιση των αξόνων μεταξύ τους. Και στις δύο περιπτώ-
σεις ελέγχθηκαν ξεχωριστά τρεις περιπτώσεις: (1) για ολόκληρο το δείγμα των μαθη-
τών, (2) μόνο για μαθητές με Η.Ν.Α. και (3) για μαθητές με Μ.Δ. Για λόγους συντο-
μίας, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικότερα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για 
τις δύο κατηγορίες μαθητών. 

Κύρια αποτελέσματα της έρευνας  

Στον πίνακα 1 εξετάζεται η συσχέτιση των αξόνων μεταξύ τους λαμβάνοντας υπόψη 
μόνο τους μαθητές με Η.Ν.Α. Από τον πίνακα προκύπτει πως η συμπεριφορά και επί-
δοση των μαθητών με Η.Ν.Α. έχει ασθενή συσχέτιση με τη συμμετοχή τους σε συλ-
λογικές, μαθησιακές δραστηριότητες (p-value=.200). Η διαχείριση προβλημάτων και 
αρνητικών αντιδράσεων σχετίζεται σημαντικά με τις συλλογικές μη μαθησιακές δρα-
στηριότητες (p-value=.004) και όχι μαθησιακές (p-value=.211). Ωστόσο, δεν σχετίζε-
ται με τις φιλικές σχέσεις (p-value=.052) και τις παρέες, αλλά επηρεάζει τη συμπερι-
φορά και την επίδοση στην τάξη (p-value=.001). Ο άξονας των φιλικών σχέσεων έχει 
υψηλή συσχέτιση με τους άξονες της συμμετοχής σε συλλογικές μαθησιακές (p-
value=.001) και μη (p-value=.000) δραστηριότητες. Τελικά, μπορεί κανείς να διαπι-
στώσει την υψηλή συσχέτιση που έχει ο άξονας της συμπεριφοράς και επίδοσης στην 
τάξη με τον άξονα της συμμετοχής σε συλλογικές μη μαθησιακές δραστηριότητες (p-
value=.002). Κατά συνέπεια, αναδεικνύεται ότι η φιλία παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο 
στις μαθησιακές όσο και στις κοινωνικές δραστηριότητες των μαθητών με Η.Ν.Α. 
ορίζοντας τη συμπεριφορά και την επίδοσή τους και στις δύο περιπτώσεις. 
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Συμμετοχή σε συλλο-
γικές, μαθησιακές, 
δραστηριότητες 

Συμμετοχή σε 
συλλογικές, μη 
μαθησιακές δρα-
στηριότητες 

Φιλικές 
σχέσεις-
παρέες 

Διαχείριση 
προβλημάτων-
αρνητικών 
αντιδράσεων 

Συμπεριφορά και 
επίδοση στην τάξη 

Συμμετοχή σε συλλογι-
κές, μαθησιακές, δραστη-
ριότητες 

Pearson Correlation 1 .225** .194** .080 .078
Sig. (2-tailed) .000 .001 .211 .200
N 26 26 26 26 26

Συμμετοχή σε συλλογι-
κές, μη μαθησιακές δρα-
στηριότητες 

Pearson Correlation .225** 1 .302** .187** .135*

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .002
N 26 26 26 26 26

Φιλικές σχέσεις-παρέες Pearson Correlation .194** .302** 1 .125 .049
Sig. (2-tailed) .001 .000 .052 .421
N 26 26 26 26 26

Διαχείριση προβλημά-
των-αρνητικών αντιδρά-
σεων 

Pearson Correlation .080 .187** .125 1 .216**

Sig. (2-tailed) .211 .004 .052 .001
N 26 26 26 26 26

Συμπεριφορά και επίδοση 
στην τάξη 

Pearson Correlation .078 .135* .049 .216** 1
Sig. (2-tailed) .200 .002 .421 .001
N 

26 26 26 26 26

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 1. Συσχέτιση των αξόνων του ερωτηματολογίου για μαθητές με Η.Ν.Α. 

Στον πίνακα 2 εξετάζεται η συσχέτιση των αξόνων μεταξύ τους λαμβάνοντας υπόψη 
μόνο τους μαθητές με Μ.Δ. Τα ευρήματα του πίνακα εμφανίζουν μια ισχυρή συσχέ-
τιση των δύο πρώτων αξόνων, δηλαδή τη συμμετοχή των μαθητών με Μ.Δ. σε συλ-
λογικές μαθησιακές ή μη δραστηριότητες (p-value=.000). Ταυτόχρονα, ο άξονας που 
αφορά τη συμμετοχή σε συλλογικές μη μαθησιακές δραστηριότητες σχετίζεται σημα-
ντικά με τις φιλικές σχέσεις και παρέες των μαθητών αυτών (p-value=.003), όπως και 
με τη συμπεριφορά και την επίδοσή τους στην τάξη (p-value=.020). Επίσης, μπορεί 
κανείς να δει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση του άξονα των φιλικών σχέσεων με αυτόν 
της διαχείρισης προβλημάτων και αρνητικών αντιδράσεων (p-value=.001). Επιπλέον, 
μπορεί κανείς να δει ότι οι άξονες που αφορούν τις φιλικές σχέσεις (p-value=.409) 
και τη διαχείριση προβλημάτων (p-value=.667) δεν σχετίζονται σημαντικά με τη 
συμμετοχή των μαθητών με Μ.Δ. σε συλλογικές μαθησιακές δραστηριότητες όσο με 
τη συμμετοχή σε μη μαθησιακές (p-value=.409 και p-value=.000 αντίστοιχα). 
 

 

Συμμετοχή σε 
συλλογικές, μα-
θησιακές, δρα-
στηριότητες 

Συμμετοχή σε 
συλλογικές, μη 
μαθησιακές δρα-
στηριότητες 

Φιλικές 
σχέσεις-
παρέες 

Διαχείριση 
προβλημάτων-
αρνητικών 
αντιδράσεων 

Συμπεριφορά και 
επίδοση στην τάξη 

Συμμετοχή σε συλλογι-
κές, μαθησιακές, δραστη-
ριότητες 

Pearson 
Correlation 1 .228** .049 .028 .009
Sig. (2-tailed) .000 .409 .667 .889
N 26 26 26 26 26

Συμμετοχή σε συλλογι-
κές, μη μαθησιακές δρα-
στηριότητες 

Pearson 
Correlation .228** 1 .175** .122 .144*

Sig. (2-tailed) .000 .003 .063 .020
N 26 26 26 26 26

Φιλικές σχέσεις-παρέες Pearson 
Correlation .049 .175** 1 .192** .156*

Sig. (2-tailed) .409 .003 .001 .012
N 26 26 26 26 26

283

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Διαχείριση προβλημά-
των-αρνητικών αντιδρά-
σεων 

Pearson 
Correlation .028 .122 .192** 1 .261**

Sig. (2-tailed) .667 .063 .001 .000
N 26 26 26 26 26

Συμπεριφορά και επίδοση 
στην τάξη 

Pearson 
Correlation .009 .144* .156* .261** 1
Sig. (2-tailed) .889 .020 .012 .000
N 26 26 26 26 26

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 2. Συσχέτιση των πέντε αξόνων του ερωτηματολογίου για μαθητές με Μ.Δ.  

Συμπεράσματα-συζήτηση 

Συνολικά, η ανάλυση των ευρημάτων για τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του ΤΕ στο 
δημοτικό σχολείο για τους μαθητές με Η.Ν.Α. και Μ.Δ. φαίνεται να επιβεβαιώνει την 
ερευνητική υπόθεση της έρευνας. Ο θεσμός του ΤΕ δε φαίνεται να συμβάλλει στη 
δημιουργία φιλικών σχέσεων των μαθητών αυτών με τους συνομηλίκους τους. Η φοί-
τηση των μαθητών σε αυτή τη δομή, δε συνεπάγεται την κοινωνική τους ανάπτυξη 
στο χώρο του σχολείου. Η έρευνα ανέδειξε ότι οι μαθητές φαίνεται να αναπτύσσουν 
τις όποιες φιλικές σχέσεις τους την ώρα του διαλείμματος σε μη μαθησιακές δραστη-
ριότητες και αυτόνομα από τους εκπαιδευτικούς. Η παρουσία των τελευταίων επικε-
ντρώνεται στη συμμόρφωση των μαθητών με τους κανόνες τους σχολείου. Από την 
ερευνητική προσπάθεια απορρέει αρνητική απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα που 
διατυπώθηκε κατά την έναρξή της. Ο θεσμός του Τμήματος Ένταξης δε φαίνεται να 
συμβάλλει στη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών με Η.Ν.Α. και 
Μ.Δ. που φοιτούν σε αυτόν με τους συνομηλίκους τους στο δημοτικό σχολείο. 

Ολοκληρώνοντας, η παρούσα έρευνα αναδεικνύει την απουσία επίσημων στόχων του 
Αναλυτικού Προγράμματος που να αφορούν το κοινωνικό κομμάτι της φοίτησης των 
μαθητών στα Τμήματα Ένταξης. Έτσι, η έρευνα είναι σε συμφωνία με άλλες ερευνη-
τικές προσπάθειες και θέσεις που έχουν διατυπωθεί (Μπάρμπας, 2008, 2011· Tzouri-
adou et al., 2013· Αμπράζη & Μπάρμπας, 2014). Το έλλειμμα των Αναλυτικών Προ-
γραμμάτων της Ειδικής Αγωγής αναφορικά με τους κοινωνικούς στόχους δε συμβάλ-
λει στην ενίσχυση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ούτε εκπληρώνει 
τον όποιο αντισταθμιστικό ρόλο των Τμημάτων Ένταξης. Επίσης, δε βοηθά τη συ-
ντονισμένη και με μακροπρόθεσμους στόχους δράση του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η θέσπιση συγκεκριμένων στόχων για την κοινωνική ανάπτυξη 
των μαθητών της ειδικής εκπαίδευσης στα Τμήματα Ένταξης αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη για τη διαμόρφωση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στην ελληνική ειδική 
εκπαίδευση.    
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Απόψεις εν ενεργεία γυναικών εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης για το ρόλο 
της Δια Βίου Μάθησης στην επαγγελματική τους εξέλιξη 

                    Ζερβού Κυριακή                                     Παρασκευάς Απόστολος 
        Εκπαιδευτικός Π.Ε.70/Π.Ε.13,Msc                  Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 70, Phd 
             kikizervou@hotmail.com                                   aparaske@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρουσία των γυναικών εκπαιδευτικών σε θέσεις ηγεσίας στην εκπαίδευση στο 
πέρασμα των ετών αναφέρεται από ανύπαρκτη έως χαμηλή, κάτι που φαίνεται να ε-
ξακολουθεί να ισχύει και σήμερα ενάντια στη θεσμοθέτηση διαφορετικών πολιτικών. 
Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν τριάντα χρόνια από την καθιέρωση της 
αρχής της ισότητας στη χώρα μας, η πραγματικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης φαί-
νεται να εξακολουθεί να παρουσιάζεται διαφορετική. Σκοπός της παρούσας έρευνας 
ήταν η διερεύνηση των απόψεων εν ενεργεία γυναικών εκπαιδευτικών σχετικά με το 
ρόλο της δια βίου μάθησης (ΔΒΜ) ως προς την επαγγελματική τους εξέλιξη, προκει-
μένου να διεκδικήσουν και να καταλάβουν θέσεις ηγεσίας στην εκπαίδευση με ίσους 
όρους, όπως οι άνδρες συνάδελφοί τους. 

Λέξεις κλειδιά: Δια βίου μάθηση, γυναικείες εκπαιδευτικοί, θέσεις ηγεσίας.  

Εισαγωγή 

Οι σημερινοί πολίτες διάγουν στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ραγδαίας ανά-
πτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών, γεγονός που τους επι-
τρέπει την πρόσβαση στη μάθηση οποιαδήποτε στιγμή στο χρόνο, από διαφορετικές 
πηγές γνώσης και τη  διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων και των ίδιων τους των 
εαυτών σε συγκεκριμένα διαφορετικά εργασιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα (Gid-
dens, 1990). Μια τέτοια προοπτική για να είναι αξιοποιήσιμη προϋποθέτει τη διαρκή 
ανανέωση της γνώσης, ώστε καθένας να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στα νέα δε-
δομένα σε προσωπικό και σε εργασιακό επίπεδο. Εδώ φαίνεται να συμβάλλει η Δια 
βίου Μάθηση (ΔΒΜ) η οποία συνδέεται άλλοτε με την προσωπική ολοκλήρωση ενός 
ατόμου και άλλοτε με το χώρο εργασίας (Ιντζίδης, 2010). Σύμφωνα µε το Βεργίδη 
(2001): «Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί µια προσέγγιση του συνόλου των μορφωτι-
κών δραστηριοτήτων (τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης) όλων των επιπέδων, που επι-
τρέπει τη συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, σε διαρκή αλληλεπίδραση µε 
την κοινωνικοοικονομική, πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα», κάτι που φαίνε-
ται να ασπάζεται η εκπαιδευτική πολιτική. Για να εκλείψει ο κίνδυνος του κοινωνι-
κού αποκλεισμού Ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί επιχειρούν να συνδέσουν 
στους σχεδιασμούς τους την συμμετοχή του πολίτη με την Δια βίου μάθηση θέτοντας 
ως στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο (Ιντζίδης, 
2010). 

Η πολιτική που υιοθετείται από τη χώρα μας φαίνεται να προωθεί την ανοικτή πρό-
σβαση στη γνώση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, προκειμένου αυτός να 
καθίσταται ευέλικτος σε όλα τα περιβάλλοντα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
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της εποχής που διαρκώς αλλάζουν. Το θέμα που απασχολεί είναι το κατά πόσο αυτή 
η πρόσβαση στη γνώση διασφαλίζεται για τον πολίτη πολύ περισσότερο καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής του. Σε αυτή την λογική  των πολιτικών της Ευρώπης για την 
ΔΒΜ και στα πλαίσια της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, το Ελληνικό κοινοβούλιο 
ψήφισε το νόμο 3879/2010, ο οποίος αναφέρεται στην ανάπτυξη της ΔΒΜ. Ειδικότε-
ρα σκοπός του νόμου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 (παρ.) είναι: «η ανάπτυξη της 
δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της 
δικτύωσης των φορέων δια βίου μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της 
ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απα-
σχόληση, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικό-
τερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη». Από την διατύπωση και μόνο του νόμου 
γίνεται αντιληπτό ότι ξεφεύγουμε πλέον από τα αποκλειστικά στερεότυπα της τυπι-
κής εκπαίδευσης και φαίνεται να αναγνωρίζονται εκπαιδευτικές διαδικασίες που μέ-
χρι πριν λίγο καιρό βρίσκονταν έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αυτό 
περιγράφεται στο άρθρο 2 του ν. 3879/2010.  Στον χώρο της εκπαίδευσης και της Δια 
βίου μάθησης, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφω-
σης, (μεταπτυχιακά προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια,) τα οποία λειτουρ-
γούν σαν μετρήσιμα δικαιολογητικά στις κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ευθύνης 
(π.χ. Διευθυντές, Σχολικοί Σύμβουλοι, κ.α). Αυτό που απασχολεί είναι εάν και κατά 
πόσο ο νόμος της Δια βίου μάθησης λαμβάνει υπόψη τις γυναικείες ιδιαιτερότητες 
(μητρότητα, φροντίδα παιδιών και οικογένειας) έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέ-
χουν σε προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία θα τις βοηθήσουν να εξελιχθούν ιεραρ-
χικά. Η έλλειψη γυναικών από θέσεις ηγεσίας στον εκπαιδευτικό χώρο, φαίνεται να 
ανάγεται σε παραδοσιακές αντιλήψεις και στερεότυπα που αντιμετωπίζουν τις γυναί-
κες ως κατάλληλες για το ρόλο της εκπαιδευτικού, αλλά ως ανεπαρκείς για τις θέσεις 
ηγεσίας στον εκπαιδευτικό χώρο. Η κοινωνική κατασκευή του φύλου φαίνεται να ο-
δηγεί τις γυναίκες στους κατώτερους ρόλους που τις συνδέουν με την οικιακή σφαί-
ρα, ενώ αντίθετα προτρέπει τους άντρες στη δημόσια σφαίρα, η οποία βεβαίως αξιο-
λογείται πιο υψηλά (Coleman, 2002). Η γυναίκα, λοιπόν, δύσκολα θα διεκδικήσει θέ-
σεις στελεχών που προϋποθέτουν αυξημένα εργασιακά ωράρια και υποχρεώσεις, ό-
ταν έχει παράλληλα να εκπληρώσει το μητρικό και συζυγικό ρόλο (Κανταρτζή 2003, 
Νάκος, 2005). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων εν 
ενεργεία γυναικών εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με  τη Δια βίου μά-
θηση και το κατά πόσο τις διευκολύνει  στην επαγγελματική τους εξέλιξη. 
 

Μεθοδολογία 

Για να διερευνηθεί το ανωτέρω ερευνητικό ερώτημα υιοθετήθηκε η περιγραφική έ-
ρευνα επισκόπησης (Cohen & Manion, 2000). Η επιλογή της μεθοδολογίας, η οργά-
νωση και διεκπεραίωση της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων σχεδιάστηκαν έτσι 
ώστε να εξασφαλιστούν: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της παρούσας έρευνας, η 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος στο βαθμό που ήταν αυτό εφικτό, η ουσιαστική α-
νταπόκριση των ερωτώμενων και η όσο το δυνατόν αποτελεσματική ανάλυση των 
δεδομένων.  Έτσι στην έρευνα επιλέχθηκε το γραπτό ερωτηματολόγιο διότι: Α) Υ-
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πήρχε η βεβαιότητα ότι τα άτομα που συμμετείχαν ήταν ικανά να εκφράσουν σωστά 
τις απόψεις τους με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου. Β) Η συμπλήρωσή τους γινό-
ταν ανώνυμα και δεν απαιτούσε μεγάλο χρονικό διάστημα και γινόταν παρουσία της 
ερευνήτριας ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αντιγραφής από άλλες συναδέλφους ή 
απαντήσεις τυχαίας επιλογής. Γ) Άπτονταν των ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών 
μιας και η χρονική στιγμή της δειγματοληψίας ήταν προς το τέλος του διδακτικού 
έτους, οπότε είχαν να σκεφτούν για τη σταδιοδρομία τους από το νέο σχολικό έτος το 
Σεπτέμβρη. Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν γυναίκες εκπαιδευτικοί της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών σχολείων του δήμου Συκεών. Το γραπτό ε-
ρωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας ήταν ανώνυμο, αποτελούμενο από σαφείς ε-
ρωτήσεις, απαλλαγμένο από αοριστίες, σύντομο έτσι ώστε να συμπληρώνεται γρήγο-
ρα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων προκειμένου να εκμαιεύ-
ονται απαντήσεις όσον το δυνατόν πλησιέστερες στην πραγματικότητα (Cohen & 
Manion, 2000). Το γεγονός της οικειοθελούς συμπλήρωσής του αυξάνει την ειλικρί-
νεια των απαντήσεων (Javeau 2000). Μετά την συλλογή των γραπτών ερωτηματολο-
γίων έγινε η στατιστική επεξεργασία τους με το στατιστικό πακέτο SPSS και η ανά-
λυση των αποτελεσμάτων για την ασφαλή εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας. 
Η αξιολόγηση των προτεινόμενων απαντήσεων σε κλίμακα Likert (1-5) (Cohen & 
Manion, 2000) περιλάμβανε απαντήσεις που αφορούσαν στα ανωτέρω θέματα που 
περιεγράφηκαν.  

Το ερευνητικό ερώτημα που καλείται να απαντηθεί στην παρούσα έρευνα είναι κατά 
πόσο ο τρόπος υλοποίησης των προγραμμάτων Δια βίου μάθησης διευκολύνει  τις εν 
ενεργεία γυναίκες εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική τους ε-
ξέλιξη. 

Αποτελέσματα 

Στην πρώτη ερώτηση διερευνάται το κατά πόσο ο τρόπος υλοποίησης των προγραμ-
μάτων δια βίου μάθησης, όπως έχει θεσμοθετηθεί, ευνοεί τη συμμετοχή των γυναι-
κών εκπαιδευτικών σε αυτά. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων κυμάνθηκαν στα παρα-
κάτω ποσοστά: 4,5% πολύ, 33% αρκετά, 42,9% μέτρια, 14,3% λίγο και 5,4% καθό-
λου (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Ο τρόπος υλοποίησης των προγραμμάτων  δια βίου μάθησης ευνοεί τη 
συμμετοχή γυναικών εκπαιδευτικών 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 

Αθροιστικό πο-
σοστό 

Έγκυρα Καθόλου 6 5,4 5,4 5,4 
Λίγο 16 14,3 14,3 19,6 
Μέτρια 48 42,9 42,9 62,5 
Αρκετά 37 33,0 33,0 95,5 
Πολύ 5 4,5 4,5 100,0 
Total 112 100,0 100,0  
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Στη δεύτερη ερώτηση ερευνάται το κατά πόσο η μοριοδότηση των προγραμμάτων δια 
βίου μάθησης αποτελεί κίνητρο για τη συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών σε 
αυτά. Τα ποσοστά που προέκυψαν από τις απαντήσεις ήταν τα εξής: πολύ 22,3%, αρ-
κετά 37,5%, μέτρια 14,3%, λίγο 16,1% και καθόλου 9,8% (Πίνακας 2). 

Πίνακας2: Κίνητρο συμμετοχής στα προγράμματα δια βίου μάθησης η μοριοδό-
τησή τους 
 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 

Αθροιστικό πο-
σοστό 

Έγκυρα Καθόλου 11 9,8 9,8 9,8 
Λίγο 18 16,1 16,1 25,9 
Μέτρια 16 14,3 14,3 40,2 
Αρκετά 42 37,5 37,5 77,7 
Πολύ 25 22,3 22,3 100,0 
Total 112 100,0 100,0  

 

Η τρίτη ερώτηση διερευνά το εάν η εξ’ αποστάσεως μεθοδολογία παρακολούθησης 
των προγραμμάτων δια βίου μάθησης φαίνεται ευκολότερη στις γυναίκες εκπαιδευτι-
κούς. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τις ερωτώμενες σημείωσαν τα παρακάτω πο-
σοστά: σε ποσοστό 20,5% πολύ, 33,9% αρκετά, 17% μέτρια, 15,2% λίγο και 13,4 κα-
θόλου (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Ευκολότερη η εξ αποστάσεως παρακολούθηση προγραμμάτων 
 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 

Αθροιστικό πο-
σοστό 

Έγκυρα Καθόλου 15 13,4 13,4 13,4 
Λίγο 17 15,2 15,2 28,6 
Μέτρια 19 17,0 17,0 45,5 
Αρκετά 38 33,9 33,9 79,5 
Πολύ 23 20,5 20,5 100,0 
Total 112 100,0 100,0  

 

Σχετικά με την τέταρτη ερώτηση της τρίτης κατηγορίας ερωτήσεων ερευνάται το κα-
τά πόσο είναι εξοικειωμένες με τη χρήση Η/Υ, έτσι ώστε να συμμετέχουν σε προ-
γράμματα δια βίου μάθησης που υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, οι 
απαντήσεις που δόθηκαν κυμάνθηκαν στα εξής ποσοστά: πολύ 17,9%, αρκετά 29,5%, 
μέτρια 25%, λίγο 23,2% και καθόλου 4,5% (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4: Εξοικειωμένες με Η/Υ για εξ αποστάσεως παρακολούθηση 
 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 

Αθροιστικό πο-
σοστό 

Έγκυρα Καθόλου 5 4,5 4,5 4,5 
Λίγο 26 23,2 23,2 27,7 
Μέτρια 28 25,0 25,0 52,7 
Αρκετά 33 29,5 29,5 82,1 
Πολύ 20 17,9 17,9 100,0 
Total 112 100,0 100,0  

 

Η πέμπτη και τελευταία ερώτηση διερευνά το εάν έχουν τη δυνατότητα οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται και παράλληλα να ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι 
απαντήσεις που δόθηκαν διαμόρφωσαν τα παρακάτω ποσοστά: πολύ 3,6%, αρκετά 
9,8%, μέτρια 34,8%, λίγο 32,1% και καθόλου 19,6% (Πίνακας 5). 

Πίνακας 5: Άσκηση επαγγέλματος και ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμά-
των 
 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

Αθροιστικό Πο-
σοστό 

Valid Καθόλου 22 19,6 19,6 19,6 
Λίγο 36 32,1 32,1 51,8 
Μέτρια 39 34,8 34,8 86,6 
Αρκετά 11 9,8 9,8 96,4 
Πολύ 4 3,6 3,6 100,0 
Total 112 100,0 100,0  

 
 

Συμπεράσματα 

Αναφορικά με την θεσμοθέτηση της δια βίου μάθησης, τον τρόπο που εφαρμόζεται 
στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις απαντήσεις που καταγράφηκαν σχετικά με το εάν ο 
νόμος 3879/2010 λαμβάνει υπόψη του έμφυλες διαστάσεις, καταλήγουμε στα κατω-
τέρω συμπεράσματα. Παρατηρώντας το μέσο όρο των απαντήσεων αποτυπώνεται μια 
αρνητική κατάσταση από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Θεωρούν, λοιπόν, ότι η θε-
σμοθέτηση της ΔΒΜ δεν τις ευνοεί, καθώς, οι μέσοι όροι των απαντήσεών τους βρί-
σκονται κάτω από το μέσο (50%). Αναλυτικότερα ως προς το εάν ο τρόπος υλοποίη-
σης των προγραμμάτων ΔΒΜ ευνοεί τη συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών σε 
αυτά, από την παρούσα έρευνα προέκυψε μια μέτρια θετική απάντηση, καθώς δε θε-
ωρούν ότι ευνοούνται σε όλα τα επίπεδα. Και πιο συγκεκριμένα όταν αναφέρεται το 
γεγονός της εξ’ αποστάσεως μεθοδολογίας της ΔΒΜ, οι θετικές απαντήσεις που δίνο-
νται κυμαίνονται σε χαμηλά ποσοστά. Θεωρείται, σε μη ικανοποιητικό βαθμό, βοη-
θητική η εξ’ αποστάσεως μεθοδολογία, καθώς υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό πο-
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σοστό γυναικών εκπαιδευτικών που θεωρεί ότι δεν τις βοηθά αυτή η μέθοδος παρα-
κολούθησης τόσο πολύ, πράγμα που συνάδει με τις έρευνες των Effeh (1991), Prum-
mer (2000), Burke (2000) και Kramarae (2000). Όπως φαίνεται και από αυτές τις έ-
ρευνες οι γυναίκες που σπουδάζουν εξ’  αποστάσεως έχουν πολύ λίγο ελεύθερο χρό-
νο στη διάθεσή τους, καθώς έχουν πρώτη βάρδια τη δουλειά τους δεύτερη στο σπίτι 
τους και τρίτη τις εξ’ αποστάσεως σπουδές τους, τις οποίες αναγκαστικά μελετούν τις 
νυχτερινές ώρες. Σχετική με την προηγούμενη διαπίστωση είναι και η θέση τους στην 
ερώτηση εάν είναι εξοικειωμένες με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να 
παρακολουθούν προγράμματα εξ’ αποστάσεως. Εδώ φαίνεται η πραγματική κατά-
σταση που δικαιολογεί και τα ποσοστά στην προηγούμενη ερώτηση και δείχνει για 
ποιο λόγο η εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση αντιμετωπίζεται αρνητικά από τις γυναίκες 
εκπαιδευτικούς. Τα ποσοστά γυναικών που δεν είναι εξοικειωμένες με τον υπολογι-
στή ή είναι σε μικρό βαθμό, είναι μεγάλα και οδηγούν στα συμπεράσματα των ερευ-
νών των  Blum (1998) και Κουστουράκη κ συν. (2003)  και στο λόγο που αποφεύ-
γουν αυτού του είδους την επιμόρφωση. Η εξοικείωση με τους υπολογιστές και το 
διαδίκτυο επηρεάζει το βαθμό συνέπειας στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος των 
εργασιών. Ένα επιπλέον αρνητικό στην όλη θεσμοθέτηση της δια βίου μάθησης είναι 
το γεγονός ότι οι επιμορφώσεις λαμβάνουν χώρα παράλληλα με την εργασία τους και 
πολλές φορές χωρίς άδεια από τον εργασιακό φορέα. Στο σημείο αυτό φαίνεται η τυ-
πική αντιμετώπιση της νομοθεσίας και η απουσία υπολογισμού της έμφυλης διάστα-
σης ως προς τις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών εκπαιδευτικών, όπως αναφέρε-
ται και σε έρευνα του Rogers (2006), όπου το φύλο απουσιάζει τόσο από τις θεωρη-
τικές όσο και από τις πρακτικές συζητήσεις για τη Δια βίου μάθηση. Συνεπώς αναμέ-
νεται από τους εκπαιδευτικούς να ξοδέψουν αρκετό ελεύθερο χρόνο τους για να μά-
θουν κάτι (δηλ. βασικές δεξιότητες στις Τ.Π.Ε) το οποίο θα γίνει σύντομα παρωχημέ-
νο, αν δεν ακολουθηθεί από τακτική και ολόπλευρη επιμόρφωση για όλους τους εκ-
παιδευτικούς πάνω στις Τ.Π.Ε, και όχι αναγκαστικά μέσα από περιορισμένου χρονι-
κού ορίζοντα προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το όποιο ΚΠΣ (Γουβιάς, 2007). 
Η μοναδική παράμετρος για την οποία είναι ευνοϊκά διακείμενες και θα αποτελούσε 
κίνητρο για παρακολούθηση προγραμμάτων ΔΒΜ είναι η μοριοδότησή τους. Η μο-
ριοδότηση είναι σημαντική μιας και οι θέσεις στελεχών στην εκπαίδευση καλύπτο-
νται με σύστημα μοριοδότησης των τυπικών προσόντων κατά τη διαδικασία κρίσεων 
των υποψηφίων. Έτσι φαίνεται λογικό να λειτουργεί  ως κίνητρο βάσει του οποίου οι 
γυναίκες εκπαιδευτικοί θα ξεπερνούσαν τα όποια προβλήματα και ανασταλτικούς 
παράγοντες, προκειμένου να συμμετέχουν σε προγράμματα ΔΒΜ.  Φαίνεται ότι η 
εκπαιδευτική πολιτική δεν έχει καταφέρει ακόμη να καταστεί ευέλικτη και προσαρ-
μόσιμη στα μέτρα της κάθε ομάδας εκπαιδευόμενων, ωστόσο κρύβεται πίσω από την 
ισονομία της με την παροχή ίδιων προγραμμάτων και μεθόδων για όλους, θεωρώντας 
δίκαιη και αποτελεσματική την αντιμετώπιση αυτή για το σύνολο του πληθυσμού. 
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Απόψεις μελλοντικών νηπιαγωγών σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επι-
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Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα έγινε η προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις των μελλοντι-
κών νηπιαγωγών σχετικά με ζητήματα των Φυσικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, 
αξιοποιήθηκαν ποσοτικά δεδομένα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 41 φοιτη-
τές/τριες του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλι-
κία, προκειμένου να αναδειχθεί η σχέση των συμμετεχόντων με το πεδίο των Φυσικών 
Επιστημών και την Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Από την ανάλυση των αποτε-
λεσμάτων, προέκυψε πως οι φοιτητές/τριες δηλώνουν πως έχουν λίγη εξοικείωση με 
τις Φυσικές Επιστήμες, αναγνωρίζουν, εντούτοις, την αξία της διδασκαλίας των Φυσι-
κών Επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και διαπιστώνεται μια θετική στάση 
αυτών στην οργάνωση δραστηριοτήτων μελλοντικά, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική Φυσικών Επιστημών, μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

Εισαγωγή 

Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών ήδη από την πρώτη σχολική 
ηλικία έχει απασχολήσει συστηματικά την επιστημονική κοινότητα. Από τις απαρχές 
της ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής, η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών διεκ-
δικεί την ουσιαστική ένταξή της στη σχολική καθημερινότητα με ένα διττό στόχο· α-
φενός τη συγκρότηση από μέρους των μαθητών ενός ικανοποιητικού πλαισίου γνώσης 
γύρω από τις Φυσικές Επιστήμες και, αφετέρου, τη γνωριμία τους με την πειραματική 
και ερευνητική μεθοδολογία. (Κολιόπουλος, όπ. αναφ. στο Ραβάνης, 2003; Κόκκοτας, 
2001). Αυτή η αναγκαιότητα για την εκπαίδευση των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες 
αναγνωρίζεται και σε εθνικό επίπεδο, τη στιγμή που στη συγκρότηση Αναλυτικών 
Προγραμμάτων η γνωστική περιοχή των Φυσικών Επιστημών αναγνωρίζεται ως ξεχω-
ριστή ενότητα των Προγραμμάτων Σπουδών τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. 

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των γενικών σκοπών και των ειδικών στόχων γύρω 
από έννοιες των Φυσικών Επιστημών που θέτει το εκάστοτε Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός. Η παραδοχή αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως 
ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει γνώσεις από το συγκεκριμένο πεδίο, να έχει μια 
αίσθηση της «ουσίας», όπως προτρέπει ο Matthews (2007), των Φυσικών Επιστημών, 
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ούτως ώστε να πραγματεύεται με αποτελεσματικό τρόπο έννοιες που προέρχονται από 
τις Φυσικές Επιστήμες. Μάλιστα, την ίδια στιγμή μέσα από τη διδασκαλία του, χρειά-
ζεται να τοποθετεί τις Φυσικές Επιστήμες σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο στο 
οποίο ανήκουν. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι επιταγές του Αναλυτικού Προγράμματος 
που ανεβάζουν τον «πήχη» στο θέμα γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, αλλά και η 
πραγματικότητα της σχολικής τάξης, όταν στα πλαίσια αυτής ο/η εκπαιδευτικός καλεί-
ται να αντλήσει πληροφορίες από τις προσωπικές του γνώσεις σε σχέση με τα ζητήματα 
που ανακύπτουν (Καλλέρη & Ψύλλος, 2001).  

Την ίδια στιγμή, όμως, που θεωρείται σχεδόν αυτονόητη η διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών από την προσχολική ηλικία, είναι αυτονόητη η επάρκεια των νηπιαγωγών 
στα εργαλεία και τις ικανότητες που οι ίδιοι οφείλουν να διαθέτουν; Στο ερώτημα αυτό 
ήδη έχουν δοθεί ορισμένες απαντήσεις, όπως θα αναφερθούν παρακάτω, που αναδει-
κνύουν πολλές φορές την αδυναμία των εκπαιδευτικών στην προσχολική εκπαίδευση 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η προβληματική των απόψεων που σχηματίζουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης έχει τεθεί ως κεντρικό ζήτημα σε αρκετές έρευνες. Ορισμένα ενδιαφέροντα 
ευρήματα παρουσιάστηκαν στην έρευνα των (Bagakis, Balaska, Komis, & Ravanis, 
2006). Αναζητήθηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά των ιδεών, πρακτικών και των ανα-
γκών των νηπιαγωγών στην Ελλάδα, όπως προέκυψαν από ερωτηματολόγιο με ερωτή-
σεις κλειστού και ανοικτού τύπου, το οποίο συμπλήρωσαν 130 εν ενεργεία εκπαιδευ-
τικοί προσχολικής αγωγής. Παρατηρήθηκε πως οι διδακτικές επιλογές στις οποίες προ-
έβαιναν οι νηπιαγωγοί, φαίνεται να σχετίζονταν με το εκπαιδευτικό προφίλ των τελευ-
ταίων. Δηλαδή, οι νηπιαγωγοί που είχαν μια πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις Φυ-
σικές Επιστήμες, έδειχναν να ασχολούνται πιο συστηματικά με αυτές στη σχολική 
τάξη, αντίθετα με τις νηπιαγωγούς που δεν είχαν λάβει πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση.  

Η Δημητρίου (2010) επιχείρησε να καταγράψει τις αντιλήψεις των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Συγκεντρώνοντας 170 φοιτητές/τριες από τα 
παιδαγωγικά τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, συνέλεξε δεδομένα 
με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε από τους/τις φοιτητές/τριες. Από 
τα αποτελέσματα φαίνεται πως οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν θετική 
στάση απέναντι στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Μεταξύ άλλων, θεωρούν 
πως είναι πρώτης προτεραιότητας η μύηση των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες με 
βιωματικό τρόπο μέσα από ομαδοσυνεργατικές πρακτικές, ώστε να προωθείται η 
διερεύνηση και η ανακάλυψη εννοιών από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών. 

Ευρήματα διαφορετικά από την παραπάνω έρευνα παρουσιάστηκαν το 2001 (Χαλκιά, 
Κ.). Ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν από το Μαράσλειο Διδασκαλείο ανέδειξαν 
πως πολλές φορές οι νηπιαγωγοί υιοθετούν μια αρνητική στάση απέναντι στο πεδίο 
των Φυσικών Επιστημών και τη διδασκαλία σχετικών με αυτό εννοιών. Επιπλέον, στο 
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ίδιο πλαίσιο θεωρούν πως οι έννοιες της Φυσικής απαιτούν αφαιρετική σκέψη και 
σύνθετους συλλογισμούς, κάτι που καθιστά τη διδασκαλία τους απαγορευτική στις 
τάξεις του νηπιαγωγείου. Ωστόσο, οι ίδιοι νηπιαγωγοί μετά τη συμμετοχή τους σε 
πρόγραμμα επιμόρφωσης παρουσίασαν θετική αλλαγή στις απόψεις τους και 
μεγαλύτερη ευελιξία και δεκτικότητα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης 
δραστηριοτήτων από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών στις διδακτικές τους 
πρακτικές. 

Μια ακόμα έρευνα που προσπάθησε να διακρίνει τις πεποιθήσεις των νηπιαγωγών για 
τις Φυσικές Επιστήμες έγινε το 2009 (Βαρσάμου, Τσελφές, Φασουλόπουλος). Στην 
έρευνα συμμετείχαν 30 εν ενεργεία νηπιαγωγοί, οι οποίες συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγια ύστερα από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα. Από τα 
συμπεράσματα της έρευνας φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί δείχνουν μια θετική στάση 
προς τη συμπερίληψη δραστηριοτήτων από τις Φυσικές Επιστήμες στην τάξη τους, 
χωρίς όμως να έχουν απόλυτη άνεση να θίξουν θέματα που δε διδάχθηκαν στο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν 30 νηπιαγωγοί (Τζιμογιάννης, 2002) τα 
συμπεράσματα φανερώνουν τη μη συστηματική ενσωμάτωση των Φυσικών 
Επιστημών σε νηπιαγωγεία της βορειοδυτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι 
ερωτηθείσες ενώ δήλωσαν την πρόθεσή τους να εντάσσουν τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών στο ημερήσιο πρόγραμμα, κάτι τέτοιο δε φαίνεται να υλοποιείται. 
Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνονται και συμπεράσματα άλλων ερευνών, καθώς 
αναδεικνύεται από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών η ελλιπής τους κατάρτιση στις 
Φυσικές Επιστήμες και, συνεπώς, εκφράζεται η ανησυχία αυτών και το άγχος τους για 
τη διεξαγωγή σχετικών δραστηριοτήτων και διδακτικών παρεμβάσεων. 

Στην παρούσα έρευνα έχουμε ως στόχο να ερευνήσουμε τις απόψεις των μελλοντικών 
νηπιαγωγών που φοιτούν σε Πανεπιστημιακό Τμήμα και παρακολουθούν το μάθημα 
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της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και το μάθημα της Μουσειολογίας Φυσικών 
Επιστημών. Για τον σκοπό αυτό, διατυπώθηκε το παρακάτω ερώτημα: 

Πώς προσδιορίζουν οι φοιτητές την επάρκειά τους στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών 
και τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, και πώς αξιολογούν τη θέση αυτής στο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου; 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Χρόνος και τόπος της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, Αχαΐα, και συγκεκριμένα στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, τον Δεκέμβριο 2015. 

Δείγμα 

Η επιλογή του δείγματος προέκυψε από «βολική» δειγματοληψία, καθώς τα άτομα που 
συμμετείχαν στην έρευνα αποτελούνταν από το κοντινό περιβάλλον των ερευνητών· 
στην έρευνα συμμετείχαν 41 φοιτητές/τριες του Γ’ και Δ’ έτους, του Τμήματος Επι-
στημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, οι οποίοι/ες παρακολουθούσαν τα μαθήματα της Μουσειολογίας Φυσικών Επι-
στημών (Μάθημα επιλογής) και της Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχο-
λική Ηλικία (Υποχρεωτικό μάθημα). 

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια γραπτού ανώνυμου ερωτηματολογίου, το 
οποίο αποτελούνταν από 11 ερωτήσεις, κλειστού (9) και ανοικτού τύπου (2). Οι ερω-
τήσεις του ερωτηματολογίου προέκυψαν από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και τα ερευ-
νητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορούσε τα 
προσωπικά στοιχεία των φοιτητριών, όπως το φύλο, την ηλικία, την κατεύθυνση σπου-
δών. Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αφορούσε τις απόψεις των φοιτητών/τριών για τη 
σχέση τους με τις Φυσικές Επιστήμες. Η τρίτη και τελευταία ομάδα ερωτήσεων είχε να 
κάνει με τις θέσεις των φοιτητών/τριών σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επι-
στημών στο νηπιαγωγείο. 

Ανάλυση των δεδομένων 

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμ-
ματος στατιστικής επεξεργασίας IBM SPSS Statistics vol. 22, ενώ τα ποιοτικά δεδο-
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μένα που προέκυψαν από τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις καταγράφηκαν και ομαδοποι-
ήθηκαν, έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση και αξιολόγησή τους (Cohen, M., 
Manion, L., Morrison, K., 2008).  

Ζητήματα δεοντολογίας 

Οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερώθηκαν γραπτά από σχετικό υπόμνημα στο έντυπο του 
ερωτηματολογίου και προφορικά από τις οδηγίες της ερευνήτριας για τον σκοπό της 
έρευνας και υπογραμμίστηκε η εμπιστευτικότητα, η ανωνυμία και η μη ανιχνευσιμό-
τητα που συνοδεύει τα ερωτηματολόγια. Τέλος, έγινε λόγος για το δικαίωμά τους να 
εγκαταλείψουν την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή ή να μην απαντήσουν σε συγκεκριμέ-
νες απαντήσεις (Cohen, M., ό.π.). 

Αποτελέσματα 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά σαράντα (40) φοιτήτριες και ένας (1) φοιτητής, 
ενώ οι ηλικίες των συμμετεχόντων . Όσον αφορά στην αξιολόγηση της επάρκειας στο 
πεδίο των Φυσικών Επιστημών, όπως την προσδιορίζουν οι συμμετέχοντες μπορούν 
να σημειωθούν τα ακόλουθα. Στην ερώτηση σχετικά με την εξοικείωσή τους με το 
αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών (Ερώτηση 4), το 61% δήλωσε πως η εξοικείωσή 
τους είναι λίγη, τo 31,7% δήλωσε πως έχει αρκετή εξοικείωση με το αντικείμενο, ενώ 
7,3% πως έχει πολλή εξοικείωση με το αντικείμενο. Κανένας από τους συμμετέχοντες 
δεν χαρακτήρισε την εξοικείωση με «καθόλου» και «πάρα πολύ». 

Ακόμη, ερευνήθηκε ποιες στάσεις και δεξιότητες και σε ποιο βαθμό ενισχύονται στα 
νήπια, όταν αυτά ασχολούνται με τις Φυσικές Επιστήμες (Ερώτηση 7). Το 97,6% 
έκρινε πως κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης των παιδιών με τις Φυσικές Επιστήμες 
αξιοποιείται αρκετά, πολύ και πάρα πολύ (με 31,7%, 31,7% και 34,1% αντίστοιχα) η 
περιέργειά τους για τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ το 2,4% θεωρεί πως λίγο ισχύει η 
παραπάνω πρόταση. Επίσης, σύμφωνα με τη θέση πως η διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αναπτύσσει την κριτική σκέψη το 90,2% 
αποδέχεται αυτή τη θέση αρκετά, πολύ και πάρα πολύ (36,6%, 39% και 14,6% 
αντίστοιχα) ενώ το 2,4% αποδέχεται λίγο την παραπάνω θέση. Ένα (1) άτομο δεν 
έδωσε απάντηση στο υποερώτημα. 

Το 78,8% αναγνωρίζει πως η ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με έννοιες 
των Φυσικών Επιστημών βελτιώνουν την ικανότητα λήψης απόφασης αρκετά, πολύ 
και πάρα πολύ (με αντίστοιχα ποσοστά 43,9%, 29,3% και 4,9%) και το 22% από τους 
ερωτηθέντες θεωρούν πως κάτι τέτοιο συμβαίνει λίγο.Όσο αφορά στην ενίσχυση, από 
μέρους των νηπίων, της θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη, το 19,5% θεωρεί πως 
ισχύει λίγο, το 31,7% αρκετά, το 34,1% πολύ και το 14,6% πάρα πολύ.Τέλος, το 9,8% 
των συμμετεχόντων δήλωσε πως συμβάλλει λίγο η διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 
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στην οργάνωση των υπαρχουσών εμπειριών, το 34,1% αρκετά, το 41,5% πολύ και το 
14,6% πάρα πολύ. 

 Οι συμμετέχοντες στην ερώτηση που διατυπώθηκε σχετικά με το κατά πόσο θεωρούν 
πως η κατάρτισή τους που προβλέπεται στο Τμήμα είναι επαρκής για να οργανώσουν 
μελλοντικά δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής στα πλαίσια της σχολικής 
τάξης (Ερώτηση 8), το 17,1% έκρινε πως είναι λίγο επαρκής, το 51,2% αρκετά, το 
26,8% πολύ και το υπόλοιπο 4,9% πάρα πολύ επαρκής. Κατά τη διερεύνηση της 
πρόθεσης των μελλοντικών νηπιαγωγών να αξιοποιήσουν δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν έννοιες των Φυσικών Επιστημών (Ερώτηση 10), σύμφωνα με τα 
δεδομένα το 9,8% δήλωσε λίγο, το 39% δήλωσε αρκετά, το 29,3% πολύ και το 
υπόλοιπο  22% πάρα πολύ. 

Σχετικά με τη θέση των Φυσικών Επιστημών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών για 
το νηπιαγωγείο, οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί κλήθηκαν να απαντήσουν στο κατά πόσο 
θεωρούν ότι είναι σημαντική η ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις 
Φυσικές Επιστήμες. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε πως το 4,9% θεωρεί πως 
είναι λίγο σημαντική η ενασχόληση των νηπίων με τις Φυσικές Επιστήμες, το 26,8% 
αρκετά σημαντική, το 48,8% πολύ σημαντική και το 19,5% πάρα πολύ σημαντική. 
Τέλος, κάτι που θα ενίσχυε την απόφαση των ερωτηθέντων μελλοντικά να ασχοληθούν 
στο πλαίσιο της σχολικής τάξης με έννοιες από τις Φυσικές Επιστήμες (Ερώτηση 11), 
όπως δήλωσαν στην ανοιχτή ερώτηση 26 από τα 41 άτομα, είναι τα σεμινάρια. 

Κατά την ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων έγινε η προσπάθεια να διερευνηθεί 
η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στον βαθμό που θεωρούν οι συμμετέχοντες 
εξοικειωμένο τον εαυτό τους στις ενότητες των Φυσικών Επιστημών και στο βαθμό 
που θεωρούν πως η κατάρτισή τους είναι επαρκής, προκειμένου να οργανώσουν οι ίδιοι 
δραστηριότητες στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Για τη διερεύνηση αυτής της σχέσης 
χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman, έτσι ώστε να εντοπιστεί το 
μέγεθος της γραμμικής συσχέτισης των συγκεκριμένων ποιοτικών μεταβλητών 
διάταξης. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην εξοικείωση των 
ερωτηθέντων για το πεδίο των ζωντανών οργανισμών και την επάρκειά τους σε αυτό, 
ο δείκτης Spearman (0,472) υπέδειξε πως οι μεταβλητές αυτές έχουν ασθενή γραμμική 
συσχέτιση. Συνεπώς, η εξοικείωση που δηλώνουν να έχουν σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη ενότητα των Φυσικών Επιστημών, φαίνεται να σχετίζεται με τον βαθμό 
που θεωρούν πως έχουν επαρκείς γνώσεις, έτσι ώστε να οργανώσουν σχετικές 
δραστηριότητες μελλοντικά. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται ο βαθμός της εξοικείωσης 
με την ενότητα, τόσο θεωρούν τις γνώσεις τους επαρκείς για τη διδασκαλία στα πλαίσια 
της σχολικής τάξης. Η σχέση αυτή είναι στατιστικά σημαντική (r(39)=0,472 και 
p=0,002<0,01). 

 Αντίστοιχα, κατά τη διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στην εξοικείωση με την 
ενότητα Έννοιες και Φαινόμενα του φυσικού κόσμου, και την επάρκειά των 
ερωτηθέντων σχετικά με την οργάνωση αντίστοιχων δραστηριοτήτων, ο συντελεστής 
συσχέτισης υπέδειξε πως υπάρχει μέτρια γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο 
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μεταβλητές. Ο δείκτης Spearman (rho=0,602) υποδεικνύει πως η εξοικείωση στην 
ενότητα σχετίζεται μέτρια και θετικά με την επάρκεια σχεδιασμού δραστηριοτήτων 
σχετικών με Έννοιες και Φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο. Άρα, όσο αυξάνεται η 
εξοικείωση των ερωτηθέντων με τη συγκεκριμένη ενότητα, τόσο αυξάνεται και η 
επάρκειά τους, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, σχετικά με την οργάνωση των σχολικών 
δραστηριοτήτων. Επίσης, η σχέση αυτή είναι και στατιστικά σημαντική 
(rho(39)=0,602 και p=0,001<0,01). 

Συμπεράσματα- Συζήτηση 

Από τα δεδομένα της έρευνας, μπορούν να γίνουν ορισμένες διαπιστώσεις σχετικά με 
το πώς προσδιορίζουν οι φοιτητές/τριες την επάρκειά τους στο πεδίο των Φυσικών Ε-
πιστημών. Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις τους, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερω-
τηθέντων δήλωσε πως έχει λίγη εξοικείωση με το αντικείμενο των Φυσικών Επιστη-
μών. Η όχι και τόσο καλή σχέση που διακρίνεται από τα παραπάνω δεδομένα συμφωνεί 
με την διαπίστωση του Τζιμογιάννη (2002) σχετικά με την ελλιπή κατάρτιση των νη-
πιαγωγών σε ζητήματα Φυσικών Επιστημών. Όσο αφορά στο πώς προσδιορίζουν οι 
φοιτητές/τριες την επάρκειά τους σε σχέση με τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, 
διαπιστώνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων αξιολογούν ως αρκετή 
την επάρκειά τους, έτσι ώστε μελλοντικά να σχεδιάσουν δραστηριότητες από τη γνω-
στική περιοχή των Φυσικών Επιστημών. Ακόμη, από τις απαντήσεις που δίνουν οι φοι-
τητές/τριες, προκύπτει πως υπάρχει η πρόθεση από μέρους τους να συμπεριλάβουν 
δραστηριότητες από την περιοχή των Φυσικών Επιστημών στη διδακτική πράξη. Η 
θέση αυτή ταυτίζεται και με άλλες έρευνες (Βαρσάμου, Τσελφές, Φασουλόπουλος, 
2009· Χαλκιά, 2001· Δημητρίου 2010) οι οποίες τόνισαν πως οι νηπιαγωγοί 
παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στην συμπερίληψη δραστηριοτήτων από τις 
Φυσικές Επιστήμες. Η παραπάνω διαπίστωση παρουσιάζει επίσης ομοιότητες με τα 
ευρήματα του Τζιμογιάννη (2002), όπου σημειώνεται πως η πρόθεση των νηπιαγωγών 
να συμπεριλάβουν στο ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών εί-
ναι θετική· εντούτοις η πρόθεση αυτή δεν υλοποιείται. 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, φαίνεται 
πως οι φοιτητές/τριες αξιολογούν θετικά τη θέση των Φυσικών Επιστημών στο Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και διαπιστώνουν πως η διδασκαλία εννοιών από 
τις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να καλλιεργήσει στάσεις και υψηλού επιπέδου δεξιότη-
τες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μάλιστα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέ-
ντων αξιολόγησε ως πολύ σημαντική την ενασχόληση των νηπίων με τις Φυσικές Επι-
στήμες, άποψη που υποστηρίζεται και από τη Χαλκιά (2001). 

Αναλυτικότερα, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες σε κάθε ερώτηση δήλωσαν πως 
η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών αξιοποιεί πάρα πολύ την περιέργεια των παι-
διών για τον περιβάλλοντα χώρο, ενθαρρύνει πολύ την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 
βελτιώνει αρκετά τη λήψη αποφάσεων, κινητοποιεί πολύ τα παιδιά να έχουν μια θετική 
στάση προς την επιστήμη και συμμετέχει πολύ στην οργάνωση των υπαρχουσών εμπει-
ριών. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν ομοιότητες με τα αποτελέσματα της 
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Δημητρίου (2010), σύμφωνα με τα οποία οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν πως 
η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο συντελεί στην απόκτηση υ-
ψηλού επιπέδου δεξιοτήτων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως έγινε η προ-
σπάθεια να διερευνηθούν οι σχέσεις ανάμεσα στην εξοικείωση των φοιτητών με περιο-
χές των Φυσικών Επιστημών, όπως την όρισαν οι ίδιοι, και στον βαθμό που θεωρούν 
πως η κατάρτισή τους είναι επαρκής, προκειμένου οι ίδιοι να υλοποιήσουν αντίστοιχες 
δραστηριότητες στη σχολική τάξη. Αυτό που σημειώθηκε είναι πως στις επιμέρους θε-
ματικές ενότητες φαίνεται να υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική γραμμική συσχέ-
τιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. 

Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αξιοποίησε δεδομένα τα οποία προέκυψαν από «βολική» δειγματο-
ληψία. Συνεπώς η όποια γενίκευση στον πληθυσμό πρέπει να γίνει με προσοχή. Τέλος, 
στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν συγκεκριμένες διαστάσεις του ιδιαίτερα πολύ-
πλευρου ζητήματος της κατάρτισης των νηπιαγωγών σε σχέση με ζητήματα Φυσικών 
Επιστημών. Η αναζήτηση των παραγόντων για τους οποίους οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί 
δεν έχουν αρκετή εξοικείωση με το πεδίο των Φυσικών Επιστημών, αλλά και η περαι-
τέρω διερεύνηση των κινήτρων που ωθούν τους νηπιαγωγούς να συμπεριλαμβάνουν 
στη διδακτική πράξη δραστηριότητες από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών, θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών ερευνών.  

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Bagakis, G., Balaska, G., Komis, V., Ravanis, K. (2006, September). Science education 
ideas, practices and needs of pre-primary school teachers in Greece. Science Education 
International, σσ. 171-186. 

Βαρσάμου, Α, Τσελφές, Β., Φασουλόπουλος, Γ. (2009). Δραστηριότητες σχετικές με 
τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: πως οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών μετα-
σχηματίζουν μια διδακτική πρόταση. Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυ-
σικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (σσ. 224-231). 

Cohen, M., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Α-
θήνα: Μεταίχμιο. 

Δημητρίου, Α. (2006). Οι απόψεις φοιτητών υποψηφίων νηπιαγωγών για τη διδασκα-
λία των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση. Διδακτική των Φυσικών Ε-
πιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης, 135-142. 

Δημητρίου, Α. (2010). Οι αντιλήψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διαπιστώσεις και προοπτικές. 
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη, 7-28. 

302

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Καλλέρη, Μ., Ψύλλος, Δ. (2001). Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για έννοιες και φαι-
νόμενα του φυσικού κόσμου. Στο Κ. Ραβάνης, Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυ-
σικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις. Πάτρα. 

Κόκκοτας,Π. (2001). Το είναι και το γίγνεσθαι της Διδακτικής των Φυσικών Επιστη-
μών. Στο Έ. γ. Επιστημών, Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις αρχές του 21ου 
αιώνα- Προβλήματα και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Κολιόπουλος, Δ. (2003). Η Επι-μόρφωση των Εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαί-
δευσης στις Φυσικές Επιστήμες: Η περίπτωση του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Αθηνών 
και η διατύπωση του προβλήματος. Ένωση Διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών. 

Matthews, M. (2007). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Επίκεντρο 

Ραβάνης , Κ. (2003). Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Εκδό-
σεις Νέων Τεχνολογιών. 

Τζιμογιάννης, Α. (2002). Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά με τη δι-
δασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο: μια μελέτη περίπτωσης. 278-
284. 

Χαλκιά, Κ. (2001). Η μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών στις έννοιες των Φυσικών Επι-
στημών: Εμπειρίες από το Μαράσλειο Διδασκαλείο της Αθήνας. Στο Η μύηση των μι-
κρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις (σσ. 95-
99). Πάτρα. 

303

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Αρχαίοι Έλληνες Δραματουργοί στο ελληνικό εκδοτικό τοπίο του 20ου αιώνα 

Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ    
Εκπαιδευτικός (ΠΕ02, ΠΕ07)  

kalypsodj@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί μία σύντομη αναφορά στις μεταφράσεις του Αρχαίου 
Δράματος στην Ελλάδα του πρώτου τέταρτου του 20ο αιώνα. Εξετάζει εν τάχει τις 
ιστορικές συνθήκες και τις εξελίξεις στον εκδοτικό χώρο, που ευνόησαν την άνθιση 
της μετάφρασης των αρχαίων δραματουργών. Καταγράφει τη μετάβαση από το 
τυπογραφείο στις πρώτες σειρές Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων των συστηματικών 
εκδοτών, επιχειρεί σύντομα αφιερώματα στις σημαντικότερες από αυτές, 
αναφέροντας και τα ονόματα αξιόλογων μεταφραστών, που συνεργάστηκαν για την 
επιτυχία του όλου εκδοτικού εγχειρήματος. Η εργασία βασίζεται σε βιβλιογραφική 
έρευνα της υπογράφουσας σε διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης που παρατίθενται 
στο τέλος και σε προσωπική της απόπειρα ερμηνείας των ευρημάτων αυτής. 

Λέξεις-Κλειδιά: νεοελληνική μετάφραση αρχαίου δράματος, 20ος αιώνας, σειρά, 
μεταφραστές. 

Εισαγωγή 

Η Ελλάδα στο κατώφλι του 20ου αιώνα επιχειρεί αφενός να αποτινάξει από πάνω της 
τη βαρύτατη ήττα του 1897, να αποκτήσει πολιτική σταθερότητα, να επεκτείνει τα 
σύνορά της κι αφετέρου να εκσυγχρονιστεί, να εξευρωπαϊστεί, ώστε να ακολουθήσει 
τα υπόλοιπα κράτη της Γηραιάς Ηπείρου στην οικονομική ανάπτυξη, στην 
αστικοποίηση, στην κοινωνική αναδιάρθρωση (Ι.Ε.Έ.τ.Δ). 

Παρατηρείται άνοδος στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, ειδικά στα αστικά κέντρα. 
Το μορφωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα σταδιακά αναβαθμίζεται. Η φιλαναγνωσία 
ανακηρύσσεται σε αρετή, η γνώση καταξιώνεται ως κοινωνικό και πνευματικό αγαθό. 
Στον εκδοτικό χώρο ο νέος αιώνας βρίσκει την ελληνική αγορά να επιδιώκει και 
τελικώς να επιτυγχάνει το πέρασμα από τον εκδότη- τυπογράφο στον επαγγελματία 
εκδότη (Γιούργος, 2001:134-140), ο οποίος εκδίδει συστηματικά έργα εγχώριων και 
ξένων δημιουργών, εφαρμόζει συγκεκριμένη εκδοτική πολιτική και δε συνιστά απλό 
διεκπεραιωτή ανάμεσα στο συγγραφέα και στον αναγνώστη. Το βιβλίο εκτός από 
πνευματικό αγαθό γίνεται σταδιακά κι εμπορεύσιμο προϊόν. Η ιστορία των ιδεών 
συναντά τους νόμους της αγοράς.  

Την ίδια εποχή αναβαθμίζεται η Εθνική Βιβλιοθήκη, καθώς μεταστεγάζεται στο νέο 
της μέγαρο, στο κέντρο της Πρωτεύουσας, το οποίο οικοδομήθηκε μεταξύ 1887-1902 
χάρη στη δωρεά του εθνικού ευεργέτη Παναγή Βαλλιάνου. Η μεγαλοπρεπής αυτή 
στέγη, που αποκτά συμβολικά το βιβλίο, αφενός αποτυπώνει το ενδιαφέρον που η 
πνευματική κι η επιχειρηματική δραστηριότητα της εποχής επιδεικνύει σ’ αυτό, ενώ 

304

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



αφετέρου προοικονομεί την ανάπτυξη που πρόκειται να γνωρίσει η ελληνική 
εκδοτική αγορά του βιβλίου τις επόμενες δεκαετίες. 

Τα κλασικά γράμματα στον εικοστό αιώνα 

Η παιδαγωγική-διδακτική, η ανθρωπιστική- ηθική κι η πνευματική- εκπαιδευτική 
αξία των έργων των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων αναγνωριζόταν ήδη από την 
Αρχαιότητα. Στην Πολιτεία (606e) ο Πλάτων αναφέρει ότι «Ὁ Ὃμηρος πεπαίδευκε 
τήν Ἑλλάδα». Τα ομηρικά έπη ήδη επί τυράννου Πεισίστρατου στην Αθήνα έγιναν 
διδακτικό εγχειρίδιο, ενώ έργα και αποσπάσματα από το σύνολο της αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας αποτελούν σχολικά αναγνώσματα σ’ ολόκληρη την ιστορία 
της Ελληνικής Εκπαίδευσης.  

Η έκδοση των κειμένων των κλασικών γραμμάτων στα χρόνια του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού συμβάδισε με την προσπάθεια αφύπνισης του σκλαβωμένου τότε 
γένους, η οποία εκπορευόταν από την πεποίθηση ότι η παιδεία θα οδηγήσει στην 
εθνική συνειδητοποίηση και στον αγώνα για την ελευθερία. Από τον Αδαμάντιο 
Κοραή στο Παρίσι, ως το Ρήγα Φεραίο, κι από τον Ευγένιο Βούλγαρη ως τον Κοσμά 
τον Αιτωλό, η μεγάλη πλειοψηφία των επονομαζόμενων «δασκάλων του έθνους» 
επένδυσε στα κείμενα των Αρχαίων Ελλήνων δημιουργών, ώστε μέσα από τη μελέτη 
τους να γαλουχηθούν οι σκλαβωμένοι Έλληνες με τα ανθρωπιστικά ιδανικά και τις 
αξίες που θα τους βοηθήσουν να συγκροτηθούν εθνικά και προσωπικά.  

Στην Ελλάδα των αρχών του εικοστού αιώνα η εμπιστοσύνη στην παιδαγωγική κι 
αισθητική αξία των κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας παραμένει 
αδιάπτωτη. Τα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Ποίησης, Ρητορικής και Φιλοσοφίας 
διδάσκονται σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και από τη Φιλοσοφική 
Σχολή του Καποδιστριακού. Μεγάλοι ευρωπαίοι φιλόλογοι πραγματοποιούν εκδόσεις 
αποκατάστασης των αρχαίων ελληνικών έργων με κριτικό υπόμνημα, σχολιάζουν και 
μελετούν το περιεχόμενό τους. Παντοδαποί καλλιτέχνες εμπνέονται ήδη από την 
Αναγέννηση από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και παράγουν έργα τέχνης που 
αφορούν όλο το φάσμα του καλλιτεχνικού επιστητού. Η επίδραση του Κλασικισμού 
στην Ευρώπη, έχοντας αποκτήσει ισχυρές βάσεις και στο νεοσύστατο ελληνικό 
κράτος ήδη από την εποχή της βασιλείας του Όθωνα, ενισχύεται. Η εθνική 
υπερηφάνεια, ταπεινωμένη από τις πρόσφατες ήττες, ανατρέχει στα έργα των 
αρχαίων προγόνων της, για να συντηρήσει την πληγωμένη της αυτοπεποίθηση κι 
αισιοδοξία.  

Το γλωσσικό ζήτημα 

Η πνευματική ζωή του Ελληνικού Κράτους ταλανίζεται ακόμη από το γλωσσικό 
ζήτημα, γεγονός που έχει επιπτώσεις στο εκδοτικό τοπίο αλλά και στην εκπαιδευτική 
πολιτική της εποχής. Η λογοτεχνική γενιά του 1880 αναδεικνύει δυναμικούς 
υποστηρικτές του δημοτικισμού με πνευματικό τους ταγό τον Κωστή Παλαμά. Αλλά 
οι λόγιοι συντηρητικοί υπερασπιστές της καθαρεύουσας αμύνονται σθεναρά. 
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Υποστηρικτές της Δημοτικής είναι, εκτός από τους λογοτέχνες, και σημαντικοί 
επιστήμονες, προοδευτικές προσωπικότητες της εποχής (Δημήτριος Γληνός, 
Αλέξανδρος Δελμούζος, Μανόλης Τριανταφυλλίδης). Επιδιώκουν την ανάδειξη της 
Δημοτικής σε επίσημη γλώσσα στην εκπαίδευση, στη δημοσιογραφία και στη 
δημόσια ζωή. Το 1917 η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του Ελευθέριου Βενιζέλου 
εισάγει τη διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας στις τέσσερις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου. Μετά την εκλογική ήττα του Βενιζέλου ωστόσο το Νοέμβριο 
του 1920, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που ήταν γραμμένα στη Δημοτική αποσύρονται.  

Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι των αρχών του 20ου αιώνα, ειδικά μια μεγάλη 
πλειοψηφία όσων διδάσκουν στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 
356), τάσσονται φανατικά στο πλευρό της Καθαρεύουσας, το ίδιο κι ο Επίσημος 
Κλήρος. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών συγγραμμάτων γράφεται στην 
καθαρεύουσα.  

Η ελληνική ενδογλωσσική μετάφραση (μεγάλο μέρος της οποίας αποτελεί η 
μεταφορά των κειμένων των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων στην επίσημη ή/και 
στην ομιλούσα γλωσσική έκφραση της εκάστοτε εποχής) και συγκεκριμένα αυτή των 
τεσσάρων πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα συνδέεται αναπόσπαστα με το 
γλωσσικό ζήτημα. Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στη μετάφραση του Ευαγγελίου 
αλλά φτάνουν και στα αρχαία κείμενα (Χαραλάμπους, 2001: 147-153). Οι οπαδοί του 
φορμαλισμού πιστεύουν ότι κινδυνεύουν τα αρχαία κείμενα από τις μεταφράσεις. 
Επίσης, επειδή ονειρεύονται την επιστροφή στην αρχαία γλώσσα, βλέπουν στις 
μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών τη ματαίωση του σκοπού τους. Έτσι 
ταυτόχρονα με τις εκδόσεις των μεταφρασμένων κλασικών κειμένων, κυκλοφορούν 
και κριτικές εκδόσεις τους, με εισαγωγή, σχόλια και κριτικό υπομνηματισμό, χωρίς 
όμως μετάφραση. Τα βιβλία  του πανεπιστημιακού Γεωργίου Μιστριώτη, πολλά από 
τα οποία εκδόθηκαν από το βιβλιοπωλείο Π.Δ. Σακελλαρίου, αποτελούν 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των κλασικών εκδόσεων κι απευθύνονται βέβαια 
σε ειδικό κοινό.   

Η μετάφραση των αρχαίων ελληνικών κειμένων στη Δημοτική απέκτησε συνεπώς 
πολιτικό χαρακτήρα, όπως μαρτυρούν άλλωστε και τα επεισόδια που προκλήθηκαν 
κατά τα «Ορεστειακά», τα οποία εμπλουτίζουν τον κύκλο του αίματος που χύνεται 
στους δρόμους της πρωτεύουσας λίγο νωρίτερα, κατά τα «Ευαγγελικά». Όταν ο 
καθηγητής του Καποδιστριακού Γεώργιος Σωτηριάδης μετέφρασε την Ορέστεια του 
Αισχύλου στη Δημοτική για τις ανάγκες της παράστασης του Βασιλικού Θεάτρου το 
1903, το αντίπαλο δέος με επικεφαλής τον πανεπιστημιακό Γεώργιο Μιστριώτη 
συγκρότησε συλλαλητήριο στις 8 Νοεμβρίου του 1903, που σφραγίστηκε από ένα 
νεκρό και πολλούς τραυματίες. Παρά τις αντιδράσεις όμως η μετάφραση των 
αρχαίων ελληνικών κειμένων στη Δημοτική κερδίζει έκτοτε έδαφος. Σ’ αυτό 
συνέβαλε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταφραστών της εποχής ήταν εκτός από 
φιλόλογοι και λογοτέχνες της γενιάς του 1880, πιστοί υπέρμαχοι του Δημοτικισμού. 
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Επίσης ισχυροποιήθηκε στους κόλπους των προοδευτικών πνευματικών ανθρώπων η 
αντίληψη ότι η επικράτηση της απλής γλώσσας κι η μετάφραση των κλασικών 
κειμένων θα είχε ως αποτέλεσμα την πνευματική αναγέννηση του γένους.  

Η συστηματική μετάφραση των αρχαίων ελληνικών δραμάτων 

Λίγο πριν κάνουν την εμφάνισή τους οι συστηματικοί εκδότες στην ελληνική αγορά 
οι εκδόσεις των μεταφράσεων των αρχαίων κλασικών έργων γίνονταν με τη 
συνεργασία συγγραφέα-τυπογράφου. Το τυπογραφείο ο «Παλαμήδης», αυτό των 
αδερφών Περρή ή των αδερφών Κτενά, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα 
αναλάμβαναν την εκτύπωση των μεταφρασμένων αρχαίων δραμάτων.  Αναλάμβαναν 
δηλαδή να δώσουν σάρκα κι οστά στις φιλόδοξες μεταφραστικές απόπειρες 
διανοούμενων και φιλολόγων, που επιχειρούσαν αυτοεκδόσεις.  

Σημαντική είναι η συμβολή των φιλολογικών και λογοτεχνικών περιοδικών της 
εποχής στην καλλιέργεια της μετάφρασης των αρχαίων δραμάτων στα Νέα Ελληνικά. 
Φιλόλογοι και λογοτέχνες πειραματίζονται και καταθέτουν αποσπασματικά τη 
μεταφραστική τους πρόταση στην κρίση του αναγνωστικού κοινού και των κριτικών 
της λογοτεχνίας. Ο Δημήτρης Σάρρος, ένας από τους εργατικότερους νεοέλληνες 
μεταφραστές, παρουσίασε για πρώτη φορά το μεταφραστικό του έργο από τις στήλες 
του περιοδικού Ζωή της Κων/ λεως (1920), το οποίο δημοσίευσε τις μεταφράσεις του 
Ιππόλυτου και της Ιφιγένειας εν Αυλίδι του Ευριπίδη.  

Άλλοι μεταφραστές βρίσκουν φιλόξενο έδαφος στα περιοδικά, πρόθυμο να υποδεχτεί 
το αποτέλεσμα του λογοτεχνικού τους ταλάντου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
αρκετές αρχαίες τραγωδίες, πριν εκδοθούν ολοκληρωμένες από τη σειρά του ΦΕΞΗ 
δημοσιεύτηκαν πρώτα αποσπασματικά σε φιλολογικά περιοδικά. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η Ορέστεια, σε μετάφραση Ι. Γρυπάρη. Ο ποιητής τη δημοσιεύει 
στο περιοδικό Ακρίτας το 1904, ενώ, δύο χρόνια μετά, στα 1906, το πλήρες κείμενο  
του Αγαμέμνονα, φιλοξενείται στο περιοδικό Ηλύσια.   

Στα φιλολογικά περιοδικά δημοσιεύονται κατά κόρον κι οι μεταφράσεις των αρχαίων 
ελληνικών δραμάτων, που έχουν σωθεί αποσπασματικά. Αναφέρονται ενδεικτικά το 
Φιλολογικόν Δελτίον, η Ελληνική Δημιουργία, ο Φρουρός, η Ποιητική Τέχνη, ο 
Λογοτέχνης. Εξαίρεση αποτελούν μόνο κάποιες συρραφές που έγιναν για τις ανάγκες 
θεατρικών παραστάσεων (π.χ. Μένανδρος). Ο Νουμάς, προπύργιο του δημοτικισμού, 
φιλοξενεί εξάλλου μεταφράσεις αρχαίων ελλήνων συγγραφέων σε καθαρή, σε 
«μαλλιαρή» δημοτική. Εκεί δημοσιεύεται για παράδειγμα «Του Σοφοκλή ο Αίας 
μεταφρασμένος από το Ζήσιμο Σίδερη» το 1904(τ.87, σελ. 1-8). Κατά τα τέλη του 
19ου αιώνα ιδρύονται οι εκδόσεις Ρώσση από το φιλόλογο και συγγραφέα Ιωάννη 
Ρώσση. Η Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, γίνεται επίσημο σχολικό 
εγχειρίδιο για την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα. Ωστόσο σταδιακά ο 
συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος ειδικεύεται στα σχολικά βοηθήματα και δε 
συμβαδίζει με τη μεταφραστική παραγωγή των αρχαίων κειμένων, η οποία ανθεί τις 
επόμενες δεκαετίες.  
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Γ. Φέξης: Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων 

Κατά το πρώτο πέμπτο του εικοστού αιώνα οι μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών 
δραμάτων στη νέα ελληνική γίνονται στον ίδιο ρυθμό με τα άλλα είδη της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας (Φιλοσοφία, Θέατρο, Ιστορία, Λυρική ποίηση). Η εμφάνιση 
των πρώτων συστηματικών εκδοτών στην ελληνική αγορά ενισχύει και 
συστηματοποιεί τις μεταφράσεις των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Ο Γεώργιος 
Φέξης είναι ο πρώτος «συστηματικός», δηλαδή ο πρώτος επαγγελματίας εκδότης, ο 
οποίος προσέλαβε φιλολογικό διευθυντή, κι εισήγαγε εμπορική πολιτική, πουλώντας 
τα βιβλία του με δόσεις (Γιούργος, 2001 :134-140). 

Ο ίδιος γύρω στα τέλη του 1910, στηρίζει μεγάλο μέρος της εκδοτικής του πολιτικής 
στη μετάφραση των έργων των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων. «Βιβλιοθήκη 
Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων» ονομάζεται η μία από τις τρεις σειρές βιβλίων που  
εγκαινιάζει, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής, ο εν λόγω εκδοτικός οίκος, 
η οποία συμπληρώνει τη «Φιλοσοφική και Κοινωνική Βιβλιοθήκη» και τη 
«Βιβλιοθήκη της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας». Η πώληση βιβλίων με δόσεις, η 
κατάτμηση των μεγάλων βιβλίων σε τεύχη κι η δημιουργία δικτύου συνδρομητών 
καθιστά προσιτά τα βιβλία, άρα και τα μεταφρασμένα έργα των Αρχαίων Ελλήνων 
Συγγραφέων στο ευρύ ελληνικό αναγνωστικό κοινό, υπηρετώντας έτσι τη σύνδεση 
των Ελλήνων με την πολιτιστική κληρονομιά τους.  

Ταυτόχρονα η συνεργασία του εκδοτικού οίκου με διακεκριμένους λογοτέχνες, 
φιλολόγους και μεταφραστές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και μάλιστα 
φανατικούς δημοτικιστές έφερε στις βιβλιοθήκες του ελληνικού αναγνωστικού 
κοινού αξιόλογες μεταφράσεις δραμάτων του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, 
του Αριστοφάνη και των περισσοτέρων από τα εκτενή αποσπάσματα του Μενάνδρου. 
Το 1910 μία από τις πρώτες μεταφράσεις της σειράς είναι αυτή της αισχύλειας 
τραγωδίας Πέρσαι με την υπογραφή του λόγιου και ποιητή Ιωάννη Ζερβού.  

Το εκδοτικό εγχείρημα στέφεται με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, καθώς ο Φέξης 
εξασφαλίζει τη συνεργασία επώνυμων φιλολόγων και σημαντικών λογοτεχνών της 
εποχής, όπως ο Μάρκος Αυγέρης, ο Κώστας Βάρναλης κι ο Ιωάννης Γρυπάρης. Η 
μετάφραση των Αρχαίων Δραμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, τουλάχιστον 
για όσους προσπαθούν να την αποδώσουν σε έμμετρη μορφή (Schnell,1955:35). 
Παρόλ’ αυτά η μεταφραστική παραγωγή της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας στα 
χρόνια που ακολουθούν είναι πολύ πλούσια.  

Ο φιλόλογος και ποιητής Ιωάννης Γρυπάρης σφραγίζει με το μεταφραστικό του έργο 
το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι δεν 
εμφανίζονται το ίδιο διάστημα κι άλλοι αξιόλογοι μεταφραστές. Το 1911 η πρώτη 
μετάφραση αρχαίου ελληνικού κειμένου, που εγκαινιάζει τη συνεργασία του 
Γρυπάρη με τη «Βιβλιοθήκη των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων» είναι το πλήρες 
κείμενο της τριλογίας του Αισχύλου (Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες).  
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Ο φιλόλογος και λογοτέχνης Μάρκος Αυγέρης ασχολήθηκε κυρίως με τις τραγωδίες 
του Σοφοκλή: το 1911 η Βιβλιοθήκη του Φέξη εμπλουτίζεται από τη μετάφραση της 
Ηλέκτρας του Σοφοκλή και τον επόμενο χρόνο ακολουθούν οι Ικέτιδες του Αισχύλου. 
Το 1911, κυκλοφορεί η μετάφραση της σοφόκλειας Αντιγόνης με την υπογραφή του 
λογοτέχνη Κωνσταντίνου Χρηστομάνου, καθώς και των τραγωδιών  Οιδίπους 
Τύραννος και Τραχίνιαι του Σοφοκλή σε μετάφραση Αρίστου Καμπάνη. Ο Πολύβιος 
Τ. Δημητρακόπουλος μεταφράζει τον  Ίωνα, του Ευριπίδη, ο οποίος κυκλοφορεί το 
1911, την ίδια δηλαδή χρονιά με τις Φοίνισσες του Ευριπίδη σε μετάφραση Νικολάου 
Ποριώτη.  

Η συνεργασία του φιλόλογου, ποιητή και κριτικού της λογοτεχνίας Κώστα Βάρναλη 
με τον εκδοτικό οίκο Γ. Φέξη εγκαινιάζεται το 1910 με την έμμετρη μετάφραση των 
Βακχών του Ευριπίδη. Το πηγαίο χιούμορ κι η σκωπτική διάθεση που διακρίνει το 
δημιουργό, στρέφει το μεταφραστικό του ενδιαφέρον προς το διονυσιακό χαρακτήρα 
της ευριπίδειας τραγωδίας. Ο Βάρναλης αξιοποίησε τη σατιρική του διάθεση στην 
απόδοση των κωμωδιών του Αριστοφάνη στη δημοτική. Ξεκίνησε από την κωμωδία 
Νεφέλαι και μετέφρασε συνολικά επτά έργα του Αρχαίου Κωμικού Ποιητή. Είχε 
προηγηθεί η μετάφραση στη δημοτική γλώσσα, πλην των Βακχών, πέντε από τα 
δράματα του Ευριπίδη και του Αίαντα του Σοφοκλή. 

Η μετάφραση κάθε δράματος είναι επίτομη, χαρτόδετη έκδοση, στην οποία δεν 
περιλαμβάνεται το αρχαίο κείμενο, γεγονός που επιτρέπει η τιμή του κάθε τόμου να 
είναι προσιτή για το κοινό και ταυτόχρονα επωφελής για τον εκδότη.  

Η κυκλοφορία της σειράς «Βιβλιοθήκη των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων» από τον 
εκδοτικό οίκο ΦΕΞΗ, σε συνδυασμό με την έκδοση του Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού 
Ελευθερουδάκη, της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας του Δρανδάκη (Πυρσού), 
καθώς κι η αρχή της συγγραφής του Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης του 
Δημητράκου διαμόρφωσαν στα μισά της τέταρτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα 
έργα υποδομής, τα οποία και υπηρέτησαν την προσπάθεια του Ελληνικού Κράτους να 
αναβαθμίσει σταθερά το πνευματικό του επίπεδο και να προσδιορίσει την πολιτιστική 
του ταυτότητα.  

Εκδόσεις Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος  

Οι εκδόσεις «Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος» κάνουν την εμφάνισή τους στο ελληνικό εκδοτικό 
τοπίο μέσα στη δεκαετία του 1920. «Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και 
Ποιητών» ονομάζεται η σειρά των αρχαίων ελληνικών κλασικών κειμένων του 
Ζαχαρόπουλου, ως επιμελητής της οποίας από το 1953 ως το 1958, προσλαμβάνεται 
ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Υπό τη διεύθυνσή του εκδόθηκαν εκατό περίπου τόμοι 
μεταφράσεων των αρχαίων κειμένων στη δημοτική.  

Τα βιβλία της σειράς ήταν αρχικά δερματόδετα τομίδια, διαστάσεων βιβλίου τσέπης, 
όλα αριθμημένα. Αργότερα, όταν το βιβλίο τσέπης μεσουρανούσε, έγιναν χαρτόδετα 
και για λόγους οικονομίας και για λόγους εκδοτικής πολιτικής, ώστε τα αρχαία 
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κλασικά κείμενα να φαίνονται προσιτά στο αναγνωστικό κοινό της εποχής, ως 
αντικείμενα φιλαναγνωσίας κι όχι ως αποκλειστικά ακαδημαϊκά διδακτικά 
αντικείμενα. Σε όλα τα βιβλία της σειράς, εκτός από τη νεοελληνική μετάφραση στη 
δημοτική, περιέχεται επίσης το αρχαίο κείμενο, εισαγωγή και σχόλια. Ενώ αρχικά η 
μετάφραση κάθε δράματος ήταν επίτομη, με την πάροδο του χρόνου, 
δημιουργήθηκαν και συγκεντρωτικές εκδόσεις, δύο ή τριών δραματικών έργων, του 
ιδίου τραγικού ποιητή, χαρτόδετες, προφανώς για λόγους ευκολίας και οικονομίας. Οι 
εκδόσεις με την πάροδο του χρόνου, μετονομάζονται σε «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»-Ι. 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., μετακομίζουν από την Αρσακείου στη Σίνα κι επιβιώνουν 
μέχρι σήμερα, ακολουθώντας την ίδια πολιτική στο χώρο των μεταφράσεων, 
συνεργαζόμενες με νεότερους μεταφραστές και πανεπιστημιακούς καθηγητές.  

Ανάμεσα στα ονόματα των μεταφραστών που συνεργάστηκαν με τη «Βιβλιοθήκη 
Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων» του Ζαχαρόπουλου, κυρίαρχη θέση έχει αυτό του 
Παναγή Λεκατσά, του κατεξοχήν μεταφραστή των ωδών του Πινδάρου, λόγω της 
ποιότητας του μεταφραστικού του έργου και του μεγάλου αριθμού των αρχαίων 
τραγικών έργων που μετέφρασε.  Από την ίδια σειρά κυκλοφόρησαν μεταφράσεις του 
σαμιώτη λόγιου Ζήσιμου Σίδερη ( Αίας του Σοφοκλή το 1939), του μυτιληνιού 
φιλόλογου και λογοτέχνη Θρασύβουλου Σταύρου (Ιφιγένεια η εν Αυλίδι και Ιφιγένεια 
η εν Ταύροις, αμφότερα το 1956), του Νικολάου Ποριώτη (Ίων το 1933), του Κώστα 
Κουραβέλου, φιλολόγου, τέως διευθυντή της Αναργυρείου Σχολής Σπετσών ( 
Φιλοκτήτης το 1939), του Κώστα Κοντού (Ιππόλυτος στεφανηφόρος, το 1939), του 
Τάκη Μπάρλα (Επτά επί Θήβας το 1940), του Κώστα Ταμβάκη (Πέρσαι το 1940). 

Επίσης θα πρέπει να μνημονευθεί ο Ερρίκος Χατζηανέστης, για τις μεταφράσεις του 
Αγαμέμνονα, των Ευμενίδων, (1954) των Χοηφόρων (1957), ο Γ. Θέμελης για τη 
νεοελληνική απόδοση του Προμηθέα Δεσμώτη (1954) και του Οιδίποδα Τυράννου 
(1955), ο Πέτρος Σπανδωνίδης για εκείνες των Βακχών και των Τρωάδων (1954). 

Βιβλιοπωλείο της Εστίας 

Το βιβλιοπωλείο της Εστίας υπό τη διεύθυνση του Ιωάννη Δ. Κολλάρου από τις 
αρχές του εικοστού αιώνα εκδίδει μεταφράσεις αρχαίων ελλήνων συγγραφέων στη 
Δημοτική. Λίγο πριν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο αποκτά τα δικαιώματα του 
μεταφραστικού έργου του Ιωάννη Γρυπάρη, ο οποίος μετακομίζει από το Φέξη στον 
Κολλάρο. Ενδιαφέρον προκαλεί η έκδοση της μετάφρασης της Αντιγόνης του 
Θεοδόση Δουβαλετέλλη σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους με ιδιαίτερα χορικά για τη 
μουσική του Mendelssohn (1933). Πρόκειται για την περίφημη παράσταση του 
Ludwig von Tieck (Steiner,2001:67) που περιοδεύει σ’ όλες τις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες, εκατό χρόνια πριν, κάνοντας στάση και στην ελληνική. Η Εστία 
εκδίδει μεταφράσεις αρχαίων δραμάτων σημαντικών λογοτεχνών και πνευματικών 
ανθρώπων, οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι στο εκδοτικό της δυναμικό. Έτσι τις 
μεταφράσεις του Γεωργίου Μπουκουβάλα (Μήδεια και Ιππόλυτος, 1906), ακολουθεί 
η Ηλέκτρα του Νικολάου Ποριώτη (1932), ο Οιδίπους Τύραννος του Φώτου Πολίτη 
(1936) και φυσικά οι μεταφράσεις των τραγωδιών του Ευριπίδη και των κωμωδιών 
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του Αριστοφάνη από το Θρασύβουλο Σταύρου.   

Εν κατακλείδι 

Η μετάφραση αρχαίων ελληνικών κειμένων στη νέα ελληνική άνθισε κατά το 
ξεκίνημα του εικοστού αιώνα. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γλωσσικό ζήτημα 
συνετέλεσε καθοριστικά σ’ αυτό. Το γεγονός ότι αξιόλογοι φιλόλογοι της εποχής 
υπήρξαν και λογοτέχνες είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθούν μεταφράσεις υψηλής 
αισθητικής και ταυτόχρονα ακριβείς στην απόδοση του αρχαίου κειμένου. Ελάχιστες 
είναι οι περιπτώσεις ελεύθερης μετάφρασης. Η σιωπηλή αναγνώριση της 
πρωτοκαθεδρίας στη «γλώσσα-αφετηρία» κι η απουσία, τουλάχιστον για το πρώτο 
μισό του εικοστού αιώνα, θεωρητικών προβληματισμών της σύγχρονης θεωρίας της 
μετάφρασης προσδιόρισε ως αξιόλογη μετάφραση των αρχαίων δραμάτων την πιστή 
κατά το δυνατόν απόδοση του αρχαίου κειμένου. Για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου δεν κρίθηκε απαραίτητο να διαθέτει ο μεταφραστής πάντοτε πτυχίο της 
Φιλολογίας. Επιφανείς εκδοτικοί οίκοι εμπιστεύτηκαν μεταφραστές, των οποίων οι 
γνώσεις και το ταλέντο δεν ισχυροποιήθηκαν από ένα πανεπιστημιακό τίτλο. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Παναγή Λεκατσά, ο οποίος ξεκίνησε να 
σπουδάσει Νομική, αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του. Η άνθιση του 
ελληνικού θεάτρου, οι αρχαίες ελληνικές θεατρικές παραστάσεις σε αρχαίους 
χώρους, αναζωπύρωσε το μεταφραστικό ενδιαφέρον κατά τις πρώτες δεκαετίες του β 
μισού του εικοστού αιώνα, επιτρέποντας στη μετάφραση να είναι περισσότερο 
ελεύθερη και λογοτεχνική. Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τις μεταφράσεις 
των αρχαίων κλασικών δραμάτων προς το τέλος του εικοστού αιώνα μάλλον ατονεί, 
η δυναμική αξιοποίηση της μετάφρασης των αρχαίων ελληνικών κειμένων εν γένει 
διαδικτυακά, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες κλασικών γραμμάτων (Περσέας), οι 
ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-books και Θησαυρός της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης) 
δημιουργούν νέες προκλήσεις, στις οποίες η σύγχρονη ελληνική εκδοτική και 
μεταφραστική οικογένεια καλείται να ανταποκριθεί με επιτυχία._  
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο αναδεικνύει τον πολύ σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέρ-
γεια των δεξιοτήτων ζωής στους μαθητές και παρουσιάζει παιδαγωγικά βιωματικά 
προγράμματα, που έχουν αποτελέσει αποτελεσματικές πρακτικές, μέσα από τα οποία 
το σχολείο μπορεί να υποστηρίξει τον ανωτέρω ρόλο. Η επιτυχής υλοποίηση των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων προϋποθέτει προσεχτικό σχεδιασμό στηριζόμενο σε επι-
στημονικές θεωρητικές προσεγγίσεις και στην  καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαι-
δευτικών. Στο άρθρο παρουσιάζεται ένα μοντέλο σύστασης και λειτουργίας μιας ο-
μάδας εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και υλοποίηση τέτοιων προ-
γραμμάτων. Οι δεξιότητες ζωής διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ατομι-
κές και τις διαπροσωπικές, καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει μια σειρά δεξιοτή-
των. Τα παρακάτω παιδαγωγικά προγράμματα βιωματικού χαρακτήρα αποσκοπούν 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής που εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια των ατομι-
κών δεξιοτήτων ζωής. Αυτές είναι η υπευθυνότητα, η αυτεπίγνωση, η κριτική σκέψη, 
η αυτοεκτίμηση.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: ατομικές δεξιότητες ζωής, βιωματικό πρόγραμμα 
 

Εισαγωγή 
 

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, έκδηλη είναι η ανάγκη για κάθε άνθρωπο 
όχι μόνο να ανταποκριθεί στις καθημερινές διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και να αντι-
μετωπίσει επιτυχώς τις σύνθετες και απαιτητικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Έτσι, 
αναγκαία είναι η ανάπτυξη πλήθους δεξιοτήτων που θα τον καθιστούν ικανό να α-
νταποκρίνεται στις εξελίξεις αλλά και να επιτυγχάνει τους στόχους του. Πρόκειται 
για τις δεξιότητες ζωής, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση προσαρμοστικής και 
θετικής συμπεριφοράς στους ανθρώπους, εφόδια που θα τους οδηγήσουν να έχουν 
μια ευτυχισμένη και παραγωγική ζωή (Unicef, 2012). 
 
Αρκετοί ερευνητές έχουν προχωρήσει στην κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων ζωής. 
Κατά την άποψή τους, χωρίζονται σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες, σε αυτή των γνω-
στικών δεξιοτήτων, σε αυτή των προσωπικών-ατομικών δεξιοτήτων και σε αυτή των 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Οι προσωπικές δεξιότητες ζωής περιλαμβάνουν την κρι-
τική σκέψη, η οποία βοηθά το άτομο να αναλύει και να συνθέτει πληροφορίες που 
παρατηρεί, να τις αξιολογεί και να προβαίνει σε αναστοχασμό (Scriven & Paul, 
1987), τη δημιουργικότητα, η οποία επιτρέπει στο άτομο να διαμορφώνει πρωτότυπες 
ιδέες (Παρασκευόπουλος, 2008), την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η οποία 
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συνδυάζει αναλυτική και δημιουργική σκέψη (Ξανθάκου, 2011),  την αυτεπίγνωση, η 
οποία οδηγεί το άτομο σε ακριβή εκτίμηση των δυνατών και αδύναμων σημείων του 
(Χατζηχρήστου, 2015) και την ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων. 
 
Η οικογένεια και το σχολείο, ως πρωτογενείς φορείς αγωγής επηρεάζουν καθοριστικά 
την καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά (Δασκαλάκης, 2009∙ Μπαμπάλης, 
Θ., Τσώλη, Κ., & Σταύρου, Ν., 2012). Σε ιδανικές περιπτώσεις που σχολείο και οικο-
γένεια συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται διαμορφώνονται άνθρωποι ορθο-
λογιστές, ευσυνείδητοι, δυναμικοί, κοινωνικοί, δημιουργικοί, ευέλικτοι, με βαθιά συ-
νείδηση της συνυπευθυνότητάς τους στα προβλήματα της κοινωνίας (IYF, 2014∙ 
Wang, 2012∙ WHO, 1999). Το σχολείο λοιπόν είναι αναγκαίο να παρακολουθήσει τις 
εξελίξεις των κοινωνιών και να  εμπλουτίσει το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών με 
παιδαγωγικά προγράμματα και δράσεις μέσα από τις οποίες οι μαθητές θα μπορούν 
βιωματικά να καλλιεργήσουν τις προαναφερθείσες δεξιότητες, τις δεξιότητες ζωής 
(CASEL GUIDE 2013, 2012∙ Cohen, 2006∙ Sherrod, Torney-Purta, & Flanagan, 
2010∙ Unicef, 2012∙ WHO, 1999∙ Χατζηχρήστου, 2015).  
 
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών παιδαγωγικών προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτή-

των ζωής 
 
Προϋπόθεση επιτυχούς ένταξης των παιδαγωγικών προγραμμάτων για την καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων στη σχολική ζωή είναι η υποστήριξή τους από τη Διεύθυνση, η καλή 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, η συστηματική εμπλοκή των γονέων στη 
σχολική ζωή αλλά και η παρουσία – υποστήριξη των προγραμμάτων από τον σχολικό 
ψυχολόγο (Αρβανίτη, 2016). Αναγκαία επίσης είναι η πιλοτική εφαρμογή τους σε 
πρώτη φάση αλλά και η συνεχής αξιολόγησή τους από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς.Έτσι, το κάθε  εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα επανασχεδιασμού 
προκειμένου να βελτιωθεί και να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες των μαθητών 
αλλά και της σχολικής μονάδας.  
 
Στα εκπαιδευτήριά μας συστάθηκε το 2005 το Τμήμα Μαθητικής Φροντίδας, μία ο-
μάδα εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων που σχεδιάζουν παιδαγωγικά προγράμματα 
βιωματικού χαρακτήρα μέσα από τα οποία οι μαθητές μας καλλιεργούν δεξιότητες 
ζωής, προσωπικές και διαπροσωπικές. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί η 
σπουδαιότητα της συνεργασίας εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε διαφορετικές 
βαθμίδες και προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες. Η καλλιέργεια των δεξιοτή-
των ζωής είναι μια πορεία συνεχής και δυναμική, η οποία πρέπει να έχει ως αφετηρία 
την πολύ μικρή ηλικία και να εξελίσσεται δια βίου. Το γεγονός ότι οι στόχοι είναι 
κοινοί, επιτρέπει τη διαμόρφωση κοινών διαβαθμιακών προγραμμάτων, με τα οποία 
τα παιδιά εξοικειώνονται, καθώς τα γνωρίζουν σε μικρή ηλικία και συμμετέχουν σε 
αυτά καθώς μεγαλώνουν. Η επιτυχής διαβαθμιακή εφαρμογή των προγραμμάτων α-
παιτεί την προσαρμογή αυτών στις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας.  
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Εξίσου κρίσιμη για την αποτελεσματικότητά τους είναι η απόδοση βιωματικού χαρα-
κτήρα στα προγράμματα, αφού οι δεξιότητες ζωής μόνο μέσα από την εξάσκηση σε 
αυτές δύνανται να καλλιεργηθούν (WHO, 1999). Έτσι, όλα τα προγράμματα είναι 
μαθητοκεντρικά, δίνοντας στα παιδιά ενεργό ρόλο.  
 
Τα μέλη της ομάδας του Τμήματος Μαθητικής Φροντίδας συναντώνται εβδομαδιαίως 
σε καθορισμένη ώρα και καθένα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ανάλογα με τη 
βαθμίδα στην οποία ανήκει και την ειδικότητά του. Από τις πιο βασικές αρμοδιότητες 
είναι η επικοινωνία των προτάσεων στην ολομέλεια των εκπαιδευτικών, η καθοδήγη-
ση των εκπαιδευτικών ως προς την υλοποίησή τους και η συλλογή της ανατροφοδό-
τησης με στόχο την πραγματοποίηση βελτιωτικών ενεργειών. Πέρα από τον πυρήνα 
των προγραμμάτων που εφαρμόζονται και περιγράφονται παρακάτω, κάθε μέλος 
βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση ώστε σε κάθε σχολικό έτος τα προγράμματα να ε-
μπλουτίζονται με δράσεις που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, την καλλιέργεια των δεξιο-
τήτων ζωής. 
 

Η προσωπική εξέλιξη των παιδιών μέσα από την καλλιέργεια προσωπι-
κών/ατομικών δεξιοτήτων ζωής 

 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των προσωπικών δεξιοτήτων ζωής έχουν σχεδιαστεί και 
υλοποιούνται δύο προγράμματα-πυρήνες. Αυτά είναι το πρόγραμμα «Μαθητές-
Μοναδικοί» και το πρόγραμμα «Μαθητές-Συνεργάτες». 
 
Το πρόγραμμα   «Μαθητές-Μοναδικοί», όπως μαρτυρά και το όνομά του, έχει ως 
στόχο την ανάδειξη της μοναδικότητας του κάθε παιδιού. Έτσι, πυλώνας του προ-
γράμματος αποτελεί ο Προσωπικός Φάκελος Δραστηριοτήτων Μαθητή (Portfolio), 
τον οποίο συντάσσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων και παρουσιάζουν μέρος του 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς στους γονείς τους. Ο Προσωπικός Φάκελος Δραστη-
ριοτήτων Μαθητή αποτελεί την εικόνα του μαθητή, καθώς το περιεχόμενό του αντι-
κατοπτρίζει τη συνολική δράση του μαθητή, ακαδημαϊκή και μη, εντός και εκτός του 
σχολικού περιβάλλοντος, φωτίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο πτυχές της προσωπικό-
τητάς του. Το portfolio δημιουργείται κάθε χρόνο από τους μαθητές, γεγονός που επι-
τρέπει στους τελευταίους να παρακολουθούν αφενός την προσωπική τους εξέλιξη 
καθώς διασχίζουν τις τάξεις, και να αποκτούν αφετέρου σχολικά ενθύμια ανεκτίμη-
της αξίας.  
 
Αφετηρία της σύνθεσης του portfolio αποτελεί το Προσωποποιημένο Σχέδιο Μάθη-
σης (Personalized Learning Plan-PLP). Πρόκειται για ένα δυναμικό ερωτηματολόγιο 
όπου κάθε μαθητής ανιχνεύει με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τα δυνατά του 
σημεία, τον τρόπο που μαθαίνει και τα σημεία όπου χρειάζεται να βελτιωθεί. Έτσι 
μέσα από την αυτογνωσία και μεταγνωστικές διεργασίες ο μαθητής οδηγείται σε συ-
νειδητές επιλογές ενδοσχολικών και εξωσχολικών δράσεων. Οι προαναφερθείσες 
διεργασίες συνιστούν μέρος της αυτεπίγνωσης, μιας σημαντικής δεξιότητας ζωής ε-
νός αισιόδοξου και δυναμικού ατόμου (CASEL GUIDE 2013, 2012∙ Χατζηχρήστου, 
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2015). Ιδιαίτερα για τον μαθητή της Δευτεροβάθμιας, το PLP γίνεται πιο σύνθετο και 
συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό του.  
 
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τμήμα του PLP στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτογνω-
σίας. Εδώ ο μαθητής καταγράφει, μεταξύ άλλων, τα πλέον αντιπροσωπευτικά στοι-
χεία της προσωπικότητάς του, τα ενδιαφέροντά του, τις δυνατότητες και τις αδυναμί-
ες του, τον τύπο νοημοσύνης που ανέδειξε το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς 
MIDAS κ.ά..  
 
Στη συνέχεια ο μαθητής περνά στον τομέα της μεταγνώσης. Αυτός περιλαμβάνει δύο 
άξονες. Ο πρώτος αφορά σε τεχνικές μάθησης, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο. Εδώ ο μαθητής επιλέγει αυτές που τον εκπροσωπούν. Ο δεύτε-
ρος βασίζεται στη Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης και περιλαμβάνει 
δεξιότητες και ενδιαφέροντα αντιπροσωπευτικά του κάθε τύπου νοημοσύνης. Από 
αυτά ο μαθητής θα εντοπίσει όσα τον εκφράζουν, ανιχνεύοντας έτσι τις ιδιαίτερες 
κλίσεις του.  
 
Οι δύο πρώτοι τομείς του PLP συνθέτουν μια διαδικασία αυτοδιερεύνησης, που δια-
μορφώνει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα επιλέξει στη συνέχεια τις ενδοσχολι-
κές ή/και εξωσχολικές δράσεις όπου θα συμμετάσχει, ώστε να καλλιεργήσει περεταί-
ρω τις δεξιότητες και τις κλίσεις του. Τέτοιες δράσεις ο μαθητής βρίσκει στο τελευ-
ταίο μέρος του ερωτηματολογίου.  
 
Στη συνέχεια η πληροφορία αυτή αξιοποιείται από τον ίδιο, τον εκπαιδευτικό και 
τους γονείς, προκειμένου ο μαθητής να καλλιεργήσει τις κλίσεις του, να προσαρμόσει 
τις τεχνικές μελέτης του και να θέσει στόχους για τη βελτίωση των αδυναμιών του. 
Τα τελευταία αντικατοπτρίζονται στο υλικό που θα εντάξει ο μαθητής στο portfolio. 
Το υλικό αυτό επιλέγεται από τον ίδιο τον μαθητή βάσει κριτηρίων. Με την καθοδή-
γηση του εκπαιδευτικού, ο μαθητής φροντίζει ώστε να καθίστανται εμφανή τα δυνα-
τά του σημεία και η εξελικτική του πορεία και πρόοδος. Ο καθοδηγητικός ρόλος του 
εκπαιδευτικού επιτρέπει στον μαθητή να αναπτύξει κριτική σκέψη και να ενστερνι-
στεί την ευθύνη των επιλογών του (Τριλιανός, 2013). Το περιεχόμενο εμπλουτίζεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και μπορεί να περιλαμβάνει και φωτο-
γραφικό υλικό.  
 
Όσα προηγήθηκαν είναι προσανατολισμένα στην καλλιέργεια της αυτεπίγνωσης και 
της κριτικής σκέψης. Εξίσου σημαντική δεξιότητα ζωής είναι η αυτοπεποίθηση 
(Rich, 2008), η οποία χτίζεται καθώς κάποιος συνειδητοποιεί τα επιτεύγματά του και 
αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ του «σημείου εκκίνησης» και του «τερματισμού». 
Με στόχο την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης οργανώνεται στο πέρας του σχολικού 
έτους μια συνάντηση μαθητή-γονέα, όπου ο μαθητής παρουσιάζει στιγμιότυπα της 
σχολικής χρονιάς, ακαδημαϊκά και μη, έχοντας οδηγό το portfolio. Η παρουσίαση του 
portoflio οργανώνεται από τον ίδιο τον μαθητή, ο οποίος καλείται να στοιχειοθετήσει 
την επιλογή του περιεχομένου του portfolio, καθώς και την επιλογή των σημείων που 
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θα παρουσιάσει στους γονείς του. Συνολικά, ο μαθητής αποκτά ενεργό ρόλο στα θέ-
ματα που τον αφορούν και στην προσωπική του εξέλιξη, αναπτύσσοντας έτσι θετική 
αυτοεκτίμηση.  
 
Συμπερασματικά, με το πρόγραμμα «Μαθητές-Μοναδικοί» απώτερος στόχος μας εί-
ναι να καθοδηγήσουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία πραγματοποίησης συνειδητοποι-
ημένων επιλογών, ώστε μεγαλώνοντας να γίνουν επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι άν-
θρωποι. 
 
Με στόχο επίσης την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, όπως και της υπευθυνότητας, 
έχει δομηθεί το πρόγραμμα «Μαθητές-Συνεργάτες». Κάθε στιγμή της σχολικής κα-
θημερινότητας προσφέρεται για την ανάπτυξη των δύο αυτών σημαντικών δεξιοτή-
των ζωής. 
 
Το πρόγραμμα «Μαθητές-Συνεργάτες» απευθύνεται στους μαθητές του Δημοτικού, 
του Γυμνασίου και του Λυκείου. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική. 
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί παροτρύνουν τους μαθητές ώστε να γίνουν μέρος του προ-
γράμματος τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η παρό-
τρυνση ακολουθείται από θετική ανταπόκριση, καθώς ο βιωματικός χαρακτήρας του 
προγράμματος και τα θετικά συναισθήματα που αναπτύσσουν οι μαθητές κατά τη 
συμμετοχή τους σε αυτό το έχουν καταστήσει ίσως το πιο «δημοφιλές» πρόγραμμα.  
 
Οι «Μαθητές-Συνεργάτες» αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία συντονιστικό ή 
υποστηρικτικό ρόλο σε σχολικές εκδηλώσεις και συνέδρια, καθώς και απασχολούνται 
σε επαγγελματικά πόστα εντός του σχολείου ή σε εξωτερικούς επαγγελματικούς χώ-
ρους (τελειόφοιτοι μαθητές). Ως προς την πρώτη επιλογή, συνεργάζονται μεταξύ 
τους, με τους εκπαιδευτικούς και εκπροσωπούν το σχολείο τους αναλαμβάνοντας α-
παιτητικές αρμοδιότητες. Αναφορικά με τη δεύτερη επιλογή, η συμμετοχή τους πε-
ριορίζεται στις δύο φορές τον χρόνο, διάρκειας 45 λεπτών έκαστη. Σε συνεργασία με 
τον δάσκαλο του τμήματος ή τον καθηγητή σύμβουλο, επιλέγονται οι ώρες που θα 
μπορούσε να διαθέσει ο μαθητής ώστε να μη ζημιωθεί η ακαδημαϊκή του πορεία και 
για αυτές τις ώρες εργάζεται σε κάποιο πόστο του σχολείου. Πριν την ανάληψη κα-
θηκόντων σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές εκπαιδεύονται σε θέματα γύρω από τους 
κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά του ατόμου που αναλαμβάνει συγκεκριμένα 
καθήκοντα, στους καλούς τρόπους και στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που θα τους 
ανατεθούν. 
 
Συμπερασματικά, το πρόγραμμα «Μαθητές-Συνεργάτες»  επιτρέπει στους μαθητές να 
δράσουν υπεύθυνα και αυτόνομα και να νιώσουν παραγωγικοί. Κατ’ επέκταση, νιώ-
θουν σημαντικοί, βλέποντας τη χρησιμότητα του έργου τους, έργο για το οποίο φέ-
ρουν οι ίδιοι την ευθύνη. Με λίγα λόγια, αποκτούν θετική αυτοεκτίμηση. 
 
Όπως έχει προαναφερθεί, παράλληλα με τα προγράμματα πυρήνες, όπως είναι οι 
«Μαθητές-Μοναδικοί» και οι «Μαθητές-Συνεργάτες», τα μέλη της ομάδας του Τμή-
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ματος Μαθητικής Φροντίδας προτείνουν επιπλέον δράσεις που υποστηρίζουν τη 
συμβολή των προγραμμάτων στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής.  
 
Έτσι, στο πλαίσιο της ανάδειξης της μοναδικότητας του παιδιού, της αυτεπίγνωσης 
και της διαμόρφωσης στόχων, πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει δομηθεί το πρόγραμμα 
«Μαθητές-Μοναδικοί», εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει μια συνεργασία μεταξύ 
των παιδιών της  Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας και του Νηπιαγωγείου. Μαθητές 
δηλαδή από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο επισκέπτονται τους μικρούς μαθητές προ-
κειμένου να τους παρουσιάσουν κάποια ιδιαίτερη κλίση τους, όπως για παράδειγμα 
την καλή γνώση ενός μουσικού οργάνου. Αποτελούν πρότυπο για τα μικρότερα παι-
διά, τα οποία αναπτύσσουν κίνητρα και προσδοκίες που με τη σωστή καθοδήγηση 
εκπαιδευτικών και γονέων μπορούν να διαμορφωθούν σε στόχους.   
 
Για κάθε πρόγραμμα και δράση που συντονίζεται από το Τμήμα Μαθητικής Φροντί-
δας αξιοποιείται ο χρόνος της Ευέλικτης Ζώνης για τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας και 
ο χρόνος κυρίως των Ομίλων για τα παιδιά της Δευτεροβάθμιας. 

 
Συμπεράσματα 

 
Το σύγχρονο σχολείο καλείται να καλλιεργήσει στους μαθητές ένα στέρεο ακαδημαϊ-
κό υπόβαθρο και παράλληλα να δομήσει ένα παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι 
μαθητές θα μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής. Οι δεξιότητες ζωής αποτε-
λούν πλέον απαραίτητο εφόδιο ώστε να ενταχθεί ένας άνθρωπος αποτελεσματικά σε 
μια κοινωνία, να είναι παραγωγικός και ευτυχισμένος. Τα βιωματικά παιδαγωγικά 
προγράμματα Μαθητές-Μοναδικοί και Μαθητές-Συνεργάτες επιτρέπουν στους μαθη-
τές να αναπτύξουν αυτεπίγνωση και θετική αυτοεκτίμηση. 
 
Μέσα στα χρόνια που το σχολείο μας έχει εντάξει στη σχολική του ζωή τα προανα-
φερθέντα παιδαγωγικά προγράμματα διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές μας έχουν ανα-
πτύξει μεγάλη άνεση στην παρουσίαση του εαυτού τους, στην ανάδειξη των ιδιαίτε-
ρων ταλέντων τους κάθε φορά που χρειάζεται. Επίσης, παρατηρούμε ότι τα πιο εσω-
στρεφή ή ντροπαλά παιδιά των μικρών τάξεων του Δημοτικού, αναπτύσσουν μεγαλύ-
τερη άνεση επικοινωνίας και αισθήματα αυτοεκτίμησης. Σημαντική είναι ακόμη η 
θετική ανταπόκριση που λαμβάνουμε από την οικογένεια. Οι γονείς, στο πλαίσιο της 
ανατροφοδότησης της πληροφορίας που επιδιώκουμε να έχουμε, μας ενημερώνουν 
για τον ενθουσιασμό και τη χαρά των παιδιών τους όταν μεταφέρουν στο σπίτι τα νέα 
του σχολείου, τη σχολική τους καθημερινότητα. Επιδιώκουν μάλιστα τη συμμετοχή 
του παιδιού τους στα παρόντα προγράμματα και συνεργάζονται μαζί μας. Τέλος, θα 
μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι οι ανάγκες ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι τελικά 
πολυ μεγαλύτερες από ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε, αφού οι μαθητές χρειά-
ζονται συνεχή ενίσχυση, επανάληψη και ανατροφοδότηση από τα 2,5 έως τα 18 χρό-
νια τους. Συνεχίζουμε όμως να προσπαθούμε διότι πιστεύουμε απόλυτα ότι τα παιδιά 
πράγματι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.  
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Περίληψη 

Ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η Φυσική Αγωγή (ΦΑ), παρέχει δυνατότητες 
περιορισμού του σχολικού εκφοβισμού, αντίθετα άλλοι ότι συμβάλλει στην εκδήλω-
σή τους. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των Καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) για τη σχέση της Φυσικής Αγωγής με τον εκφοβισμό, τη 
συχνότητα εμφάνισης και τη δυνατότητα αντιμετώπισής του μέσω αυτής. Το θέμα 
διερευνήθηκε με ποιοτική έρευνα. Αρχικά έγινε σύντομη βιβλιογραφική και θεωρητι-
κή ανασκόπηση. Ακολούθησε εμπειρική διερεύνηση με συνεντεύξεις σε ΚΦΑ δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης της Βοιωτίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ΚΦΑ έχουν 
αντιληφθεί περιστατικά εκφοβισμού. Αυτά εκδηλώνονται με μικρή συχνότητα και 
οφείλονται στον ανταγωνισμό, στην επιθυμία για διάκριση, στη σωματική επαφή, 
στην έντονη διέγερση και στον μιμητισμό. Οι σχετικές παρεμβάσεις τους είναι απο-
σπασματικές και ίσως αναποτελεσματικές. Εκτιμούν ωστόσο ότι η Φυσική Αγωγή 
δίνει δυνατότητες περιορισμού του εκφοβισμού, μέσω της διδασκαλίας θετικών συ-
μπεριφορών, παροχής κινήτρων συμμετοχής, υγιούς εκτόνωσης κι επίσης, ότι ο εκ-
φοβισμός είναι κοινωνικό και όχι αποκλειστικά σχολικό φαινόμενο.  

Λέξεις κλειδιά: εκφοβισμός, φυσική αγωγή, εκπαιδευτικοί 

Εισαγωγή 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, αναγνωρίζεται διεθνώς ως κοινωνικό πρό-
βλημα. Στην Ελλάδα, το «άδηλο» ποσοστό της σχολικής βίας είναι υψηλό, ωστόσο 
έτυχε προσοχής και μελέτης μόλις την τελευταία δεκαετία. Συχνά ο εκφοβισμός και η 
βία ανάμεσα σε μαθητές στον χώρο του σχολείου συμπεριλαμβάνονται στον όρο 
«bullying», που στα ελληνικά αποδίδεται και χρησιμοποιείται ως βία, νταηλίκι, σχο-
λικός εκφοβισμός, θυματοποίηση, σχολική επιθετικότητα και κακοποίηση (Boulton κ. 
συν., 2001), (Καλλιώτης κ. συν., 2002).  

Σύμφωνα με τον Olweus (2009) «ένα άτομο υφίσταται εκφοβισμό, όταν εκτίθεται 
επανειλημμένα και για μακρό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πρακτικές εκ μέρους 
ενός ή περισσότερων ατόμων». Ως αρνητικές πρακτικές ορίζονται, η ηθελημένη πρό-
κληση ή η προσπάθεια πρόκλησης βλάβης ή δυσφορίας σε κάποιον, που εκδηλώνεται 
με σωματική επαφή ή λεκτικά. Ο εκφοβισμός επιχειρείται απρόκλητα και υποδηλώνει 
κάποια δυσαρμονία στην ισορροπία ισχύος μεταξύ των εμπλεκομένων, με αποτέλε-
σμα ο αμυνόμενος να έχει δυσκολία να προστατευτεί και να είναι αρκετά αδύναμος 
σε σχέση με τον επιτιθέμενο. Στην έννοια επίσης εμπεριέχονται και μορφές έμμεσου 
εκφοβισμού, όπως είναι η κοινωνική απομόνωση και ο αποκλεισμός από την ομάδα.  
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Στο μάθημα της φυσικής αγωγής (ΦΑ) οι μαθητές καλούνται να ισορροπήσουν ταυ-
τόχρονα τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους με αυτά των άλλων (Solomon, 1997). 
Ορισμένοι  υποστηρίζουν ότι μέσω της ΦΑ μπορούν να διδαχθούν αξίες που επηρεά-
ζουν θετικά τη συμπεριφορά των μαθητών και αναπτύσσουν την υπευθυνότητα και 
την ομαδικότητα (Hellison, 1995). Αντίθετα, άλλοι ισχυρίζονται ότι τ’ ανταγωνιστικά 
παιχνίδια στη ΦΑ συμβάλλουν στην εκδήλωση βίαιων κι επιθετικών συμπεριφορών 
(Meakin, 1982). Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν επαρκείς αναφορές σχετικών περιστα-
τικών. Ωστόσο συχνά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η φύση των μαθημάτων, η επι-
θυμία για διάκριση και νίκη και η επιρροή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δη-
μιουργούν εντάσεις που ίσως συμβάλλουν στην εκδήλωση επιθετικών και βίαιων συ-
μπεριφορών (Διγγελίδης, κ. συν., 2006). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της κάθαρσης, οι μαθητές στα μαθήματα/αθλήματα επαφών 
ενδέχεται να επιδείξουν επιθετικότητα, ωστόσο η δυναμική αθλητική δραστηριότητα 
είναι υγιής και παρέχει προστατευτική λειτουργία, επειδή επιτρέπει στους συμμετέ-
χοντες να χαλαρώνουν με αποδεκτούς τρόπους, μειώνοντας τις επιθετικές και βίαιες 
συμπεριφορές σ’ άλλους τομείς της ζωής (Bushman, Boumeister & Stack, 1999).  

Αντίθετα, σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, υπάρχει μια κυκλική επί-
δραση, όπου μια πράξη επιθετικότητας οδηγεί στην άλλη: «Ένας πολιτισμός μπορεί 
να παραγάγει ιδιαίτερα επιθετικούς ανθρώπους […] εκτιμώντας την εκπλήρωση των 
στόχων με επιθετικό τρόπο, με τον εφοδιασμό πετυχημένων τέτοιων προτύπων και 
ανταμείβοντας τ’ αποτελέσματα αυτής της συμπεριφοράς» (Bandura, 1973). Αντί-
στοιχα στη ΦΑ, μπορεί να εκδηλωθούν συμπεριφορές περισσότερο βίαιες κι επιθετι-
κές, επειδή συχνά ανταμείβονται, (ιδιαίτερα στα αθλήματα/αντικείμενα επαφών), αυ-
ξάνοντας τη συχνότητα εκδήλωσής τους και καθιστώντας τες πιθανές και σε άλλες 
περιπτώσεις.  

Από όσα αναφέρθηκαν, φαίνεται ότι ο ρόλος των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
(ΚΦΑ), των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχο-
λείο, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού και της 
επιθετικότητας. Πολλοί ερευνητές, επισημαίνουν ότι η διερεύνηση των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία για την αποτελεσματική αποτροπή του (Boulton κ. 
συν., 2001), (Walsh, 2005). Εντούτοις οι υπάρχουσες μελέτες, δεν διερευνούν επαρ-
κώς τις σχετικές αντιλήψεις και τις πρακτικές τους.  

Σκοπός της έρευνας & ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των ΚΦΑ αναφο-
ρικά με: τη σχέση της ΦΑ με τον σχολικό εκφοβισμό, τη συχνότητα εμφάνισής του 
στη ΦΑ σε σχέση με τα άλλα σχολικά μαθήματα -δραστηριότητες και τη δυνατότητα 
αντιμετώπισής του μέσω αυτής. Η απάντηση αυτών των ερωτημάτων συνεισφέρει 
νέα και ουσιώδη στοιχεία στην υπάρχουσα γνώση και διευρύνει την εξέταση του θέ-
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ματος σε νέα πεδία. 

Μέθοδος 

Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν η ποιοτική προσέγγιση και η μέθοδος 
της επισκόπησης. Πεδίο της έρευνας αποτέλεσαν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης της Βοιωτίας. Οι 32 ΚΦΑ (σε σύνολο 80 υπηρετούντων στο νομό) που 
τελικά συμμετείχαν, αποτελούν ένα τυπικό δείγμα σκοπιμότητας [δείγμα μη πιθανο-
τήτων]. Σύμφωνα με τους Cohen, Manion, Morrison (2007), αυτός ο τύπος δείγματος 
ενδείκνυται για ποιοτικές έρευνες μικρής κλίμακας. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν τον 
Φεβρουάριο του 2014 με 30λεπτες ημιδομημένες συνεντεύξεις που ηχογραφούνταν. 
Για την ανάλυση των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε η απομαγνητοφώνηση και  η 
επεξεργασία τους με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Δημιουργήθηκαν κατηγορί-
ες και υποκατηγορίες ανάλυσης, προκειμένου τα δεδομένα να καταστούν διαχειρίσι-
μα. Καταβλήθηκε προσπάθεια να διασφαλιστούν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία σε 
όλα τα στάδια και τις διαδικασίες της έρευνας, (Cohen, Manion, Morrison, 2007), 
(Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος, 2004). 

Αποτελέσματα 

Από την ταξινόμηση των απαντήσεων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ως προς την 
αντίληψη ή μη των περιστατικών που συνέβησαν στο χώρο του σχολείου και έξω από 
αυτόν, την εμφάνιση, τη συχνότητα, την ποιότητα και τα μαθήματα, (1η κατηγορία) 
και την ανάλυσή τους, προέκυψε ότι οι δύο στους τρεις ΚΦΑ έχουν αντιληφθεί φαι-
νόμενα εκδήλωσης εκφοβισμού, βίαιης κι επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό πε-
ριβάλλον. Η εμφάνισή τους ήταν συχνή- σε εβδομαδιαία βάση και οι συμπεριφορές 
αυτές εκδηλώθηκαν κυρίως με βρισιές, παρατσούκλια, κοροϊδίες, σπρωξίματα, απο-
κλεισμό από την ομάδα του παιχνιδιού και δευτερευόντως με χλευασμούς και ξύλο. 
Τα περισσότερα περιστατικά εκδηλώθηκαν αναίτια και συνήθως υπήρχε διαφορά 
σωματικής δύναμης και ψυχολογικής κατάστασης, είτε και των δύο, μεταξύ των μα-
θητών που εκφόβιζαν κι αυτών που εκφοβίζονταν. Από τις διευκρινίσεις που ζητήθη-
καν και δόθηκαν σε πολλές συνεντεύξεις, προκύπτει ότι δεν ήταν ξεκάθαρο, εάν αυτά 
τα περιστατικά επαναλαμβάνονταν με κάποια συχνότητα μεταξύ των ίδιων μαθητών 
ή ομάδων, ή διαφορετικών κάθε φορά. Συνεπώς το χαρακτηριστικό της επανάληψης 
από τις ίδιες ομάδες/άτομα, δεν είναι βέβαιο κι ενδεχόμενα, ορισμένες φορές, να 
πρόκειται για τυχαίες, αποσπασματικές και μη επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, 
που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως σχολικός εκφοβισμός. 

Από την ταξινόμηση των απαντήσεων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ως προς τη 
σχέση της φυσικής αγωγής με τον σχολικό εκφοβισμό, τη συχνότητα εμφάνισης του 
εκφοβισμού σε αυτό το μάθημα, τις μορφές και τις αιτίες εκδήλωσης και τις δυνατό-
τητες αποτροπής στα πλαίσια της ΦΑ, (2η κατηγορία) και την ανάλυσή τους, προέ-
κυψε ότι για τους ΚΦΑ, δεν είναι η ΦΑ το πεδίο εκείνο, όπου εκδηλώνονται περισ-
σότερα περιστατικά εκφοβισμού και επιθετικότητας, από ότι στα άλλα μαθήματα, ή 
τις δραστηριότητες του σχολείου. Έτσι στη Φ.Α. μπορεί να εκδηλώνονται ορισμένες 
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συμπεριφορές όπως αποκλεισμός από την ομάδα, βρισιές, υποτίμηση ικανοτήτων κι 
επιτευγμάτων, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα άλλες, όπως κοροϊδίες, σπρωξίματα. Πε-
ρισσότερα περιστατικά, κατά την άποψη των ΚΦΑ, μάλλον εκδηλώνονται στα δια-
λείμματα και κατά την προσέλευση κι αποχώρηση των μαθητών από και προς το 
σχολείο. Οι περισσότεροι έχουν αντιληφθεί περιστατικά βίαιης, επιθετικής συμπερι-
φοράς κι εκφοβισμού στο μάθημα της ΦΑ. Η εμφάνισή τους όμως δεν είναι συχνή. 
Εκδηλώνονται συνήθως στις αθλοπαιδιές που έχουν σωματική επαφή, και κυρίως στο 
μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Οι λόγοι που συμβάλλουν στην εκδήλωση του φαινο-
μένου αυτού φαίνεται να είναι κυρίως η επιθυμία για διάκριση και νίκη, η έντονη διέ-
γερση, η σωματική επαφή, ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των αθλημάτων, οι μέθοδοι 
διδασκαλίας, η μίμηση προτύπων, η καταπίεση κι ο αποκλεισμός από την ομάδα και 
δευτερευόντως η «κουλτούρα» του σχολείου, οι ακατάλληλοι χώροι, η σύγχυση της 
διεκδίκησης με την επιθετικότητα και η εφηβεία. Λόγοι που αποτρέπουν τη συχνή 
εκδήλωση του φαινομένου στη ΦΑ, φαίνεται να θεωρούνται η προστατευτική λει-
τουργία που παρέχει το συγκεκριμένο μάθημα, μέσω της υγιούς εκτόνωσης της επιθε-
τικότητας και η δυνατότητα διδασκαλίας τίμιων, ακέραιων και ηθικών συμπεριφο-
ρών.  

Από την ταξινόμηση των απαντήσεων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ως προς τον 
τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού που υποπίπτουν στην αντί-
ληψη των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, (3η κατηγορία) και την ανάλυσή τους, προέ-
κυψε ότι οι ΚΦΑ, όταν εκδηλώνονται σχετικά περιστατικά, παρεμβαίνουν πολύ συ-
χνά, αλλά ενεργούν κατά περίπτωση και χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που 
έχουν αποκτήσει για το ζήτημα, με αυτομόρφωση.  

Από την ταξινόμηση των απαντήσεων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ως προς τις 
προτάσεις των  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την πρόληψη και αντιμετώπιση του 
σχολικού εκφοβισμού, (4η κατηγορία) και την ανάλυσή τους, προέκυψε ότι για την 
αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβι-
σμού εκτιμούν ότι το μάθημα της ΦΑ πρέπει να προσανατολιστεί περισσότερο στις 
δεξιότητες ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας, διαπροσωπικής επικοινωνίας κι αντι-
μετώπισης προβλημάτων. Να παρέχει στους μαθητές και τις μαθήτριες περισσότερες 
δυνατότητες έκφρασης, περισσότερα κίνητρα συμμετοχής και χώρο στις ομάδες για 
όλους, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου του αποκλεισμού, [προτάσεις που 
άλλωστε αποτελούν στόχους του μαθήματος της ΦΑ στο αναλυτικό πρόγραμμα και 
ίσως δεν εφαρμόζονται]. Επίσης προτείνεται να μειωθεί ο ανταγωνιστικός χαρακτή-
ρας ορισμένων διδακτικών αντικειμένων, όπως τα αθλήματα επαφής και να εφαρμο-
στούν οι κανόνες πειθαρχίας. Ωστόσο, οι σχετικές διδακτικές τους παρεμβάσεις είναι 
αποσπασματικές.  

Από την ταξινόμηση των απαντήσεων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ως προς τα 
αιτήματα των  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υποστήριξή τους για την πρόλη-
ψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, (5η κατηγορία) και την ανάλυσή 
τους, προέκυψε ότι τα αιτήματά τους αφορούν κυρίως στην εκπαίδευση και την υπο-
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στήριξή τους, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, για την εφαρμογή ολο-
κληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότη-
τα και την τοπική κοινωνία, στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας, των αθλητικών 
υποδομών και του εξοπλισμού. 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
εκδηλώνονται, με μικρή συχνότητα, περιστατικά επιθετικότητας και εκφοβισμού, που 
επαληθεύει την υπόθεση του Διγγελίδη, κ. συν. (2006) για την πιθανότητα εμφάνισης 
και για τα αίτια γέννησης τέτοιων φαινομένων, τα οποία με τη σειρά τους επαληθεύ-
ουν κατά μέρος τον ισχυρισμό του Meakin (1982), όσον αφορά στα ανταγωνιστικά 
παιχνίδια στο μάθημα. Η παραδοχή ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά και πλευρές της 
Φυσικής Αγωγής, που εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τους Καθηγητές Φυ-
σικής Αγωγής, ίσως διευκολύνουν την εκδήλωσή του σχολικού εκφοβισμού καθώς κι 
άλλα που την αποτρέπουν, επιβεβαιώνουν τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης για την 
κυκλική επίδραση των πράξεων που ανταμείβονται (Bandura, 1973). Επιπλέον, στη 
Φυσική Αγωγή εντοπίζονται πολλές δυνατότητες υγιούς εκτόνωσης, διαμόρφωσης 
θετικών και συνεργατικών συμπεριφορών, που επαληθεύουν και τη θεωρία της κά-
θαρσης και τους ισχυρισμούς των Bushman, κ. συν. (1999), (Solomon, 1997), 
(Hellison, 1995). 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Στη Φυσική Αγωγή εκδηλώνονται, με μικρή συχνότητα, περιστατικά εκφοβισμού και 
οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής τα αντιμετωπίζουν αυτοσχέδια. Ο προσανατολισμός 
όμως του μαθήματος στην προσωπική βελτίωση και στις δεξιότητες ζωής, η υποστή-
ριξη των Καθηγητών ΦΑ στην εφαρμογή πρακτικών πρόληψης και η συνεργασία 
τους με την εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα, πιθανόν να καταστήσουν τη Φυσική 
Αγωγή, ακόμη πιο ευνοϊκό πεδίο περιορισμού της επιθετικότητας και του σχολικού 
εκφοβισμού συμβάλλοντας στη μείωση της συχνότητας εμφάνισής του. 
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Δημιουργία και αξιοποίηση εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού Kodu 
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Περίληψη 

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δομηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο σχε-
τικά με τα ψηφιακά-ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα serious games. Να αναφερθούν ευ-
ρήματα από μελέτες αξιολόγησης και συμπεράσματα σχετικά με τα μαθησιακά απο-
τελέσματα των serious games και ειδικότερα  από τη χρήση του Kodu. Γίνεται μια 
γενική περιγραφή του  εργαλείου οπτικού προγραμματισμού Kodu. Ακολουθεί η με-
θοδολογία σχεδιασμού του ψηφιακού παιχνιδιού «KODU_ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΣΗΜΕ-
ΡΑ!!!!» και οι πληροφορίες για τη διδακτική παρέμβαση. Τέλος παρουσιάζονται τα 
συμπεράσματα σχετικά με την δυναμική ένταξη του Kodu στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, καθώς έχει αναγνωρίστει ο ρόλος  που μπορεί να διαδραματίσει το ψηφιακό 
εκπαιδευτικό παιχνίδι ως βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία της μάθησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: 3D ψηφιακό παιχνίδι-Kodu, Δημιουργία, Αξιοποίηση, Διατροφή 

Εισαγωγή 

Η τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει συμβάλλει δυναμι-
κά στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών, οι οποίες επιτρέ-
πουν τη χρήση νέων μέσων αναπαράστασης της γνώσης και συμμετοχής του εκπαι-
δευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, η δυναμική των νέων τεχνολογιών θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω, παρέχοντας επιπρόσθετη διασκέδαση και υπο-
κίνηση στον εκπαιδευόμενο. Τα τελευταία χρόνια η ευρεία διάδοση των ψηφιακών 
παιχνιδιών σε ένα μεγάλο μέρος του νεανικού κοινού έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρ-
κετών ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν και με ποιο τρόπο εί-
ναι δυνατό να μετατραπούν τα ψηφιακά παιχνίδια σε ένα υποβοηθητικό μέσο για μια 
αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Με τον όρο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό παιχνίδι περιγράφεται μια ευρεία ποικιλία ψη-
φιακών εφαρμογών οι οποίες χαρακτηρίζονται από το παιγνιώδες περιβάλλον, την 
έντονη συμμετοχή του παίκτη και την αυξημένη χρήση πολυμεσικών στοιχείων 
(Μαυρομμάτη, 2010). Τα ψηφιακά παιχνίδια, καθώς αποτελούν το συγκερασμό του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή με το παιχνίδι, συνδυάζουν ελκυστικά χαρακτηριστικά ό-
πως τα γραφικά, τη φυσική και την κίνηση, με σκοπό να δημιουργήσουν περιβάλλο-
ντα εικονικής πραγματικότητας, δηλαδή περιβάλλοντα προσομοίωσης του πραγματι-
κού κόσμου (Prensky, 2007). Θεωρούνται σημαντικό μέσο καθημερινής ψυχαγωγίας 
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των παιδιών και συγκαταλέγονται πλέον ως κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού 
(Kirriemuir & McFarlane, 2004). 

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς είναι η 
δημοφιλέστερη τεχνολογία στη νεανική διασκέδαση (Amory et al., 1999; Kirriemuir, 
2002). Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών αρκετοί ερευνη-
τές από την εκπαιδευτική κοινότητα έχουν εκφράσει έμπρακτο ενδιαφέρον για τα α-
ποτελέσματα που είναι δυνατόν να επιφέρει η χρήση τους στους παίκτες, καθώς θεω-
ρούν πως κάποια από τα στοιχεία τους είναι δυνατόν να ενισχύσουν την μάθηση 
(Squire, 2003). 

Ο Papert (1993) θεωρεί ότι τα παιχνίδια μέσω υπολογιστή προσδίδουν ένα γρήγορο 
και κατά συνέπεια ενδιαφέρον ρυθμό στη διδασκαλία, σε αντίθεση με τα συμβατικά 
διδακτικά μέσα τα οποία καθιστούν αργή και βαρετή την εκπαιδευτική διαδικασία 
(Virvou, Katsionis & Manos, 2005). Τέτοιου είδους εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μπο-
ρούν τόσο να στηρίξουν τις ήδη υπάρχουσες μαθησιακές αρχές (Μαραγκός & Γρηγο-
ριάδου, 2006),  

Σήμερα από τη διεθνή βιβλιογραφία, προκύπτει η αυθόρμητη ανάγκη για ανάπτυξη 
υλοποίηση και αξιολόγηση λύσεων που θα συμβάλλουν ενεργητικά και αποτελεσμα-
τικά στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σχέση με την ενσωμάτωση και αξιοποίηση 
διαδεδομένων και δημοφιλών  ψηφιακών παιχνιδιών  στις μικρές σχολικές ηλικίες. Η 
βασισμένη στο παιχνίδι μάθηση (Game Based Learning ή GBL) αναφέρεται  στην  
ενσωμάτωση των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε ένα μαθησιακό περιβάλλον 
όπου το παιχνίδι παίζει κεντρικό ρόλο (Hung et al., 2012). Με τον όρο εκπαιδευτικό 
ψηφιακό παιχνίδι χαρακτηρίζεται το ψηφιακό παιχνίδι που έχει ως κύριο σκοπό να 
εκπαιδεύσει και όχι μόνο να ψυχαγωγήσει (Michael & Chen, 2006). Στη GBL εντάσ-
σονται και τα Serious Game. Με αυτά, οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν στοιχειώ-
δεις γνώσεις, να μάθουν τη στιγμή που το χρειάζονται και να αποκτήσουν εμπειρίες 
μέσα από εικονικούς κόσμους (Hung et al., 2012). Επίσης, παρέχουν περιβάλλον επί-
λυσης προβλήματος με άμεση ανατροφοδότηση και αποτελούν ένα πλαίσιο εξερεύ-
νησης και κατασκευής γνώσης που μοιάζει ρεαλιστικό.  Τα Serious games συνδυά-
ζουν την ψυχαγωγία με την μεταφορά γνώσεων. Που έχουν έναν σκοπό πέρα από την 
ψυχαγωγία, π.χ., εκπαίδευση, κατάρτιση, διαφήμιση, ή την υποστήριξη της  κοινωνι-
κής αλλαγής  (Winn, 2008).  Ο Brody (1993) σημειώνει ότι ο συνδυασμός της ψυχα-
γωγίας και εκπαίδευσης σε παιχνίδια στον υπολογιστή έχουν  δημιουργηθεί  κάποια 
όχι  και τόσο εκπαιδευτικά παιχνίδια και μερικές  όχι και τόσο διασκεδαστικές δρα-
στηριότητες μάθησης. Η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται αποτελεσματική μά-
θηση, καθώς απαιτείται και σωστός εκπαιδευτικός σχεδιασμός βασισμένος σε θεμε-
λιώδεις αρχές  μάθησης (Squire, 2003). Το παιχνίδι Kodu, που αξιοποιείται στην πα-
ρούσα διδακτική πρόταση, εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των «σοβαρών» 
παιχνιδιών (serious games). Σύμφωνα με τον Abt (1970) τα παιχνίδια αυτά, έχουν 
πρωτίστως παιδαγωγικό στόχο και δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στη διασκέδαση 
των συμμετεχόντων (Djaouti, et al, 2011). Ως παιχνίδια, αυτά θεωρούνται σημαντικά, 
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αφού παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάζουν διαφορετικές στρατηγι-
κές προσπαθώντας να επιλύσουν προβλήματα (Ernest, 1986). Τα εκπαιδευτικά ηλε-
κτρονικά παιχνίδια είναι εκείνα τα παιχνίδια που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λο-
γικής και την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσης με έναν ευχάριστο τρόπο (Klawe & 
Phillips, 1995) 

Σύμφωνα με τους (Garris et al., 2002) ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα παιχνίδια 
μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή 
του μαθητή για την επίλυση προβλημάτων και κατά επέκταση συνεργούν σε πιο ου-
σιαστική μάθηση (Kiili, 2005). Οι μαθητές που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά παιχνί-
δια ή προσομοιώσεις, απαιτείται ή ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν γνώσεις, δεξιότη-
τες και στρατηγικές για να ανταπεξέλθουν στον ρόλο που τους έχει ανατεθεί, με απο-
τέλεσμα να αποκτούν τα πλήρη οφέλη της βιωματικής μάθησης Gredler (2003). Το 
ότι τα ψηφιακά παιχνίδια, όντας αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας των μαθη-
τών, τους ελκύουν, έχει οδηγήσει στην εμφάνιση έντονου ενδιαφέροντος ως προς την 
αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη (Houssart & Sams, 2008). Η θετική συμ-
βολή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση υποστηρίζεται από πολλούς 
ερευνητές (Ireland et al., 2006; Van Eck, 2006; Squire & Jenkins, 2003; Prensky, 
2001), κυρίως όσον αφορά την παροχή κινήτρων και την εμπλοκή των μαθητών στη 
διαδικασία της μάθησης. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να μεγιστοποιήσουν τον 
ενθουσιασμό για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και να χρησιμεύσουν ως κίνητρο για μά-
θηση, καθώς και να λειτουργήσουν ως μέσο για την καταγραφή του ενδιαφέροντος 
των μαθητών σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το 
Kodu της Microsoft Research Labs, με το οποίο τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν 
παιχνίδια για τον Η/Υ ή και το Xbox, χρησιμοποιώντας μία απλή γλώσσα οπτικού 
προγραμματισμού (Τζελέπη & Κοτίνη, 2013). Πλεονέκτημα δε, αποτελεί το γεγονός 
ότι δεν είναι απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού και λόγω της α-
πλότητας της γλώσσας προγραμματισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από 
μικρά παιδιά. 

Ευρήματα από μελέτες αξιολόγησης και Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα τριών  ερευνών, οι  οποίες αναφέρονται στο δημοτικό σχολείο, σχετικά 
με τα μαθησιακά αποτελέσματα των serious games (Barbalios et al., 2013; Insook & 
Black, 2011; Sung & Hwang 2013), αναφέρουν ότι τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο εν-
θουσιασμό και ενδιαφέρον συγκριτικά με την εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας. Σε 
έρευνα στην Ιταλία (Bottino, Ott & Tavella, 2014) όπου μαθητές ηλικίας 8-10 ετών 
ασχολήθηκαν με ψηφιακές εκδοχές «σοβαρών» παιχνιδιών σκέψης (mind games), 
διαπιστώθηκε ότι η ενασχόλησή τους με τα παιχνίδια, τους βοήθησε να βελτιώσουν 
συγκεκριμένες μαθηματικές δεξιότητες (ικανότητα εφαρμογής κανόνων, ικανότητα 
πρόβλεψης της εξέλιξης ενός παιχνιδιού κ.λπ.). Επιπλέον, τους ώθησε στο να προβαί-
νουν σε απαιτητικές ενέργειες, όπως το να σκέφτονται εναλλακτικά σενάρια δράσης 
και πιθανούς τρόπους εξέλιξης του παιχνιδιού και να δοκιμάζουν την αποτελεσματι-
κότητα διαφορετικών στρατηγικών. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του Kodu ανα-
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μένεται να είναι θετικά. Με βάση έρευνα που έχει διεξαχθεί στην Αυστραλία στο 
Department of Education and Early Childhood Development σχετικά με το Kodu 
προέκυψαν τα εξής ενθαρρυντικά στοιχεία: 

 83% των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι ενισχύει 
και υποστηρίζει την εφαρμογή των αρχών μάθησης και διδασκαλίας στην τά-
ξη. 

 59% συμφώνησαν  ότι παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν συγκεκριμένοι 
εκπαιδευτικοί στόχοι. 

 Σε μεγάλο βαθμό 100% αναπτύσσει ικανότητες έρευνας και επίλυσης προ-
βλημάτων. 

 Γύρω στα 59% ενισχύει την ομαδική εργασία, τη  αυτοαξιολόγηση και την  
αξιολόγηση από συμμαθητές. 

 Οι δάσκαλοι συμφώνησαν σε ποσοστό 80% ότι το Kodu τελικά κινητοποιεί 
και εμπλέκει τους μαθητές στη μάθηση, χτίζουν νέα γνώση, αναπτύσσουν  
κριτική σκέψη, γίνονται δημιουργικοί και συνεργάζονται αποτελεσματικότε-
ρα. 

 Σε μεγάλο βαθμό οι πιο πολλοί μαθητές έδειξαν να είναι περισσότερο ικανο-
ποιημένοι με το Kodu σε σχέση με κάποιο άλλο, προηγούμενο, εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. 

 Επιπλέον οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κατάφεραν με επιτυχία να 
συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης. 

 Τέλος οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν πώς το Kodu μπορεί να ενσωματωθεί  
στο μάθημά τους και όλοι δήλωσαν ότι θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν στη 
διδασκαλία τους στο μέλλον(DEECD,2010)   

Περιγραφή του  Kodu 

To Kodu είναι ένα σύστημα «οπτικού προγραμματισμού» το οποίο κατασκευάστηκε 
ειδικά για τη δημιουργία 3D παιχνιδιών και εικονικών κόσμων. Ο πυρήνας του εργα-
λείου Kodu, που αποτελεί και το βασικότερο πλεονέκτημά του, είναι το απλοποιημέ-
νο περιβάλλον προγραμματισμού και η διεπαφή του χρήστη, η οποία βασίζεται στη 
χρήση εικονιδίων και έτοιμων τρισδιάστατων γραφικών. «Από πλευράς προγραμμα-
τισμού το Kodu είναι μια προηγμένη ιδέα, είναι περισσότερο σαν ένα κομμάτι της 
ορχηστρικής μουσικής, με πολλά επιμέρους τμήματα τα οποία παίζουν όλα με την 
μία» (Wilson, 2009). To MSKodu αναπτύχθηκε στα ερευνητικά εργαστήρια της 
Microsoft. Σχεδιάστηκε για παιδιά μικρών ηλικιών και όχι μόνο. Το περιβάλλον τρέ-
χει σε PC αλλά και σε XBox!  http://www.koduplay.gr/ 
 
Το  Kodu μπορεί να ενταχθεί δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκτός από ένα 
ευχάριστο εργαλείο δημιουργίας 3D παιχνιδιών, που μπορεί να το χρησιμοποιούν τα 
παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό ερ-
γαλείο εξοικείωσης τόσο με τον υπολογιστή και την πληροφορική όσο και με άλλα 
μαθήματα. Με τη δημιουργία κατάλληλων σεναρίων ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδά-
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ξει και να εξοικειώσει τους μαθητές με έννοιες από διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
όπως μαθηματικά, γεωγραφία, αγωγή υγείας, περιβάλλον κ.ά. ενισχύοντας έτσι τη 
διαθεματικότητα στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με το Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Π.Σ.   

Μεθοδολογία - Πληροφορίες για τη διδακτική παρέμβαση 

Οι μαθητές χρειάζονται ελκυστικά και αλληλεπιδραστικά μέσα και εργαλεία ώστε η 
εμπλοκή τους με τις Νέες Τεχνολογίες να είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία. Τα εκ-
παιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λογικής και την από-
κτηση δεξιοτήτων και γνώσης με έναν ευχάριστο τρόπο. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, σενάρια και αλληλεπιδραστικές 
δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη. Αναλυτικότερα, στην ερ-
γασία μας δεν έχουμε στόχο να διδάξουμε προγραμματισμό με το Kodu στους μι-
κρούς μαθητές, αλλά να αξιοποιήσουμε το δημιουργημένο παιχνίδι για την εμπέδωση 
και αξιολόγηση της διδαγμένης «ενότητας 17 για τη Διατροφή (σελ.136)» στο μάθη-
μα της Μελέτης Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού.   
Τίτλος παιχνιδιού: «KODU_ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ!!!!» 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Το παιχνίδι εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος και της 
Αγωγής Υγείας.  
Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: 
Το παρόν παιχνίδι προτείνεται να αξιοποιηθεί από μαθητές της Β΄ τάξης  του Δημοτι-
κού σχολείου. Γενικώς οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν υγιείς στάσεις  και συμπε-
ριφορές σχετικά με τη διατροφή. 

Παιδαγωγικοί και μαθησιακοί στόχοι 

Βασικός Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε ζητήματα 
διατροφής και να αντιληφθούν τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει για τον ανθρώπινο 
οργανισμό η σωστή διατροφή. Επίσης, να μάθουν να ενεργούν με στόχο τη βελτίωση 
της διατροφής τους για την προάσπιση της σωματικής και της ψυχικής τους υγείας, 
καλλιεργώντας παράλληλα διατροφική συνείδηση. 

Επιμέρους Στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Οι μαθητές-παίχτες καλούνται να ξεχωρίσουν 
τις υγιεινές τροφές από τις μη υγιεινές, να διακρίνουν τις ομάδες τροφίμων, να κατα-
νοήσουν νέες έννοιες, όπως υγιεινή διατροφή, υδατάνθρακες, λίπη-έλαια, πρωτεΐνες, 
βιταμίνες, κ.ά., και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της σωστής διατροφής ως προ-
ϋπόθεση της καλής σωματικής  ανάπτυξης και  της διατήρησης της υγείας τους. Επί-
σης, να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες, αντιστεκόμενοι στις ανθυγιεινές 
τροφές. 

Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Οι μαθητές-παίχτες επιδιώκεται να καλλιεργή-
σουν την κριτική τους σκέψη, με σκοπό να μάθουν να αντιστέκονται σε αρνητικές 
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διατροφικές επιρροές, να ενσωματώνουν τη σωστή επιλογή στην διατροφή τους για 
τη διατήρηση της καλής υγείας και τέλος, να αποκτήσουν γνώσεις με ευχάριστο τρό-
πο, παίζοντας. 

Γ. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: Οι μαθητές-παίχτες, εμπλέκονται σε νέες 
διαδικασίες μάθησης στην επαφή τους με τις νέες τεχνολογίες και αναπτύσσουν θετι-
κή στάση απέναντι στους Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας. Ακόμα, μαθαίνουν να χειρί-
ζονται τον Η/Υ ως εργαλείο ανακάλυψης αλλά και ως νοητικό εργαλείο ανάπτυξης 
της σκέψης, αξιοποιώντας διδακτικά το διαδίκτυο και τις πολυμεσικές εφαρμογές 
του. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, με αφορμή την ανάγνωση του βι-
βλίου «Ο ΩΡΑΙΟΣ ΔΑΡΕΙΟΣ» Από τη σειρά "Διατροφή" της Σ. Ζαραμπούκα. Στην 
ιστορία που διαβάσαμε… [Ο Δαρείος είναι ένας καλοαναθρεμμένος γάτος που ζει 
μαζί με το αφεντικό του, τον Τίτο. Ο Τίτος είναι διατροφολόγος – μουσικολόγος στο 
επάγγελμα, γεγονός που σημαίνει πως ο Δαρείος γνωρίζει όλα τα μουσικά όργανα και 
όλες τις τροφές. Αυτό έχει τις επιπτώσεις του στην καθημερινή διατροφή του Δαρεί-
ου, η οποία είναι θρεπτική και υγιεινή. Έτσι ο Δαρείος είναι ένας γάτος γεμάτος υγεία 
και ομορφιά. Το καθημερινό διαιτολόγιό του περιλαμβάνει οπωσδήποτε σαλάτα, για 
να είναι η γούνα του αστραφτερή. Το πρωινό τους περιλαμβάνει κάθε μέρα ένα αβγό, 
πορτοκαλάδα, γάλα, ψωμί και μέλι. Τρώνε κάθε μέρα οπωσδήποτε ένα πορτοκάλι. 
Την Τρίτη το διαιτολόγιό τους περιλαμβάνει ψάρι. Την Τετάρτη τρώνε φακές, την 
Πέμπτη, φασολάκια λαδερά με κόκκινη σάλτσα και τυρί φέτα. Την Παρασκευή πη-
γαίνουν στο χασάπη για να αγοράσουν κρέας για την Κυριακή, την αγαπημένη μέρα 
του Δαρείου….] Στη διάρκεια της επεξεργασίας της ιστορίας, γεννήθηκε η ιδέα να 
σχεδιάσουμε  ένα παιχνίδι Kodu με θέμα τη σωστή-υγιεινή διατροφή. Πατώντας πά-

νω στο πράσινο εικονίδιο  του Kodu Game Lab φορτώνεται το παιχνίδι. Με το 
Enter ξεκινάει και με τα βελάκια κινείται  ο Kodu-Διατροφούλης. Στην 1η πίστα: Με 
το άνοιγμα της πίστας ο παίχτης διαβάζει τις σχετικές οδηγίες: Τι θα φάμε σήμερα ?Ο 
μικρός Kodu ξεκινάει τη μέρα του πεινασμένος. Τι θα φάει για πρωινό?? Τι θα φάει για 
μεσημεριανό?? Τι θα φάει για βραδινό? Διάλεξε τα μήλα που γράφουν τη σωστή τροφή 
και ο Kodu θα γίνει χαρούμενος και γερός. Κινήσου με τα βελάκια… Ο μικρός Kodu-
Διατροφούλης κινείται με τα βελάκια. Στο πρώτο κομμάτι της πίστας πρέπει να φάει 
τα γαλάζια μήλα που είναι τα υγιεινά τρόφιμα για πρωινό με τα οποία παίρνει για κα-
θένα 1 βαθμό. Όταν πέφτει πάνω στα μπλε μήλα με τα ανθυγιεινά τρόφιμα λέει «Οχ 
πόνεσε η κοιλίτσα μου» χωρίς να χάνει πόντους. Συνεχίζει στο δεύτερο κομμάτι για 
σωστό μεσημεριανό και περνάει στο τρίτο κομμάτι για ελαφρύ βραδινό τέλος στο 
τέταρτο κομμάτι όταν ακουμπήσει στο χταπόδι κερδίζει και περνάει στην επόμενη 
πίστα. Στη 2η πίστα: Η δεύτερη πίστα έχει 6 σταθμούς όσες και οι ομάδες τροφίμων 
(Δημητριακά,- Φρούτα - Λαχανικά - Κρέας, ψάρι, θαλασσινά, αυγά, όσπρια και ξηροί 
καρποί - Γαλακτοκομικά προϊόντα - Λίπη, έλαια και γλυκά). Με το άνοιγμα της πί-
στας ο παίχτης διαβάζει τις σχετικές  οδηγίες: Ομάδες τροφίμων. Τώρα που έμαθες να 
τρως σωστά, πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις τις τροφές, μοίρασε τα τρόφιμα ανάλογα 
με την ομάδα τροφίμων που ανήκουν  συγκέντρωσε 18 βαθμούς για να κερδίσεις την 
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πίστα. Κινήσου με τα βελάκια… Με το Enter ξεκινάει και με τα βελάκια κινείται ο 
Kodu–Διατροφούλης, αρχίζει να μαζεύει τα τρόφιμα ανά κατηγορία και να τα δίνει 
στη σωστή ομάδα τροφίμων. Μαζεύοντας 18 πόντους  περνάει-πηγαίνει στην τελική 
πίστα. Στην 3η πίστα-τελική: Εμφανίζεται το μήνυμα: Τώρα μπορείς να φας σωστά. 
Διάλεξε προσεκτικά τις τροφές που θα καταναλώσεις. Θα κερδίζεις 2 βαθμούς για κάθε 
υγιεινή τροφή. Διάλεξε το σωστό και θα τα καταφέρεις. Πρόσεχε πώς μεγαλώνεις με 
κάθε σωστή επιλογή! Κινήσου με τα βελάκια…  Το παιχνίδι ξεκινάει με Enter και ο 
Kodu κινείται με τα βελάκια. Όταν καταφέρει ο παίχτης να καταναλώσει όλες τις υ-
γιεινές τροφές, ολοκληρώνεται το παιχνίδι και εμφανίζεται το μήνυμα της νίκης «WIN-
NER». 
1η πίστα Kodu-στιγμιότυπο παιχνιδιού 

 
οδηγίες: 

Τι θα φάμε σήμερα ? 
Ο μικρός  Kodu  ξεκινάει τη μέρα του πει-

νασμένος. 
Τι θα φάει για πρωινό?? 

Τι θα φάει για μεσημεριανό?? 
Τι θα φάει για βραδινό? 

Διάλεξε τα μήλα που γράφουν τη σωστή 
τροφή και ο Kodu θα γίνει χαρούμενος και 

γερός. 
Κινήσου με τα βελάκια… 

 

 
2η πίστα Kodu-στιγμιότυπο παιχνιδιού 

Ομάδες τροφίμων. 
Τώρα που έμαθες να τρως σωστά, πρέπει να 

μάθεις να ξεχωρίζεις τις τροφές 
μοίρασε τα τρόφιμα ανάλογα με την ομάδα 

τροφίμων που ανήκουν 
συγκέντρωσε 18 βαθμούς για να κερδίσεις 

την πίστα. 
Κινήσου με τα βελάκια… 

 

3η πίστα τελική Kodu-στιγμιότυπο παιχνιδιού 
Τώρα μπορείς να φας σωστά. 

Διάλεξε προσεκτικά τις τροφές που θα κατα-
ναλώσεις. 

Θα κερδίζεις 2 βαθμούς για κάθε υγιεινή 
τροφή. 

Διάλεξε το σωστό και θα τα καταφέρεις.  

334

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Πρόσεχε πώς μεγαλώνεις με κάθε σωστή 
επιλογή! 

Κινήσου με τα βελάκια… 

Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ, το ψηφιακό παιχνίδι, με ορθή 
χρήση, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
μαθησιακή διαδικασία. Η θετική σχέση μεταξύ της μάθησης και της ενασχόλησης 
των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με ψηφιακά παιχνίδια, 
επιβεβαιώνεται από την πλειονότητα των ερευνών οι οποίες σχετίζονται με την χρήση 
των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών 
παιχνιδιών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για τη διδασκαλία διαφόρων 
γνωστικών αντικειμένων και μαθησιακών εννοιών, παροτρύνοντας τους 
εκπαιδευόμενους να ελέγξουν τις γνώσεις τους, με ευχάριστο   και δημιουργικό 
τρόπο, όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος. Και ειδικότερα το  Kodu μπορεί να ε-
νταχθεί δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς έχει αναγνωρίστει ο ρόλος  
που μπορεί να διαδραματίσει το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι ως βοηθητικό 
εργαλείο στη διαδικασία της μάθησης. 
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Περίληψη 

Δύο δημοτικά σχολεία τoυ ίδιου νομού, διαφορετικής εκπαιδευτικής περιφέρειας, α-
ποφάσισαν να συνεργαστούν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός περιβαλλο-
ντικού προγράμματος. Η συνεργασία αυτή, τόσο κατά την άποψη  των μαθητών όσο 
και των εκπαιδευτικών, ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί κατά τη διάρκεια εφαρμο-
γής του προγράμματος οι μαθητές  συνεργάστηκαν τόσο εξ’ αποστάσεως όσο και δια 
ζώσης πραγματοποιώντας από κοινού επιτόπιες συναντήσεις συνεργασίας πάνω σε 
βασικούς άξονες δράσης του προγράμματος αλλά και εγκαθιδρύοντας περιβάλλοντα 
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης από απόσταση με στόχο την από κοινού οικοδόμη-
ση της γνώσης. Η παραγωγή συνεργατικού λογοτεχνικού κειμένου ήταν μία από τις 
δραστηριότητες που ολοκλήρωσαν οι δύο μαθητικοί πληθυσμοί συνεργατικά, αξιο-
ποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία web 2.0.  

Λέξεις-Κλειδιά: Συνεργατική μάθηση, συνεργατική γραφή, εργαλεία web 2.0, γλωσ-
σικές συνεισφορές 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία και πράξη η συνεργασία μεταξύ των μαθητών θε-
ωρείται ως ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη και καλλιέργεια 
δεξιοτήτων μάθησης και οικοδόμησης της γνώσης από τους ίδιους. Παράλληλα επι-
τυγχάνεται η καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και 
των ικανοτήτων της αναζήτησης, της ανάλυσης, της έκφρασης και ανταλλαγής από-
ψεων και ιδεών μεταξύ τους. Η κατάκτηση και οικοδόμηση της γνώσης από τους μα-
θητές επιτυγχάνεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα μέσα σ’ ένα περιβάλλον το 
οποίο καθιστά δυνατή την αλληλοεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Στο 
πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της διαλογικής σχέσης ανάμεσα στους συμ-
μετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργα-
σία, στην προσωπική αυτονομία, τη δημιουργικότητα, την ενεργό συμμετοχή του μα-
θητή μέσα σ’ ένα περιβάλλον που ευνοεί τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό (Ρά-
πτης, Ράπτη 2001). 

H συνεργατική μάθηση ως μια μορφή οργάνωσης του παιδαγωγικού και εκπαιδευτι-
κού περιβάλλοντος, είναι ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, που επιτρέπει σε μικρές, 
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ανομοιογενείς ομάδες παιδιών να επιτύχουν κοινούς στόχους και, καθώς εργάζονται 
μαζί, με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, βελτιστοποιείται τόσο η μάθηση του 
καθενός, όσο και όλων των μελών της ομάδας (Johnson & Johnson, 2003· Κοσσυβά-
κη, 2003· Χαραλάμπους, 2001). Ως ομάδα θεωρείται το σύνολο των μαθητών που 
προκύπτει από μια σταθερή, αποτελεσματική συνεργασία και αλληλεγγύη, και που 
προσανατολίζεται στην κατεύθυνση πραγματοποίησης ενός κοινού στόχου (Κοσσυ-
βάκη, 2003· Λανάρη & Γερμανός, 2005· Χαραλάμπους, 2001). Οι Johnson και 
Johnson υποστηρίζουν ότι, για να υπάρχει πραγματική και αποτελεσματική συνεργα-
σία, πρέπει να συνυπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία, που χρειάζονται προσεκτική δό-
μηση: η θετική αλληλεξάρτηση, η προωθητική αλληλεπίδραση, η ατομική ευθύνη, οι 
κοινωνικές δεξιότητες και η αξιολόγηση της ομάδας. 

Η θετική αλληλεξάρτηση θεωρείται έννοια κλειδί για την επιτυχία της συνεργατικής 
μάθησης (Brush,1997). Αν δεν υπάρχει αλληλεξάρτηση, δεν υπάρχει συνεργασία. Τα 
παιδιά, αντιλαμβανόμενα ότι θα επιτύχουν μόνο αν επιτύχουν και οι άλλοι, ότι μεταξύ 
τους είναι συνεργάτες και όχι ανταγωνιστές, συντονίζουν τις προσπάθειές τους για 
την επίτευξη του κοινού στόχου (Johnson & Johnson, 2003· Κοσσυβάκη, 2003· Μα-
τσαγγούρας, 2000· Χαραλάμπους, 2001). Το στοιχείο της θετικής αλληλεξάρτησης 
εξασφαλίζεται μέσω της υιοθέτησης κοινού στόχου-έργου εντός της ομάδας, της κα-
τανομής των ρόλων, του επιμερισμού του έργου, των υλικών και των πηγών, και της 
κοινής αμοιβής (Johnson & Johnson, 2003· Ματσαγγούρας, 2000· Χαραλάμπους, 
2001). Επιπλέον, μέσω της θετικής αλληλεξάρτησης στόχων και κατά συνέπεια της 
ευκαιρίας που δίνεται στους μαθητές να προωθήσουν ο ένας την επιτυχία του άλλου, 
προβάλλεται η ενισχυτική αλληλεπίδραση. Έτσι, δημιουργούνται οι διαπροσωπικές 
σχέσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη πλουραλιστικών αξιών. Μία ακόμη 
προϋπόθεση για επιτυχημένη συνεργασία εντός των ομάδων είναι η κατοχή και επο-
μένως καλλιέργεια συγκεκριμένων κοινωνικών και συνεργατικών δεξιοτήτων 
(Johnson & Johnson, 2003· Χαραλάμπους, 2001), όπως της προσεκτικής, ενεργητικής 
ακρόασης, της εκ περιτροπής συμμετοχής στη συζήτηση, της ανάληψης ευθύνης, της 
ανεκτικότητας, της σύνθεσης απόψεων, της δημόσιας ομιλίας, της διαπραγμάτευσης, 
της λήψης αποφάσεων, της αίτησης και παροχής βοήθειας. Τις δεξιότητες αυτές δεν 
τις κατέχουν τα παιδιά από την αρχή, αλλά τις αποκτούν σταδιακά, μέσα από την 
προσωπική εμπλοκή και εμπειρία και μέσα από κατάλληλες πρακτικές (Johnson & 
Johnson, 2003· Κοσσυβάκη, 2003· Ματσαγγούρας, 2000). Σημαντικές θεωρούνται οι 
δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων στη συμπεριφορά, όπως και ο χειρισμός των 
συγκρούσεων, που ενδυναμώνουν τα παιδιά και συντελούν στο να λειτουργούν καλύ-
τερα εντός της ομάδας (Λανάρη & Γερμανός, 2005). Οι κοινωνικές δεξιότητες και οι 
δεξιότητες διαχείρισης των συγκρούσεων, υποστηρίζουν οι Johnson και Johnson, 
πρέπει να διδάσκονται εξίσου σκόπιμα με τις ακαδημαϊκές. Έτσι, μαζί με τους διδα-
κτικούς στόχους, πρέπει να καθορίζονται και οι συνεργατικοί και, παράλληλα με την 
αξιολόγηση του έργου των ομάδων, να γίνεται και αξιολόγηση της ποιότητας της συ-
νεργασίας (Ματσαγγούρας, 2000).Η ατομική ευθύνη αποτελεί άλλη μια προϋπόθεση, 
σύμφωνα με την οποία τα παιδιά θεωρούνται υπεύθυνα για την ολοκλήρωση της ερ-
γασίας που αναλαμβάνουν, αλλά και την υποστήριξη των άλλων μελών της ομάδας. 
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Εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια αξιολόγησης και κοινοποίησης του έργου στην ομά-
δα. Επίσης σημαντική θεωρείται και η αξιολόγηση, δηλαδή, η συνεχής διαδικασία 
κρίσης των πράξεων των μελών της ομάδας (Johnson & Johnson, 2003). 

Σύμφωνα με έρευνες, η συνεργατική μάθηση μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για 
τους μαθητές: τους οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία σε όλους τους τομείς (ακαδημαϊ-
κό, κοινωνικό κ.λπ.) και σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας. Επιπλέον, συνει-
σφέρει στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων, σε συχνότερη παραγωγή 
νέων ιδεών και λύσεων, καθώς και σε υψηλότερη συχνότητα μεταφοράς αυτού που 
μαθαίνεται σε κάποια άλλη κατάσταση. Επίσης, βοηθά τους μαθητές να έχουν καλύ-
τερη ψυχική υγεία, θετικότερη αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση, καλύτερες διαπροσωπικές 
σχέσεις και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα (Johnson, & Johnson, 2003· Χαρα-
λάμπους, 1996). 

Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ως εκπαιδευτικού 
εργαλείου δημιούργησε νέα δεδομένα και ευκαιρίες για διαμαθητική συνεργασία τό-
σο μέσα στην ίδια τάξη όσο και μέσα από διαφορετικές σχολικές τάξεις ανοίγοντας 
ταυτόχρονα ένα παράθυρο επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με τον υπό-
λοιπο κόσμο. Τα νέα περιβάλλοντα μάθησης μέσα από την κατάλληλη στήριξη και 
επικουρία του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολικών μονάδων μπορούν να μετα-
τραπούν σε πολύτιμα μαθησιακά εργαλεία ενθαρρύνοντας παράλληλα τη δημιουργι-
κή έκφραση, την διερεύνηση, τον πειραματισμό, την συνεργασία και την ανακάλυψη 
– οικοδόμηση της γνώσης. 

Συνεργατικά εργαλεία web 2.0 

Δομικό στοιχείο της συνεργατικής μάθησης μέσα από την αξιοποίηση των νέων τε-
χνολογιών για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους αποτελεί το να μαθαίνουν έχο-
ντας στην διάθεση τους οποιαδήποτε πηγή πληροφορίας επιθυμούν, προσφέροντας 
παράλληλα την δυνατότητα της εύκολης ενσωμάτωσης εργαλείων στο περιβάλλον 
εκπαίδευσης. Στην παραπάνω απαίτηση, δίνουν λύσεις τα εργαλεία Web 2.0, τα ο-
ποία, μεταξύ άλλων, είναι εύκολα στη χρήση και είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους 
σύγχρονους μαθητές, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι ήδη εξοικειωμένοι με 
τη χρήση των υπολογιστών, το διαδίκτυο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης 
(Τζωρτζάκης, 2009). 

Ο όρος Web2.0 εκφράζει την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται πλέον 
το διαδίκτυο. Δεν αποτελεί κάποιο νέο τεχνολογικό πρότυπο, αλλά αναφέρεται στη 
χρήση του διαδικτύου ως μια πλατφόρμα εφαρμογών, όπου η συμμετοχή των χρη-
στών στην ανάπτυξη και διαχείριση του περιεχομένου, αλλάζει τη φύση και την αξία 
της πληροφορίας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν στην καθημερινότητά μας δικτυακές ε-
φαρμογές και στις οποίες κάθε χρήστης έχει και ένα προφίλ, αυτό αντιστοιχεί σε μια 
προσωπική σελίδα γι’ αυτόν, το περιεχόμενο της οποίας το καθορίζει ο ίδιος σαν να 
ήταν ο δημιουργός της. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, (συνδέοντας την θεωρία με την 
πράξη) το διαδίκτυο είναι μια πλατφόρμα πάνω στην οποία «στηρίζονται» οι δικτυα-
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κές εφαρμογές. Ο παγκόσμιος ιστός αποκτά έναν συλλογικό  κοινωνικό (social) χα-
ρακτήρα και ο χρήστης μετατρέπεται από αναγνώστης σε δημιουργό του δικού του 
προσωπικού περιεχομένου. 

Στην εξ’ αποστάσεως συνεργασία των μαθητών των δυο τάξεων αξιοποιήθηκαν συ-
νεργατικά εργαλεία web 2.0 Αυτά είναι πλατφόρμες λειτουργιών στο διαδίκτυο, όπου 
οι μαθητές μπορούν συνεργατικά να συγγράψουν ή να ζωγραφίσουν ή και να δη-
μιουργήσουν διαγράμματα, εννοιολογικούς  χάρτες κλπ. Αυτά τα εργαλεία, ξεπερνώ-
ντας τις δυνατότητες ενός απλού ηλεκτρονικού σημειωματάριου, δίνουν τη δυνατότη-
τα της σύγχρονης επικοινωνίας (στον ίδιο χρόνο) των χρηστών της. Ειδικότερα, τα 
δικτυακά εργαλεία που κατά κύριο λόγο αξιοποιήθηκαν από τους μαθητές κατά την 
εφαρμογή της διδακτικής προσέγγισης είναι: το «Answer garden» 
(https://answergarden.ch )και το «Story bird» (https://storybird.com). 

 Το «Answer garden» είναι ένα δικτυακό εργαλείο web 2.0, το οποίο μπορεί να αξιο-
ποιηθεί διδακτικά προκειμένου οι μαθητές μιας τάξης ή διαφορετικών τάξεων να δη-
μοσιεύσουν ταυτόχρονα σχόλια, απόψεις, ιδέες για το ίδιο θέμα. Οι διάκριση των ι-
δεών των μαθητών γίνεται με διαφορετικό χρώμα ή μέγεθος γραμματοσειράς. Το ερ-
γαλείο είναι δωρεάν και επίσης δεν απαιτεί λογαριασμό. Μπορεί παιδαγωγικά και δι-
δακτικά να αξιοποιηθεί ως  καταιγισμό ιδεών, ως απαντήσεις των μαθητών σε ερω-
τήσεις, ως εργαλείο σύνοψης κομβικών σημείων του μαθήματος κ.α. Ο μόνος περιο-
ρισμός είναι ότι η κάθε απάντηση δεν μπορεί να ξεπερνά τους 20 χαρακτήρες. 

Ενώ το «Story bird» είναι ένα ελεύθερο ψηφιακό εργαλείο αφήγησης που δίνει τη δυ-
νατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες συ-
νεργατικά. Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία εικόνων με τις οποίες μπορούν οι μαθητές 
να εμπλουτίσουν το βιβλίο τους παράλληλα με το γραπτό κείμενο. Ένα καθαρά συ-
νεργατικό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών σε ταυτόχρονο χρόνο. Παράλ-
ληλα μπορεί να λειτουργήσει και σαν βιβλιοθήκη όλων των ψηφιακών βιβλίων που 
δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της τάξης ή του σχολείου ολόκληρου.  

Τα εργαλεία Web 2.0 που επιλέχτηκαν για την παραγωγή και συγγραφή λογοτεχνικού 
κειμένου αναδεικνύουν πρακτικές γραμματισμού που χαρακτηρίζονται από αλλαγές 
σε τρόπους δράσης, σε αξίες, αντιλήψεις και ιδεολογίες που έχουν ως αποτέλεσμα 
ένα νέο είδος νόησης. Η συγγραφή των κειμένων και η διαπραγμάτευση των πληρο-
φοριών στα συγκεκριμένα είναι αποτέλεσμα συμμετοχικών και συνεργατικών διαδι-
κασιών, σε αντίθεση με την ατομοκεντρική λογική που διαπερνά το παραδοσιακά 
γραπτό λογοτεχνικό κείμενο. Τα εργαλεία Web 2.0, λόγω της ανοιχτής φύσης τους, 
μπορούν να προσφέρουν μαθησιακές ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους προκειμένου 
να αναπτύξουν δικό τους περιεχόμενο, να αναστοχαστούν πάνω στις δράσεις τους ή 
σε δράσεις άλλων και να αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου, όπως η ανάπτυξη 
της κριτικής τους σκέψης (Σαλονικίδης, 2011). 

Η ταυτότητα της εκπαιδευτικής προσέγγισης 
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Η παρούσα εκπαιδευτική προσέγγιση αναφέρεται στη δημιουργία συνεργατικού πα-
ραμυθιού από μαθητές της Δ΄ τάξης, δύο διαφορετικών Δημοτικών Σχολείων, του 
ίδιου νομού, που συνεργάστηκαν στα πλαίσια εφαρμογής και υλοποίησης, από κοι-
νού, περιβαλλοντικού προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016. Πρόκειται 
για δυο εξαθέσια Δημοτικά Σχολεία με πολλά κοινά σημεία ως προς τη δομή και λει-
τουργία τους ωστόσο υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το περιβάλλον 
τοποθέτησης αυτών των σχολικών κοινοτήτων. Το ένα από τα δύο σχολεία ήταν ένα 
σχολείο της πόλης, τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας, φοιτούσαν σ’ 
αυτό μαθητές που στην πλειοψηφία τους  προέρχονταν κυρίως από αστικά περιβάλ-
λοντα, το κτίριο του σχολείου ήταν ένα σύγχρονο αστικό κτίριο χωρίς την ύπαρξη 
χώρου για την ενασχόληση των παιδιών με τη γη και την καλλιέργεια γενικότερα. 
Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο σχολείο ήταν ένα σχολείο της περιφέρειας, ημια-
στικής περιοχής όπου οι μαθητές προέρχονταν από περιβάλλοντα στα οποία πρωταρ-
χικό ρόλο έπαιζε η καλλιέργεια της γης ενώ και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σχο-
λείου διέθεταν ειδικό χώρο διαμορφωμένο σε σχολικό βοτανόκηπο όπου οι μαθητές 
είχαν την δυνατότητα να ασχολούνται, στην καθημερινότητά τους, με τη γη και την 
καλλιέργειά της. Η διαφοροποίηση των σχολικών περιβαλλόντων υπήρξε από την 
αρχή το βασικό κίνητρο για τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών πάνω σ’ κοι-
νό περιβαλλοντικό πρόγραμμα, το οποίο όμως θα προσεγγίζονταν διαφορετικά συν-
δυάζοντας στάσεις, απόψεις, γνώσεις, δομές, και των δύο σχολικών μονάδων. 

Παρά το γεγονός ότι, επρόκειτο για ένα κοινότυπο, θα έλεγε κανείς, περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα, με κύρια αναφορά στο νερό και τις διαστάσεις του, εντούτοις, από την 
αρχή τέθηκαν διαφορετικοί άξονες προσέγγισης, οι οποίοι εμπεριείχαν το συνδυασμό 
όλων των στοιχείων που διαφοροποιούσαν αλλά και ταυτόχρονα ένωναν τους μαθη-
τικούς πληθυσμούς και των δυο σχολικών κοινοτήτων. Για παράδειγμα, μια από τις 
πιο σημαντικές διαστάσεις του νερού που είχαν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν οι 
μαθητές ήταν αυτή της καθοριστικής συμβολής του στην καλλιέργεια των φυτών αλ-
λά και της γης γενικότερα. Δόθηκε έτσι στους μαθητές, κυρίως του σχολείου της πό-
λης, η ευκαιρία να βιώσουν κατ’ ιδίαν, τη σημαίνουσα θέση του νερού στον βιοπορι-
σμό όλων εκείνων που ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης, όπως κατ’ επέκταση 
είναι τα οικογενειακά περιβάλλοντα των μαθητών του σχολείου της περιφέρειας. Από 
την άλλη, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, στη συνεργασία των μαθητικών πληθυσμών πά-
νω σε κοινούς άξονες διαπραγμάτευσης, όπως η προσέγγιση των διαστάσεων του νε-
ρού σχετικά με το ρόλο που παίζει στη ζωή των ανθρώπων γενικά, αξιοποιώντας σύγ-
χρονα διδακτικά περιβάλλοντα και ενισχύοντας συνεργασίες που θα ξεπερνούσαν τα 
φυσικά εμπόδια της μη καθημερινής συνύπαρξης των μαθητών. Στα πλαίσια λοιπόν, 
αυτού του άξονα διαπραγμάτευσης, οι μαθητές των σχολείων που συνεργάστηκαν, 
αξιοποίησαν κατά κύριο λόγο διδακτικά εργαλεία web 2.0 ανταλλάσοντας απόψεις, 
γνώμες, αντιλήψεις και δημιουργώντας από κοινού έργα σχετικά με το περιβαλλοντι-
κό θέμα που είχαν αναλάβει να προσεγγίσουν και να επεξεργαστούν.  

Το συνεργατικό παραμύθι που δημιουργήθηκε από τους μαθητές και των δυο σχολεί-
ων ήταν ένα από τα μαθητικά παραγόμενα που σχεδιάστηκε, επεξεργάστηκε και τελι-
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κά υλοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας και των δύο μαθητικών πληθυσμών με τη βοή-
θεια κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος. 

Στάδια ανάπτυξης της εκπαιδευτικής προσέγγισης 

Η συνεργασία και η συνεχής ανατροφοδότηση ως κύριο χαρακτηριστικό της συνερ-
γατικής γραφής έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός γραπτού κειμένου από πε-
ρισσότερους του ενός συγγραφείς. Κατ’ επέκταση, η συνεργατική γραφή είναι μια 
δραστηριότητα που μεταμορφώνει ένα κείμενο σε συλλογικό κείμενο, ακολουθώντας 
μια συνεργατικού τύπου προσέγγιση (Φεσάκης, 2009). Μέσα από την αξιοποίηση δι-
κτυακών συνεργατικών εργαλείων η συνεργατική γραφή αποτελεί μια συντονισμένη 
συνεργασία που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημοσιεύουν και να αναθεωρούν 
τη συμμετοχή του καθενός, καθώς αντιτίθεται στον απλό χωρισμό της εργασίας κατά 
άτομο, δηλαδή στο να εργάζεται ο καθένας ανεξάρτητα από τον άλλο και κατόπιν να 
ενώνονται οι επιμέρους συμμετοχές σε ένα τελικό, δημιουργώντας συλλογικό περιε-
χόμενο και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεργατική γραφή και την α-
νταλλαγή απόψεων. Έτσι δημιουργείται ένα δυναμικό, συνεργατικό περιβάλλον μά-
θησης, όπου η γνώση επέρχεται μέσω ανοικτών συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών, 
μέσω συνεργατικών δομών και ενεργητικής συμμετοχής των μελών (Σπαντιδάκης, 
1998). 

Τα στάδια της εξ’ αποστάσεως συνεργασίας των μαθητών των δύο τάξεων ήταν κατά 
κύριο λόγο τρία. Πρόκειται για το στάδιο της επιλογής του τίτλου αρχικά, του δομι-
κού σχεδιασμού του λογοτεχνικού κειμένου και τέλος το στάδιο της καταγραφής του 
τελικού προϊόντος ακολουθώντας πιστά τα όσα συναποφασίστηκαν από τους μαθητές 
των δύο σχολείων κατά το στάδιο του σχεδιασμού (Σπαντιδάκης, 2007) . 

Αναλυτικότερα, κατά την υλοποίηση του πρώτου σταδίου τα δυο σχολεία συνεργά-
στηκαν για την επιλογή του τίτλου του συνεργατικού κειμένου αξιοποιώντας το δι-
κτυακό εργαλείο «Answer garden».Η κεντρική ιδέα του υπό επεξεργασία περιβαλλο-
ντικού προγράμματος ήταν το νερό, στην οποία, οι μαθητές προσπάθησαν να δώσουν 
μια ποιητική - λογοτεχνική διάσταση εμπλουτίζοντάς την με λέξεις διαφορετικές, μα-
γικές θα λέγαμε όπως: κλάμα, αγάπη, φιλία, όνειρο και άλλες. Έτσι μέσα σε σύντομο 
χρονικά διδακτικό χρόνο συναποφασίστηκε ο τίτλος αλλά και οι βασικοί άξονες του 
παραμυθιού και το όνομα αυτού: «Τα σύννεφα που δεν μπορούσαν… να κλάψουν». 
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Εικόνα 1:Το δικτυακό εξώφυλλο του παραμυθιού 

Στη συνέχεια, και αξιοποιώντας, τώρα πια, το συνεργατικό εργαλείο αφήγησης «Sto-
ry bird» οι μαθητές των δύο τάξεων επέλεξαν από την έτοιμη βιβλιοθήκη του λογι-
σμικού τις σελίδες και την εικονογράφηση του παραμυθιού. Συμπλήρωσαν από κοι-
νού  τις λέξεις κλειδιά για την κάθε σελίδα της ψηφιακής ιστορίας,  συμβάλλοντας 
έτσι στο να σχεδιαστεί η βασική πλοκή της. Με βάση αυτόν τον δομικό χάρτη των 
ψηφιακών εικονογραφημένων σελίδων του παραμυθιού, οι μαθητές του 12ου Δημοτι-
κού σχολείου ξεκίνησαν την ιστορία και την έφτασαν μέχρις ενός σημείου και στη 
συνέχεια οι μαθητές του άλλου σχολείου ολοκλήρωσαν την πλοκή και το τέλος της 
ιστορίας. Για την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου δαπανήθηκαν από εκπαιδευτικούς 
και μαθητές δύο διδακτικές ώρες που συναποφασίστηκε να είναι συνεχόμενες για να 
μας δοθεί η δυνατότητα της οριστικής παραγωγής του τελικού σχεδιασμού. 

Τέλος, κατά την τελευταία φάση, αυτή της καταγραφής του τελικού κειμένου, κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει να γράψει ένα μέρος ή ένα επεισόδιο ή ένα λειτουργικό κομμάτι 
της ιστορίας. Κατόπιν, η ολομέλεια συνδυάζει τα μέρη σε ένα σώμα. Το στάδιο αυτό 
περιλαμβάνεται και για τα δύο σχολεία φάση της βελτίωσης όπου όλοι μαζί οι μαθη-
τές  του κάθε σχολείου, αξιολογούν, επανεξετάζουν και τροποποιούν μέσα από δια-
λογική συζήτηση το πλήρες κείμενο. Το τελευταίο στάδιο, επειδή από τη φύση του, 
αποτελεί στάδιο ανεξάρτητης, κατ’ ένα λόγο, δημιουργίας των μαθητών των δύο σχο-
λείων, οι διδακτικές ώρες που δαπανήθηκαν ήταν διαφορετικού αριθμού για το καθέ-
να. Συνέβαινε όμως, αρκετές φορές, την ώρα που δούλευε το ένα σχολείο, σε ταυτό-
χρονο χρόνο, να παρακολουθεί ενεργά την εξέλιξη της καταγραφής και ολοκλήρωσης 
της ιστορίας και το άλλο σχολείο, μετατρέποντας το τελικό παραγόμενο και αυτής 
της φάσης σε διαδικασία συλλογική που αφορούσε όχι μόνο τους μαθητές του ενός 
σχολείου αλλά και του άλλου που φαινομενικά τουλάχιστον δεν συντελούσε ενεργά 
στη συγκρότηση κάποιων λειτουργικών κομματιών του παραμυθιού. 

Στρατηγικές παραγωγής συνεργατικού λογοτεχνικού κειμένου 

Κατά την παραγωγή συνεργατικού κειμένου και την εφαρμογή και ολοκλήρωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας επιλέχτηκαν δύο κυρίως στρατηγικές παραγωγής που ε-
μπεριέχονται στην ευθεία γραμμή αναπαράστασης των βασικών στρατηγικών συνερ-
γατικής γραφής, με την ατομική συγγραφή να βρίσκεται στη μια άκρη και την δια-
δραστική συνεργατική γραφή από την άλλη (Μπότσας, 2009  Σγουροπούλου & Κου-
τουμάνος, 2001).  

Σύμφωνα με την στρατηγική της ατομικής συγγραφής, ένα μέλος της ομάδας γράφει 
ως αντιπρόσωπός της, αφού έχει συζητηθεί στην ομάδα το θέμα από όλα τα μέλη  της 
ομάδας και έχει συναποφασιστεί  η επιλογή της κατάλληλης πλοκής. Ενώ, κατά την 
στρατηγική της διαδραστικής γραφής, όλα τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται ταυτό-
χρονα για να αναπτύξουν, να επεξεργαστούν ή να τροποποιήσουν το όλο κείμενο. 
Κάθε ομάδα διάβαζε δυνατά το τελικό προϊόν και στη συνέχεια περνούσαν από κοι-
νού στην επιλογή των κατάλληλων τροποποιήσεων (Σγουροπούλου & Κουτουμάνος, 
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2001). 

Η ατομική συγγραφή αποτελεί το είδος της στρατηγικής που ακολουθήθηκε κατά την 
εφαρμογή του δευτέρου σταδίου ανάπτυξης της διδακτικής προσέγγισης. Ήταν το 
στάδιο το βασικού σχεδιασμού του ψηφιακού παραμυθιού, όπου και τα δύο σχολεία 
συνεργάστηκαν σε πραγματικό – ταυτόχρονο διδακτικό χρόνο προκειμένου να προω-
θήσουν και να ολοκληρώσουν την παρουσίαση όλων των δομικών σελίδων που θα 
απαρτίζουν το παραμύθι. Αυτός είναι και ο λόγος όπου αντιπρόσωπος των μαθητών 
του κάθε σχολείου αναλαμβάνει να γράψει τις βασικές ιδέες της κάθε σελίδας αλλά 
και να επιλέξει από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού τις κατάλληλες εικόνες, όπως αυ-
τές συνδιαμορφώνονταν ύστερα από κοινή συζήτηση τόσο μεταξύ τους όσο και από 
τους μαθητές του άλλου σχολείου. 

Ωστόσο κατά την εφαρμογή του τρίτου και τελευταίου σταδίου παραγωγής και ανά-
πτυξης της ιστορίας επιλέχτηκε η στρατηγική της διαδραστικής συνεργατικής συγ-
γραφής, όπου πλέον για το κάθε σχολείο τα μέλη των ομάδων των μαθητών συνεργά-
ζονται ταυτόχρονα για την παραγωγή και ολοκλήρωση του τελικού κειμένου. Το κεί-
μενο της κάθε μιας ψηφιακής σελίδας, πληκτρολογείται απ’ όλους σχεδόν τους μαθη-
τές της κάθε ομάδας, με αποκορύφωμα  την παραγωγή πολλών σελίδων σχεδόν ταυ-
τόχρονα. Αφιερώνεται στο τέλος, αρκετός διδακτικός χρόνος, ώστε η κάθε ομάδα να 
διαβάσει την σελίδα που τις αναλογούσε, δίνοντας το περιθώριο στις άλλες ομάδες να 
κάνουν τις απαραίτητες λειτουργικές αλλαγές ώστε να υπάρχει δομική συνοχή και 
επάρκεια.  

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς και των δυο σχολικών τάξεων 
που συνεργάστηκαν, στην εκμάθηση των ρόλων από τις ομάδες των μαθητών κατά 
την εφαρμογή των στρατηγικών παραγωγής του συνεργατικού κειμένου. Αφιερώθηκε 
αρκετός διδακτικός χρόνος για την κατανόηση των στρατηγικών της συνεργατικής 
γραφής που αξιοποιήθηκαν προκειμένου οι μαθητές να είναι σε θέση συνεργαστούν 
αποτελεσματικά είτε ως μέλη των ομάδων συνεργασίας της ίδιας τάξης, είτε ως μέλη 
ομάδων των διαφορετικών σχολείων με κοινό στόχο να αποτυπώσουν τις σκέψεις 
τους με πληρότητα και σαφήνεια. Άλλωστε, όπου θεωρούνταν απαραίτητο, λειτουρ-
γούσε συμπληρωματικά και η συμβουλευτική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών (Berei-
ter & Scardamalia, 1987).   

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής, οι 
συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί, ανατροφοδοτώντας και αλληλεπιδρώντας 
θετικά μεταξύ τους, αξιολογούσαν και επαναπροσδιόριζαν το τελικό προϊόν ως απο-
τέλεσμα μιας δυναμικής επικοινωνίας μεταξύ τους. Ιδιαίτερα μετά τη φάση της κατα-
γραφής του τελικού κειμένου και ενώ παρουσίαζαν στην ολομέλεια την συγγραφική 
δημιουργία παρατηρήθηκαν διαδικασίες μιας διαφορετικής προσέγγισης από τα μέλη 
των ομάδων που τις περισσότερες φορές οδήγησε σε καλύτερο νοηματικά κειμενικό 
αποτέλεσμα. Έτσι, θα λέγαμε ότι η διδακτική πρακτική στο σύνολό της διαπερνάται 
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από μια διαδικασία συνεχούς αυτοαξιολόγησης ή ετεροδαξιολόγησης μεταμορφώνο-
ντας την κριτική αξιολόγηση ως ένα αναπόσπαστο στάδιο επεξεργασίας και ολοκλή-
ρωσης του μαθησιακής διαδικασίας (Σπαντιδάκης, 2007). 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και των δυο σχολικών μονάδων παρατήρησαν και κατέ-
γραψαν, μέσα από το ιστορικό των αναθεωρήσεων, φαινόμενα γλωσσικών συνεισφο-
ρών που είχαν να κάνουν τόσο με τη μορφή όσο και με τη δομή και το περιεχόμενο 
του κειμένου. Οι γλωσσικές συνεισφορές των μαθητών στο τελικό κείμενο ως αποτέ-
λεσμα μιας συνεχούς διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας μεταξύ τους αποτέλεσε για 
τους ίδιους αλλά και για τους δασκάλους τους αποδεικτικό στοιχείο της δυναμικής 
του γραπτού λόγου όταν αυτός εμπλουτίζεται και ενισχύεται με ποικιλία λέξεων, 
φράσεων, καταλήξεων και σχημάτων λόγου. Η συλλογική συγγραφική δημιουργία 
των μαθητών είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός πιο αποτελεσματικού γραπτού 
λόγου συγκρινόμενος με τα ατομικά γραπτά κείμενα των μαθητών και των δύο σχο-
λικών μονάδων. 

Αδιαμφισβήτητη αποτίμηση της διδακτικής παρέμβασης αποτελεί η συμμετοχή και 
συνεργασία μαθητών τόσο της κάθε ομάδας αλλά και της ολομέλειας και των δύο 
σχολικών μονάδων σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και επεξεργασίας του συνεργατι-
κού παραμυθιού. Η πλειονότητα των μαθητών συμμετείχε ενεργά και σχεδόν ισότιμα, 
οι μαθητές δεν έπαιρναν αποφάσεις ανεπιφύλακτα, αλλά αναγκάζονταν να τις αιτιο-
λογούν, συμμετοχή περισσότερες από μία φορές  κατά τη  διεργασία της ταυτόχρονης 
ή διαδοχικής επικοινωνίας (Ματσαγγούρας, 2000). 

Συνοπτικά, θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ήταν ενθαρρυντι-
κά μεταμορφώνοντας δημιουργικά την καθημερινή ρουτίνα των δυο σχολικών μονά-
δων Είχε αντίκτυπο στο μοντέλο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών πάνω στο πώς δο-
μούν τη νέα γνώση, αλλά και στο πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, είναι σημαντικό μέσω της αξιοποίησης δικτυακών συνεργατικών περι-
βαλλόντων μάθησης, οι μαθητές να γνωρίσουν με κριτική οπτική τις νέες κειμενικές 
συμβάσεις και κατ’ επέκταση τη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα που διαμορφώ-
νεται στο πλαίσιο τέτοιου είδους εκπαιδευτικών πρακτικών. 
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Δημιουργική Γραφή με Παραμύθια-Αποτίμηση Δημιουργικότητας στο Δημοτικό 
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Περίληψη 

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από ένταση πνευματικής εργασίας και 
επομένως δημιουργικότητας σκέψης και καινοτομίας πράξης. Το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, κύριος φορέας προετοιμασίας των αυριανών πολιτών, οφείλει να 
αναζητήσει τις διδακτικές πρακτικές που αντιστοιχούν σ' αυτές τις κοινωνικές 
διεργασίες. Στο χώρο του δημοτικού σχολείου, μπορούμε να ευνοήσουμε την 
ανάπτυξη του γραπτού λόγου και της αποκλίνουσας σκέψης των μικρών μαθητών. 
Υποστηρίζουμε πως η πρώιμη και καθοδηγούμενη παρέμβαση ανάπτυξης του 
γραπτού λόγου μπορεί να επιτύχει ποιοτική και δημιουργική έκφραση των μαθητών. 
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το δημιουργικό παραμύθι, με σκοπό οι 
μαθητές όχι μόνο να απελευθερώσουν τη φαντασία και την πρωτοτυπία τους, αλλά 
και να αναπτύξουν τη γλωσσική τους έκφραση. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα 
παραμύθια που ακολουθούν καταγεγραμμένες διδακτικές πρακτικές, σε μαθητές δύο 
τάξεων (Β’ και Ε’), στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ατομικά και 
συλλογικά. Τα δε κριτήρια αποτίμησης της δημιουργικότητας που αξιοποιήθηκαν 
επιβεβαιώνονται με τα πρακτικά αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, μέσα σε τάξη. 

Λέξεις- Κλειδιά: δημιουργική γραφή, δεξιότητες γραφής, μάθηση μέσω παραμυθιού, 
έρευνα πεδίου 

Μάθηση μέσω παραμυθιού 

Με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο των πρώιμων δεξιοτήτων γραφής και 
της δημιουργικής γραφής, επικεντρωνόμαστε στη μάθηση μέσω παραμυθιών. Οι 
τεχνικές της αφήγησης παραμυθιών και ιστοριών στην τάξη αναφέρεται πως μπορούν 
να συμβάλουν από την ενεργοποίηση ποικίλλων ψυχολογικών διεργασιών, όπως η 
φαντασία, η μνήμη, η προσοχή, έως την διεύρυνση της ενεργητικής κοινωνικο-ηθικής 
δεκτικότητας του ακροατή, στην καλύτερη γνώση του εαυτού και των άλλων, στο 
ενδιαφέρον και την αντίληψη του ελέγχου (Πουρκός, 2010; McQuiggan, et al. 2008). 
Μπορούμε να πούμε πως το παραμύθι και η σχολική ανάγνωσή του αναπτύσσει τη 
δημιουργικότητα, επεκτείνει τη σκέψη, εξασκεί τη μνήμη και αξιοποιεί τις 
δυνατότητες των παιδιών, καλλιεργώντας το διάλογο, τη γλωσσική έκφραση και τη 
σημασιολογική αφθονία των λέξεων, ευνοώντας την πολυφωνία των απόψεων, 
καλλιεργώντας κλίμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας (Slabon, et al., 2014; 
Μαλαφάντης, 2011). Με άλλα λόγια, συμβάλλει στην ολόπλευρη ψυχοκινητική, 
γνωστική, αντιληπτική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. 

348

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Ο Μαλαφάντης (2014) αναφέρει έρευνα του Ketabi και των συνεργατών του (2012) 
υποστηρίζοντας πως οι μαθητές που περνούσαν περισσότερο χρόνο με 
δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής είχαν αυξήσει την ευχέρεια για 
δημιουργικότητα (creative fluency), δηλαδή τον αριθμό των ιδεών που παράγονται σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και την ικανότητά τους να αναπτύξουν 
καινούριες και πρωτότυπες ιδέες και να τις εμπλουτίσουν με λεπτομέρειες. Γίνεται 
κατανοητό πως η ανάγνωση και η χρήση του παραμυθιού ως μέσο 
διαφοροποιημένης, πρωτότυπης και δημιουργικής διδασκαλίας (Κωτόπουλος, 2012), 
και μέσω της Κριτικής Θεωρίας και του κριτικού εγγραμματισμού (Μαλαφάντης, 
2014), μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και της 
δημιουργικής φαντασίας αλλά και στην ψυχολογική ασφάλεια των μαθητών. 

Έρευνα Πεδίου 

Ο Μαλαφάντης (2014) παρουσιάζει κάποιες από τις διδακτικές πρακτικές που ο 
εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη του κριτικού 
εγγραμματισμού των μαθητών μέσω του παιδικού βιβλίου. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί 
στο να ελεγχθούν στην πράξη οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις. Για το λόγο αυτό 
έγινε έρευνα πεδίου στη σχολική τάξη. Μέσα από συγκεκριμένα δημιουργικά 
παραμύθια και χρησιμοποιώντας τις διδακτικές πρακτικές, (του Πίνακα 1), τα παιδιά 
ενθαρρύνθηκαν να εκφραστούν μέσω της δημιουργικής γραφής. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙ-
ΚΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗ (Α) 
/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
(Σ) ΠΡΟΣΠΑ-

ΘΕΙΑ 
θέτει ερωτήσεις στα παιδιά 
(π.χ. με ποιον άλλον τρόπο 
θα μπορούσε ο συγγραφέας 
να παρουσιάσει τη συγκε-

κριμένη πληροφορία;) 

τι θα συνέβαινε αν…. Α και Σ 
 100 λίρες στην τσέπη Σ 

 ο ζωγράφος Α 

το…… ανθρωπάκι Α και Σ 

φέρνει διαφορετικά κείμενα 
σε αντιπαράθεση ή αξιο-

ποιεί διάφορες πληροφορίες  
(π.χ. σύγκριση διαφορετι-
κών εκδοχών και τρόπων 

παρουσίασης του ίδιου γε-
γονότος)  

ο πλανήτης αλήθειας Σ 
ο σκύλος που δεν ήξερε να γαβγίζει Α 

μια ιστορία για έναν λύκο Σ 

προτείνει διαφορετικές κα-
ταλήξεις της ιστορίας (π.χ. 
συγγραφή εξαρχής του τέ-

λους της ιστορίας) 

100 λίρες στην τσέπη Σ 
η περιπέτεια του Ρινάλντο Α 

ένα δέντρο ταξιδεύει Α 

εισάγει τα παιδιά σε παιχνί-
δια ρόλων και αντιστροφής 

100 λίρες στην τσέπη 
ο πλανήτης της αλήθειας- τα παιδιά Σ 
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ρόλων ως εφευρέτες 

δημιουργεί παρεμβολές και 
προσθήκες στην ιστορία 

(π.χ. προσθέτει νέες πληρο-
φορίες ή παρουσιάζει μια 
διαφορετική εκδοχή της ι-

στορίας) 

ο καθαρός λύκος και τα βρόμικα γου-
ρουνάκια Α 

όταν η Κοκκινοσκουφίτσα συνάντησε 
τον Κοντορεβιθούλη στο δάσος Α 

ένα δέντρο ταξιδεύει Α 
η Κοκκινοσκουφίτσα και η βάρκα Α 

η πινεζοβροχή Α 
γνωστά παραμύθια αλλαγμένα Σ 

αλλάζει  ορισμένα τμήματα 
της ιστορίας (π.χ. αποκρύ-
πτει ή παραλείπει ή τροπο-

ποιεί πληροφορίες)  

100 λίρες στην τσέπη Σ 
η περιπέτεια του Ρινάλντο Α 

ο σκύλος που δεν ήξερε να γαβγίζει Α 
πώς φαντάζεσαι τον τέλειο πλανήτη Α 

Πίνακας 1 

Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε σε παιδιά Β΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου του 
Χαϊδαρίου, κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, καθώς και σε παιδιά της Ε΄ 
τάξης κατά το τέλος του σχολικού έτους. Οι μαθητές δούλεψαν είτε ομαδικά είτε 
ατομικά. Για την παρούσα εργασία, επιλέξαμε ορισμένα παραμύθια και διδακτικές 
πρακτικές. 

Οι διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην 
οργάνωση του υλικού, το οποίο καταγράφηκε σε πίνακες διπλής εισόδου 
(υπολογιστικά φύλλα), ψηφιοποιήθηκαν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις ή το  θέμα- 
αφήγηση που κατέγραφε κάθε μαθητής, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης της 
δημιουργικότητας που χρησιμοποιήθηκαν. Ως κριτήρια αξιολόγησης της 
δημιουργικότητας επελέγησαν (Σιούτας, et al., 2008) το κριτήριο ποσότητας ιδεών 
(νοητική ευχέρεια), τα διαφορετικά είδη των ιδεών που προκύπτουν (νοητική 
ευλυγισία/ευελιξία) και η σπανιότητα ιδεών (πρωτοτυπία σκέψης). Ακόμη, 
αναφέρεται πως η δημιουργική γραφή περικλείει 4 σημαντικά χαρακτηριστικά, τα 
οποία επίσης επελέγησαν: εικόνα (image), ήχος (voice), χαρακτηρισμός 
(characterization) και εξιστόρηση (story) (Mozaffari, 2013; Σουλιώτης, 2012). 

Στην πρωτότυπη ερώτηση «τι θα συνέβαινε αν…», στην αρχή της σχολικής χρονιάς, 
για την αξιολόγηση στις διαφορετικές απαντήσεις των μαθητών της Β’ τάξης 
ομαδοποιήθηκε στον μέσο όρο αυτών. Αξιολογήθηκαν συγκριτικά οι ατομικές 
ερωτήσεις «τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε αυτιά», «τι θα συνέβαινε αν ξυπνάγαμε και η 
Αθήνα ήταν γεμάτη νερό», καθώς και οι συλλογικές απαντήσεις όλης της τάξης στις 
ερωτήσεις «τι θα συνέβαινε αν έβρεχε λεφτά» και «τι θα συνέβαινε αν τ’ αμάξια 
πετούσαν». Επίσης, συγκρίθηκαν οι γεμάτο φαντασία ιστορίες των παιδιών «ο σκύλος 
που δεν ήξερε να γαβγίζει». Στόχος ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο στις απαντήσεις 
που έδωσαν οι μαθητές δημιουργούνται εικόνες, ήχοι, χαρακτηρισμοί του ήρωα, 
πόσο όμορφη είναι η αφήγηση, αν είναι αξιόλογη η ποσότητα και τα είδη των ιδεών, 
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καθώς και πόσο πρωτότυπο ήταν το παραμύθι που έγραψαν, ατομικά στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς. Το επόμενο παραμύθι με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν «ο καθαρός 
λύκος και τα βρόμικα γουρουνάκια», σε μια προσπάθεια να αντιστρέψουμε τη γνωστή 
ιστορία και να προστεθούν νέα στοιχεία σε αυτή.  

Τα παιδιά της Β’ τάξης ασχολήθηκαν ομαδικά με ένα εφευρετικό παραμύθι του 
Ροντάρι «ο πλανήτης της αλήθειας» και μέσα από ερωτήσεις, στην ομάδα τους, 
προσπάθησαν να φανταστούν πώς θα μπορούσε να είναι μια εφεύρεση δίνοντάς της 
ζωή. Στη συνέχεια, (ατομικά- τέλος της χρονιάς), έκαναν μια φανταστική εφεύρεση 
μέσα από το παραμύθι «το…ανθρωπάκι» (Tyrou et al., 2011), να δράσει και να 
δημιουργήσει σχέσεις και ατυχήματα, σύμφωνα με το υλικό από το οποίο επέλεξαν 
να είναι φτιαγμένο (όπως γυαλί, πλαστικό, ξύλο, παγωτό, χαρτί, σίδερο, κ.ο.κ.). 
Οργανώθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών της Β’ τάξης, προς το τέλος της σχολικής 
χρονιάς, στο παραμύθι του Ροντάρι «η περιπέτεια του Ρινάλντο». Δίχως να έχει δοθεί 
το τέλος της ιστορίας και αλλάζοντας τμήματά της, οι μικροί μαθητές, 
χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, προσπάθησαν να γίνουν οι ίδιοι συγγραφείς και 
να δώσουν ένα δικό τους τέλος. Επίσης, αξιοποιήθηκαν απαντήσεις και από μαθητές 
της Ε’ τάξης, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Στην εν λόγω έρευνα πεδίου 
παρουσιάζονται απαντήσεις των παιδιών για το φανταστικό «….ανθρωπάκι», από τον 
«πλανήτη της αλήθειας». Οι μαθητές δούλεψαν και συλλογικά και ατομικά, για να 
εφαρμόσουν διάφορες πληροφορίες και υλικά για τη δική τους «εφεύρεση». Στη 
συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης έδωσαν τη δική τους συγγραφική 
εκδοχή για την ιστορία «η περιπέτεια του Ρινάλντο». 

Όλο το υλικό δόθηκε σε κριτές-αξιολογητές, εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας εκπαίδευσης, 
στους οποίους  επεξηγήθηκαν τα κριτήρια δημιουργικότητας και δόθηκαν τα 
παραμύθια των παιδιών. Δεν ζητήθηκε η απόλυτη βαθμολόγηση των ιστοριών των 
μαθητών, αλλά η αποτίμηση των αποκρίσεων συγκριτικά σε κλίμακα (1 έως 4) για 
κάθε κριτήριο δημιουργικότητας, ώστε να αποτυπωθεί ποιες είναι πιο δημιουργικές, 
πάντα βασιζόμενοι στην άρρητη γνώση- που οι κριτές κατέχουν για την έννοια της 
δημιουργικής γραφής. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε ένα αξιόπιστο μέτρο 
δημιουργικότητας. Είναι αποδεκτή μια τεχνική για αξιολόγηση της δημιουργικότητας 
(Barbot et al., 2015) αν οι αξιολογήσεις ανεξάρτητων κριτών γίνουν με τον ίδιο τρόπο 
σε σχέση με το επίπεδο της δημιουργικότητας και έτσι είναι δυνατόν να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι οι αξιολογητές έχουν εντοπίσει την ίδια ποιότητα (δηλ., της 
δημιουργικότητας). Στις βαθμολογίες που δίνονται από κάθε κριτή σε κάθε παραγωγή 
μπορεί να υπολογίζεται ο μέσος όρος. Κατά συνέπεια, ο βαθμός στον οποίο ένα 
άτομο παράγει έργο αξιολογείται ως δημιουργικός σε αυτό το πλαίσιο, σε σύγκριση 
με άλλα άτομα που έχουν ολοκληρώσει την ίδια εργασία, είναι δηλ. ένα μέτρο του 
δημιουργικού δυναμικού του ατόμου. 

Σχολιασμός Συμπερασμάτων 

Αξιολογώντας κάποιες από τις δημιουργικές απαντήσεις των μαθητών της Β’ τάξης 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς, βάσει κριτηρίων (Διάγραμμα 1), ξεκινάμε με το ε-
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ρώτημα «τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε αυτιά» και «τι θα συνέβαινε αν ξυπνάγαμε και 
η Αθήνα ήταν γεμάτη νερό». Παρατηρούμε ότι η βαθμολογία, εφαρμόζοντας τα πρώτα 
κριτήρια, δεν είναι υψηλή στις απαντήσεις, για παράδειγμα ο ήχος (2) ή η εξιστόρηση 
(4). Προφανώς, οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις δεν επιτρέπουν μακρο-
σκελή αφήγηση ή την εκδίπλωση εικόνων και χαρακτηρισμών ηρώων - να περιγρά-
φονται, με άλλα λόγια, χαρακτήρες χωρίς ονοματοποίηση. Ωστόσο, προσφέρονται για 
την αποτίμησή τους, σε ικανοποιητικό βαθμό, τα κριτήρια ποσότητας ιδεών -νοητική 
ευχέρεια (5), ειδών ιδεών-νοητική ευλυγισία/ευελιξία (6) και σπανιότητας ιδεών - 
πρωτοτυπία σκέψης (7). Οι απαντήσεις κυμαίνονται από 2 μέχρι 3 (κλίμακα 1 έως 4). 

 
Υπόμνημα: Αντιστοίχιση κριτηρίων με 
αριθμούς στον οριζόντιο άξονα των 
διαγραμμάτων 
1: εικόνα (λεκτική εικονοποίηση)  
2: ήχος (λεκτική περιγραφή ήχου)  
3: περιγραφή χαρακτήρα  
4: αφήγηση/ εξιστόρηση  
5: ποσότητα ιδεών, νοητική ευχέρεια  

6: είδη ιδεών, νοητική ευλυγισία  
            7: σπανιότητα ιδεών, πρωτοτυπία σκέψης 

 
Διάγραμμα 1 

Στο Διάγραμμα 1, καταγράφηκαν επίσης οι συλλογικές απαντήσεις μαθητών στα 
ερωτήματα «τι θα συνέβαινε αν έβρεχε λεφτά» και «τι θα συνέβαινε αν τ’ αμάξια 
πετούσαν», όπου φανερώνεται ότι υπερτερούν οι συλλογικές απαντήσεις έναντι των 
ατομικών, κυρίως στη δημιουργία εικόνων (κριτήριο 1), που δημιουργούνται με τις 
ομαδικές απαντήσεις μέσα στην τάξη, όταν όλα τα παιδιά συμβάλλουν και 
«παρακινούνται» δημιουργικά, αλληλοσυμπληρώνοντας τις γεμάτες φαντασία 
απαντήσεις τους. Επίσης, σε υψηλότερο επίπεδο καταγράφονται η πρωτοτυπία, η 
ποσότητα ιδεών και η νοητική ευελιξία (κριτήρια 7, 6, 5). Επιβεβαιώνεται έτσι ότι οι 
συλλογικές απαντήσεις, που δόθηκαν από τα παιδιά της Β’ τάξης ευνοούν την 
ανατροφοδότηση (Nelson & Schunn, 2015), τη φιλική μαθησιακή ατμόσφαιρα, τη 
δημιουργία νέας γνώσης αλλά και τη συνεργασία (Muijs, 2015) καθώς και την 
κατανόηση και τον χειρισμό της γνώσης (Newman, 2016). 
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Διάγραμμα 2 

Ακολουθεί σύγκριση των παραμυθιών στο ξεκίνημα της χρονιάς και στο τέλος της. 
Στην έρευνα αυτή, συγκρίθηκαν τα παραμύθια «ο σκύλος που δεν ήξερε να γαβγίζει», 
«ο καθαρός λύκος και τα βρόμικα γουρουνάκια», «ο πλανήτης της αλήθειας» και «η 
περιπέτεια του Ρινάλντο». Τα διαγράμματα που προκύπτουν έχουν παρόμοια μορφή, 
με εντονότερη διαφοροποίηση στο παραμύθι «ο καθαρός λύκος και τα βρόμικα 
γουρουνάκια». Φαίνεται ότι ορισμένα παραμύθια προσφέρονται για την αποτίμηση 
της δημιουργικότητας με βάση κάποιο κριτήριο, είτε της εικόνας, είτε της 
εξιστόρησης, του ήχου ή του χαρακτηρισμού. Παρατηρούμε (Διάγραμμα 2) πως το 
κριτήριο του ήχου (κριτήριο 2) παρουσιάζει υψηλότερη βαθμολογία στο παραμύθι «ο 
σκύλος που δεν ήξερε να γαβγίζει». Η υψηλότερη βαθμολογία αυτού του κριτηρίου 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως αυτή η ιστορία  το αναδεικνύει ως το 
σημαντικότερο. Αντίστοιχα, «Το…ανθρωπάκι» ενθαρρύνει την περιγραφή των 
χαρακτήρων των ηρώων (κριτήριο 3) που σχεδίασαν τα παιδιά ως μικροί εφευρέτες.  

Το γεγονός ότι τα παραμύθια των παιδιών της Β’ τάξης, και στην αρχή της χρονιάς 
και στο τέλος, δεν διαφοροποιούνται σημαντικά μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως 
βρισκόμαστε σε μια πραγματικά πολύ δημιουργική τάξη, όπου η αφηγηματική 
δεξιότητα των μαθητών (κριτήριο 4) διατηρείται σε υψηλό επίπεδο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς. Ακόμα, η σπανιότητα (κριτήριο 7), υπερτερεί στα 
διαγράμματα, κυρίως στο «…ανθρωπάκι», του οποίου η αποτίμηση παίρνει 
υψηλότερη βαθμολογία με όλα τα κριτήρια σε σχέση με τα άλλα παραμύθια. Οι 
μαθητές, κατάλληλα εκπαιδευμένοι αλλά και ελεύθεροι να εκφραστούν με βάση την 
άρρητη γνώση τους και την πηγαία φαντασία και δημιουργικότητά τους, εξιστορούν 
με μεγάλη επιτυχία, τόσο στην αρχή του σχολικού έτους όσο και στο τέλος του. 

Συγκρίνοντας τις ιστορίες της Ε’ τάξης, στο τέλος του σχολικού έτους, (Διάγραμμα 2) 
παρατηρούμε ότι «το…ανθρωπάκι» προσφέρεται περισσότερο για την εκδήλωση της 
φαντασίας. Οι μαθητές παρουσίασαν περισσότερες εικόνες στις ιστορίες τους, και 
επέδειξαν υψηλό βαθμό πρωτοτυπίας σκέψης (7). Το παραμύθι αυτό τους ενέπνευσε 
όχι μόνον σε εικόνες (1), αλλά και σε έντονη αφηγηματική δεξιότητα (4), με 
ικανοποιητική περιγραφή, χωρίς να κατονομάζεται ο χαρακτήρας (3). Στο παραμύθι 
«η περιπέτεια του Ρινάλντο», όπου τα παιδιά καλούνται να συνεχίσουν την ιστορία, 
παρατηρούμε καλή αφηγηματικότητα (πάνω από το 2,5/4), όπως φαίνεται εξαιτίας 
της φύσης της ερώτησης. Τα παραμύθια αυτά διαφοροποιούνται στα κριτήρια 5 
(ποσότητα ιδεών- νοητική ευχέρεια), 6 (είδη ιδεών-νοητική ευλυγισία/ευελιξία) και 7 
(σπανιότητα ιδεών- πρωτοτυπία σκέψης), και αποκλίνουν αισθητά στο κριτήριο 7. 

Κατά τη σύγκριση του παραμυθιού «η περιπέτεια του Ρινάλντο» ανάμεσα στους 
μαθητές της Β’ και της Ε’ τάξης, στο τέλος της χρονιάς (Διάγραμμα2) φανερώνεται 
παρόμοια αποτίμηση – κυρίως μετά το 2ο κριτήριο. Οι ιστορίες των παιδιών 
ακολουθούν το ίδιο επίπεδο αφήγησης της συνέχειας της ιστορίας, παρόμοια 
ποσότητα και είδη ιδεών, αλλά με αξιόλογη διαφοροποίηση, υπέρ της Β’ τάξης στο 
κριτήριο της πρωτοτυπίας σκέψης. «Το…ανθρωπάκι», ως παραμύθι φαντασίας για 

353

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



μια εφεύρεση φτιαγμένη από οποιοδήποτε υλικό επιθυμούν οι μαθητές και άρα με 
δυνατότητες αρκετών ατυχημάτων και περιπετειών, προσφέρεται πιο πολύ για την 
ανάπτυξη της πρωτοτυπίας της σκέψης (κριτήριο 7). Οι απαντήσεις που δόθηκαν από 
μαθητές της Ε’ και της Β’ τάξης βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. Η 
αφηγηματικότητά τους (κριτήριο 4), ως στοιχείο δημιουργικότητας, βρίσκεται σε 
υψηλό επίπεδο (περίπου 3, στην κλίμακα 1-4). Με άλλα λόγια, δόθηκαν και στις δύο 
τάξεις ίδια παραμύθια και δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση λόγω ηλικίας. 

Συμπεραίνουμε ότι, εφόσον οι μικροί μαθητές εξοικειωθούν με παραμύθια φαντασίας 
και δημιουργικές ερωτήσεις, μπορούν να αγγίξουν το επίπεδο της Ε’ τάξης, όσον 
αφορά την αφηγηματικότητα και την πρωτοτυπία ιδεών. Διαπιστώνουμε επομένως 
ότι τα παραμύθια καλλιεργούν σε σημαντικό βαθμό γνωστικές στρατηγικές που 
σχετίζονται με την παραγωγή γραπτού λόγου, κυρίως κατά την πρώτη σχολική ηλικία 
(Λώλη, 2013). 

Η ουσιαστική ενασχόληση με τα παραμύθια απευθύνεται κυρίως στην ψυχή και στο 
συναίσθημα, στη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών. Μπορεί να γεφυρώνει 
τον κόσμο που προβάλλει με αυτόν της καθημερινής εμπειρίας του παιδιού, 
εισάγοντας το μαθητή όχι μόνο στην ιστορία του λογοτεχνικού κειμένου αλλά και 
στην προσωπική του ιστορία, ώστε να αποτελεί εξαίρετη πνευματική τροφή. Με άλλα 
λόγια, μέσα από ένα παραμύθι τα παιδιά κατάφεραν να εμπλουτίσουν την 
εκφραστική τους ικανότητα και να εμβαπτιστούν γενικά σε μια εμπειρία 
δημιουργικότητας. Ακόμα και σε μικρή ηλικία, εφόσον οι μαθητές έγιναν ενεργητικοί 
φορείς μάθησης και έμαθαν να εργάζονται, ατομικά και ομαδικά, μέσα από ένα 
ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, απέκτησαν κοινωνικοποιημένη σκέψη και δράση, 
ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και ευχάριστη διάθεση και απέκτησαν θετικές στάσεις για 
οτιδήποτε νέο και δημιουργικό τους παρουσιάστηκε. Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις 
του γραπτού λόγου «προσκαλούν» τους μαθητές να αντιληφθούν πώς οι ιστορίες, 
προσωπικές, μαθητοκεντρικές και σχετικές με το γνωστικό τους πεδίο (domain- 
relevant stories) μπορούν να παραχθούν, να μοιραστούν και να προωθήσουν 
πολυπόθητα μαθησιακά οφέλη (Slabon et al., 2014). Οι μικροί μαθητές προάγονται 
σε συγγραφείς παραμυθιών, με την ανάγνωση και την επεξεργασία ποικιλίας 
παραμυθιών, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν με ενδιαφέρον ένα βιβλίο, να διαβάζουν 
προσεκτικά ένα κείμενο, να ανιχνεύουν στοιχεία που έχουν σχέση με τη γραφή και, 
τέλος, να αξιοποιούν κατάλληλα όλα αυτά, συνδυάζοντας όσα έχουν μάθει (Ροντάρι, 
2001). 

Προεκτάσεις 

Η ενταγμένη στη σχολική διδασκαλία ενασχόληση με τα παραμύθια προάγει την 
μαθησιακή διαδικασία, κινητοποιεί αποκαλύπτει την άρρητη και προσωπική ιστορίας 
των μαθητών και αφήνει ανοιχτό το δρόμο για βιωματική γραπτή έκφραση. Η πρώιμη 
εξοικείωση και αγάπη των μικρών μαθητών προς τη δημιουργική γραφή, η 
εξερεύνηση πιθανών λύσεων και εναλλακτικών ιδεών, προσφέρουν ψυχολογική 
ελευθερία και εκτόνωση της φαντασίας, που ως κίνητρο, μπορεί να φτάσει το επίπεδο 
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αφήγησης και εξιστόρησης παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας. Μέσω συγκεκριμένων 
διδακτικών πρακτικών και κριτηρίων αποτίμησης της δημιουργικότητας επιχειρούμε 
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά μπορούμε και να αναπτύξουμε 
περισσότερο δυναμικές προσεγγίσεις μάθησης. Η συνέχιση της έρευνας αυτής, με 
περισσότερα παραμύθια και υποκείμενα, αποσκοπεί στην ανάδειξη ή/και ενίσχυση 
των διδακτικών πρακτικών, οι οποίες σαν ποταμάκια εκβάλουν σε θάλασσες 
δημιουργικότητας. Παράλληλα, κοιτάζοντας μπροστά οφείλουμε να εντοπίσουμε 
ποιες παρελθούσες πρακτικές δεν ευδοκιμούν προς αυτή την κατεύθυνση.  Στην 
περίπτωσή μας προτείνουμε ως όχημα τα παραμύθια, χωρίς μονομέρεια ή εμμονή σε 
συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές. Έτσι, η έρευνα αυτή, που έγινε στο πεδίο της 
μαχόμενης εκπαιδευτικής λειτουργίας, θεωρούμε ότι προσφέρει παράλληλα, εκτός 
από επιβεβαίωση κάποιων διδακτικών πρακτικών, και μια σύνθετη μεθοδολογική 
προσέγγιση με ποσοτικά χαρακτηριστικά που καταλήγουν σε κάποια πρώτα ποιοτικά 
ερευνητικά συμπεράσματα. 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται στη μεταδιδακτορική έρευνά μας που διεξάγεται στο 
εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του ΕΜΠ. 
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Δημιουργώντας αλλιώτικες σχολικές εορτές - Πρόταση Παιδαγωγικού Υλικού 
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Εργαστηριακός Συνεργάτης Α ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής Αθήνας 
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Περίληψη 

Οι σχολικές εορτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσχολικής εκπαίδευσης. 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η αξία των εορτών αναδεικνύεται μέσα από την κα-
τάλληλη οργάνωση τους (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη; 2006). Παρόλα αυτά, 
έρευνες καταγράφουν ότι οι τρόποι με τους οποίους διεξάγονται οι εορτές συχνά αγ-
χώνουν τα παιδιά, εφόσον δεν συνάδουν με τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά 
της ηλικίας τους (Campbell, Jamsek, & Jolley; 2004). Η παρούσα μελέτη διερευνά 
την διεξαγωγή μιας «Αλλιώτικης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής» και τα οφέλη που αυ-
τή μπορεί να προσφέρει στους παιδαγωγούς, στα παιδιά και στους γονείς της προσχο-
λικής εκπαίδευσης. Μέσω της βιωματικής διδασκαλίας εννοιών, δημιουργήσαμε και 
εφαρμόσαμε παιδαγωγικό υλικό, σε συγκεκριμένη  ομάδα νηπίων. Σκοπός μας είναι, 
τα νήπια να βιώσουν έννοιες, μακριά από τυποποιημένες παραδοσιακές μεθόδους ε-
ορτασμού, μέσω της αξιοποίησης παιδαγωγικού υλικού βασισμένου στη συγκεκριμέ-
νη ηλικιακή ομάδα και τα χαρακτηριστικά της. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι 
οι παιδαγωγοί, δύναται να προσφέρουν μέσω της εφαρμογής βιωματικών δραστηριο-
τήτων και εργαστηρίων, πολλαπλά οφέλη για την προσχολική εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: εορτές προσχολικής εκπαίδευσης, εργαστήρια, παιδαγωγικό υλικό. 

Εισαγωγή 

Σημαντικό μέρος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης αποτελούν οι σχολικές 
εορτές. Άρρηκτα συνδεδεμένες με την ταυτότητα, την παράδοση, την κουλτούρα, τον 
πολιτισμό κάθε χώρας, δίνουν ευκαιρίες μάθησης, κατανόησης και σεβασμού των 
ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα μας (Τσιούμης, 2003). 

Οι εορτές εμφανίζονται είτε με τη μορφή ενός θέματος που χρίζει περαιτέρω διερεύ-
νησης, είτε με τη μορφή μιας οργανωμένης δραστηριότητας βασισμένης στις γνώσεις 
και τις εμπειρίες των παιδιών (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη; 2006). Σε καμία 
περίπτωση οι εορτές δεν αφορούν απλά και μόνο μια μεταμφίεση των παιδιών ή α-
πλώς μια πράξη όπου, μοιράζω κόλλες και χαρτιά και ωθώ τα παιδιά σε κατασκευές 
(Schamess 1978). 

Παρόλα αυτά, ακόμη και σήμερα, συχνά συναντούμε περίπλοκες γιορτές, γεμάτες 
λ.χ. ποιήματα που ταλαιπωρούν τα παιδιά, τα κάνουν να βαριούνται,  τα υποβάλλουν 
σε διαδικασίες πρωταγωνιστικού ή δεύτερου ρόλου, σε διαδικασίες απλής αποστήθι-
σης. Ή από την άλλη πλευρά εργαστήρια με ατέλειωτες κατασκευές, «εις βάρος» δη-
μιουργικών παιδαγωγικών ωρών. Αν και οι σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές κα-
λούν τους παιδαγωγούς να οργανώσουν εορτές με βάση τη σύνθεση, τα χαρακτηρι-
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στικά, τις ανάγκες, τις απόψεις, τα πιστεύω και τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Μα-
τσαγγούρας; 2002), εορτές που έχουν κάποιο νόημα για τη ζωή των παιδιών 
(Schamess 1978), συχνά παρατηρούμε αντίθετες πρακτικές.  

Ειδικότερα, έρευνες καταγράφουν ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι εορτές 
συχνά αγχώνουν τα παιδιά, καλώντας τα να συμμετάσχουν σε τυποποιημένες, συχνά 
πανομοιότυπες καταστάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τα ενδιαφέροντα και τα χαρα-
κτηριστικά της ηλικίας τους (Campbell, Jamsek, & Jolley; 2004). Οι εορτές φαίνεται 
συχνά να περιορίζονται στην κατασκευή τυποποιημένων, πανομοιότυπων διακοσμη-
τικών αντικειμένων και κοινών διηγήσεων (Gann 2006), έχουν έντονο το στοιχείο του 
διδακτισμού (Μπιρπίλη & Καμπέρη;2007), οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εξά-
πτουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών και απέχουν πολύ από συ-
νειδητές παιδαγωγικές πρακτικές. 

Στην αντίπερα όχθη, η βιωματική διδασκαλία εννοιών αποτελώντας μια εναλλακτική 
τεχνική διδασκαλίας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους, από την 
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, για τη διδασκαλία ενός πλήθους γνωστικών θεμάτων 
(Σέξτου, 1998; Gay & Hanley, 1999), μας ώθησε στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή παιδαγωγικού υλικού για το σκοπό αυτό. 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επιχειρούμε μέσα από την παρούσα εισή-
γηση, να διερευνήσουμε τα οφέλη της διεξαγωγή μιας «Αλλιώτικης Χριστουγεννιάτι-
κης Γιορτής». Μελετούμε τα οφέλη που αυτή μπορεί να προσφέρει στα παιδιά, στους 
παιδαγωγούς και στους γονείς της προσχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στοχεύουμε 
τα νήπια μέσω της αξιοποίησης του παιδαγωγικού υλικού που δημιουργήθηκε βασι-
σμένο στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και τα χαρακτηριστικά της, να βιώσουν έν-
νοιες μέσω της θεατρικής πράξης, μακριά από τυποποιημένες παραδοσιακές μεθό-
δους εορτασμού. 

Το έργο που δημιουργήσαμε και «θέσαμε σε δράση», είναι ένας διάλογος μεταξύ του 
Αη Βασίλη και των φίλων του και έχει ως τίτλο «Τα εργαστήρια του Αη Βασίλη...  μια 
αλλιώτικη Χριστουγεννιάτικη γιορτή» Μέσα από τον διάλογο αυτό πάνω στον οποίο 
στηρίζεται η "δράση" του έργου και συγκροτούνται τα εργαστήρια που προτείνουμε, 
τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τα Χριστούγεννα ως μια πραγματική γιορ-
τή. Μακριά από τυποποιημένα σκετς, ποιήματα και διαλόγους, σε ένα πλαίσιο όπου 
όλα αποκτούν νόημα και συνδέονται με την καθημερινότητά τους. Υπό αυτό το πρί-
σμα, η προσωποποίηση των αγαπημένων προσώπων των παιδιών (του Αη Βασίλη, 
των ξωτικών κ.λπ.) είναι μία διδακτική και παιδαγωγική επιλογή, η οποία γίνεται με 
στόχο την πρόκληση ενδιαφέροντος των παιδιών, ενδιαφέρον το οποίο, κατά την ά-
ποψή μας, ενισχύεται από την αμεσότητα που προσφέρει ο διάλογος και η ενεργός 
συμμετοχή τους μέσα από την δραματοποίηση και τα εργαστήρια. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προς "διδασκαλία" έννοιες, όπως η καλλιέργεια των θετικών 
συναισθημάτων, η ανάπτυξη των αισθήσεων, η προώθηση των προμαθηματικών εν-
νοιών, η προώθηση πολιτισμικής κουλτούρας κ.ο.κ., ακολουθούν η μία μετά την άλ-
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λη με "φυσικό τρόπο" καθώς εκτυλίσσεται η θεατρική "δράση" του έργου, και στην 
ουσία υποβοηθούν τον παιδαγωγό στην  "διδασκαλία" εννοιών μέσω μιας βιωματικής 
προσέγγισης της γνώσης. 

Εκπαιδευτικό υλικό – Διαδικασία κατασκευής και εφαρμογής του 

Η γιορτή, όπως προαναφέραμε, διεξήχθη με την συμμετοχική παρουσίαση εκπαιδευ-
τικού υλικού – παραμυθιού, που εμείς σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε.  

Το όλο εγχείρημα, διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου 
εορτασμού. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα πλαισιώθηκε και από άλλες δράσεις σε άλ-
λες ώρες και μέρες του προγράμματος.  

Αφορμή για την επιλογή του θέματος της ιστορίας αποτέλεσαν οι αναφορές των παι-
διών για τα Χριστούγεννα και για όλα όσα είχαν ακούσει από τους γονείς τους για 
συνήθειες και έθιμα των ημερών ή το πώς τα ίδια φαντάζονται τα Χριστούγεννα, αλ-
λά και η επιθυμία μας ως παιδαγωγοί να δημιουργήσουμε ένα παιδαγωγικό υλικό βά-
σει των γνωστικών και λοιπών αναγκών των παιδιών της τάξης μας (ηλικίας 4- 
5ετών).  

Στην συγκεκριμένη εορτή συμμετείχε το σύνολο των παιδιών (18 στο σύνολο). Η πο-
σότητα του δείγματος θεωρείται ικανοποιητική, εφόσον η παρούσα εισήγηση αποτε-
λεί μελέτη περίπτωσης. Η παρούσα εργασία στοχεύει σε ποιοτικά δεδομένα και όχι 
σε ποσοτικές αναλύσεις και μεταναλύσεις. Για την συμμετοχή των παιδιών στο εγχεί-
ρημα δεν απαιτούνταν προϋπάρχουσες γνώσεις ή δεξιότητες, πέραν των τυπικών της 
ηλικίας τους. Τα νήπια χωρίζονταν σε ομάδες, κατά την βιωματική ανάγνωση, ώστε 
να διευκολύνεται κάθε φορά η διοχέτευση τους στα εργαστήρια. 

Όπως προαναφέραμε, οι ομάδες ενεργοποιήθηκαν μέσα από βιωματική  προσέγγιση. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα ξεκίνησε με την αφήγηση της ιστορίας που δημιουργήσα-
με (βάσει του δυναμικού των παιδιών) και το οποίο ονομάσαμε «Τα εργαστήρια του 
Αη Βασίλη...  μια αλλιώτικη Χριστουγεννιάτικη γιορτή», στη μεγάλη αίθουσα αν και οι 
δράσεις επεκτάθηκαν και σε άλλα σημεία του ορόφου. Έτσι, τα παιδιά εκτός της α-
φήγησης, έπαιξαν παιχνίδια και οδηγήθηκαν στη δημιουργία κατασκευών, οι οποίες 
είχαν νόημα γι αυτά, με βάση όσα βίωσαν νωρίτερα. 

Σκοποί και στόχοι έρευνας 

Σκοπός μας ήταν να διδάξουμε στα νήπια έννοιες μέσω της θεατρικής πράξης «δρα-
πετεύοντας» από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Οι επιμέρους στόχοι μας 
συνοψίζονται στους ακόλουθους: 

Να διαπιστώσουν, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικά 
ύφανσης (καθημερινά υλικά) για να δημιουργήσουν, να διασκεδάσουν και να ψυχα-
γωγηθούν. Μέσα από εμψυχωτικές δημιουργικές δραστηριότητες τα παιδιά… ανα-
πτύσσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με αντικείμενα, εκφράζονται, δημιουργούν τη 
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δική τους εσωτερική και εξωτερική πραγματικότητα (Αναγνωστοπούλου, 2001). 

Να συνδέουν την πολιτισμική παράδοση, με την παράδοση των Χριστουγέννων. Η 
προσέγγιση θεμάτων μέσα από αφηγηματικές ιστορίες και παραμύθια, αποτελεί ένα 
ενδεδειγμένο μέσο διδασκαλίας εξαιτίας της τάσης της να γεννά ερωτηματικά και να 
προκαλεί τα παιδιά να ανακαλύπτουν (Γιαννικοπούλου, 2001; Χατζηγεωργίου, 2001). 
Σε αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε και η επιθυμία των νηπίων να δημιουργηθεί σταδιακά 
μια μόνιμη γωνιά ύφανσης στον Βρεφονηπιακό σταθμό. 

Ανάπτυξη πολιτισμικής κουλτούρας, μέσα από την γνωριμία με τα σύμβολα και τα 
Χριστουγεννιάτικα ήθη, έθιμα και σύμβολα άλλων χωρών (σημαίες των άλλων χω-
ρών). Άλλωστε, «η δραματοποίηση μας βοηθάει… να δούμε την προσωπική εμπειρία 
…, με την ασφάλεια που παρέχει η θεατρική μίμηση» (Heathcote, 1984) και έτσι το 
παιχνίδι με τις σημαίες γίνεται ένα ασφαλές παιχνίδι μακριά από προκαταλήψεις. 

Να εξασκηθούν στις προμαθηματικές έννοιες, στην ταξινόμηση, στη χρήση οργάνων 
(λ.χ. για τη σχεδίαση γραμμών – διαδρομών). 

Να αναπτύξουν την αίσθηση της όσφρησης,  αναγνωρίζοντας και κατονομάζοντας 
γνώριμες μυρωδιές και αντιστοιχίζοντας μυρωδιές με φωτογραφίες 

Να αποκτήσουν νέες γνώσεις συνολικά και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους πει-
ραματιζόμενα με νέες λέξεις, λέξεις γλωσσοδέτες κ.ά. Ακόμη, να επιτυγχάνουν να 
συνεχίζουν την ιστορία χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, να παίζουν, να εκφράζο-
νται ελεύθερα και να διασκεδάζουν (Καλογήρου, 1999). 

Τέλος, να αλληλεπιδράσουν με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους, με εστίαση 
στο να αντιληφθούν την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας - ομαδοσυνερ-
γατική διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2001), προκειμένου να ολοκληρώσουν τις κατα-
σκευές τους ή να εμπνευστούν νέες. 

Προτεινόμενο Παιδαγωγικό Υλικό - Εργαστήρια 

Η παιδαγωγός ξεκινά πριν την αφήγηση της ιστορίας, δημιουργώντας το κατάλληλο 
«μαγικό» περιβάλλον. Ο χώρος της αφήγησης θα πρέπει να είναι ένας χώρος όπου τα 
παιδιά και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να αισθανθούν άνετα, να χαλαρώσουν, να 
αλληλεπιδράσουν, να απολαύσουν στιγμές φαντασίας και δημιουργικότητας. Προτεί-
νεται ένας χώρος με μαξιλάρες ή μοκέτα, ήσυχος, με φωτισμό που να δύναται να αυ-
ξομειώνει (προαιρετικά). Χρήσιμος θα ήταν ένας προβολέας για να προβάλλονται οι 
εικόνες του παραμυθιού (μπορούμε όμως να αφήσουμε το κοινό να αναπτύξει τη φα-
ντασία του), μουσικά όργανα ή ήχοι που θα πλαισιώνουν την αφήγησή μας, οτιδήπο-
τε άλλο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ήρεμη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, 
ασημόσκονη (για να φέρει στο τέλος της ανάγνωσης λίγη μαγεία η νεράιδα των αστε-
ριών)! 

Αντίθετα, ο χώρος των εργαστηρίων χρήσιμο είναι να είναι φωτεινός, καθαρός, με 
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τακτοποιημένα τα υλικά, προσιτά στο ύψος των παιδιών, με οδηγίες χρήσης των υλι-
κών, με πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να απασχολούνται κά-
θε φορά στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Γενικότερα, για την εύρυθμη λειτουργία των 
εργαστηρίων, οι κανόνες και οι οδηγίες χρήσης του κάθε εργαστηρίου θα πρέπει να 
είναι κατανοητοί και ξεκάθαροι, τόσο για τους ενήλικες- συνοδούς, όσο και για τα 
παιδιά.  

Τα εργαστήρια που θα πλαισιώσουν την αφήγηση είναι τα ακόλουθα: Εργαστήριο 
«Κατασκευών», Εργαστήριο «Αισθήσεων» - Τμήμα «Μυρωδιών», Εργαστήριο «Ύ-
φανσης», Εργαστήριο «Οι ταχυδρόμοι του Άη Βασίλη». Ακολουθεί σύντομη περι-
γραφή των εργαστηρίων, η οποία πραγματοποιείται με τρόπο που παρακινεί τα παιδιά 
να συμμετάσχουν, να διασκεδάσουν και να μάθουν. Για λόγους οικονομίας χώρου 
δεν παρατίθεται το συνολικό υλικό της βιωματικής αφήγησης. 

Στο εργαστήρι «Κατασκευών», τα ξωτικά φτιάχνουν και επισκευάζουν παιχνίδια και 
στολίδια όλων των ειδών. Οι νεράιδες των αστεριών έρχονται όταν τα παιχνίδια και 
τα στολίδια είναι έτοιμα, ρίχνουν μαγική νεραϊδόσκονη και τότε αυτά ζωντανεύουν. 
Εσείς έχετε ακούσει τα στολίδια να μιλάνε; Τι λέτε να γίνεται μέσα στο εργαστήριο; 
Είστε έτοιμοι για λίγη μαγεία; 

Εργαστήριο «Αισθήσεων» - Τμήμα «Μυρωδιών». Είσαστε στο εργαστήριο των Αι-
σθήσεων, στο τμήμα των Μυρωδιών. Εδώ κάνουμε πειράματα, δοκιμάζουμε και ε-
φευρίσκουμε νέες μυρωδιές. Μυρωδιές ευχάριστες, μυρωδιές δυσάρεστες... εσάς σας 
αρέσει να μυρίζετε; Για να δούμε πόσο καλοί είσαστε στο παιχνίδι αυτό; Θα μας μι-
λήσετε για άλλα πειράματα που σας αρέσουν; 

Στο εργαστήρι «Ύφανσης» τα ξωτικά υφαίνουν όλο το χρόνο τους σάκους και τις 
στολές του Αη Βασίλη. Κάποιες φορές υφαίνουν ρούχα για τα παιδάκια που έχουν 
ανάγκη, κουβέρτες για τους άστεγους που κρυώνουν και άλλα ρούχα και στολίδια. 
Αυτά τα Χριστούγεννα, το εργαστήρι ύφανσης θα φιλοξενήσει την κυρα Λάντα, τη 
λαμπερή γιρλάντα, τη Νίτσα τη μελομακαρονίτσα και τον θείο Μπε, τον κουραμπιέ 
για να υφάνουν Χριστουγεννιάτικες κάρτες για τον Άη Βασίλη, με μαλλί και άλλο 
υλικά. 

Εργαστήριο «Οι ταχυδρόμοι του Άη Βασίλη». Σε αυτό το εργαστήριο φτάνουν γράμ-
ματα από τα παιδιά όλου του κόσμου. Οι βοηθοί του Άη Βασίλη τα ταξινομούν με 
βάση τη χώρα προέλευσης. Είσαι έτοιμος / η να βοηθήσεις να βάλουμε τα γράμμα 
στη θέση τους; Κάθε γράμμα έχει πάνω του ζωγραφισμένη μία σημαία. Μπορείς να 
βρεις το κουτί με την ίδια σημαία και να το τοποθετήσεις εκεί; Μην ξεχάσεις να ση-
μειώσεις πόσα γράμματα έβαλες σε κάθε κουτί. Στο τέλος σημείωσε στο χάρτη που 
θα βρεις δίπλα στα κουτιά τις χώρες που θα επισκεφτεί ο Άη Βασίλης. Πόσους φίλους 
θα συναντήσει σε κάθε χώρα; Μίλησέ μας για τους φίλους σου. 

Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση- Συμπεράσματα 
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Η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας ανέδειξε τα ακόλουθα: 

Αρχικά ο βαθμός στον οποίο συνέβαλε η δραματοποίηση και η δική μας ενθάρρυνση 
στην επίτευξη των στόχων μας, μπορεί να αξιολογηθεί σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Η υπεροχή της βιωματικής διδασκαλίας σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους α-
ναδεικνύεται μέσω της αξιολόγησης των δεξιοτήτων των νηπίων. Η φαντασία, η δη-
μιουργικότητα, το επίπεδο κριτικής σκέψης, μέσω της συζήτησης, των σχόλιων, των 
παρατηρήσεων κ.τ.λ. σύμφωνα με τη συστηματική μας παρατήρηση, φαίνεται πως 
ενεργοποιούνται. 

Επιπλέον, αξιολογήθηκε η ενεργός συμμετοχή των νηπίων, η ικανότητα συνεργασίας 
με τους συνομηλίκους και ενηλίκους, η δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης, αυτοπειθαρ-
χίας. Παρατηρήσαμε πως τα παιδιά παίζοντας αποκτούν μεγαλύτερη αυτοεπιβεβαίω-
ση, βγαίνουν από την απομόνωσή και τον εγωκεντρισμό τους, και γίνονται περισσό-
τερο κοινωνικά, χωρίς εξαναγκασμό. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Κreuzer (1983), 
«Παίζοντας, το παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του, όταν δοκιμάζει, αιφνιδιάζει, απωθεί, 
ανακαλύπτει την απόρριψη και την αποδοχή, την αποξένωση και την αγάπη, την κατα-
ξίωση και την απελευθέρωση, το ανέβασμα και την πτώση, την καταπίεση και την α-
σφάλεια…». Η μεταξύ τους επικοινωνία και συνδιαλλαγή, αποτέλεσε ένα επικοινω-
νιακό εργαλείο (εκφράστηκαν, διαπραγματεύτηκαν τις ιδέες τους, συμφωνήσαν, δια-
φώνησαν), μέσω του οποίου η αλληλεπίδραση ενισχύεται και η μάθηση ενδυναμώνε-
ται (Ματσαγγούρας, 2001). 

Επίσης αναδείχθηκε η παιδαγωγική διάσταση  της παιγνιώδης μάθησης η οποία συ-
ντελεί στην ομαλή και αρμονική ψυχική ανάπτυξη του παιδιού, στην συναισθηματική 
του ασφάλεια και ισορροπία, στη συνειδητοποίηση και καλλιέργεια όλων των δυνα-
τοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του, στην ανακάλυψη όλων των ευκαιριών 
για έκφραση, δημιουργία και αυτενέργεια, στην ανάπτυξη της αυτοεκπαίδευσής του 
και στην αύξηση των δυνάμεων του, στην ενίσχυση της ανάπτυξης όλων των πτυχών 
της προσωπικότητάς του. Η βιωματική διδασκαλία αποτελεί μια απολαυστική και με 
ανταμοιβή δραστηριότητα που μπορεί, όταν εφαρμοστεί σε παιδιά προσχολικής αγω-
γής, αλλά και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να εκπληρώσει κάθε προσδοκώ-
μενο παιδαγωγικό σκοπό, δεδομένου ότι η διαδικασία της μάθησης πρέπει να είναι 
ευχάριστη και ταυτόχρονα ωφέλιμη (Hagreaves & Fullan, 1995). 

Ο ρόλος του παιδαγωγού/εκπαιδευτικού τίθεται στο επίκεντρο της διαδικασίας, χωρίς 
δασκαλοκεντρισμούς, χωρίς να αγχώνει τα παιδιά και να αγχώνεται και ο ίδιος, αλλά 
ως ο συντονιστής της δράσης, που επιβλέπει, παρακινεί, καλλιεργεί τη δημιουργική 
σκέψη των μαθητών κλπ. αποτελεί τον διαμεσολαβητή, διαφυλάττοντας την εμπειρία 
του παιδιού και προσπαθώντας να την εμπλουτίζει, μέσα από κριτικές και συγκριτι-
κές διαδρομές (Παπαδάτος, 2000).  

Οι καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν, θα αξιοποιηθούν και θα αποτελέσουν ενδει-
κτικό υλικό για τους παιδαγωγούς, ώστε να δύναται να κατανοούν πως η δημιουργία 
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νέων ιστοριών, παραμυθιών, εργαστήριων κ.ο.κ. βασισμένα στα χαρακτηριστικά ηλι-
κίας και ανάπτυξης των μαθητών τους, μπορούν να προσφέρουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  

Γενικότερα, ευρύτερος στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να ωθήσουμε ολοένα 
και περισσότερους παιδαγωγούς να τολμούν να δημιουργούν, να μπορούν να ξεβο-
λεύονται, να πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω. Τότε μόνο μπορούμε να περιμένουμε 
δημιουργικά νήπια... όταν είμαστε και εμείς δημιουργικοί, τότε και μόνο τότε οι γιορ-
τές μπορούν να γίνουν «αλλιώτικες» και να αποκτήσουν νόημα για τη ζωή των παι-
διών, των παιδαγωγών και των γονέων. 
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Περίληψη 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής εξέλιξης, νέες ψηφιακές τεχνο-
λογίες έχουν ξεπροβάλλει κι έχουν επιφέρει επιδράσεις στους τομείς της ιατρικής, του 
εμπορίου, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης. Όπως πολλοί ερευνητές και παρατηρη-
τές έχουν σημειώσει, τα σχολεία του μέλλοντος θα μετατραπούν σε ηλεκτρονικά που θα 
λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα (Johnson, 2009; Malik, 
2010). Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει και να αξιολογήσει τη φύση της 
εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως και να αναλύσει τον χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά κά-
ποιων βασικών ζητημάτων, προκλήσεων και δυνατοτήτων που περιστρέφονται γύρω από 
την έννοια των εικονικών σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως τα προγράμμα-
τα σπουδών, η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών, πιθανές αρνητικές και θετικές επιπτώ-
σεις της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Το κύριο επιχείρημα αυτού του άρθρου έχει ως εξής: 
η παγκόσμια επανάσταση στην τεχνολογία έχει επιφέρει την παγκοσμιοποίηση στην διε-
θνή οικονομία, έκανε την επικοινωνία σχεδόν στιγμιαία και χωρίς κόστος και έδωσε τη 
δυνατότητα σε ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη να έχουν πρόσβαση σε απεριόριστες πλη-
ροφορίες. Αν η εκπαίδευση δεν επιτύχει να συμβαδίσει με τις σημερινές τάσεις της τε-
χνολογίας, θα μπορέσει να συμβαδίσει με αυτές του μέλλοντος;  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδικτυακή Μάθηση, Διαπίστευση, Εικονικά Σχολεία, Πιστοποίηση 

Εισαγωγή 

Κατά την τελευταία δεκαετία οι ζωές των ανθρώπων έχουν μεταμορφωθεί από τις εξελί-
ξεις σε ηλεκτρονικά μέσα όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το Δια-
δίκτυο. Στην πραγματικότητα σήμερα, η σύγκλιση των τεχνολογιών και η σημασία της 
στην ανάπτυξη των κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών τομέων, δημιουργεί νέ-
ες ευκαιρίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την τηλεϊατρική και την τηλεκπαίδευση (Johnson, 
2009). Το Διαδίκτυο έχει συγκλονίσει τον τρόπο λήψης και αποστολής πληροφοριών κα-
θώς και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 
αλλά και η εκπαίδευση (Peng, 2009). Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και του διαδικτύου, παρουσιάζει προκλήσεις στην κατανόηση και αντίλη-
ψη του τρόπου οργάνωσης και παροχής της εκπαίδευσης, δημιουργώντας νέα διαφορετι-
κά μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι μαθητές που παραδοσιακά ήταν απομονωμέ-
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νοι, να μπορούν τώρα να συνδέονται με εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο. Η φύση της 
τάξης του 21ου αιώνα αλλάζει και η διαδικτυακή μάθηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
αυξάνεται περίπου κατά 30% ετησίως (Hamilton & O’Duffy, 2009). Η διαδικτυακή εκ-
παίδευση ή η πρακτική της παροχής μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω 
τεχνολογιών εξ αποστάσεως, έχει αυξηθεί σε αποδοχή και δημοτικότητα από την έναρξή 
της το 1994 (Clark, 2001). Σε μια δεκαετία, η διαδικτυακή εκπαίδευση στην σύγχρονη 
της μορφή, δηλαδή της ασύγχρονης μέσω υπολογιστή, αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών 
και μαθητών μέσω του Διαδικτύου, έχει γίνει ένας καθιερωμένος τρόπος εκπαίδευσης 
που είναι σε θέση να παρέχει πλήρη ή μερική επίσημη σχολική εκπαίδευση για σχεδόν 
ένα στους πενήντα μαθητές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Glass, 2009). Τα αποτε-
λέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2007 και συμμετείχαν σχολικές περιφέ-
ρειες, έδειξαν ότι τρεις στις τέσσερις σχολικές περιφέρειες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, παρείχαν πλήρη ή μερική διαδικτυακή εκπαίδευση (Morack, 2009). Επιπρόσθετα, 
κάποιοι ερευνητές εκτίμησαν ότι πάνω από ένα εκατομμύριο μαθητές πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης στις ΗΠΑ, ασχολούνταν με κάποια μορφή διαδικτυακής εκπαίδευσης, υποδει-
κνύοντας σχεδόν μια αύξηση κατά 50% για την περίοδο 2005-2006 (Arsham, 2002; 
Peng, 2009).   

Διαδικτυακή Εκπαίδευση: Οποτεδήποτε και Οπουδήποτε 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση ή η μάθηση εξ αποστάσεως είναι μια εκπαιδευτική κατάστα-
ση στην οποία το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας στηρίζεται στην χρήση μεθόδων 
και τρόπων παράδοσης όπως ανεξάρτητη αυτόνομη μελέτη, τηλεδιάσκεψη, πολυμεσικά 
εργαλεία και άλλες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές χωρί-
ζονται από τον χρόνο, τη θέση ή και τα δύο (Arsham, 2002; Clark, 2001; U.S. Depart-
ment of Agriculture, 2009). Η διαδικτυακή εκπαίδευση αποτελεί μια ισχυρή μέθοδο δι-
δασκαλίας γιατί υπερβαίνει τα όρια και τους περιορισμούς της παραδοσιακής διδασκαλί-
ας στην τάξη και δημιουργεί εικονικά σχολεία που επιτρέπουν στους μαθητές να μαθαί-
νουν οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Η μάθηση εξ αποστάσεως στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση είναι μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προέκυψε γύρω στο τέλος του 
20ου αιώνα (Russell, 2001). Τα εικονικά σχολεία θεωρείται ότι είναι η τελευταία και πιο 
συζητήσιμη εμφάνιση της διαδικτυακής επανάστασης στα σχολεία και αποτελούν ένα 
ραγδαία αυξανόμενο φαινόμενο στην αμερικανική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση (Clark, 2001). Ο όρος εικονικό σχολείο αναφέρεται γενικά σε διαπιστευμένα 
σχολεία που ρυθμίζονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας και διδάσκουν με 
πλήρες ή σχεδόν πλήρες ωράριο, εκπαιδευτικά μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για να 
οδηγήσουν στην απόκτηση ενός διπλώματος, πιστοποιητικού ή πτυχίου (Bartley & 
Golek, 2004; Glass, 2009). Η διαδικτυακή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω ενός δια-
δικτυακού προγράμματος εκμάθησης που προσφέρει επίσημη διδασκαλία και όχι απλώς 
διδακτικούς πόρους (Peng, 2009; Tucker, 2001). Ο όρος εικονικό το οποίο συνήθως ση-
μαίνει φανταστικό, σημαίνει ότι η επικοινωνία γίνεται μέσω της χρήσης υπολογιστή και 
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σχετικών διαδικτυακών τεχνολογιών όπως Blackboard WebCT ή Moodle (Clark, 2001; 
Glass, 2009). Ένα εικονικό σχολείο δεν υπάρχει ως ένα φυσικό κτίριο που περιέχει αί-
θουσες διδασκαλίας, γραφεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές και προσωπικό αλλά παρ’ όλα 
αυτά μπορεί να θεωρηθεί ως πραγματικό δεδομένου ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες 
τις ευθύνες ενός συνηθισμένου φυσικού σχολείου (Tucker, 2001). Ένα εικονικό μαθη-
σιακό περιβάλλον είναι ένα σύστημα λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη 
διδασκαλίας και μάθησης σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που διαφέρει από ένα εκπαι-
δευτικό περιβάλλον διοίκησης όπου το επίκεντρο είναι η διαχείριση, παρέχοντας διαδι-
κτυακά εργαλεία για την αξιολόγηση, την επικοινωνία, το φόρτωμα περιεχομένου, την 
επιστροφή της εργασίας των μαθητών, τη διαχείριση ομάδων μαθητών και τη συλλογή 
και οργάνωση των βαθμών των μαθητών (Hamilton & O’Duffy, 2009).   

Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών, Πιστοποίηση και Διαπίστευση 

Ίσως η πιο ξεχωριστή πτυχή της διαδικτυακής εκπαίδευσης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί και 
οι μαθητές σπάνια, αν όχι ποτέ, συναντούν ο ένας τον άλλο. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευ-
τικοί στη διαδικτυακή εκπαίδευση πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες τεχνολογίες και 
προσεγγίσεις, προκειμένου να γνωρίσουν τον κάθε μαθητή, να καθοδηγούν τις μαθητικές 
συζητήσεις, να αξιολογούν την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών και να ανταποκρίνο-
νται αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών (Malik, 2010; Southern Regional Educa-
tion Board, 2003). Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές επικοινωνούν κυρίως μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου και με απευθείας σύνδεση συζητήσεις και, ως εκ τούτου, οι εκπαι-
δευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφουν και να επικοινωνούν καλά, να δίνουν 
προσοχή στη λεπτή διαφορά των λέξεων και να αναγνωρίζουν τον τόνο γραφής των μα-
θητών τους. Ωστόσο, ο πιο βασικός ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα εικονικό περιβάλλον 
μάθησης είναι να οικοδομεί, να υποστηρίζει και να ρυθμίζει το κλίμα για την κοινότητα 
και αυτά περιλαμβάνουν επιλογή και διαχείριση εργαλείων επικοινωνίας καθώς και εν-
θάρρυνση και προώθηση της εμπλοκής και συνεργασίας των μαθητών. Τα εικονικά περι-
βάλλοντα μάθησης απαιτούν οι εκπαιδευτικοί να εμπλέκονται περισσότερο σαν καθοδη-
γητές των μαθητών στην διαδικασία της έρευνας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις συζητή-
σεις και τις συνεργατικές εργασίες (Arsham, 2002).      

Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος θεωρείται ότι είναι καλός στην παραδοσιακή τάξη δε θεω-
ρείται απαραίτητα και καλός εκπαιδευτικός στη διαδικτυακή εκπαίδευση (Clark, 2001). 
Ενδέχεται η διδασκαλία σε ένα εικονικό σχολείο να απαιτήσει την απόκτηση νέων δεξιο-
τήτων και λιγότερη έμφαση σε κάποιες παραδοσιακές δεξιότητες αφού οι δεξιότητες δι-
δακτικών πρακτικών και διαχείρισης της τάξης που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή 
τάξη, διαφέρουν από τις αντίστοιχες, ισοδύναμές τους στη διαδικτυακή τάξη (Russell, 
2001). Ως συνέπεια, θα υπάρχει μια συνεχής ανάγκη όχι μόνο για χρήση τεχνολογικών 
δεξιοτήτων αλλά και εφαρμογή τους στα κατάλληλα εκπαιδευτικά πλαίσια (Glass, 2009). 
Επιπρόσθετα, οι διαδικτυακοί εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν κατάλληλα ε-
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ξειδικευμένα μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης που σχετίζονται με τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή εικονικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Κατά συνέπεια, ένα κρίσιμο 
ζήτημα που σχετίζεται με την διαδικτυακή εκπαίδευση είναι η πιστοποίηση των εκπαι-
δευτικών (Johnson, 2009; Morack, 2009). Την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών συνεπά-
γεται η διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζονται από το κράτος ως 
ειδικοί εκπαιδευτικοί και αυτό προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτικοί περνούν κάποιο είδος 
εξέτασης επάρκειας που συνεπάγεται ότι έχουν αποκτήσει την τέχνη της διδασκαλίας 
(Tucker, 2001). Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να έχουν μια έγκυρη άδεια διδασκαλίας και 
τελικά την επαγγελματική πιστοποίηση που διασφαλίζει το κοινό ότι ένας ειδικός έχει τις 
απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για υψηλής ποιότητας πρακτική (Russell, 
2001). Ωστόσο, οι άδειες διδασκαλίας δεν εγγυώνται απαραίτητα ότι οι εκπαιδευτικοί 
έχουν όλες τις ικανότητες που απαιτούνται για να διδάξουν ή ότι είναι προετοιμασμένοι 
για τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν και ως εκ τούτου, ένας εκπαιδευτικός που 
έχει πιστοποιητικό διαφέρει από τον αδειούχο εκπαιδευτικό ο οποίος διδάσκει αλλά δε 
θεωρείται ειδικός (Bartley & Golek, 2004; Glass, 2009). Εντούτοις, το μεγαλύτερο εμπό-
διο για την επικύρωση της διαδικτυακής διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς με πιστοποιη-
τικά, είναι η εθνική αποδοχή της, και ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο το πρόγραμμα 
σπουδών να συνδέεται με ένα συγκεκριμένο βαθμό ούτως ώστε το πιστοποιητικό που 
αποκτάται να έχει επίσημη αναγνώριση. 

Ένα άλλο ζήτημα ανησυχίας που περιστρέφεται γύρω από την έννοια της διαδικτυακής 
εκπαίδευσης είναι η διαπίστευση. Η διαπίστευση δείχνει ότι τα εικονικά σχολεία τείνουν 
να λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια ιδιωτικά εκ-
παιδευτικά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται παρέχουν πιστοποιημένα πτυχία εξ αποστά-
σεως. Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές ποικίλουν ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές 
και ως εκ τούτου είναι δυνατόν για ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι αναγνωρισμένο 
σε μια περιοχή να μην αναγνωρίζεται σε κάποια άλλη (Neo & Neo, 2009; Peng, 2009). 
Κατά μία έννοια, το πρόβλημα της διαπίστευσης δεν είναι νέο, αλλά αυτό που είναι δια-
φορετικό τώρα με τα εικονικά σχολεία, είναι ότι οι μαθητές θα είναι όλο και περισσότερο 
σε θέση να επιλέγουν προγράμματα εντός και εκτός εθνικών συνόρων και να ολοκληρώ-
νουν τα μαθήματα και την εργασία τους στο σπίτι με τον υπολογιστή τους (Russell, 
2001). Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολλά διοικητικά συστήματα έχουν 
εξελιχθεί και είναι πλέον σε θέση να παρέχουν στους μαθητές πίστωση και αναγνώριση 
για μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Clark, 2001; 
Russell, 2001). Αναμφίβολα, η σημασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως λύση για 
εκπαιδευτικές προκλήσεις αλλά και ο αυξημένος αριθμός των μαθητών που επιλέγουν τη 
διαδικτυακή μάθηση, έχουν κάνει πιο έντονη την ανάγκη να μελετηθούν πιο προσεκτικά 
οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση των μαθητών στα διαδικτυακά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η έννοια της διαδικτυακής εκπαίδευσης έχει 
πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα και η βιασύνη για αφομοίωση αυτής της πρα-
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κτικής στην εκπαίδευση, δεν πρέπει να αγνοήσει τα μειονεκτήματα (Glass, 2009; Tucker, 
2001).            

Εικονικά Σχολεία: Η Ανάπτυξη της Υπανάπτυξης στην Εκπαίδευση; 

Πολλοί ερευνητές, εκπαιδευτικοί και φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής αντιτάσ-
σονται στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως και υποστηρίζουν την ιδέα ότι τα εικονικά σχο-
λεία μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στη μάθηση και επίδοση των μαθητών αλλά και 
στα κίνητρα των μαθητών (Arsham, 2002; Glass, 2009; Russell, 2001). Για παράδειγμα, 
κάποιοι ερευνητές τόνισαν ότι η κοινωνικοποίηση αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που 
σχετίζεται με τη διαδικτυακή εκπαίδευση, γιατί υπάρχει μια προσδοκία στο συμβατικό 
παραδοσιακό σχολείο, ότι οι μαθητές θα μάθουν πως να συνεργάζονται με άλλους και να 
κατακτούν τους κανόνες και τις αξίες που είναι απαραίτητα για να ζουν σε μια πολιτι-
σμένη κοινότητα (Hamilton & O’Duffy, 2009; Morack, 2009). Άλλοι ερευνητές σημείω-
σαν ότι όταν οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αναμένουν ότι θα μάθουν 
όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών που σχετίζεται με τα μαθήματα αλλά και τις αξίες και 
τους κανόνες της κοινωνίας (Russell, 2001). Ωστόσο, στα εικονικά σχολεία δίνεται ανε-
παρκής προσοχή στη διδασκαλία κοινοτικών κανόνων και αξιών και ως εκ τούτου, τα 
εικονικά σχολεία είναι λιγότερο ικανά στο να κοινωνικοποιήσουν τους μαθητές στις 
προσδοκώμενες αξίες σε σύγκριση με τα συμβατικά αντίστοιχά τους (Clark, 2001; Peng, 
2009). Με τα παραδοσιακά σχολεία, αρχές όπως η ειλικρίνεια, η ευθύνη, ο σεβασμός για 
τον εαυτό και τους άλλους, συνήθως ενισχύονται με τις σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο 
μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και μεταξύ των μαθητών, σε συνδυασμό με σχολικές 
διαδικασίες όπως τα βραβεία και οι συνελεύσεις (Russell, 2001). Επιπλέον, στα εικονικά 
σχολεία όπου χρησιμοποιούνται ασύγχρονες τεχνολογίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να παρατηρούν τις συναισθηματικές αντιδράσεις 
των μαθητών επειδή συνθήματα όπως οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του 
σώματος απουσιάζουν (Johnson, 2009; Russell, 2001). Η αλληλεπίδραση των μαθητών 
στην τάξη ενθαρρύνει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλήματος και δεξιό-
τητες συνεργασίας (Neo & Neo, 2009). Παρόλο που πολλά προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης έχουν αναπτύξει διαδικτυακά φόρουμ ή εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων 
και συνομιλιών, είναι μόνο ένα εν μέρει υποκατάστατο για την αλληλεπίδραση που πα-
ρέχεται στην τάξη με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Malik, 2010). Παρά το γε-
γονός ότι υπάρχει διαδικτυακή αλληλεπίδραση σε ορισμένους τύπους εικονικών σχολεί-
ων, δεν είναι σαφές ότι θα είναι της ίδιας φύσης με αυτή που υπάρχει στα παραδοσιακά 
σχολεία και ίσως μερικοί μαθητές να μεγαλώσουν και να μην είναι ικανοί να συσχετι-
στούν κατάλληλα με τους άλλους και αντί να αλληλεπιδρούν με παιδιά της τάξης τους, 
θα εργάζονται μόνοι με τον υπολογιστή τους και ως εκ τούτου, μια γενιά μπορεί να με-
γαλώσει χωρίς τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για έναν ταχέως μετα-
βαλλόμενο κόσμο (Russell, 2001). 
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Εικονικά Σχολεία: Η Νέα, Ισχυρή, Τεχνολογική Επανάσταση στην Εκπαίδευση 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές μέσα στο ευρύτερο περιεχό-
μενο των διεθνών και παγκόσμιων εκπαιδευτικών συστημάτων (Johnson, 2009; Peng, 
2009). Η διαδικτυακή εκπαίδευση προσφέρει ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό σύστημα με 
υψηλές προοπτικές για βελτίωση της ποιότητας, ισότητας και αποδοτικότητας της εκπαί-
δευσης. Τα εικονικά σχολεία πληρούν τις ανάγκες πολλών μαθητών και επεκτείνουν την 
πρόσβαση προσφέροντας εκπαίδευση οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε (Malik, 
2010). Όπως και άλλες μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα εικονικά σχολεία κάνουν 
τα μαθήματα διαθέσιμα και προσιτά σε μαθητές που υπό άλλες συνθήκες αυτό δε θα ή-
ταν εφικτό. Σύμφωνα με μια έκθεση του Τμήματος Εκπαίδευσης της Πενσυλβάνιας, τα 
εικονικά σχολεία περιλαμβάνουν εκείνους που διατρέχουν κίνδυνο αποτυχίας στο παρα-
δοσιακό σχολικό περιβάλλον, αυτούς που έχουν φοβία για το σχολείο, τους εργαζόμε-
νους, αυτούς που είναι εσώκλειστοι λόγω αναστολής, τις έφηβες μητέρες, τους προικι-
σμένους που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τα μαθήματά τους, αυτούς που εγγράφονται 
σε μαθήματα που δεν προσφέρονται από την τοπική περιφέρεια και τους μαθητές με ει-
δικές ανάγκες (Pennsylvania Department of Education, 2012). Επιπλέον, η διαδικτυακή 
εκπαίδευση προσφέρει ευκαιρίες σε μαθητές που λαμβάνουν εκπαίδευση στο σπίτι λόγω 
θρησκευτικών προτιμήσεων, σε αυτούς που εγκατέλειψαν το σχολείο και θέλουν να επι-
στρέψουν, σε αυτούς που βρίσκονται στα νοσοκομεία ή αναρρώνουν στο σπίτι (Bartley 
& Golek, 2004; Glass, 2009; Hamilton & O’Duffy, 2009). Τα αποτελέσματα μιας ερευ-
νητικής μελέτης, αποκάλυψαν ότι σε ένα εικονικό σχολείο, 775 από τους 11,700 μαθητές 
είχαν ειδικές ανάγκες ενώ σε ένα άλλο 1,700 από τους 18,000 μαθητές (Peng, 2009). Ε-
πίσης, η παροχή ευέλικτης, διαφοροποιημένης εκπαίδευσης, μπορεί να φτάσει άτομα τα 
οποία δεν είχαν επιτυχία στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Όπως έδειξαν τα 
αποτελέσματα μιας έρευνας, στην Καλιφόρνια και μόνο, κάθε έτος 120,000 άτομα απο-
τυγχάνουν να αποκτήσουν ένα δίπλωμα λυκείου μέχρι την ηλικία των 20 και ως εκ τού-
του, εκείνοι χωρίς διπλώματα λυκείου είναι πιο πιθανό να είναι άνεργοι, να έχουν προ-
βλήματα με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης ή να λαμβάνουν ιατρικές παροχές (Clark, 
2001). 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση έχει εισαγάγει τις έννοιες της οποτεδήποτε και οπουδήποτε 
μάθησης και ως εκ τούτου, έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί εκτός των εμποδίων του 
χρόνου αφού τα εικονικά σχολεία παραμένουν ανοικτά είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, 
365 μέρες τον χρόνο (Bartley & Golek, 2004; Malik, 2010). Με τα εικονικά σχολεία, α-
σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή, ενώ οι σύγχρονες, 
παράλληλες συζητήσεις βασίζονται στη διαθεσιμότητα των δασκάλων και των μαθητών 
και όχι στη διαθεσιμότητα κτιρίων (Clark, 2001; Johnson, 2009). Επιπλέον, τα εικονικά 
σχολεία δε φέρνουν τους κινδύνους, τη βία ή την παρενόχληση που εμφανίζονται συνή-
θως στα παραδοσιακά σχολεία (Hamilton & O’Duffy, 2009; Malik, 2010). Όπως αποκά-
λυψαν τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης, πολλοί μαθητές εγγράφονται στα ει-
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κονικά σχολεία λόγω προβλημάτων στα παραδοσιακά σχολεία, όπως παρενόχληση από 
άλλους μαθητές και δυσκολία ένταξης στο σχολικό περιβάλλον (Bartley & Golek, 2004). 
Εκτός από αυτά, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι γονείς είχαν εγγε-
γραμμένα τα παιδιά τους στα εικονικά σχολεία επειδή πίστευαν ότι αυτά μειώνουν την 
έκθεση σε εκφοβισμό και βία και ως εκ τούτου, θα συνέβαλαν σε καλύτερη μάθηση. 
Όπως τόνισε ο Morack (2009), οι μαθητές στα εικονικά σχολεία μπορούν να λάβουν εκ-
παίδευση από το σπίτι τους και να αποφύγουν άβολες καταστάσεις όπως επικίνδυνα σχο-
λεία και το άγχος να ταιριάξουν σε αυτά. 

Τα διαδικτυακά μαθήματα προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και ωριμότητα και 
στην πραγματικότητα, η κοινωνική συνιστώσα της διαδικτυακής μάθησης φαίνεται να 
ωφελεί περισσότερο μαθητές που είναι διστακτικοί να μιλήσουν στην παραδοσιακή τάξη 
(Peng, 2009). Τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης αποκάλυψαν ότι οι μαθητές 
έλαβαν περισσότερη προσωπική προσοχή όταν ήταν εγγεγραμμένοι σε διαδικτυακές τά-
ξεις, ενώ επίσης, η κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη είχε αλλάξει θετικά 
(Bartley & Golek, 2004). Επιπλέον, τα εικονικά σχολεία ενθαρρύνουν και προωθούν την 
ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η επίλυση προβλημάτων, κριτι-
κή σκέψη, επικοινωνία και συνεργασία (Clark, 2001; Malik, 2010). Τα αποτελέσματα 
μιας έρευνας, έδειξαν ότι περίπου τα δύο τρίτα των μαθητών που συμμετείχαν συμφώνη-
σαν με τη δήλωση ότι η επικοινωνία με άλλους μαθητές ήταν ένα σημαντικό μέρος της 
μάθησής τους στο εικονικό σχολείο (Wojciechowski & Palmer, 2005). Εκτός από αυτά, 
τα εικονικά σχολεία ενθαρρύνουν τα κίνητρα. Όπως αποκάλυψε μια ερευνητική έκθεση, 
οι μαθητές που εργάζονται σε διαδικτυακά περιβάλλοντα φαίνεται να έχουν πιο πολλά 
κίνητρα από εκείνους που εργάζονται σε παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα (Peng, 
2009). Σύμφωνα με το Morack (2009), ένα υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος και βελτιωμέ-
νης αφοσίωσης στην εργασία, εμφανίζεται όταν οι μαθητές επιλέγουν τα μαθήματά τους 
διαδικτυακά. Επιπλέον, με τα εικονικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί δε λειτουργούν σαν 
διαχειριστές της συμπεριφοράς των μαθητών όπως κάνουν συνήθως στα παραδοσιακά 
μαθησιακά περιβάλλοντα και ως εκ τούτου έχουν περισσότερο χρόνο για να είναι δη-
μιουργικοί και εποικοδομητικοί για τους μαθητές (Tucker, 2001). Ακόμη, η μάθηση είναι 
πιο ενδιαφέρουσα και εμπλουτισμένη όταν βασίζεται σε χρήση νέων τεχνολογιών. 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση μεταμορφώνει τον ρόλο των μαθητών και παρέχει ένα μαθη-
τοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, με τη διαδικτυακή εκπαίδευση, ψη-
φιακά μέσα ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών σε μια διαδραστική μορφή, καθι-
στώντας έτσι τη μάθηση πιο μαθητοκεντρική (Wojciechowski & Palmer, 2005). Σε τέ-
τοια μαθητοκεντρικά μαθησιακά περιβάλλοντα, επιτρέπεται στους μαθητές να έχουν πε-
ρισσότερο έλεγχο του ρυθμό που προχωρούν τα μαθήματα αλλά και του τρόπου μαθή-
σεως. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που λαμβάνουν διαδικτυακά μαθήματα προχωρούν με 
τον δικό τους ρυθμό και ως εκ τούτου μπορούν να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα σπου-
δών πιο γρήγορα ή να επαναλάβουν μαθήματα στα οποία απέτυχαν χωρίς την προσβολή 
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και ταπείνωση σε μια τάξη με νεότερους μαθητές (Clark, 2001; Johnson, 2009). Επιπλέ-
ον, διδακτικές μέθοδοι και αλληλεπίδραση μπορούν να είναι εξατομικευμένες για να α-
νταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Όπως σημείωσε ο Glass 
(2009), εξαιτίας του γεγονότος ότι τα εικονικά σχολεία επιτρέπουν στους μαθητές να 
προχωρούν με τον δικό τους ρυθμό, επιτρέπουν να γίνονται και αλλαγές για να ταιριά-
ξουν στο μαθησιακό στυλ, τις ικανότητες και ενδιαφέροντα των μαθητών. Κατά συνέ-
πεια, τα εικονικά σχολεία παρέχουν ευκολία και επιτρέπουν στους μαθητές να μορφώνο-
νται και να λαμβάνουν προχωρημένα διπλώματα και πτυχία, με βάση τον δικό τους ρυθ-
μό και χρονοδιάγραμμα, χωρίς να χρειάζεται να διατάξουν τη ζωή τους γύρω από το χρο-
νοδιάγραμμα μιας παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας (Wojciechowski & Palmer, 
2005).  

Πολλοί ερευνητές που μελετούν την επίδραση της διαδικτυακής εκπαίδευσης σε σχέση 
με την επιτυχία των μαθητών, έχουν αποκαλύψει ότι οι μαθητές που λαμβάνουν διαδι-
κτυακή εκπαίδευση τείνουν να παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση σε εξετάσεις και να 
επιτυγχάνουν υψηλότερους βαθμούς (Bartley & Golek, 2004; Malik, 2010). Για παρά-
δειγμα, τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης έδειξαν ότι οι μαθητές που λάμβαναν 
διαδικτυακή εκπαίδευση πέτυχαν από πέντε έως δέκα τοις εκατό υψηλότερους βαθμούς 
σε εξετάσεις από τους μαθητές στην παραδοσιακή τάξη (Tucker, 2011). Ομοίως, τα απο-
τελέσματα μιας μετα-ανάλυσης αποκάλυψαν ότι οι μαθητές της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, απόδιδαν καλύτερα από αυτούς που λάμβαναν διδασκαλία στην παραδοσιακή 
τάξη (Clark, 2001). Επιπλέον, στη διαδικτυακή εκπαίδευση, οι μαθητές με αυτοπειθαρχία 
μπορεί να αποδίδουν σε καλύτερο ή υψηλότερο επίπεδο, διότι είναι απαλλαγμένοι από 
τους μαθησιακούς περιορισμούς που υπάρχουν συνήθως σε καταστάσεις μιας συμβατι-
κής παραδοσιακής τάξης (Morack, 2009). Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας, 
περισσότερο από το 90% των μαθητών συμφώνησαν ότι η συμμετοχή στα διαδικτυακά 
μαθήματα ήταν μια πολύτιμη εμπειρία, ενώ το 90% των μαθητών και το 88% των δα-
σκάλων ήταν κάπως ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με τα διαδικτυακά μαθήματα 
(Wojciechowski & Palmer, 2005). Επιπρόσθετα, η έρευνα αυτή έδειξε ότι το 29% των 
μαθητών θεωρούσαν ότι τα διαδικτυακά μαθήματα είναι καλύτερα από τα μαθήματα 
στην παραδοσιακή τάξη.                  

Συμπέρασμα 

Τα σχολεία χρεώνονται με πολυάριθμες αρμοδιότητες και ευθύνες και ο ρόλος τους είναι 
κεντρικός στο να βοηθήσουν τις κοινωνίες να προσαρμοστούν στις βαθιές, κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές (Malik, 2010). Είναι προφανές ότι η τεχνολογία 
και οι θεωρίες μάθησης εξελίσσονται συνεχώς και μπορούν να συμπληρώσουν η μια την 
άλλη με τρόπους που έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν, να επηρεάσουν και να με-
τατρέψουν την εκπαιδευτική πρακτική. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να υιοθετή-
σουν τη διαδικτυακή εκπαίδευση ως μέσο για την προσαρμογή στις γρήγορες αλλαγές 
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στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση σήμερα. Όταν η διαδικτυακή εκ-
παίδευση αναπτυχθεί με την ίδια προσοχή στις επιτρεπόμενες λεπτομέρειες που χαρα-
κτηρίζουν την παραδοσιακή εκπαίδευση, μπορεί να συμπληρώσει αποτελεσματικά και να 
διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες για τους μαθητές της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (Arsham, 2002; Johnson, 2009). Με την προσφορά ευελιξίας στον 
προγραμματισμό, εξατομίκευση, συναρπαστικά εργαλεία για επιτάχυνση της μάθησης, 
καθώς και πρόσβαση σε απαιτητικά ακαδημαϊκά προγράμματα, τα εικονικά σχολεία δεν 
είναι απλά παραδείγματα μοντέλων εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλά μάλλον, αντι-
προσωπεύουν την καλύτερη ελπίδα που θα φέρει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση γρήγο-
ρα σε πολλούς μαθητές (Clark, 2001). Είναι απαραίτητο οι φορείς χάραξης εκπαιδευτι-
κής πολιτικής να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τη 
διαδικτυακή μάθηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συστηματική εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών διαδικτυακής μάθησης στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Glass, 2009). Οι χώρες με ισχυρές στρα-
τηγικές διαδικτυακής εκπαίδευσης θα κινηθούν προς τα εμπρός για να βοηθήσουν τους 
μαθητές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στην ψηφιακή εποχή. 
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Διαθεματική διερεύνηση του βαθμού επίτευξης στόχων των αναλυτικών προ-
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Περίληψη 

Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα των φυσικών επιστημών θα πρέπει να διαθέ-
τουν ένα σημαντικό μέρος των στόχων τους για  θέματα που σχετίζονται με τη σύν-
δεση των επιστημών αυτών με την καθημερινή ζωή. Ο σκοπός της παρούσας εργασί-
ας είναι να διερευνηθεί διαθεματικά κατά πόσο επιτυγχάνονται στόχοι που αφορούν 
τη θεματική περιοχή της ενέργειας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και εφαρμό-
στηκε ερωτηματολόγιο σε 264 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ερωτηματο-
λόγιο δημιουργήθηκε αφού πρώτα ερευνήθηκε το σύνολο των σχολικών βιβλίων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η επιλογή των θεμάτων αναφέρε-
ται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, σε ενότητες, θέματα, φύλλα εργασιών, δραστηριό-
τητες κτλ, που εμπεριέχονται σε αυτά. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύ-
πτει ότι η επίτευξη των στόχων κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό καθώς τα σχετικά ευρήματα  μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία-
οδηγοί στη διαμόρφωση των νέων προγραμμάτων σπουδών στο μέλλον. 

Λέξεις κλειδιά: αναλυτικά προγράμματα, στόχοι, ενέργεια, καθημερινή ζωή  

Εισαγωγή 

Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα των φυσικών επιστημών θα πρέπει να διαθέ-
τουν ένα σημαντικό μέρος των στόχων τους για  θέματα που σχετίζονται με τη σύν-
δεση των επιστημών αυτών με την καθημερινή ζωή. Πράγματι, στα σύγχρονα αναλυ-
τικά προγράμματα υπάρχουν τέτοιοι στόχοι, οι οποίοι επί το πλείστον άπτονται του 
γνωστικού τομέα της ταξινομίας κατά Bloom των διδακτικών στόχων (Τσαπαρλής 
2000). Η αναφορά στόχων που σχετίζονται με τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινη-
τικό τομέα είναι πιο περιορισμένη και η επίτευξη τους επιδιώκεται συνήθως με την 
υποβολή των εκπαιδευομένων σε ερεθίσματα ενασχόλησης με κατάλληλες, σχετικές 
με αυτούς τους στόχους,  δραστηριότητες. Η προσέγγιση πολλές φορές επιδιώκεται 
διεπιστημονικά. Στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα συναντώνται τέτοιοι στόχοι 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κυρίως σε μαθήματα  όπως η Μελέτη Περι-
βάλλοντος, η Χημεία, η Βιολογία, η Φυσική, η Οικιακή Οικονομία, η Γεωγραφία και 
το μάθημα της Τεχνολογίας. Ο προβληματισμός όμως, ο οποίος οδήγησε στη διεξα-
γωγή αυτής της έρευνας, ήταν κατά πόσο οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται τελικά. Τα 
ζητήματα που έχουν σχέση με την ενέργεια αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα θεμα-
τική περιοχή για διερεύνηση αυτού του προβληματισμού. Σχετικοί στόχοι διατυπώνο-
νται ακόμη και στις αρχικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επίτευξη τους 
μάλιστα επιδιώκεται όχι μόνο από τη θεωρία των σχολικών βιβλίων της σειράς ‘Με-
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λέτη Περιβάλλοντος’ αλλά και από μεγάλο αριθμό της σειράς των φύλλων εργασιών. 
Επίσης, στα σχετικά βιβλία που παρέχονται στον εκπαιδευτικό γίνεται ιδιαίτερη μνεία 
στους συγκεκριμένους στόχους  που αφορούν τα θέματα ενέργειας. 

Μεθοδολογία 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίων με ερωτήσεις κλειστού 
τύπου σε 264 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε 
αφού πρώτα ερευνήθηκε το σύνολο των σχολικών βιβλίων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και η επιλογή των θεμάτων αναφέρεται, κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό, σε ενότητες, θέματα, φύλλα εργασιών, δραστηριότητες κτλ, που εμπεριέχο-
νται σε αυτά. Ερευνήθηκαν επίσης και τα ‘βιβλία για το  δάσκαλο’ και ‘βιβλία για τον 
καθηγητή’, και οι κατευθύνσεις που εκεί προτείνονται για την επίτευξη των στόχων 
των αναλυτικών προγραμμάτων.  

Αποτελέσματα 

Η εξέταση των αποτελεσμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι περισσότεροι στόχοι 
δεν επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
σε 5 ερωτήσεις: 

Α) Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι :  

α) το πετρέλαιο        β) οι ορυκτοί άνθρακες        γ) το φυσικό αέριο     δ) καμία από 
αυτές 

 

Στην ερώτηση αυτή ποσοστό 57,3% έδωσε την σωστή απάντηση. Η λανθασμένη α-
πάντηση ‘φυσικό αέριο’ συγκέντρωσε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 26,4%, παρόλα 
αυτά μπορεί να ειπωθεί ότι το δείγμα έχει απαντήσει σωστά σε ικανοποιητικό ποσο-
στό. 

Β) Όταν χρησιμοποιούμε μια ηλεκτρική λάμπα η ενέργεια: 

α) αυξάνεται      β) μειώνεται     γ) υποβαθμίζεται    δ) μειώνεται και τελικά μηδενίζεται 
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Είναι εμφανής η παρανόηση του δείγματος με το 41,9% να θεωρεί ότι η ενέργεια αυ-
ξάνεται. Μόλις το 18,2% δίνει την σωστή απάντηση επιλέγοντας τον όρο ‘υποβάθμι-
ση’ της ενέργειας όταν μέρος της ενέργειας δεν αξιοποιείται για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό αλλά υποτιμάται σε μη επιδιωκόμενους σκοπούς. Η συγκεκριμένη ερώτηση 
εξετάζει πιο ειδικούς στόχους που σχετίζονται με την αξιοποίηση της ενέργειας. Μα-
θητές θετικής κατεύθυνσης της Β Λυκείου ζήτησαν και πήραν προφορικές διευκρινή-
σεις ενώ μαθητές μικρότερων τάξεων δεν προβληματίστηκαν σχετικά. Να τονιστεί  
εδώ το παράδοξο γεγονός πως ο όρος ‘υποβάθμιση’ χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (πχ ‘Φυσικά Ε΄ τάξη Δημοτικού), και αγνοείται 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (για την ακρίβεια, αντικαθίσταται από άλλους όρους 
πχ ‘απόδοση’). Αυτό δικαιολογεί, σε κάποιο βαθμό, τη συμπεριφορά του δείγματος, 
σε καμία περίπτωση όμως δεν δικαιολογεί επίτευξη της στοχοθεσίας των αναλυτικών 
προγραμμάτων.  

Γ) Μια μπαταρία αυτοκινήτου περιέχει : 

α) ηλεκτρική ενέργεια               β) ηλεκτρική και κινητική ενέργεια   

 γ) χημική ενέργεια                   δ) δεν περιέχει καθόλου ενέργεια 

Η ερώτηση  διερευνά και πάλι στόχους που σχετίζονται με την κατανόηση και τις με-
τατροπές των μορφών ενέργειας.  

    

Τα αποτελέσματα είναι λίγο πιο ενθαρρυντικά, με το 45,2% του δείγματος να δίνει 
την σωστή απάντηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζεται σε αυτό το σημείο σε μία διαφαι-
νόμενη εναλλακτική ιδέα που φαίνεται να υπάρχει στο δείγμα, σχετικά με την αρχική 
μορφή της ενέργειας και γενικά τις μορφές που αυτή τελικά μετατρέπεται ή επιδιώκε-
ται να μετατραπεί. Το δείγμα λοιπόν στο υψηλό αθροιστικά ποσοστό (της τάξης περί-
που του 48%) φαίνεται να έχει διαμορφώσει τέτοια παρανόηση. 
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Δ) Με χρήση ηλιακής ενέργειας καλύπτουμε σήμερα περίπου :  

α) το 6% των ενεργειακών αναγκών μας    β) το 20% των ενεργειακών αναγκών μας                  

γ) το 12% των ενεργειακών αναγκών μας   δ) το 1% των ενεργειακών αναγκών μας 

 

Η ερώτηση  σχετίζεται με τις ανανεώσιμες , φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέρ-
γειας (συγκεκριμένα με την ηλιακή ενέργεια), αντικείμενο και πάλι σε πολλά σημεία 
της στοχοθεσίας των αναλυτικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά, ‘Φυσικά’ Ε Δημοτικού 
, ‘Φυσικά’ ΣΤ Δημοτικού κτλ.).Το δείγμα δίνει  τη σωστή απάντηση σε μικρό ποσο-
στό, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δίνει την εναλλακτική απά-
ντηση που αναφέρεται στο μεγαλύτερο ποσοστό (χρήση ηλιακής ενέργειας σε ποσο-
στό 20%). 

Ε) Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται στην εποχή μας:  

α) σε λεωφορεία  β) σε τρένα  γ) σε λεωφορεία και σε τρένα δ) ούτε σε λεωφορεία, ούτε 
σε τρένα 

  

Το δείγμα φαίνεται να απαντά με βάση την εμπειρία του από την καθημερινή του ζω-
ή, ενώ ένα αξιόλογο ποσοστό 24,5% δεν φαίνεται να γνωρίζει καλά τη χρήση του φυ-
σικού αερίου εκτός της οικίας του. Τα αποτελέσματα είναι όμως αρκετά καλά σε αυ-
τή την ερώτηση.  

Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία (και εσκεμμένα περισσό-
τερο προς το τέλος του ερωτηματολογίου) και ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης όχι 
τόσο για την εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων αλλά περισσότερο για την ενίσχυση 
της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων.  

378

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Ενδεικτικά, χρησιμοποιήθηκε η ‘ομάδα’ ερωτήσεων  

Σημειώστε  Ν (ΝΑΙ) ή Ο (ΟΧΙ) ανάλογα με το αν οι παρακάτω πηγές ενέργειας είναι 
ανανεώσιμες :    α) υδρογόνο            Ν  /  Ο         β) φυσικό αέριο   Ν   /  Ο 

γ) ορυκτοί άνθρακες   Ν  /  Ο     δ) βιοαέριο   Ν  /  Ο   

 ε) υγραέριο        Ν  / Ο      στ) βιομάζα  Ν  /  Ο 

Προκύπτει μεγάλη, στατιστικά σημαντική, συνάφεια από τις απαντήσεις του δείγμα-
τος από διπλή αλλά και τριπλή διασταύρωση ελέγχου. Ενδεικτικά, ποσοστό 84.2%  
θεωρεί ότι το φυσικό αέριο δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σε προηγούμενη 
ερώτηση, αλλά και στην ερώτηση αυτή ταυτόχρονα και ποσοστό 90.2%   θεωρεί ότι 
το φυσικό αέριο είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σε προηγούμενη ερώτηση, αλλά 
και στην ερώτηση  αυτή ταυτόχρονα.  

Συμπεράσματα 

Ο εντοπισμός και οργάνωση των στόχων, των θεματικών ενοτήτων και των σχετικών 
δραστηριοτήτων των αναλυτικών προγραμμάτων, που αφορούν την ενέργεια και ι-
διαίτερα  από διαφορετικές επιστήμες, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, στην εποχή μάλι-
στα που πραγματοποιούνται αλλαγές στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, με ένα 
από τα  κύρια ζητούμενα τη διασύνδεση με την καθημερινή ζωή. Ακόμη όμως σημα-
ντικότερη, είναι η αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας σχετικά όχι μόνο με την 
ομαδοποίηση, αλλά κυρίως με το κατά πόσο επιτυγχάνονται πρακτικά  οι ζητούμενοι 
στόχοι, με τα σχετικά ευρήματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία-οδηγοί 
στη διαμόρφωση των νέων προγραμμάτων στο μέλλον. 
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Διαθεματικό Εργαστήρι Γρίφων και Αινιγμάτων: Ένα νέο διδακτικό εργαλείο. 

Κυριακίδου Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 , Π.Ε.06 

Μ.Δ.Ε. Στις Επιστήμες της Αγωγής  D.E.A. Litterature Française 
kyriakanna@sch.gr 

Περίληψη 

Το «Διαθεματικό Εργαστήρι Γρίφων και Αινιγμάτων» είναι ένα καινοτόμο διδακτικό 
εργαλείο που εισάγει  μία νέα  παιδαγωγική πρακτική. Διαπλέκει  τα διδακτικά αντι-
κείμενα του σχολείου σε ένα παιγνιώδες περιβάλλον  που ανταποκρίνεται στον σύγ-
χρονο τρόπο ψυχαγωγίας των μαθητών.  Στην πράξη διαμορφώνει στο σχολείο μια 
«Αίθουσα», όπου οι μαθητές, σε ομάδες, λύνουν γρίφους και αινίγματα προκειμένου 
να βρουν τη λύση σε ένα μυστήριο. Οι μαθητές έπειτα, αναδιαμορφώνουν την «Αί-
θουσα» επινοώντας νέους γρίφους και αινίγματα σε συνεργασία με άλλο σχολείο, μέσα 
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που προσφέρει το e-twinning.  Έτσι η «Αίθουσα» 
αυτή γίνεται ένα πραγματικό «Εργαστήρι», όπου οι μαθητές αλληλεπιδρούν και συν-
εργούν,  αποκρυπτογραφούν και επιλύουν προβλήματα, ανακαλύπτουν και αυτορυθμί-
ζονται. Το «Διαθεματικό Εργαστήρι Γρίφων και Αινιγμάτων» δίνει έμφαση στο συ-
στημικό  χαρακτήρα του σχολικού χώρου. Υποστηρίζει το μαθητοκεντρικό και ανθρω-
πιστικό σχολείο και εμπλέκει τους εργαζόμενους σε αυτό δημιουργικά. Σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον που αλληλεπιδρά, και αλληλοϋποστηρίζεται, μπορούν να επιτευχθούν θε-
τικά αποτελέσματα σχολικής επίδοσης και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης 
στους μαθητές. 

Λέξεις-Κλειδιά:  αινίγματα, γρίφοι,  συνεργασία, διαθεματικότητα, παιχνίδι 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εισήγηση  παρουσιάζεται  το  «Διαθεματικό Εργαστήρι Γρίφων και Αι-
νιγμάτων» το οποίο αποτελεί  ένα νέο διδακτικό εργαλείο και εισάγει, κατά τη γνώμη 
μας, μία νέα διδακτική πρακτική. Πρόκειται για ένα σχολικό χώρο, κατάλληλα διαμορ-
φωμένο όπου οι μαθητές σε ομάδες, λύνουν γρίφους και αινίγματα με διδακτικό περιε-
χόμενο, με σκοπό να βρουν την απάντηση σε ένα μυστήριο. Σε έναν πρώτο χρόνο, οι 
καθηγητές διαμορφώνουν το χώρο και καθορίζουν τους γρίφους, και σε ένα δεύτερο 
χρόνο οι ίδιοι οι μαθητές επινοούν ένα νέο Εργαστήρι με νέο θέμα, μυστήριο και γρί-
φους σε συνεργασία με ένα άλλο σχολείο. Η διαδικασία αυτή συνδυάζει  την συνεργα-
τική μάθηση, την αυτενέργεια, τη βιωματική μάθηση και την ανακαλυπτική γνώση, τη 
διαθεματικότητα, την ολιστική ανάπτυξη του μαθητή, το διομαδικό ανταγωνισμό και 
τις νέες τεχνολογίες. Με αυτά τα χαρακτηριστικά καθώς και  με τη δημιουργία κλίμα-
τος έντασης και συγκινησιακής φόρτισης που δημιουργεί αποτελεί  ένα μεθοδολογικό 
εργαλείο το οποίο δοκιμάζεται ήδη  σε Ελληνικό σχολικό περιβάλλον  από τον Οκτώ-
βριο  του 2016 με  θετικά αποτελέσματα και ευοίωνες προβλέψεις.  
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Ο  χώρος ο χρόνος και η δημιουργία κλίματος 
 

Ο  χώρος, σύμφωνα με τον Κurt Lewin, είναι ένα δυναμικό πεδίο και βρίσκεται σε μια 
δυναμική ισορροπία με το άτομο. Αν ένα στοιχείο σε κάποιο σημείο αλλάξει, τότε αυτό 
θα επηρεάσει το σύνολο των στοιχείων (Lewin, K.,1935). Το «Διαθεματικό  Εργαστήρι 
Γρίφων και Αινιγμάτων» (στο εξής: Εργαστήρι Γ.Α.) βασίζεται σε αυτή την αρχή και 
μεταμορφώνει μία σχολική αίθουσα  σε εργαστήρι  ενός επιστήμονα Αστροφυσικής. 
Μέσα στην αίθουσα υπάρχουν ένας πάγκος, μία καρέκλα, όργανα μέτρησης και η ρό-
μπα του επιστήμονα  κρεμασμένη σε έναν καλόγερο, αφίσες στους τοίχους για τη θε-
ωρία των χορδών και την πρόσφατη ανακάλυψη της ΝΑΣΑ για την ύπαρξη νερού στον 
δορυφόρο Ευρώπη. Στους τοίχους υπάρχουν 6 ξύλινα κουτιά κλειδωμένα με λουκέτα 
με συνδυασμό. Δίπλα σε κάθε κουτί υπάρχει αφίσα με τον γρίφο-αίνιγμα. Μέσα σε 
κάθε κουτί υπάρχει ένα κομμάτι από παζλ.  Οι μαθητές πρέπει να λύσουν τους γρίφους, 
να ανοίξουν τα κουτιά και να  συνθέσουν το παζλ. Το παζλ τους δίνει έναν τελικό 
αριθμό. Αυτός ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με τη λύση του μυστηρίου.   Τα έπιπλα είναι 
λίγα σε σχέση με το μέγεθος της αίθουσας ώστε οι μαθητές να μπορούν να κινούνται 
γρήγορα και ελεύθερα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.  

Παράλληλα με τον  χώρο, ο χρόνος είναι κατάλληλα ορισμένος, ώστε να  δημιουργεί 
ένταση στον μαθητή και τον παρακινεί σε δράση.  Έτσι  στο Εργαστήρι Γ.Α. ο χρόνος 
είναι περιορισμένος. Οι μαθητές έχουν 30 λεπτά για να λύσουν το μυστήριο. 

Ο διαμόρφωση του χώρου και του χρόνου που μόλις ορίστηκαν είναι λογικό να εξυπη-
ρετούν  μία συνθήκη. Αυτή η συνθήκη είναι το σενάριο, δηλαδή η ιστορία που υπάρχει 
και δικαιολογεί τα έπιπλα, τη διακόσμηση και τον περιορισμό του χρόνου. Αυτό το  
σενάριο  ολοκληρώνει το κλίμα που δημιουργεί το  Εργαστήρι Γ.Α. και βάζει τους 
μαθητές να υποδυθούν ρόλους και έτσι να κινητοποιηθούν και να δράσουν.  Η ιστορία 
περιλαμβάνει  έναν  αστροφυσικό ο οποίος εργάζεται μυστικά για να βρει τη λύση για 
τα διαπλανητικά ταξίδια. Κρύβει την απάντηση σε ένα τσιπάκι,  στο χρηματοκιβώτιο. 
Όμως τον απαγάγουν. Ο σκοπός της ομάδας των μαθητών – παικτών είναι να  βρει το 
τσιπάκι με τα μυστικά λύνοντας τους 6 γρίφους -αινίγματα πριν έρθουν οι απαγωγείς 
και ψάξουν οι ίδιοι το δωμάτιο.  Υπάρχει μουσική επένδυση  με μουσική έντονης  δρά-
σης και μία πηγή φωτός που προβάλλει αστερισμούς στο χώρο.  

Ο χώρος, λοιπόν, ο χρόνος και το κλίμα στο Εργαστήρι Γ.Α. συνδυάζονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται  στην  επιθυμία των μαθητών για παιχνίδι, τη διάθεσή 
τους  για έντονη δράση και την προτίμησή τους για  ιστορίες μυστηρίου. Και τα τρία 
αυτά στοιχεία κινητοποιούν το μαθητή και διερεθίζουν την ψυχική του  ενέργεια, για 
σωματική και νοητική δράση.  
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Εικόνα 1: Το Εργαστήρι Γρίφων και Αινιγμάτων με τον ειδικό  φωτισμό 

 

 
Εικόνα 2: Το Εργαστήρι Γρίφων και Αινιγμάτων από άλλη γωνία χωρίς φωτισμό 

 
Η συνεργασία και η ολιστική ανάπτυξη του μαθητή 

 
Τόσο  ο Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός, όσο και η θεωρία της Κοινωνικής Αλληλε-
πίδρασης  έχουν τονίσει τη σημασία του κοινωνικού πλαισίου, στη νοητική και συναι-
σθηματική ανάπτυξη του ατόμου. Το  Εργαστήρι Γ.Α. εξασφαλίζει ένα περιβάλλον στο 
οποίο η πηγή γνώσης και βοήθειας δεν είναι  ο εκπαιδευτικός αλλά ο συμμαθητής. Οι 
6 γρίφοι – αινίγματα περιμένουν τη λύση τους από τους μαθητές. Για παράδειγμα, ο  
1ος γρίφος λέει: «Ο δορυφόρος Κασίνι   ξεκίνησε από τη γη, μετά πήγε στον Άρη και 
μετά στον Ουρανό» Οι μαθητές καλούνται να βάλουν τα ονόματα των πλανητών στη 
σωστή σειρά και να καταλήξουν στους αριθμούς 3-4-5 (σειρά των πλανητών από τον 
ήλιο). Αυτοί οι 3 αριθμοί είναι ο συνδυασμός για να ανοίξει το λουκέτο και άρα και το 
ξύλινο κουτί. Οι παίκτες ανοίγουν το κουτί και βρίσκουν ένα κομμάτι παζλ. Επάνω του 
είναι γραμμένο ένα νούμερο. Το 6ο αίνιγμα λέει: «Το όνομά μου είναι Napoleon. Νο-
μικός ο κώδικάς μου, ένα θηρίο έχω στην καρδιά μου», Οι μαθητές επισημαίνουν το 
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θηρίο «Λέων» βάζουν τα γράμματα σε μία αντιστοιχία με τα νούμερα σε έναν πίνακα 
που δίνεται και βγαίνει ο κωδικός 6-8-1-2. Ο κωδικός αυτός ανοίγει το λουκέτο από το 
αντίστοιχο κουτί και οι παίκτες αποκτούν ακόμα ένα κομμάτι του πάζλ. Οι μαθητές 
έχοντας τους γρίφους για αφορμή  μπαίνουν σε μία διαδικασία διαλόγου σε ένα  δυνα-
μικό πλαίσιο εργασίας και σε μία διαδικασία δοκιμής και ελέγχου. Αυτή η διαδικασία 
έχει παιδαγωγικά και διδακτικά οφέλη.  

Παιδαγωγικά οφέλη 

Όσον αφορά στα παιδαγωγικά οφέλη, οι μαθητές έχουν έντονο κίνητρο να ακούσουν, 
να ερμηνεύσουν, να αξιολογήσουν, τις προτάσεις του συμμαθητή τους και να αντιδρά-
σουν ανάλογα, αξιολογώντας και εκφράζοντας οι ίδιοι τη συμφωνία ή τη διαφωνία 
τους. Η επικοινωνία δεν είναι  μονοσήμαντη, αλλά αμφιμονοσήμαντη (Mead, G., H., 
1962). O κάθε μαθητής μαθαίνει από τον πιο ικανό συμμαθητή του (Vygotsky,  L., 
2000),  αλλά και ο ικανός συμμαθητής ωθείται να εκφραστεί με σαφήνεια, ακρίβεια, 
λιτότητα επειδή θέλει να γίνει κατανοητός.  Όσο καλύτερη συνεργασία έχουν οι μαθη-
τές, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είναι στην έγκαιρη επίλυση του μυστηρίου.  Οι ιδέες 
και οι προτάσεις για την επίλυση των γρίφων δοκιμάζονται στην πράξη και αυτό απο-
τελεί νέα αφετηρία διαλόγου και παράγοντα αυτορρύθμισης.  Οι μαθητές επικοινωνούν 
και συνεργάζονται  ακόμα και με μαθητές που δε συμπαθούν, γιατί  είναι πιθανό αυτοί 
οι μαθητές να κατέχουν ένα κομμάτι της γνώσης που χρειάζεται για να λυθεί ένας γρί-
φος. Παίζοντας λοιπόν και συν-εργόντας,  οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες επικοινω-
νίας. Μαθαίνουν να ακούνε, να συμφωνούν και να διαφωνούν, να καταλήγουν σε συ-
μπεράσματα. Διαπιστώνουν ότι όταν ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο έχουν καλύτερα 
αποτελέσματα. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό  η  θετική αλληλεπίδραση (face to face 
positive interaction)  και η έννοια της αλληλεξάρτησης (interdependence) (Johnson, D., 
Johnson, R., 1994).  

Διδακτικά οφέλη 

Όσο αφορά στα διδακτικά οφέλη και τη στιγμή που ο σκοπός μας είναι  διδακτικός, 
φροντίζουμε ώστε οι γρίφοι να απαιτούν σχολικές γνώσεις για να λυθούν. Έτσι τα δι-
δακτικά αντικείμενα που συνδυάστηκαν στο πρώτο αυτό Εργαστήρι Γ.Α. που ξεκίνησε 
στο σχολείο μας, ήταν τα Γαλλικά (αριθμοί, χρώματα, η ώρα, επιρρήματα τόπου), τα 
Μαθηματικά (πράξεις), η Αστρονομία (το ηλιακό μας σύστημα) και οι Νέες τεχνολο-
γίες. Το μάθημα τον Γαλλικών υπήρξε η αφορμή και η αφετηρία για τη δημιουργία του 
δωματίου, δεδομένου ότι είναι ως μάθημα στην εφαρμογή του ευέλικτο. Υπάρχει ένα 
βίντεο στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά, 6 λεπτών όπου περιέχονται όλες αυτές οι 
πληροφορίες και το οποίο οι μαθητές παρακολουθούν πριν να παίξουν στο  Εργαστήρι 
Γ.Α.  αλλά και βιβλιαράκι 6 σελίδων όπου περιλαμβάνονται όλες οι γνώσεις. Οι μαθη-
τές μπορούν να μελετήσουν αυτά τα δεδομένα πριν να μπουν, αλλά και μετά, εφόσον 
αποτύχουν στο να λύσουν όλους τους γρίφους, ώστε να συμπληρώσουν τις γνώσεις 
τους και να ξαναπαίξουν για να λύσουν το μυστήριο.  Έτσι η   μάθηση πραγματοποιεί-
ται με την έννοια της acquisition  (κατάκτηση γνώσης) και όχι learning (εκμάθηση) 
(Krashen’s hypothesis), επειδή η γνώση των πληροφοριών δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά  
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το μέσο για να επιτευχθεί ο στόχος. Συγχρόνως,   οι πληροφορίες περνάνε από έντονη 
νοητική επεξεργασία μέσω του διαλόγου, της επανάληψης και της επιβεβαίωσης, γε-
γονός που τοποθετεί τα στοιχεία αυτά στη μακρόχρονη μνήμη και  άρα στη συγκρά-
τηση της πληροφορίας μακροπρόθεσμα.  

Νέες Τεχνολογίες 

Οι μαθητές ασκούνται στις νέες τεχνολογίες με πολλούς τρόπους.  Το  Εργαστήρι Γ.Α. 
είναι συνδεδεμένο με ένα διπλανό  με μία κάμερα που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο η 
οποία δίνει εικόνα και ήχο. Στη διπλανή αίθουσα βρίσκεται ο  game master που είναι 
πάντα μαθητής. Ο μαθητής αυτός  παρακολουθεί τι γίνεται στο Εργαστήρι Γ.Α. μέσα 
από την κάμερα, ακούει τις ερωτήσεις των παικτών και τους απαντά γραπτώς    στην 
οθόνη του υπολογιστή του ο οποίος είναι συνδεδεμένος με μία απλή οθόνη που βρί-
σκεται μέσα στο Εργαστήρι Γ.Α.  Επιπλέον το Εργαστήρι Γ.Α. στο σχολείο μας συν-
δυάστηκε με ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-twinning. To συνεργαζόμενο σχολείο είναι 
ένα σχολείο αντίστοιχης δυναμικότητας  και οι μαθητές αφού παίξουν στην πρώτη «Αί-
θουσα» που είναι φτιαγμένη από τους καθηγητές, καλούνται να δημιουργήσουν ομάδες 
μικτές και από τα δύο σχολεία με σκοπό να δημιουργήσουν μία νέα «Αίθουσα». Έτσι, 
το παιχνίδι αυτό απομακρύνεται από τα υπάρχοντα παιχνίδια με παρόμοια φιλοσοφία 
(παιχνίδια θησαυρού, Fort Boyard, escape rooms)  και αποκτά την  έννοια του Εργα-
στηρίου. Γίνεται δηλαδή ένας χώρος όπου οι μαθητές εμπλέκονται, συνεργάζονται και 
δημιουργούν ακολουθώντας τη φιλοσοφία των projects. Υπάρχει έτσι η ομάδα σενα-
ριογράφων που ψάχνουν για νέο σενάριο, η ομάδα δημιουργίας γρίφων, η ομάδα μου-
σικής επένδυσης και η ομάδα διακόσμησης-κατασκευών. Οι μαθητές ανάμεσα στα δύο 
σχολεία επικοινωνούν μέσω της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας  e-twinning, μέσω e-twin-
ning live και Skype και χρησιμοποιούν τα  εργαλεία Web 2.0 tools  τόσο για τις παρου-
σιάσεις, όσο  και για  την επικοινωνία τους.  

 
Εικόνα 3: Ο game master διευκολύνει τους παίκτες 

Συνολικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι  οι μαθητές έχουν  παιδαγωγικά οφέλη. Η 
κινητήρια δύναμη σε αυτό είναι, κατά τη γνώμη μας, το ισχυρό κίνητρο που έχουν για 
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να αφομοιώσουν τις πληροφορίες προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο παιχνίδι 
τους. Βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που απαιτούν γνώσεις, επιστρέφουν στο 
υλικό και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, διερευνούν για λύση, δοκιμάζουν και ανακα-
λύπτουν τη γνώση,  αυτορυθμίζονται και ασκούνται σε τεχνικές απομνημόνευσης. H 
επιθυμία να βγουν από το δωμάτιο πιο γρήγορα από ότι η προηγούμενη ομάδα τούς 
παρακινεί να ισχυροποιήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και έτσι ασκούνται στο να μα-
θαίνουν. Παράλληλα καλλιεργούν όλες τις πλευρές της νοημοσύνης τους, ιδιαίτερα τη 
δημιουργική φαντασία, τη συνδυαστική γνώση και τις ικανότητες επικοινωνίας.  Α-
κόμα και μαθητές που θεωρούνται «αδύναμοι» στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις  απο-
δεικνύονται χρήσιμοι και πολύτιμοι για την ομάδα. Ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους  
και μπορεί έτσι να βρουν τη θέση τους στην ομάδα.  

Αξιολόγηση 

Δεδομένου ότι  το Εργαστήρι Γ.Α είναι ένα διδακτικό εργαλείο, τα εργαλεία αξιολό-
γησης είναι τα φύλλα εργασίας, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια καθώς και ερωτηματο-
λόγια αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης (Ματσαγγούρας, H., 2003a). Επίσης, 
συντάσσεται το Συμβόλαιο του παιχνιδιού, όπου καθορίζονται οι συμπεριφορές των 
παικτών. Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του Εργαστηρίου Γ.Α. στο δικό μας σχο-
λείο ήταν πολύ ενθαρρυντικά με τους περισσότερους μαθητές. Μέσα από γραπτές δο-
κιμασίες φάνηκε ότι  έχουν κατανοήσει το μεγαλύτερο μέρος  της γνώσης. Στην καθη-
μερινή σχολική ζωή επέδειξαν δείγματα καλύτερης συνεργασίας ανάμεσά τους. Τέλος 
έδειξαν μεγάλο  ενθουσιασμό για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, γεγονός που  απο-
τελεί για εμάς μία εξαιρετικά θετική ανατροφοδότηση. Η καλή αυτή συνεργασία ανά-
μεσα στους μαθητές επεκτάθηκε στο σχολείο μας, και στις σχέσεις των συναδέλφων 
καθηγητών, γιατί συνεργαστήκαμε προκειμένου να βρούμε τους γρίφους και είχαμε 
ενδιαφέρον να δούμε εάν οι μαθητές έλυσαν το δικό μας γρίφο  πιο γρήγορα ή πιο αργά 
από οτι το γρίφο του συναδέλφου.  Το ενδιαφέρον επεκτάθηκε και στους γονείς και 
κηδεμόνες οι οποίοι οργάνωσαν 2 ομάδες και έπαιξαν στο Εργαστήρι. Τέλος,  μέσω 
της προβολής του Εργαστηρίου μέσα από τον τοπικό Τύπο το σχολείο μας, το οποίο 
είναι σχετικά απομακρυσμένο από μεγάλα αστικά κέντρα έγινε γνωστό, με θετικά ο-
φέλη για την τοπική κοινωνία. 

Συμπέρασμα 
Στο Νέο Σχολείο με τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, το Εργαστήρι Γ.Α. προσεγγίζει  
το σύγχρονο τρόπο ψυχαγωγίας των μαθητών με παιδαγωγικό και διδακτικό όφελος 
για τον ίδιο τον μαθητή. Διαμορφώνει ομάδες μεικτές, κατά προτίμηση,  σύμφωνα με 
κοινωνιομετρικά κριτήρια, και τις βάζει να συν-εργούν σε έναν χώρο λιτό, νοηματοδο-
τημένο,  που  ευνοεί τις μετακινήσεις και την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομά-
δας. Ενεργοποιεί και κινητοποιεί συναισθηματικά τους μαθητές. Είναι ευέλικτο, με μι-
κρό κόστος κατασκευής, γιατί χρησιμοποιεί τα διδακτικά μέσα του σχολείου,  μπορεί 
να προσαρμοστεί σε κάθε σχολική αίθουσα,  μπορεί να συνδυαστεί με Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα, μπορεί να μετακινηθεί και να παρουσιαστεί σε άλλα σχολεία και μπορεί να 
αποτελέσει αφορμή για δημιουργία  δικτύου σχολείων με παρόμοιες Αίθουσες. Γενικά, 
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γίνεται ένα Εργαστήρι σκέψης, που γεννά κίνητρα, δηλαδή επιθυμίες, ενδιαφέροντα 
και συγκινήσεις.  Είναι ένας καινοτόμος τρόπος χρήσης του σχολικού χώρου και εισά-
γει νέες πρακτικές που ανταποκρίνονται στο ρυθμό της ζωής και της ψυχαγωγίας των 
μαθητών.  Χαρακτηρίζεται από ευελιξία και λειτουργεί υποστηρικτικά στην επικοινω-
νία και στην αλληλεπίδραση των ατόμων που κινούνται σε αυτόν. 
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Διακειμενικότητα και Παιδική Λογοτεχνία. Τα τρία μικρά λυκάκια του Ευγένιου 
Τριβιζά. 

Κούρτη Ιωάννα 
M.Ed. 

anna_kourti@hotmail.com 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο άρθρο πραγματεύεται την έννοια της διακειμενικότητας, για την 
οποία πολύς λόγος γίνεται τελευταία. Με τη διακειμενικότητα ασχολήθηκαν διάφοροι 
κλάδοι, αλλά εδώ θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη διακειμενικότητα από τη σκο-
πιά της παιδικής λογοτεχνίας. Θα εξετάσουμε δηλαδή τη συνομιλία λογοτεχνικών βι-
βλίων για παιδιά με άλλα κείμενα. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης και 
οριοθέτησης του όρου, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο για 
το πέρασμα στο δεύτερο μέρος, όπου θα αναλυθεί το παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά, 
«Τα τρία μικρά λυκάκια», και θα παρουσιαστούν τα διακειμενικά στοιχεία που  συ-
σχετίζουν το συγκεκριμένο παιδικό ανάγνωσμα και το φέρνουν σε άμεση ή έμμεση 
επικοινωνία με άλλα.  

Λέξεις-Κλειδιά: διακειμενικότητα, παιδική λογοτεχνία, Ευγένιος Τριβιζάς 

Εισαγωγή 

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι μεταξύ των λογοτεχνικών έργων, σύγχρονων και παλιό-
τερων, είτε αυτά απευθύνονται σε παιδιά είτε όχι, υπάρχει μια σχέση διαρκούς επι-
κοινωνίας. Από αυτά, αρκετά σύγχρονα έργα αντλούν τη θεματολογία τους από την 
αρχαία ελληνική γραμματεία, την παγκόσμια γραμματειακή παράδοση κι ακόμη από 
την εκκλησιαστική υμνογραφία. Έτσι, διακείμενα, όπως λέξεις, φράσεις, θέματα, πε-
ριγραφικές αναφορές, παραθέματα, που λειτουργούν ως κλειδιά ξεκλειδώνουν την 
ερμηνεία του έργου κι αναδεικνύουν τη σχέση συνύπαρξης τους με το πρωτότυπο 
(Σαμαρά 2000: 19-23).  Αυτή η επικοινωνία και το σύνολο των σχέσεων που βρίσκει 
ο αναγνώστης ενός λογοτεχνικού κειμένου ανάμεσα σε αυτό και σε άλλα κείμενα εί-
ναι αυτό που ονομάζουμε «διακειμενικότητα» στη θεωρία της παιδικής λογοτεχνίας 
και πλέον μία από τις διαπιστώσεις της σύγχρονης έρευνας γύρω από την παιδική λο-
γοτεχνία είναι ότι η διακειμενικότητα, σε ποικίλες μορφές της, αποτελεί ένα από τα 
βασικά γνωρίσματα της.  

Οι σχέσεις, οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη σύνταξη ενός κειμένου, μπορεί να εί-
ναι άμεσες, δηλαδή να γίνεται αυτούσια παράθεση ενός μέρους από άλλο κείμενο, ή 
έμμεσες, δηλαδή να γίνεται έμμεση αναφορά σε ένα άλλο κείμενο μέσω ειδικών ανα-
φορών σ’ αυτό, με υπονοούμενα, με συνειρμούς κ.ά. Κάθε κείμενο τώρα που διασυν-
δέεται με άλλο με σχέση άμεσης ή έμμεσης επίδρασης ονομάζεται διακείμενο (Καλο-
γήρου 2011). 
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Αποσαφήνιση του όρου διακειμενικότητα 

Η βιβλιογραφία γύρω από την έννοια της διακειμενικότητας είναι πολύ μεγάλη. Θα 
προσπαθήσουμε ωστόσο να ορίσουμε την έννοια όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται βασισμέ-
νοι στη συζήτηση γύρω από αυτή, τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας.   

Ο όρος διακειμενικότητα είναι σχετικά πρόσφατος και αποδίδεται αρχικά στην Julia 
Kristeva, η οποία εισήγαγε πρώτη την έννοια αυτή στη μελέτη της λογοτεχνίας. Ο 
όρος αναφέρεται στην ύπαρξη άλλων, προγενέστερων κειμένων, είτε αυτούσιων, είτε 
απλώς σαν μια αναφορά στα λογοτεχνικά κείμενα. Διακειμενικότητα έχουμε επίσης, 
όταν ένα λογοτεχνικό κείμενο στηρίζεται εμφανώς σε ένα παλιότερο, ακόμα κι αν δεν 
το αναφέρει καθόλου. Η διακειμενικότητα δηλαδή, προσδιορίζει το πλέγμα των σχέ-
σεων που αναπτύσσουν διάφορα κείμενα μεταξύ τους, είτε είναι του ίδιου συγγραφέα 
είτε απέχουν μεταξύ τους χωροχρονικά. 

Η Kristeva αναφέρεται επίσης και στην ανάλυση των κειμένων, όχι μόνο στην ανά-
γνωση τους. Λέει λοιπόν ότι η υιοθέτηση μιας διακειμενικής προσέγγισης στην ανά-
λυση των κειμένων παραπέμπει στην ιστορικότητα των συνθηκών παραγωγής και 
ερμηνείας τους, καθώς ένα κείμενο συγκροτείται σίγουρα από προγενέστερα του, στα 
οποία απαντά κατά κάποιο τρόπο, αναδιατυπώνοντας τα ή τροποποιώντας τα (Γιαλα-
μπούκη 2008: 83-84) 

Ο Genette επίσης αναφέρεται στον όρο διακειμενικότητα ως την υπέρβαση της κειμε-
νικής εμμένειας, μέσω «όσων συσχετίζουν, φανερά ή υπογείως, τα κείμενα με άλλα 
κείμενα». H διακειμενικότητα ορίζεται ως «οτιδήποτε θέτει σε σχέση, ανοιχτή ή μυ-
στική, το κείμενο με άλλα κείμενα» (Genette 1982: 7). Κατά την ανάγνωση του λογο-
τεχνικού κειμένου ο αναγνώστης, καθώς διαβάζει, κατασκευάζει το δικό του νοερό 
«ιστό» κειμένων, αναγνωρίζοντας και ακολουθώντας, αλλά και υπερβαίνοντας σε 
πολλές περιπτώσεις, τις εμφανείς ή υποκρυπτόμενες διακειμενικές αναφορές του κει-
μένου (Delcroix, Hallyn 1997: 165). 

Σύμφωνα με τον Montaigne, οι αναμνήσεις του αναγνώστη, στον οποίο, το κείμενο 
προσφέρεται ως πολυδιάστατο μέσο για την ενεργοποίηση του διακειμενικού παιχνι-
διού, τροφοδοτούν την εκτύλιξη της συγγραφικής διαδικασίας και έτσι δημιουργείται 
ένας εμφανής διακειμενικός ιστός που συνέχει το κείμενο από την αρχή ως το τέλος 
και το κάνει να μοιάζει με «ύφασμα όπου οι κόμποι και οι ραφές φαίνονται» (Mon-
taigne 1979: 90).  

Αναφορικά με την ελληνική βιβλιογραφία, παρά το γεγονός ότι μόλις τα τελευταία 
χρόνια υπήρξε κάποια ενασχόληση με την έννοια της διακειμενικότητας τόσο στην 
παιδική λογοτεχνία, όσο και σε άλλους κλάδους, όπως αυτός της δημοσιογραφίας που 
όμως εν προκειμένω δεν θα μας απασχολήσουν, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και πολ-
λοί θεωρητικοί προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον όρο. 

Η Αλεξάνδρα Ζερβού ορίζει τη διακειμενικότητα ως τη «συγχρονική και διαχρονική 
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σχέση συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα κείμενα, που διέπει τη 
δημιουργία τους αλλά και την ανάγνωση τους» (Ζερβού 1996: 166).  Τονίζει επίσης 
ότι η διακειμενικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τα κείμενα, αλλά και με μια σειρά 
άλλων παραστάσεων και εμπειριών και σίγουρα επηρεάζεται και από εξωκειμενικές 
συνιστώσες (Ζερβού 1994: 169).   

Τέλος, σε ελλαδικό πλαίσιο, η Τζίνα Καλογήρου έχει ασχοληθεί με τη διακειμενικό-
τητα, εστιάζοντας κυρίως στον αναγνώστη (Καλογήρου 1999: 147) Χαρακτηριστικά 
αναφέρει ότι η ανάγνωση είναι μια δυναμική πράξη που απαιτεί την ενεργητική συμ-
μετοχή του αναγνώστη. Ο αναγνώστης αποτελεί γι’ αυτήν τον πιο κρίσιμο παράγοντα 
στη διαδικασία της λογοτεχνικής επικοινωνίας και όχι το κείμενο ή ο συγγραφέας. 
Τροφοδοτεί το κείμενο με εικόνες, συνειρμούς, μνήμες, ενώ το κείμενο εξάπτει τη 
φαντασία του και ενεργοποιεί τον κόσμο των βιωμάτων του. Επομένως, το νόημα του 
κειμένου μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τον αναγνώστη του, από τον οποίο απαι-
τεί το ίσιο το κείμενο και έμμεσα και ο συγγραφέας την ενεργητική του συμμετοχή..  

Είδη διακειμενικών σχέσεων 

Ο Genette κάνει λόγο για πέντε μορφές σχέσεων διακειμενικότητας (transtextualité). 
Η πρώτη είναι αυτή της διακειμενικότητας της παρουσίας ενός κειμένου μέσα σε ένα 
άλλο κείμενο, με τη μορφή του παραθέματος, της ανάμνησης ή του υπαινιγμού. Η 
δεύτερη είναι αυτή του κειμένου με το παρακείμενό του (paratexte), όπως ο τίτλος, ο 
υπότιτλος, ο πρόλογος, η εικονογράφηση, οι σημειώσεις και οι υποσημειώσεις. Η τρί-
τη μορφή σχέσης, η μετακειμενικότητα (métatextualité), αφορά στην “σχολιαστική” 
προσέγγιση ενός κειμένου α από ένα κείμενο β. Τυπικό παράδειγμα αυτής της συγκε-
κριμένης μορφής αποτελεί το κριτικό κείμενο. Στην υπέρκειμενικότητα 
(hypertextualité) τώρα, ένα κείμενο β, το υπέρ-κείμενο, οφείλει τη συγκεκριμένη του 
μορφή στο μετασχηματισμό ή τη μίμηση ενός προγενέστερου κειμένου α, του υπό- 
κειμένου. Τέλος, στο πεδίο φαινομένων της διακειμενικότητας ανήκει η αρχικειμενι-
κότητα (architextualité), που δηλώνει την ένταξη του κειμένου σε ποικίλης γενικότη-
τας ταξινομικές κατηγορίες, δηλαδή μορφές, τύπους, είδη και γένη (Delcroix, Hallyn 
1997: 164-166). 

Οι συγκεκριμένες μορφές σχέσεων βέβαια δεν έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα, καθώς 
κάθε κείμενο συσχετίζεται ποικιλοτρόπως με άλλα κείμενα.  

Ευγένιος Τριβιζάς, ένας διακειμενικός συγγραφέας. Εντοπίζοντας διακειμενικά 
στοιχεία στο έργο του: Τα τρία μικρά λυκάκια. 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο διάσημος έλληνας παραμυθάς, είναι ένας συγγραφέας που 
γράφει από μια σκοπιά διακειμενική. Τα έργα του συνομιλούν με άλλα, έχοντας έντο-
νο το στοιχείο του χιούμορ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που πολλά από τα έργα του 
είναι παρωδίες, ένα καθαρά διακειμενικό είδος.  

Το εικονογραφημένο βιβλίο «Τα τρία μικρά λυκάκια», αποτελεί ένα εξαιρετικό πα-
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ράδειγμα της λειτουργίας της διακειμενικότητας. Ίσως και να ένα το αντιπροσωπευ-
τικότερο έργο του Τριβιζά όσον αφορά το διακειμενικό παιχνίδι. 

Τα τρία μικρά λυκάκια μετασχηματίζουν θεματικά το κλασικό παραμύθι «Τα τρία 
γουρουνάκια», χωρίς να παραπέμπει αναγκαστικά σε κάποιο συγκεκριμένο γραπτό 
κείμενο. Αυτό διαφαίνεται από τον τίτλο ακόμα, ο οποίος παραπέμπει σ’ αυτόν το 
μετασχηματισμό και προϊδεάζει από πολύ νωρίς τον αναγνώστη. 

Στο εν λόγω παραμύθι φανερώνεται η προθετικότητα του συγγραφέα να το διασκευ-
άσει, καθώς διατηρεί την κλασική εισαγωγή των παραμυθιών «μια φορά κι ένα και-
ρό» και το κλασικό τέλος «και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα», όπως και τις 
χαρακτηριστικές επαναλήψεις και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα («Λυκάκια μου μι-
κρά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου κι εμένα»).  

Βέβαια, στο επίπεδο των ηρώων και των ιδιοτήτων τους, παρατηρούμε αντίστροφη 
κατανομή των ρόλων, παρά το γεγονός ότι η αρχή της ιστορίας παραμένει ίδια με αυ-
τήν του αρχικού κειμένου δίνοντας έτσι μεγαλύτερη έμφαση σ’ αυτή την αντιστροφή. 
Θύματα είναι τα αδέλφια, τα λυκάκια, θύτης είναι το γουρούνι. Επίσης, υπάρχουν 
κάποιες αντιθέσεις ανάμεσα στις ιδιότητες των ηρώων. Τα δύο από τα γουρουνάκια 
στο κλασικό παραμύθι είναι φυγόπονα, ανυπάκουα και “προκαλούν” τον λύκο, με τις 
εξαιρετικά ευάλωτες στις επιθέσεις του κατασκευές τους. Τα λυκάκια στο παραμύθι 
του Τριβιζά, όλα, είναι υπάκουα, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να χτίσουν γε-
ρά “τείχη”, για να κρατήσουν έξω το κακό. Κανείς δεν μπορεί να τους καταλογίσει 
ότι προκάλεσαν τον θύτη. Εδώ, το θύμα δεν θυματοποιείται ακόμη μια φορά, με το να 
του επισημανθούν παραλείψεις- κι αυτή είναι ακόμη μία ουσιώδης διαφοροποίηση 
του κειμένου του Τριβιζά από το κλασικό παραμύθι.  Βασικά διαφοροποίηση βέβαια 
αποτελεί και ο αριθμός των προσπαθειών να χτιστεί το γερό σπίτι. Στο κλασσικό πα-
ραμύθι έχουμε τρείς προσπάθειες, ενώ στο παραμύθι του Τριβιζά τέσσερις, ενώ δια-
φορές υπάρχουν και στα υλικά που χρησιμοποιούν οι ήρωες για το χτίσιμο των σπι-
τιών. Επίσης, στο προγενέστερο παραμύθι, το κάθε γουρουνάκι χτίζει το δικό του 
σπίτι, ενώ εδώ τα λυκάκια είναι πάντα μαζί και δρουν συλλογικά, πράγμα που αποτε-
λεί μια ακόμη προσθήκη-καινοτομία με έντονο συμβολισμό από μέρους του συγγρα-
φέα. 

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμα παραλλαγή του 
γνωστού παραμυθιού, αλλά για μια εναλλακτική παιγνιώδης προσέγγιση του. Αυτό 
φαίνεται από την αρχή ακόμη με την παραπομπή του συγγραφέα, ο οποίος διευκρινί-
ζει ότι η πράσινη ουρά του ενός από τα λυκάκια «ήταν πράσινη μόνο όταν τη βούταγε 
στην κατσαρόλα με το σπανακόρυζο». 

Επομένως, διαγράφεται από την αρχή η πρόθεση να ανατραπούν κάποια από τα ιδεο-
λογικά στερεότυπα που αναπαράγονται μέσα από το παραμύθι-αφετηρία «Τα τρία 
γουρουνάκια».   

Μία ενδιαφέρουσα σχετική παρατήρηση της Οικονομίδου, η οποία προχωρά πέραν 
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της ανατροπής των προκαταλήψεων «του “πολιτισμένου” ανθρώπου γύρω από την 
“άγρια” φύση και τα “άγρια” ζώα»  όπως ο λύκος, είναι η εξής: «Ο λύκος επομένως 
μπορεί να θεωρηθεί το σύμβολο όλων όσα ο άνθρωπος καταπιέζει αλλά και φοβάται 
στον ίδιο του τον εαυτό. Με την ανατροπή αυτού του συμβόλου το κείμενο του Τρι-
βιζά ανατρέπει κατ’ επέκταση και αυτή την παραδοσιακή ταύτιση του «κακού», πρω-
τόγονου εαυτού μας με την άγρια φύση, με το «άλλο», το εκτός του πολιτισμού. Διό-
τι, αν «κακό» μπορεί να είναι και το εξημερωμένο ζώο, το κατοικίδιο, τότε ο «κακός» 
μας εαυτός, ο αντικοινωνικός, ο επιθετικός, ο αχαλίνωτα σεξουαλικός, ο αδηφάγος, 
δεν ζει πια εξορισμένος κάπου «έξω», από εμάς, αλλά αντίθετα μέσα μας, κοντά μας, 
στην «κατοικία» μας» (Οικονομίδου 2010).  

Στο επίπεδο των ενεργειών των δρώντων προσώπων, οι οποίες καθορίζουν την πορεία 
της δράσης, στο κλασσικό παραμύθι ως λύση επέρχεται η τιμωρία του κακού λύκου. 
Αντίθετα, στο παραμύθι του Τριβιζά έχουμε τη μεταμόρφωση του ύπουλου κακού 
γουρουνιού, το οποίο γίνεται πια θαυμάσιο, καλό γουρούνι και συμφιλιώνεται με  τα 
μικρά λυκάκια. Η ομορφιά της φύσης είναι που οδήγησε στη μεταστροφή και στη λή-
ξη της ιστορίας. Μέσω αυτής της μεταστροφής, το παραμύθι του Τριβιζά αποστασιο-
ποιείται από κρίσιμες ειδολογικές σταθερές του ιστορικά παγιωμένου είδους του πα-
ραμυθιού.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο παραμύθι: «…Τα λυκάκια μισάνοιξαν 
την πόρτα και τι να δούνε; Τον Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο, κακό γουρούνι, με μια μαρ-
γαρίτα στο αυτί να χορεύει ταραντέλα. Κατάλαβαν αμέσως ότι ο Ρούνι-Ρούνι είχε 
αλλάξει και από ύπουλο, κακό γουρούνι είχε γίνει θαυμάσιο, καλό γουρούνι.» 

Η ανατροπή δεν έγκειται λοιπόν μόνο στο «ποιοι χαρακτήρες αναλαμβάνουν ποιους 
ρόλους», αλλά και στο «τι κάνουν οι χαρακτήρες». Κατά πόσο δηλαδή μπορεί το κα-
κό να αλλάξει και να γίνει καλό. Εν προκειμένω, ο Τριβιζάς μας δίνει μια αισιόδοξη 
και καθόλου τιμωρητική τροπή στην ιστορία του, την οποία μπορούμε αλληγορικά να 
μεταφέρουμε και σε επίπεδο ανθρώπινο.  

Οι τελευταίες επισημάνσεις, που αφορούν στις διαφοροποιήσεις του  παραμυθιού του 
Τριβιζά από το κλασικό παραμύθι, μας οδηγούν να πούμε ότι το παραμύθι του Τριβι-
ζά αποστασιοποιείται από κρίσιμες ειδολογικές σταθερές του ιστορικά παγιωμένου 
είδους του παραμυθιού. Γιατί οι λειτουργίες των δρώντων προσώπων αποτελούν «μό-
νιμα, σταθερά στοιχεία του παραμυθιού, ανεξάρτητα από το ποιοι και πώς τις επιτε-
λούν. Οι λειτουργίες συγκροτούν τα θεμελιώδη συστατικά του παραμυθιού. Και αυτό 
λαμβάνει χώρα μέσω της ανάπτυξης μίας νέας λειτουργίας της μεταστροφής, η οποία 
συμπαρασύρει τόσο τα θύματα όσο και τον θύτη, τους καλούς και τον κακό.  

Ξεφεύγει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ο Τριβιζάς από τα δύο κεντρικά ιδεολογήματα 
που διαπερνούν έντονα το αρχικό κείμενο την ηθικά αξία της εργασίας, η οποία πα-
ρουσιάζεται ως αυτοσκοπός και τη διπολική αντίθεση «καλού» και «κακού», με μια 
τιμωρητική διάθεση να διαπερνά και τους δύο αυτούς άξονες. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι ο Τριβιζάς δεν βλέπει τα πράγματα άσπρα ή μαύρα, κάτι που φαίνεται κι από τη 
μεταστροφή του Ρούνι Ρούνι, όπως προείπαμε.  Η αντιστροφή κυρίως στοχεύει ρηξι-
κέλευθα στην ανανέωση του περιεχομένου του παραμυθικού είδους. Αντιστρέφονται 
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τα πρότυπα του καλού και του κακού. Ο κακός της παράδοσης λύκος γίνεται καλός 
και το άκακο γουρουνάκι «ύπουλο κακό γουρούνι», για να τελειώσει το παραμύθι όχι 
με πόλεμο αλλά με την ειρηνική συνύπαρξη των δύο αντίθετων συμβολισμών καλού 
και κακού.  

Ο Τριβιζάς, στοχεύοντας  στην ομορφιά της ζωής και στην υποβολή της αίσθησης της 
τραγικής φύσης του ανθρώπου, αντιστρέφει τη βία, διαβάζοντας στην ουσία το γνω-
στό παραμύθι με αντίστροφους όρους: «και οι κακοί θα μπορούσαν να είναι καλοί. Οι 
καλοί, αντιθέτως, κακοί. Και οι έσχατοι, πρώτοι. Ο πόλεμος θα μπορούσε να υποκα-
ταστήσει την ειρήνη. Παρωδεί την ιδέα της εχθρότητας και του πολέμου και με τον 
τρόπο αυτό προβάλλει το όραμα της ειρήνης. Ο συγγραφέας, γνωρίζοντας τον σύγ-
χρονο κόσμο, τη σημερινή κοινωνική και πνευματική πραγματικότητα, και ακόμη 
καλύτερα ότι απευθύνεται σε παιδιά, με διασκεδαστικό τρόπο, συνεχή παρωδία και 
σκοπό να προκαλέσει το γέλιο αλλά και την κριτική σκέψη του αναγνώστη, βάζει στο 
στόχαστρο κατεστημένες πρακτικές και συνηθισμένες συμπεριφορές, όπως η υποκρι-
σία, η αδικία, η κολακεία που οδηγούν στο μίσος και συνακόλουθα στον πόλεμο. Γι’ 
αυτό καταδικάζει τη βία, πρακτική που απορρέει από τις προαναφερθείσες και που 
χαρακτηρίζει εν γένει τη συμπεριφορά του σύγχρονου ανθρώπου των ‘’πολιτισμέ-
νων’’ κοινωνιών».  

Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από την παρούσα εργασία, η έννοια της διακειμενικότητας είναι ένα 
πολύ σημαντικό κομμάτι στη μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας και τείνει να γίνει ση-
μαντικότερο, καθώς οι θεωρητικοί ολοένα και βρίσκουν περισσότερες επικοινωνιακές 
συνδέσεις των κειμένων μεταξύ τους. Και σίγουρα η μελέτη αυτής της επικοινωνια-
κής σχέσης, αυτής της συνομιλίας, πάντα θα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. 

Αναφορικά με το έργο του Τριβιζά, το οποίο εξετάστηκε από τη σκοπιά της διακειμε-
νικότητας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που ουσιαστικά θέλει να κάνει ο 
συγγραφέας είναι να ρίξει ένα ερώτημα στο τραπέζι: «Μπορεί ο κακός να αλλάξει;» 
και να έρθει τελικά ο ίδιος να απαντήσει καταφατικά, καθώς ξεκινά από μια αρκετά 
διαφορετική σύλληψη του ανθρώπινου προσώπου και της δυνατότητάς του να αλλά-
ζει. Στα τρία μικρά λυκάκια, η δεκτική πλευρά του υποκειμένου (η στιγμή που ο Ρού-
νι-Ρούνι “ανοίγει” τον εαυτό του στην επίδραση από το περιβάλλον παίρνοντας ανα-
πνοή βαθιά για να φυσήξει) σε συνδυασμό με ένα στρατηγικής “παιδαγωγικής” βαρύ-
τητας ερέθισμα από το περιβάλλον, το ωραίο, η ομορφιά ως άρωμα, αλλά και το ω-
ραίο ως λόγος αποτελούν τα κλειδιά της μεταστροφής. Και έτσι μετά το πέρας της 
ανάγνωσης μας μένει μια γεύση αισιοδοξίας, ένα χαμόγελο, ένα συναίσθημα θετικό 
και ελπιδοφόρο.   
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Διαπροσωπικές δεξιότητες ζωής: Το σχολείο συμμέτοχο στην καλλιέργεια ενερ-
γών μελών μιας κοινωνίας 
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Μαρία-Καρολίνα Σοφιανού, MA, karolina.sofianou@gmail.com 
 

Περίληψη 
 

Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στον καίριο ρόλο του σχολείου ως προς την καλ-
λιέργεια των δεξιοτήτων ζωής στους μαθητές. Ειδικότερα, παρουσιάζονται  καινοτό-
μες παιδαγωγικές πρακτικές βιωματικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
των ιδιαίτερων κλίσεων και των δεξιοτήτων κάθε παιδιού. Αναγκαίος λοιπόν είναι ο 
προσεκτικός σχεδιασμός στηριζόμενος σε επιστημονικές θεωρητικές προσεγγίσεις 
και στην καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στο άρθρο παρουσιάζονται 
προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί από συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών από το 
Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, αρμοδιότητα των οποίων αποτελεί η χάραξη, η υλο-
ποίηση αλλά και  η καθοδήγηση της υλοποίησης και της αξιολόγησης των παρόντων 
προγραμμάτων. Οι δεξιότητες ζωής διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις 
ατομικές και τις διαπροσωπικές. Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστούν προγράμματα 
μέσα από τα οποία καλλιεργούνται διαπροσωπικές δεξιότητες ζωής, δηλαδή δεξιότη-
τες οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη διατήρηση υ-
γιών και αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: διαπροσωπικές δεξιότητες ζωής, βιωματικό πρόγραμμα 
 

Εισαγωγή 
 

Η κοινωνία του σήμερα, που αλλάζει δυναμικά και ενέχει προκλήσεις τόσο στο πλαί-
σιο των διαπροσωπικών σχέσεων όσο και στο πλαίσιο των επαγγελματικών δομών, 
ζητά από τα μέλη της να έχουν αναπτύξει  πλήθος δεξιοτήτων που να τα καθιστά ικα-
νά να προσαρμόζονται στις μεταβολές που βιώνουν και να βρίσκουν τρόπους να επι-
τυγχάνουν τους στόχους τους. Πρόκειται για τις δεξιότητες ζωής, οι οποίες συμβάλ-
λουν στη διαμόρφωση προσαρμοστικής και θετικής συμπεριφοράς στους ανθρώπους, 
εφόδια που θα τους οδηγήσουν να έχουν μια ευτυχισμένη και παραγωγική ζωή 
(Unicef, 2012). 
 
Οι δεξιότητες ζωής έχουν κατηγοριοποιηθεί από αρκετούς ερευνητές. Οι απόψεις 
τους συγκλίνουν στην ένταξη των δεξιοτήτων σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες, σε αυτή 
των γνωστικών δεξιοτήτων, σε αυτή των προσωπικών-ατομικών δεξιοτήτων και σε 
αυτή των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες ζωής περιλαμ-
βάνουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες βοηθούν το άτομο να μεταδώσει και 
να ερμηνεύσει επιτυχώς πληροφορίες, μηνύματα, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα με 
λεκτικούς και μη λεκτικούς τρόπους (Τσιπλητάρης, 2011), τις δεξιότητες διαπροσω-
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πικών σχέσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση και διατήρηση υγιών κοινω-
νικών σχέσεων από το άτομο (Τριλιανός, 2013), την ικανότητα διαχείρισης των συ-
ναισθημάτων, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο αντίδρασης του ατόμου 
στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά ενός τρίτου και άρα καθορίζει και την έκβαση μιας 
πιθανής διένεξης (Goleman, 2009∙ Χατζηχρήστου, 2005), και την ενσυναίσθηση, η 
οποία επιτρέπει στο άτομο να αντιληφθεί και να κατανοήσει τα συναισθήματα ενός 
άλλου ατόμου (Gottman, 2011) και επιπλέον να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα, ανα-
πτύσσοντας παράλληλα συναισθήματα αλληλεγγύης (Μπρούζος, 2009). 
 
Ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου, όπως και της οικογένειας, είναι καθοριστικός στην 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά (Αρβανίτη, 2016∙ Δασκαλάκης, 2009∙ 
Μπαμπάλης, Θ., Τσώλη, Κ., & Σταύρου, Ν., 2012). Μέσα από τη συνεργασία των 
δύο αυτών χώρων, του σχολείου και της οικογένειας, διαμορφώνονται άνθρωποι υ-
πεύθυνοι, λογικοί, ευσυνείδητοι, δυναμικοί, κοινωνικοί, δημιουργικοί, ευέλικτοι και 
ανθεκτικοί (IYF, 2014∙ Wang, 2012∙ WHO, 1999). Ένα σχολείο συνεπώς είναι ανα-
γκαίο να εμπλουτίσει το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών με παιδαγωγικά προγράμ-
ματα και δράσεις μέσα από τις οποίες οι μαθητές θα μπορούν να καλλιεργήσουν τις 
προαναφερθείσες δεξιότητες, τις δεξιότητες ζωής (CASEL GUIDE 2013, 2012∙ Co-
hen, 2006∙ Sherrod, Torney-Purta, & Flanagan, 2010∙ Unicef, 2012∙ WHO, 1999∙ Χα-
τζηχρήστου, 2015).  
 
Τα παιδιά ενεργά μέλη μιας κοινωνικής ομάδας μέσα  από την καλλιέργεια δια-

προσωπικών δεξιοτήτων ζωής 
 
Τα προγράμματα που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν σχεδιαστεί κατόπιν μελέτης 
της βιβλιογραφίας από μια ομάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης και διαφορετικές ειδικότητες. Τα μέλη της ομάδας αυτής 
έχουν κοινούς στόχους και σχεδιάζουν κοινά προγράμματα προσαρμόζοντάς τα στις 
ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας. Όλα τα προγράμματα έχουν βιωματικό χαρα-
κτήρα, καθώς οι δεξιότητες ζωής μόνο μέσα από την εξάσκηση σε αυτές δύνανται να 
καλλιεργηθούν (WHO, 1999).  
 
Οι διαπροσωπικές δεξιότητες σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διαπραγμάτευση, 
τον σεβασμό, τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση, τη φροντίδα. (Rich, 2008∙ Unicef, 
2012). Με στόχο την ανάπτυξη αυτών υλοποιείται στο σχολείο μας το πρόγραμμα 
«Συναισθηματικής Νοημοσύνης» στον Παιδικό Σταθμό, στο Νηπιαγωγείο και στις 
πρώτες τάξεις του Δημοτικού, και το πρόγραμμα διαχείρισης συγκρούσεων  
«Μαθητές-Διαμεσολαβητές» στο Δημοτικό και τη Δευτεροβάθμια. Επιπλέον, πραγ-
ματοποιείται και μια σειρά από δράσεις που προάγουν τον εθελοντισμό και τη φιλαν-
θρωπία, οι περισσότερες από τις οποίες ανανεώνονται κάθε σχολική χρονιά.  
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Πρόγραμμα Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Πρόγραμμα Διαχείρισης Συγκρούσε-

ων «Μαθητές-Διαμεσολαβητές» 
 

Το πρόγραμμα Συναισθηματικής Νοημοσύνης που εφαρμόζεται στον Παιδικό Σταθ-
μό, στο Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού στοχεύει στην αναγνώριση 
των συναισθημάτων του εαυτού και του άλλου και εξελίσσεται στην καλλιέργεια της 
ικανότητας έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων. Το πρόγραμμα της διαμε-
σολάβησης προσαρμόζεται φυσικά στις ανάγκες κάθε βαθμίδας προσαρμοζόμενο α-
πόλυτα στην ηλικία και στην ωριμότητα των παιδιών. 
 
Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των μαθητών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής 
καθημερινότητας και ανέκαθεν αποτελούσαν αντικείμενο προβληματισμού των με-
λών της σχολικής κοινότητας. Αυτός ο προβληματισμός έδωσε την εναρκτήρια ώθη-
ση για την εισαγωγή του προγράμματος διαχείρισης συγκρούσεων «Μαθητές-
Διαμεσολαβητές». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη παρορμητικών και μη 
αποδεκτών συμπεριφορών, στην κατανόηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών 
των μαθητών – μαθητριών, στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιο-
τήτων και στη γενικότερη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Ο σχεδια-
σμός του προγράμματος έγινε με τη συμβουλευτική παρέμβαση της σχολικής ψυχο-
λόγου, με την οποία συζητήθηκε η μεθοδολογία και διαμορφώθηκε το εκπαιδευτικό 
υλικό που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των παιδιών στο πρόγραμμα. 
 
Στο Νηπιαγωγείο δίδεται μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοη-
μοσύνης. Οι Νηπιαγωγοί καλλιεργούν στα παιδιά την ανάγκη να προσδιορίζουν τα 
αισθήματά τους αλλά και να τα εξωτερικεύουν. Στην περίπτωση του θυμού, τα παιδιά 
μαθαίνουν να επιλύουν τις διαφορές τους στη γωνία της διαμεσολάβησης και να συ-
μπληρώνουν μάλιστα (με ζωγραφιές) το συμβόλαιο διαμεσολάβησης. Το εντυπωσια-
κό είναι ότι τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους δυσκολεύ-
οονται ακόμη και να αρθρώσουν τη λέξη, αδυνατούν να την ονοματίσουν. Στην πο-
ρεία όμως, εξοικειώνονται όχι μόνο με τον όρο αλλά και με τη διαδικασία. Γνωρίζουν 
ότι κάθε φορά που θα τσακωθούν με τους συμμαθητές τους, μπορούν να επιλύσουν 
τη διαφορά τους στη γωνιά της διαμεσολάβησης. 
 
Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται πώς καταφέρνουμε την υλοποίηση ενός τέ-
τοιου προγράμματος σε τόσο μικρή ηλικία. Η απάντηση είναι απλή. Συστηματική συ-
νεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μεταξύ Νηπιαγωγών - γονέων 
αλλά και μαθητών της Δευτεροβάθμιας. Οι εκπαιδευτικοί συστηματικά καλλιεργούν 
τη διαδικασία διαμεσολάβησης, οι γονείς ανατροφοδοτούν με πληροφορίες για τη 
συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι, οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας λειτουργούν ως 
μαθητές – πρότυπα για τα μικρότερα παιδιά. Στο πλαίσιο του προγράμματος Συναι-
σθηματικής Νοημοσύνης οργανώνονται συναντήσεις μεγαλύτερων παιδιών (κυρίως 
από τάξεις Γυμνασίου) με τα μικρότερα, όπου μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες 
τους δείχνουν τρόπους διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων. Οι δραστηριότητες 
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αυτές έχουν σχεδιαστεί με τη συνεργασία Νηπιαγωγών, Καθηγητών και των παιδιών 
της Δευτεροβάθμιας, τα οποία και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα από τους προηγού-
μενους προτού εκτελέσουν τα σχεδιασμένα. 
 
Η συνεργασία των μικρών μαθητών με τα μεγαλύτερα παιδιά της Δευτεροβάθμιας 
έχει δείξει πως έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους μικρούς μαθητές οι οποίοι ανα-
πτύσσουν κίνητρα και διαμορφώνουν πρότυπα, όσο και για τους μεγάλους μαθητές οι 
οποίοι αποκτούν θετική αυτοεκτίμηση.  
 
Στις τάξεις της πρωτοβάθμιας, το πρόγραμμα συνεχίζεται με την εκπαίδευση όλων 
των μαθητών από κάθε τάξη που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ακο-
λουθεί η εκπαίδευσή τους από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα. Το πρώτο μέρος λοιπόν, περιλαμβάνει την αξιοποίηση εκπαιδευτι-
κού υλικού που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της διαχείρισης συ-
ναισθημάτων και της διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων. Πιο αναλυτικά, δίνεται 
έμφαση στους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε σύγκρουση, 
στους τύπους αντίδρασης σε μία σύγκρουση, στο ψυχολογικό αντίκτυπο που έχουν οι 
πιθανοί τρόποι αντίδρασης σε μία σύγκρουση, και στην αναγνώριση ιδανικών τρόπων 
αντίδρασης προκειμένου να αποκαθίστανται ομαλά οι σχέσεις των προσώπων σε κά-
θε περίπτωση. Το εκπαιδευτικό υλικό προϋποθέτει τη συμμετοχή των μαθητών, με το 
παιχνίδι ρόλων να αποτελεί το κύριο μέσο μετάδοσης των επιθυμητών μηνυμάτων 
(Τριλίβα, & Chimienti, 2002∙ Χατζηχρήστου, 2005).  
 
Το δεύτερο μέρος λοιπόν του προγράμματος περιλαμβάνει την ενεργό εμπλοκή μα-
θητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων. Οι μαθητές που συμμετέχουν αναλαμ-
βάνουν τον ρόλο του Διαμεσολαβητή. Εδώ συμμετέχουν μαθητές με δική τους πρω-
τοβουλία, καθώς και κατόπιν παρότρυνσής τους από τον εκπαιδευτικό, αν ο τελευ-
ταίος θεωρήσει πως ένας μαθητής διαθέτει ή εν δυνάμει διαθέτει τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την ανάληψη του ρόλου.  
 
Οι Διαμεσολαβητές βοηθούν άλλους μαθητές που βρίσκονται σε σύγκρουση να 
βρουν λύση στη διένεξή τους, ώστε να αποκαταστήσουν τη σχέση τους. Για να είναι 
σε θέση να φέρουν εις πέρας το έργο τους, οι Διαμεσολαβητές εκπαιδεύονται ειδικό-
τερα σε θέματα διαχείρισης συναισθημάτων, ενσυναίσθησης, ενεργητικής ακρόασης, 
αποτελεσματικής επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων (Μπρούζος, 2009∙ Τριλί-
βα, & Chimienti, 2002∙ Τσιπλητάρης, 2011). Επιπλέον, εξοικειώνονται με τη διαδι-
κασία μέσα από την οποία καθοδηγούν τους εμπλεκόμενους σε σύγκρουση στη συμ-
φιλίωση (Μπίκος, 2004∙ Χατζηχρήστου, 2015∙ Χατζηχρήστου, 2005).  
 
Για το πρώτο μέρος αξιοποιείται η ώρα της Ευέλικτης ζώνης, ενώ για την εκπαίδευση 
των Διαμεσολαβητών κυρίως χρόνος διαλειμμάτων. 
 
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι Διαμεσολαβητές αναλαμβάνουν δράση σε 
διαλείμματα, σε χώρο όπου υπάρχει επιβλέπων εκπαιδευτικός. Ο χώρος, το γραφείο 
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τους, βρίσκεται σε εμφανές σημείο, ώστε να παροτρύνονται οι διαφωνούντες μαθητές 
να απευθυνθούν σε αυτούς. Το μεγάλο διάλειμμα στο σχολείο μας διαρκεί για το δη-
μοτικό 25 λεπτά. Επομένως, ο χρόνος για τα παιδιά του Δημοτικού είναι επαρκής για 
την επίλυση της σύγκρουσης. Σε σπάνιες περιπτώσεις που η  διαφωνία δε λύθηκε, οι 
μαθητές – διαμεσολαβητές ανανεώνουν τη συνάντηση για το επόμενο διάλειμμα. Από 
την εμπειρία μας όμως, τα προβλήματα στην πρωτοβάθμια δεν είναι τόσο δυσεπίλυτα 
ώστε να απαιτείται περισσότερος χρόνος. 
 
Η ίδια διαδικασία λαμβάνει χώρα και στη Δευτεροβάθμια. Το πρώτο μέρος είναι ο 
προσδιορισμός αλλά και η  εκπαίδευση των διαμεσολαβητών. Το δεύτερο είναι η υ-
λοποίηση. Κατά το πρώτο μέρος, ο προσδιορισμός των διαμεσολαβητών γίνεται με 
τους εξής τρόπους. Κατά την εκλογή του 15μελούς οι μαθητές γνωρίζουν ότι θα ακο-
λουθήσει η εκπαίδευσή τους στη διαμεσολάβηση προκειμένου να καλλιεργήσουν θε-
τικό κλίμα σχέσεων μεταξύ των συμμαθητών. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα προσδιορίζουν το προφίλ του ιδανικού διαμεσολαβητή και 
ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα. Στην πορεία του 
προγράμματος, αντιληφθήκαμε ότι χρήσιμη είναι ακόμη και η παρουσία μαθητών – 
θυτών αφού σταδιακά αποκτούν ενσυναίσθηση και αναμφίβολα οριοθετείται η συ-
μπεριφορά τους στην καθημερινή σχολική μας ζωή.  
 
Κατά το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης, οι μαθητές με βιωματικό τρόπο αναπτύσ-
σουν ικανότητες επιχειρηματολογίας, ενσυναίσθησης, ψυχολογίας, διπλωματίας προ-
κειμένου να μπορούν να προσεγγίσουν και τους δυο εμπλεκόμενους αλλά και να εκ-
μαιεύσουν τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα αξιοση-
μείωτο να τονίσουμε ότι κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης καλούμε στο σχολείο δια-
μεσολαβητή – δικηγόρο. Με τη βοήθειά του αντιλαμβάνονται τη σημασία της διαμε-
σολάβησης αλλά και συνειδητοποιούν και νέους δρόμους στον νομικό κλάδο. 
 
Το πρόγραμμα διαχείρισης συγκρούσεων «Μαθητές-Διαμεσολαβητές» εφαρμόζεται 
στο σχολείο μας εννέα χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχει διαπιστωθεί πως οι 
διενέξεις μεταξύ των μαθητών λύνονται πιο γρήγορα όταν τις διαχειρίζονται άλλοι 
μαθητές, ενώ τα περιστατικά που τελικά φθάνουν προς επίλυση στους εκπαιδευτικούς 
ή την Υποδιεύθυνση έχουν περιοριστεί σημαντικά. Επιπλέον, κερδισμένοι είναι και οι 
ίδιοι οι διαμεσολαβητές αφού έχουν αναπτύξει σημαντικές δεξιότητες επικοινωνίας. 
  

Δράσεις εθελοντισμού και φιλανθρωπίας 
 

Μια σημαντική δεξιότητα ζωής είναι η δεξιότητα της ενσυναίσθησης, η οποία περι-
λαμβάνει και την ικανότητα αποδοχής της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη αι-
σθημάτων φροντίδας και αλληλεγγύης (Μπρούζος,2009). Η γνώση αυτή σε συνδυα-
σμό με την πεποίθηση πως ο σεβασμός στον άνθρωπο και στο περιβάλλον καλλιερ-
γούνται μέσα από την επαφή των μαθητών με τις ανάγκες των συνανθρώπων μας κα-
θώς και με τις περιβαλλοντικές ανάγκες, και μέσα από την κινητοποίησή τους για α-
νιδιοτελή προσφορά, έχουν αποτελέσει κινητήριες δυνάμεις για τη διαρκή αναζήτηση 
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δράσεων εθελοντισμού και φιλανθρωπίας. Έτσι, κάθε χρόνο η ομάδα των εκπαιδευ-
τικών που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των προγραμμάτων που προάγουν την καλ-
λιέργεια των δεξιοτήτων ζωής, έρχεται σε επαφή με φορείς και μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις για την υποστήριξη ορφανών παιδιών, ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικί-
ας, απόρων οικογενειών, ατόμων με νοητική υστέρηση, καθώς και ζώων, δάσους και 
ακτών. Η ανατροφοδότηση που δίνουν τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές τις πε-
ριοδικές δράσεις είναι τόσο θετική, ώστε καταδεικνύει τη διαμορφωτική επίδραση 
που έχουν αυτές οι δράσεις στην προσωπικότητά τους. 
 

Συμπεράσματα 
 
Όσα προηγήθηκαν υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής 
στους μαθητές μας, έτσι ώστε να διαμορφώσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και 
να αποτελέσουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, όπως ορίζει η σύγχρονη πραγματικότη-
τα. Τα προγράμματα   «Συναισθηματικής Νοημοσύνης» «Διαχείρισης συγκρούσε-
ων»,«Μαθητές - Διαμεσολαβητές» καθώς και οι περιοδικές δράσεις εθελοντισμού και 
φιλανθρωπίας, διαμορφώνουν κατάλληλες παιδαγωγικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
οι μαθητές καλλιεργούν σημαντικές διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως είναι η ενσυ-
ναίσθηση, η αποτελεσματική επικοινωνία, η διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσε-
ων, η φροντίδα.  
 
Στα χρόνια που εφαρμόζονται τα παρόντα προγράμματα διαπιστώσαμε ότι ο δρόμος  
αρχικά δεν ήταν εύκολος. Στην αρχή κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσπιστία 
σύσσωμης της σχολικής κοινότητας για την επιτυχία των προγραμμάτων.Δεν μπο-
ρούσαν (ακόμη και οι γονείς) να φανταστούν ότι τα παιδιά μπορούν να  επιλύσουν 
μια διαφωνία, ότι μπορούν να εκμαιεύσουν βαθύτερες αλήθειες που οι ενήλικες θα 
αδυνατούσαν να αποσπάσουν από τα παιδιά. Ακόμη πιο δύσκολο τους ήταν να πι-
στέψουν ότι τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν πρωτοβουλίες εθελοντικής φύσεως 
και να τις φέρουν σε πέρας. Στην πορεία όμως, η στάση και η ωριμότητα των παιδιών 
μας εξέπληξε. Ο αρχικά δύσκολος δρόμος αποδείχθηκε πρόκληση, μονοπάτι καλύτε-
ρης επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους ! Αν εμπιστευτούμε και  δείξουμε την 
αγάπη μας στους μαθητές μας, μπορεί… να μας εκπλήξουν και να μας κάνουν να αι-
σθανθούμε υπερήφανοι ! 
 
Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να λειτουργήσουν αναμφίβολα το ίδιο αποτε-
λεσματικά σε όλες τις σχολικές μονάδες. Η χάραξη και η υλοποίησή τους δεν προϋ-
ποθέτει αύξηση του προϋπολογισμού λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας ούτε αύξη-
ση του ακαδημαϊκού προσωπικού. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, 
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των νέων αλλά και βαθιά πίστη στην αξία των παρόντων 
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων είναι η συνταγή της επιτυχίας! 
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Διαχρονική θεώρηση της παιδαγωγικής διάστασης της αντιλογίας (debate)  

Εγγλέζου Φωτεινή 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Πελοποννήσου 

fegglezou@yahoo.gr  

Περίληψη 

Στόχος της εισήγησης είναι η διαχρονική ανάδειξη της παιδαγωγικής διάστασης της 
αντιλογίας. Η μελέτη επισημαίνει ότι από την αρχαιότητα έως σήμερα η αντιλογία, 
σε επίπεδο εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης, συνέβαλε στην καλλιέργεια του δί-
πλευρου τρόπου σκέψης και της εκφοράς αντικρουόμενων επιχειρημάτων σχετικά με 
ποικίλα θέματα. Αυτό το διακριτό γνώρισμα καθιστά την αντιλογία ένα πολυδύναμο 
παιδαγωγικό εργαλείο, παρά τις όποιες αρνητικές κριτικές έχουν διατυπωθεί σχετικά 
στο πέρασμα των αιώνων. Μέσα από τη σύγχρονη εφαρμογή της, τα ρητορικά διδάγ-
ματα της σοφιστικής παιδαγωγικής, του Κικέρωνα, του Κοϊντιλιανού και άλλων ρη-
τοροδιδασκάλων επικαιροποιούνται. Η αντιλογία συσχετίζεται με την καλλιέργεια 
του κριτικού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης, την αποτελεσματικότερη λήψη 
αποφάσεων, τη βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε προφορικό και γραπτό επί-
πεδο. Επίσης, η παιδαγωγική αξία της κρίνεται καθοριστική για την πολιτική διαπαι-
δαγώγηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό 
γίγνεσθαι. Τέλος, η διαχρονική θεώρηση της παιδαγωγικής διάστασης της αντιλογίας 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μελέτης της ρητορικής παιδείας και της απόπειρας 
αποτελεσματικής αναπροσαρμογής και εισαγωγής της στη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πράξη. 

Λέξεις-Κλειδιά: αγώνες λόγου, αντιλογία, αγώνες λόγου, επιχειρηματολογία, ρητο-
ρική παιδεία 

Εισαγωγή 

Στο ξεκίνημα μιας εισήγησης σχετικής με την παιδαγωγική διάσταση της τεχνικής 
της αντιλογίας, ως παρουσίασης αντίθετων επιχειρημάτων για το ίδιο θέμα, εύλογα 
γίνεται αποδεκτή, ως φυσική απόρροια του εξεταζόμενου θέματος, η διατύπωση ενός 
ζεύγους αντιθετικών ερωτημάτων, όπως των ακόλουθων: η εφαρμογή της αντιλογίας, 
ως έκφανση της ρητορικής παιδείας, στη σύγχρονη παγκόσμια εκπαιδευτική πράξη 
(θεσμοθετημένοι αγώνες αντιλογίας, σύσταση ρητορικών ομιλών μαθητών, φοιτη-
τών, ενηλίκων, εφαρμογές της ρητορικής παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη σε όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες), αποτελεί μια εκπαιδευτική ‘μόδα’ της εποχής με ημερο-
μηνία λήξης;  Ή μήπως, εντέλει, η χρήση της εκφράζει τη συνειδητοποιημένη ανάγκη 
της εκπαιδευτικής κοινότητας για μόνιμο εμπλουτισμό της διδασκαλίας με αναπρο-
σαρμοσμένα -στα δεδομένα της εποχής- διδάγματα της ρητορικής παιδείας;  

Η διατύπωση των παραπάνω ερωτημάτων, πιθανόν, μας φέρνει αντιμέτωπους με την 
κατάσταση «απορίας» και αμφιβολίας στην οποία, πρώτος, ο σοφιστής Πρωταγόρας 
επεδίωκε να εκθέσει τους μαθητές του, μέσα από την υποστήριξη αντικρουόμενων 
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επιχειρημάτων ακόμα και με τη μορφή αγώνων λόγου. Πράγματι, η παρουσίαση και 
ενεργητική ακρόαση εκ διαμέτρου αντίθετων επιχειρημάτων για το ίδιο θέμα -με άλ-
λα λόγια η βιωματική συμμετοχή σε κάθε μορφή επιχειρηματολικής αντιλογίας, πε-
ρισσότερο ή λιγότερο αυστηρά δομημένης με ρητούς κανόνες, ρόλους και υποχρεώ-
σεις- ανεξάρτητα από τις προσωπικές πεποιθήσεις τόσο των ομιλητών όσο και των 
ακροατών σε σχέση με αυτό, αποτελεί μιαν ιδιάζουσα επικοινωνιακή περίσταση με 
ενδιαφέρουσες μαθησιακές, κοινωνικοπολιτικές και ηθικές προεκτάσεις. Πρόκειται 
για διαδικασία ικανή να θέσει σε αμφισβήτηση τις υπάρχουσες γνώσεις τόσο των συ-
νομιλητών όσο και του ακροατηρίου για τον κόσμο, να διευρύνει τις νοητικές και 
γνωστικές προσλαμβάνουσες, να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός μαθησιακού ταξι-
διού στην προσπάθεια αναζήτησης πληροφοριών για ένα θέμα, αλλά και να διασα-
λεύσει πολιτικές, πολιτιστικές και ηθικές συνισταμένες ενός υπάρχοντος status quo. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η αντιλογία αποτελεί μία από τις ελάχι-
στες μαθησιακές εμπειρίες κατά την οποία απαιτείται η συνειδητή και ολική ενεργο-
ποίηση των συλλογιστικών, ευρετικών, δημιουργικών, επικοινωνιακών και εκφρα-
στικών δυνατοτήτων των συμμετεχόντων με στόχο την εμβάθυνση και την επέκτασή 
τους πέρα από προϋπάρχοντα και, πιθανόν, προκαθορισμένα όρια. Αυτό το διακριτό 
γνώρισμα της αντιλογίας, ως εκπαιδευτικής τεχνικής, της προσδίδει στο πέρασμα του 
χρόνου μιαν ιδιαίτερη  παιδαγωγική αξία την οποία θα αποπειραθούμε να κατανοή-
σουμε βαθύτερα στη συνέχεια της εργασίας. 

Η παιδαγωγική διάσταση της αντιλογίας στην κλασική ρητορική παιδεία 

Η αντιλογία, ως παιδαγωγική ρητορική στρατηγική, αποτελεί έμβλημα της σοφιστι-
κής σκέψης και παιδαγωγικής (Grimaldi, 1996:28; Κerferd, 1981:85) καθώς και της 
διαλεκτικής-αντιλογικής θεώρησης της επιχειρηματολογίας. Στην Αθήνα του Περι-
κλή, η καθημερινή άσκηση των μαθητών στην αντιλογία εξέφραζε, στην πράξη, τη 
φιλοσοφική σκέψη και κοσμοαντίληψη των Σοφιστών αναφορικά με τη σχετικότητα 
της γνώσης και την ανυπαρξία μίας, απόλυτης και αντικειμενικής αλήθειας, αφού 
«πάντων χρημάτων μέτρον εστί άνθρωπος». Πιθανόν, δεν είναι υπερβολικό να ισχυ-
ριστούμε ότι η σοφιστική αντιλογική σκέψη και έκφραση προβάλλει, για πρώτη φορά 
στην παγκόσμια ιστορία, τη δυναμική διεκδίκηση του δικαιώματος της αμφισβήτη-
σης και, κατ’ επέκταση, της ελεύθερης σκέψης αναφορικά με κάθε θέμα.  

Για τον Πρωταγόρα, «πατέρα της αντιλογίας», για κάθε θέμα υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο επιχειρήματα (λόγοι) που αντιτίθενται το ένα με το άλλο (Mendelson, 2002:2; 
Sprague, 1972:4). Oι ‘διττοί λόγοι’ του Πρωταγόρα εξωτερικεύουν τον δίπλευρο 
τρόπο σκέψης αναφορικά με το εριζόμενον θέμα χάρη στη ρητή γλωσσική διατύπωση 
θετικών και αρνητικών επιχειρημάτων σχετικά με αυτό. Η αντιλογία αποτελεί το βα-
σικό όχημα, που οδηγεί τον Πρωταγόρα στην εκπλήρωση του κύριου διδακτικού  
στόχου του: την καλλιέργεια της ορθής κρίσης με στόχο την αποτελεσματική διαχεί-
ριση και διαπραγμάτευση προσωπικών θεμάτων και πολιτειακών υποθέσεων (Πλά-
των, 1993α:85, 318e). H διαλεκτική αντιπαράθεση επιχειρημάτων γινόταν στο πλαί-
σιο δημόσιων ‘αγώνων λόγου’, με εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς την πρακτική 
αποτελεσματικότητά της (Marrou, 1956:51). Mετεξέλιξη των σοφιστικών αγώνων 
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λόγου αποτελούν οι σύγχρονοι αγώνες αντιλογίας-επιχειρηματολογίας σε ποικίλες 
παραλλαγές (Εγγλέζου, 2013). Κύρια επιδίωξη της αντιλογίας ήταν η σταδιακή επί-
τευξη του ακριβούς συντονισμού και συγχρονισμού σκέψης και ομιλίας με απώτερο 
στόχο την αυτοβελτίωση και την απόκτηση της αρετής .  

Μια διαφορετική μορφή άσκησης στη ρητορική αντιλογία με στόχο την ενδυνάμωση 
της επιχειρηματολογικής δεινότητας αποτελούν οι Τετραλογίες του Αντιφώντα (480-
411 π.Χ.). Πρόκειται για τρεις ομάδες προγυμνασματικών ομιλιών, που αποτελούνται 
από τέσσερις  λόγους η καθεμιά. Λειτουργούσαν ως αντικείμενο μίμησης και αφο-
ρούσαν την καλλιέργεια του δικανικού λόγου. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τον λό-
γο του κατηγόρου, την υπεράσπιση του θύματος και από μια δευτερολογία του καθε-
νός στην προσπάθεια να αντικρούσει ο κάθε ομιλητής τα επιχειρήματα του αντιπά-
λου. Οι άλλες δύο ομάδες περιλαμβάνουν λόγους σχετικά με υποθετικά σενάρια από-
δοσης ή απόρριψης υπευθυνότητας για την εκτέλεση μιας πράξης. Επιδιωκόμενος 
στόχος των ασκήσεων ήταν η επιδέξια επιχειρηματολογική «μεταστροφή από τη θέ-
ση στην αντίθεση» και η παρουσίαση των γεγονότων μέσα από ένα νέα διαφορετικό 
πρίσμα (De Romilly, 2002:80). Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι, σε παραλλαγή, οι 
Τετραλογίες του σοφιστή Αντιφώντα επιβιώνουν σε σύγχρονες μορφές αντιλογίας 
μεταξύ δύο ομιλητών (βλ. Πίν. 1) (Johnson, 2008:56).  
 

ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ (2) ΟΜΙΛΗΤΩΝ 
O ένας ομιλητής τάσσεται υπέρ του θέματος και ο άλλος κατά. 
1ος Ομιλητής: Προετοιμασμένη ομιλία υπέρ του θέματος (7΄) 
2oς Ομιλητής: Έλεγχος του πρώτου ομιλητή (2΄) 
2oς Ομιλητής: Προετοιμασμένη ομιλία κατά του θέματος (7΄) 
1ος Ομιλητής: Έλεγχος του δεύτερου ομιλητή (2΄) 
 
1ος Ομιλητής: Λόγος ανασκευής των επιχειρημάτων του 2ου ομιλητή (3΄)  
2ος Ομιλητής: Λόγος ανασκευής των επιχειρημάτων του 1ου ομιλητή (3΄) 

Πίνακας 1: Σύγχρονο μοντέλο αντιλογίας μεταξύ δύο ομιλητών (Johnson, 2008:56). 
 
Την επίδραση της σοφιστικής αντιλογίας στην ανθρωπιστική και πολιτική παιδεία 
της εποχής  μαρτυρά, επίσης, η συγγραφή των «Δισσών Λόγων» (403π.Χ. με 395 
π.Χ.). Πρόκειται για μια σύντομη πραγματεία 4.000 λέξεων, γραμμένη στη δωρική 
διάλεκτο από κάποιον Ανώνυμο σοφιστή. Η δομική οργάνωση της πραγματείας είναι 
αντιλογική σε αντιστοιχία με τον τίτλο της. Τα πέντε πρώτα μέρη αφορούν την παρά-
θεση αντιθετικών επιχειρημάτων σχετικά με ζεύγη εννοιών (π.χ. το καλό και το κακό, 
το κόσμιο και το ντροπιαστικό, το αληθινό και το ψεύτικο, το δίκαιο και το άδικο 
κ.ά.), ενώ τα υπόλοιπα μέρη (6-9) εμπεριέχουν αντιθετικά επιχειρήματα σε σχέση με 
θέματα όπως: μπορούν να διδαχθούν η σοφία και η ηθική υπεροχή; Ποιες ιδιότητες 
θα έπρεπε να κατέχουν οι εξαίρετοι ρήτορες κ.ά. Στόχος ήταν η εξοικείωση, όσων 
επιθυμούσαν να ασκήσουν χρηστή διακυβέρνηση, με τον λόγο των επιχειρημάτων 
και τη ρητορική τέχνη (Robinson, 1979:79). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι κύρια 
παιδαγωγική διάσταση των σοφιστικών αντιλογιών ήταν η ενδυνάμωση των μαθητών 
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σε πολιτειακά ζητήματα, ως ομιλητών αλλά και ως δρώντων ατόμων (Κerferd, 
1981:26).   

Οι ‘δισσοί λόγοι’, παρά το ότι έχαιραν μεγάλης αποδοχής, αφού καθαίρονταν και νο-
μιμοποιούνταν χάρη στον «παιγνιώδη χαρακτήρα» τους (Χουιζίνγκα, 1989:226), δέ-
χτηκαν, ταυτόχρονα, αυστηρή κριτική. Συγκεκριμένα, η ρητορική παιδαγωγική των 
Σοφιστών επικρίθηκε, κυρίως από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, για την επιδίω-
ξη εκπαίδευσης «αδίστακτων ρητόρων» (Schiappa, 2003:103), ικανών να μεταστρέ-
φουν το πιο ανίσχυρο επιχείρημα σε ισχυρή απόδειξη. Αυτή η θεώρηση στιγμάτισε 
διαχρονικά τη ρητορική αποδίδοντάς της ιδιότητες ανάλογες με αυτές της διαλογικής 
εριστικής τέχνης, η οποία αποσκοπούσε στην επικράτηση της προτεινόμενης άποψης 
ανεξάρτητα από κάθε όρο λογικής και αλήθειας: «Και το τον ήττω δε λόγον κρείττω 
ποιείν τούτ’ εστίν. […](Aριστοτέλης, 1980:324). Αντίστοιχα, στον Φαίδρο καταδικά-
ζεται η εκφορά αντικρουόμενων επιχειρημάτων. Ο Πλάτωνας (1993β), πιθανόν, εκ-
φράζει άρρητα κάποιο φόβο για την αντιλογική τέχνη και τη δύναμη των αποτελε-
σμάτων της, ειδικά, επειδή η εφαρμογή της δεν περιορίζεται στην πραγμάτευση ατο-
μικών θεμάτων αλλά και ζητημάτων της δημόσιας ζωής: «[…] αλλ’ ως έοικα, περί 
πάντα τα λεγόμενα μία τις τέχνη […]» (261 c4-e5, σσ. 142, 144).  
 
Ωστόσο, παρά τη δριμεία κριτική που δέχτηκε η αντιλογία, η χρήση της συνεχίζεται 
ακάθεκτη στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Το 2ο π.Χ. αι. η Θεωρία των Στά-
σεων του Ερμαγόρα του Τημνίτη περιστρέφεται γύρω από τον αντιλογικό άξονα. Ο 
Ερμαγόρας διακρίνει  τέσσερα κύρια σημεία αντιπαράθεσης στη σκέψη και τον λόγο 
των συμμετεχόντων κατά την εκδίκαση κάθε δικαστικής υπόθεσης, τα οποία λει-
τουργούν υποβοηθητικά τόσο στην εύρεση όσο και στην ανασκευή των επιχειρημά-
των κάθε πλευράς. Πρόκειται για τις τέσσερις στάσεις: το γεγονός (είναι;), τoν ορι-
σμό (τι είναι;), την ποιότητα (τι είδους είναι;) και τη δικαιοδοσία (είναι αυτό το κα-
τάλληλο δικαστήριο για την επίλυση του θέματος;) (Mπασάκος, 1999:52).   

Αδιαμφισβήτητα, ο Κικέρωνας, επηρεαζόμενος από τη Θεωρία των Στάσεων, αποδί-
δει στην αντιλογία κεντρική θέση στη ρητορική θεωρία του. Για τον Κικέρωνα, η α-
ντιπαράθεση επιχειρημάτων για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος μετατρέπεται -σε 
αντιδιαστολή με τον Πλάτωνα- από επικίνδυνο εργαλείο πιθανής εξαπάτησης σε παι-
δαγωγικά ωφέλιμη τεχνική. Xάρη σε αυτήν οι πολίτες συλλαμβάνουν την αλήθεια 
για ποικίλα θέματα ή, τουλάχιστον, την προσεγγίζουν πληρέστερα, όπως αναφέρεται 
στα Ακαδημαϊκά (Cicero, 1993, 2.8.), αφού η αντιλογική διαδικασία εκλαμβάνεται ως 
μια συνεργατική και έλλογη διαδικασία μεταξύ ομιλητών και ακροατηρίου για τη 
λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσης. Eπίσης, κατά την περίοδο της πρώιμης 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η αντιλογία (controversia) εμφανίζεται στο έργο του Σενέ-
κα του πρεσβύτερου ως μορφή δικανικής αγόρευσης, με στόχο τη διασαφήνιση 
πραγματικών ή φανταστικών νόμων της εποχής. Υποστηρίζεται ότι η διαδεδομένη 
ενασχόληση με αυτό το είδος αγόρευσης απέρρεε από το γεγονός ότι παρείχε στους 
ανθρώπους μια διέξοδο «για προσωπική και δημιουργική έκφραση», ενώ, ταυτόχρο-
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να, αποτελούσε μια χρήσιμη νοητική άσκηση, η οποία, ταυτόχρονα, κάλυπτε την α-
νάγκη για συναγωνισμό (Kennedy, 2014:275). 

Στη συνέχεια, πυρήνας της ρητορικής παιδαγωγικής του νεοσοφιστή Κοϊντιλιανού 
(35μ.Χ.-100μ.Χ.) καθίσταται η έννοια της αντιλογίας (controversia), όπως την παρέ-
λαβε από τον Κικέρωνα. Για τον Κοϊντιλιανό, κάθε θέμα αποτελεί πρόσφορο πεδίο 
ανταλλαγής ποικίλων απόψεων. Η αγόρευση (declamatio), ως κορωνίδα της προτει-
νόμενης από τον ίδιο εκπαιδευτικής πρακτικής, όπως αποτυπώνεται σε μια σειρά ρη-
τορικών ασκήσεων κλιμακωτής δυσκολίας (προγυμνασμάτων) (Mendelson, 
2001:281), δίνει τη δυνατότητα άσκησης του νου και πρακτικής της αντιλογίας μέσω 
δύο ασκήσεων: της suasoria και της controversia. Η suasoria, ως συμβουλευτικός ρη-
τορικός λόγος, απευθυνόταν σε ένα ιστορικό ή μυθικό πρόσωπο. Μέσα από την αντι-
παράθεση επιχειρημάτων αναφορικά με ιστορικά και πολιτικά θέματα, η ομιλία επε-
δίωκε να οδηγήσει τον αποδέκτη του λόγου στη λήψη της σωστής απόφασης σε σχέ-
ση με το εξεταζόμενο θέμα. Αντίστοιχα, η αντιλογία (controversia), ως δικανική 
μορφή λόγου, ωθούσε τους μαθητές στη σύνταξη μιας πραγματείας σχετικά με την 
ερμηνεία ενός νόμου ή την παραβίασή του κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Με 
τις ασκήσεις αυτές ο ρητοροδιδάσκαλος μπορούσε να ελέγξει τις «κριτικές δυνάμεις» 
των μαθητών του (Quintilian, 1920: 253, 2.5.13).  

Όπως διαφάνηκε, από την σύντομη και, σίγουρα, όχι εξαντλητική θεώρηση της αντι-
λογίας, η χρήση της, παρά τις όποιες διαφορές παρατηρούνται, κυρίως, στο περιεχό-
μενο των εξεταζόμενων θεμάτων και το περικείμενο στο οποίο εντάσσονται, συνεπά-
γεται την αυτοβελτίωση χάρη στην καλλιέργεια σκέψης και λόγου, την ενδυνάμωση 
της προφορικής και γραπτής δεξιότητας, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της 
ελεύθερης ατομικής έκφρασης σε θέματα ηθικά, νομικά, πολιτικά. Επίσης, η αντιλο-
γία θεωρείται -είτε θετικά είτε αρνητικά κρινόμενη- ως ένα σημαντικό εργαλείο ά-
σκησης της ορθής κρίσης με στόχο τη λήψη αποφάσεων  σε ατομικό και κοινωνικο-
πολιτικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό συνδέει την αντιλογική τεχνική με τη δημοκρατι-
κή εκπαίδευση και την πολιτική αγωγή σε όλες τις εποχές.  

Σύγχρονη παιδαγωγική θεώρηση της αντιλογίας 

Είναι εντυπωσιακός ο βαθμός στον οποίο η αρχαία ρητορική τεχνική της αντιλογίας 
επανέρχεται στη σύγχρονη διδακτική πράξη, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες παιδα-
γωγικές απαιτήσεις. Πράγματι, παρατηρείται ότι, ενώ ως πρακτική συνεχίζει να απο-
τελεί τον ασφαλή χώρο εμφάνισης αντιθετικών στάσεων δηλαδή σημείων σύγκρου-
σης αντιπαρατιθεμένων επιχειρημάτων για ποικίλα θέματα (οικονομικά, κοινωνικά, 
πολιτιστικά, πολιτικά, ηθικά, νομικά κ.ά.), ταυτόχρονα, δίνει απάντηση σε καίρια αι-
τήματα της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα στο βαθμό που συσχετίζεται με σύγχρονα 
παιδαγωγικά ρεύματα στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση του σχολι-
κού γραμματισμού με τις ανάγκες της πραγματικής ζωής.  

Καταρχάς, η ενασχόληση με την αντιλογία (debate) ανακλά επιδιώξεις και αρχές της 
ενεργούς μάθησης (active learning) (Bonwell & Eison, 1991). Ήδη από την αρχαιό-
τητα, ως παιδαγωγική τεχνική, δίνει τη δυνατότητα δυναμικής συμμετοχής σε μια 
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σύνθετη, στοχαστική και κριτική διαδικασία μάθησης, που φέρνει τους εμπλεκόμε-
νους αντιμέτωπους με την εμπρόθετη επίλυση προβλημάτων της αληθινής ζωής με 
όρους που άλλοτε καθορίζονται και άλλοτε αντιστρατεύονται τις κοινωνικοπολιτικές 
και πολιτιστικές απαιτήσεις κάθε εποχής. Ειδικότερα, είτε ως διαδικασία προφορικής 
συζήτησης για τη λήψη αποφάσεων είτε ως αντικείμενο μελέτης και αναζήτησης επι-
χειρημάτων για ποικίλα θέματα ή εύρεσης αντιθετικών απόψεων για τη δημιουργική 
συγγραφή κειμένων μέσα από τη συστηματική και αποτελεσματική καλλιέργεια της 
γλώσσας, η αντιλογία συνεχίζει να επιφέρει σημαντικά οφέλη στους εμπλεκομένους 
σε επίπεδο γνώσης (knowledge), δεξιοτήτων (skills) και στάσεων (attitudes).  

Σε επίπεδο γνώσης (knowledge), ήδη από τον 5ο π.Χ. αι., επιδιωκόταν η καλλιέργεια 
της ορθής κρίσης και ο συντονισμός σκέψης και λόγου. Με σύγχρονους όρους θα 
λέγαμε ότι η αντιλογία διευκολύνει την πληρέστερη κατανόηση πληροφοριών και 
επιχειρημάτων που παρέχονται στο πλαίσιο διεξαγωγής της -λόγω της βιωματικής 
εμπλοκής-, ενώ προτρέπει με ευχάριστο τρόπο τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή 
των υπαρχουσών γνώσεων για το εξεταζόμενο θέμα στην πράξη και στην αναζήτηση 
νέων γνώσεων. Κυρίως, ωστόσο, η εμπλοκή στην αντιλογική πρακτική εξυπηρετεί 
την καλλιέργεια των ανώτερων νοητικών ικανοτήτων, όπως της ανάλυσης, σύνθεσης 
και αξιολόγησης πληροφοριών-επιχειρημάτων, σύμφωνα με την ταξινομία των εκ-
παιδευτικών στόχων του Bloom (Isaacs, 1996). Πρόκειται για τις νοητικές ικανότητες 
που απαιτούνται προκειμένου οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν επιχειρηματολογία 
υπέρ ή κατά μιας θέσης, να ‘συγκρουστούν’ αποτελεσματικά με τα αντίθετα επιχει-
ρήματα, αφού αξιολογήσουν τα αδύναμα σημεία τους ή, αντίθετα, αφού εντοπίσουν 
τα ισχυρά σημεία στα οποία θα βασίσουν την υπεράσπιση των προτεινόμενων θέσε-
ων.   

Σε επίπεδο δεξιοτήτων (skills), η αντιλογία δημιουργεί τις προϋποθέσεις που απαι-
τούνται για μια επιτυχημένη πορεία ζωής (Snider, 2008:xiv) μέσω της  ανάπτυξης 
των επονομαζομένων δεξιοτήτων ζωής (life skills) (Κagan, S., 2003).  Το φάσμα αυ-
τών των δεξιοτήτων είναι ευρύ. Εκτείνεται από τη λήψη αποφάσεων (π.χ. για το ποια 
επιχειρηματολογική γραμμή υπεράσπισης θα ακολουθηθεί) στην επίλυση προβλημά-
των και στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο διεξαγωγής της 
αντιλογίας. Επίσης, σχετίζονται με την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, ως ευ-
έλικτης θεώρησης όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών για την υπεράσπιση ή αντί-
κρουση μιας θέσης, και της κριτικής σκέψης, ως αντικειμενικής ανάλυσης των εκά-
στοτε διαθέσιμων δεδομένων. Τέλος, στο φάσμα των δεξιοτήτων ζωής συγκαταλέγο-
νται η αποτελεσματική επικοινωνία (σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο) αλλά και η 
αναπτυσσόμενη αυτογνωσία την οποία συνεπάγεται η συμμετοχή σε αυτήν (αναγνώ-
ριση αδυναμιών, λαθών, δυνατών σημείων κ.ά.). 

Τέλος, σε επίπεδο στάσεων (attitudes), η αντιλογία αναπτύσσει, κυρίως, την κριτική 
στάση και θεώρηση του λόγου και της ζωής. Οδηγεί στην αμφισβήτηση, τον έλεγχο 
και την κατάρριψη απόλυτων και δογματικών βεβαιοτήτων αναδεικνύοντας τους 
‘λαβυρίνθους’ τους οποίους δημιουργεί ο λόγος, ως σκέψη και γλωσσική έκφραση, 
μέσα από την αντιθετική ερμηνεία του κόσμου. Η προώθηση της ανεκτικότητας απέ-
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ναντι στις διαφορετικές ερμηνείες του κόσμου μέσα από την υποχρεωτική υποστήρι-
ξη -βάσει κανόνων- θέσεων που δεν συντάσσονται με προσωπικές πεποιθήσεις, διευ-
ρύνει τον τρόπο σκέψης και συμβάλλει, πιθανόν, στην ομαλότερη λειτουργία της 
σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, η συγκρουσιακή αντιπαράθεση 
και ο αμοιβαίος κριτικός έλεγχος που ασκείται στο πλαίσιο μιας αντιλογίας δοκιμάζει 
τα όρια αντοχής υπαρχουσών πολιτιστικών ιδεών και κοινωνικοπολιτικών πρακτικών 
και θέτει τις βάσεις για την εύρεση και δημιουργία νέων.  

Επομένως, με όρους κριτικού γραμματισμού, η αντιλογία, διαθέτει τη δυνατότητα 
μετατροπής της παιδαγωγικής πρακτικής σε πολιτική πράξη (Giroux, 2004:33). Κο-
ντολογίς, η αντιλογία, ως παιδαγωγική και δημοκρατική πολιτική πράξη συνάμα, ε-
κλαμβάνει ως ηθικά αποδεκτή την ανάπτυξη μιας δυναμικής αμφισβήτησης κυρίαρ-
χων κοινωνικοπολιτικών δεδομένων και προωθεί τη λήψη έλλογων και κριτικών α-
ποφάσεων που οδηγούν σε κοινωνικές αλλαγές. Απελευθερώνει τη δυνατότητα έκ-
φρασης ποικίλων προοπτικών σε σχέση τόσο με τη μελλοντική διαμόρφωση μιας νέ-
ας κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής πραγματικότητας όσο και με 
τη θέση των ανθρώπων σε αυτήν. Επιπλέον, συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των 
σχέσεων δύναμης και εξουσίας που λανθάνουν στην ιδιοσυστασία της επιχειρηματο-
λογίας και της αντιλογίας, ως διαδραστικών πρακτικών στην τάξη, στην οικογένεια, 
στην εργασία, στην πολιτική και σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής.  

Συμπεράσματα 

H θεώρηση της παιδαγωγικής διάστασης της αντιλογίας ανέδειξε την έκταση και το 
βάθος της δύναμής της στο πέρασμα των αιώνων.  Η αντιλογία εμφανίζεται δυναμικά 
στην εκπαιδευτική πράξη για να κυριαρχήσει. Μπορεί να αμφισβητείται και να κατα-
κρίνεται. Ωστόσο, δεν εξαφανίζεται. Αποσύρεται προσωρινά, μεταμορφώνεται, μετε-
ξελίσσεται και επανέρχεται ανανεωμένη στην εκπαιδευτική πράξη. Αποτελεί το δια-
χρονικό σταυροδρόμι συνάντησης της ρητορικής παιδείας, ως τέχνης του ‘σκέπτε-
σθαι και ομιλείν καλώς’ και των αναγκών της ζωής, όπως υπαγορεύονται από την 
κάθε εποχή. Ίσως, γιατί αποτελεί το μόνο ειρηνικό μέσο για τη δημιουργία μιας νέας 
πραγματικότητας, την αποδοχή ή την απόρριψη της μετάβασης σε νέους και διαφο-
ρετικούς τρόπους σκέψης και δράσης. Σε κάθε περίπτωση, η αντιλογία, ως παιδαγω-
γική πρακτική, διαθέτει τη μοναδική δύναμη επιλογής και διαμόρφωσης της επιθυμη-
τής ρητορικής των αυριανών πολιτών ενός σύνθετου και περίπλοκου κόσμου.  
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Διδασκαλία και Πανεπιστήμιο: Μια μελέτη περίπτωσης. 

Καραμπατζάκη Χρυσούλα 
Υποψ. Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

kristikarampatzaki@gmail.com  

Περίληψη 

Το Πανεπιστήμιο ως θεσμός στο αναλυτικό πλαίσιο των μεταδομιστικών θεωρήσεων 
αποτελεί πεδίο διαπραγμάτευσης σχέσεων, λόγων και πρακτικών. Οι υποκειμενικότη-
τες που συγκροτούνται μέσα σε αυτό το αναπαράγουν, το υπονομεύουν ή το αλλά-
ζουν και με αυτόν τον τρόπο το οριοθετούν. Στην εν λόγω παρουσίαση αναλύονται οι 
σχέσεις εξουσίας που ενυπάρχουν και συγκροτούν τον πανεπιστημιακό θεσμό, καθώς 
και οι τρόποι που επιλέγουν τόσο οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες όσο και οι φοι-
τητές και οι φοιτήτριες να τις διαπραγματεύονται με κεντρική θεώρηση αυτή του 
σχήματος «εξουσία-γνώση» του γάλλου φιλόσοφου Michel Foucault. Βασικά ερευνη-
τικά θέματα αποτελούν: οι ταυτότητες που συγκροτούν οι συμμετέχοντες και οι συμ-
μετέχουσες στην πανεπιστημιακή διδασκαλία και το πανεπιστημιακό κλίμα. Το υλικό 
της έρευνας αναλύθηκε με το παράδειγμα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου του 
Norman Fairclough το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κονστρουξιο-
νισμού.  

Λέξεις-κλειδιά: Σχέσεις εξουσίας, Πανεπιστήμιο, Διδασκαλία, Κριτική Ανάλυση 
Λόγου 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εκπαίδευση βρίσκεται στο μεταίχμιο της νεωτερικής με τη μετανεωτερι-
κή κατάσταση και προσπαθεί να ισορροπήσει τον κοινωνικό της ρόλο με τις καθημε-
ρινές συνθήκες της παγκοσμιότητας. Οι πολιτικές εξελίξεις, τα οικονομικά συμφέρο-
ντα τόσο των κρατών όσο και των ιδιωτών, καθώς και μια πληθώρα προπαγανδιστι-
κών δημόσιων πρακτικών έχουν οδηγήσει την εκπαίδευση σε μια αμφιταλαντευόμενη 
και ανασφαλή κατάσταση αναφορικά με τους σκοπούς και τα ιδεώδη της. Το εκπαι-
δευτικό σύστημα κάθε χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις πολιτικές πρακτικές 
της, όπου άλλοτε προκύπτει από αυτές και άλλοτε τις διαμορφώνει. Ο Giroux (2011) 
αναφέρει πως: «Η πολιτική δεν μπορεί να διαχωριστεί από το πως καταλήγουμε να κα-
τανοούμε τον κόσμο, την εξουσία και την ηθική ζωή που φιλοδοξούμε να ζήσουμε», 
καθώς θέλει να τονίσει τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τον συνδια-
μορφωτικό της ρόλο στο πεδίο του πολιτικού. Επομένως, η εκπαίδευση προετοιμάζει 
πολίτες και τους «μορφώνει» με τα στοιχεία που ορίζουν οι ηγεμονικοί λόγοι, προ-
κειμένου να επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος. 
Ωστόσο, αποτελεί ζητούμενο η μόρφωση πολιτών με την ικανότητα να κατανοούν, να 
αναλύουν και να αντιστέκονται με απώτερο σκοπό την κοινωνική αλλαγή. 
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Στο ευρύτερο πεδίο της εκπαίδευσης το Πανεπιστήμιο αποτελεί έναν από τους σημα-
ντικότερους θεσμούς και κατέχει μείζονα ρόλο, καθώς θεωρείται «κοινωνός της γνώ-
σης», συγκροτεί την ενιαία εθνική ταυτότητα του Κράτους και καθορίζει τους αποδε-
κτούς και τους μη αποδεκτούς λόγους μέσα στο πεδίο του. Ακόμη, κανονικοποιεί την 
επίσημη γνώση με την παραγωγή λόγων αλήθειας και ψεύδους, και επιλέγει τις επι-
στημονικές αποφάνσεις που είναι συμβατές με αυτούς. Έπειτα από μια μακρά πορεία 
της άρρηκτης σχέσης του Πανεπιστημίου με το Κράτος, το Πανεπιστήμιο ανήκει στη 
δημοκρατική δημόσια σφαίρα και είναι δημόσιο αγαθό (Νικολακάκη 2011). Η δημό-
σια σφαίρα, ωστόσο, προϋποθέτει την καθολική πρόσβαση των πολιτών στις δημο-
κρατικές διαδικασίες λειτουργίας του θεσμού, τον δημόσιο διάλογο και τη διαφάνεια, 
πρακτικές οι οποίες, στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού, αλλάζουν σε πολλά κρά-
τη, π.χ. με την κατάργηση της δωρεάν εκπαίδευσης, αλλά και τη σταδιακή κατάλυση 
της άμεσης δημοκρατίας σε αυτό, με τη συγκέντρωση εξουσίας, που απορρέει από το 
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο, σε μια ολιγομελή ομάδα, πολλές φορές ορισμένη κι όχι 
εκλεγμένη, στην κορυφή της δομής του. 

Θεωρητικά ερείσματα 

Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική στόχευση του κάθε κράτους και τα ιδεώδη αγωγής που 
επιλέγει για την κοινωνία του διαφαίνονται και, αφενός, στο θεσμικό πλαίσιο που 
προδιαγράφει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, με το οποίο το «κατασκευάζει» π.χ. 
στην Ελλάδα ως ένα κλειστό σύστημα με τους δικούς του κανονισμούς, με μια ιεραρ-
χική δομή και με μια σχετική αυτονομία, αλλά και στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι 
ακαδημαϊκοί κατά την πανεπιστημιακή διδασκαλία και στο κυρίαρχο «παράδειγμα». 
Οι θεωρίες αγωγής, η διάταξη του χώρου, ο επιμερισμός του χρόνου, οι ταυτότητες 
που συγκροτούν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες κ.ά. συνιστούν τον πολιτι-
σμό του Πανεπιστημίου.  

Ταυτόχρονα, στο πεδίο αυτό της πανεπιστημιακής διδασκαλίας τα σημεία (διαλογικά 
και μη διαλογικά) είναι ποικίλα και σχηματίζουν μεταξύ τους ένα πλέγμα σχέσεων. 
Σε ένα μεταμοντέρνο και μεταδομιστικό αναλυτικό πλαίσιο στο επίκεντρο των ανα-
λύσεων βρίσκεται πρωτίστως η εξέταση του πλέγματος των σχέσεων που διαπερνούν 
το εκάστοτε πεδίο οι τεχνολογίες και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν τα υποκείμενα 
κατά τη διαπραγμάτευση αυτών των σχέσεων. 

Όπως προκύπτει, οι σχέσεις που ενυπάρχουν στο εκάστοτε πεδίο διαπραγματεύονται 
διαρκώς μεταξύ τους την εξουσία η οποία παράγεται κάθε στιγμή, στη σχέση κάθε 
σημείου με ένα άλλο. Επομένως, η εξουσία δεν είναι κάθετη και δεν αποτελεί «ένα 
σύνολο θεσμών και μηχανισμών που διασφαλίζουν την υποταγή των πολιτών σε ένα 
κράτος», αλλά είναι μια σύνθετη στρατηγική κατάσταση κατά την οποία οι μεν επι-
χειρούν να οριοθετήσουν το πεδίο δράσης των δε (Foucault 2011). Πιο αναλυτικά, οι 
σχέσεις εξουσίας διαπερνούν όλο το κοινωνικό πλέγμα και εξετάζονται ως η δυνατό-
τητα δράσης των σημείων. Ωστόσο, η συνηθισμένη πρόσληψη της εξουσίας ως κε-
ντρική και συγκεντρωτική πηγάζει από τη συνεχή κρατικοποίηση των σχέσεων εξου-
σίας μέσα από νομικές δομές και ρυθμιστικούς λόγους. Στο αναλυτικό πλαίσιο του 
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Foucault ο λόγος είναι συμφυής με την εξουσία και ταυτόχρονα είναι εργαλείο και 
αποτέλεσμά της. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία διαπραγμάτευσης της εξουσίας 
μέσω των λόγων οδηγεί στη συγκρότηση των ταυτοτήτων των υποκειμένων, στην 
κατασκευή των συλλογικών αντικειμένων και στην κυριαρχία κάθε φορά συγκεκρι-
μένων ηγεμονικών σημείων. 

Η έρευνα στην πανεπιστημιακή διδασκαλία 

Στη διεθνή βιβλιογραφία οι έρευνες αναφορικά με τις σχέσεις εξουσίας και δη σε πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα είναι περιορισμένες. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, στον 
αγγλοσαξονικό χώρο ορισμένοι καθηγητές και καθηγήτριες της αγγλικής γλώσσας σε 
πανεπιστημιακά ιδρύματα αξιοποίησαν την αναλυτική θεώρηση της εξουσίας από τον 
Foucault (1987). Οι έρευνες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε τμήματα φοιτητών και 
φοιτητριών που δεν είχαν ως μητρική γλώσσα τα Αγγλικά. Αναλυτικότερα, ο 
Kumaravadivelu (1999) βασιζόμενος στις θεωρήσεις του μεταδομισμού και της μετα-
αποικιοκρατίας επιχείρησε να παρατηρήσει τις μορφές αλληλεπίδρασης μέσα σε μια 
πανεπιστημιακή αίθουσα. Στο επίκεντρο της ανάλυσης του ήταν η παραγωγή του λό-
γου των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών και η κριτική προσέγγισή του. Με 
αυτή την έρευνα εισήγαγε την προσέγγιση της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου στην αί-
θουσα διδασκαλίας (Critical Classroom Discourse Analysis) και φώτισε ένα αδιερεύ-
νητο, έως τότε, πεδίο. 

Την ίδια χρονιά, η Benesch (1999) επιχείρησε να καταγράψει και να αναλύσει τους 
τρόπους άσκησης της εξουσίας και τους λόγους αντίστασης σε μια πανεπιστημιακή 
αίθουσα διδασκαλίας Ψυχολογίας. Και σε αυτή την έρευνα, όπως και στην προηγού-
μενη, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν είχαν ως μητρική γλώσσα τα Αγγλικά. Κατέ-
γραψε διαφορετικούς διδάσκοντες και διδάσκουσες στην ίδια αίθουσα διδασκαλίας 
και έδωσε έμφαση στη μορφή διδασκαλίας και στο αναλυτικό πρόγραμμα. Η δομή 
συνομιλίας και οι μορφές ανατροφοδότησης αποτέλεσαν τις βασικές αναλυτικές της 
κατηγορίες οι οποίες προέκυψαν από παρατήρηση, αλλά κυρίως από ερωτήσεις που 
έθεσε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Μολονότι, επιστημολογικά αντλεί στοιχεία 
από τον μεταδομισμό η ανάλυση της είναι περιγραφική και δεν προσιδιάζει στα στοι-
χεία της Ανάλυσης Λόγου. Στις έρευνες που ακολούθησαν οι ερευνητές και οι ερευ-
νήτριες επιχείρησαν να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη, τη γλώσσα με την κοινω-
νία και να εφαρμόσουν την Κριτική Ανάλυση Λόγου στους λόγους του παιδαγωγικού 
ζεύγους (Rogers et al. 2005). Επίσης, σημαντική είναι η σύνδεση της πανεπιστημια-
κής διδασκαλίας με την Κριτική Παιδαγωγική, τις χειραφετικές πρακτικές και τον 
δημοκρατικό διάλογο (Fahim & Masouleh 2012, Sarroub & Quardos 2015). 

Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες εντάσσονται στον κλάδο της διδασκαλίας της αγ-
γλικής γλώσσας και στην εκπαιδευτική γλωσσολογία. Οι σχέσεις εξουσίας δεν τέθη-
καν στο επίκεντρο των κοινωνικών ερευνών και πόσο μάλλον των διαθεματικών 
προσεγγίσεων. Οι πιο συστηματικές προσπάθειες έγιναν από ερευνητές και ερευνή-
τριες που αντλούν τις παραδοχές τους από τις Σπουδές Φύλου και εξετάζουν τη δια-
πραγμάτευση των σχέσεων εξουσίας μέσα στην πανεπιστημιακή διδασκαλία, με βάση 
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αυτή την κατηγοριοποίηση (Sadeghi et al. 2012). Όμως, εγείρει ερωτήματα η διαπί-
στωση ότι οι έρευνες μένουν σε ένα πρώτο αναλυτικό στάδιο κατά το οποίο τονίζουν 
τη σημαντικότητα των θεωρήσεων των κριτικών και των μεταδομιστών διανοητών, 
αλλά δεν επιχειρούν την αντίστοιχη πρακτική ανάλυση των σχέσεων εξουσίας. Τέλος, 
η πληθώρα των ερευνητικών προσπαθειών στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης σχε-
τίζεται με τη διερεύνηση των μορφών άμεσης βίας (bullying) και με τις διακρίσεις 
βάσει φυλετικών και πολιτισμικών διαφορών. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει ένας μικρός αριθμός ερευνητών και ερευνη-
τριών που αντλούν τις παραδοχές τους από κριτικές θεωρίες και από μεταδομιστικά 
αναλυτικά μοντέλα. Εκτός, όμως, της ανάλυσης και επεξήγησης των ιδεών και των 
μεθόδων των διανοητών, στερούνται έρευνας στο πεδίο. Τη δεκαετία του ’90 κάποιοι 
ακαδημαϊκοί επιχείρησαν έναν δημόσιο διάλογο αναφορικά με τα ζητήματα εξουσίας 
στην εκπαίδευση, αλλά για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους δεν ευδοκίμησε (Σο-
λομών & Κουζέλης 1994). Έκτοτε, τέτοια ζητήματα δεν διερευνήθηκαν στην ελληνι-
κή εκπαιδευτική πραγματικότητα έως τα τελευταία χρόνια που οι κοινωνικές σχέσεις 
στο σχολείο εξετάζονται μόνο υπό το πρίσμα του σχολικού εκφοβισμού και προσφά-
τως, του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση οι έρευνες 
για τη λειτουργία και τις κοινωνικές σχέσεις των μελών του Πανεπιστημίου είναι α-
νύπαρκτες. Πόσο μάλλον η διερεύνηση ζητημάτων όπως οι σχέσεις εξουσίας και η 
αλληλεπίδραση του πανεπιστημιακού θεσμού με το κοινωνικό σύστημα. Παραδόξως,  
οι λίγοι που ασχολούνται με τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με το Κράτος και 
τους μηχανισμούς καθυπόταξης των ατόμων μέσω των ρυθμιστικών και κανονιστι-
κών λόγων είναι κάποιοι ιστορικοί της εκπαίδευσης. Και αυτοί, όμως, αναλύουν σε 
ένα ερμηνευτικό πλαίσιο, με άξονα τα κείμενα του νομοθέτη και τον διαχρονικό με-
τασχηματισμό τους (Μπουζάκης 2006, Παπαδάκης 2004). 

Μεθοδολογία 

Πιο αναλυτικά, σκοπός της παρουσίασης είναι η διερεύνηση των σχέσεων εξουσίας 
στην πανεπιστημιακή διδασκαλία και η ανάδειξη των τρόπων διαπραγμάτευσης τους 
από τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες. Τα ερωτήματα που συμπληρώνουν 
την ερευνητική αφετηρία είναι:  

1) Πώς αλληλεπιδρούν οι πανεπιστημιακές ταυτότητες των εμπλεκομένων με 
τον ρυθμιστικό λόγο της σχετικής πανεπιστημιακής νομοθεσίας;  

 
2) Πώς συνδιαμορφώνουν ο χώρος και ο χρόνος της πανεπιστημιακής διδα-
σκαλίας το πανεπιστημιακό κλίμα;  

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μέρος μιας μελέτης περίπτωσης που πραγματοποιήθη-
κε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το 
εαρινό εξάμηνο του 2015. Το υπό έρευνα υλικό προέκυψε από τη μαγνητοφώνηση 
πανεπιστημιακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
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σε τέσσερα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής: 1) στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολο-
γίας, 2) στο Τμήμα Φιλολογίας, 3) στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής και 4) 
στο Τμήμα Ψυχολογίας. 

Συνολικά κατέγραψα τη διδασκαλία πέντε (5) πανεπιστημιακών μαθημάτων, για τρεις 
συνεχόμενες εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κρατούσα χειρόγραφες 
σημειώσεις δύο ειδών, πρώτον περιγραφικές σημειώσεις (μη διαλογικά στοιχεία, τα 
οποία είναι σημαντικά για την ανάλυση) και δεύτερον στοχαστικές σημειώσεις (προ-
σωπικές σκέψεις και ένα πρώτο στάδιο επιτόπιας ανάλυσης) (Cohen et al. 2008, 
Creswell 2011). Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται είναι η Ανάλυση Λόγου 
και πιο συγκεκριμένα το παράδειγμα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου του Norman 
Fairclough (Fairclough, 2003, 2004). Το εν λόγω μεθοδολογικό παράδειγμα (σχήμα 
που ακολουθεί), αφενός, προσφέρει τη δυνατότητα σχηματισμού υβριδικών μοντέλων 
ανάλυσης χρησιμοποιώντας στοιχεία από διάφορους διανοητές και, αφετέρου, είναι 
το σημείο σύμπηξης των νεομαρξιστικών και των μεταδομιστικών θεωρήσεων, της 
γλωσσολογίας με τη φιλοσοφία και τέλος, του λόγου με την πολιτική.  

 

Το κείμενο της παρουσίασης διαρθρώνεται σε δύο μέρη: στο μακροεπίπεδο το οποίο 
θέτει την παρουσίαση στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό της πεδίο και στο μικροεπί-
πεδο υπό το πρίσμα αυτής της φουκωικής σύλληψης προσεγγίζονται οι σχέσεις εξου-
σίας στο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα οι τρόποι διαπραγμάτευσής τους μέσω του λό-
γου των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών στην πανεπιστημιακή διδασκαλία. 
Κύριοι άξονες της ανάλυσής του υπό έρευνα υλικού στην εν λόγω παρουσίαση είναι 
ο τρόπος αλληλεπίδρασης των κανονιστικών λόγων του πανεπιστημιακού θεσμού με 
τις ταυτότητες που συγκροτούν τα υποκείμενα και οι λόγοι αφ΄εαυτοί ως συγκροτητι-
κά σημεία.  
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Διαπιστώσεις-Συζήτηση 

Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, η συγκρότηση των ταυτοτήτων είναι μια σύνθετη 
διαδικασία και συντελείται σε πρώτο στάδιο μέσω της έγκλησης των υποκειμένων 
στον λόγο και σε ένα δεύτερο στάδιο με τη διαδικασία της αντικειμενοποίησης των 
ατόμων σε συλλογικά αντικείμενα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ρόλους. Η ανά-
λυση των σχέσεων δύναμης στο πεδίο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και τον τρό-
πο διαπραγμάτευσης των πανεπιστημιακών ταυτοτήτων, προκύπτουν δύο ειδών διδά-
σκοντες και κατ΄επέκταση δύο ειδών φοιτητές και φοιτήτριες. Από τη μια έχουμε 
τους παραδοσιακούς, αυταρχικούς ακαδημαϊκούς και από την άλλη, τους διανοούμε-
νους αναμορφωτές παιδαγωγούς. Αντίστοιχα από τη μια έχουμε παθητικούς αποδε-
κτές της διδασκαλίας, δηλαδή αδιάφορους φοιτητές και φοιτήτριες και από την άλλη, 
έχουμε διανοούμενους συνδιαμορφωτές της πανεπιστημιακής διαδικασίας. 

Ο πρώτος που έκανε τον διαχωρισμό ανάμεσα στα είδη των διανοούμενων είναι ο 
Antonio Gramsci στην ανάλυση του για την Ηγεμονία (2005). Οι δύο ευρύτερες κα-
τηγορίες είναι: 1) οι παραδοσιακοί διανοούμενοι οι οποίοι είναι συνήθως ιερείς, ακα-
δημαϊκοί και δάσκαλοι και εξυπηρετούν την αναπαραγωγή των υπαρχουσών κοινω-
νικών δομών και 2) οι οργανικοί διανοούμενοι οι οποίοι ενυπάρχουν σε κάθε ταξική 
διαφοροποίηση και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της (Hoben 2007). Ωστόσο, στην 
ελληνική πανεπιστημιακή πραγματικότητα το μοντέλο ταυτοτήτων που κυριαρχεί εί-
ναι αυτό των παραδοσιακών ακαδημαϊκών και των παθητικών, αδιάφορων φοιτητών 
και φοιτητριών. Οι λόγοι αυτής της κυριαρχίας είναι πολυπαραγοντικοί, όπως για πα-
ράδειγμα η οικονομική κρίση που οδηγεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην απα-
ξίωση των πανεπιστημιακών σπουδών, τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες σε αδυ-
ναμία εύρεσης κινήτρων έπειτα από τη μείωση των μισθών τους και τη γενικευμένη 
ανασφάλεια για τη βιωσιμότητα των τμημάτων και των σχολών. 

Επιπρόσθετα, το πανεπιστημιακό κλίμα αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο ανάλυ-
σης της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, καθότι διαμορφώνει τον χώρο και τον χρόνο 
των υποκειμένων. Συνακόλουθα οι πρακτικές πειθαρχίας και ελέγχου που χρησιμο-
ποιούνται συνδιαλέγονται άμεσα με τις σχέσεις εξουσίας που υπάρχουν. Με σημαντι-
κότερα τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής δομής των αιθουσών και του ωρολογίου προ-
γράμματος τα υποκείμενα κινούνται στον χωροχρόνο. Το «πανεπιστημιακό κλίμα» 
συγκροτείται από τη διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων των συμμετεχόντων και των 
συμμετεχουσών, τις θεωρίες αγωγής που βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στις μορφές 
διδασκαλίας, τις μορφές αξιολόγησης και ανατροφοδότησης και τέλος, τον χώρο και 
τον χρόνο της διδασκαλίας. Επομένως, με την ανάλυση του χωροχρόνου εντοπίζουμε 
τις πρακτικές πειθαρχίας που χρησιμοποιεί ο ρυθμιστικός λόγος και τους τρόπους 
διαπραγμάτευσής τους από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στη διδασκα-
λία. Όπως προκύπτει από τα αποσπάσματα, το πανεπιστημιακό κλίμα στην ελληνική 
πανεπιστημιακή διδασκαλία συνεχίζει να είναι αυστηρά ακαδημαϊκό και να αναπα-
ράγει τις σχέσεις εξουσίας που ορίζει ο ρυθμιστικός λόγος. Εν κατακλείδι, όλα τα πα-
ραπάνω που προκύπτουν από τις αναλύσεις αποτελούν σημεία διαπραγμάτευσης των 
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σχέσεων δύναμης τόσο στο πεδίο του Πανεπιστημίου όσο και στο ευρύτερο πλέγμα 
του κοινωνικού συστήματος. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Γκράμσι, Α. (2005). Οι διανοούμενοι Α΄ τόμος. Αθήνα: Στοχαστής. 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. 
/μτφ. Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά και Μ. Φιλοπούλου. 
Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Creswell, J. W. (2011). Εκπαιδευτική έρευνα: Σχεδιασμός και αξιολόγηση της ποσοτι-
κής και της ποιοτικής έρευνας. /μτφ. Ν. Κουβαράκου. Αθήνα: Έλλην. 

Foucault, M. (1987). Η αρχαιολογία της γνώσης. /μτφ. Κ. Παπαγιώργης. Αθήνα: Εξά-
ντας. 

Foucault, M. (2011). Ιστορία της σεξουαλικότητας, I. Η βούληση για γνώση. /μτφ. Τ. 
Μπέτζελος. Αθήνα: Πλέθρον. 

Giroux, H. (2011). Η ανώτερη εκπαίδευση σε πολιορκία: επανεξέταση της πολιτικής 
της κριτικής παιδαγωγικής. Στο Μ. Νικολακάκη (Επιμ.). Η Κριτική Παιδαγωγική στον 
νέο μεσαίωνα. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. 

Μπουζάκης, Σ. (2006). Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), 
τομ. Β΄. Αθήνα: Gutenberg. 

Νικολακάκη, Μ. (2011). Η Κριτική Παιδαγωγική στον νέο μεσαίωνα./μτφ. Α. Δενδά-
κη & Ν. Πατέλης. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. 

Παπαδάκης, Ε. Ν. (2004). Η Παλίμψηστη Εξουσία. Κράτος, Πανεπιστήμιο και Εκπαι-
δευτική Πολιτική στην Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg. 

Σολομών, Ι. & Κουζέλης, Γ. (Επιμ.). (1994). Πειθαρχία και γνώση, τοπικά α΄. Αθήνα: 
Ε.Μ.Ε.Α. 

Ξενόγλωσση 

Benesch, S. (1999). Rights Analysis: Studying Power Relations in an Academic Set-
ting. English for Specific Purposes, 18(4), 313–327. 

Fahim, M & Shakouri, N. (2012). Critical Thinking in Higher Education: A Pedagog-
ical Look. Theory and Practice in Language Studies, 2 (7), 1370-1375. 

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual analysis for social research. 
London: Routledge. 

417

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Fairclough, N. (2004). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 

Hoben, J. (2007). Blue Collar Pedagogues: Democracy, Vocational’' Schooling and 
Antonio Gramsci's Organic Intellectual. The Morning Watch, 35(3/4), 6. 

Kumaravadivelu, B. (1999). Critical Classroom Discourse Analysis. TESOL Quarter-
ly, 33 (3), 453-484. 

Rogers, R., Malancharuvil-Berkes, E., Mosley, M., Hui, D. & Joseph, G.O. (2005). 
Critical Discourse Analysis in Education: A Review of the Literature. Review of Edu-
cational Research, 75 (3), 365-416. 

Sadeghi, S., Ketabi, S., Tavakoli, M. & Sadeghi, M. (2012). Application of Critical 
Discourse Analysis (CCDA) in Analyzing Classroom Interaction. English Language 
Teaching, 5 (1), 166-173. 

Sarroub, L.K. & Quardos, S. (2015). Critical Pedagogy in Classroom Discourse. In M. 
Bigelow & J. Ennser-Kananen (edit.) The Routledge Handbook of Educational Lin-
guistics. New York: Taylor & Francis. 

 

 

 

 

418

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο  και Μουσικοκινητική Αγωγή 
Carl Orff 

 
Αλεξιάδη Κατερίνα  

ΜΑ 
katerina.alexiadi@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισήγηση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί η Μουσικο-
κινητική Αγωγή Carl Orff στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο έτσι 
ώστε να ξεφύγουμε από τη φορμαλιστική διδασκαλία του μαθήματος και να γίνει πιο ελ-
κυστικό για τους μαθητές. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στις αρχές της Μουσικοκινητι-
κής Αγωγής Carl Orff και στην Πολυξένη Ματέϋ, η οποία υπήρξε στενή συνεργάτης του 
μουσικοπαιδαγωγού και συνθέτη Carl Orff και η οποία ήταν η πρώτη που εφάρμοσε τη 
μέθοδό του στην Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του ΄60. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
παραδείγματα της εφαρμογής της μεθόδου σε μια τάξη Αρχαίων Ελληνικών Α΄ και Β΄ 
Γυμνασίου και αποτιμώνται τα οφέλη για τους μαθητές σε συνδυασμό με τις επιταγές του 
Νέου Σχολείου, που θέλει τις μαθήτριες και τους μαθητές ενεργά υποκείμενα στη διδα-
σκαλία της μάθησης. Η εισήγηση εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο της ένταξης των 
τεχνών στην καθημερινή διδασκαλία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff, Αρχαία Ελληνικά, τέχνες στο σχο-
λείο, βιωματική μέθοδος, ρυθμός 

Εισαγωγή 

Σε αυτή την εισήγηση δεν θα συζητήσουμε για το αν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών 
πρέπει να διδάσκεται ή όχι στους μαθητές/τριες του Γυμνασίου. Θα λάβουμε ως δεδομέ-
νο το γεγονός ότι διδάσκεται και θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε τα οφέλη που θα 
μπορούσε να αποφέρει  διδασκαλία του με τη συνδρομή της Μουσικοκινητικής Αγωγής 
Carl Orff.  

«Μόνο αν δώσουμε στο παιδί τα μέσα να αυτενεργεί, να συμμετέχει έμπρακτα και βιω-
ματικά σε διαδικασίες που αφορούν τον «Κόσμο των Μουσών» θα μπορέσουμε να δη-
μιουργήσουμε ένα αντιστάθμισμα στη μονόπλευρη γνωσεοκρατική παιδεία και μια βάση 
για γενικότερη ολοκληρωμένη καλλιέργεια». (Ματέϋ, 1992, σ. 15) 

Τα λόγια αυτά της Πολυξένης Ματέϋ  είναι η αφετηρία μας για να καταδείξουμε την α-
ναγκαιότητα να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών, έτσι ώστε να 
γίνει ένα μάθημα αγαπητό στα παιδιά, ένα μάθημα που μαζί με όλα τα άλλα θα τα βοη-
θήσει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.   
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Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ο Κρίτων Πανηγύρης και ο Εμμ. Φραγκίσκος το 1972 στις οδηγίες διδασκαλίας της ειδι-
κής έκδοσης «Γράμματα Ελληνικά» για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στους 
μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών σημειώνουν: «Όσοι πιστεύουμε στην παιδευτική αξία 
των αρχαίων ελληνικών δεν είναι δυνατόν να μένωμε αδιάφοροι μπροστά στο πράγματι 
μοναδικό φαινόμενο της παντελούς σχεδόν απουσίας ανανεωτικού πνεύματος στους στό-
χους και στη διδακτική του μαθήματος – στα σχολεία της Τουρκοκρατίας η διδακτική 
των αρχαίων φαίνεται πως ήταν πιο προοδευτική από τη σημερινή! Αν το επίσημο πρό-
γραμμα διατηρεί τα Αρχαία, εμείς τα βλέπομε να καταργούνται στις καρδιές των μαθη-
τών μας». Και παρακάτω σημειώνουν μια προβληματική σχετικά με το αν θα πρέπει να 
καταργηθούν εντελώς τα αρχαία ή να γίνει μια προσπάθεια να γίνουν πιο ελκυστικά 
στους μαθητές, αλλά και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με την πρόσληψή 
τους από τους μαθητές. 

Από το 1972 και μετά το μάθημα των αρχαίων ελληνικών πέρασε από διάφορες φάσεις 
στα σχολεία μας. Κάποια στιγμή καταργήθηκε η διδασκαλία του στο Γυμνάσιο και πε-
ριορίστηκε στο Λύκειο, αλλά τα επόμενα χρόνια επανήλθε, άλλαξαν τα βιβλία, έγιναν 
κάποιες προσπάθειες να γίνει το μάθημα πιο κειμενοκεντρικό.  

Στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης έγιναν προσπάθειες για την ανανέωση του μαθή-
ματος των Αρχαίων Ελληνικών. Προτείνονται ως «καταλληλότερα μέσα για τη διδασκα-
λία» του μαθήματος η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης του μαθητή, η διεπιστημονική / 
διαθεματική προσέγγιση των κειμένων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η μέθοδος των 
σχεδίων δράσης» (Φουντοπούλου, 2011, σ. 8-16). 

Τέλος στις οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το 
σχολικό έτος 2016 – 2017 (πράξη 35/2016 του Δ.Σ) διαβάζουμε ότι στόχος είναι «να 
προωθηθεί η ανακαλυπτική-διερευνητική και η κοινωνική μάθηση καθώς και οι δη-
μιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη, που θα κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθη-
τών/τριών και θα καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη. Να υπάρχει χρόνος για δραστηριό-
τητες ανακεφαλαίωσης, αναπλαισίωσης της γνώσης και αναστοχασμού. Να γίνει εφικτό 
οι μαθητές/τριες να μαθαίνουν στο σχολείο, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε εξω-
σχολική βοήθεια». Ειδικά για την Α΄ τάξη  επισημαίνεται ότι στόχος είναι «οι μαθη-
τές/τριες να έλθουν σε επαφή με την α.ε. με ομαλό και παιγνιώδη τρόπο, αρχικά μέσα 
από κείμενα της λόγιας παράδοσης, από τα σύγχρονα στα παλαιότερα». Επίσης γίνονται 
επισημάνσεις για την προσπάθεια τα Αρχαία Ελληνικά να γίνουν πιο ελκυστικά στα παι-
διά και σαν μέσο προτείνεται πάλι η κειμενοκεντρικότητα και η διαθεματικότητα. 

Όλοι οι φιλόλογοι που διδάσκουν αρχαία ελληνικά γνωρίζουν ότι ακόμα τα προβλήματα 
με το μάθημα δεν έχουν λυθεί. Σε αυτή την εισήγηση προτείνεται ένας τρόπος διδασκα-
λίας των αρχαίων ελληνικών με αρωγό τη Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff με στόχο 
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να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί τα προη-
γούμενα χρόνια και εξακολουθούν να τίθενται και στις μέρες μας. 

 
 
 
 
 

Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff 
Carl Orff – Πολυξένη Ματέϋ 

Εμπνευστής της μουσικοκινητικής αγωγής Carl Orff είναι ο γνωστός συνθέτης Carl Orff.  
Γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 1895 στο Μόναχο. Έμαθε από πολύ μικρός να παίζει πιάνο, 
εκκλησιαστικό όργανο και βιολοντσέλο ενώ συνέθετε και τραγούδια. Σπούδασε μουσική 
στη μουσική Ακαδημία του Μονάχου και αποφοίτησε το 1914. Ήταν μαέστρος και διευ-
θυντής χορωδίας σε διάφορες ορχήστρες ή όπερες. Από τις αρχές της δεκαετίας του '20 
το ενδιαφέρον του στράφηκε στη μουσική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα συνέθετε. 
(Carmina Burana, Catulli Carmina, Αντιγόνη, Προμηθέας Δεσμώτης, Οιδίπους Τύραν-
νος). 

Το 1930-1933 διετέλεσε μαέστρος της Munich Bach Society, όπου διηύθυνε διασκευές 
έργων παλιάς μουσικής και δικά του έργα, κυρίως σκηνικά. Μετά το 1945 συνέχισε το 
μουσικοπαιδαγωγικό του έργο. Το 1961 ιδρύθηκε στο Mozarteum του Salzburg το Ινστι-
τούτο Orff. Πέθανε το 1982.  

Θεμέλιο της μουσικοκινητικής αγωγής Carl Orff είναι ο ρυθμός. "Είναι δύσκολο να δι-
δάξεις τον ρυθμό. Τον ρυθμό μπορεί κανείς  μόνο να τον απελευθερώσει. Ο ρυθμός δεν 
είναι κάτι το αφηρημένο, είναι η ίδια η ζωή. Ο ρυθμός δρα και επιδρά, είναι η δύναμη 
που ενώνει τη γλώσσα, τη μουσική και την κίνηση.” (Orff, 1978, σ. 17). Αυτά τα λόγια 
που τα είπε ο ίδιος ο  Carl Orff είναι το σημείο κλειδί της μεθόδου του. Η αρχαία ελληνι-
κή λέξη "μουσική" έχει ακριβώς αυτή την έννοια της ενότητας γλώσσας-μουσικής-
χορού. Αυτό το ξέρουμε από τις Αρχαίες τραγωδίες, όπου παρουσιάζονταν αδιάσπαστα 
τα τρία στοιχεία και από την προσπάθεια αναβίωσης της Αρχαίας τραγωδίας με την Όπε-
ρα. 

Τα τρία στοιχεία του αρχαιοελληνικού όρου "μουσική": γλώσσα-μουσική-χορός, αντι-
στοιχούν στα στοιχεία που απαρτίζουν τον άνθρωπο: πνεύμα-ψυχή-σώμα. Γι αυτό και ο 
C. Orff όπως και ο Πλάτων πριν από 2500 χρόνια είχε την άποψη ότι μια τέτοια αγωγή, 
που βασίζεται στην ένωση μουσικής-κίνησης-λόγου θα έπρεπε να κατέχει κεντρική θέση 
στη γενική αγωγή του παιδιού, με σκοπό την ενότητα ψυχής-πνεύματος-σώματος. Δίνε-
ται μεγάλη σημασία στην υπεύθυνη δράση και πρωτοβουλία, στην ένταξη του παιδιού σε 
ομάδες με σκοπό να αναπτύξει την κοινωνικότητά του, στον αυτοσχεδιασμό ως μέσο α-
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νάπτυξης της δημιουργικότητας, της αυτενέργειας και της φαντασίας του παιδιού και βέ-
βαια στην αισθητική καλλιέργεια.  

Το 1924 ο Carl Orff ίδρυσε στο Μόναχο με την Dorothee Günther  μια σχολή για κινητι-
κή και μουσική αγωγή και δημιούργησε μια μικρή ορχήστρα από κρουστά όργανα ινδο-
νησιακής προέλευσης. Με τον πόλεμο έκλεισε αυτή η σχολή και ξανάνοιξε μετά. Το 
1948 το γερμανικό ραδιόφωνο κάλεσε τον  Carl Orff να γράψει κάποιες εκπαιδευτικές 
εκπομπές που θα παίζονταν από παιδιά και θα απευθύνονταν σε παιδιά. Ο C. Orff συνερ-
γάστηκε με την Gunild Keetman και με παιδιά ηλικίας 8-12 χρόνων, τα οποία συγκέ-
ντρωσε από ένα δημόσιο σχολείο. Η δουλειά του, που είχε διάρκεια πέντε χρόνια, αποτέ-
λεσε τη βάση για να δημιουργηθεί το Schulwerk, Musik fur Kinder, με τον υπότιτλο 
"Στοιχειακή Μουσική και Κινητική Αγωγή". Ο ίδιος γράφει: "Η στοιχειακή μουσική δεν 
είναι ποτέ σκέτη μουσική. Είναι συνδεδεμένη με κίνηση, χορό και λόγο». (Nykrin, 2011, 
σ. 282) 

Στην Ελλάδα τη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Carl Orff εισήγαγε  η στενή συ-
νεργάτης και φίλη του C.Orff, Πολυξένη Ματέυ. Η ζωή της ξεκινάει με την αυγή του 
αιώνα μας, το 1902, στην Αθήνα εκείνης της εποχής με τις άμαξες, τις μονοκατοικίες, τις 
εξοχές και την έντονη πνευματική και πολιτική ζωή. Πατέρας της ήταν ο Όθωνας Ρου-
σόπουλος, χημικός, ιδρυτής της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημίας, με μεγάλη α-
γάπη για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Γενικά ένα ευρύ πνεύμα της εποχής του. Μη-
τέρα της η Ελένη Ρουσοπούλου, το γένος Ναούμ, «φεμινίστρια, συνεργάτης της Καλλι-
ρόης Παρέν, διανοούμενη που διάβαζε ακόμη και Φρόυντ», ενεργό μέλος του Λυκείου 
Ελληνίδων. Καταγόταν από καστοριανούς γουναράδες και είχε γεννηθεί στη Λειψία της 
Γερμανίας. Αδελφή της η Αγνή Ρουσοπούλου, ένα χρόνο μεγαλύτερή της, φεμινίστρια, 
σοσιαλίστρια και δικηγόρος, με την οποία είχε πολύ στενή σχέση. 

Από μικρή ηλικία, από έξι χρόνων περίπου, άρχισε μαθήματα πιάνου στο Ωδείο Αθηνών 
και, όπως θα αποδειχθεί αργότερα, είχε ταλέντο. Από το σπίτι τους περνούσε όλος ο 
πνευματικός κόσμος της εποχής. Στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου γνώρισε τον Μα-
νόλη Τριανταφυλλίδη, που, όπως λέει η ίδια, επηρέασε πολύ τη σκέψη της και τη ζωή 
της και έγινε ένθερμη οπαδός της δημοτικής γλώσσας, με ισχυρά ανεπτυγμένο το γλωσ-
σικό αισθητήριο. 

Το 1922, μετά το θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της πήρε τις κόρες της και πήγαν στη 
Λειψία. Εκεί η Πολυξένη Ματέϋ γράφτηκε στο Ωδείο της Λειψίας. Το 1925 γνωρίστηκε 
με τον Γεώργιο Ματέϋ, ζωγράφο, γραφίστα και καθηγητή στην Ακαδημία Γραφικών Τε-
χνών και βιβλίου της Λειψίας. Έμειναν τρία χρόνια στο Βερολίνο, στην καρδιά της πολι-
τιστικής και καλλιτεχνικής γερμανικής ατμόσφαιρας του μεσοπολέμου. Η Πολυξένη 
Ματέϋ δίνει πολλά ρεσιτάλ εκείνη την εποχή. 

Το 1930 έρχεται στην Αθήνα προσκεκλημένη από το Ωδείο Αθηνών για να δώσει ένα 
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ρεσιτάλ. Το 1935 γνωρίζεται με τον C. Orff στη Σχολή   Günther του Μονάχου. Αυτή η 
συνάντηση ήταν καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της. Ήδη όμως η ίδια έχοντας ε-
μπειρία από το σύστημα της μέχρι τότε μουσικής εκπαίδευσης, αναζητούσε έναν άλλο 
τρόπο προσέγγισης και διδασκαλίας της μουσικής για τα παιδιά. Αυτές τις αναζητήσεις 
της συζήτησε τότε με τον C. Orff. Από τότε συνδέθηκαν μεταξύ τους με μια βαθιά φιλία. 

Το 1938 ιδρύει στην Αθήνα τη Σχολή Ματέϋ. Με τη σχολή συνεργάζονται διάφορες 
προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών της εποχής. Οι παρουσιάσεις της σχο-
λής εισάγουν καινοτομίες και γίνονται δεκτές με πολύ καλές κριτικές από τον τύπο της 
εποχής. Το 1957 ο C. Orff έρχεται  στην Ελλάδα και φέρνει τα πρώτα τεύχη του Schul-
werk, έτσι αρχίζει και η συνεργασία του με την Πολυξένη Ματέϋ για την εφαρμογή του 
συστήματος Ορφ. Η Π. Ματέϋ διδάσκει σε σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
ανοίγοντας τους ορίζοντες της ελληνικής παράδοσης στους ξένους μαθητές.  

Η Π. Ματέϋ όλα αυτά τα χρόνια δίνει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με 
ποικίλη θεματολογία σε σχέση με παιδαγωγικά θέματα, για το Orff – Schulwerk , αλλά 
και για το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Δούλεψε ακούραστα για τη διάδοση και εφαρμογή 
του Orff – Schulwerk. Το 1986 με δική της πρωτοβουλία ιδρύθηκε το διετές μεταπτυχια-
κό τμήμα στην Επιμόρφωση της Σχολής Μωραϊτη για την εκπαίδευση δασκάλων Orff 
στην Ελλάδα, το οποίο συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Orff στο Σάλτσμπουργκ. 
 

Η ιδέα της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών  
με τη συνδρομή της Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff 

Συνεργασία με την Πολυξένη Ματέϋ 
 

Την ιδέα της εισαγωγής της μουσικοκινητικής αγωγής Carl Orff στα φιλολογικά μαθή-
ματα την είχα ως σπουδάστρια στον διετή (τότε) μεταπτυχιακό κύκλο στην Επιμόρφωση 
της Σχολής Μωραϊτη. Η εργασία μου στα Παιδαγωγικά είχε τον τίτλο «Στοιχεία Μουσι-
κοκινητικής Αγωγής Carl Orff στα φιλολογικά μαθήματα». Στην πραγματικότητα όμως 
περιοριζόταν στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας.  Η πε-
ποίθησή μου ήταν (και είναι) ότι ένα μάθημα φιλολογικών μαθημάτων εμπλουτισμένο με 
στοιχεία μουσικοκινητικής αγωγής  Carl Orff γίνεται αυτόματα ένα ζωντανό μάθημα. Τα 
παιδιά έρχονται σε επαφή με τον λόγο μέσα από ένα είδος παιχνιδιού με μουσική και κί-
νηση, που τα ενεργοποιεί, συμμετέχουν τα ίδια στη διαδικασία της μάθησης με ενδιαφέ-
ρον και προτάσεις. Είναι φανερό ότι τα αποτελέσματα θα είναι πιο άμεσα και ουσιαστι-
κά. Είναι γνωστό πως για να συντελεστεί η μάθηση απαιτείται ενδιαφέρον και συμμετο-
χή από τους εκπαιδευόμενους.  

Ένα άλλο στοιχείο είναι η λειτουργία της ομάδας, θεμελιώδες συστατικό της μεθόδου 
Orff. Ο κάθε μαθητής /τρια δεν προσπαθεί να προβληθεί και να αναγνωριστεί σε βάρος 
των άλλων, αλλά ολοκληρώνεται ο ίδιος/η ίδια ως προσωπικότητα μέσα στο σύνολο, δρα 
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και μαθαίνει σε συνεργασία με τους άλλους και για το κοινό όφελος.  

Λίγο μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών μου στη Μουσικοκινητική Αγωγή Carl 
Orff είχα την τύχη να δεχτώ πρόταση συνεργασίας από την Πολυξένη Ματέϋ, η οποία 
είχε υπάρξει και δασκάλα μου όταν ήμουν μικρή, για τη συγγραφή ενός βιβλίου. Το βι-
βλίο δεν πρόλαβε να εκδοθεί, γιατί την έκδοσή του πρόλαβε ο θάνατός της, αφού ήταν 
ήδη σε πολύ προχωρημένη ηλικία.  Η ιδέα της ήταν να επεξεργαστούμε αρχαία κείμενα 
για ομαδική απαγγελία με συνοδεία κρουστών και άλλων οργάνων που χρησιμοποιού-
νται στην ορχήστρα Orff, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν από παιδιά Γυμνασίων και 
Λυκείων και να τα βοηθήσουν να προσεγγίσουν βιωματικά και δημιουργικά τα κείμενα, 
που διδάσκονται ξερά στα πλαίσια του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών. Η σκέψη της 
συνιστούσε μια εκπαιδευτική πρόταση.  

Τα κείμενα που επεξεργαστήκαμε ήταν του Αρχίλοχου, του Ισοκράτη, του Σιμωνίδη, του 
Ξενοφώντα, του Αισχύλου (Πέρσες, Προμηθέας Δεσμώτης), του Αριστοφάνη (Βάτρα-
χοι), του Αισώπου, της Παλαιάς Διαθήκης (Εκκλησιαστής), της Καινής Διαθήκης (Κατά 
Λουκά Ευαγγέλιο Χριστουγέννων, του Κάλβου, Ήλθες, ήλθες χελιδών (κάλαντα Δωδε-
κανησιακά), ένα δίγλωσσο ρητό (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά), και ένα Λατινικό κεί-
μενο.  Τα κείμενα διατρέχουν όλη την ιστορία της ελληνικής γλώσσας σε μια προσπά-
θεια να φανεί η διαχρονικότητα και η συνέχειά της. Ο τίτλος του βιβλίου:  «Έλληνες κα-
λούνται…(Ισοκράτης)», που ήταν και το πρώτο κείμενο του βιβλίου μας.   

Στον πρόλογο του βιβλίου επισημαίνεται: «Την αφορμή για τη δημιουργία αυτού του 
τεύχους έδωσε η σκέψη, πως τώρα που διδάσκονται πάλι τα Αρχαία Ελληνικά στο γυ-
μνάσιο, θα ήταν χρήσιμο να προσφέρουμε στα παιδιά και έναν άλλον τρόπο προσέγγισης 
των αρχαίων κειμένων, έναν τρόπο που θα τους δίνει την ευκαιρία να έρχονται σε επαφή 
με την πολύτιμη αυτή κληρονομιά μας βιωματικά, ενεργά, δημιουργικά…. Επεξεργα-
στήκαμε ορισμένα γνωστά και λιγότερο γνωστά αρχαία κείμενα, όπως: αποσπάσματα 
έργων, ρήσεις, παροιμίες, χρησμούς, αινίγματα, κ.α. για ομαδική απαγγελία με συνοδεία 
κρουστών και άλλων ευκολόπαιχτων οργάνων (γνωστά ως όργανα Orff). Τα κείμενα αυ-
τά μπορούν να εκτελεστούν από τα παιδιά των γυμνασίων και λυκείων ζωντανά, βιωμα-
τικά, δηλαδή με κίνηση, μίμηση και αυτοσχεδιασμό, έτσι ώστε να δημιουργούνται ενίοτε 
και μικρά δρώμενα…. Η εργασία μας αυτή συνιστά μόνο προτάσεις του πώς μπορούν να 
αποδοθούν αρχαία και άλλα κείμενα ρυθμικο – μουσικά και δίνει την ευκαιρία στους κα-
θηγητές να την αλλάξουν, απλοποιήσουν ή εμπλουτίσουν ανάλογα με τη σύνθεση της 
εκάστοτε τάξης, τα μέσα που διαθέτουν και χρησιμοποιώντας βασικά ιδέες ή πρωτοβου-
λίες των παιδιών». 

Η τελευταία αναφορά στην ελευθερία που δίνεται στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά 
εναρμονίζεται απολύτως με το «Έργο για Σχολεία» (Schulwerk) του Carl Orff, σύμφωνα 
με τον οποίο η προσέγγιση της Μουσικικινητικής Αγωγής οφείλει να παραμένει ανοιχτή 
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και εξελίξιμη από εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες σε όλες τις χώρες και εποχές. Πρέπει 
να προφυλαχθεί από τον εγκλωβισμό σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο ή την ο-
ριοθέτηση σε αυστηρή μέθοδο και την κατάργηση της απλότητάς της (Regner, 2005-
2006, 1995, Haselbach, 1992). 

Εφαρμογή της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών  
με τη συνδρομή της μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff  

στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης  
Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών με τη συνδρομή της μουσικοκινητικής Αγωγής 
Carl Orff εφαρμόστηκε σε μαθητές /τριες της Α΄ της Β΄ Γυμνασίου του Πειραματικού 
Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης τις σχολικές χρονιές 2012 -2013 και 2013-2014.  

Έγινε μια προσπάθεια να ενσωματωθούν οι πειραματισμοί στο αναλυτικό πρόγραμμα 
διδασκαλίας, ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία και στις τε-
λικές εξετάσεις του Ιουνίου, όπου θα είχαν κοινά θέματα με τα άλλα τμήματα, στα οποία 
εφαρμόστηκε ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας. Διδάχτηκαν όλα τα κείμενα των βι-
βλίων που προβλέπονταν από το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και κείμενα από τα 
«Γράμματα Ελληνικά» των Κρ. Κ. Πανηγύρη και Εμμ. Φραγκίσκου, καθώς και κείμενα 
από το υπό έκδοση βιβλίο, που αναφέρθηκε παραπάνω.  

Τα κείμενα δουλεύονταν είτε σε ομάδες είτε σε όλη την τάξη. Το κοινό στοιχείο όμως 
ήταν ότι σε κάθε μάθημα γίνονταν δραματοποιήσεις από τα παιδιά με συνοδεία μικρών 
κρουστών οργάνων. Ανάλογα με τη φύση των κειμένων ( μικρή ή μεγάλη έκταση, ποιη-
τική ή πεζή μορφή) παρουσιάζονταν ολόκληρα ή αποσπάσματα αυτών με ρυθμική απαγ-
γελία και μουσική – ρυθμική συνοδεία ή ηχηρές κινήσεις. Τα κείμενα από τα «Γράμματα 
Ελληνικά» δίνονταν πάντα στους μαθητές /τριες ως άγνωστα με μετάφραση ορισμένων 
άγνωστων λέξεων και τα παιδιά τα δούλευαν σε ομάδες με τον τρόπο που είχαν μάθει να 
δουλεύουν και τα αποσπάσματα των κειμένων του σχολικού εγχειριδίου. Ενθαρρύνονταν 
να παίρνουν πρωτοβουλίες, να ετοιμάζουν μικρές παρουσιάσεις και να τα παρουσιάζουν 
στους συμμαθητές/τριες τους. Ακόμα και γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα δουλεύ-
τηκαν με αυτόν τον τρόπο. Επίσης για να μπορούν να παρουσιάζουν τα δρώμενα απο-
μνημόνευαν αποσπάσματα στα Αρχαία Ελληνικά ή ολόκληρα μικρά κείμενα. (αν επρό-
κειτο για κείμενα ήδη επεξεργασμένα με ρυθμική απαγγελία). Ενθαρρύνονταν ακόμα να 
μελοποιήσουν κάποια κείμενα που τους άρεσαν  και να τα παίξουν με το όργανο επιλο-
γής τους. 

Την 1η Μαρτίου ομάδα μαθητών/τριών επισκέφτηκε τις τάξεις όλου του σχολείου και 
απήγγειλε Δωδεκανησιακά κάλαντα (Ήλθες, ήλθες χελιδών) με τη συνοδεία οργάνων και 
την παραδοσιακή χελιδώνα, που κατασκεύασε μια μαθήτρια.  

Παράλληλα κάποιες από αυτές τις δράσεις και τα δρώμενα βιντεοσκοπήθηκαν από μαθη-
τές/τριες και φτιάχτηκε ένα μικρό ταινιάκι το οποίο προβλήθηκε στο φεστιβάλ των Βι-
ντεομουσείων που διοργανώθηκε από τα Πολιτιστικά Θέματα της ΔΔΕ Ανατολικής Ατ-
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τικής. 

Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αγάπησαν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και κάθε 
άλλο παρά βαρετό τους ήταν. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η απόδοσή όλων ήταν πά-
νω από το μέτριο, ακόμα και στις τελικές εξετάσεις. 

Συμπεράσματα 

«Η θέση που υποστηρίζω στο βιβλίο αυτό δεν είναι καινούργια. Την πρωτοδιατύπωσε πριν δυό-
μισι χιλιάδες χρόνια ο Πλάτων. Εγώ θα προσπαθήσω μόνο να εκφράσω την άποψη του Πλάτωνα 
για το τι ρόλο θα πρέπει να παίζει η Τέχνη στην Παιδεία, έτσι ώστε να γίνει άμεσα κατανοητή για 
τις σημερινές ανάγκες και εφαρμόσιμη στις σημερινές συνθήκες. Η θέση είναι: Η Τέχνη θα πρέπει 
να είναι η βάση της Παιδείας». (Read, 1958, σ. 5) 

Η αναγκαιότητα της εισαγωγής των Τεχνών στην εκπαίδευση έχει γίνει πλέον κατανοητή από 
όλους μας σήμερα. Πρακτικές που χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια σε άλλες χώρες, αρχί-
ζουν δειλά δειλά να εφαρμόζονται και στην ελληνική πραγματικότητα και να θεσμοθετούνται και 
από την πολιτεία. Υπάρχουν σίγουρα πολλά ερωτηματικά σχετικά με το ποιοι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούν να εφαρμόσουν αυτές τις πρακτικές, με το αν πρέπει να υπάρξει συνεργασία με ειδικούς 
μουσικοπαιδαγωγούς, με τους μουσικούς των σχολείων ή και με καλλιτέχνες που θα υποστηρί-
ξουν τον μέσο εκπαιδευτικό σε αυτές τις προσπάθειες.  Το βέβαιο όμως είναι ότι δεν υπάρχει 
επιστροφή.  Στο στείρο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, που αφήνει αδιάφορους τους μαθη-
τές, θα πρέπει εμείς οι εκπαιδευτικοί να έχουμε να αντιπροτείνουμε τεχνικές που να βοηθούν τα 
παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά και να είναι ενεργοί διαμορφωτές της μαθησιακής διαδικασί-
ας. Γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει όλες οι Τέχνες να εισαχθούν στο σχολείο με κάποιους τρόπους 
και οι μαθητές να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, αλλά και επαρκείς αποδέκτες όλων των μορφών 
τέχνης. 

Η Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff συνδυάζει τη μουσική, την κίνηση και τον λόγο και είναι 
ένα πρόσφορο μέσο  για τη διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. Τα παιδιά 
καλούνται να δημιουργήσουν τα ίδια, να αυτοσχεδιάσουν, να αυτενεργήσουν και όχι να μείνουν 
παθητικοί δέκτες της γνώσης που τους προσφέρεται. Με αυτόν τον τρόπο αφομοιώνουν καλύτερα 
και πιο ουσιαστικά την ύλη που τους παρέχεται. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική και 
την κίνηση, στοιχεία που τα χαλαρώνουν από τις καθημερινές εντάσεις, οξύνουν τις αισθήσεις 
τους, τους αναπτύσσουν την αισθητική και άρα τα ολοκληρώνουν ως άτομα. Συγχρόνως ανα-
πτύσσουν πρωτοβουλία, φαντασία και δημιουργικότητα. Το γεγονός αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυ-
πο στη δημιουργία της προσωπικότητάς τους, αλλά και έμμεσο σε ολόκληρη την κοινωνία, όταν 
αργότερα θα κληθούν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή ως υπεύθυνοι πολίτες. 
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Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα που 
διέπουν τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους 

 
                 Ζερβού Κυριακή                                               Σοφός Αλιβίζος 
     Εκπαιδευτικός Π.Ε.70/ΠΕ13, Mcs              Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/στημιο Αιγαίου 
        kikizervou@hotmail.com                                     lsofos@rhodes.aegean.gr 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις γνώσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα που διέπουν τους 
Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Συγκεκριμένα κατά πόσο γνωρίζουν την έννοια 
των πνευματικών δικαιωμάτων και το γεγονός ότι οι διάφοροι εκπαιδευτικοί πόροι 
που βρίσκονται στο Διαδίκτυο διέπονται από πνευματικά δικαιώματα, των οποίων 
πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία τους από τους εκπαιδευτικούς που κάνουν 
χρήση αυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αγνοούν 
στην μεγάλη πλειοψηφία τους τις έννοιες αυτές και καταπατούν εν αγνοία τους τα 
πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών που διακινούν τη δουλειά τους στο Διαδί-
κτυο, ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Λέξεις κλειδιά: Πνευματικά δικαιώματα, Διαδίκτυο, Εκπαιδευτικοί, Ανοικτοί Εκπαι-
δευτικοί πόροι 

Εισαγωγή 
Περί Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Στη σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας έχει αρχίσει πια να δημιουργεί-
ται ένας νέος πολιτισμός, ο πολιτισμός της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα πάντα μπορούν  
να μεταφερθούν μέσω του διαδικτύου που αποτελεί πια και το νέο είδος που αντικα-
θιστά ταχύτατα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μπαντή - Μαρκούτη, 2010). Σκόπιμο, 
επίσης, είναι να αναφερθεί ότι οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν διαμορφώσει και 
νέες κατηγορίες έργων πνευματικής ιδιοκτησίας πέρα από τις παραδοσιακές. Συγκε-
κριμένα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν μόνο σε ψηφιακή μορφή όπως τα 
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ άλλα έργα μόνο σε αναλογική μορφή, 
όπως για παράδειγμα έργα ζωγραφικής. Ωστόσο, αντίγραφα τους μπορούν να βρε-
θούν και σε ψηφιακή μορφή. Παράλληλα, η πλειονότητα των πνευματικών έργων 
μπορεί να υπάρξει εξίσου σε αναλογική και ψηφιακή μορφή όπως οι βάσεις δεδομέ-
νων, οι φωτογραφίες, μουσικά και καλλιτεχνικά έργα, λογοτεχνικά και δραματικά 
έργα αλλά και τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές μεταδόσεις (Μπαντή - Μαρκούτη, 2010).  

Η προστασία που παρέχει η πνευματική ιδιοκτησία  δεν καλύπτει την προσπάθεια, τις 
ιδέες ή τη σύνδεση ενός σχεδίου με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, επιχείρηση ή δρα-
στηριότητα, αλλά την πρωτότυπη έκφραση αυτών των ιδεών (Roffe, 2000). Τα έργα 
των συγγραφέων, καλλιτεχνών και μουσικών συνήθως διέπονται αυτομάτως από δι-
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είτε αυτό ορίζεται ρητά είτε όχι. Στις περισσότε-
ρες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η πνευματική ιδιοκτησία λειτουργεί 
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αυτομάτως και δεν απαιτείται από τους πνευματικούς δημιουργούς να δηλώσουν κά-
που το έργο τους, ούτε καν να το σηματοδοτήσουν με το σύμβολο της Π.Ι  προκειμέ-
νου να την αποκτήσουν (Cornish, 1999).  

Παρά το γεγονός ότι η έννοια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων εμπεριέχει 
συνήθως και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ωστόσο, η τεχνολογία δε 
βοηθά πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα 
προβλήματα. Πολλές φορές η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να έρ-
θει σε σύγκρουση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Μπαντή - Μαρ-
κούτη, 2010).. Για να κριθεί ένα έργο πρωτότυπο θα πρέπει υπό παρόμοιες συνθήκες 
κανείς άλλος δημιουργός να μην ήταν σε θέση να δημιουργήσει παρόμοιο έργο ή το 
έργο να εμφανίζει μια ιδιαίτερη ατομικότητα που του προσδίδει ένα δημιουργικό ύ-
ψος με βάση το οποίο διακρίνεται από τα άλλα έργα (Νικολόπουλος, 2005). 
 

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Διαδίκτυο 

Με βάση τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της τέχνης το κράτος είναι υπο-
χρεωμένο τόσο από τον εθνικό νόμο όσο και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυ-
ρώσει να λαμβάνει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την προστασία της πνευματι-
κής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων του δημιουργού έργου τέχνης επί του δημιουρ-
γήματος του (Δαγτόγλου, 2005).  

Είναι γεγονός ότι το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας στα διάφορα κράτη έχει διαφο-
ρετική προστασία. Η κλασική επιβολή της νομοθεσίας στην απτή πραγματικότητα 
διαφέρει από αυτήν στο Διαδίκτυο, όπου καθίσταται λιγότερο αποτελεσματική, αφού 
τα γεωγραφικά όρια ξεπερνιούνται, η ταυτότητα μπορεί να αλλάξει, η καταγωγή και 
όλα γενικά τα στοιχεία του παραβάτη μπορούν να είναι και ψευδή. Καθώς το κόστος 
της διάδοσης και αντιγραφής των πληροφοριών στο Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα χαμη-
λό, η επιβολή του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. 
Πραγματοποιείται μεγάλη αναπαραγωγή έργων, αφού το μόνο που χρειάζεται είναι η 
σύνδεση στο Διαδίκτυο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Κατά συνέπεια, η εξεύρεση 
των παραβατών της πνευματικής ιδιοκτησίας και η ανάληψη νομικών ενεργειών κα-
θίσταται εξαιρετικά ακριβή (Elkin-Koren, 2011).  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οδηγία 2001/19/EC για 
την εναρμόνιση συγκεκριμένων πλευρών της αντιγραφής και των συγγενικών δι-
καιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Σκόπιμο είναι να γίνει σαφές από την 
αρχή ότι, η υιοθέτηση νομοθεσίας για την εξουσία των δημιουργών δε συνοδεύεται 
και από μια υιοθέτηση των εξαιρέσεων αυτής, αφού ορισμένα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να υιοθετήσουν μερικές από τις απαριθμούμενες εξαιρέσεις και άλλα όχι 
(Μαρίνος, 2001). Όμως οι περισσότερες χώρες, στην νομοθεσία για τα πνευματικά 
δικαιώματα, με αποφάσεις δικαστηρίων,  έχουν ορίσει ορισμένες εξαιρέσεις, όπου 
επιτρέπεται η χρήση του  προστατευόμενου έργου, π.χ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
σε αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό συνήθως καλείται “δίκαιη πρακτική”, “δίκαιη συμπε-
ριφορά”  ή “δίκαιη χρήση”, ο όρος αλλάζει από χώρα σε χώρα (Hofman, 2009).  

429

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Τι γίνεται όμως στην ελληνική επικράτεια; Η συμβατική προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων κυρίως παρέχεται με το νόμο 2121/1993 που αποτελεί τη βασική μορφή 
προστασίας έως σήμερα. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες χρήσης των ανοι-
κτών εκπαιδευτικών πόρων χαρακτηρίζεται ευρύ. Μερικά από αυτά τα νομικά πλαί-
σια απλώς επιτρέπουν  την παραγωγή φωτοαντιγράφων ενώ άλλα  επιτρέπουν στους  
χρήστες να προσαρμόσουν ανάλογα τους πόρους που χρησιμοποιούν (Bogue, 2005). 

Ως προς την προστασία των έργων που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η πρόοδος της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη δημιουργία τεχνολογικών 
μέτρων προστασίας που επιτρέπουν τον έλεγχο της χρήσης του ψηφιακού υλικού. Το 
δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να ενισχύσει νομικά την αποτρεπτι-
κότητα της παράνομης χρήσης των προστατευόμενων έργων έχει συμπεριλάβει αυ-
στηρές κυρώσεις για την περίπτωση της εξουδετέρωσης των τεχνολογικών μέτρων 
(Βαγενά, 2007). Τι συμβαίνει όμως στον εκπαιδευτικό κόσμο όπου η συλλογή έργων 
από το Διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι αθρόα;  

Μεθοδολογία 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν 
στα σχολεία της Θεσσαλονίκης σχετικά με το γεγονός ότι οι διάφοροι εκπαιδευτικοί 
πόροι που βρίσκονται στο Διαδίκτυο διέπονται από πνευματικά δικαιώματα, των ο-
ποίων πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία τους από τους εκπαιδευτικούς που κά-
νουν χρήση αυτών.  

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν το γραπτό α-
νώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από σαφείς ερωτήσεις, ήταν σύντο-
μο έτσι ώστε να συμπληρώνεται γρήγορα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
συμμετεχόντων προκειμένου οι απαντήσεις να είναι όσον το δυνατόν πλησιέστερες 
στην πραγματικότητα (Cohen & Manion, 1997). Το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι το συ-
μπλήρωσαν οικειοθελώς ισχυροποιεί την ειλικρίνεια των απαντήσεων (Javeau 2000). 
Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα εκτιμάται ότι 
διασφάλισε την εγκυρότητα της οποίας βασικά κριτήρια είναι η αντικειμενικότητα 
(στοχευμένα ανώνυμα ερωτηματολόγια), η μεθοδικότητα (αποφυγή ασαφειών), η ε-
μπειρικότητα (χρήση κατάλληλων μεταβλητών) και η δημοσιότητα (κοινοποίηση α-
ποτελεσμάτων) (Cohen & Manion, 1997). 

Το δείγμα της έρευνας εξαρτάται από το στόχο της έρευνας και από τη φύση του υπό 
διερεύνηση πληθυσμού, αφού πρωτίστως έχουν καθοριστεί τα είδη των σχέσεων που 
θα διερευνηθούν (Cohen & Manion, 1997). Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν εν 
ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρε-
τούν στα σχολεία της  Θεσσαλονίκης. Στα σχολεία που διενεργήθηκε η έρευνα εργά-
ζονται συνολικά 310 εκπαιδευτικοί. Το σύνολο των συμπληρωμένων ερωτηματολο-
γίων ανήλθε σε 206 ερωτηματολόγια, αντιπροσωπεύοντας 66,45% των εκπαιδευτικών 
των συγκεκριμένων σχολείων της Θεσσαλονίκης.  
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Επειδή η παρούσα έρευνα αφορά μόνο εκπαιδευτικούς του νομού Θεσσαλονίκης, υ-
πόκειται εκ των πραγμάτων σε γεωγραφικούς περιορισμούς. Παρόλα αυτά τα αποτε-
λέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν 
από φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχέση με 
τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτές να εξασφαλίσουν 
νομιμότητα στη χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών περιεχομένων, ή ακόμη και ως ενδει-
κτικά στοιχεία σε περαιτέρω έρευνες. 

Έτσι, λοιπόν, το βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν το εάν γνωρίζουν οι εν ενεργεία 
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το γεγονός ότι οι διά-
φοροι εκπαιδευτικοί πόροι που βρίσκονται στο Διαδίκτυο διέπονται από πνευματικά 
δικαιώματα. Το ερώτημα αυτό αναλύθηκε σε τέσσερα επιμέρους ερωτήματα, που α-
ποτέλεσαν και το ερωτηματολόγιο της έρευνας: 1. Εάν γνωρίζουν τι είναι τα πνευμα-
τικά δικαιώματα, 2. Εάν γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώ-
ματα στην εκπαίδευση, 3. Εάν γνωρίζουν ότι οι ΑΕΠ υπόκεινται σε νομικούς περιο-
ρισμούς ως προς τα πνευματικά δικαιώματα και 4. Εάν λαμβάνουν υπόψη το νομοθε-
τικό πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία όταν χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό 
από το διαδίκτυο.  

Αποτελέσματα 

Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων στο ερευνητικό ερώτημα πραγματοποιήθηκε αρχικά 
περιγραφικά 

Πίνακας 1:Γνωρίζω τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα 

 Συχνότητα 
Ποσοστό 

% 
Έγκυρο Ποσο-

στό % 
Συνολικό Πο-

σοστό % 
Αξία Καθόλου 7 3,4 3,4 3,4 

Λίγο 35 17,0 17,0 20,4 
Αρκετά 58 28,2 28,2 48,5 
Πολύ 55 26,7 26,7 75,2 
Πάρα Πολύ 51 24,8 24,8 100,0 
Σύνολο 206 100,0 100,0  

Η πρώτη ερώτηση διερευνά το εάν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τι είναι τα πνευματι-
κά δικαιώματα και οι απαντήσεις που δόθηκαν είχαν ως εξής: οι 58 (28,2%) αρκετά, 
οι 55 (26,7%) πολύ, οι 51 (24,8%) πάρα πολύ, οι 35 (17,00%) λίγο, οι 7 (3,4%) καθό-
λου (πίνακας1). Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι είναι πνευματικά δικαιώ-
ματα. 
 
Πίνακας 2:Γνωρίζω το νομοθετικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα στην 
εκπαίδευση 
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 Συχνότητα 
Ποσοστό 

% 
Έγκυρο Ποσο-

στό % 
Συνολικό Πο-

σοστό % 
Αξία Καθόλου 65 31,6 31,6 31,6 

Λίγο 67 32,5 32,5 64,1 
Αρκετά 34 16,5 16,5 80,6 
Πολύ 22 10,7 10,7 91,3 
Πάρα Πολύ 18 8,7 8,7 100,0 
Σύνολο 206 100,0 100,0  

Η δεύτερη ερώτηση αφορά το εάν γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για τα πνευματι-
κά δικαιώματα στην εκπαίδευση και συγκέντρωσε τις εξής: απαντήσεις: οι 67 
(32,5%) καθόλου, οι 65 (31,6%) λίγο, οι 34 (16,5%) αρκετά, οι 22 (10,7%) πολύ και 
οι 18 (8,7%) πάρα πολύ (πίνακας 2). Ερχόμενοι, λοιπόν, πιο συγκεκριμένα στα πνευ-
ματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση, οι απαντήσεις αρχίζουν πάλι να διαφοροποιού-
νται και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει καθόλου ή ότι γνω-
ρίζει λίγο το νομοθετικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση.  
 
Πίνακας 3: Γνωρίζω ότι οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι υπόκεινται σε νομικούς 
περιορισμούς ως προς τα πνευματικά δικαιώματα 

 Συχνότητα 
Ποσοστό 

% 
Έγκυρο Ποσο-

στό % 
Συνολικό Πο-

σοστό % 
Αξία Καθόλου 78 37,9 37,9 37,9 

Λίγο 67 32,5 32,5 70,4 
Αρκετά 26 12,6 12,6 83,0 
Πολύ 18 8,7 8,7 91,7 
Πάρα Πολύ 17 8,3 8,3 100,0 
Σύνολο 206 100,0 100,0  

Στην τρίτη ερώτηση που αφορά το εάν γνωρίζουν ότι οι ΑΕΠ υπόκεινται σε νομικού 
περιορισμούς, οι απαντήσεις τους κυμάνθηκαν ως ακολούθως: οι 78 (37,9%) καθό-
λου, οι 67 (32,5%) λίγο, οι 26 (12,6%) αρκετά, οι 18 (8,7%) πολύ και οι 17 (8,3%) 
πάρα πολύ (πίνακας 3). Στα ίδια δεδομένα με την προηγούμενη ερώτηση οι απαντή-
σεις και εδώ φανερώνουν ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι συμμετέχοντες αγνοούν 
παντελώς ή γνωρίζουν ελάχιστα ότι οι ΑΕΠ υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ως 
προς τα πνευματικά δικαιώματα. 

 
Πίνακας 4: Λαμβάνω υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτη-
σία όταν χρησιμοποιώ εκπαιδευτικό υλικό από το Διαδίκτυο 

 Συχνότητα 
Ποσοστό 

% 
Έγκυρο Ποσο-

στό % 
Συνολικό  Πο-

σοστό % 
Αξία Καθόλου 63 30,6 30,6 30,6 

Λίγο 57 27,7 27,7 58,3 

432

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Αρκετά 49 23,8 23,8 82,0 
Πολύ 21 10,2 10,2 92,2 
Πάρα Πολύ 16 7,8 7,8 100,0 
Σύνολο 206 100,0 100,0  

Στην τέταρτη ερώτηση που διερευνά το εάν λαμβάνουν υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο 
για την πνευματική ιδιοκτησία όταν χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό από το Διαδί-
κτυο, οι απαντήσεις ήταν οι εξής: οι 63 (30,6%) καθόλου, 57 (27,7%) λίγο, οι 49 
(23,8%) καθόλου, οι 21 (10,2%) πολύ και οι 16 (7,8%) πάρα πολύ (πίνακας 4). Και 
σε αυτή την ερώτηση τα ποσοστά διατηρούνται σχεδόν ίδια με πριν, καθώς οι περισ-
σότεροι φαίνεται ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου ή λαμβάνουν λίγο υπόψη 
τους το νομοθετικό πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία όταν χρησιμοποιούν εκ-
παιδευτικό υλικό από το Διαδίκτυο. 

Επαγωγική Στατιστική Ανάλυση 

Για να διαπιστωθεί κατά πόσο εξαρτώνται οι απαντήσεις στο ερευνητικό ερώτημα, 
από το φύλο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την ηλικία, την προϋπηρεσία, την ειδικότητα, 
τις σπουδές και τις επιμορφώσεις, πραγματοποιήθηκε επαγωγική ανάλυση. Είχε 
προηγηθεί έλεγχος της κανονικότητας κατανομής των μεταβλητών με το στατιστικό 
κριτήριο Kolmogorov-Smirnov το οποίο ελέγχει την προσαρμογή των δεδομένων 
στην κανονική κατανομή.  Το κριτήριο ελέγχει τη μηδενική υπόθεση ότι η μορφή της 
κατανομής των δεδομένων μας δεν διαφέρει από την κανονική. Για να είναι κανονική 
η κατανομή το αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να είναι μη σημαντικό (Ρούσσος & 
Τσαούσης, 2011). Στην περίπτωσή μας βρέθηκε ότι δεν υπάρχει κανονική κατανομή 
καθώς έχουμε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα (p < 0,05).  

Προκειμένου να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στις μεταβλητές 
φύλο, βαθμίδα εκπαίδευσης και των τεσσάρων ερωτήσεων που αναφέρονται ανωτέρω 
στη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Mann & Whitney (U). Το 
εν λόγω μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δια-
πιστώσουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε δυο διαφορε-
τικά επίπεδα μιας ανεξάρτητης μεταβλητής και όταν χρησιμοποιούμε σχεδιασμό ανε-
ξάρτητων δειγμάτων. (Ρούσσος & Τσαούσης 2011). Εντός της παρενθέσεως αναγρά-
φεται ο αριθμός του δείγματος. Η μεταβλητή φύλο παρουσιάζει στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά με το ότι λαμβάνουν υπόψη τους το νομοθετικό περιεχόμενο για την 
πνευματική ιδιοκτησία όταν χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό από το Διαδίκτυο, 
αφού U (83,123) = 4170,500  p = 0,021. Η μεταβλητή βαθμίδα εκπαίδευσης παρου-
σιάζει στατιστική σημαντικότητα με το ότι λαμβάνουν υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο 
για την πνευματική ιδιοκτησία όταν χρησιμοποιούν υλικό από το Διαδίκτυο αφού U 
(105,101) = 4388,500  p = 0,027  

Προκειμένου να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στις μεταβλητές 
ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικότητα, σπουδές, επιμόρφωση και στο σύνολο των απαντή-
σεων του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Kruskal-
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Wallis. Το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis (Η) χρησιμοποιείται όταν έχουμε 
μια ανεξάρτητη μεταβλητή με περισσότερα από δύο επίπεδα και όταν ο σχεδιασμός 
είναι ανεξάρτητων δειγμάτων (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Εντός της παρενθέσεως 
αναγράφεται ο βαθμός ελευθερίας. Η μεταβλητή προϋπηρεσία παρουσιάζει στατιστι-
κή σημαντικότητα με τη γνώση των πνευματικών δικαιωμάτων, αφού Η (3) =9,193  p 
= 0,027, με την λήψη υπόψη του νομοθετικού πλαισίου για την πνευματική ιδιοκτη-
σία όταν χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό από το Διαδίκτυο, αφού Η (3) =  9,229  p 
= 0,026. Η μεταβλητή ειδικότητα παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα με τη γνώ-
ση των πνευματικών δικαιωμάτων Η (6) = 14,891 p = 0,021 Η μεταβλητή σπουδές  
παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα με τη γνώση των πνευματικών δικαιωμάτων, 
αφού Η (3) = 7,712 p = 0,0049 και με τη γνώση ότι οι ΑΕΠ υπόκεινται σε νομικούς 
περιορισμούς ως προς τα πνευματικά δικαιώματα, αφού Η (3) = 12,685 p = 0,005. 
 

Συμπεράσματα 

Ως προς το ερευνητικό μας ερώτημα που αφορά τη γνώση των πνευματικών δικαιω-
μάτων και την χρήση τους σε σχέση με τους ΑΕΠ, παρατηρείται μια αντίφαση. Έτσι 
ενώ, αρχικώς, κατά το ήμισυ περίπου δηλώνουν ότι γνωρίζουν γενικά τι είναι τα 
πνευματικά δικαιώματα, καθώς η έννοια ακούγεται συχνά σε διάφορες εκφάνσεις της, 
στην πορεία και όταν αυτή εξειδικεύεται στην εκπαίδευση, τα αποτελέσματα των α-
παντήσεων μεταβάλλονται αποδεικνύοντας ότι τελικά αγνοούν το θεσμικό πλαίσιο 
των πνευματικών δικαιωμάτων στην εκπαίδευση. Έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα 
στην εκπαίδευση και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει ότι οι 
ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ως προς τα πνευ-
ματικά δικαιώματα. Εξίσου μεγάλο ποσοστό δεν λαμβάνει υπόψη του το νομοθετικό 
πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία όταν χρησιμοποιεί υλικό από το Διαδίκτυο.  

Επίσης, από τις επαγωγικές αναλύσεις που έγιναν προκύπτει ότι το φύλο και η βαθμί-
δα εκπαίδευσης παίζουν ρόλο μόνο στο αν λαμβάνουν υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο 
για την πνευματική ιδιοκτησία όταν χρησιμοποιούν υλικό από το Διαδίκτυο. Η προϋ-
πηρεσία επηρεάζει το εάν γνωρίζουν τα πνευματικά δικαιώματα και εάν λαμβάνουν 
υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία όταν χρησιμοποιούν υ-
λικό από το Διαδίκτυο. Η ειδικότητα παίζει ρόλο στο εάν γνωρίζουν τα πνευματικά 
δικαιώματα, καθώς είναι αυτονόητο για παράδειγμα ένας νομικός να γνωρίζει καλύ-
τερα το αντικείμενο σε σχέση με άλλες ειδικότητες. Το επίπεδο σπουδών επηρεάζει 
τη γνώση των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και τη γνώση ότι οι ΑΕΠ υπόκεινται 
σε νομικούς περιορισμούς ως προς τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς κάποιες σπου-
δές αναφέρονται στα πνευματικά δικαιώματα. Αντιθέτως, οι επιμορφώσεις δεν σχετί-
ζονται καθόλου με το αντικείμενο των πνευματικών δικαιωμάτων, ευκόλως κατανοη-
τό, αφού οι επιμορφώσεις που προσφέρονται για τους εκπαιδευτικούς με αντικείμενο 
τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση είναι μηδαμινές.  

Με λίγα λόγια, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν γνωρί-
ζουν το νομικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση, ούτε όταν 

434

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό από το Διαδίκτυο, πράγμα λογικό αφού όπως α-
ποδεικνύεται δεν το γνωρίζουν. Το φύλο, η βαθμίδα εκπαίδευσης, η προϋπηρεσία, η 
ειδικότητα και οι σπουδές επηρεάζουν μόνο κάποιες απαντήσεις τους, ενώ οι επιμορ-
φώσεις και η ηλικία δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η διαπίστωση της άγνοιας των εκπαι-
δευτικών ως προς τα πνευματικά δικαιώματα που διέπουν τους ΑΕΠ, εμφανίζει επι-
τακτική την ανάγκη επιμόρφωσης τους, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν 
σύννομα στους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης.  
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Περίληψη 

Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί αντικείμενο εκτε-
ταμένης έρευνας, λόγω των επιδράσεων που έχει τόσο στην ψυχική και σωματική υ-
γεία των εκπαιδευτικών όσο και στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης των διαστάσεων της 
επαγγελματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκ-
παίδευσης (Φυσικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών, Αισθητικής Αγωγής, Μουσικής, 
Πληροφορικής) με το σχολικό κλίμα της μονάδας στην οποία υπηρετούν, όπως αυτό 
προσδιορίζεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών και τη συμπεριφο-
ρά του διευθυντή. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 178 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
Α/θμιας και Β/θμιας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις διαστάσεις της επαγγελ-
ματικής εξουθένωσης η αποπροσωποποίηση σχετίζεται με διαστάσεις του σχολικού 
κλίματος και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και των δύο 
βαθμίδων, ενώ οι διαστάσεις της συναισθηματικής εξάντλησης και προσωπικής επί-
τευξης σχετίζονται με διαστάσεις του σχολικού κλίματος και τις συνθήκες εργασίας 
κατά περίπτωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας αντίστοιχα. 

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, σχολικό κλίμα, συνθήκες εργασίας 

Εισαγωγή 

Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εκπαι-
δευτικό, ο οποίος συνδιαμορφώνει την πραγματικότητα του σχολείου και προσδίδει 
μαζί με τους μαθητές του την ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης. Ωστόσο, στις 
σημερινές μεταβαλλόμενες συνθήκες, η πολυπλοκότητα του έργου του εκπαιδευτικού 
και οι αυξανόμενες απαιτήσεις του ρόλου του δημιουργούν στον εκπαιδευτικό συν-
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θήκες έντονου στρες και συχνά οδηγείται σε «επαγγελματική εξουθένωση» (Παππά, 
2006, σελ. 135), με αποτέλεσμα την αδυναμία να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο έργο 
του. Μολονότι ο Freudenberger (1974) είναι ο πρώτος που ανέδειξε το σύνδρομο της 
επαγγελματικής εξουθένωσης, ο οποίος για να περιγράψει το φαινόμενο αυτό διάλεξε 
τον όρο «burnout», εντούτοις  το όνομα που είναι συνδεδεμένο με τη διερεύνηση του 
όρου της επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι αυτό της Maslach (1976). H Maslach 
(1976, 1982) έδωσε ίσως τον περιεκτικότερο ορισμό για την εξουθένωση, ως την α-
πώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους οποίους κάποιος εργάζεται, συ-
μπεριλαμβανομένης της σωματικής εξάντλησης και χαρακτηρίζεται από συναισθημα-
τική εξάντληση όπου ο επαγγελματίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήματα συ-
μπάθειας ή σεβασμού για τους πελάτες ή ασθενείς.  

Η επαγγελματική εξουθένωση, όπως αναφέρουν οι ερευνητές και κυρίως η Maslach 
και οι συνεργάτες της (Maslach & Jackson, 1986· Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) 
προσδιορίζεται από τρεις διαστάσεις-χαρακτηριστικά: α) τη συναισθηματική εξάντλη-
ση που εκδηλώνεται με μία συνεχή αίσθηση έντασης και ψυχικής κόπωσης και καθι-
στά τον επαγγελματία ανίκανο να συγκεντρωθεί στα εργασιακά του καθήκοντα, β) 
την αποπροσωπoπoίηση που εκδηλώνεται με τη δημιουργία απρόσωπων σχέσεων με 
τους μαθητές και τους γονείς και που αναφέρεται στην ανάπτυξη ουδέτερων ή ακόμη 
και αρνητικών αισθημάτων και την απομάκρυνση του επαγγελματία από τους αποδέ-
κτες των υπηρεσιών του, οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζονται και αντιμετωπίζονται υπο-
τιμητικά και γ) το μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης που εκδηλώνεται με τη 
μείωση της απόδοσης του εργαζόμενου. Αναφέρεται στο μειωμένο επιθυμητό και ε-
πιδιωκόμενο αίσθημα ικανοποίησης του επαγγελματία από την εργασία του και μια 
τάση να αξιολογεί αρνητικά ότι αφορά στην εργασία του και συνοδεύεται από αισθή-
ματα ανεπάρκειας και μειωμένη αυτοεκτίμηση (Maslach & Jackson, 1986).  

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται από επαγγελματική εξουθένωση επιδρούν αρ-
νητικά στον εαυτό τους, στους μαθητές τους και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το φαι-
νόμενο αυτό, προκαλείται από πολλούς παράγοντες, προσωπικούς διαπροσωπικούς 
και οργανωτικούς. Οι περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, μέχρι σήμερα, σε μια 
προσπάθεια αιτιολογικής ερμηνείας του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένω-
σης, εντοπίζουν τα αίτια σε μια δυναμική αλληλεπίδραση του ατόμου με το εργασια-
κό του περιβάλλον και στους παράγοντες που οδηγούν σε μεταστροφή του δημιουρ-
γικού σε προβληματικό stress στο χώρο εργασίας (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 
1995, σελ. 246· Vachon, 1987). Κύριες πηγές  του στρες των εκπαιδευτικών που συ-
ντελούν στην επαγγελματική εξουθένωση αποτελούν: α) η διδασκαλία μαθητών που 
στερούνται κινήτρων, β) η διατήρηση της πειθαρχίας, γ) η πίεση χρόνου και ο φόρτος 
εργασίας, δ) η αντιμετώπιση των αλλαγών, ε) η αξιολόγησή τους από τους άλλους, 
στ) οι σχέσεις με τους συναδέλφους, ζ) η έλλειψη αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης, 
η) η διοίκηση και διαχείριση του οργανισμού, θ) η ασάφεια και οι συγκρούσεις του 
ρόλου τους και ι) οι κακές συνθήκες εργασίας. (Travers & Cooper, 1996· Ben-
mansour, 1998· Pithers & Soden, 1998, όπ. αναφ. στο Kyriacou 2001, σελ. 29). Μά-
λιστα, σε διεθνείς έρευνες διαπιστώνεται ότι περίπου 60-70% των εκπαιδευτικών ε-
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πανειλημμένα δείχνουν σημάδια εξουθένωσης και ένα ποσοστό 30% περίπου όλων 
των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες έδειξαν ευδιάκριτα συμπτώματα εξουθένω-
σης (Antoniou, Polychroni & Walters, 2000· Capel, 1992· Kyriacou, 1987).  

Το σχολείο ως οργανωτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
ενός ιδιαίτερου κλίματος, που με τη σειρά του προσδιορίζει και το εργασιακό περι-
βάλλον του εκπαιδευτικού. Κατά τους ερευνητές και κυρίως τον Hoy και τους συνερ-
γάτες του (Hoy & Clover, 1986∙ Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991, σελ. 15), το κλίμα 
του σχολείου προσδιορίζεται ως ανοικτό όταν υπάρχει συνεργατικότητα, συναδελφι-
κότητα, επαγγελματική στάση, οικειότητα,  χαμηλός βαθμός αποδέσμευσης/απάθειας 
και αποφυγής από το καθήκον και ο διευθυντής είναι υποστηρικτικός με χαμηλό βαθ-
μό κατευθυντικής στάσης. Οι μειωμένες προσδοκίες και απαιτήσεις, η περιθωριοποί-
ηση των εκπαιδευτικών (Αμαραντίδου & Κουστέλιος, 2009) - όπως αυτή γίνεται α-
ντιληπτή από τους άλλους εκπαιδευτικούς (Musgrove & Taylor, 1969, όπ. αναφ. στο 
Αμαραντίδου & Κουστέλιος, 2009), από τους μαθητές και τους γονείς (Ephraty, Arzi, 
& Ben-Sira, 1988), αλλά και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων 
(Sparkes, Templin, & Schempp, 1990) - μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνω-
ση στο σχολείο και τον περιορισμό των ευκαιριών μάθησης του ενός εκπαιδευτικού 
από τον άλλο και της συνεργασίας με στόχο την αλλαγή. Πολλές φορές οι διευθυντές, 
οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί σύμβουλοι θεωρούν, ότι είναι ανώφελο να συμμετέ-
χει ο καθηγητής φυσικής αγωγής  ή της μουσικής, κυρίως στην Α/θμια Εκπαίδευση, 
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα μεμονωμένων μαθητών, παιδαγωγικές συ-
ζητήσεις ή την οργάνωση του σχολείου (Ephraty et al., σελ. 66) και ο ρόλος τους πε-
ριορίζεται στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Σε κάποιες από τις ειδικότητες των εκπαι-
δευτικών η απομόνωση λόγω της διαφοροποίησης του αντικειμένου διδασκαλίας εί-
ναι πιο έντονη όπως αυτή των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.  Ο Davis (1981) ανέ-
φερε ότι η «αποσύνδεση» των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής από το υπόλοιπο δι-
δακτικό προσωπικό είναι ένας από τους τέσσερις παράγοντες που εξηγούν το 70% 
της δυσαρέσκειάς τους από την εργασία.  

Στο χώρο της εγχώριας ερευνητικής αρθρογραφίας η έρευνα που αφορά στην επαγ-
γελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των ειδικο-
τήτων και των μαθημάτων που διδάσκουν σε σχέση με το σχολικό κλίμα και τις συν-
θήκες εργασίας είναι περιορισμένη, με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό ερευνών που α-
φορούσε στους καθηγητές φυσικής αγωγής (Koustelios & Kousteliou,1998· 
Koustelios & Tsigilis, 2005). Ως εκ τούτου, αποκτά ιδιαίτερο θεωρητικό και πρακτικό 
ενδιαφέρον η μελέτη  της επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με επιμέρους οργα-
νωσιακούς παράγοντες όπως το σχολικό κλίμα και οι συνθήκες εργασίας σε εκπαι-
δευτικούς ειδικοτήτων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση.  

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης της επαγγελματικής εξουθένωσης 
με το σχολικό κλίμα και τις συνθήκες εργασίας σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Επιμέρους στόχοι αποτελούν η διερεύνηση της 
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ύπαρξης και του βαθμού συσχέτισης των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής ε-
ξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, αίσθημα μειωμένης 
προσωπικής επίτευξης) με τις διαστάσεις του σχολικού κλίματος (υποστηρικτική, κα-
τευθυντική, περιοριστική ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή, κλίμα συνεργασί-
ας/συναδελφικότητας, οικειότητας/φιλίας, αποδέσμευσης) και τις συνθήκες εργασίας. 

Μέθοδος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 178 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Α/θμιας και B/θμιας Εκπαί-
δευσης που υπηρετούσαν σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτι-
δας. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων των κλάδων Φυσικής 
Αγωγής, Μουσικής,  Αγγλικής Γλώσσας,  Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής γλώσσας,  
Πληροφορικής, Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής, από τους οποίους 91 υπηρετού-
σαν στην Α/θμια και 87 στη Β/θμια Εκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 
Δημοτικά Σχολεία και  Γυμνάσια και ακολουθήθηκε η ποσοτική ερευνητική προσέγ-
γιση, καθόσον η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφο-
ράς με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η επιλογή μόνο των Γυμνασίων από τη Β/θμια 
Εκπαίδευση έγινε για δύο λόγους: α) Διαμορφώνουν μαζί με την Πρωτοβάθμια την 
υποχρεωτική εκπαίδευση με γενικότερα κοινούς σκοπούς σύμφωνα με το Νόμο 
1566/1985 και ακολουθούν οριζόντια μορφή διάρθρωσης δηλαδή οι σχολικές μονά-
δες είναι κοινές για τα παιδιά ίδιας ηλικίας (Σαΐτης, 2008, σελ. 46). Στην Α/θμια Εκ-
παίδευση δεν συμπεριλήφθησαν τα ολιγοθέσια σχολεία (1/θέσια έως 4/θέσια) καθώς 
σε αυτά συνήθως δεν υπηρετεί η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, αλλά 
και λόγω των ολιγομελών Συλλόγων Διδασκόντων δεν είναι δυνατή η διερεύνηση του 
σχολικού κλίματος μέσω του επιλεγμένου ερωτηματολογίου (Καβούρη, 1998, σελ. 
185).  

Για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Ε-
παγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory) στην έκδοση που είναι 
προσαρμοσμένη για τους εκπαιδευτικούς (ΜΒΙ ED) και η  οποία  μεταφράστηκε στην 
ελληνική γλώσσα και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Ανα-
γνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1992∙ Κάντας, 1996· Κόκκινος, 2002). Αποτελείται 
από 22 ερωτήσεις-δηλώσεις αυτοαναφοράς των τριών διαστάσεων της επαγγελματι-
κής εξουθένωσης και απαντώνται σε επτάβαθμη κλίμακα (από 0=«ποτέ δεν μου συμ-
βαίνει» έως 6=«μου συμβαίνει κάθε μέρα»). Στην παρούσα έρευνα η εσωτερική συ-
νοχή της κλίμακας επαγγελματικής εξουθένωσης, σύμφωνα με το συντελεστή α του 
Cronbach ανά διάσταση συνολικά και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης είναι: α) Για τη διά-
σταση της συναισθηματικής εξάντλησης: α=0,85 (Α/θμια α=0,89, Β/θμια α=0,79), β) 
Για τη διάσταση της αποπροσωποποίησης: α=0,78 (Α/θμια α=0,83, Β/θμια α=0,69), 
γ) Για τη διάσταση της προσωπικής επίτευξης: α=0,75 (Α/θμια α=0,75,  Β/θμια 
α=0,76).  

Για τη μέτρηση του σχολικού κλίματος χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα OCDQ-RE (Or-
ganizational Climate Descriptive Questionnaire) των Hoy & Clover (1986)  που διε-
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ρευνά τη συμπεριφορά και αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών (συνεργασία - 
οικειότητα -  απάθεια/αποδέσμευση) και τη συμπεριφορά του διευθυντή (υποστηρι-
κτική -  κατευθυντική - περιοριστική συμπεριφορά). Αποτελείται από 42 ερωτή-
σεις/δηλώσεις, οι οποίες απαντώνται σε τετράβαθμη κλίμακα (από 1= «σπάνια συμ-
βαίνει» έως 4=«πολύ συχνά»). Η κλίμακα μεταφράστηκε από την αγγλική στην ελλη-
νική γλώσσα με τη μέθοδο της διπλής μετάφρασης (back-translation). Οι δείκτες α-
ξιοπιστίας για τις διαστάσεις της συμπεριφοράς του διευθυντή συνολικά και ανά βαθ-
μίδα είναι: α) Υποστηρικτική α=0,91(Α/θμια α=0,90, Β/θμια α=0,93), β) Κατευθυντι-
κή α=0,75 (Α/θμια α=0,74,  Β/θμια α=0,76), γ) Περιοριστική α=0,74 (Α/θμια α=0,74,  
Β/θμια α=0,74). Για τις διαστάσεις της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών: α) Συνερ-
γασία/συναδελφικότητα α=0,72(Α/θμια α=0,71,  Β/θμια α=0,72), β) Οικειότητα 
α=0,76 (Α/θμια α=0,76,  Β/θμια α=0,75), γ) Αποδέσμευση α=0,68 (Α/θμια α=0,71,  
Β/θμια α=0,62).  

Για την καταγραφή των συνθηκών εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν 14 προτά-
σεις/δηλώσεις δομημένες σε πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert (από 1=«Καθόλου» 
έως 5=«Πολύ»), για να περιγράψουν τις ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και την οργανω-
τική δομή του χώρου εργασίας των εκπαιδευτικών που αποτελούν πηγές άγχους 
στους εκπαιδευτικούς. Η επιλογή των προτάσεων/δηλώσεων βασίστηκε σε ενδελεχή 
βιβλιογραφική ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα ερευνητικής αρθρογραφίας (πα-
ραδείγματα προτάσεων/δηλώσεων: «Η  υλικοτεχνική  υποδομή  του  σχολείου  μου  
είναι  επαρκής», «Συμμετέχω  ενεργά  στη  λήψη  αποφάσεων  για  θέματα  της  σχο-
λικής  μονάδας», «Στις  σχέσεις  μου  με  τους  συναδέλφους  υπάρχει  κλίμα  συνερ-
γασίας»). Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας είναι α=0,88 για το συνολικό δείγμα 
των εκπαιδευτικών και για την Α/θμια α=0,85 και Β/θμια α=0,91. Για την εισαγωγή 
και στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 
IBM SPSS Statistics 23 for Windows.  

Αποτελέσματα 

Από τη μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ των διαστάσεων της επαγγελματικής εξου-
θένωσης και των διαστάσεων του σχολικού κλίματος και των συνθηκών εργασίας 
σύμφωνα με το Συντελεστή Συσχέτισης  Pearson (r), προέκυψε ότι μόνο στους εκπαι-
δευτικούς ειδικοτήτων της Α/θμιας βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της 
συναισθηματικής εξάντλησης με διαστάσεις του σχολικού κλίματος και τις συνθήκες 
εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η συναισθηματική εξάντληση σχετίζεται αρνητικά με 
την υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου (r=-0,440, 
p<0,001), το κλίμα συνεργασίας/συναδελφικότητας (r=-0,286, p=0,006) και τις συν-
θήκες εργασίας (r=-0,333, p=0,001). Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας η αποπροσωπο-
ποίηση σχετίζεται αρνητικά με την υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά (r=-0,267, 
p=0,011), το κλίμα συνεργασίας/συναδελφικότητας (r=-0,214, p=0,042) και τις συν-
θήκες εργασίας (r=-0,235, p=0,025), ενώ σχετίζεται θετικά με το κλίμα αποδέσμευ-
σης (r=0,290, p=0,005). Στους εκπαιδευτικούς Β/θμιας η αποπροσωποποίηση σχετί-
ζεται αρνητικά με το κλίμα συνεργασίας/συναδελφικότητας (r=-0,261, p=0,015) και 
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τις συνθήκες εργασίας (r=-0,256, p=0,017), ενώ σχετίζεται θετικά με την κατευθυντι-
κή ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου (r=0,327, p=0,002). Μόνο 
στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Β/θμιας εκπαίδευσης βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικές συσχετίσεις της προσωπικής επίτευξης με τις διαστάσεις του σχολικού 
κλίματος Πιο συγκεκριμένα, η προσωπική επίτευξη σχετίζεται θετικά με την υποστη-
ρικτική ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου (r=0,267, p=0,012) και το 
κλίμα συνεργασίας/συναδελφικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών (r=0,244, p=0,023). 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης των διαστάσεων της επαγγελματι-
κής εξουθένωσης με τις διαστάσεις του σχολικού κλίματος και τις συνθήκες εργασίας 
σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων της Α/θμιας έχουν την ανάγκη ενός υποστηρικτικού διευθυντή, προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν καταστάσεις άγχους που προκύπτουν από τη συναισθημα-
τική εμπλοκή με τους μικρούς μαθητές, τη διδασκαλία σε περισσότερα από ένα σχο-
λεία και σε πολλά τμήματα. Σύμφωνα με την Embich (2001, σελ. 167), η έλλειψη 
στήριξης από τους διευθυντές επηρεάζει τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. 
Ωστόσο, o υποστηρικτικός και αποτελεσματικός διευθυντής αντιλαμβάνεται τις ανά-
γκες, τις αγωνίες και τα προσωπικά – οικογενειακά προβλήματα των εκπαιδευτικών, 
κατανοεί τις θέσεις και την προοπτική τους, υποστηρίζοντάς τους και παρέχοντας 
πρακτική βοήθεια και ηθική συμπαράσταση (Everard & Morris, 1999, σελ. 40-41) 
δημιουργώντας ένα κοινό όραμα και στόχους για το σχολείο. Επίσης, η συναισθημα-
τική εξάντληση παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα όπου επικρατεί κουλτούρα συνεργασίας 
και συναδελφικότητας όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ευτυχέστεροι και πιο 
σίγουροι, καθώς μοιράζονται πόρους, μαθητές, χώρο, χρόνο, ιδέες, αρμοδιότητες, 
πείρα και αισθήματα με μία αίσθηση αμοιβαίας εξάρτησης και συλλογικής υπευθυνό-
τητας (Nias, 1998). Σημαντική είναι και η συμβολή των ευνοϊκών συνθηκών εργασίας 
όπου οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, η υλικοτεχνική 
υποδομή είναι επαρκής υπάρχει συνεργασία, στήριξη και ισότιμη συμμετοχή των εκ-
παιδευτικών στους πόρους του σχολείου, η συναισθηματική εξάντληση είναι σε χα-
μηλά επίπεδα. Στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας, η απροσωπο-
ποίηση σχετίζεται αρνητικά με το κλίμα συνεργασίας/συναδελφικότητας. Τη συσχέ-
τιση της διάστασης της αποπροσωποποίησης με τα υπόλοιπα μέλη του σχολικού πε-
ριβάλλοντος, καθώς και  το διευθυντή διαπιστώνουν και οι Grayson &. Alvarez 
(2008, σελ. 1359) τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί έμφαση στις σχέσεις που συμβάλ-
λουν στη συνεκτικότητα στους στόχους και τις αξίες των επαγγελματικών  προσδο-
κιών. Ο διευθυντικός έλεγχος, η τήρηση των νόμων και των εγκυκλίων που κατακλύ-
ζουν τη Β/θμια Εκπαίδευση και οι απρόσωπες σχέσεις μεταξύ του διευθυντών και 
των πολυμελών συλλόγων διδασκόντων συμβάλλουν στην ανάπτυξη ουδέτερων και 
αδιάφορων αισθημάτων του εκπαιδευτικού προς τους συναδέλφους και τους μαθητές 
και πολλές φορές την κυνική αντιμετώπισή τους. Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει 
στην Α/θμια, όπου η υποστήριξη από πλευράς διευθυντή τείνει να δρα αποτρεπτικά 
στην απροσωποίηση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η σχέση αποδέσμευσης και απρο-
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σωποποίησης στους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας, όπως αναφέρει η Καβούρη (1998, 
σελ. 197), σχετίζεται επίσης με την έλλειψη δημιουργικότητας, την έλλειψη αναγνώ-
ρισης και την ανεπαρκή επαγγελματική ακεραιότητα και αυτονομία που οδηγεί στη 
ματαίωση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην αποπροσωποποίηση και τον κυνισμό. 
Στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Β/θμιας, η αναγνώριση της επαγγελματικής 
επάρκειας από τους συναδέλφους και κυρίως από το διευθυντή και η εργασία σε ένα 
περιβάλλον που μπορούν να επικοινωνήσουν με σαφήνεια με τους άλλους, να α-
ντλούν ευχαρίστηση από τη συναναστροφή και να αισθάνονται ότι υπάρχει αυξανό-
μενη ανάπτυξη σε αυτό το πλαίσιο, τους οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα προσωπικής 
επίτευξης και αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας (Cenkseven-Onder & Sari, 2009, 
σελ. 1231). Η αίσθηση αμοιβαίας εξάρτησης και συλλογικής υπευθυνότητας τους ο-
δηγεί να νιώθουν ψυχική ανταμοιβή από την καριέρα που έχουν επιλέξει, καθημερινή 
ικανοποίηση και ενθουσιασμό, αισθήματα που απομακρύνουν τον κίνδυνο της εξου-
θένωσης (Nias, 1998, σελ. 1261). Αντίθετα, στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της 
Α/θμιας δεν βρέθηκε κάποια συσχέτιση του σχολικού κλίματος ή των συνθηκών ερ-
γασίας με τη διάσταση της προσωπικής επίτευξης. Φαίνεται πως στην περίπτωση αυ-
τή η προσωπική επίτευξη να λειτουργεί αυτόνομα (Ioannou & Kyriakides, 2007)  ή 
να σχετίζεται με τους μικρούς μαθητές, που περιμένουν με ενθουσιασμό το μάθημα 
της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής ή της Πληροφορικής.  

Στους περιορισμούς της έρευνας συγκαταλέγεται το δείγμα και η αντιπροσωπευτικό-
τητά του, καθώς το δείγμα δεν είναι τυχαίο με τη στατιστική έννοια του όρου και δεν 
μπορούν να γίνουν ασφαλείς γενικεύσεις στον ευρύτερο πληθυσμό των εκπαιδευτι-
κών. Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα περιορίζεται στην απόδοση των τάσεων που 
αντιστοιχούν στη σχέση των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης με τις 
διαστάσεις τους σχολικού κλίματος και τις συνθήκες εργασίας. Ως εκ τούτου, μελλο-
ντικές έρευνες μπορούν να εστιάσουν σε ευρύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 
της επικράτειας και θα προσανατολίζονται, ως πρός τη μεθοδολογία τους, στην εφαρ-
μογή μικτών ερευνητικών προσεγγίσεων. 
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Διερευνώντας το θρησκευτικό βίωμα των δασκάλων στο σύγχρονο Δημοτικό 
Σχολείο και πώς αυτό επηρεάζει το παλαιό και Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Μαθήματος των Θρησκευτικών. 

Σπυρόπουλος Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

kleodim@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της ανά χείρας  εργασίας μελετήθηκε η σχέση του μαθήματος της Θρη-
σκευτικής Αγωγής με το σύγχρονο σχολείο σε ένα περιβάλλον διαπολιτισμικότητας, 
τονίζοντας τόσο την παιδευτική αξία του μαθήματος όσο και την υποχρεωτικότητά 
του στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αλλά 
και το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Το μάθημα της Θρησκευτικής Αγωγής 
διαπνέεται από το πνεύμα της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής με σεβασμό στη θρη-
σκευτική διαφορετικότητα αλλά και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα. Διερευνήθηκε το 
θρησκευτικό βίωμα των εκπαιδευτικών και οι απόψεις τους για το μάθημα των Θρη-
σκευτικών. Τέλος, εξήχθησαν συμπεράσματα αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθή-
ματος των Θρησκευτικών και τη σπουδαιότητά του και αποτυπώθηκαν οι προτάσεις 
των εκπαιδευτικών για ένα μάθημα σύγχρονο σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό σε 
σχετικό ερωτηματολόγιο. 

Λέξεις – κλειδιά: νέο ΠΣ, θρησκευτικό βίωμα, θρησκευτική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Θρησκευτικό βίωμα και θρησκευτικότητα 

Αναντίρρητα η θρησκευτικότητα αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες πτυχές του αν-
θρώπου. Το ΜτΘ, όπως περιγράφεται και στο νέο Π.Σ για τα Θρησκευτικά στην Υ-
ποχρεωτική Εκπαίδευση,  είναι το γνωστικό αντικείμενο που οδηγεί βαθμιαία τον μα-
θητή να αποκτήσει μία υγιή θρησκευτική συνείδηση μακριά από κακοδοξίες και δι-
χαστικές ή φονταμενταλιστικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο άνθρω-
πος είναι ένα θεϊκό δημιούργημα με προορισμό την ομοίωσή του προς τον Θεό. Τα 
υπαρξιακά ζητήματα, η αναζήτηση του θείου, όπως και η πίστη στον Θεό συνιστούν 
κυρίαρχα στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, διότι συνδέονται άμεσα με τις βασικές 
ανάγκες του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δεν καταφέρει να λάβει απαντήσεις στη 
διαρκή αναζήτηση του θείου, καταλήγει να αναπτύσσει ένα ανίσχυρο Εγώ και να ε-
ντάσσεται υποταγμένος σε κάποια περιθωριακή ομάδα. Η θρησκευτικότητα μπορεί 
να συντελέσει θετικά στην πνευματική αναζήτηση αποτρέποντας το άτομο από τέ-
τοιους  πειραματισμούς  και πειρασμούς και να καλύψει την ανάγκη που έχει για αυ-
τοπραγμάτωση και αφοσίωση . 
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«Ο Θεός αγάπη εστί»: αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις διδασκαλίες του Χριστιανι-
σμού. Κανείς μαθητής αλλά και κανένας άνθρωπος, γενικότερα, δεν μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ότι διαθέτει γνήσια θρησκευτική συνείδηση, αν δεν κατακλύζεται από το 
χάρισμα της αγάπης. Η αγάπη αποτελεί κατεξοχήν κοινωνική αξία αλλά και το εσχα-
τολογικό όραμα του Χριστιανισμού . Τι είναι όμως πίστη και τι γνώση; 

Αν και οι δύο εκκινούν από κοινή αφετηρία, δηλαδή την πνευματική δραστηριότητα 
και τις αναζητήσεις του ανθρώπου, στην πραγματικότητα διαφοροποιούνται σημαντι-
κά ως προς τους όρους της συγκρότησής τους και τη λειτουργία τους. Η πίστη δεν 
αντλεί την ισχύ και το κύρος της από μετρήσεις και αντικειμενικά διαπιστωμένα δε-
δομένα, ενώ η γνώση έχει τη δική της άμεση και ακλόνητη βεβαιότητα. Στην ορθόδο-
ξη εκκλησιαστική θεολογία η γνώση θεωρείται μία, ενιαία και αφορά τη γνώση του 
Θεού, ο οποίος καταφάσκει και αποδέχεται την ανθρώπινη γνώση ως θείο χάρισμα 
αλλά και ως βαθμίδα πίστεως. Με αυτήν ο άνθρωπος μαθαίνει την πίστη του, δηλαδή 
να υπηρετεί τον συνάνθρωπο, να διαχειρίζεται με ορθό τρόπο το φυσικό περιβάλλον 
αλλά και να προσεγγίζει τον Θεό με αγάπη και σεβασμό, γνωρίζοντας πως ο Θεός 
αποτελεί την πηγή και την αιτία κάθε γνώσης, κάθε επιστήμης αλλά και κάθε σοφίας. 
Πιο ειδικά, στο ΜτΘ ο παιδαγωγός πρέπει να λάβει υπόψη του ότι ο Χριστός επεσή-
μανε πολλούς τύπους «πιστών», αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ότι ορισμένοι από αυτούς 
αποκλίνουν από την αληθινή και γνήσια θρησκευτικότητα, επειδή δεν έχουν αληθινή 
πίστη και αγάπη. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι τις πρώτες θρησκευτικές 
εμπειρίες ο μαθητής τις λαμβάνει από τα πρότυπα του οικογενειακού ή του κοινωνι-
κού περιβάλλοντος . 

Μέσα από τη θρησκευτική γνώση και συνείδηση ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τη 
θρησκεία. Η θρησκεία συνοδεύει τον άνθρωπο από την αυγή της ιστορίας του. Ο 
Φρομ ισχυρίζεται πως ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη τη θρησκεία, όχι βέβαια 
όπως ο πρωτόγονος άνθρωπος που ήθελε να διαρρήξει τους δεσμούς με τη φύση, αλ-
λά έχει ανάγκη να ενσωματώσει τη βασική αρχή του Θεού κάνοντας διάκριση ανάμε-
σα σε δύο είδη θρησκείας, την αυταρχική και την ανθρωπιστική. Η πρώτη ταπεινώνει 
τον άνθρωπο, τον κάνει να αισθάνεται αδύναμος, η δεύτερη αναπτύσσει και προάγει 
τις πραγματικές δυνάμεις και δυνατότητες του ανθρώπου. Το ΜτΘ οδηγεί τον μαθητή 
δυνητικά σε ένα πλαίσιο βελτίωσης, όπου η μαθητεία του στο ΜτΘ να αξιοποιηθεί ως 
μαθητεία του στον Χριστό, έχοντας ως γνώμονα της χριστιανικής ζωής την πίστη και 
την αγάπη. 

Ο άνθρωπος είναι ον θρησκευτικό (homo religiosus) και η θρησκεία γι’ αυτόν αποτε-
λεί ένα πανανθρώπινο φαινόμενο, που διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην πνευματική 
ζωή του, ταυτόχρονα επηρεάζει όλες τις διαστάσεις του πολιτισμού των λαών. Το 
θρησκευτικό βίωμα χαρακτηρίζεται από βάθος και ένταση. Ο μαθητής οδηγείται μέσα 
από τη διδασκαλία του ΜτΘ στη συνειδητοποίηση πως ως άνθρωπος έχει την ανάγκη 
της μετάνοιας, καθάρσεως και ασκήσεως όχι για να γίνει άξιος θρησκευόμενος, αλλά 
για να αισθανθεί συνειδητά ανάξιος και ταπεινός, να ωφεληθεί με τη μύησή του στο 
μυστήριο της Θείας Οικονομίας . Το γνήσιο θρησκευτικό βίωμα μπορεί να εξουδετε-
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ρώσει το θανατηφόρο ιό του εγωισμού, πανανθρώπινες αξίες, που νοηματοδοτούνται 
ιδιαίτερα στο ΜτΘ και συμβάλλουν στην ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη των παι-
διών, αλλά και στην αποπομπή συμπεριφορών που προξενούν φθορά στα υγιή θεμέ-
λια της κοινωνίας και γενικότερα της ανθρωπότητας .  

Το θρησκευτικό βίωμα των εκπαιδευτικών 

Τίθεται το ερώτημα: Η πίστη, η θρησκευτική γνώση, το ήθος, η ευσέβεια, η αρετή και 
η συνείδηση ως ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου μπορούν να μετρηθούν; Το 
θρησκευτικό βίωμα μπορεί να μετρηθεί; Στην ανά χείρας έρευνά μας θα προσπαθή-
σουμε να διερευνήσουμε πως το θρησκευτικό βίωμα των εκπαιδευτικών επηρεάζει 
την αποτελεσματικότητα του ΜτΘ, σε ποιο βαθμό κι αν αυτό αποτελεί προαπαιτού-
μενο για τη διδακτική και παιδαγωγική αξία του μαθήματος. Το θρησκευτικό βίωμα 
ενός ανθρώπου, άρα και του εκπαιδευτικού, δεν αποτελεί μετρήσιμο μέγεθος. Γνωρί-
ζουμε πως η πλειοψηφία των Ελλήνων θρησκεύονται Ορθόδοξα ακολουθώντας την 
πατρογονική θρησκεία, πως έχουν σχέση με την ενορία τους, πολλοί από αυτούς 
συμμετέχουν ενεργά στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας, αναπτύσσουν ου-
σιαστική σχέση με το ζώντα Θεό μέσα από τη συμμετοχή στην Ευχαριστιακή κοινό-
τητα, γίνονται κοινωνοί των ηθών και εθίμων, «αποκτούν θρησκευτικές εμπειρίες που 
βιώνουν μέσα από τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις πνευματικές λειτουργίες» . 
Ακολούθως, πολλοί άνθρωποι, άρα και κάποιοι εκπαιδευτικοί πήγαιναν σε μικρότερη 
ηλικία κατηχητικό σχολείο, ενώ σε πολλούς εξ αυτών ο στενός οικογενειακός και 
κοινωνικός κύκλος έπαιξε θετικό ή αρνητικό ρόλο στη διαμόρφωση του θρησκευτι-
κού βιώματος. 

Το θρησκευτικό βίωμα δεν μπορεί να μετρηθεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι 
να αξιολογήσουμε τη θρησκευτικότητά τους, επειδή αποτελεί μετρήσιμο μέγεθος. 
Σύμφωνα με τις εργασίες των Glock και Stark, αλλά και άλλων ερευνητών, μπορούμε 
να μελετήσουμε την μεγάλη ποικιλομορφία που εμφανίζει ο θρησκευτικός προσανα-
τολισμός των ανθρώπων, ακόμα και μέσα στην ίδια θρησκευτική παράδοση . 

Σύμφωνα με την τυπολογία των Glock & Stark η θρησκευτικότητα των ανθρώπων 
μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη πέντε κριτήρια, ήτοι : 

1.Τη θρησκευτική πίστη.  

2.Το ρόλο της θρησκευτικής γνώσης.  

3.Τη θρησκευτική εμπειρία.  

4.Την ενεργή συμμετοχή σε μια εκκλησία, μια θρησκευτική ομάδα ή κοινότητα.  

5.Την πρακτική ή την καθημερινή στάση και συμπεριφορά. 
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Ενώ θα περιμέναμε το θρησκευτικό βίωμα των εκπαιδευτικών (και μάλιστα το ορθό-
δοξο) να αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διδασκαλία του ΜτΘ στην Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση θεωρώντας πως το βίωμα και οι θρησκευτικές εμπειρίες ενισχύουν την 
αποτελεσματικότητα του μαθήματος αναδεικνύοντας τις αξίες του, μελετώντας προ-
σεκτικά τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού για το ΜτΘ στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, 
διαπιστώνουμε πως το ΜτΘ μπορεί να το διδάξει οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός, χωρίς 
να απαιτείται να διαθέτει καμιά ιδιαίτερη θρησκευτικού περιεχομένου προϋπόθεση . 
Όμως ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο της θρησκευτικής αγωγής στην Ελλάδα; 

Σκοπός της διδασκαλίας του ΜτΘ 

Η Πολιτεία αναλαμβάνοντας επίσημα την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών ως ύψιστη προτεραιότητα κοινωνικής σημασίας, ηθικής και πνευματικής 
ανάπτυξης  αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη θρησκευτική εκπαίδευση, όπως περι-
γράφεται αναλυτικά σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ. Οι ραγδαίες εξελίξεις, που 
συντελούνται τόσο σε εθνικό όσο και στο παγκόσμιο στερέωμα, με τις προκλήσεις 
του μέλλοντος να είναι πολλαπλές καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση. Η εκπαίδευ-
ση, εν γένει, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση να κατορθώσει η ανθρωπότητα, αλλά 
και το κάθε άτομο ξεχωριστά να πραγματοποιήσει τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευ-
θερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης . Σε αυτό το κομβικό σημείο η θέση της θρη-
σκευτικής αγωγής διατρανώνει την ανάγκη να ισχυροποιηθεί περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά αποβάλλοντας τις αδυναμίες και τις αστοχίες του παρελθόντος που δια-
μόρφωναν ένα μάθημα για τη μαθητιώσα κοινωνία μονοσήμαντο, αναχρονιστικό και 
με έντονα στοιχεία άκαρπης και καταπιεστικής κατηχήσεως. Ένα τέτοιο μάθημα σή-
μερα, ήδη, θα ήταν αποτυχημένο και δε θα πληρούσε τα στοιχεία της σύγχρονης παι-
δαγωγικής και της ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά, πρωτίστως, δε θα παρείχε 
καμία παιδευτική αξία στον αποδέκτη του, τον μαθητή, σε ένα πολυκεντρικό, πολυ-
πρισματικό και ετερόδοξο περιβάλλον. 

Μεταφυσικό ενδιαφέρον και αναζήτηση της θρησκευτικότητας 

Το θρησκευτικό φαινόμενο φαίνεται να είναι βαθύτατα ανθρώπινο και όχι αποκλει-
στικά αποτέλεσμα εξωτερικών επιδράσεων. Το ίδιο αποτελεί συστατικό της ανθρώπι-
νης ύπαρξης, αφού μέσα στον άνθρωπο υπάρχει η ορμή για το άπειρο, το αιώνιο, το 
επέκεινα . Όλα τα παιδιά που διέρχονται την πρώτη σχολική ηλικία εμφανίζουν ένα 
μεταφυσικό ενδιαφέρον με μία παράλληλη αναζήτηση της θρησκευτικότητας. Ερω-
τήματα (τα ίδια που αφορούν και τους ενήλικες) διαφορετικά χρωματισμένα θέτουν 
σχετικά με την ύπαρξή τους. «Ποιος είμαι;/πώς φτιάχτηκε ο κόσμος;/ποιες δυνάμεις 
κυβερνούν την ιστορία;/υπάρχει Θεός/ τι γινόμαστε όταν πεθαίνουμε; » Καταθέτουν 
λοιπόν ερωτήματα που πολλές φορές ξαφνιάζουν ή τουλάχιστον προκαλούν αμηχανία 
για την στοχαστική τους ετοιμότητα. 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί επισκόπηση ή έρευνα πεδίου (survey),  η οποία θα προ-
σπαθήσει, να επιχειρήσει να φωτίσει στο μέτρο του δυνατού ένα θεωρητικό και ε-
μπειρικό κενό στην υφιστάμενη ελληνική βιβλιογραφία αποβλέποντας στη δημιουρ-
γία μιας εικόνας, η οποία θα στηρίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και όχι στο διδα-
κτικό εμπειρισμό 

Ο σκοπός της έρευνας 

Λαμβάνοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία έχει θεσμοθετήσει το 
Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) ως απαραίτητο και ενταγμένο στην υποχρεωτικό-
τητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως ισότιμο μάθημα ανάμεσα στα άλλα μαθήματα 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κρίνουμε σκόπιμο να διερευνηθούν οι απόψεις των 
δασκάλων του νομού Καρδίτσας όσον αφορά το μάθημα της Θρησκευτικής Αγωγής, 
το θεσμικό πλαίσιό του, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-
δών (Α.Π.) και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.), αλλά και στο νέο βελτιωμένο και αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών 
( νέο Π.Σ.) για τα Θρησκευτικά Δημοτικού, τη στοχοθεσία του (γενικοί και ειδικοί 
στόχοι), τον βαθμό που επιδρά η Θρησκευτική Αγωγή στην ηθική ανάπτυξη των μα-
θητών του Δημοτικού Σχολείου (όπως διαπιστώνεται από τους δασκάλους), το θρη-
σκευτικό βίωμα των εκπαιδευτικών και πως αυτό επηρεάζει τη σχέση τους με το 
ΜτΘ, καθώς, και την αναγκαιότητα να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί μέσα από επι-
μορφωτικές δράσεις στις απαιτήσεις του ΜτΘ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις 
σύγχρονες απαιτήσεις ενός διαφοροποιημένου σχολικού περιβάλλοντος αναλαμβάνο-
ντας ενεργό ρόλο. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

• Πώς αντιλαμβάνονται οι δάσκαλοι το ΜτΘ. 

• Ποιος θεωρούν πως είναι ή πρέπει να είναι ο ρόλος του ΜτΘ στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση τη σύγχρονη και μεταμοντέρνα εποχή. 

• Πώς μπορεί το ΜτΘ να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά με τέτοιο τρόπο που να προ-
σφέρει αντισταθμιστικά οφέλη τόσο στους μαθητές (ως αυριανούς πολίτες), στη σχο-
λική κοινότητα όσο και γενικότερα στην κοινωνία. 

• Να διερευνηθούν οι πραγματικές ανάγκες των δασκάλων για ειδική επιμόρ-
φωση σε ζητήματα που αφορούν τη θρησκευτική αγωγή των μαθητών του δημοτικού 
σχολείου με τη χρήση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.  

• Να διερευνηθεί το θρησκευτικό βίωμα των εκπαιδευτικών. 
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• Τέλος, να αποτυπωθούν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών προκειμένου το 
ΜτΘ να καταστεί πιο ελκυστικό.  

Το ερευνητικό δείγμα 

Πληθυσμός αναφοράς της παρούσας έρευνας με σκοπό τη γενίκευση των ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων αποτέλεσε μέρος των δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Νομού Καρδίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας), που υπηρετούσαν 
κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 σε σχολεία διαφορετικών περιοχών τόσο αστικών, 
ή ημιαστικών, όσο και της υπαίθρου αλλά και διαφορετικής οργανικότητας (από μο-
νοθέσια δημοτικά σχολεία έως και πολυθέσια διευρυμένου ωραρίου). Το δείγμα της 
έρευνας αφορούσε 136 εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν ενεργά σε τάξεις και 
τμήματα κατά το τρέχον σχολικό έτος. Ως μέθοδος δειγματοληψίας επιλέχθηκε η 
δειγματοληψία μη πιθανοτήτων (τυχαία ή βολική) που περιείχε δασκάλους (άνδρες 
και γυναίκες) από διαφορετικά σχολεία του Νομού Καρδίτσας, ούτως ώστε αυτή η 
ανομοιογένεια να εξασφαλίζει και την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος καθώς 
διερευνά τις απόψεις μίας ευρείας κατηγορίας εκπαιδευτικών σχετικά με το ΜτΘ αλ-
λά και ειδικότερα διερευνώντας το θρησκευτικό βίωμά τους και πώς αυτό επηρεάζει 
τη διδασκαλία του ΜτΘ. Ως προκρινόμενη μέθοδος συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε 
το δομημένο ερωτηματολόγιο. Όσοι συμμετείχαν στην ανά χείρας έρευνά μας φρο-
ντίσαμε: να είναι όλοι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να έχουν όλοι εργα-
στεί σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, να έχουν μικρή ή μεγάλη σχέση με 
την ενορία τους, να έχουν εργαστεί σε διαφορετικού τύπου σχολεία, και τέλος, να εί-
ναι εκπαιδευτικοί διαφορετικού φύλου και με ηλικιακό εύρος το οποίο να εμφανίζεται  
αυξημένο στη «μέση» επαγγελματική ηλικία. Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας και 
συγκέντρωσης των ερωτηματολογίων  ήταν το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2014. 
Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με λογισμικό Microsoft Excel, ως ο πιο 
ενδεδειγμένος τρόπος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέσω υπολογιστικών 
φύλλων. 

Αποτελέσματα - Ανάλυση 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων εκπαιδευτικών κατά αντιστοιχία σε όλες σχεδόν τις 
ερωτήσεις θεωρούν πως το ΜτΘ είναι αναγκαίο και απαραίτητο να υπάρχει στο νέο 
Π.Σ. Δεν συμφωνούν, όμως, με τον τρόπο διδασκαλίας του και τον τρόπο που υπο-
στηρίζεται το ΜτΘ μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια τα οποία θεωρούν δυσνόητα, μη 
λειτουργικά και μονοφωνικά, προτιμώντας με αυτές τους τις επιλογές να ακολουθή-
σουν μία θέση πιο μετριοπαθή. Αντιφατικό, αν και ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως 
οι εκπαιδευτικοί που αμφισβητούν την μορφωτική και παιδαγωγική αξία του ΜτΘ, 
πιστεύουν, τελικά, πως η θρησκευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
διχαστικών συμπεριφορών αλλά και στην ανάδειξη πανανθρώπινων αξιών. Επιπρό-
σθετα, διαπιστώσαμε πως το φύλο, οι σπουδές, τα χρόνια υπηρεσίας, ο θρησκευτικός 
γραμματισμός και το θρησκευτικό βίωμα των εκπαιδευτικών δεν επηρέασε τη στάση 
τους απέναντι στο ΜτΘ.  
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Συμπεράσματα – προτάσεις και ιδέες για μελλοντική έρευνα 

Ολοκληρώνοντας τη σύνθεση των αποτελεσμάτων και τη σύνδεσή τους με τα ερευ-
νητικά ερωτήματα μπορούμε να προβούμε στις ακόλουθες γενικές διαπιστώσεις: 

1. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων εκπαιδευτικών κατά αντιστοιχία σε όλες σχε-
δόν τις ερωτήσεις κινείτο μεταξύ των τιμών «Αρκετά» και «Λίγο» αποφεύγοντας τις 
ακραίες τιμές «Καθόλου» και «Πάρα πολύ». Αυτό σημαίνει πως γι’ αυτούς το ΜτΘ 
είναι αναγκαίο και απαραίτητο να υπάρχει στο νέο Π.Σ. Δεν συμφωνούν, όμως, με 
τον τρόπο διδασκαλίας του και τον τρόπο που υποστηρίζεται το ΜτΘ μέσα από τα 
διδακτικά εγχειρίδια τα οποία θεωρούν δυσνόητα, μη λειτουργικά και μονοφωνικά, 
προτιμώντας με αυτές τους τις επιλογές να ακολουθήσουν μία θέση πιο μετριοπαθή. 

2.  Ακολούθως,  διαπιστώνουμε πως οι εκπαιδευτικοί που συνήθως βρίσκονται 
να επιλέγουν ακραίες τιμές σχετικά είναι οι λιγότεροι στο αντιπροσωπευτικό δείγμα 
μας. Εκεί αναδεικνύονται δύο ακραίες τάσεις, που όμως δεν επηρεάζουν το σχεδια-
σμό της ανά χείρας έρευνά μας. Από τη μια όσοι επιλέγουν την τιμή «Πάρα πολύ» 
δείχνουν πρόδηλα πως κείνται θετικά στο ΜτΘ όποια συμπεράσματα και αν εξα-
χθούν, θεωρώντας το απαραίτητο μάθημα, αν και χαρακτηρίζεται ομολογιακό και κα-
τηχητικό. Και από την άλλη, τους εκπαιδευτικούς εκείνους που επιλέγουν σταθερά 
την τιμή «Καθόλου» δείχνοντας συνεχώς το σκεπτικισμό τους για την ύπαρξη αυτού 
του μαθήματος, τουλάχιστον όπως διδάσκεται. Υποθέτουμε πως  η συγκριμένη ομάδα 
εκπαιδευτικών δε γνωρίζει μάλλον το νέο Π.Σ. για το ΜτΘ στην Υποχρεωτική Εκ-
παίδευση και συνεχίζει να διδάσκει το μάθημα (ή να μη το διδάσκει;) όπως στο πα-
ρελθόν.  

3. Αντιφατικό, αν και ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί που αμ-
φισβητούν την μορφωτική και παιδαγωγική αξία του ΜτΘ, πιστεύουν, τελικά, πως η 
θρησκευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διχαστικών συμπεριφο-
ρών αλλά και στην ανάδειξη πανανθρώπινων αξιών. 

4. Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε πως το φύλο, οι σπουδές, τα χρόνια υπηρεσίας, ο 
θρησκευτικός γραμματισμός και το θρησκευτικό βίωμα των εκπαιδευτικών δεν επη-
ρέασε τη στάση τους απέναντι στο ΜτΘ. Αναμέναμε να μας δοθούν απαντήσεις πιο 
κοντά στις τιμές «Πολύ» και «Πάρα πολύ» πράγμα που δε συνέβηκε, αλλά απεναντί-
ας λάβαμε απαντήσεις πιο μετριοπαθείς (δηλαδή τιμές ανάμεσα στο «Λίγο» και «Αρ-
κετά») δείχνοντάς μας με αυτό τον τρόπο πως δεν κρύβουν το προβληματισμό τους 
για τη σκοποθεσία του μαθήματος θεωρώντας πως είναι αναγκαίο και απαραίτητο να 
διδάσκεται στους μαθητές, αφού προηγουμένως υποστεί θετικές βελτιώσεις. 

Σήμερα η θρησκευτική αγωγή, αφού πέρασε μέσα από διάφορες φάσεις, έχει ανακα-
λύψει τον προορισμό της. Τείνει να είναι ένα μάθημα πλουραλιστικό, ανοικτό και α-
νεκτό προς τις άλλες ομολογίες αλλά και τις άλλες θρησκείες με γνωσιακό και παιδα-
γωγικό χαρακτήρα. Το ΜτΘ θα πρέπει να είναι κατά βάση διαθρησκειακό μάθημα. 
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Ιδιαιτέρως σήμερα που η θρησκευτική και ηθική αγωγή των παιδιών, όπως προσφέ-
ρεται μέσα από το ΜτΘ είναι απαραίτητη μέσα από  ένα μάθημα οικουμενικό, ανα-
καινιστικό που θα συμβάλλει στην ομαλή ηθική ανάπτυξη των μικρών μαθητών και 
αυριανών πολιτών. 

Θεωρούμε αναγκαίο τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης σε μία σχεσιοδυναμική 
κατεύθυνση ενισχύοντας τη στάση των ατόμων έναντι του κόσμου μέσω του διαλό-
γου, αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική σκέψη τους προκειμένου να αναδειχθούν 
μέσα από την εκπαίδευση υπεύθυνοι, καλλιεργημένοι και χρήσιμοι για τον εαυτό τους 
και την κοινωνία άνθρωποι. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία θεωρούμε πως η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί 
αναζητώντας στη συνέχεια εκείνους τους τρόπους που θα καταστεί το Μάθημα των 
Θρησκευτικών αρωγός εκπαιδευτικών και γονέων αφορώντας την ηθική και θρη-
σκευτική ανάπτυξη των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο, όχι μόνο για ζητήματα που 
αφορούν τις θρησκευτικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις αλλά και για ζητήματα ηθικής 
φύσεως που αφορούν, γενικότερα, την κοινωνία. 
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Δίκτυα συνεργασίας στο σχολείο και η συνεργασία με τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για την προ-
ώθηση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 

Κονιώση Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
lenakikon@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί προσπάθεια διερεύνησης της ύπαρξης –και της σημασίας 
αυτής –δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε σχολικές μονάδες της δημοτικής εκπαίδευ-
σης και των εμπλεκομένων σε αυτή, όπως επίσης και της προώθησης της συμπεριλη-
πτικής εκπαίδευσης μέσω αυτών των δικτύων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από 
την έρευνα διαπιστώθηκε πως η συνεργασία αναδεικνύεται σημαντική, διότι σημειώ-
νεται βελτίωση του σχολείου και των σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής μονά-
δας, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται συμπεριληπτικές και συνεργατικές πρακτικές και 
προωθείται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Επίσης, προκύπτει ότι μεταξύ των σχο-
λείων και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έχει αναπτυχθεί συνεργασία. Ωστόσο, η εν λόγω συνεργα-
σία δεν είναι πάντοτε αποδοτική, καθώς ο ρυθμός ανταπόκρισης του οικείου φορέα 
δεν είναι άμεσος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δίκτυο συνεργασίας, συμπεριληπτική εκπαίδευση, συμπεριληπτικές 
πρακτικές. 

Εισαγωγή 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και στις ίσες ευκαιρίες για τη 
ζωή τους (UN, 1989). Τα σχολεία μπορούν κι αυτά να στραφούν προς την κατεύθυνση 
αυτή αφήνοντας τα όποια εμπόδια στο περιθώριο και υιοθετώντας  πρακτικές και 
κουλτούρες ώστε να οδεύουν προοδευτικά προς μια συμπεριληπτική εκπαίδευση (Αγ-
γελίδης, 2011). Συστατικό στοιχείο της κίνησης αυτής είναι η συνεργασία που ανα-
πτύσσεται μεταξύ των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των 
γονέων, όπως και των εξωτερικών εκπαιδευτικών φορέων (Adams et al., 1997, Allen, 
1999, Ainscow et al., 2007). 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Δίκτυο Συνεργασίας 

Η δημιουργία δικτύων περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα 
άτομα επικοινωνούν μεταξύ τους (Clark, 1996), δημιουργώντας πολύ καλύτερα απο-
τελέσματα από εκείνα που θα υπήρχαν στην περίπτωση που τα άτομα αυτά εργάζο-
νταν μόνα τους (Allee, 2000). Τα σχολεία μπορούν να δημιουργούν εσωτερικά κι ε-
ξωτερικά δίκτυα συνεργασίας. Με τον προσδιορισμό «εσωτερικά» εννοείται ότι η συ-
νεργασία ευρύνεται μεταξύ σχολείων κι εκπαιδευτικού δυναμικού, ενώ με τον προσ-
διορισμό «εξωτερικά» εννοείται η δημιουργία δικτύου που καλύπτει τη συνεργασία 
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μεταξύ σχολείου και εξωτερικών παραγόντων, όπως η οικογένεια, η πολιτεία ή άλλοι 
εκπαιδευτικοί φορείς (Χατζηπαναγιώτου & Μαρμαρά, χ.χ.). 

Τα δίκτυα συνεργασίας υφίστανται για τη δημιουργία και τη διασπορά νέας γνώσης 
(Clark, 1996), όπως και καλών παιδαγωγικών πρακτικών (Hopkins, 2002). Ταυτόχρο-
να, βελτιώνουν το ίδιο το σχολείο (Chapman & Allen, 2006), τους μαθητές, τους εκ-
παιδευτικούς και τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται το κάθε σχολείο 
(McLaughlin & Talbert, 2001). Με τα δίκτυα συνεργασίας καλλιεργούνται στο μαθη-
τή ικανότητες και δεξιότητες κι ο μαθητής εντάσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στην κοινωνία (Ξωχέλλης, 2005). Επιπρόσθετα, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών βοηθά τους ίδιους να προετοιμάσουν και να προγραμματίσουν καλύτερα τη δι-
δασκαλία τους ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους από τις εμπειρίες τους στην εκ-
παιδευτική πρακτική κι αναπτύσσουν τεχνικές για διερευνητική εκπαιδευτική πρακτι-
κή κάνοντας αυτοκριτική με σκοπό την αυτοβελτίωσή τους (Angelides, Evangelou & 
Ieigh, 2005). 

 Ωστόσο, τα δίκτυα δύνανται να παρουσιάσουν και αρνητικά στοιχεία, όπως η ένταση 
και η υπονόμευση των συναισθημάτων αλληλοεκτίμησης. Επομένως, για να υπερπη-
δηθούν αυτά τα εμπόδια, τα ίδια τα μέλη του δικτύου οφείλουν να συνεργάζονται, αλ-
λά ταυτόχρονα χρειάζεται και κατάλληλη και προσεκτική διοίκηση (Creech & 
Willard, 2001). 

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

Ο όρος «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» προέρχεται από τον αγγλικό όρο «Inclusive 
Education». Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που προσδίδει έμφα-
ση στην ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών στα σχολικά δρώμενα (Στασινός, 2013). 
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση συνδέεται με την προσπάθεια για την υπερπήδηση των 
εμποδίων που παρακωλύουν την συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδι-
κασία ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, κοινωνικού υποβάθρου ή παρουσίας αναπη-
ρίας (Booth & Ainscow, 1998).  

Στοιχείο απαραίτητο προς ένα συμπεριληπτικό σχολείο είναι η εκπαίδευση των εκπαι-
δευτικών σε θέματα συμπερίληψης (Symeonidou & Phtiaka, 2009). Η αποτελεσματι-
κή συμπεριληπτική εκπαίδευση εξαρτάται από τις πρακτικές που ακολουθεί ο εκπαι-
δευτικός στη σχολική τάξη (Jordan et al, 2009). Ωστόσο, και οι γονείς πρέπει να συμ-
μετέχουν καθημερινά στη δουλειά του σχολείου και των εκπαιδευτικών, διότι βοη-
θούν όχι μόνο τα δικά τους παιδιά, αλλά και ολόκληρη την τάξη παρέχοντας εθελο-
ντικά εργασία σε κοινωνικές εκδηλώσεις  και στα σχολικά συμβούλια (Τάφα, 1998). 
Ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια προς ένα συμπεριληπτικό σχολείο διαδραματίζει 
και ο διευθυντής του σχολείου, καθώς διοικεί το σχολείο κι έχει τη δυνατότητα να δη-
μιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες υπό τις οποίες θα αναπτυχθούν και θα εφαρμο-
στούν συμπεριληπτικές πρακτικές (Riehl, 2000). 

Συνεργατικές Πρακτικές 
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Οι συνεργατικές πρακτικές βελτιώνουν τη σχολική επίδοση όλων των μαθητών και 
αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς εμπλέκοντας στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία και τους γονείς. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
έλθουν σε επαφή με τους γονείς των μαθητών για μια πρώτη γνωριμία και συμφωνία 
για σύναψη συνεργασίας (Ζηλιασκοπούλου, χ.χ.). Παράλληλα, η κατασκευή και η 
χρήση ιστολογίου από τους γονείς με θέματα από τη σχολική ζωή θεωρείται ένα μέσο 
που μπορεί να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γο-
νείς (Ζηλιασκοπούλου, χ.χ.). Ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να οργανωθούν κοινές δρα-
στηριότητες για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς επιμορφωτικού κυρίως χαρακτή-
ρα με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας και διαπαιδαγώγησης παρουσία ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού. Δε θα πρέπει να αποφεύγεται η συμμετοχή των γονέων 
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το σχολείο και τη μαθητική κοινότητα, όπως και 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένης παρέμβασης σε μαθητές για την 
αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών (Ζηλιασκοπούλου, χ.χ.). 

Σε σχολείο, όπου κυριαρχεί η συνεργατική κουλτούρα, η συνεργασία βοηθά τους εκ-
παιδευτικούς να αναστοχάζονται επί της πρακτικής που ακολουθούν (Γιακουμή & 
Θεοφιλίδης, 2012). Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι ικανή να δημιουρ-
γήσει φιλικό κλίμα μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν 
προγραμματίζοντας και αξιολογώντας την πρακτική που εφαρμόζουν (Harris, 2002). 
Εξελίσσονται ως προσωπικότητες και ως εκπαιδευτικοί και γίνονται αποτελεσματικοί 
στο έργο τους (Day, 2003). Αξιοσημείωτες θεωρούνται στρατηγικές που εφαρμόζο-
νται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ σχολείου, γονέων μαθητών κι ευρύτερης κοινω-
νίας. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς διοργανώνεται συνάντηση, όπου ο διευθυντής 
του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές και οι τοπικοί φορείς συζητούν 
και συνάπτουν συνεργασία και ορίζουν τακτικές συνελεύσεις (Καπετάνου & Μπαδι-
κιάν, 2011). Παράλληλα, ο κάθε εκπαιδευτικός θα μπορούσε να εφαρμόσει στην τάξη 
του ομαδοσυνεργατική διδασκαλία κατά την οποία θα χωρίζει τυχαία τους μαθητές σε 
μικρές ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων δίνοντας δραστηριότητες ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους κι αναθέτοντας σε διαφορετικό παιδί κάθε εβδομάδα από τη κάθε 
ομάδα το ρόλο του συντονιστή, δίνοντας, όμως, την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές 
να γίνουν συντονιστές. (Καπετάνου & Μπαδικιάν, 2011). Μια άλλη ευχάριστη στρα-
τηγική για τα παιδιά είναι το κουτί επικοινωνίας, όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί και γο-
νείς μπορούν να κάνουν μία εισήγηση για θέματα που μπορούν να συζητηθούν στο 
συμβούλιο της τάξης ή στις τακτικές συνελεύσεις (Καπετάνου & Μπαδικιάν, 2011). 

Σκοπός Έρευνας 

Η εν λόγω έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών δημοτι-
κής εκπαίδευσης της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την ύπαρξη δικτύων 
συνεργασίας ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με σκοπό την παροχή 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εντός του πλαισίου της σχολικής κοινότητας. Η συγκε-
κριμένη έρευνα έδωσε έμφαση στην εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δίκτυα συνεργα-
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σίας, στη σημασία ύπαρξης αυτών, καθώς και στις υπάρχουσες ανάγκες στις σχολικές 
μονάδες για τη δημιουργία συνεργατικού δικτύου. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που μελέτησε η παρούσα έρευνα είναι τα εξής: 

 Πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη των δικτύων συνεργασίας για την παροχή συ-
μπεριληπτικής εκπαίδευσης;  

 Έχουν δημιουργηθεί δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα σε σχολικές μονάδες της 
δημοτικής εκπαίδευσης και σε κέντρα διάγνωσης διαφοροδιάγνωσης και υπο-
στήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.); 

 Ποιοι μπορούν να εμπλακούν στα δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα στις σχολικές 
μονάδες και τα κέντρα διάγνωσης διαφοροδιάγνωσης και υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.); 

Μεθοδολογία 

Η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η μεικτή, διότι χρησιμοποιεί ποσοτι-
κές και ποιοτικές μεθόδους για τη συλλογή, την ανάλυση δεδομένων και τη σύνδεση 
των αποτελεσμάτων με τα εξαγόμενα συμπεράσματα. Ταυτόχρονα, προσφέρει περισ-
σότερο σφαιρική κι ολιστική εξέταση του θέματος που ενδιαφέρει (Παπαναστασίου & 
Παπαναστασίου, 2014). 

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ερωτηματολόγιο και η συνέ-
ντευξη. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 16 ερωτήσεις κλειστού 
τύπου και ανοικτού τύπου, καθώς ζητούσαν αιτιολόγηση ή παρουσίαση της άποψης 
του εκπαιδευτικού, αλλά και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με κλίμακα LIKERT. Οι 
θεματικές που κάλυπτε το ερωτηματολόγιο ήταν η σημασία ανάπτυξης συνεργασιών, 
η συνεργασία στο σχολείο, η συνεργασία ως μέσο προώθησης συμπεριληπτικής εκ-
παίδευσης, το δίκτυο συνεργασίας και η σχέση σχολικής μονάδας και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Από 
την άλλη, η συνέντευξη ήταν ημιδομημένη με ερωτήσεις ανοικτού τύπου και ίδιες για 
όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι θεματικές που κάλυπτε ήταν η σημασία ανάπτυξης συ-
νεργασιών, η συνεργασία στο σχολείο, το δίκτυο συνεργασίας, η συμπεριληπτική εκ-
παίδευση, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και η σχέση σχολείου-ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Πριν τη 
χορήγηση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα.  

Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελούταν από όλους τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων 
σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας, που υπηρετούσαν κατά το 
σχολικό έτος 2015-2016. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία και 
οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας. Το 
δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα αναφορικά με τη συμπλήρωση των ερωτηματολο-
γίων αποτελούταν από 100 εκπαιδευτικούς, 36 άνδρες και 64 γυναίκες.  Ως προς τη 
συνέντευξη το δείγμα επιλέχθηκε επίσης τυχαία και αποτελούταν από 8 εκπαιδευτι-
κούς εκ των οποίων οι 3 ήταν άνδρες και οι 5 ήταν γυναίκες. 
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Αναφορικά με τα ερωτηματολόγια τα δεδομένα από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου υ-
φίσταντο επεξεργασία και παράλληλα γινόταν χρήση της στατιστικής ανάλυσης μέσα 
από το πρόγραμμα Excel, αφότου πρώτα είχε γίνει καταγραφή των μεταβλητών. Τα 
δεδομένα από τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου έδωσαν την ώθηση για τη δημιουργία 
ευρύτερων κατηγοριών, στις οποίες ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτι-
κών. Οι κατηγορίες αυτές αποτέλεσαν και τις μεταβλητές για τη δημιουργία των δια-
γραμμάτων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τα διαγράμματα δημιουργήθη-
καν με τη χρήση του προγράμματος Excel (Caplow, 1972, Βάμβουκας, 2007, Παπα-
ναστασίου & Παπαναστασίου, 2014).  

Βάση για την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων αποτέλεσαν τα ερευνητικά 
ερωτήματα. Αφού έγινε επισταμένη ανάγνωση και μελέτη των σημειώσεων από τις 
συνεντεύξεις, σημειώθηκαν λέξεις-κλειδιά για τη δημιουργία πλαγιότιτλων στις ση-
μειώσεις αυτές. Οι λέξεις-κλειδιά και οι πλαγιότιτλοι αποτέλεσαν τους κώδικες των 
συνεντεύξεων. Η κωδικοποίηση οδήγησε στην κατηγοριοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, 
αναδύθηκαν κοινές κατηγορίες ανάμεσα στα δεδομένα, οι οποίες έλαβαν ξεχωριστό 
όνομα. Με τη βοήθεια των κατηγοριών δημιουργήθηκαν άλλες ακόμα πιο ευρύτερες 
ομάδες οι θεματικές, δηλαδή «ομπρέλες» που εσωκλείουν τόσο τις κατηγορίες όσο 
και τους κώδικες (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

Αποτελέσματα 

Προχωρώντας στα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται πως η ανάπτυξη συνεργασιών 
είναι σημαντική, καθώς το 53% των εκπαιδευτικών δήλωσε πώς μέσω της συνεργασί-
ας σημειώνεται ανταλλαγή γνώσεων κι εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών, επιλύο-
νται προβλήματα, καλλιεργείται η συλλογικότητα και προωθείται η ομαδοσυνεργατι-
κή διδασκαλία. Παράλληλα, το 30% των εκπαιδευτικών δήλωσε πως προωθούνται 
καλές πρακτικές στο πλαίσιο του σχολείου, βελτιώνεται η σχολική κουλτούρα και πα-
ρέχεται αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Πρέπει να 
σημειωθεί πως το 66% των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι η συνεργασία που υπάρχει στο 
πλαίσιο του σχολείου, υφίσταται με σκοπό τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, την 
από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων του σχολείου και των μαθητών, όπως και τη 
θεατρική αγωγή. Οι συμμετέχοντες της εν λόγω συνεργασίας είναι εξωτερικοί εκπαι-
δευτικοί φορείς, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, οι 
διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι δημοτικές αρχές.  

Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, όπως σημειώθηκαν κατά τη συνέντευξή 
τους, η ιδανική συνεργασία θα μπορούσε να συναφθεί ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
της σχολικής μονάδας, τους γονείς και τους μαθητές αφενός κι αφετέρου μεταξύ του 
σχολείου και των εξωτερικών εκπαιδευτικών φορέων, όπως το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ωστόσο, 
δίκτυο συνεργασίας έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, ανάμε-
σα στη σχολική μονάδα και τις δημοτικές αρχές κι ανάμεσα στους μαθητές. Σκοπός 
της δημιουργίας του δικτύου συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων η οικονομική στήριξη 
της σχολικής μονάδας, η διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, ημερίδων, αλλά και θε-
ατρικών παραστάσεων, η προώθηση και υλοποίηση διαπολιτισμικών προγραμμάτων 
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για την καλλιέργεια της αρετής της ανεκτικότητας, η παροχή ίσων ευκαιριών προς 
όλους τους μαθητές, η επίτευξη και τη διατήρηση της ισορροπίας μέσα στη σχολική 
τάξη και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ 
των μετεχόντων του δικτύου συνεργασίας. Επίσης, το δίκτυο συνεργασίας αποσκοπεί 
στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών και 
της προβληματικής ή της παραβατικής συμπεριφοράς τους. Ταυτόχρονα, παρέχεται 
συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές. Η δημιουργία δι-
κτύου συνεργασίας δεν καθίσταται πάντοτε εύκολη υπόθεση. Αυτό οφείλεται στην 
έλλειψη επικοινωνίας και συνεννόησης, όπως δήλωσε το 38% των εκπαιδευτικών και 
στην έλλειψη προθυμίας των μελών του δικτύου για συνεργασία και εποικοδομητική 
εργασία, όπως δήλωσε το 9% των εκπαιδευτικών.  

Προχωρώντας στον όρο «συμπεριληπτική εκπαίδευση», το 100% των εκπαιδευτικών 
που ερωτήθηκε τον αντιλαμβάνονται ως ισότιμη εμπλοκή όλων των μαθητών στο σύ-
νολο των δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως παροχή ίσων ευκαι-
ριών για μάθηση σε όλους. Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι πρακτικές 
που ακολουθούν για να προωθήσουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι αρχικά η 
μεταξύ τους συζήτηση για τα εμπόδια που ανακύπτουν, η ενασχόλησή τους με όλους 
τους μαθητές, η υλοποίηση διαθεματικών εργασιών και η προώθηση του ομαδοσυνερ-
γατικού μοντέλου διδασκαλίας. Επιπλέον, αναφέρουν ως καλές πρακτικές τη διδα-
σκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, την παραχώρηση δικαιώματος σε κάθε μα-
θητή να εκφράζει τις απόψεις του, καθώς και την τροποποίηση της διδασκαλίας. 

Η έρευνα έδειξε πως η συμπεριληπτική εκπαίδευση εφαρμόζεται στο σχολείο από την 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών, των εξατομικευ-
μένων προγραμμάτων διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 
μέσω των άτυπων περιβαλλόντων μάθησης. Παρόλ’ αυτά σημειώνονται δυσκολίες ως 
προς την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει, διότι, όπως 
σημειώθηκε από το 60% των εκπαιδευτικών, υπάρχει όχι μόνο έλλειψη επικοινωνίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και καθυστερημένη αντίδραση από πλευρά του Υ-
πουργείου Παιδείας για πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, όπως δηλώ-
θηκε από το 20% των εκπαιδευτικών.  

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει λόγος για τη σχέση εκπαιδευτικών με ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σύμφωνα 
με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. δεν ανταποκρίνεται άμεσα (90%), 
στις εκκλήσεις των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας λόγω έλλειψης εξειδι-
κευμένου επιστημονικού προσωπικού (15%), λόγω περιορισμένου χρόνου (12%), λό-
γω αυξημένων περιστατικών (12%), αλλά και λόγω έλλειψης προθυμίας από το προ-
σωπικό του ΚΕ.Δ.Δ.Υ (21%). Μάλιστα η έρευνα έδειξε πως οι προτάσεις του 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι γενικευμένες, καθώς δεν παρέχεται εξατομικευμένο πρόγραμμα πα-
ρέμβασης ή ορισμένες ειδικές κατευθύνσεις. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική την ανάπτυξη συνεργασιών στο σχολείο, 
καθώς το 40% των εκπαιδευτικών αναφέρουν πω σημειώνεται ανταλλαγή γνώσεων κι 
επίλυση προβλημάτων, ενώ το 32% των εκπαιδευτικών κάνει λόγο για αλληλοσυ-
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μπλήρωση, βελτιστοποίηση λειτουργίας σχολείου και βελτίωση επίδοσης παιδιού. Ε-
πιπλέον, προάγεται κοινή στοχοθεσία μεταξύ εκπαιδευτικών, προωθούνται καλές 
πρακτικές και βελτιώνονται οι σχέσεις, όπως αναφέρεται από το 28% των εκπαιδευτι-
κών. Παράλληλα, το 26% των εκπαιδευτικών δηλώνει πως σημειώνεται μύηση των 
μαθητών στην έννοια της συνεργασίας και προώθηση της ομαδοσυνεργατικής διδα-
σκαλίας. 

Συμπεράσματα 

Τα δίκτυα συνεργασίας, όπως και η ίδια η συνεργασία, συμβάλλουν στη βελτίωση του 
σχολείου, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Χάρη στα δίκτυα αυτά παρέχονται 
ίσες ευκαιρίες προς όλους τους μαθητές κι επιτυγχάνεται ισορροπία κι εμπιστοσύνη 
εντός της σχολικής μονάδας, ενώ παράλληλα μέσω των δικτύων εξασφαλίζονται οι 
απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα 
δίκτυα συνεργασίας έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τη συμπεριληπτική εκπαί-
δευση μέσα από τη συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής κοινότητας για 
τα προβλήματα του σχολείου, την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με όλους τους μα-
θητές και τις διαθεματικές εργασίες που στοχεύουν στην προώθηση του ομαδοσυνερ-
γατικού μοντέλου διδασκαλίας.  

Παρατηρείται ότι έχει αναπτυχθεί συνεργασία κι έχουν δημιουργηθεί δίκτυα συνερ-
γασίας ανάμεσα σε σχολικές μονάδες και τα κατά τόπους ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Η εν λόγω συ-
νεργασία αναδεικνύεται ουσιώδης, καθώς συμβάλλει στη διάγνωση και την αντιμετώ-
πιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών και της προβληματικής ή παραβατικής 
συμπεριφοράς που πιθανόν παρουσιάζουν. Ταυτόχρονα, η συνεργασία με το 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποσκοπεί και στην παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήρι-
ξης αφενός στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κι αφετέρου στους γονείς και τους μα-
θητές. Εντούτοις, η συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. δεν καθί-
σταται πάντοτε επιτυχής, διότι ο ρυθμός ανταπόκρισης του οικείου φορέα δεν είναι 
άμεσος. Η μη άμεση ανταπόκριση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στις εκάστοτε εκκλήσεις των σχο-
λείων οφείλεται στην έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Ο χρόνος 
που διατίθεται είναι περιορισμένος, ενώ τα περιστατικά των παιδιών που πρέπει να 
εξεταστούν είναι πολλά. Ως εκ τούτου, η προθυμία από το προσωπικό του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
ως προς την αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι πά-
ντα η ίδια και οι προτάσεις που παρέχονται από τον φορέα αυτό είναι γενικευμένες, 
χωρίς να παρουσιάζεται κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υ-
πέρβαση του εκάστοτε προβλήματος.  

Η συνεργασία μπορεί να λάβει πολυεπίπεδη μορφή υπό το πρίσμα των δικτύων με την 
έννοια ότι μπορεί να αναπτυχθεί τόσο μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών της σχο-
λικής μονάδας, όσο και μεταξύ της σχολικής μονάδας, των γονέων, της πολιτείας και 
του εξωτερικού εκπαιδευτικού φορέα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στα εν λόγω δίκτυα μπορεί να 
εμπλακεί ακόμη κι ο σχολικός σύμβουλος, ενώ παράλληλα παρουσία της πολιτείας 
κρίνεται καταλυτική στη στήριξη της συμπεριληπτική εκπαίδευσης μέσω δικτύου συ-
νεργασίας, όπως και αυτή του Υπουργείου Παιδείας. Η συνεργασία μεταξύ των εκ-

461

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



παιδευτικών αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εμποδίων και προβλημά-
των μαθησιακών δυσκολιών και συμπεριφοράς από πλευρά των μαθητών. Η συνερ-
γασία της σχολικής μονάδας και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. κρίνεται αναγκαία, διότι συνδράμει 
κατά πολύ στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μα-
θητών, όπως και της προβληματικής ή παραβατικής συμπεριφοράς που πιθανόν πα-
ρουσιάζουν. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να μελετηθούν τα κοινά 
σημεία των θεωριών των Deming, Juran και Crosby για την ολική ποιότητα της διοί-
κησης σε έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση και να γίνει σύγκριση μεταξύ τους. Στο 
κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται εννοιολογική προσέγγιση, σύγκριση και μελέτη 
των θεωριών που ανέπτυξαν οι τρεις γκουρού της Ποιότητας στη Διοίκηση, Deming, 
Juranκαι Crosby. Δεν επιχειρείται κριτική ανάλυση των θεωριών, εάν δηλαδή η θεω-
ρία του ενός ή του άλλου είναι καλύτερη, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να καταδει-
χθεί πως από διαφορετική προσέγγιση οι τρεις φιλοσοφικές θεωρίες καταλήγουν στο 
ίδιο αποτέλεσμα που είναι η ολική ποιότητα.  

Λέξεις κλειδιά: ποιότητα, ολική ποιότητα, Deming, Juran, Crosby.  

Εισαγωγή 

Η Ολική Ποιότητα είναι ένα Μοντέλο Διοίκησης, του οποίου ο στόχος είναι η μεγι-
στοποίηση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού μέσω της Συνεχούς Βελτίωσης 
των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του, του Ανθρώπινου Δυναμικού, των διεργα-
σιών του και τέλος του εργασιακού περιβάλλοντος (Getsch & Davis, 2013). Στη φι-
λοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) σημασία έχει η Εστίαση στον Πε-
λάτη, η Συνεχής Βελτίωση και η Συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού (Oak-
land, 2003, Στεφανάτος, 2000) . Οι Getsch & Davis (2013) αναφέρουν ότι η προσέγ-
γιση της Ολικής Ποιότητας συμπεριλαμβάνει Στρατηγικό Σχεδιασμό, Εστίαση τόσο 
στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς πελάτες, Εμμονή στην Ποιότητα, Επι-
στημονική Προσέγγιση στη Λήψη Αποφάσεων, Μακροπρόθεσμη Δέσμευση, Ομαδι-
κή Εργασία, Διαδικασία Συνεχούς Βελτίωσης, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση, Ελευ-
θερία μέσω του Ελέγχου, Ενότητα Επίτευξης Στόχου και Κατανομή Αρμοδιοτήτων 
στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Είναι πολύ χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Στεφανά-

465

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



κου (2000) ότι η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε έναν οργανισμό με 
ανεπτυγμένη κουλτούρα μετουσιώνεται σε σύστημα αξιών, σε τρόπο σκέψης, συμπε-
ριφοράς και, εν κατακλείδι, ζωής. Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι η Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας στοχεύει σε μακροπρόθεσμη επιτυχία του οργανισμού παρέχοντας οφέλη 
τόσο στον οργανισμό όσο και στο κοινωνικό σύνολο (Στεφανάτος, 2000), μέσα από 
μια ατέρμονη συλλογική προσπάθεια Συνεχούς Βελτίωσης (Στειακάκης & Κωφίδης, 
2010).  

Ο Oakland θεωρείται ως ο «γκουρού» της Διοίκησης της Ποιότητας στη Μεγάλη 
Βρετανία. Για τον Oakland (2003), Ποιότητα είναι το σύνολο όλων εκείνων των χα-
ρακτηριστικών, ιδιοτήτων και γνωρισμάτων ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, τα οποία 
εκπροσωπούν την ικανότητά του/ της να ικανοποιεί δηλωμένες ή υποδηλούμενες α-
νάγκες των πελατών. Ο Oakland, συνυπολόγισε σε αυτόν τον ορισμό τους ορισμούς 
των Deming, Juran, Grosby και Feigenbaum (Στειακάκης & Κωφίδης, 2010). Για τον 
Oakland (2003), η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι πολυδιάστα-
τη και οι πυλώνες της εμπερικλείουν τον ορισμό και προσδιορισμό του πελάτη και 
των αναγκών του, τον προσδιορισμό των προδιαγραφών των αναγκών αυτών, τον έ-
λεγχο των διαδικασιών και των συστημάτων, την ευθύνη της Διοίκησης στη διαμόρ-
φωση της κουλτούρας Ποιότητας, την αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην 
ατέρμονη προσπάθεια Συνεχούς Βελτίωσης. 

Μεθοδολογία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

Στην παρούσα μελέτη θα ορίσουμε την έννοια της ποιότητας και της διοίκησης ολι-
κής ποιότητας και στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις θεωρίες των Crosby, Juran και 
Deming όχι για να αξιολογήσουμε την καθεμιά ως καλύτερη ή χειρότερη, αλλά για να 
κατανοήσουμε την διαφορετική προσέγγιση. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση 
περιλαμβάνει:  
 τους ορισμούς  των εννοιών «ποιότητα» & «διοίκηση ολικής ποιότητας» 
 τη θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας σύμφωνα με τον «Deming» 
 τη θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας σύμφωνα με τον «Juran» 
 τη θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας σύμφωνα με τον «Crosby» 
 ομοιότητες και διαφορές των ανωτέρω προσεγγίσεων 
 τα συμπεράσματα  
Για την παρούσα βιβλιογραφική μελέτη ακολουθήθηκαν τα βήματα που προτείνουν 
οι Webster and Watson (2002): αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, ορισμός των λέ-
ξεων-κλειδιά, ανάλυση και σύνθεση της βιβλιογραφίας, εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Οριοθέτηση των όρων 

«Ποιότητα»: όπως αναφέρει ο Κατσαρός (2008), υπάρχει η έννοια της «απόλυτης 
ποιότητας» και της «σχετικής ποιότητας». Η απόλυτη ποιότητα σύμφωνα με την αντί-
ληψη του κόσμου είναι κάτι το τέλειο, το ακριβές, το εξαιρετικό ή το σπάνιο, το ό-
μορφο και το διαχρονικό, τα οποία χαρακτηρίζουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (Βα-
σιούλας, 2012, Ζαβλανός, 2003, Σαΐτης, 1997). Η Δήμου (2011) συμπέρανε πως δυο 
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φράσεις πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ορισμό της ποιότητας α) τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά & β)  οι απαιτήσεις του πελάτη. 

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»: για τη διοίκηση ολικής ποιότητας ενός οργανισμού 
χρησιμοποιείται ο όρος σχετική ποιότητα, διότι σχετίζεται με το προϊόν ή την υπηρε-
σία συγκεκριμένων προδιαγραφών που έχει θέσει εκ των προτέρων ο οργανισμός 
(Κατσαρός, 2008). «Ποιότητα» και «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» (ΔΟΠ) χρησιμο-
ποιούνται με σκοπό «αφενός τον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών λειτουργιών 
και αφετέρου την προσαρμογή και εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις αυξανόμενες 
απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών» (Αναστασιάδου, 2015). Όσον αφορά την εκ-
παίδευση η ποιότητα δύσκολα προσδιορίζεται διότι υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις 
σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους και τις κοινωνικές ανάγκες. Επίσης υπάρχουν 
διαφορές από τάξη σε τάξη, από μαθητές/ριες σε μαθητές/ριες, από εκπαιδευτικούς 
σε εκπαιδευτικούς κ. ά. Οι Βαβουράκη, Ζουγανέλη, Σοφού, & Κούτρα, (2008) και η 
Αναστασιάδου (2015) αναφέρουν τα εξής σχετικά με την έννοια της ποιότητας στην 
εκπαίδευση η οποία ορίζεται με βάση: α) την ανθρωποπλαστική της διάσταση, κατά 
την οποία η ποιοτική εκπαίδευση συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του ατό-
μου, στην ηθική ανάταση και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας και 
ακέραιου χαρακτήρα, β) το τελικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα δηλαδή αν μέσα από 
διαδικασίες, στάσεις και συμπεριφορές εκπληρώνονται οι άμεσοι στόχοι μιας σχολι-
κής μονάδας, η οποία αποτελεί το κύτταρο αναπαραγωγής και εξέλιξης των αρχών 
και των προδιαγραφών του εκπαιδευτικού μας συστήματος και γ) την ικανοποίηση 
των αναγκών - προσδοκιών των μαθητών/ριών, αν δηλαδή η εκπαιδευτική διαδικασία 
πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε ο πελάτης (μαθητές/ριες, γονείς & κοινωνία) με το 
εκπαιδευτικό προϊόν, ικανοποιεί τις ανάγκες του. 

Deming και ποιότητα 

Ο William Edwars Deming υποστήριξε ότι οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν το 
κόστος και παράλληλα να αυξήσουν την ποιότητα αν υιοθετήσουν τις πλέον κατάλ-
ληλες αρχές διαχείρισης σε ένα οργανισμό. Μείωση του κόστους σημαίνει (μειώνω 
τις ζημιές, επεξεργάζομαι εκ νέου, το προσωπικό αποκτά εμπειρία και αυξάνω την 
αφοσίωση-εμπιστοσύνη των πελατών). Για την επίτευξη αυτού του στόχου βασική 
προϋπόθεση η συνεχής βελτίωση και η κατανόηση όλων ότι η παραγωγή αποτελεί 
σύστημα και όχι τμήματα. Η φιλοσοφία του Deming συνοψίζεται από τους Ιάπωνες 
με την ακόλουθη σύγκριση. Όταν τα άτομα/οι οργανισμοί κινούνται με στόχο την 
ποιότητα σταδιακά τα συνολικά κόστη μειώνονται και η ποιότητα αυξάνεται. Ενώ 
όταν τα άτομα/οι οργανισμοί κινούνται με στόχο τα κόστη, τότε σταδιακά τα κόστη 
και η ποιότητα μειώνονται. Οι Ιάπωνες ασπάστηκαν τις θεωρίες του Deming για στα-
τιστικό έλεγχο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τούτο οδήγησε στην μεγάλη βιομηχανική 
ανάπτυξη της Ιαπωνίας. 

Με την αλλαγή της διοίκησης ο Deming πιστεύει ότι μια επιχείρηση θα πετύχει τους 
στόχους της διότι κατά 94 % την ευθύνη για την επιτυχία της την έχει η διοίκηση. 
Ενώ ο εργαζόμενος έχει ευθύνη μόνο 6 %. Ο Κύκλος του Deming απεικονίζει τον 
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τρόπο της θεωρίας για το μάνατζμεντ, PDCA: PLAN - DO - CHECK- ACT. Τα 14 
σημεία για την διοίκηση ολικής ποιότητας είναι τα κάτωθι (Neave, 1990, Αναστασιά-
δου, 2015). Η διοίκηση οφείλει να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον για συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων με τον σχεδιασμό ενός σταθερού πλά-
νου στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχείρησης μέσα από ανταγωνιστές συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά (ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο με σκοπό την 
επιβίωση της επιχείρησης/οργανισμού μέσα στις ανταγωνιστικές συνθήκες που επι-
κρατούν στην αγορά. Απαιτείται λοιπόν, από τη διοίκηση να αλλάξει τρόπο και φιλο-
σοφία διοίκησης. Αυτό σημαίνει να αντικαταστήσει παλαιές και αναχρονιστικές με-
θόδους, να αλλάξει τρόπο διοίκησης σκέψης και να δώσει έμφαση σε αξίες,  η ποιό-
τητα δεν πηγάζει από την επιθεώρηση που θεωρείται αναχρονιστική, αλλά από τη 
βελτίωση της διεργασίας, οι προμηθευτές και οι πρώτες ύλες επιλέγονται με μοναδικό 
κριτήριο την ποιότητα και όχι την τιμή, η βελτίωση του συστήματος παραγωγής και 
υπηρεσιών θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας, της εξυπηρέτησης και της πα-
ραγωγικότητας έτσι θα υπάρξει διαρκής μείωση του κόστους, η καθιέρωση προγραμ-
μάτων κατάρτισης για όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, η αναγκαιότητα να 
υπάρξει «διορατική ηγεσία» που θα συμβουλεύει, θα παρακινεί, θα ενθαρρύνει, θα 
καθοδηγεί το προσωπικό για να ολοκληρώνει κάθε εργασία με επιμέλεια, η καθιέρω-
ση εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων του ανθρώπινου δυναμικού θα 
βοηθήσει στην «άρση του φόβου της καινοτομίας».  

Αν η νοοτροπία της επίρριψης ευθυνών αντικατασταθεί με τη νοοτροπία επίλυσης 
προβλημάτων θα υπάρχουν προτάσεις για βελτιώσεις και θα αντιμετωπίζονται θετικά, 
η ομαδοσυνεργατικότητα για την αποφυγή εγωιστικών τάσεων σε κάθε τομέα και κα-
θιέρωση του ομαδικού πνεύματος, αποφυγή συνθημάτων και διαφημίσεων που υπερ-
βάλλουν και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αποφυγή ποσοτικών στόχων 
διότι δεν βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας και  απο-
θαρρύνουν το προσωπικό, απομάκρυνση κάθε εμποδίου που θα οδηγήσει κάθε εργα-
ζόμενο να χάσει τη χαρά και την υπερηφάνεια του για την εργασία του με την καθιέ-
ρωση επιβράβευσης και κινήτρων για τους εργαζόμενους στον οργανισμό για να επι-
τευχθεί μεγιστοποίηση της απόδοσής του, συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση και 
τέλος η ανάληψη για δράση θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό και η δέσμευση όλων 
για την υλοποίηση των παραπάνω κριτηρίων θα οδηγήσει σε συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας και της παραγωγικότητας. Κατά τον Deming η διοίκηση πάσχει από θανά-
σιμες ασθένειες (Καλλιώρας, 2011: 17): Έλλειψη προσήλωσης στο σκοπό, έμφαση 
στα άμεσα κέρδη, αξιολόγηση των επιδόσεων ή ετήσια επισκόπηση, αντικατάσταση 
των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, λειτουργία της εταιρείας με κριτήριο μόνο 
τους αριθμούς, υπερβολικά ιατρικά έξοδα, υπερβολικά έξοδα εγγυήσεων. 

Joseph Juran και ποιότητα 

O Joseph Juran έθεσε τις βασικές αρχές της ποιότητας, που συγκλίνουν στο σχεδια-
σμό, στην οργάνωση στη σημασία της χρήσιμης και της δυσμενούς αλλαγής, στην 
ευθύνη της διοίκησης για την οργάνωση της κατάλληλης δομής με σκοπό την επίτευ-
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ξη της ποιότητας. Η Ποιότητα ως καταλληλότητα προς χρήση αφορά (Καλλιώρας, 
2011:11): ποιότητα στο σχεδιασμό, στην προσαρμογή, στη διαθεσιμότητα, στην κα-
τάλληλη εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Ο σχεδιασμός της ποιότητας αποτελεί ση-
μαντικό σημείο και αποτελεί την τριλογία της ποιότητας που αποτελείται από τον 
προγραμματισμό της ποιότητας, τον έλεγχο της ποιότητας, την βελτίωση της ποιότη-
τας (Καλλιώρας, 2011:12). 
Για τον Σχεδιασμό της Ποιότητας ο Juran ορίζει τα στοιχεία: αναγνώριση του πελάτη, 
υπολογισμός των αναγκών του, ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του, καθορισμός των 
στόχων της ποιότητας, ανάπτυξη των διαδικασιών, απόδειξη των δυνατοτήτων των 
μεθοδολογιών. Απαραίτητα για τον Έλεγχο της Ποιότητας θεωρούνται: επιλογή των 
προς έλεγχο αντικειμένων, επιλογή των μεγεθών των μετρήσεων, δημιουργία του ε-
πιπέδου απόδοσης, σύγκριση των διαφορών, ανάπτυξη των διορθωτικών ενεργειών. 
Απαραίτητα για τον Βελτίωση της Ποιότητας είναι: απόδειξη της ανάγκης βελτίωσης, 
προκαθορισμός των συγκεκριμένων τομέων εφαρμογής βελτιώσεων, οργάνωση και 
καθοδήγηση των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας, διάγνωση και εντοπισμός 
των αιτιών, απόδειξη της αποτελεσματικότητος των διορθωτικών ενεργειών, ανάπτυ-
ξη των διορθωτικών ενεργειών, ανάπτυξη συστήματος ελέγχου διατήρησης των πλε-
ονεκτημάτων των βελτιώσεων (Λαμπρακόπουλος, 2012: 14-15). Οι φάσεις επίλυσης 
προβλημάτων: ο Juran υποστήριξε ότι με τη βελτίωση της ποιότητας θα αυξηθεί η 
απόδοση σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για να επιτευχθεί επίλυση ενός προβλήματος πρέ-
πει να υπάρξουν αλλαγή στη νοοτροπία, την γνώση, την οργάνωση, τα πολιτιστικά 
πρότυπα και τα αποτελέσματα. Καθόρισε τις έξι (6) φάσεις της επίλυσης προβλημά-
των ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα. Αυτές είναι: εντοπισμός του έργου, ορισμός του 
έργου, διάγνωση της αιτίας, θεραπεία της αιτίας, μονιμοποίηση των βελτιώσεων, α-
ναπαραγωγή και νέα εκκίνηση. O Juran υποστήριξε ότι για τη βελτίωση της ποιότη-
τας θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αρχή του Παρέτο και επεσήμανε ότι το 20% των 
δυσλειτουργιών προκαλούσε το 80% των προβλημάτων. 

Crosby και ποιότητα 

Ο Philip B. Crosby, (1926 - 2001) ήταν επιχειρηματίας και συγγραφέας, υποστήριξε 
ότι πολλοί μάνατζερ μπερδεύουν τις λειτουργικές πτυχές που αφορούν στην ποιότητα 
και συμπέρανε τα εξής ορισμούς για κάθε μία από τις παρακάτω πτυχές: α) Διαχείρι-
ση της Ποιότητας: φιλοσοφία που ορίζει το στυλ διαχείρισης και της πολιτικής που 
ακολουθεί ένας οργανισμός. Αν o οργανισμός διοικείται, ενεργεί και λειτουργεί σε 
αρμονία με την «ποιότητα» τότε τίθενται χρήσιμα συστήματα του οργανισμού σε λει-
τουργία. Για να επιτευχθεί διοίκηση ποιότητας προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί 
περιβάλλον στο οποίο οι συναλλαγές στέφονται από επιτυχία και να υπάρχουν υγιείς 
σχέσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. β) Η Διασφάλιση Ποιότητας: απαιτεί εργα-
σιακή πειθαρχία και καταγραφή των καθηκόντων όλων των εργαζομένων. Τούτο γί-
νεται με σκοπό την οργάνωση των πληροφοριών ώστε να ακολουθήσει η παραγωγική 
διαδικασία του οργανισμού. Είναι λάθος όμως πως η Διασφάλιση Ποιότητας εξασφα-
λίζει και τη διαχείριση ποιότητας. Ανάλογο παράδειγμα αποτελεί ότι η απόκτηση δι-
πλώματος δεν συνεπάγεται απαραίτητα καλό οδηγό. γ) Ο Ποιοτικός Έλεγχος: συνί-
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σταται σε συλλογή στατιστικών στοιχείων, μέτρηση αξιολόγησης του έργου ενός ορ-
γανισμού ή μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.  Τούτο 
βοηθά να αξιολογείται η παραγωγική διαδικασία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και προ-
λαβαίνει την ελαττωματική παραγωγή ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. δ) Η 
Στατιστική Επεξεργασία Ελέγχου: είναι η συγκέντρωση αριθμητικών δεδομένων των 
μετρήσεων με πραγματικούς όρους (όπως καταγράφεται στην οθόνη του αυτοκινήτου 
χωρίς να αγγίζει τις ανώτατες ή ελάχιστες τιμές). Όταν σε μια επιχείρηση έχουμε ε-
λαττωματική παραγωγή τότε η διοίκηση οφείλει να αναγνωρίσει τα σήματα Στατιστι-
κής Επεξεργασίας Ελέγχου και να καταλήξει σε συμπεράσματα για να ληφθούν προ-
ληπτικά μέτρα. ε)  Η Αξιολόγηση: σχετίζεται με την επιθεώρηση, τους ελέγχους και 
τη συλλογή παρατηρήσεων σχετικά με την πληρότητα. Αξιολόγηση της παραγωγικής 
διαδικασίας όταν ο επιθεωρητής εξετάζει τα προϊόντα. Όσον αφορά στη διοίκηση η 
Αξιολόγηση είναι αδιάκοπη χωρίς να γίνεται αντιληπτή και δεν επισημοποιείται όπως 
όφειλε.  

Τα δεκατέσσερα βήματα (Καλλιώρας, 2011: 9-10), που διατύπωσε ο Crosby αφορούν 
στην βελτίωση της ποιότητας ενός οργανισμού και επαναλαμβάνονται κάθε 18 μήνες: 
δέσμευση της διοίκησης, οργάνωση της Ομάδας Έργου Βελτίωσης της Ποιότητας, 
μέτρηση της Ποιότητας, κόστος Ποιότητας: κόστος προσαρμογής και κόστος μη 
προσαρμογής, επίγνωση, διορθωτικές ενέργειες από ειδικές ομάδες (task groups), 
σχεδιασμός μηδενικών σφαλμάτων, εκπαίδευση υπευθύνων σε ότι αφορά την ποιότη-
τα και παρευρίσκονται σε ομαδικές επιστημονικές συναντήσεις για να εφαρμόσουν το 
πρόγραμμα και πώς να το εφαρμόσουν, μέρα μηδενικών σφαλμάτων, γίνονται ενέρ-
γειες για να πετύχουν τους στόχους μηδενικών σφαλμάτων, καθορισμός στόχων, 
διόρθωση σφαλμάτων και καθορίζονται οι ενέργειες προς αποφυγή αυτών, αναγνωρί-
ζονται οι επιδόσεις όσων πέτυχαν τους ατομικούς και τους ομαδικούς στόχους, γίνε-
ται συμβούλιο ποιότητας στο οποίο συμμετέχουν οι αρμόδιοι ποιότητας και ανταλλά-
σουν καλές πρακτικές, εμπειρίες, γνώσεις και αναφέρονται σε επιπλοκές και προβλή-
ματα και όλα τα παραπάνω βήματα επαναλαμβάνονται κάθε 18 μήνες μετά την εφαρ-
μογή του προγράμματος (Καλλιώρας, 2011: 9-10).  

Ομοιότητες και διαφορές των ανωτέρω προσεγγίσεων 

Από τις συγκρίσεις των παραπάνω γκουρού της Ποιότητας δεν μπορεί να ειπωθεί ότι 
ότι ο ένας ή ο άλλος είναι καλύτερος από κάποιον άλλον γιατί ο ένας αλληλοσυμπλη-
ρώνει τον άλλον, φτάνουν δε στο ίδιο αποτέλεσμα από διαφορετικό δρόμο. Ο Juran 
έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα στη διαχείρηση της ποιότητας 
και στην εκπαίδευση και κατάρτιση των  στελεχών της διοίκησης.  Ενώ η φιλοσοφία 
των Deming και Crosby βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ευθύνη που έχουν τα στελέ-
χη διοίκησης για την καλή ή κακή ποιότητα. Η διαφοροποίηση τους έγκειται στο γε-
γονός ότι κάθε ένας από αυτούς έχει διαμορφώσει μία διαφορετική σχολή που εφαρ-
μόζει διαφορετικές διαδικασίες, προσεγγίσεις, εργαλεία, ορισμούς κλπ για την ποιό-
τητα με τη μορφή κανόνων. Αυτοί οι κανόνες ή προσεγγίσεις είναι: τα 14 σημεία του 
Deming,  τα 14 σημεία του Crosby, η τριλογία του Juran κ.ά.. Οι κανόνες αυτοί οδη-
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γούν στο ίδιο αποτέλεσμα γιατί στηρίζονται στην ίδια φιλοσοφία η οποία επικεντρώ-
νεται στον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η διαχείριση της Ποιότητας - Quality 
Management στην σύγχρονη επιχείρηση, στον σύγχρονο άνθρωπο σε κάθε σύγχρονη 
κοινωνία, με την άμεση εμπλοκή όλων Total Quality Management ( Λαμπρακόπου-
λος, 2012: 10). 

Ο Deming θεωρεί ότι η ποιότητα έγκειται στην εκπαίδευση, στις υποχρεώσεις της 
διοίκησης, στην αναγκαιότητα της μέτρησης και της λήψης αποφάσεων αφού πρώτα 
γίνει στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, ο Juran θεωρεί ότι η ποιότητα οφείλε-
ται στον έγκαιρο προγραμματισμό, υλοποίηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, 
στην σημασία της υπευθυνότητας και του διαχωρισμού του έργου σε μικρά έργα για 
συνεχή βελτίωση. Για τον Grosby ποιότητα σημαίνει  μηδενικά λάθη, μείωση του κό-
στους της μη-Ποιότητας και έγκαιρη πρόβλεψη προβλημάτων. Η δέσμευση για την 
συνεχή βελτίωση της Ποιότητας αφορά όλους τους εμπλεκόμενους και αποτελεί πά-
νω από όλα ευθύνη της διοίκησης κάθε επιχείρησης, η οποία καλείται να υλοποιήσει 
το όραμα της προσφέροντας κατάλληλους πόρους και την απαραίτητη εκπαίδευση 
ώστε να ελέγχει συνεχώς αν υλοποιούνται οι στόχοι της, των οποίων ο σημαντικότε-
ρος είναι η έγκαιρη πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
λειτουργώντας σε μία ανταγωνιστική αγορά της οποίας τα στοιχεία που την χαρακτη-
ρίζουν είναι χαμηλή τιμή και υψηλή ποιότητα. 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι οι κανόνες των Deming, Juran και Crosby οδηγούν στο ίδιο αποτέλε-
σμα: τη διοίκηση ολικής ποιότητας, γιατί η φιλοσοφία τους στηρίζεται στον στρατη-
γικό ρόλο που παίζει η διαχείριση της Ποιότητας στην σύγχρονη επιχείρηση, στον 
σύγχρονο άνθρωπο σε κάθε σύγχρονη κοινωνία με την άμεση εμπλοκή όλων. Ο 
Deming δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις της διοίκησης, στην αναγκαιότητα 
της μέτρησης και της λήψης απόφασης. Στη συνέχεια ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην 
στατιστική ανάλυση και μελέτη των αποτελεσμάτων. Ο Juran εστιάζει στον προ-
γραμματισμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων με την τριλογία, 
την σημασία που έχει η υπευθυνότητα και ο διαχωρισμός του έργου με τη συνεχή 
βελτίωση των επί μέρους έργων. Τέλος η φιλοσοφία του Crosby στηρίζεται στην ση-
μασία των μηδενικών λαθών, του κόστους και της μη-Ποιότητας και της έγκαιρης 
πρόβλεψης των προβλημάτων. Η φιλοσοφία της ΔΟΠ βρίσκει επίσης εφαρμογή στο 
χώρο της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Telford & 
Messon, 2005, Venkatraman, 2007) θέτοντας όλες τις προϋποθέσεις για μια υγιή σχέ-
ση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, εκπαι-
δευτικούς, διευθυντές, γονείς, κοινωνία με στόχο τη Συνεχή Βελτίωση και Ανάπτυξη. 
Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν από τους γκουρού της ποιότητας (βήματα αρχές, 
εργαλεία κ.ά.) είναι αρκετά σημαντικά και πρέπει να ακολουθούνται από τη διοίκηση 
κάθε οργανισμού /επιχείρησης διότι «η φιλοσοφία της ΔΟΠ παρέχει όλα τα εχέγγυα 
στους οργανισμούς, ώστε να πετυχαίνουν βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, να 
λειτουργούν υπό καθεστώς συνεχούς βελτίωσης, να ενστερνίζονται πανανθρώπινες 
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αξίες και να αξιοποιούν όλα τα εργασιακά ατού στο έπακρο (Κουτόβα, 2014:17) στα 
πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης (Συντιχάκη, 2010:5) της ποιότητας των προϊόντων 
και των υπηρεσιών. 
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 Εγώ, ο άλλος, ο έτερος: Η ετερογλωσσία του Mikhail Bakhtin στην Παιδική Λο-
γοτεχνία. Το παράδειγμα δύο ιστοριών 

Τσιαγκάνη Θεοδώρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

Δρ Παιδικής Λογοτεχνίας  
dtsiagani@gmail.com 

Περίληψη 

Η ετερότητα είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση: το εγώ αναπτύσσεται μέσα 
από μια διαλογική διαδικασία, όχι μόνο σε σχέση με το ίδιο, αλλά και με το έτερο. Ο 
Mikhail Bakhtin συνδέοντας τη ζωή με την τέχνη μεταφέρει στο μυθιστόρημα αυτό 
που συμβαίνει στην πραγματική ζωή: η ετερότητα οδηγεί στην ανάπτυξη της πολυ-
φωνίας, η οποία συνδέεται με τη διαλογικότητα. Στην παρούσα ανακοίνωση ανιχνεύ-
εται και αναλύεται το στοιχείο της ετερογλωσσίας ενδεικτικά σε δύο κείμενα της 
Παιδικής Λογοτεχνίας για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Οι δύο ήρωες, ο Λιλίκος 
και ο Λυκούργος Γουνίδης των παιδικών βιβλίων για την πρωτοσχολική ηλικία Λιλί-
κος και Ο μικρός Λυκούργος Γουνίδης, αντίστοιχα, έρχονται αντιμέτωποι με τον ετε-
ρόγλωσσο εαυτό τους, τον οποίο τελικά προβάλλουν δυναμικά ενάντια στα κυρίαρχα 
πολιτισμικά στερεότυπα. Η ετερογλωσσία, ως φωνή του έτερου, παίρνει τη μορφή της 
πάλης του ήρωα ανάμεσα στον εαυτό του και την κοινωνικοπολιτισμική του ταυτότη-
τα, ανάμεσα, δηλαδή, σε αυτόν και τον έτερο εαυτό του.  

Λέξεις - κλειδιά: ετερογλωσσία, ταυτότητα, διαλογικότητα, ετερότητα 

Εισαγωγή 

Ο Mikhail Bakhtin είναι ο θεωρητικός που συνέδεσε το μυθιστόρημα με τις έννοιες 
της πολυγλωσσίας και της ετερογλωσσίας. Το μυθιστόρημα αποδεσμεύεται από τις 
γλωσσικές νόρμες και τις κανονικότητες που ακολουθεί αυστηρά το έπος (Μπαχτίν, 
1995) και εγκολπώνεται τη γλωσσική πολυμορφία και ετερογλωσσία, ιδιολέκτους, 
γλωσσικά και υφολογικά στοιχεία ετερόκλητων πληθυσμών, δίνοντας φωνή και πα-
ρουσία σε ένα, επίσημο πλέον, λογοτεχνικό γένος. Η ετερογλωσσία αποτελεί τον θε-
μέλιο λίθο της θεωρίας του Bakhtin. Είναι η αποτύπωση της γλωσσικής διαστρωμά-
τωσης και πολυμορφίας, οι οποίες με τη σειρά τους απηχούν την κοινωνικο-
ιδεολογική ετερογένεια (Μπαχτίν, 1980, Bakhtin, 2002). Έκφραση αυτής της ανο-
μοιογένειας είναι η πολυφωνία. Όπως ο πλουραλισμός και η πολυφωνικότητα συνυ-
πάρχουν και αποτυπώνονται σε μια πολυταξική πολυπολιτισμική κοινωνία - μέσα 
από την ύπαρξη των διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων που αλληλενεργούν δια-
λογικά με την επίσημη γλώσσα- έτσι και το μυθιστόρημα, ως πολυγλωσσικό κείμενο, 
ενορχηστρώνει τα υπάρχοντα γλωσσικά υποστρώματα αποτυπώνοντας το ιδεολογικό-
πολιτισμικό γίγνεσθαι των υποκειμένων και του κοινωνικού χώρου. Σύμφωνα με τον 
Bakhtin, οι ετερογλωσσικές διαστρωματώσεις που συνυπάρχουν σε ένα παράλληλο 
γλωσσικό σύμπαν με την επίσημη, κάθε φορά, γλώσσα καταδεικνύουν και τις φυγό-
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κεντρες ιδεολογικές τάσεις, συγκλίσεις ή αποκλίσεις σε σχέση με την κυρίαρχη. Το 
κατά πόσο οι «άλλες», οι «έτερες» φωνές είναι ηχηρές σε ένα κείμενο αποτελεί αντα-
νάκλαση των κοινωνικών ιδεολογικών ζυμώσεων μιας κοινωνίας, καθώς «μέσα στο 
μυθιστόρημα πρέπει να αντιπροσωπεύονται όλες οι κοινωνικο-ιδεολογικές γλώσσες της 
εποχής, με άλλα λόγια όλες όσο λίγο σημαντικές και αν είναι, οι γλώσσες του καιρού 
τους: το μυθιστόρημα πρέπει να είναι ο μικρόκοσμος του πολυγλωσσισμού» (Μπαχτίν, 
1980: 293, 2000: 272-273).  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο σε κείμενα Παιδικής Λογοτεχνίας για 
την πρωτοσχολική ηλικία μπορούν να ανιχνευτούν ψηφίδες της θεωρίας του ρώσου 
στοχαστή. Κατά τη Nikolajeva, (1996) σε κείμενα που έχουν αποδεσμευτεί από τον 
διδακτικό τους ρόλο και στα οποία ο συγγραφέας δεν χειραγωγεί τους ήρωές του - 
και κατ’ επέκταση τους αναγνώστες του- οι φωνές των ηρώων ακούγονται και δια-
πλέκονται σε ένα σχήμα διαλογικό, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλέγματος επικοι-
νωνίας μεταξύ τους αλλά και με τον αναγνώστη. Ο λόγος του ήρωα δεν είναι αυτοα-
ναφορικός. Ξεφεύγει από το πλαίσιο του ατομικού και συνδέεται με το κοινωνικό του 
σύμπαν. Κείμενα τα οποία αποπειρώνται έναν τρόπο γραφής λιγότερο συμβατικό (α-
νατρεπτική μυθοπλασία, τολμηρές αφηγηματικές τεχνικές, υπαινικτική γλώσσα, παι-
διά αντιήρωες) και στα οποία οι συγγραφείς αποστασιοποιούνται από το συγγραφικό 
τους εγώ, είναι αυτά που επιτρέπουν την πολυφωνικότητα  (Οικονομίδου, 2000, Πα-
παντωνάκης, 2000, Χαντ, 2001, Κανατσούλη 2002). 

 
Η ετερογλωσσία ως στοιχείο της πολυφωνίας στην Παιδική Λογοτεχνία.  

Το παράδειγμα δύο ιστοριών 

Η επιλογή των δύο βιβλίων, Λιλίκος του Γ. Σολοτάρεφ και Ο μικρός Λυκούργος Γου-
νίδης του Μ.-Ο. Ζυντ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορι-
κής διατριβής με θέμα την προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσα από την αναγνωστική 
ανταπόκριση και την ανάγνωση της πολυφωνικότητας, μια συνδυαστική προσέγγιση 
της θεωρίας της αναγνωστικής ανταπόκρισης του W. Ιser και της θεωρίας της πολυ-
φωνικότητας και διαλογικότητας του Μ. Μ. Bakhtin. Στα παιδικά βιβλία που μελετή-
σαμε (ενδεικτικά αναφέρονται οι τίτλοι: Μια Κυριακή του Απρίλη της Άλκης Ζέη, Την 
πλήρωνε ο Πάρης και Το Αγόρι Που φώναζε «Λύκος!» του Τόνυ Ρος, Η Μέλπω η μο-
ναδική Μαρίας Ρουσάκη, Η κόκκινη Λένα και ο παπαγάλος απ’ τον Άρη της Λένας 
Διβάνη) η ετερογλωσσία ως στοιχείο της πολυφωνίας αποτυπώνεται με δύο κατηγο-
ρίες: 
i. Ως πάλη ανάμεσα σε αντιθετικά κινούμενες ομάδες ή ηλικίες: ο λόγος των μικρών 

ηρώων ενάντια στον λόγο των ενηλίκων. 

ii. Ως πάλη του ήρωα με τον εαυτό του: ο λόγος του ήρωα ενάντια στον έτερο εαυτό 
του. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε αυτή την κατηγορία.  

Ο Λιλίκος και ο Λυκούργος Γουνίδης, οι δύο μικροί ήρωες, σηκώνουν το βάρος της 
πολυφωνίας, η οποία αποτυπώνεται ως η πάλη του ήρωα ανάμεσα στον εαυτό του και 
την κοινωνικοπολιτισμική του ταυτότητα. Δεδομένου ότι η ταυτότητα του υποκειμέ-
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νου διαμορφώνεται μέσα από τις επιδράσεις και τις συγκρούσεις του με το κοινωνι-
κοπολιτισμικό περιβάλλον, η πάλη αυτή εκφράζεται ως πράξη αντίστασης ανάμεσα 
στον αυτοκαθορισμό (self-determination) και την επιβεβλημένη, πολιτισμικά προσ-
διορισμένη, ταυτότητα (Alcoff, 2003). Ο Ricoeur (2008: 16) αναφέρει ότι: «Ο ίδιος ο 
εαυτός ως άλλος υπαινίσσεται από το ξεκίνημα ότι η εαυτότητα του ίδιου του εαυτού 
ενέχει την ετερότητα σε ένα σημείο τόσο μύχιο, ώστε να μην μπορεί η μία να νοηθεί δί-
χως την άλλη». Η ετερότητα έχει διττή έννοια: άλλοτε ταυτίζεται με την ετερότητα 
του άλλου ανθρώπου και άλλοτε με την ετερότητα ανάμεσα, πάντα κατά τον Ricoeur 
(2008: 16) «στην εαυτότητα και το ταυτό σε μία σχέση διαλεκτική μεταξύ του εαυτού 
και του άλλου από τον εαυτό». Μέσα από τον άλλο, τον έτερο, αναδύονται στοιχεία 
του εαυτού που υπήρχαν σε λανθάνουσα μορφή και μέχρι τότε δεν είχαν εκδηλωθεί.  

Η ετερότητα είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση: το εγώ αναπτύσσεται μέσα 
από μια διαλογική διαδικασία, όχι μόνο σε σχέση με το ίδιο, αλλά και με το έτερο. 
Ανακαλύπτω, μελετώ το άλλο, το έτερο, δεν σημαίνει ότι αφομοιώνομαι ή αλλοτριώ-
νομαι αλλά ότι εμπλουτίζω, φωτίζω στοιχεία του δικού μου εγώ, μέσα από μια ατέρ-
μονη ανοιχτή διαλογική διαδικασία σε σχέση με τον άλλο. Ο Bakhtin (1984) σημειώ-
νει ότι η διαλογικότητα, σε μεγάλο βαθμό, παραμένει ένα φαινόμενο ανοιχτό. Οι δια-
λογικές συναντήσεις, είτε αφορούν την πραγματική ζωή είτε την τέχνη σε όλο της το 
φάσμα, ακολουθούν μονοπάτια πολυδαίδαλα, που φωτίζονται από την πολυφωνική 
φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Στα βιβλία Λιλίκος και Ο μικρός Λυκούργος Γουνίδης οι δύο ομώνυμοι ήρωες αντιπα-
ραβάλλονται με τον ίδιο τους τον εαυτό, με την ίδια τους τη φύση, καθώς συνδιαλέ-
γονται με μια ταυτότητα που οι ίδιοι δεν έχουν επιλέξει. Πρόκειται για μια ταυτότητα 
κατασκευασμένη από τον κοινωνικοπολιτισμικό τους περίγυρο, μια ταυτότητα υπό 
διαπραγμάτευση, η οποία αναδύεται ως έκφραση ετερογλωσσίας, με την έννοια της 
ύπαρξης της άλλης, της έτερης φωνής, η οποία συνυπάρχει στο ίδιο υποκείμενο. Της 
φωνής, δηλαδή, που αντιτάσσεται, αντιστέκεται και τελικά αρθρώνεται με σκοπό να 
υπερκεράσει τις άλλες φωνές, τις φωνές της συντήρησης και της εξουσίας. Άλλωστε 
η ταυτότητα δεν είναι κάτι το συμπαγές και αμετάβλητο «δεν είναι κάτι που δίνεται 
μία φορά και για πάντα, διαμορφώνεται και μεταβάλλεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
μας» (Μααλούφ, 1999: 33).  

Ο ετερογλωσσικός εαυτός θα εμφανιστεί αλλά και θα αναδειχθεί μέσω των άλλων. Ο 
άλλος αποτελεί το κάτοπτρο της ετερογλωσσικής ταυτότητας αλλά και την αφετηρία 
του διαλόγου με τον «άλλο», τον ετερογλωσσικό εαυτό. Κατά τον Bakhtin, η γνώση 
του εαυτού μας είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη του άλλου: ανακαλύπτουμε τον εαυ-
τό μας μέσα από τα μάτια, την οπτική γωνία του άλλου. Μόνοι μας δεν μπορούμε να 
δούμε τον εαυτό μας στην ολότητά του. Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη του άλλου είναι 
απαραίτητη για να συμπληρώσουμε την εικόνα του εαυτού μας. Αποκτώ συνείδηση 
του εαυτού μου σημαίνει για τον Bakhtin ότι «αποκαλύπτομαι στον άλλο, μέσω του 
άλλου και με τη βοήθεια του άλλου» (Todorov,1981:148). Όπως το είδωλό μας στον 
καθρέφτη δεν προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού μας επειδή μας παρέχει 
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ένα, κατά κάποιον τρόπο, αρχέτυπο της πρόσληψης του εαυτού μας και μόνο το 
βλέμμα του άλλου μάς δίνει το αίσθημα της ολοκλήρωσης, έτσι και η ολοκλήρωσή 
μας ως συνειδητής οντότητας δεν πραγματοποιείται δίχως την ύπαρξη του άλλου. Ο 
Bakhtin αποκηρύσσει τον ατομικό σολιψισμό αντιτάσσοντας σε αυτόν τη διαλογική 
σχέση με τον άλλο. Η συνείδηση του εαυτού οικοδομείται μέσα από τη συνείδηση 
του άλλου. Αναγνωρίζω, μαθαίνω, συνειδητοποιώ τον εαυτό μου με το να «κοιτάζω 
μέσα στα μάτια του άλλου ή μέσω του βλέμματος του άλλων» (Todorov,1981:148). Η 
σχέση μου με τον άλλο δεν είναι σχέση αφομοιωτική: το εγώ και το εσύ-άλλος είναι 
διακριτά. Το «εγώ» και ο «άλλος» είναι δύο οντότητες ανεξάρτητες, που η μία υπει-
σέρχεται  στην άλλη επιτρέποντας μέσα από τον συνεχή διάλογο τη δυναμική δόμηση 
του εγώ.  

 
Λιλίκος και Λυκούργος Γουνίδης: Οι ήρωες που συνομιλούν με τον έτερο εαυτό 

τους 
  
 Ο Λιλίκος είναι ένα υποκείμενο που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του, της άγριας 
φύσης του. Με αφορμή τον θάνατο του θείου του, του Κακού Λύκου, θα γνωρίσει τον 
Τομ, τον λαγό.  
«Είναι αλήθεια πως οι λύκοι τρώνε τους λαγούς;» ρώτησε ο Τομ. 
«Έτσι φαίνεται» απάντησε ο Λιλίκος. «Αλλά εγώ δεν έχω φάει κανέναν ακόμα». 
Ο μικρός λαγός θα γίνει ο νονός του λύκου, θα του δώσει το όνομα Λιλίκος, και θα 
αναλάβει να τον μάθει να παίζει βόλους, να διαβάζει, να μετράει και να ψαρεύει, δρα-
στηριότητες που χαρακτηρίζουν την ήσυχη φύση του λαγού.  

Ο Λιλίκος θα μάθει στον φίλο του να τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα απ’ ό-
λους τους άλλους λαγούς […] έμαθε στον Τομ τι θα πει φόβος. Πότε παίζανε το Φοβερό 
Κακό Λύκο και πότε τον Τρομερό Άγριο λαγό. Ο Λιλίκος, όμως, δεν τρόμαζε καθόλου 
όταν ο Τομ έκανε τον Τρομερό Άγριο Λαγό. Αντίθετα, ο Τομ έτρεμε από το φόβο του 
όταν ο Λιλίκος έκανε το Φοβερό Κακό Λύκο». Μέσα από τον φόβο του φίλου του, ο 
Λιλίκος θα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να είναι κανείς λύκος. Στην εικόνα που έχει 
ο Τομ γι’ αυτόν καθρεφτίζονται στοιχεία της ταυτότητάς του, μιας ταυτότητας που ο 
ίδιος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ανακαλύψει. Ο Τομ δεν θέλει να τον ξαναδεί και 
ο Λιλίκος αναγκάζεται να φύγει μακριά. «Πήγε σ’ ένα βουνό, όπου, ποιος ξέρει, ίσως 
να έβρισκε κανέναν άλλο φίλο λαγό. Πέρα εκεί, όμως, στο βουνό των λύκων, δεν είχε 
απομείνει κανένας λαγός. Και μάλιστα, επειδή από μακριά τον πέρασαν για λαγό, οι 
λύκοι τον πήραν στο κυνήγι. Εκείνη τη νύχτα, ο Λιλίκος κατάλαβε τι θα πει φόβος». Για 
πρώτη φορά ο Λιλίκος συνειδητοποιεί τη φύση του. Το συναίσθημα του φόβου που 
του προκαλεί μια αγέλη λύκων, ομοφύλων του, τον διαφοροποιεί από αυτούς. Ο Λι-
λίκος διαπραγματεύεται με τον άλλο του εαυτό, αυτόν που του επιτρέπει να είναι φί-
λος με τον Τομ και διαφορετικός από τους άλλους λύκους. Ο φόβος που νιώθει απο-
τελεί το επιστέγασμα της τελικής του επιλογής. Επιστρέφει και εξομολογείται στον 
Τομ, «τώρα κι εγώ ξέρω τι θα πει φόβος» και του υπόσχεται πως δεν θα τον ξανατρο-
μάξει ποτέ πια. Μέσα από την υπόσχεση αυτή ο Λιλίκος δεσμεύεται όχι μόνο απένα-
ντι στον φίλο του αλλά και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, σ’ αυτόν τον άλλον ε-
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αυτό που αναδύθηκε και τελικά επέλεξε, επιτρέποντας να αποκτήσει φωνή ο διαφο-
ρετικός, ετερογλωσσικός λόγος, ο έτερος εαυτός. 

Στο βιβλίο Ο μικρός Λυκούργος Γουνίδης, ο Λυκούργος, μικρός λυκάκος, αντιτάσσει 
στην πατρική βούληση αλλά και στο καθήκον απέναντι στη γενιά των λύκων την επι-
θυμία του: 
Όταν ρωτούσαν το μικρό Λυκούργο τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο λυκάκος απαντούσε 
αποφασιστικά: «Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω ανθοπώλης!» 
Η απάντηση αυτή έκανε έξω φρενών τον πατέρα του, τον κύριο Γουνίδη. Με τα χέρια 
στη μέση και την ουρά να κουνιέται πέρα δώθε, γρύλλιζε: 
-Εδώ και πενήντα γενιές είμαστε κυνηγοί! Πρέπει να ακολουθήσεις την οικογενειακή 
παράδοση!  
Ο Λυκούργος έσκυβε το κεφάλι και απαντούσε με ύφος πεισμωμένο: 
-Δεν μ’ αρέσει το κυνήγι! 
-Αυτό είναι αδύνατον! Σε όλους στους λύκους αρέσει το κυνήγι! Βροντοφώναζε ο κύ-
ριος Γουνίδης. 
Ο μικρός Λυκούργος συνεχίζει να αντιστέκεται στις συνήθειες των λύκων με δηλώ-
σεις του τύπου: 
«-Δεν μ’ αρέσει το κρέας!.. Μ’ αρέσει το κρέας που αγοράζουμε, αλλά όχι αυτό που κυ-
νηγούμε!... Με τα λεφτά που θα βγάζω πουλώντας λουλούδια θ’ αγοράζω τρυφερά ψη-
τά της κατσαρόλας από το σούπερ-μάρκετ».  
Σε μια ύστατη προσπάθεια «λυκοποίησης» του Λυκούργου, ο πατέρας του διοργανώ-
νει ένα κυνήγι προβαίνοντας στις απαραίτητες προετοιμασίες: «Για να εμψυχώσει το 
γιο του, ο κύριος Γουνίδης τον έβαλε να πιει δυνατό καφέ και του τραγούδησε ένα πο-
λεμικό εμβατήριο. Την κρίσιμη στιγμή ο μικρός προειδοποιεί το θύμα του φωνάζο-
ντας: Τρέξε να σωθείς κουνελάκι, ο μπαμπάς μου θέλει να σε κάνει μια χαψιά!» διαχω-
ρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη θέση του από τον πατέρα-γένος και δηλώνοντας ταυ-
τόχρονα την πρόθεσή του να μείνει αμέτοχος στη διαδικασία κυνήγι-τροφή. Με τρό-
πο ρητό θα ανακοινώσει, λοιπόν, στον πατέρα του ότι δεν του αρέσει το κυνήγι επει-
δή είναι «άσπλαχνο, βάρβαρο και βάναυσο. Εγώ ποτέ δεν θα γίνω κυνηγός». Ο Λυ-
κούργος αμφισβητεί μια ολόκληρη παράδοση. Οι δηλώσεις του ανατρέπουν το αρχέ-
τυπο του γένους του.  

Η ετερογλωσσία που αναπτύσσεται ανάμεσα στον Λυκούργο και τον πατέρα του σχε-
τίζεται με τις διαφορετικές οπτικές γωνίες υπό τις οποίες καθένας τους αντιλαμβάνε-
ται την ύπαρξη (Vice, 1997): ο πατέρας μέσα από την οπτική της παράδοσης και της 
συντήρησης, ο μικρός Λυκούργος μέσα από την οπτική της ανανέωσης και της απο-
δέσμευσης από την οικογενειακή παράδοση. Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη των δύο 
διαφορετικών φωνών, της παλαιάς και της νέας γενιάς. Ο λόγος του πατέρα είναι αυ-
ταρχικός, συνυφασμένος με την αυθεντία του παρελθόντος και της παράδοσης. Είναι 
ένας λόγος που επιχειρεί να διεισδύσει στο ιδεολογικό γίγνεσθαι του άλλου. «Η ομι-
λία του “άλλου” δεν είναι πια μια πληροφορία, μια υπόδειξη, ένας κανόνας, ένα υπό-
δειγμα κ.τ.λ., επιδιώκει να προσδιορίσει τις ίδιες τις βάσεις της συμπεριφοράς μας και 
της στάσης μας απέναντι στον κόσμο […] Ο αυταρχικός λόγος απαιτεί από μας να 
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αναγνωρισθεί και να αφομοιωθεί, επιβάλλεται σε μας ανεξάρτητα από τον βαθμό ε-
σωτερικής πειστικότητάς του απέναντί μας. Τον συναντούμε σαν ήδη ενωμένο με ό,τι 
είναι αυθεντία. Ο αυταρχικός λόγος, σε έναν μακρινό χώρο, είναι δεμένος με το ιε-
ραρχικό παρελθόν. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, ο λόγος των πατέρων μας. Είναι ήδη 
αναγνωρισμένος στο παρελθόν!» (Μπαχτίν, 1980: 209-210). 

Ανάμεσα στους δύο λόγους, του πατέρα και του μικρού γιου, δεν αναπτύσσεται διά-
λογος. Η ετερογλωσσία εμφανίζεται στο επίπεδο της αντιπαλότητας και όχι της δια-
λογοποίησης. Σε όλη την ιστορία ο λόγος του πατέρα είναι σταθερά μονογλωσσικός 
και αυταρχικός. Ο λόγος του μικρού Λυκούργου φαίνεται να συνδιαλέγεται σε δύο 
επίπεδα: εξωτερικά με τον λόγο του πατέρα και εσωτερικά με τον εαυτό του. Έτσι, 
κάθε φορά που ο πατέρας επινοεί διαφορετικά προσκόμματα σχετικά με την επιλογή 
του Λυκούργου, ο μικρός διαθέτει πάντοτε λόγο-αντίλογο, τον οποίο και επιστρατεύ-
ει:  
-Χεχεχε! Ξέρω πώς θα εμποδίσω τον Λυκούργο να γίνει ανθοπώλης: φτάνει να του πω 
ότι είναι ένα  επάγγελμα επικίνδυνο… 
Την επόμενη[…] ο μπαμπάς λύκος είπε στο γιο το: 
-Όλα ωραία και καλά με το επάγγελμα που θες να ακολουθήσεις, ήξερες όμως ότι είναι 
μια δουλειά γεμάτη κινδύνους; 
-Τι μου λες! Έκανε ο Λυκούργος με γεμάτο στόμα. 
-Βεβαίως! Ξεφώνισε ο κύριος Γουνίδης. Μπορεί να σε τρυπήσει ένα αγκάθι και να πά-
θεις τέτανο, να κοπείς με κανένα κλαδευτήρι, να συναχωθείς… 
Ο Λυκούργος φίλησε τον μπαμπά του και του είπε: 
-Μην ανησυχείς μπαμπάκα μου, θα είμαι πολύ προσεκτικός. Θα κάνω αντιτετανικό εμ-
βόλιο, θα βάζω γάντια για να μην κοπώ, γαλότσες για να μην κρυώσω και… […] 
-Χεχεχε! Ξέρω πώς θα εμποδίσω τον Λυκούργο να γίνει ανθοπώλης. Φτάνει να τον κά-
νω να σιχαθεί το άρωμα των λουλουδιών! 
Ο κύριος Γουνίδης […] πήγε σε ένα μεγάλο αρωματοπωλείο. Αγόρασε ένα μπουκάλι 
άρωμα γιασεμί, ένα μπουκαλάκι ροδόσταμο κι ένα μπουκαλάκι άρωμα βιολέτας. Όταν 
νύχτωσε, μπήκε στο δωμάτιο του Λυκούργου και άδειασε και τα τρία μπουκάλια πάνω 
στο κεφάλι, τις πιτζάμες και το κρεβάτι του λυκούλη. Η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη που 
του κύριου Γουνίδη του ήρθε ναυτία. 
 -Υπάρχει μια πολύ περίεργη μυρωδιά στο δωμάτιό μου: μυρίζει γιασεμί, τριαντάφυλλο 
και βιολέτα. 
Ο λυκάκος σώπασε για μια στιγμή, κι ύστερα πρόσθεσε: 
-Δεν θέλω να γίνω ανθοπώλης, μπαμπά! […] Θέλω να γίνω αρωματοπώλης! Γιατί, 
τελικά, αυτό που μου αρέσει στα λουλούδια είναι το άρωμά τους και όχι…. 

Η αντίθετη, λοιπόν, στάση του Λυκούργου και του Λιλίκου ως προς το αρχετυπικό 
σχήμα του Λύκου συνιστούν τα ετερογλωσσικά στοιχεία που διαφαίνονται στις συ-
γκεκριμένες μικρές ιστορίες και αποτελεί την αφετηρία της έναρξης του διαλόγου με 
τον έτερο εαυτό.  

Συμπέρασμα 
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Στα δύο κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας που εξετάσαμε, η ετερογλωσσία εμφανίζε-
ται ενάντια στο πρότυπο ισχυροποιώντας με τον τρόπο αυτό την πολυφωνία. Μέσα 
από τη διαλογική σύγκρουση διασφαλίζεται η εξέλιξη, η γέννηση μιας νέας, γόνιμης 
κατάστασης. Ο τρόπος που εμφανίζεται αυτή η ετερογλωσσία δημιουργεί ένα πολυ-
φωνικό πλέγμα αντίστιξης φωνών ενισχύοντας την ανατροπή του δεδομένου προτύ-
που και απελευθερώνοντας τους ήρωες από προκαταλήψεις. Ο Λιλίκος και ο Λυ-
κούργος Γουνίδης είναι ήρωες που αίρουν τις συμβάσεις που πρέπει να ακολουθή-
σουν. Κινούνται ενάντια στις προσδοκίες των αναγνωστών ανατρέποντάς τες, καθώς 
προσανατολίζονται στην «κατάλυση του συνήθους και του γενικά αποδεκτού, για την 
πραγμάτωση της ζωής εκτός της συνηθισμένης σειράς» (Μπαχτίν, 1980:203). Πρόκει-
ται για κείμενα που δεν έχουν διδακτικό χαρακτήρα και δεν στοχεύουν στην ιδεολο-
γική χειραγώγηση των μικρών αναγνωστών. Αντιθέτως, δημιουργούν τις προϋποθέ-
σεις για μια δημιουργική ανάγνωση, οι οποίες ενισχύονται και από το ανοιχτό τέλος 
των συγκεκριμένων κειμένων. Ο μικρός Λυκούργος Γουνίδης τελειώνει με τον πατέρα 
να τρώει τα πιάτα της γιαγιάς, χωρίς να παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες ή να γί-
νεται κάποια νύξη για το επαγγελματικό μέλλον του λυκάκου.  

Το ανοιχτό τέλος δημιουργεί τις προϋποθέσεις «για ένα πολυφωνικό κείμενο που α-
ντέχει τις διαφωνίες, προκαλεί συζητήσεις και ευνοεί την ανάπτυξη διαλόγου, απο-
ποιούμενο την ευθύνη των διδακτικών παρεμβάσεων» (Γιαννικοπούλου, 
2008:151).Οι ιστορίες που αναλύσαμε συμβάλλουν σ’ έναν αέναο, δημιουργικό διά-
λογο ανάμεσα στο κείμενο και τη φαντασία του αναγνώστη, προσβλέποντας στην α-
ναγέννηση του νοήματος μέσα από το εν δυνάμει τέλος-αρχή, που ο αναγνώστης θα 
προσδώσει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για ιστορίες στις οποίες, για να 
χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Bakhtin, το κείμενο προσδοκά «τη γιορτή της ανα-
γέννησής του» (Bakhtin, 1986:170).  

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Alcoff  L. M. (2003). Introduction Identities: Modern and Postmodern. Ιn Alcoff L. 

M. & Mendieta E. (Εds.), Identities: Race, class, gender and nationality (1-9). Malay-

sia: Blackwell Publishing.  

Bakhtin M. M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays, (translated by W. Mc 

C. Emerson and M. Holquist), Austin: University of Texas Press.  

Bakhtin M. M. (2000). The Dialogic Imagination, (translated by C. Emeson and M. 

Holquist). Austin: University of Texas Press. 

Γιαννικοπούλου Α. (2008). Στη χώρα των χρωμάτων. Το Σύγχρονο εικονογραφημένο 

παιδικό βιβλίο. Αθήνα: Παπαδόπουλος. 

Clark K. & Holquist M. (1984). Mikhail Bakhtin, Cambridge, Massachusetts and 

London, England: The Belknap Press of Harvard University Press,. 

480

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Ζυντ Μ.-Ο. (2000). Ο μικρός Λυκούργος Γουνίδης (Μ. Κιτροέφ Μτφρ.). Αθήνα: Πο-

ταμός. 

Κανατσούλη Μ. Δ. (2000). Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνί-

ας, σχολικής και προσχολικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

Μααλούφ Α., (1999). Οι φονικές ταυτότητες, (Θ. Τραμπούλης Μτφρ.). Αθήνα: Ωκεα-

νίδα. 

Μπαχτίν Μ. (1980). Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής, (Γ. Σπανός Μτφρ.). 

Αθήνα: Πλέθρον. 

Μπαχτίν Μ. (1995). Έπος και μυθιστόρημα, ( Γ. Κιουρτσάκης Μτφρ.). Αθήνα: Πόλις.  

Nikolajeva M. (1996). Children’s Literature Comes of Age. Toward a New Aesthetic. 

New York and London: Garland Publishing INC. 

Οικονομίδου Σ. (2000). Χίλιες και μία ανατροπές. Η νεοτερικότητα στη λογοτεχνία για 

μικρές ηλικίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

Παπαντωνάκης Γ. (2000). Κώδικες & αφηγηματικά προγράμματα σε κείμενα της παι-

δικής λογοτεχνίας. Αθήνα: Πατάκης. 

Ricoeur P. (2008). O ίδιος ο εαυτός ως άλλος, (Β. Ιακώβου, Μτφρ). Αθήνα: Πόλις. 

Σολοτάρεφ Γ. (1995). Λιλίκος, (Κλ. Τσιτσίνια, Μτφρ). Αθήνα: Άμμος. 

Todorov Tz.(1981) Mikhail Bakhtin: le principe dialogique. Paris: Seuil. 

Vice Sue. (1997). Introducing Bakhtin. Manchester and New York: Manchester Uni-

versity Press. 

Χαντ Π. (2001). Κριτική θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία, (Ε. Σακελλαριάδου, Μ. Κα-

νατσούλη, Μτφρ.). Αθήνα: Πατάκης. 

481

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Διάγνωση: Αυτισμός – Εμπειρίες γονέων 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις εμπειρίες 15 γονέων παιδιών με αυτισμό όπως αυτές 
βιώθηκαν μετά τη διάγνωση. Χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Tα ευ-
ρήματα δείχνουν ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πληθώρα δυσκολιών πριν, κατά και 
μετά τη διάγνωση. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για πολύπλευρη ενημέ-
ρωση και επαγγελματική υποστήριξη των γονέων όπως και για ευαισθητοποίηση και 
κατάρτιση των παιδαγωγών. Επίσης, αναγκαία κρίνεται η σύσταση δομών υποστήρι-
ξης γονέων στην επαρχία. Οι γονείς – παρ’ όλες τις δυσκολίες και με εφόδια τη στή-
ριξη του περιβάλλοντός τους, των θεραπευτών, των ομοιοπαθών γονέων και την ενη-
μέρωσή τους – καταφέρνουν αργά ή γρήγορα να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. 
Αρκετοί υιοθετούν δυναμική στάση, διεκδικώντας το δικαίωμα του παιδιού τους στη 
συμπερίληψή του σε δομές της Γενικής Αγωγής και στην ποιότητα της ζωής του γενι-
κότερα.  

Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, διάγνωση, γονείς, εμπειρίες 

Εισαγωγή 

Ο αυτισμός, μία διαταραχή αίνιγμα ως προς την αιτιολογία και την θεραπευτική της 
αντιμετώπιση, διαγινώσκεται τα τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερα παιδιά. Η 
φοίτησή τους σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης φέρνει τους εκπαιδευτικούς, γενικής 
και ειδικής αγωγής, καθημερινά αντιμέτωπους με τις δυσκολίες και τις ανάγκες των 
παιδιών και των γονέων τους. Οι γονείς για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους χρειά-
ζονται σταθερή, μακρόχρονη και πολύπλευρη υποστήριξη, καθώς η αποκλίνουσα συ-
μπεριφορά του παιδιού με αυτισμό διαφοροποιείται στην πορεία της ανάπτυξής του 
(Frith 1999). Είναι πρόσωπα-κλειδιά, καθώς αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στο παιδί τους και τους ειδικούς και ενσωματώνουν τις εκάστοτε θεραπευτικές και 
εκπαιδευτικές προτάσεις στην καθημερινότητα της οικογένειας. Δεδομένης της καθυ-
στέρησης της θεσμικής αναγνώρισης του αυτισμού στον ελλαδικό χώρο και της ανε-
πάρκειας σε παροχές υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (Αλεξίου 2009, Κωτσόπουλος 
2014), γίνεται σαφές πόσο σημαντικά είναι τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών στη 
χώρα μας. 

Αυτισμός 

Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η πορεία της οποίας μπορεί να 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ ατόμων. Ανήκει στις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσμα-
τος (Δ.Α.Φ.), καθώς περιλαμβάνει από ήπιες μορφές (φυσιολογική νοημοσύνη, ήπια 
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αυτιστικά στοιχεία) μέχρι πολύ βαριές (πολλά αυτιστικά στοιχεία, βαριά νοητική κα-
θυστέρηση)  (Γενά 2002, Jungbauer & Meye 2008). Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού 
κατανέμονται σε δύο κατηγορίες (DSM-V 2013). Η πρώτη κατηγορία συμπτωμάτων 
περιλαμβάνει τη δυσχέρεια στην επικοινωνία και την κοινωνική συναλλαγή. Η δεύτε-
ρη κατηγορία συμπτωμάτων έχει να κάνει με περιορισμένους, επαναλαμβανόμενους, 
στερεοτυπικούς και τελετουργικούς τρόπους συμπεριφοράς, ηχολαλία, εμμονή στα 
ίδια και αντίδραση στην αλλαγή, υπερευαισθησία ή υποευαισθησία σε αισθητηριακά 
ερεθίσματα. H ετερογενής, χρόνια και δύσκολα διαχειρίσιμη συμπτωματολογία της 
διαταραχής επιβαρύνει τους γονείς παιδιών με αυτισμό, καθιστώντας τους εξαρτημέ-
νους από εξωτερική βοήθεια μακροπρόθεσμα (Rapsahl 2016). 

Γονείς και διάγνωση 

Η περίοδος από τον εντοπισμό των πρώτων ανησυχητικών ενδείξεων μέχρι τη διά-
γνωση χαρακτηρίζεται από σύγχυση των γονέων ως προς την αιτία της συμπεριφοράς 
του παιδιού, από συναισθήματα αυτοενοχοποίησης και από σοβαρές εντάσεις στις 
οικογενειακές σχέσεις (Midence & O' Neill  1999). Συχνά μάλιστα οι γονείς απευθυ-
νόμενοι σε γιατρούς αποπροσανατολίζονται από αυτούς και καθυστερούν να λάβουν 
διάγνωση (Παπαγεωργίου 2003). H κοινοποίηση της διάγνωσης σημαδεύει όλη τους 
τη ζωή και προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Περνούν από διάφορα 
στάδια και βιώνουν συναισθήματα όπως σοκ, δυσπιστία, φόβο, ενοχές, θλίψη, πανι-
κό, οργή, θυμό, ματαίωση, ανακούφιση (Gray 1994).  

O αυτισμός δημιουργεί στους γονείς, και κυρίως στις μητέρες, υψηλά επίπεδα στρες, 
κατάθλιψη (Calias 1994), φόβο και ενοχές (Midence & O'Neill 1999). Οι μητέρες 
νιώθουν χαμηλή αυτοεκτίμηση κι αποκτούν κυκλοθυμική συμπεριφορά (Γενά 2006). 
Εγκαταλείπουν προσωπικούς στόχους επαγγελματικές υποχρεώσεις και θυσιάζουν 
την καριέρα τους, ενώ δημιουργούνται συχνά εντάσεις και συζυγικά προβλήματα 
(Randall & Parker 1999). Σε κάποιους γονείς ενεργοποιούνται μηχανισμοί άμυνας, 
όπως η άρνηση αποδοχής του προβλήματος του παιδιού. Yιοθετoύν τη στάση της ‘α-
ποφυγής και απόδρασης’, δεν επιζητούν τη στήριξη από άλλους, αδυνατούν να αλλά-
ξουν τις προσδοκίες και τις πεποιθήσεις τους και να επανεκτιμήσουν στην πορεία ρε-
αλιστικά και αισιόδοξα την κατάσταση, γεγονός που επιφέρει αίσθημα απομόνωσης 
και οδηγεί σε μόνιμο πένθος  (Marvin & Pianta 1996). Αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο 
και στην αντιμετώπιση του παιδιού. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο οι γονείς αμέσως μετά τη 
διάγνωση να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου να διαχειριστούν τα 
δικά τους προβλήματα και τα συναισθήματα που πηγάζουν από τις συνέπειες της δια-
ταραχής (Γενά 2002). Αυτή η υποστήριξη παρέχεται από Σύμβουλο-Ψυχολόγο στα 
πλαίσια Συμβουλευτικής, η οποία πέρα από την πληροφόρηση, τη συναισθηματική 
στήριξη κι ενδυνάμωση, καλύπτει τις ανάγκες των γονέων και σε πρακτικό επίπεδο 
(Calias 1994).  

Ο αυτισμός στην Ελλάδα 
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Στην ελληνική νομοθεσία η λέξη ‘αυτισμός’ εμφανίζεται για πρώτη φορά μόλις το 
1998 (Ν.2646). Στη θέσπιση διαφόρων νομοσχεδίων που ακολουθούν σημαντική θε-
ωρείται η συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕ-
ΠΑΑ) (Αλεξίου 2009). Η αξιολόγηση-διάγνωση του αυτισμού στην Ελλάδα λαμβάνει 
χώρα σε: Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας, παιδοψυχιατρικά τμήματα στο Ι.Κ.Α, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αλλά και από ιδιώτες για-
τρούς. Μετά τη διάγνωση προτείνεται θεραπευτικό πρόγραμμα του οποίου συγκεκρι-
μένος αριθμός συνεδριών καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία των γονέων. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως λογοθεραπείες κι εργοθεραπείες και πιο σπάνια φυ-
σικοθεραπείες, ειδική διαπαιδαγώγηση και Συμβουλευτική γονέων (ΦΕΚ 3054: 
46375, 2012).  

Αναφορικά με την εγγραφή παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ε.Ε.Α.) σε 
κρατικούς παιδικούς σταθμούς, ο σχετικός νόμος (ΦΕΚ 497/22-4-2002) προβλέπει 
την δυνατότητα φοίτησής τους, με την προϋπόθεση να υπάρχει η αναγκαία υποδομή, 
όρος τον οποίο οι διευθύντριες των σταθμών ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Aπό την 
άλλη, η πλειοψηφία των γονέων επιθυμεί το παιδί τους να φοιτά μαζί με τα τυπικά 
αναπτυσσόμενα παιδιά (Κοντοπούλου 2001). Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η επαφή του 
αυτιστικού παιδιού μαζί τους είναι απαραίτητη για την καλύτερη εκπαίδευσή του, ι-
δίως στο πλαίσιο ειδικά καταρτισμένων αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων (Handleman & Harris 2001, Κωτσόπουλος 2014). Στο δημοτικό σχολείο 
μαθητές/τριες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asperger) δικαιούνται 
παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής (Ν.3699/2008), πρακτική η 
οποία προωθεί την ιδέα της συνεκπαίδευσης, του «ενός σχολείου για όλους». Οι πα-
ράλληλες στηρίξεις εγκρίνονται από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διά-
γνωσης και Υποστήριξης). Παράλληλη στήριξη μπορεί να παρέχεται και από ειδικό 
βοηθό (ιδιώτη) που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια. Τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότεροι γονείς φαίνεται να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας κα-
θώς είτε η αίτηση για παράλληλη στήριξη δεν εγκρίνεται είτε γιατί οι εκπαιδευτικοί 
(αναπληρωτές) που στελεχώνουν τις παράλληλες στηρίξεις διορίζονται καθυστερημέ-
να και δεν είναι σταθεροί. Μαθητές/τριες με αυτισμό μπορούν να φοιτούν και στα 
Τμήματα Ένταξης των γενικών σχολείων, ενώ παιδιά με βαριάς μορφής αυτισμό φοι-
τούν σε ειδικά σχολεία. 

H προσπάθεια των γονέων να εξασφαλίσουν την ποιότητα στην εκπαίδευση του παι-
διού τους στην Ελλάδα εμποδίζεται συχνά από τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού 
συστήματος, όπως είναι οι ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό και σε τεχνική υπο-
δομή, αλλά και η απροθυμία ένταξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οφει-
λόμενη στη στάση είτε την άγνοια ορισμένων εκπαιδευτικών. Το δε υψηλό κόστος 
των ιδιωτικών υπηρεσιών είναι για πολλούς ιδιαίτερα επιβαρυντικό (Loukisas & 
Papoudi 2016).  

Έρευνα 
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Η έρευνα είχε στόχο τη διερεύνηση των εμπειριών γονέων παιδιών με αυτισμό α) από 
τις πρώτες ανησυχητικές ενδείξεις της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού, β) από τη 
διαδικασία αξιολόγησης του παιδιού και ανακοίνωσης της διάγνωσης και γ) από τις 
συνέπειες της διάγνωσης του αυτισμού στην προσωπική ζωή των γονέων και στον 
τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στον τρίτο άξο-
να ερωτήσεων, όπου αναδιφήθηκαν οι εμπειρίες των γονέων όταν πια με δεδομένη τη 
διάγνωση έπρεπε να χτίσουν το μέλλον τους. Το βάρος των ερωτήσεων έπεσε στις 
κοινωνικές προεκτάσεις ‒ διαπροσωπικές σχέσεις, ενημέρωση συγγενών, φοίτηση σε 
δομές προσχολικής εκπαίδευσης ‒ στον τρόπο αντιμετώπισης και στον αγώνα αναζή-
τησης υποστηρικτικών πηγών. Εργαλείο για την ποιοτική έρευνα που πραγματοποιή-
θηκε ήταν η ατομική ημιδομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Το 
δείγμα αποτελούσαν 15 γονείς παιδιών με διεγνωσμένο αυτισμό από το νομό Δράμας 
και Σερρών. Για την ανάλυση των δεδοµένων εφαρμόστηκε η Ερµηνευτική Φαινοµε-
νολογική Ανάλυση (Interpretative Phenomenological Analysis – I.P.A.), η οποία ε-
στιάζει στις προσωπικές εμπειρίες μιας μικρής, συνήθως, ομάδας. Απόψεις και συ-
ναισθήματα για το πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες την εμπειρία τους κατα-
γράφονται με λεπτομερή, νατουραλιστικό τρόπο (φαινομενολογικός άξονας προσέγ-
γισης). Η ερμηνεία των δεδομένων και η εξαγωγή νοήματος εξαρτάται άμεσα από τον 
τρόπο αντίληψης και κατανόησης αυτών από τον ερευνητή και την οπτική του (ερμη-
νευτικός άξονας προσέγγισης). Η έρευνα μέσω συνέντευξης δεν στοχεύει στη γενί-
κευση, αλλά εστιάζει στο ειδικό, στο πώς το φαινόμενο γίνεται αντιληπτό από το ά-
τομο στο συγκεκριμένο πλαίσιο (ιδιογραφικός άξονας προσέγγισης) (Smith et al 
2009). 

Αποτελέσματα 

Στο διάστημα μετά τη διάγνωση οι γονείς προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν με ποικί-
λους τρόπους τις διάφορες  ανάγκες που προέκυψαν. Απευθύνθηκαν σε συγγενικά και 
φιλικά πρόσωπα προκειμένου να μοιραστούν μαζί τους προβληματισμούς και συναι-
σθήματα. Μερικοί προσπάθησαν να ενημερώσουν τα συγγενικά τους πρόσωπα, ώστε 
αυτά να αντιμετωπίζουν το παιδί πιο αποτελεσματικά. Κάποιοι μην μπορώντας να 
διαχειριστούν και να αποδεχτούν το πρόβλημα,  προτίμησαν να το συγκαλύψουν 
χρησιμοποιώντας ήπιες περιγραφές. «Έχει ένα θέμα...(έλεγα). Τη λέξη ‘αυτισμός’ την 
φοβόμουν να την πω». «Δε μιλάει το παιδί, δεν έχει λόγο».  Μερικοί κλείστηκαν στον 
εαυτό τους, απομονώθηκαν και αρνούνταν να παραδεχτούν την ύπαρξη προβλήματος, 
αρνούμενοι ακόμη και το επίδομα της πρόνοιας. «‘Δεν έχει τίποτα’ έλεγα, αλλά από 
μέσα μου με βασάνιζε. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, ότι το παιδί μου έχει πρόβλη-
μα…». Όλοι οι γονείς ένιωσαν την ανάγκη να ενημερωθούν κυρίως μέσω διαδικτύου, 
κάποιοι και από βιβλία. Οι περισσότεροι από τους γονείς αναζήτησαν άμεσα θερα-
πευτές ώστε να ξεκινήσει το παιδί τους θεραπευτικές παρεμβάσεις. Από αυτούς ενη-
μερώνονταν σχετικά με τη διαταραχή του αυτισμού, με τις μεθόδους θεραπείας, με 
παροχές που δικαιούνται, με τις δυνατότητες φοίτησης και με την ύπαρξη συλλόγου 
γονέων παιδιών με αυτισμό (θέματα που δε θίχτηκαν κατά τη διάγνωση σε αρκετούς 
γονείς). Στις αρνητικές εμπειρίες κάποιων γονέων από τους θεραπευτές συγκαταλέγο-
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νται η ελλιπής ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο εργασίας τους με το παιδί, η περιο-
ρισμένη κατάρτιση και ο αντιεπαγγελματισμός. 

Η στήριξη από τους συζύγους, αλλά και από συγγενείς και φίλους, είχε ευεργετική 
επίδραση στους περισσότερους γονείς (βλ. Siklos & Kern 2006, Jungbauer & Meye 
2008). «Αν δεν είχαμε και την στήριξη των δικών μας, δεν θα μπορούσαμε να τα βγά-
λουμε πέρα» «Η αλήθεια είναι ότι στο πρόβλημα του παιδιού ήμασταν πάρα πολύ δεμέ-
νοι όλοι». Σχετικά με τη στάση του  ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος καταγρά-
φηκαν 2 περιπτώσεις παιδιών που έτυχαν συλλογικής στήριξης από τη μικρή κοινω-
νία του χωριού στον τομέα της λειτουργικότητας. Σημαντική στήριξη - τόσο ψυχολο-
γική όσο και πρακτική σχετικά με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά - έλα-
βαν οι γονείς μέσα από την τακτική συνδιαλλαγή με τους θεραπευτές. Ιδιαίτερα υπο-
στηρίχτηκαν από γονείς σε παρόμοια κατάσταση. Η αίσθηση ότι αποτελούν μέλη 
μιας ομάδας με παρόμοιες εμπειρίες, δυσκολίες και ανάγκες και η ανταλλαγή εμπει-
ριών και συμβουλών σε πρακτικά θέματα, δημιουργούν ένα δυνατό σχήμα αλληλο-
βοήθειας και το συναίσθημα ότι δεν είναι μόνοι τους  (Carpenter 2001).     «Εγώ αγά-
πη βρήκα στο σύλλογο...όπου έχουμε όλοι το ίδιο πρόβλημα. Κι όταν έχεις το ίδιο πρό-
βλημα, αλλιώς συνεννοείσαι». Αξιοσημείωτο, τέλος, είναι ότι μόνο σε μία περίπτωση 
αναφέρθηκε η παροχή Συμβουλευτικής από ψυχολόγο, η οποία προτάθηκε στη μητέ-
ρα από το θεραπευτικό κέντρο Λογο- κι Εργοθεραπείας και στα πλαίσια της οποίας 
αυτή βοηθήθηκε σημαντικά. 

Κατά την εγγραφή των παιδιών σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς οι γονείς αντι-
μετωπίστηκαν αρνητικά ενώ ούτε στο παιδί δόθηκε η πρέπουσα προσοχή.  «Δεν 
τού ’διναν σημασία. Τον βρήκα 1-2 μέρες κοντά στο παράθυρο να κλαίει». «Είχα 
μεγάλο πρόβλημα στον παιδικό. Τον πήγα μια βδομάδα και μετά τα παρατήσαμε. 
Έπρεπε να μαλλιοτραβηχτούμε εκεί πέρα, γιατί με τίποτα δεν τον δεχόταν». Πολλοί 
αναγκάστηκαν να στραφούν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, όπου έτυχαν ά-
μεσης αποδοχής και όπου τα παιδιά αποκόμισαν άμεσα τα οφέλη της συνύπαρξης 
με συνομήλικα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.                               «Στον παιδικό ‘κα-
θάρισε’. Είχε κοινωνική σχέση με τα παιδιά, με τις δασκάλες. Συμμετείχε σε όλες 
τις δραστηριότητες. Η νηπιαγωγός πάντοτε την έβλεπε όπως όλα τα παιδιά, ποτέ 
σαν αυτιστική, ενώ το ήξερε και το είχε αποδεχτεί». 

Ποικίλες ήταν και οι εμπειρίες στο Νηπιαγωγείο. Κάποιες μητέρες έτυχαν θερμής α-
ποδοχής και είχαν δημιουργική συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, ενώ κάποιες άλλες 
χρειάστηκε να επικαλεστούν νόμους είτε να επιστρατεύσουν προϊσταμένους για να 
διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Διευθύντρια νηπιαγωγείου Γ.Α. αρνήθηκε παιδί με διά-
γνωση και πρόταση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για Τ.Ε., ενώ, αντίθετα, άλλη δέχτηκε παιδί που 
είχε πρόταση για ειδικό νηπιαγωγείο. Αρνητική συμπεριφορά νηπιαγωγού σε Ειδ. 
Νηπιαγωγείο οδήγησε μητέρα στο να πάρει το παιδί της και να το κρατήσει στο σπίτι 
για 4 χρόνια. Όταν πια το παιδί της φοίτησε στο Ειδικό Σχολείο και είδε άμεσα απο-
τελέσματα στην εξέλιξή του, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και ευγνωμοσύνη απέναντι 
στις δασκάλες του, οι οποίες έδειχναν πραγματικό ενδιαφέρον και εκτός σχολικού 
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ωραρίου. Aυτό τη βοήθησε να αποδεχτεί επιτέλους το πρόβλημα του παιδιού και να 
βγει από την απομόνωση.  

Οι περισσότεροι γονείς κατά τη μετάβαση στο Δημοτικό επεδίωξαν να φοιτήσει το 
παιδί τους σε σχολείο Γ.Α., ώστε να συνεχιστεί η συνύπαρξη με τα συνομήλικα παι-
διά από το νηπιαγωγείο, με τη συνδρομή ιδιωτικής παράλληλης στήριξης. Από τη συ-
νεργασία με εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής αναφέρθηκαν θετικά (αποδο-
χή, κοινωνικοποίηση παιδιών) αλλά και αρνητικά σχόλια (ψυχολογική πίεση μητέ-
ρων). Τέλος, μητέρες των οποίων τα παιδιά φοίτησαν σε ειδικό δημοτικό σχολείο με 
οργανωμένο τμήμα αυτισμού και έμπειρες δασκάλες εξέφρασαν την απόλυτη ικανο-
ποίησή τους.  

Συμπεράσματα 

Οι γονείς μετά τη διάγνωση στερούνται μιας οργανωμένης επαγγελματικής στήριξης 
στα πλαίσια της Συμβουλευτικής, ώστε να ενδυναμωθούν και να είναι σε θέση να α-
νταποκριθούν στο ρόλο του υποστηρικτή και συνθεραπευτή του παιδιού τους. Το κε-
νό καλύπτουν κατά περίπτωση οι σύζυγοι, οι συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί, γονείς σε 
παρόμοια κατάσταση, θεραπευτές, παιδαγωγοί κι εκπαιδευτικοί.  

Πηγή ενημέρωσης σχετικά με τη διαταραχή για το σύνολο των γονέων αποτελεί το 
Διαδίκτυο. Eνημέρωση σε πρακτικά θέματα (αντιμετώπιση καθημερινών προβλημά-
των, παροχές, σύλλογοι) παρέχουν περιστασιακά οι θεραπευτές και οι γονείς άλλων 
παιδιών. 

Η αποδοχή της διάγνωσης θεωρείται, κατά γενική ομολογία, ο πιο σημαντικός παρά-
γοντας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας, καθώς αποτελεί το ε-
φαλτήριο για την ‘απελευθέρωση’ των γονέων. Καθοριστική συμβολή σ’ αυτό έχει η 
συνδιαλλαγή αυτών με άλλους γονείς σε παρόμοια κατάσταση και η συμμετοχή τους 
σε δράσεις σχετικών συλλόγων (πρβλ. Jungbauer & Meye 2008, Rapsahl 2016).  

Η εφαρμογή της ιδέας της συμπερίληψης επαφίεται στην ευαισθησία και την κατάρ-
τιση παιδαγωγών. Υπάρχει ανάγκη ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των παιδαγω-
γών και των νηπιαγωγών πάνω στα προβλήματα παιδιών με Δ.Α.Φ., σε θέματα εναλ-
λακτικής επικοινωνίας και στη σημασία που έχει για την εξέλιξή τους η αλληλεπί-
δραση με συνομήλικα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

Ιδιαίτερα σε δομές της προσχολικής ηλικίας όπως παιδικούς σταθμούς, κρίνεται απα-
ραίτητη η θέσπιση ενός σαφέστερου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
φοίτηση παιδιών με αυτισμό με την ανάλογη υποστήριξη από ειδικευμένο προσωπικό 
και να μην επαφίεται το όλο θέμα στην προαίρεση των παιδαγωγών.  

Οι περισσότεροι γονείς τάσσονται υπέρ της φοίτησης των παιδιών τους σε δομές της 
Γ.Α.. αναγκάζονται όμως να επωμιστούν οι ίδιοι τα μη ευκαταφρόνητα έξοδα για 
φοίτηση σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό και για ιδιωτική παράλληλη στήριξη στο Νηπια-
γωγείο και στο Δημοτικό, καθώς οι κρατικές παροχές κρίνονται γενικά ανεπαρκείς. 
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Αυτοί των οποίων τα παιδιά φοιτούν ήδη σε αυτές, επιβεβαιώνουν τη θετική εξέλιξη 
και αλληλεπίδραση του παιδιού τους με τα συνομήλικα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  

Τέλος, παρά τις εκάστοτε ελλείψεις ή καθυστερήσεις της διάγνωσης, της ενημέρωσης 
και της επίσημης υποστήριξης και παρά την ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση 
που υφίστανται κάποιοι γονείς μέσα από την συνδιαλλαγή τους με γιατρούς, θερα-
πευτές, παιδαγωγούς κι εκπαιδευτικούς, αποδέχονται τη διάγνωση με όλα τα συνακό-
λουθα και αποκτούν θετική στάση για τη ζωή. Αρκετοί, μάλιστα, με όπλο την ενημέ-
ρωση και τη γνώση της σχετικής νομοθεσίας δε διστάζουν να έρθουν σε αντιπαράθε-
ση με αρχές, υπηρεσίες κι επαγγελματίες για να διεκδικήσουν αυτό που θεωρούν κα-
λό για το παιδί τους. Το λιγότερο που αξίζουν είναι μια αντιμετώπιση εκ μέρους της 
κοινωνίας με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενημέρωση και 
την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας, ώστε να εκλείψουν οι προκαταλήψεις . 
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Εικόνες του πρόσφυγα και του μετανάστη στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμέ-
νων του Δημοτικού Σχολείου 

Διακογεωργίου Αρχοντούλα 
Δρ. του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθη-

νών: Σχολική Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σάμου. 
arxontouladiako@hotmail.com 

Η πολυπολιτισμική κοινωνία είναι μια πραγματικότητα. Η συνύπαρξη και η συμβίω-
ση διαφορετικών πολιτισμών στον ίδιο χώρο δεν είναι κάτι καινούριο, είναι φαινόμε-
νο παλαιό όσο και η ανθρωπότητα και αποτέλεσμα των πληθυσμιακών μετακινήσε-
ων. Τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτές τις με-
τακινήσεις, γίνονται ολοένα και περισσότερο αντιληπτά και βιώνονται οξύτερα από 
τους ανθρώπους και τις κοινωνικές ομάδες. Στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις μι-
κρές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων βιώνουν 
δια μέσω των μαθητών και των μαθητριών τους, τις αντιθέσεις, αντιφάσεις και ανα-
κατατάξεις που συμβαίνουν στον κόσμο. Παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί σε άλλες 
χώρες, με μητρική γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα της χώρας που τους φιλοξε-
νεί, με διαφορετικές συνήθειες και βιώματα, συνυπάρχουν στις σχολικές τάξεις με 
παιδιά που έχουν μεγαλώσει στη χώρα τους και συχνά υφίστανται διακρίσεις. Η με-
τανάστευση είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Ο άνθρωπος 
πάντα επιμειγνυόταν και μετακινούνταν προκειμένου να επιβιώσει. Στην παρούσα 
εργασία θα αναζητήσουμε αναφορές οι οποίες έχουν σχέση με τους μετανάστες1 κι 
τους πρόσφυγες2 στο υλικό της γλωσσικής διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου. Το 
υλικό και οι πηγές της έρευνας μας είναι τα σχολικά εγχειρίδια,  ο τρίτος τόμος του 
Ανθολογίου για παιδιά του Δημοτικού καθώς και τα Ανθολόγια για την Α΄& Β΄ τάξη, 
Το δελφίνι, για τις τάξεις Γ΄& Δ΄, Στο σκολειό του κόσμου και για τις τάξεις Ε΄& ΣΤ΄, 
το Ανθολόγιο, Με λογισμό και μ’ όνειρο.      

Λέξεις κλειδιά: Σχολικά εγχειρίδια, Ανθολόγια, ανάλυση περιεχομένου, πρόσφυγας, 
μετανάστης 

Εισαγωγή 

                                                             
1Με βάση τον ορισμό που δίνουν τα Ηνωμένα έθνη, ως μετανάστης χαρακτηρίζεται 
το άτομο που είναι μακριά από τη χώρα που γεννήθηκε ή από τη χώρα που έχει την 
εθνικότητα ή υπηκοότητά της για περισσότερους από 12 μήνες.  
2 Πρόσφυγας είναι αυτός που δεν είχε άλλη επιλογή παρά να φύγει από την πατρίδα 
του. Ο όρος πρόσφυγας αναφέρεται σε άτομο το οποίο βρίσκεται εκτός της χώρας 
καταγωγής του και έχει «δικαιολογημένο φόβο δίωξης εξαιτίας της φυλής, της θρη-
σκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή 
των πολιτικών του πεποιθήσεων» (ορισμός της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς 
των Προσφύγων) και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη 
χώρα του». 
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Τα σχολικά εγχειρίδια για το Δημοτικό Σχολείο ανταποκρίνονται απόλυτα στις προ-
διαγραφές των Αναλυτικών Προγραμμάτων και αποτελούν το βασικότερο μέσο για 
τη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων που σχηματίζουν οι μαθητές  αφού λει-
τουργούν αρχικά ως μέσα μετάδοσης των γνώσεων και ως φορέας ιδεολογικών μηνυ-
μάτων τα οποία συχνά δηλώνονται υποσυνείδητα και με τρόπο λανθάνοντα στοχεύο-
ντας αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της εθνικής, κοινωνικής και θρησκευτικής 
τους ταυτότητας. Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου κατά τη διδασκαλία είναι βασι-
κός και συμβάλλει στην επικοινωνία των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Από ερευνη-
τικά δεδομένα προκύπτει ότι ο χρόνος ενασχόλησης των μαθητών με το διδακτικό 
υλικό είναι μεγαλύτερος από το χρόνο των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών με 
τον εκπαιδευτικό (Kαψάλης, Χαραλάμπους1995:114).     

Με γνώμονα τον καθοριστικό ρόλο των σχολικών εγχειριδίων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και τη συμβολή τους στην εξέλιξη της προσωπικότητας του μαθητή επιλέ-
ξαμε να διερευνήσουμε τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων του Δημοτικού Σχο-
λείου  τα οποία αξιοποιούνται παράλληλα με τα βιβλία της γλωσσικής διδασκαλίας 
που εισήχθηκαν στην ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σταδιακά από το 2002-
2006. Σύμφωνα με το ΑΠΣ του γλωσσικού μαθήματος η Γλώσσα και η Λογοτεχνία 
προσφέρουν συνοχή σε εμπειρίες και γνώσεις που προέρχονται από ποικίλα γνωστικά 
αντικείμενα. Τα σχολικά εγχειρίδια ως υλικό της έρευνάς μας αφού λειτουργούν ως 
μέσα κοινωνικοποίησης και ως φορείς του Κρυφού Αναλυτικού Προσράμματος και 
περιλαμβάνουν στο περιεχόμενό τους ιδεολογικά μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά δη-
λώνονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση των μαθη-
τών αφού καλλιεργούνται στο σχολικό χώρο ο οποίος θεωρείται παραδοσιακά ουδέ-
τερος (Αpple,1986:41). Τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων ως εγχειρίδια γλωσ-
σικής διδασκαλίας προτιμήθηκαν για την ανίχνευση ιδεολογικών μηνυμάτων εξαιτίας 
του χαρακτηρισμού του γλωσσικού μαθήματος ως φρονηματιστικού (Μπονίδης, 
2004:101). Στη σημερινή εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάγκη να έρχονται οι 
μαθητές σε επαφή με τη Λογοτεχνία. Τα λογοτεχνικά κείμενα λειτουργούν θετικά και 
συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών καθώς μέσα από το περιεχόμε-
νό τους αποκομίζουν γνώσεις, αποκτούν αξίες και στάσεις για τη ζωή.  

Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα εργασία καταγράφει και αναλύει τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες στο περιεχόμενο των Ανθολογίων Λογοτεχνικών 
Κειμένων του Δημοτικού Σχολείου. Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος η 
οποία  αφορά λιγότερο το ύφος του κειμένου και περισσότερο τις εκφραζόμενες ιδέ-
ες. Η διαφοροποίηση είναι τεχνητή, διότι οι λέξεις εκφράζουν ιδέες. Η ανάλυση του 
περιεχομένου χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι αναλυόμενες ενότητες δεν είναι 
συνήθως λέξεις, αλλά έννοιες: εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία δύο λέξεις συνώ-
νυμες ή δυο λέξεις διαφορετικές, με την ίδια όμως σημασία. Εξ’ άλλου, πολύ συχνά, 
οι χρησιμοποιούμενες ενότητες αποτελούνται από θέματα ή από ολόκληρες φράσεις 
του κειμένου. Η ανάλυση περιεχομένου προτιμάται για την έρευνα του σχολικού βι-
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βλίου και ειδικότερα  των σχολικών εγχειριδίων. Η χρήση της ανάλυσης περιεχομέ-
νου υπαγορεύτηκε από το ίδιο το υλικό της έρευνας, δηλαδή από τα βιβλία, που απο-
τελούν μέσα επικοινωνίας και προσφέρονται για ανάλυση (Φραγκουδάκη, 1979, Γε-
ωργίου- Νίλσεν, 1980, Άχλης, 1983, Μακρυνιώτη, 1986, Κανταρτζή,1992). Η μέθο-
δος της ανάλυσης περιεχομένου (Φίλιας, 1993: 194-212) είναι ένα σύνολο από τεχνι-
κές που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες για την αναζήτηση και την  επι-
σήμανση των μηνυμάτων, θεμάτων ή νοημάτων που εμπεριέχονται στα διάφορα μέσα 
επικοινωνίας, όπως είναι τα γραπτά κείμενα, ο προφορικός λόγος, τα κινηματογραφι-
κά έργα κ.ά. Η μέθοδος θέτει στο κείμενο ερωτήματα με σκοπό να ερευνηθεί η συ-
χνότητα των πληροφοριών που περιέχει, να ανελκύσει τα λανθάνοντα μηνύματα και 
τις πληροφορίες που ξεφεύγουν στη πρώτη επαφή με το θέμα. Πρόκειται δηλαδή για 
μια αποσύνθεση και ανασύνθεση της νοηματικής δομής του θέματος.  

Η εικόνα του πρόσφυγα και του μετανάστη στα Ανθολόγια του Δημοτικού 

Το τρίτο μέρος του  Ανθολογίου για τα παιδιά του Δημοτικού (Α3, Ανθολόγιο για τα 
παιδιά του Δημοτικού σχολείου, 1997,  Στο εξής το τρίτο μέρος  του Ανθολογίου: 
Α3), το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Πηνελόπης Δέλτα (1874- 1941), έχει 
325 σελίδες όπου περιλαμβάνονται 91 θέματα για ανάγνωση και επεξεργασία.  Στα 
περιεχόμενα του Ανθολογίου περιλαμβάνονται πεζά κείμενα, ποιήματα, δημοτικά 
τραγούδια, λαϊκές παραδόσεις, λαϊκές αφηγήσεις, θρύλοι, μύθοι και αποσπάσματα 
από Απομνημονεύματα ιστορικών προσώπων. Τα πεζά  κείμενα του τρίτου μέρους 
του Ανθολογίου  είναι 49. Περιλαμβάνονται επίσης δέκα θέματα τα οποία συμπερι-
λάβαμε στην θεματική ενότητα δημοτικά και είναι  δημοτικά τραγούδια παρμένα από 
τις Εκλογές του Νικολάου Πολίτη, νανουρίσματα, ταχταρίσματα, λαϊκές αφηγήσεις, 
λαϊκές παραδόσεις, λαϊκοί μύθοι  καθώς και δύο παραμύθια.  Από την καταγραφή 
των περιεχομένων του τρίτου μέρους του Ανθολογίου μεγαλύτερη βαρύτητα κατέ-
χουν τα πεζά κείμενα (49), ποσοστό 53,84%, ακολουθούν τα ποιήματα (30), ποσοστό 
32,99%, τα δημοτικά(10), ποσοστό 10,98%, και τέλος τα παραμύθια (2), ποσοστό 
2,19%. Οι αναφορές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα παλιά Ανθολόγια 
είναι πολύ περιορισμένες  και συναντώνται μόνο στον τρίτο τόμο. Στο κείμενο της 
Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα,(Α33,σ.154)( Το γράμμα μας παραπέμπει στο τεύχος 
του βιβλίου, ο πρώτος αριθμός στον αριθμό του τεύχους και ο δεύτερος στον αριθμό 
της σελίδας). μια καλοσυνάτη και ζωηρή Κωνσταντινοπολίτισσα, η  Λωξάντρα περι-
γράφει εικόνες και σκηνές από την Πόλη και αναφέρει αναμνήσεις με τρόπο νοσταλ-
γικό. Η μικρή πόρτα του κήπου ήταν ανοιχτή και στο κατώφλι κάθονταν η γάτα της η 
Καλυψώ- άσπρο πομπόνι πούντας, ανατολίτικο, Σεχεραζάντ από τις χίλιες και μια 
νύχτες των παραμυθιών (Α3, σ. 154). Στη συνέχεια αναφέρεται για το παρελθόν που 
ανοίγεται μπροστά της . Ολάκερο το παρελθόν δεμένο σ’ ένα μπόγο με ρούχα και άλλα 
μικροπράγματα που έφερε από την πατρίδα της (Α3, σ. 157). Στο κείμενο του Κοσμά 
Πολίτη, Οι χαρταετοί, από το μυθιστόρημα στου Χατζηφράγκου,  (Α3, σ. 139), ένας 
πρόσφυγας από τη Σμύρνη διηγείται με νοσταλγία για το έθιμο που υπήρχε εκεί, να 
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υψώνουν τα παιδιά πολλούς χαρταετούς στον ουρανό κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή 
(Α3, σ. 139). Μέσα στο κείμενο αναφέρονται συνήθειες και πολύ περισσότερο γεύ-
σεις και αρώματα φαγητών που φέρνουν μαζί τους από τη Σμύρνη οι πρόσφυγες. Ή-
τανε θάμα να βλέπεις ολάκερη την πολιτεία ν’ ανεβαίνει στα ουράνια. Να, για να κατα-
λάβεις, ξέρεις το εικόνισμα που ο άγγελος σηκώνει την ταφόπετρα, κι ο Χριστός βγαίνει 
από τον τάφο κι αναλήφτεται στον ουρανό κρατώντας μια πασχαλιάτικη κόκκινη πα-
ντιέρα; Κάτι τέτοιο (Α3, σ. 1). Στο κείμενο της Έλλης Παπαδημητρίου [Ο διωγμός και 
η προσφυγιά]4 (Α3, σ. 162) συναντούμε αναφορές από διηγήσεις των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας. Το 1922 οι Έλληνες της Μικράς Ασίας έπαθαν μεγάλη καταστροφή. 
Μια απλή γυναίκα απ’ το Αϊβαλί, τις αρχαίες Κυδωνιές διηγείται τα όσα έγιναν στον 
τόπο τους τις φοβερές εκείνες μέρες. Το 1922 ήμουν 8 χρονών, και όμως όλα τα θυ-
μάμαι τόσο καλά, που τα φέρνω ακόμα μέσα στα μάτια μου. Περνούσαμε τόσο όμορφα 
μέσα στο σπίτι μας, με τον πατέρα μου, με τους θείους μου, με τη γιαγιά μου και τον κα-
λό μου παππού και με όλους τους συγγενείς και τους γειτόνους μέσα σε τόσα καλά και 
αγαθά του Αϊβαλιού (Α3, σ. 162). Στη συνέχεια αναφέρεται ότι: Σε 2-3 μέρες κλείσανε 
τις θάλασσες και βλέπαμε να γεμίζει το Αϊβαλί τούρκικο στρατό, όλο ιππικό. Κλάματα 
όπου και να πήγαινες, γιατί δεν έχε σπίτι να μην έχει άντρα και παιδί. Το βράδυ βγάλα-
νε διαταγή: «όλος ο κόσμος να κρεμάσει φανάρια» για να βλέπουν να κατεβαίνουν οι 
Τούρκοι (Α3, σ.162). Ακολουθούν λεπτομερείς περιγραφές και σκηνές από την καθη-
μερινότητα τους καθώς και συγκινητικές περιγραφές από την αναχώρηση και τον ξε-
ριζωμό τους. Όπως κρατούσε το τσουβάλι, το λύνει, το αδειάζει, και τα ψωμιά και τα 
λεπτά και τα χρυσά ρολόγια των παιδιών της τα βάζει στο τσουβάλι στον ώμο και τρέ-
χει. Η μητέρα μου τι να κάνει; Έβλεπε πως το  βαπόρι  γέμισε κι ήταν και το τελευταίο. 
Την αρπάζει, την τραβάει από το χέρι και με κόπο μεγάλο τη βάζει μέσα στο βαπόρι και 
μετά της δίνει και το μικρό μωρό (Α3, σ. 169). Αναφέρονται επίσης τα συναισθήματα 
και ιδιαίτερα ο πόνος του ξεριζωμού καθώς και οι προσπάθειες για ένα νέο ξεκίνημα. 
Για μια στιγμή ξεχάσαμε τον πόνο του χωρισμού και το διωγμό από τη γλυκιά μας πα-
τρίδα, κι άρχισε ο αγώνας της ζωής. Πώς να δουλέψει μια γυναίκα και να ζήσει έξι ά-
τομα. Ερχότανε οι γειτόνισσες, οι κουμπάρες, γιατί δεν είχαμε τελειωμό, ποτέ κλαίγαμε, 
καμιά φορά ξεχνούσαμε και τους πόνους και γελούσαμε  (Α3, σ. 171). Στο κείμενο του  
Βασίλη Δασκαλάκη, Οι ξεριζωμένοι, γίνεται λόγος για την εσωτερική μετανάστευση 
και τις δυσκολίες ένταξης στη νέα πατρίδα.  Ένα μικρό παιδί έρχεται απ’ το χωριό 
του και γίνεται εργάτης στα μεταλλεία του Λαυρίου. Εκεί κοντά σε μια φτωχή θεία 
του η δουλειά στα μεταλλεία είναι σκληρή και η αμοιβή ελάχιστη. Το παιδί θυμάται  
συνεχώς το χωριό του και όλο θέλει να γράψει στη μάνα του για να της πει πόσο υ-
ποφέρει και ότι θέλει να γυρίσει πίσω. Στο μεταξύ, αρρωσταίνει από ελονοσία και η 
ζωή του γίνεται ακόμη πιο δύσκολη (Α3, σ. 171).  

Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού σχο-
λείου έχει τίτλο «Το δελφίνι». Η συντακτική ομάδα του Ανθολογίου είναι: Τασούλα 
Τσιλιμένη, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νικόλαος Γραίκος, Εκπαιδευ-
τικός, Λεωνίδας Καίσαρης, Εκπαιδευτικός, Μάνια Καπλάνογλου, Επίκουρη καθηγή-
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τρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κριτές αξιολογητές του Ανθολογίου είναι οι Αλέ-
ξανδρος Ακριτόπουλος, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννης Μπακάνος,  
Σχολικός Σύμβουλος, Ηλίας Αναγνώστου, Σχολικός Σύμβουλος, η εικονογράφηση 
έγινε από τη Βασιλική Λαμπίτση, Σκιτσογράφο-Εικονογράφο Το Ανθολόγιο «Το 
δελφίνι» (Ν.ΑΝ1) έχει 169 σελίδες και τα περιεχόμενα του είναι δομημένα σε δέκα 
θεματικές ενότητες: Οικογένεια (σ. 12-26), Σχολείο και παιδί (σ.29-39), Κοινωνική 
ζωή (σ.41-51), Φαντασία και περιπέτεια (σ. 53-69),  Φύση και παιδί (71-97),  Ειρήνη 
και φιλία (99-107), Θρησκευτική ζωή (109-119),  Από την ελληνική ιστορία (121-
128),  Η πολιτιστική μας κληρονομιά (131-145),  Η τεχνολογία στη ζωή μου (147-
155). Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Α΄& Β΄ τάξη, Το δελφίνι, οι 
αναφορές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες συναντώνται στα παρακάτω θέμα-
τα για επεξεργασία (πεζά κείμενα- ποιήματα). Το ποίημα του Γιώργου Μαρίνου, Ό-
ταν κάνουνε πόλεμο (ΝΑ1, σ.105)( Στο εξής ΝΑ1= Ανθολόγιο για την Α΄& Β  τάξη, 
Το δελφίνι). Αναφέρεται στις δυσάρεστες συνέπειες του πολέμου και εκφράζει το 
πραγματικό νόημα της ειρήνης σαν ασπιρίνη που θεραπεύει και απαλύνει τον πόνο 
του πολέμου. Ο πόλεμος είναι ότι πιο φριχτό μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους. 
Γεννάει μίσος στις ψυχές τους, ενώ πολλοί υποφέρουν και χάνονται. Όταν μια χώρα 
βρίσκεται σε πόλεμο, τα πάντα σωπαίνουν, δεν υπάρχει ζωή παρά μόνο θλίψη. Στο 
κείμενο, Δώσε την αγάπη, της Αγγελικής Βαρελλά, ( ΝΑ1, σ. 107), κυρία Μάρθα, η 
δασκάλα, προτείνει στα παιδιά της τάξης της να γιορτάσουν τον άγιο της φιλίας. Α-
φορμή αυτής της γιορτής που τόσο ευρηματικά σκέφτηκε η δασκάλα, είναι ο ερχομός 
στην τάξη δυο παιδιών από άλλες χώρες. Ο Γιάννους ένα από τα δύο παιδιά διδάσκει 
με την παιδική του αθωότητα την αγάπη λέγοντας στους συμμαθητές του ότι η αγάπη 
προσφέρεται τόσο απλά όπως ένα μήλο. Όπως «το μήλο της αγάπης» πετούσε από 
χέρι σε χέρι, έτσι και η αγάπη δίνεται ή πρέπει να δίνεται. Κύριο θέμα του κειμένου 
είναι η αγάπη και η αποδοχή των ανθρώπων από τους συνανθρώπους τους. Ο Μάνος 
και ο Στάθης είναι φίλοι και συμμαθητές και φοιτούν σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο5 
και δέχτηκαν με αγάπη δύο μαθητές τους από άλλες χώρες της Ευρώπης. Tα θέματα 
επεξεργασίας στα οποία συναντούμε εικόνες και αναφορές σχετικές με τον πόλεμο 
και τη διαφορετικότητα ανήκουν στη ενότητα «Ειρήνη και φιλία»              

Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων της Γ΄ και Δ΄ τάξης έχει τίτλο, Στο σκολείο 
του κόσμου. Ο στίχος προέρχεται από τη Φλογέρα του βασιλιά του Κωστή Παλαμά. 
Το Ανθολόγιο αποτελείται από 183 σελίδες όπου δομούνται εννέα θεματικές ενότη-
τες.  Η συντακτική ομάδα του Ανθολογίου είναι η Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Καθηγή-
τρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γιάννης Σ. Παπαδάτος, Σχολικός Σύμβουλος, Βίκυ 
Πάτσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Πολί-
της, Εκπαιδευτικός, Θεοδόσης Πυλαρινός, Λέκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κρι-
τές Αξιολογητές είναι οι: Μένη Κανατσούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Ελένη Σάββα, Σχολικός Σύμβουλος, Μαρία Κουρκουμέλη, Εκ-
παιδευτικός.  Η εικονογράφηση είναι της Διατσέντα Παρίση  Σκιτσογράφου- Εικονο-
γράφου και η επιμέλεια του εξώφυλλου του Θεόδωρου Πάντου,  η φιλολογική επιμέ-
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λεια του Ανθολογίου έγινε από τους φιλόλογους Θεοδόση Πυλαρινό και Σοφία Πα-
πανδρέου. Το Ανθολόγιο «Στο σκολειό του κόσμου» είναι δομημένο σε οχτώ θεματι-
κές ενότητες: Κείμενα από τη φύση και την οικολογία (σ 10-32),  Κείμενα για την 
οικογένεια (σ. 33-44), Κείμενα από την παράδοση (σ.45-66), Κείμενα για τη θρη-
σκεία (σ.67-82), Κείμενα από την ιστορία (σ. 83-120), Κείμενα για την υγεία και τον 
αθλητισμό (σ. 121-150), Κείμενα για την κοινωνία (σ. 151-164), Κείμενα για την τε-
χνολογία και την επιστημονική φαντασία (σ. 165-182). 

Στο  κείμενο της Μαρίας Πυλιώτου, Χαρούμενοι χαρταετοί (ΝΑ2, 114),( Στο εξής 
ΝΑ2= το Ανθολόγιο για τη Γ΄ & Δ΄ τάξη, Στο σκολειό του κόσμου),  αναφέρεται η 
κατάσταση που ακολούθησε μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 και 
το διαχωρισμό των Ελληνοκυπρίων από του Τουρκοκύπριους. Μια οικογένεια ελλη-
νοκυπρίων προσφύγων αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι της που τόσο βίαια ανα-
γκάστηκε να εγκαταλείψει ύστερα από την εισβολή των Τούρκων στα εδάφη τους 
πριν από ένα χρόνο. Τα παιδιά της οικογένειας έχουν μεγάλη χαρά που θα επιστρέ-
ψουν στο σπίτι τους. Μια γλυκιά μελαγχολία πλημμυρίζει την ψυχή τους και νοσταλ-
γούν τους παλιούς τους φίλους. Με σύμβολό τους ένα χαρταετό που τον φτιάχνει ο 
πατέρας για να παίξουν, θα παιδιά θα καταφέρουν να σπάσουν τις διαχωριστικές 
γραμμές Βορρά- Νότου και να μεταδώσουν το αισιόδοξο μήνυμα για ειρήνη, αγάπη, 
φιλία δε γνωρίζει σύνορα. Με μεγάλη χαρά τα παιδιά του Βορρά ανταποκρίνονται και 
μια δυνατή φιλία γεννιέται. Την άλλη μέρα ο χαρταετός έγραφε: «ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΑΠΗ». 
Ευτυχώς φυσούσε πάλι από το Νότο. Τι όμορφα! Ακόμα και ο ίδιος ο χαρταετός βιαζό-
ταν να πετάξει και να φτάσει γοργότερα στ’ αντικρινά παιδιά. – Μα αν δεν ξέρουν ελ-
ληνικά;  

Αν δεν μπορούν να το διαβάσουν σκέφτηκε ο Γλαύκος 

-Δεν έχει σημασία, θα καταλάβουν. Θα το νιώσουν. Πραγματικά. Ήταν ένα χαρούμενο 
συναπάντημα. Με χαρούμενα ξεφωνητά μια από εδώ και μία από εκεί πέρασαν όλο το 
δειλινό χωρίς να βαρεθούν (ΝΑ2, σ. 116).  Το ποίημα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, 
Αιγιαλούσα, αναφέρεται στα γεγονότα που ακολούθησαν την εισβολή των Τούρκων 
στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, δηλαδή την κατοχή ενός μέρους του νησιού και τη 
βίαιη απομάκρυνση των κατοίκων του. Η γυναίκα του σπιτιού αφηγείται τη συνομι-
λία που είχε με τον καινούργιο ιδιοκτήτη που θα έμενε στο σπίτι της, γεγονός το ο-
ποίο της προκαλεί αναστάτωση και θλίψη. Ακόμη και ο σκύλος του σπιτιού που είχε 
αντιληφθεί την κατάσταση, δείχνει άγρια και απροσάρμοστη συμπεριφορά. Γι αυτό 
και η γυναίκα τον δένει όταν η ίδια και ο άντρας της ετοιμάζονται να επιβιβαστούν 
στο φορτηγό και να φύγουν. Κύριο θέμα του ποιήματος αποτελεί ο βίαιος ξεριζωμός 
του ζευγαριού από το σπίτι του ύστερα από την εισβολή των Τούρκων στο νησί τους. 
Δυο μέρες πριν να φύγουμε ήρτε κείνος/ Που θα στρογγυλοκάθονταν στο σπίτι /  Γυρεύ-
ει το κλειδί. Του λέω: «Εγώ κλειδί δεν έχω και δεν έχει το χωριό μας./  Εμείς ξεκλείδω-
τα είχαμε τα σπίτια/ Γιατί κανένας δεν καταδεχόταν / Να μπει μέσα στην αυλή του άλ-
λου» (ΝΑ2, σ. 119). Στο κείμενο της Λίτσας Ψαραύτη, Το περιβόλι του Σαμίχ, αναφέ-
ρεται στη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου όταν ο βομβαρδισμός της Σάμου, α-

495

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



ναγκάζει την οικογένεια της Βαγγελίτσας να ακολουθήσει το δρόμο της προσφυγιά 
στην Παλαιστίνη. Tο διπλό ταξίδι περιγράφεται η ζωή στην έρημο σ’ ένα στρατόπεδο 
κοντά στη Γάζα και στα γειτονικά περιβόλια, όπου η Βαγγελίτσα συναντά τη Ρασμί-
για. Τη Ρασμίγια, την κόρη του Σαμίχ, τη γνώρισα όταν πρωτοπήγαμε στο περιβόλι 
τους. Καθόταν κάτω από τη λεύκα και ξεκούκκιζε ένα ρόδι. Τα χείλια της, τα δόντια της 
και τα δάχτυλά της είχαν βαφτεί μελιτζανιά. Κοίταζα λαίμαργα το λαχταριστό ρόδι και 
το ’τρωγα με τα μάτια μου. ... Σαν να βρέθηκα ξαφνικά στη δική μας νησιώτικη αυλή 
και να ’παιζα με τα παιδιά της γειτονιάς· η ροδιά μας ήταν φορτωμένη με ώριμα ρόδια 
με σκασμένη φλούδα κι εμείς χιμούσαμε σαν τα σπουργίτια και τσιμπολογούσαμε τα 
ρουμπινιά σπυριά....(ΝΑ2, σ. 155). Στο δρόμο του γυρισμού δεν περπατούσα, πετούσα. 
Η καρδιά μου τραγουδούσε: «Έχω μια καινούρια φιλενάδα, έχω μια καινούρια φιλενά-
δα...». Ήξερα σε ποια θα χάριζα εκείνο το παρατημένο μπλοκ ζωγραφικής και την κα-
σετίνα με τα χρωματιστά μολύβια που μου είχε φέρει ο Λεωνίδας και τόσον καιρό δεν 
είχα καταφέρει ούτε να τ’ ανοίξω. ....(ΝΑ2, σ. 157). Στο κείμενο της  Φωτεινής Φρα-
γκούλη, Παππούς και εγγονή, ένα χειμωνιάτικο πρωινό η Λενιώ και ο παππούς της 
είχαν πάει να μαζέψουν χόρτα. Κάποια στιγμή η Λενιώ βαρέθηκε κι άρχισε να περπα-
τά στην παραλία. Ξάφνου, ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα, βρέθηκε ένα παντοφλάκι, 
πασουμάκι τούρκικο, όπως της είπε ο παππούς της αργότερα όταν του το έδειξε. Το 
μικρό κορίτσι ενθουσιασμένο, καθώς πρώτη φορά στη ζωή της έβλεπε ένα πανέμορ-
φο παντοφλάκι, ήθελε να το κρατήσει. Όμως ο παππούς της προτείνει να το ξαναρί-
ξουν στη θάλασσα για να πάει ….να βρει το ταίρι του. – Κοίτα παππού, ένα παντο-
φλάκι παράξενο. 

– Πασουμάκι τούρκικο είναι, Λενιώ. Τέτοια φορούσαν τα χρόνια τα παλιά οι πλούσιες 
Τουρκαλίτσες. 

– Μου αρέσει πολύ, παππού! 

– Εμ τι! Είναι δειχτερά τα πασούμια, όμορφα, πλουμιστά και χειροποίητα. Είδες ταξίδι, 
το άτιμο! Η θάλασσα μας το έφερε. Είδες τη θάλασσα, Λενιώ! 

– Να το πάρουμε μαζί μας, παππού; 

– Τι να το κάνεις, μάτια μου. Εγώ λέγω να το ταξιδέψουμε απέναντι να πάει να βρει το 
ταίρι του. Καλύτερα, ε; 

Το σκέφτηκε λίγο η Ελένη: 

– Καλά, ας το κάνουμε κι έτσι, του απάντησε. 

Το έβαλε, λοιπόν, ο παππούς πάνω στο κύμα και είπε ψιθυριστά: 

– Άντε στο καλό, άντε να βρεις το ταίρι σου. 
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Ύστερα, κοίταξε το πασουμάκι που αρμένιζε ανατολικά και είπε με χαμόγελο και πιο 
δυνατά: 

– Χαιρετίσματα! (ΝΑ2, σ. 161). 

Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχο-
λείου και τιτλοφορείται μ’ ένα στίχο από το Γ΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων πολιορκη-
μένων του Σολωμού, Με λογισμό και μ’ όνειρο. Το Ανθολόγιο (ΝΑ3),( Στο εξής το 
Ανθολόγιο, Με λογισμό και μ’ όνειρο: ΝΑ3),  είναι εναρμονισμένο με το Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών όπου όπως αναφέρεται  σκοπός του Ανθολογίου 
είναι να φέρει τον μαθητή σε επαφή με ευρύ φάσμα κατάλληλων λογοτεχνικών κει-
μένων που κατέχουν κεντρική θέση στην λογοτεχνική μας κληρονομιά. Η επιλογή 
των κειμένων και των θεμάτων γίνεται με βάση ειδικά επεξεργασμένες προδιαγραφές, 
με κοινό παρονομαστή ορισμένες έννοιες και αξίες όπως η αγάπη, η εντιμότητα, ο 
ισχυρός χαρακτήρας, η οικογένεια, η γλώσσα, το εθνικό αυτοσυναίσθημα, η ορθοδο-
ξία, η αποδοχή της ετερότητας, η παγκοσμιότητα και διάρκεια του ελληνισμού και 
κυρίως, οι σημερινές δυνατότητες του. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα καλλιεργούν 
αισιόδοξες στάσεις στο μαθητή.  

Το ΝΑ3 του  Δημοτικού Σχολείου εκπόνησε συγγραφική ομάδα  το συντονισμό της 
οποίας είχε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Άντα Κατσίκη - Γκίβαλου. Τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι; Τζίνα Καλογήρου,  Γιάννης Παπαδάτος, Στέλλα 
Πρωτονοταρίου, και Θεοδόσης Πυλαρινός. Για τον  σχεδιασμό και τις προδιαγραφές 
της σύνθεσης του ΝΑ3, υπεύθυνοι είναι ο Χρίστος Παπαρίζος και ο  Κωνσταντίνος 
Μπαλάσκας Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ενώ την καλλιτεχνική επιμέ-
λεια και τα γραφικά έχει η Βασιλική  Μπεκυρά.  Το ΝΑ3 εκδόθηκε από τον Οργανι-
σμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και ανάδοχος του έργου είναι οι εκδόσεις Πατά-
κη. Το ΝΑ3 έχει 302 σελίδες και με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζει η πλούσια εικο-
νογράφηση, οι υπέροχοι πίνακες ζωγραφικής και γενικά το προσεγμένο στήσιμό του. 
Η μακέτα του εξωφύλλου φιλοτεχνήθηκε από την εικονογράφο Βάσω Ψαράκη. Το 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων, Με λογισμό και μ’ όνειρο, για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τά-
ξεις του Δημοτικού περιλαμβάνει 11 θεματικές ενότητες: Εμείς  και η φύση (σ. 13-
40), Κοινωνική ζωή (σ. 43-73), Η οικογένεια μας (σ. 75-101), Σχολείο και παιδί (σ. 
105-120), Τα παιδικά χρόνια (σ.125-136), Ανθρώπινοι χαρακτήρες (σ.141-155), 
Θρησκευτική ζωή (σ.161-178), Γεγονότα από την ελληνική ιστορία (σ.183-223), Λα-
ϊκή παράδοση και πολιτισμός (σ.229-238), Ειρήνη και φιλία (σ.243-256), Φαντασία 
και περιπέτεια (σ.261-299). Στο κείμενο του Φερεϋντούν Φαριάντ, Όνειρα με χαρταε-
τούς και περιστέρια, παρακολουθούμε την καθημερινή ζωή δύο αγοριών φτωχικής 
οικογένειας στην Περσία. Ο Αλβάν γράφει ωραίες εκθέσεις και λατρεύει τους χαρτα-
ετούς. Ο Μεϊλού, ο μεγαλύτερος αδελφός, αγαπά τα περιστέρια. Ο καλύτερος φίλος 
του Αλβάν είναι ο Σαλέμ. Τα καλοκαίρια, τα παιδιά χωρισμένα σε δύο ομάδες, την 
ομάδα Τακ και την ομάδα Ζαρίν, παίζουν πετροπόλεμο. Όμως ξεσπά πραγματικός 
πόλεμος. Γίνονται μεγάλες καταστροφές και σκοτώνονται πολλοί άνθρωποι, μεταξύ 
των οποίων και οι δύο μικρές αδελφές του Σαλέμ, η Τουλή και η Σεκουλή. Τα παιδιά 
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υπερασπίζονται ενωμένα την πατρίδα τους. Κι ο Αλβάν ονειρεύεται ότι κάποτε ο πό-
λεμος θα τελειώσει.  Δυο παρέες παιδιών παίζουν ανέμελα, ενώ δίπλα τους μαίνεται 
ένας φοβερός πόλεμος, που γίνεται να χάσουν τη ζωή τους αγαπημένα τους πρόσωπα. 
Τα παιδιά ονειρεύονται έναν κόσμο ειρήνης, αγάπης και αδελφοσύνης των λαών.  Ο 
Αλβάν πλησιάζει το χαρτί κοντά στα μάτια του κι αρχίζει να διαβάζει αργά αργά τις λέ-
ξεις και τις φράσεις γεμάτες φως. Έτσι που διαβάζει, είναι σαν να διαβάζει για τους αν-
θρώπους όλου του κόσμου, κι έτσι ψηλά που στέκεται μοιάζει σαν να 'ναι η ψυχή όλων 
των παιδιών του κόσμου κι έχει να πει ένα παγκόσμιο μήνυμα. Η έκθεσή του αρχίζει μ' 
αυτά τα λόγια: Τα όνειρά μου είναι όλο περιστέρια, χαρταετούς και πολύχρωμα μπαλό-
νια.(ΝΑ3,σ. 245). Στο κείμενο της Μάρως Λοΐζου, Το χαμογελαστό συννεφάκι, το 
Χαμόγελο πεινούσε και πήγε για φαγητό στο σπίτι της κυρίας Κατερίνας. Η ατμό-
σφαιρα που επικρατούσε στο τραπέζι ήταν πολύ όμορφη και το Χαμόγελο ένιωσε ζε-
στασιά και θαλπωρή. Αισθάνθηκε ότι τα πράγματα που φέρνουν την ευτυχία είναι 
πολύ απλά: γαλήνη, ψωμί, δουλειά. Φεύγοντας είδε ψηλά τη Λευκωσία χωρισμένη 
στα δυο και απόρησε με την ανοησία των ανθρώπων. Εκεί συνάντησε ένα τούρκικο 
Χαμόγελο. Είχε φάει κι αυτό στο σπίτι μιας τούρκικης οικογένειας, είχε νιώσει την 
ίδια ικανοποίηση, αλλά μόλις υψώθηκε στον ουρανό και είδε τη Λευκωσία χωρισμέ-
νη στα δυο, απόρησε με τους ανθρώπους όπως το ελληνικό Χαμόγελο. Τα δυο Χαμό-
γελα παρέμειναν αγκαλιασμένα στον ουρανό και κανείς δεν ξεχώριζε το ελληνικό  
από το τούρκικο γιατί τα Χαμόγελα δεν χωρίζονται. ‘Ένα μόνο Χαμόγελο υπάρχει. 
Αυτό που ανοίγει τον άνθρωπο και τον ωθεί παραπέρα. Τα δυο χαμόγελα αναρωτιού-
νται γιατί οι άνθρωποι δεν ζουν όλοι μαζί με ειρήνη και ομόνοια. Η εικόνα της διχο-
τομημένης Λευκωσίας τους προκαλεί έκπληξη και θλίψη. Θεωρούν ότι πρόκειται για 
μια μεγάλη ανοησία των ανθρώπων. Κι όταν τα δυο Χαμόγελα, το τούρκικο και το ελ-
ληνικό, συναπαντήθηκαν εκεί ψηλά, κοιτάχτηκαν, χαμογέλασαν κι ενώθηκαν. Ένα χα-
μογελαστό συννεφάκι πάνω από τη διχοτομημένη Λευκωσία. Και κάθε φορά που φυ-
σούσε ο θαλασσινός αγέρας κι έπαιρνε το χαμογελαστό συννεφάκι μια κατά δω, μια κα-
τά κει, το 'βλεπαν οι άνθρωποι από κάτω και μπερδεύτηκαν κι αυτοί, ποιο είναι το 
τούρκικο και ποιο είναι το ελληνικό. Και μόνο τα δυο Χαμόγελα δεν μπερδεύονταν πα-
ρόλο τον τρελό χορό τους εκεί πάνω. Γιατί αυτά ξέρουν καλά πως τα Χαμόγελα δε χω-
ρίζονται. Ένα μόνο Χαμόγελο υπάρχει. Αυτό που ανοίγει τον άνθρωπο και τον ωθεί 
παραπέρα. Αυτό είναι που επιζεί τελικά. (ΝΑ3,σ. 254).  Στο κείμενο, [Οι πρόσφυγες] , 
της Διδώς Σωτηρίου αναφέρεται στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Ένας ο-
λόκληρος κόσμος, ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, διωγμένος από τους Τούρκους 
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Το κείμενο που ακολουθεί, αποτελείται από τμήματα, 
παρμένα από το μυθιστόρημα Μέσα στις φλόγες. Στο βιβλίο αυτό, με αφορμή την 
ιστορία μιας οικογένειας, γίνεται αναφορά στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, στις 
τραγικές στιγμές που πέρασαν όταν ξεριζώθηκαν, καθώς και στις αφάνταστες δυσκο-
λίες που αντιμετώπισαν στην Ελλάδα, έως ότου ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Αφηγή-
τρια είναι ένα κορίτσι, η Αλίκη Μάγη, που ήδη έχει φτάσει στην Ελλάδα και περιμέ-
νει με ανυπομονησία τους δικούς της. Τα ερωτήματα που θέτει η συγγραφέας είναι τα 
εξής: Ενάμισι εκατομμύριο αγωνίες και οικονομικά προβλήματα ξεμπάρκαραν στο 
φλούδι της Ελλάδας, με μια θλιβερή ταμπέλα κρεμασμένη στο στήθος: «Πρόσφυγες!». 
Πού ν' ακουμπήσουν οι πρόσφυγες; Τι να σκεφτούν; Τι να ξεχάσουν; Τι να πράξουν; 
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Πού να δουλέψουν; Πώς να ζήσουν; Τρέμαν ακόμα από το φόβο. Τα μάτια τους ήταν 
κόκκινα απ' το αιμάτινο ποτάμι της κόλασης που διάβηκαν. Και σαν πάτησαν σε στέρεο 
έδαφος, μετρήθηκαν να δουν πόσοι φτάσανε και πόσοι λείπουν. (ΝΑ3,σ. 206). Γίνονται 
ακόμη αναφορές για τη νέα τους πατρίδα και τις προσπάθειες να ξαναχτίσουν το σπι-
τικό τους.  Όσοι άνθρωποι είχαν λεφτά, έδιναν ολόκληρη περιουσία για να τους πάρουν 
οι βάρκες. Μα τις περισσότερες φορές άλλοι, πιο χεροδύναμοι και σβέλτοι, σπρώχναν 
τους πρώτους κι άρπαζαν τη θέση τους. Κι οι βάρκες, κάθε τόσο, αναποδογύριζαν κι οι 
άνθρωποι πνίγονταν μέσα στον πανικό, σαν τις μύγες.— Θε μου! Θε μου! . (ΝΑ3,σ. 
208). 

Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Κατά την περίοδο των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της περιόδου 1997 στον το-
μέα της γλωσσικής διδασκαλίας το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμπεριέλαβε τη συγ-
γραφή νέων Ανθολογίων Λογοτεχνικών Κειμένων για το Δημοτικό Σχολείο. Εκτός 
από το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και το Πρόγραμμα Σπουδών της 
Γλώσσας για το Δημοτικό εκπονήθηκαν και τα νέα Ανθολόγια τα οποία ήρθαν να α-
ντικαταστήσουν  τους τρεις τόμους των παλιών Ανθολογίων. Το τρίτομο Ανθολόγιο 
για παιδιά Δημοτικού κυκλοφόρησε στα σχολεία, για πρώτη φορά στην ιστορία της 
ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση και εξακο-
λουθούσε να χρησιμοποιείται μέχρι το 2002. Το περιεχόμενο των Ανθολογίων του 
έφραζε μια εντελώς καινούργια αντίληψη για το είδος των αναγνωσμάτων που πρέπει 
να προσφέρονται στα παιδιά. Ο αρχικός σχεδιασμός του Ανθολογίου ήταν να αξιο-
ποιείται ως ελεύθερο ανάγνωσμα, χωρίς καμία αναπροσαρμογή. Αργότερα, κατά την 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1981 χρειάστηκε να δοθούν επιπλέον οδηγίες από το 
ΚΕΜΕ και να προταθούν ειδικότεροι τρόποι χρήσης του Ανθολογίου για παιδιά Δη-
μοτικού, μεταξύ των οποίων και η εναλλακτική χρήση των θεμάτων του με  τα κείμε-
να των Αναγνωστικών της αντίστοιχης τάξης.  Στα Αναλυτικά Προγράμματα 1982-
1985 και με την εισαγωγή των νέων βιβλίων, Η γλώσσα μου, για όλες τις τάξεις, αλ-
λάζει και πάλι ο τρόπος αξιοποίησης των περιεχομένων των Ανθολογίων Λογοτεχνι-
κών Κειμένων και προσφέρονται για αποκλειστική διδασκαλία της Λογοτεχνίας σε 
συγκεκριμένες ώρες του Ωρολογίου Προγράμματος και βάσει μεθοδολογικών οδη-
γιών οι οποίες παρέχονται στους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρεται στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του 1987, στις γενικές παρατηρήσεις για όλες τις τάξεις το Ανθολόγιο 
περιέχει κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και στόχος του είναι να φέρει τα παι-
διά κοντά στο καλό λογοτεχνικό βιβλίο και να το αγαπήσουν.6 Στις βασικές αρχές για 
τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος για την Ε΄&ΣΤ΄ τάξη αναφέρεται ότι το 
Ανθολόγιο περιέχει εκτενέστερα συνήθως κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
χωρίς εργασίες, και πρωταρχικός στόχος του είναι να φέρει τα παιδιά κοντά στο λο-
γοτεχνικό βιβλίο. Ακόμη τονίζεται η διαφορά ανάμεσα στο βιβλίο η Γλώσσα μου και 
τα Ανθολόγια και αναφέρεται ότι στο βιβλίο Η Γλώσσα μου, τα κείμενα βασίζονται 
περισσότερο στην καθιερωμένη χρήση της δημοτικής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
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της γραμματικής, ενώ στο Ανθολόγιο παρουσιάζουν έντονα τις υφολογικές ιδιορρυθ-
μίες των συγγραφέων και κάποιες αποκλίσεις τους από το πρότυπο υιοθετημένης 
γλώσσας.        

Στον τρίτο τόμο του Ανθολογίου συναντούμε μικρότερα ποσοστά ποιημάτων σε σχέ-
ση με τον αριθμό των πεζών κειμένων των οποίων το περιεχόμενο είναι κυρίως εθνι-
κό και ιστορικό με ένα σημαντικό μέρος να αντλεί τη θεματολογία του από την αρ-
χαιότητα, τη θρησκευτική ιστορία, τον Μακεδονικό αγώνα, την Μικρασιατική κατα-
στροφή και τον πόλεμο του 1940.  Την εποχή που εκδόθηκαν τα Ανθολόγια (1974), η 
Λογοτεχνία για παιδιά δεν είχε την ανάπτυξη και την ποικιλία θεμάτων που έχει σή-
μερα. Η ανανέωση όμως και βελτίωση των περιεχομένων των Ανθολογίων άργησε να 
πραγματοποιηθεί αν και κατά τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις  άλλαζαν τα σχολικά 
εγχειρίδια της γλωσσικής διδασκαλίας. Από τις παραπάνω επισημάνσεις και παρατη-
ρήσεις φαίνεται ότι η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των Ανθολογίων ήταν απαραί-
τητη και για το λόγο αυτό ξεκίνησαν οι εργασίες για τη συγγραφή νέων Ανθολογίων 
με αρχική έκδοση του Ανθολογίου για την Ε΄ & ΣΤ΄, με τίτλο Με λογισμό και μ’ όνει-
ρο και αργότερα το Ανθολόγιο, Το δελφίνι, για την Α΄ & Β΄ τάξη και το Ανθολόγιο, 
Στο σκολειό του κόσμου για τη Γ΄& Δ΄ τάξη. Τα νέα Ανθολόγια έχουν εναρμονιστεί 
πλήρως με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και συντονίστρια της συγγρα-
φικής ομάδας ήταν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άντα Κατσίκη- Γκί-
βαλου. Τα βιβλία εκδόθηκαν από τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών βιβλίων. Η 
συγγραφική ομάδα είχε ως βασικό σημείο αναφοράς την επιλογή κειμένων προσαρ-
μοσμένων στα Προγράμματα Σπουδών με στόχο την προβολή της ελληνικής ταυτό-
τητας του Ευρωπαίου, πολίτη του κόσμου, αλλά και του βαλκάνιου πολίτη. Έχει το-
νιστεί η σημασία της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ταυτότητας από πολλές πλευρές, 
καθώς και η ταυτότητα του  πολίτη του κόσμου. 

Στα νέα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την 
κοινωνική ζωή, τη διαφορετικότητα, τον πόλεμο, τους πρόσφυγες. Μέσα από την ι-
στορία της Ρασμίγιας και της Βαγγελίτσας, δυο κοριτσιών που γνωρίζονται σ’ ένα 
στρατόπεδο συγκέντρωσης,  δυο κοριτσιών από διαφορετικές χώρες, με διαφορετική 
γλώσσα και θρησκεία επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τους 
ανθρώπους που προέρχονται από άλλες χώρες  αφού τελικά είναι περισσότερα εκείνα 
που τους ενώνουν παρά εκείνα που τους χωρίζουν. Όταν η Βαγγελίτσα γνώρισε τη 
Ρασμίγια ήταν σαν να βρέθηκε ξαφνικά στη δική της νησιώτικη αυλή και να ’παιζε με 
τα παιδιά της γειτονιάς. Καθίσαμε οκλαδόν στο χώμα της αυλής. Ο αέρας λες και στα-
μάτησε να φυσάει ανάμεσα στα φύλλα και τα κλωνάρια χαμήλωσαν πάνω από τα κεφά-
λια μας, για να δουν το μαγικό κόσμο που φανερωνόταν μπροστά μας. Ανάμεσα στα 
δυο κορίτσια αναπτύχτηκε μια δυνατή φιλία πέρα από τη διαφορετική τους καταγωγή 
αφού στο δρόμο του γυρισμού η καρδιά της Βαγγελίτσας τραγουδούσε γιατί είχε μια 
καινούρια φιλενάδα και σ’ αυτή θα χάριζε την κασετίνα με τα χρωματιστά μολύβια 
που τόσο καιρό δεν τα είχε ανοίξει.  Ο παππούς διδάσκει τη μικρή του εγγονή τις αξί-
ες της φιλίας και της αδελφοσύνης αφού μέσα από τις διηγήσεις του επιχειρεί να την 
ευαισθητοποιήσει για θέματα σχετικά με τη διαφορετικότητα ανάμεσα στους λαούς. 
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Έμμεσα όταν της προτείνει να ρίξουν στη θάλασσα ένα παντοφλάκι, ένα  τούρκικο 
πασουμάκι που βρήκαν μαζί στην παραλία όταν έκαναν τον περίπατό τους για να πάει 
να βρει το ταίρι του στις τουρκικές ακτές της διδάσκει για την φιλία που πρέπει να 
υπάρχει ανάμεσα στους λαούς. Τι να κάνεις μάτια μου!, Εγώ λέω να το ταξιδέψουμε 
απέναντι να πάει να βρει το ταίρι του. Ύστερα, κοίταξε το πασουμάκι που αρμένιζε ανα-
τολικά και είπε με χαμόγελο και πιο δυνατά. Χαιρετίσματα!. Βαθύτατα κοινωνικό είναι 
και το περιεχόμενο του ποιήματος «Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά» αφού ο ποιη-
τής προτείνει να πάρουν τα παιδιά τον κόσμο στα χέρια τους έστω και μια μέρα / να 
παίξουν σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι / να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα στ’ αστέρια. 
Τότε ο κόσμος θα μάθει τι θα πει φιλία αφού τα παιδιά θα πάρουν τον κόσμο απ’ τα 
χέρια των μεγάλων και θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.  

Μέσα από την ιστορία του χαρούμενου χαρταετού που δεν γνωρίζει σύνορα τα παιδιά 
μιας οικογένειας ελληνοκυπρίων καταφέρνουν να σπάσουν τις διαχωριστικές γραμμές 
της διχοτομημένης Κύπρου. Αναδεικνύονται αισιόδοξα μηνύματα για την ειρήνη, την 
αγάπη και την φιλία που δεν γνωρίζει σύνορα. Την άλλη μέρα ο χαρταετός έγραφε: 
«ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΑΠΗ». Ευτυχώς φυσούσε πάλι από το Νότο. Τι όμορφα! Ακόμα και ο 
ίδιος ο χαρταετός βιαζόταν να πετάξει και να φτάσει γοργότερα στ’ αντικρινά παιδιά. – 
Μα αν δεν ξέρουν ελληνικά; Αν δεν μπορέσουν να το διαβάσουν σκέφτηκε ο Γλαύκος. –
Δεν έχει σημασία, θα καταλάβουν. Θα το νιώσουν. Ο χαρταετός συμβολίζει την προσ-
δοκία των λαών για συμφιλίωση και ειρήνη. Αυτοί οι χαρταετοί πρέπει να πετάνε για 
να σβήσουν από μόνες τους οι γραμμές. Τότε θα λιώσουν τα σύρματα. Δεν θ’ αντέ-
ξουν κάτω από τέτοια αγάπη… Μέσα από τους στίχους του ποιήματος Αιγιαλούσα 
αναφέρονται τα γεγονότα που ακολούθησαν την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 
1974. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο βίαιο ξεριζωμό και την εγκατάλειψη των προ-
γονικών εστιών γεγονότα που προκαλούν πόνοι και θλίψη. Δυο μέρες πριν να φύγουμε 
ήρτε κείνος που θα στρογγυλοκαθόταν στο σπίτι. Γυρεύει το κλειδί, Του λέω: «Εγώ 
κλειδί δεν έχω και δεν έχει το χωριό μας. Εμείς ξεκλείδωτα είχαμε τα σπίτια. Πάνω από 
τον ουρανό της διχοτομημένης Λευκωσίας το ελληνικό και το τούρκικο χαμόγελο 
αναρωτιούνται γιατί υπάρχουν συρματοπλέγματα και χωρισμένοι τόποι και γιατί οι 
άνθρωποι δεν ζουν μαζί σε κλίμα ειρήνης και αγάπης. Μέσα από την κουβέντα τους 
ακούγονται διάφορα λόγια και προβληματισμοί. Θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή πη-
γάζει και δημιουργείται από τις ανοησίες των μεγάλων. Τα χαμόγελα από τις δυο χώ-
ρες δεν μπερδεύτηκαν παρόλο το τρελό χορό τους πάνω στον ουρανό της Κύπρου. 
Γιατί ξέρουν καλά πως τα Χαμόγελα δε χωρίζονται. Ένα μόνο Χαμόγελο υπάρχει. Αυτό 
που ανοίγει τον άνθρωπο και τον ωθεί παραπέρα. Αυτό είναι που επιζεί τελικά (Ν.ΑΝ3, 
254). Ο σεβασμός προς τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς ως προς το 
χρώμα, τη θρησκεία αναδεικνύεται μέσα από περιστατικά που συμβαίνουν στην κοι-
νωνία και στους καταυλισμούς των τσιγγάνων. Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιού-
νται οι μαθητές για διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς και συνειδητοποιούν 
ότι μπορούν να ζήσουν ειρηνικά κοντά μας Αυτοί ο άνθρωποι χωρίς προβλήματα και 
αντιθέσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται οι εκδηλώσεις ρατσισμού και αμ-
βλύνονται οι προκαταλήψεις για τους άλλους ανθρώπους με αποτέλεσμα να σεβόμα-
στε τη διαφορετικότητα τους.  
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Η διαχείριση της ετερότητας από τον σύγχρονο πολίτη στην πράξη σημαίνει την ικα-
νότητα για επιτυχή διαπραγμάτευση στοιχείων που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτι-
σμικές ομάδες αλλά και την ικανότητα να αυτοπροσδιορίζεται μέσα σε μια πολυπολι-
τισμική κοινότητα. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η «διαπολιτισμική επικοινω-
νιακή ικανότητα». Με το Ν.2910/2001 γίνεται υποχρεωτική η ελάχιστη σχολική φοί-
τηση για τους ανήλικους αλλοδαπούς όμοια με τους Έλληνες.  Η προβληματική, πά-
ντως, όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται, τόσο για τους αλλο-
δαπούς όσο και τους παλιννοστούντες, συνίσταται στο ότι τα φροντιστηριακά μαθή-
ματα και οι τάξεις υποδοχής ναι μεν βοηθούν τους μαθητές στις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν σε σχέση με τη γλώσσα, αλλά θεωρείται ότι εντείνουν την διάκριση με-
ταξύ τους τονίζοντας την διαφορετικότητα. Ακόμη πολύ συχνά η σχολική ένταξη γί-
νεται αντιληπτή ως ενσωμάτωση, αποσκοπεί δηλαδή στην ταύτιση με την κοινωνία 
υποδοχής, και δεν επιτρέπει έτσι μια πραγματική διαπολιτισμική προσέγγιση στα 
πλαίσια του σεβασμού της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. 

Η σχολική εκπαίδευση από την άλλη ενώ γίνεται υποχρεωτική για τους ανήλικους 
αλλοδαπούς, όμοια με τους Έλληνες, δεν έχει το θεσμικό υπόβαθρο και την εμπειρία, 
ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική διαπολιτισμική προσέγγιση. Η εκπαίδευση ενηλίκων 
ακόμη, έχει ως κύριο προσανατολισμό την επαγγελματική κατάρτιση και κατά κύριο 
λόγο ιδιωτικοποιείται αφού δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια 
και ιδιωτικοί φορείς, με ότι σημαίνει αυτό για τις γλωσσικές και πολιτισμικές μειονό-
τητες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τέλος, και κυρίως αυτό της ισότιμης μεταχείρισης, 
καταστρατηγούνται, αφού χωρίς ένσημα δεν υπάρχει  επίσημη αναγνώριση της ύπαρ-
ξης τους και η απολαβή βασικών κοινωνικών παροχών όπως της ασφάλισης και της 
περίθαλψης, το δικαίωμα ουσιαστικά στην υγεία και στην αξιοπρέπεια, γίνονται δια-
πραγματεύσιμα. 
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Εμπόδια και δράσεις οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών στις σχολικές μονάδες 

Δημήτριος Σιδηρόπουλος Μ. Ed., M. Th., Ph. D. 
dimsid@edlit.auth.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση ανα-
φορικά με την έννοια της εμπιστοσύνης και τη σχέση της με τη σχολική επιτυχία των 
μαθητών, το σχολικό κλίμα και το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών στις σχολι-
κές μονάδες. Ακολούθως γίνεται μία περιγραφική αναφορά στην κλίμακα μέτρησης 
της εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και στα εμπόδια και στις δράσεις οικο-
δόμησης σχέσεων τόσο μεταξύ του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ 
των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι εκπαιδευ-
τικοί αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το Διευθυντή και τους συνάδελφους εκ-
παιδευτικούς της ομάδας, όταν έχουν αξιόπιστες πεποιθήσεις και προσδοκίες ότι τα 
μέλη της ομάδας δρουν με καλοσύνη, αξιοπιστία, ικανότητα, ειλικρίνεια και εξω-
στρέφεια στο χώρο εργασίας του σχολείου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτύσ-
σουν θετικές στάσεις για συλλογικές δράσεις, να αναλαμβάνουν ατομικές ευθύνες και 
δεσμεύσεις, επικοινωνούν με αμοιβαιότητα και να επιλέγουν συνεργατικές τεχνικές 
στη διαχείριση των ενδοομαδικών συγκρούσεων. 

Λέξεις κλειδιά: εμπιστοσύνη, εκπαιδευτικοί, συγκρούσεις, σχολική μονάδα 

Εισαγωγή 

Η συστηματική ερευνητική μελέτη του ρόλου και της επίδρασης της εμπιστοσύνης 
στην εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών μονάδων ως 
οργανισμών καταγράφεται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (Bryk & Schneider, 
2003; Tschannen-Moran & Hoy, 1998; Mishra, 1996 Mayer, Davis & Schoorman, 
1995). Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω θεωρητικών και εμπειρικών ερευ-
νών η εμπιστοσύνη αποτελεί θεμελιώδη δομική παράμετρο για να ενισχυθούν οι ψυ-
χοκοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και να βελτιωθεί 
η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων (Shockley-Zalabak & 
Morreale, 2011). Οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνα-
δέλφους εκπαιδευτικούς στο βαθμό που τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων μερι-
μνούν για την προσωπική κοινωνική και γνωστική ανάπτυξή τους, φροντίζουν για τις 
συναισθηματικές ανάγκες τους και αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη συνεισφορά και επί-
δρασή τους στην καθημερινή ζωή του σχολείου (Tschannen-Moran, 2001). Επίσης 
οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης, όταν οι εκπαιδευτικοί παραδέχονται τις αστο-
χίες και παραλείψεις τους, δηλώνουν τα όρια και τις δυνατότητές τους, είναι ανοιχτοί 
στην επιρροή των περισσότερο καταρτισμένων εκπαιδευτικών, μοιράζονται πληρο-
φορίες και πόρους και αναζητούν από κοινού δημιουργικές λύσεις, που ωφελούν όλα 
τα μέλη της σχολικής μονάδας (Tschannen-Moran & Hoy, 2000). Η έλλειψη εμπι-
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στοσύνης είναι ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μο-
νάδων, αφού σχετίζεται με το επίπεδο των τυπικών και άτυπων σχέσεων, που έχουν 
αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί σε ζητήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης 
των ενδοομαδικών συγκρούσεων, στη βάση των τεχνικών της συναίνεσης και της υ-
ποχώρησης, τα οποία είναι δομικά στοιχεία που συμβάλλουν στη διασφάλιση ενός 
υποστηρικτικού και ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας (Forsyth, Barnes & Adams, 
2006).  

Η έννοια της εμπιστοσύνης 

Ο Rotter (1967:651) προσδιόρισε την εμπιστοσύνη «ως μία γενικευμένη αισιοδοξία 
και ελπίδα που έχουν τα μέλη της ομάδας ότι μπορούν να βασιστούν στο λόγο, στις δε-
σμεύσεις, στις υποσχέσεις, στις γραπτές αναφορές και στις προφορικές δηλώσεις ενός 
μέλους της ομάδας ή του οργανισμού και ότι όλα τα μέλη της ομάδας αναφοράς θα ε-
νεργούν σύμφωνα με τις δικές τους ηθικές αρχές και κοινωνικές προσδοκίες τους». 
Σύμφωνα με τους Golembiewski και McConkie (1975:133) η εμπιστοσύνη ορίζεται 
«ως μία εξάρτηση ή μία πίστη που έχουν οι άνθρωποι αναφορικά με ένα γεγονός, μία 
διαδικασία ή ένα πρόσωπο, που εκφράζει μία βαθύτερη προσμονή αναφορικά με την 
έκβαση των γεγονότων στη βάση των αντιλήψεων και των εμπειριών της ζωής τους». 
Όπως φαίνεται η εμπιστοσύνη προσδιορίζεται τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλο-
γικό επίπεδο, είναι η εμπιστοσύνη του μέλους προς την ομάδα και η εμπιστοσύνη της 
ομάδας προς τα μέλη της. Οι Hoy και Kupersmith (1985) προσέθεσαν ότι η εμπιστο-
σύνη συμπεριλαμβάνει την πεποίθηση ότι όλοι οι συνάδελφοι δρουν και σκέφτονται 
με σκοπό το γενικότερο συμφέρον της ομάδας, παρ’ όλο που υφίσταται πάντοτε μία 
σχετική αβεβαιότητα αναφορικά με τα τελικά αποτελέσματα του έργου της ομάδας. 
Οι Tschannen-Moran και Hoy (1998) στο θεωρητικό και εμπειρικό τους μοντέλο μέ-
τρησης του βαθμού εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μίας ομάδας εργαζομένων συ-
μπερίλαβαν τις εξής πέντε (5) βασικές παραμέτρους: α) την καλοσύνη, όταν οι εργα-
ζόμενοι έχουν τις καλύτερες προθέσεις να υπερασπιστούν και να προστατεύσουν τα 
συμφέροντά των συναδέλφων τους, β) την αξιοπιστία, όταν οι εργαζόμενοι έχουν τη 
βεβαιότητα ότι έχουν μία σταθερή και συνεχή κοινωνική και συναισθηματική υπο-
στήριξη από τους συναδέλφους τους, γ) την επάρκεια, όταν οι εργαζόμενοι έχουν υ-
ψηλές προσδοκίες ότι οι όλοι συνάδελφοι μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια 
στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες, που τους ανατίθενται, δ) την ειλικρίνεια, όταν 
οι εργαζόμενοι διακρίνουν στους συναδέλφους τους στοιχεία αυθεντικότητας και α-
κεραιότητας χαρακτήρα, ε) την ανοικτότητα, όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν συναισθη-
ματικά ασφαλείς να διατυπώνουν ελεύθερα τις ιδέες και τις γνώμες τους στην ομάδα 
των συναδέλφων τους για διάφορα θέματα λειτουργίας του οργανισμού χωρίς συμπε-
ριφορές κοινωνικής διάκρισης και απόρριψης.  

Μέτρηση βαθμού εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών  

Οι Hoy και Tschannen-Moran (2003) ανέπτυξαν την κλίμακα Omnibus T-Scale με 
σκοπό τη μέτρηση του βαθμού της εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχο-
λικής μονάδας. Η κλίμακα αποτελείται από τρεις (3) υποκλίμακες, που μετρούν το 
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επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή, μεταξύ των εκ-
παιδευτικών, και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων των μαθητών της σχολι-
κής μονάδας. Η κλίμακα αποτελείται από είκοσι έξι (26) δηλώσεις αυτοαξιολόγησης 
στην εξάβαθμη κλίκακα Lickert (1=διαφωνώ απολύτως έως 6=συμφωνώ απολύτως). 
Πιο αναλυτικά στην υποκλίμακα μέτρησης της εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών και του Διευθυντή, που περιλαμβάνει οκτώ (8) δηλώσεις αυτοαξιολόγησης, το 
εργαλείο περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με θέματα όπως: εάν οι εκπαιδευ-
τικοί είναι επιφυλακτικοί στις ενέργειες του Διευθυντή, εάν έχουν πίστη στην ακεραι-
ότητα και εντιμότητά του, εάν κρίνουν ότι κατά κανόνα δείχνει ενδιαφέρον και ενερ-
γεί με σκοπό το μεγαλύτερο συμφέρον τους, εάν μπορούν να στηριχθούν στο Διευθυ-
ντή και εάν τους ενημερώνει αναφορικά με αυτά που αληθινά συμβαίνουν στο σχο-
λείο. Στην υποκλίμακα μέτρησης της εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών, που 
περιλαμβάνει οκτώ (8) δηλώσεις αυτοαξιολόγησης, το εργαλείο περιλαμβάνει ερωτή-
σεις που σχετίζονται με θέματα όπως: εάν οι εκπαιδευτικοί προσέχουν ο ένας τον άλ-
λο, εάν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είναι καχύποπτοι μεταξύ τους, εάν ακόμα και 
στις δύσκολες περιστάσεις μπορούν να στηριχθούν ο ένας στον άλλο, εάν όλοι οι εκ-
παιδευτικοί κάνουν καλά τη δουλειά τους, εάν οι εκπαιδευτικοί έχουν πίστη για την 
εντιμότητα των συναδέλφων τους, εάν οι εκπαιδευτικοί είναι ανοιχτοί μεταξύ τους 
και εάν πιστεύουν οτιδήποτε τους λένε οι συνάδελφοι στο σχολείο. 

Εμπιστοσύνη και ερευνητικά ευρήματα 

Οι Tschannen-Moran και Gareis (2015) υποστήριξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 
μεταξύ του επιπέδου της εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών και της σχολικής επιτυχίας 
των μαθητών. Αυτό συμβαίνει, επειδή η εμπιστοσύνη προάγει ένα εύρος δομικών και 
κοινωνικο-ψυχολογικών συνθηκών λειτουργίας της σχολικής μονάδας, που ενισχύει 
τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εισάγουν και να συνεχίζουν να εφαρμόζουν εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες, που θεωρούνται απαραίτητες στην επίτευξη υψηλών ε-
πιδόσεων στο σχολείο (Louis, 2007). Έτσι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν περισσότερο ε-
παρκείς τόσο να εμπλακούν σε νέες προκλήσεις της μάθησης όσο και να επιλύουν 
προβλήματα εντός του σχολικού πλαισίου, που ανακύπτουν, αφού αντιλαμβάνονται 
το ρόλο και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη της σχολικής κοινότητας (Handford & 
Leithwood, 2013). Ως αποτέλεσμα χρειάζονται την ελάχιστη εποπτεία και εξωτερική 
πίεση για να ανταποκριθούν με επάρκεια στα διδακτικά και κοινωνικοποιητικά τους 
καθήκοντα. Σύμφωνα με τους Godddard, Tschannen-Moran και Hoy (2001) υπάρχει 
θετική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου της εμπιστοσύνης, που προσλαμβάνουν και 
αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο, και της αυτοεκτίμησης που οι ίδιοι 
νιώθουν αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία. Επίσης οι Tschannen-Moran και Hoy (2001) υποστήριξαν ότι η οικο-
δόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης βελτιώνει το κλίμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, 
αφού συνδέεται με αισθήματα σεβασμού, φροντίδας και ασφάλειας μεταξύ των εκ-
παιδευτικών της σχολικής μονάδας (Osher & Fleischman, 2005). Αυτό συμβαίνει, 
επειδή το σχολικό κλίμα, στη βάση κοινών προσανατολισμών, αμοιβαίων προσδο-
κιών και συλλογικών στοχοθεσιών, επιδρά θετικά στο μετασχηματισμό των παγιωμέ-
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νων συμπεριφορών, αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών σε ποικίλα θέματα 
της  καθημερινής σχολικής ζωής (McCarley, Peters & Decman, 2016), 

Εμπόδια στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών  

Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης είναι σπανίως ένα απλό θέμα, γιατί είναι εύκο-
λο να εγερθούν εμπόδια εξαιτίας της ετερότητας και της διαφορετικότητας των αντι-
λήψεων, συμπεριφορών και στάσεων, που έχουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της 
σχολικής μονάδας (Noonan, Walker & Kutsyuruba, 2008). Επιπροσθέτως κρίσεις στις 
σχέσεις εμπιστοσύνης μπορεί να δημιουργηθούν εξαιτίας είτε εξαιτίας επαναλαμβα-
νόμενων λαθών και αδρανειών των συναδέλφων σε περιστάσεις ενδοομαδικών συ-
γκρούσεων είτε εξαιτίας των διαμετρικών απόψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί ως 
αυτόνομες οντότητες αναφορικά με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών, τις προω-
θούμενες διδακτικές πρακτικές και τις ασκούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές της Πολι-
τείας και της σχολικής μονάδας (Walker, Kutsyuruba & Noonan, 2011). Στα παραπά-
νω εμπόδια, ως προς την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών συμπεριλαμβάνονται: α) η δυσλειτουργική επικοινωνία και η περιορισμένη αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας των εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας, β) 
η αναποτελεσματική συλλογική διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς 
και σχολικής επίδοσης των μαθητών, γ) η έλλειψη τακτικής ανατροφοδότησης και 
συνεχούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών από τα στελέχη παιδαγωγικής και συμβου-
λευτικής καθοδήγησης στις προσπάθειές τους για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, 
δ) η απουσία κοινού προσανατολισμού των μελών του συλλόγου διδασκόντων για 
άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη τοπική κοινότητα (Smith, Hoy & Sweetland, 
2001). Ως συνέπεια δεν οικοδομείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης στο σχολικό περιβάλ-
λον, που να ευνοεί την κοινωνική συνοχή της ομάδας των εκπαιδευτικών, τη συνερ-
γατική διαχείριση των ενδοομαδικών συγκρούσεων και κρίσεων, που ανακύπτουν και 
την ατομική και συλλογική δέσμευση των εκπαιδευτικών στο όραμα και στις αξίες 
της σχολικής κοινότητας (McCarley, Peters & Decman, 2016).  

Δράσεις οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Διευθυντή- εκπαιδευτικών  

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας χρειάζεται να αναλάβει πρωτοβουλίες με μεθο-
δικό και ενεργητικό τρόπο με σκοπό να συμβάλλει στη θεμελίωση και ενίσχυση των 
σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς. Έτσι χρειάζεται να εκδηλώνει στοι-
χεία ειλικρίνειας και αφοσίωσης κάθε φορά που επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου ώστε να περιορίζει τα συναισθήματα απομόνωσης και μοναξιάς που 
πιθανώς οι ίδιοι να βιώνουν σε κάποια χρονική φάση της εργασίας τους (Krajewski & 
Trevino, 2004). Επιπροσθέτως ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας χρειάζεται να εί-
ναι προσιτός, και να δείχνει μέσω της ενεργητικής ακρόασης και της ενσυναίθησης 
ότι νοιάζεται, φροντίζει και ενδιαφέρεται προσωπικά για την ψυχική ευεξία των εκ-
παιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους και ότι οι αποφάσεις του δεν 
είναι προϊόν αυθαιρεσίας και παραπληροφόρησης, (Hosmer, 1995). Επίσης ο Διευθυ-
ντής της σχολικής μονάδας είναι καλό να παίρνει το ρίσκο να δείχνει φιλικότητα και 
σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς, να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την ανοιχτή 
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επικοινωνία μαζί τους με σκοπό να κτίσει μία σχολική κουλτούρα εμπιστοσύνης, α-
μοιβαιότητας και αλληλεγγύης (Dirks & Ferrin, 2002). Ένας άλλος τρόπος που ενι-
σχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης είναι η παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων από 
πλευράς του Διευθυντή προς τους εκπαιδευτικούς προκειμένου αυτοί να εμπλέκονται 
περισσότερο ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο Διευθυντής 
πληροφορεί το σύλλογο διδασκόντων αναφορικά με τη βαρύτητα και το εύρος των 
συγκεκριμένων αποφάσεων, που καλείται να λάβει σε κάθε περίσταση (Hoy & 
Sweetland, 2001) και αναγνωρίζει με αυθεντικότητα και συνέπεια ότι οι επαγγελμα-
τικές γνώσεις, και προσωπικές εμπειρίες όλων των συναδέλφων εκπαιδευτικών είναι 
πολύτιμες στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας (Daly & Finnigan, 
2012). Ακόμα ο χρειάζεται να προάγει τον πειραματισμό και την καινοτομία και να 
υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς να δοκιμάζουν νέα πράγματα και να μην νιώθουν 
ενοχές στην περίπτωση που κάνουν λάθη ή έχουν αποτυχίες στο εκπαιδευτικό τους 
έργο (Hoy, Gage & Tarter, 2006). Έτσι ο Διευθυντής σέβεται και εκτιμά όλους τους 
εκπαιδευτικούς, αφού δείχνει εμπιστοσύνη στις κρίσεις τους, αναγνωρίζει το έργο 
τους, τους ενδυναμώνει να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τις διαφωνίες τους, και 
επιδιώκει να αναδεικνύει τα δυνατά και καλά τους στοιχεία. Ως αποτέλεσμα οι εκπαι-
δευτικοί νιώθουν περισσότερο ασφαλείς, αφού δεν έχουν το φόβο του στιγματισμού ή 
της σύγκρουσης στην περίπτωση που έχουν διαφορετική θέση και αντίληψη με το 
Διευθυντή σε διάφορα ζητήματα της καθημερινής σχολικής ζωής (Slater, 2008).  

Δράσεις οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών 

Η ευθύνη για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών δεν 
πέφτει μόνο στις πλάτες του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, αλλά και στους συνα-
δέλφους εκπαιδευτικούς, αφού η συμπεριφορά τους επιδρά σημαντικά στη βελτίωση, 
στην αποκατάσταση και στη διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των με-
λών της ομάδας. (Kramer & Lewicki, 2010). Ως προς αυτό το σκοπό χρειάζεται όλα 
τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων να εμπλέκονται ενεργά σε δραστηριότητες και 
συζητήσεις, που συνδέονται με ζητήματα, όπως είναι ο κοινωνικός θεσμικός ρόλος 
των εκπαιδευτικών ή και οι θεμελιώδεις αρχές, αξίες και νόρμες της σχολικής κοινό-
τητας (Byrk & Scneider, 2003). Επίσης χρειάζεται να δημιουργηθούν ουσιαστικές 
ευκαιρίες και να υποστηριχθούν αυθεντικές περιστάσεις στην καθημερινή ζωή των 
σχολικών μονάδων, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα εργάζονται συνεργατικά για την 
επίτευξη ενός συγκεκριμένου κοινωνικογνωστικού έργου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω 
της διεξαγωγής τακτικών διαλεκτικών συζητήσεων και ανοικτών διαλόγων και μέσω 
της κατανομής εργασίας, καθηκόντων και ευθυνών σε όλα τα μέλη της ομάδας των 
εκπαιδευτικών (Tschannen-Moran & Hoy, 2000). Έτσι καθώς οι εκπαιδευτικοί αλλη-
λεπιδρούν μεταξύ τους, λαμβάνουν θετικά κοινωνικογνωστικά μηνύματα από τους 
συναδέλφους, ανεξαρτήτως της προσωπικότητας, της τεχνογνωσίας, της θέσης, της 
καταγωγής και του φύλου τους (Schoorman, Mayer & Davis, 2007). Επιπροσθέτως 
συνήθεις πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, όπως είναι η μα-
θητεία, η καθοδήγηση από έμπειρους συναδέλφους, οι επαγγελματικές μαθησιακές 
κοινότητες, η τηλεργασία μέσω εφαρμογών διαδικτύου μπορούν να ενισχύσουν της 
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σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών, αφού τους παρέχουν ευκαιρίες για 
να εμπλακούν σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και προβληματισμού (Rahim, 
2002). 

Συζήτηση  

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι η εμπιστοσύνη είναι ένας κρίσιμος συντελεστής 
και μία βασική συνιστώσα προκειμένου να οικοδομηθεί ένα ανθρώπινο, φιλικό και 
ασφαλές περιβάλλον στον εργασιακό χώρο των σχολικών μονάδων. Στον αντίποδα η 
έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας των εκπαιδευτικών αποτελεί 
ένα από τα κύρια εμπόδια προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού 
έργου και συνακόλουθα να αναβαθμιστεί ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου. Υπάρ-
χουν ποικίλες ενέργειες των εκπαιδευτικών που επιδρούν αρνητικά στην οικοδόμηση 
σχέσεων εμπιστοσύνης, όπως όταν δεν τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του σχολεί-
ου, αποποιούνται των ευθυνών τους, δρουν δυσλειτουργικά, δεν συμπεριφέρονται με 
εχεμύθεια και ανεκτικότητα και αναλώνονται σε δημόσια κριτική, κάνοντας χρήση 
ψευδών ειδήσεων και έωλων επιχειρημάτων. Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως των συνθηκών του πλαισίου, χρειάζεται 
χρόνο, εργασία και μέθοδο. Ως προς αυτό το σκοπό ο σύλλογος διδασκόντων χρειά-
ζεται να θέσει ως κεντρική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου την οικοδόμηση δια-
προσωπικών και ενδοομαδικών σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών 
της σχολικής μονάδας μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης ενός σχεδίου δράσεων 
στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής 
μονάδας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί αποκτούν βασικές κοινωνικές, συναισθηματικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες, επικοινωνούν εποικοδομητικά,  επιλέγουν συνεργατικές 
τεχνικές στη διαχείριση των ενδοομαδικών συγκρούσεων και αποκτούν κοινές εργα-
σιακές αξίες και υιοθετούν νόρμες συλλογικής ταυτότητας. Ως αποτέλεσμα ο σύλλο-
γος διδασκόντων σταδιακά διαμορφώνεται στον πιο σημαντικό ανθρώπινο πόρο, 
προκειμένου οι σχολικές μονάδες να καταστούν δίκτυα κοινωνικής μάθησης, αμφί-
δρομης αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και προώθησης αλλαγών.  
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Έμφυλες διαστάσεις και πολιτική  ίσων  ευκαιριών  στην εκπαίδευση και  στο  χώρο  
εργασίας  -  Φαινόμενο  γυάλινης  οροφής 

Δεληγιάννη Αρτεμησία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

artemisdeligianni@yahoo.gr 

Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση διαπραγματεύεται  το  θέμα των εργασιακών σχέσεων και της 
ισότητας των παρεχόμενων ευκαιριών τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης, όσο και στον 
επαγγελματικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στις ανισότητες λόγω φύλου και 
οικογενειακής κατάστασης, χωρίς να παραγνωρίζει τις διακρίσεις εξαιτίας της θρησκείας, 
των πολιτικών πεποιθήσεων, της εθνικότητας, πιθανής αναπηρίας, διαφορετικού 
σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, ηλικίας και άλλων 
παραγόντων. Πρόκειται για ένα θέμα πολυσυζητημένο και με απόψεις συχνά 
αντιφατικές.  Με δεδομένο,  ότι η κοινωνία γύρω μας μετασχηματίζεται  βάσει των νέων 
εξελίξεων όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε κοινωνικό - πολιτικό και πολιτισμικό 
επίπεδο, καθίσταται κατανοητή η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των σχέσεων που 
αναπτύσσονται  στον  εκπαιδευτικό  και εργασιακό τομέα και η προσπάθεια ερμηνείας 
των προερχόμενων από αυτές συνεπειών. Βασικός άξονας  επομένως, είναι η προσπάθεια 
εντοπισμού των βασικών αιτιακών παραγόντων πρόκλησης άνισης μεταχείρισης των δύο 
φύλων στην εκπαίδευση και στην εργασία  και η απόπειρα παράθεσης προτεινόμενων 
λύσεων για την καταστολή του πολυσύνθετου αυτού κοινωνικού φαινομένου. Απώτερος 
σκοπός είναι να καταστεί  σαφές,  ότι η διαφορετικότητα δεν είναι κατακριτέα και ότι ο 
σεβασμός προς τα άτομα με διαφορετικό φύλο ή με κάποιες ιδιαιτερότητες  είναι όχι 
μόνο στοιχείο πολιτισμού,  αλλά και βασικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα όχι 
μόνο τη δική μας αλλά και της κοινωνίας μας ως σύνολο.  

Λέξεις - Κλειδιά :  ισότητα ευκαιριών , εκπαιδευτικές ανισότητες, ευαίσθητες κοινωνι-
κές  ομάδες, γυάλινη οροφή 

 Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων : " Εργασιακές Σχέσεις"                                 
και  " Πολιτική ίσων ευκαιριών". 

Εργασιακές σχέσεις είναι οι σχέσεις οι οποίες, όπως αναφέρεται από τους  Παπακωνστα-
ντίνου και Αναστασίου (2013:280) ορίζονται σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, ως :  «οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι διαδικασίες προσλήψεων, επιβολών ποινών, προαγω-
γών, καταγγελίας σύμβασης και απόλυσης, απόδοσης αποζημιώσεων και συνταξιοδότησης» 
αλλά και θέματα, όπως : «η θέσπιση της αρχής ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών στην 
απασχόληση και την εργασία».  

Βασικοί  άξονες των εργασιακών σχέσεων θεωρούνται έννοιες, όπως η παραγωγικότητα, 
οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον, οι συνθήκες υγιεινής και α-
σφάλισης, η αμοιβή και η αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου, η ισότητα των ευκαιριών 
και η ίση μεταχείριση των εργαζομένων. Μέσα σ΄αυτό το πλέγμα σχέσεων λοιπόν καθί-
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σταται απόλυτα σαφές, ότι απώτερος σκοπός της πολιτικής των ίσων εργασιακών σχέσε-
ων είναι να "χτίσει" ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας, αμοιβαιότητας και αλληλεγ-
γύης μεταξύ των εργαζομένων, έτσι ώστε ο εκάστοτε οργανισμός να κατορθώσει να υλο-
ποιήσει τους στόχους  του  στο έπακρο, καλλιεργώντας και προάγοντας ταυτόχρονα και  
υγιείς, αρμονικές σχέσεις μεταξύ των εργοδοτών  και των εργαζομένων.  

Καθοριστικό μέσο για να επιτευχθεί το ζητούμενο αυτό είναι η Εκπαίδευση και ιδιαίτερα 
η παιδαγωγική αντίληψη που διέπει την Εκπαίδευση να συμπεριλάβει ισότιμα όλα τα ά-
τομα.  Στο σημείο αυτό μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και ο ορισμός της συμμε-
τοχικής εκπαίδευσης , η οποία κατά την UNESCΟ (2008:5) ορίζεται ως εξής : «Συμμετο-
χική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την μετατροπή των σχολείων και 
των άλλων κέντρων της μάθησης, έτσι ώστε να ληφθεί μέριμνα για όλα τα παιδιά-
συμπεριλαμβανομένων αγοριών και κορισιών, φοιτητών που προέρχονται από εθνοτικές 
μειονότητες, όσων πλήττονται από τον ιό HIV  και το AIDS και των ατόμων με αναπηρίες 
και μαθησιακές δυσκολίες». Γίνεται εμφανές λοιπόν, ότι το άτομο από μικρή ηλικία οφεί-
λει να γαλουχηθεί με βάση τις αρχές του σεβασμού και της ανεκτικότητας  προς το δια-
φορετικό. Στο σημείο αυτό διαδραματίζει  κυρίαρχο ρόλο η εκπαίδευση, αλλά και η γενι-
κότερη παιδεία που θα λάβει το άτομο.  

Λαμβάνοντας  στη συνέχεια υπόψη,  ότι η Πολιτική των ίσων ευκαιριών και ο σεβασμός 
της ιδιαιτερότητας και της διαφορετικότητας εντοπίζονται κυρίως σε τομείς, όπως η ηλι-
κία, η εθνικότητα, το φύλο, η θρησκεία, η σεξουαλική προτίμηση, η αναπηρία, η οικογε-
νειακή κατάσταση (διαζευγμένοι, έγγαμοι με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες) κατανο-
ούμε, ότι οι ίσες ευκαιρίες αφορούν τελικά στην ισότιμη, δίκαιη και αμερόληπτη μετα-
χείριση όλων των εργαζομένων ή εκπαιδευόμενων σε έναν οργανισμό, ανεξαρτήτως αν 
ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (μητέρες, μειονότητες, αλλόθρησκοι, 
Α.Μ.Ε.Α, κ.α.) ή όχι. Επομένως, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν οι α-
παιτούμενες συνθήκες, που θα προστατεύουν άτομα διαφορετικού φύλου ή με ιδιαιτερό-
τητες και θα προασπίζουν την αξιοπρέπεια και την τιμή τους, προκειμένου να είναι σε 
θέση να αναπτυχθούν ως ενεργά μέλη της κοινωνίας και να προσφέρουν στο κοινό καλό 
καλλιεργώνας, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας κατάλληλα στη συνέχεια τις δεξιότητές 
τους.  

Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει πρώτα να οριοθετηθούν με κάθε δυνατή ακρίβεια 
οι παράγοντες που προκαλούν τις ανισότητες αυτές τόσο στον εκπαιδευτικό χώρο, όσο 
και στον επαγγελματικό τομέα και αφού καταγραφούν, στη συνέχεια να καταβληθεί προ-
σπάθεια ερμηνείας και ολόπλευρης ανάγνωσής τους. 

 

Αιτιακοί παράγοντες της ανισότητας των δύο φύλων στον εργασιακό                    το-
μέα και σύνδεσή τους με την Εκπαίδευση . 
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Η ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις αποτελεί κυρίαρχο αίτημα των και-
ρών μας και βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή λειτουργία επαγγελματικών οργα-
νισμών, όσο και την καλλιέργεια θετικού κλίματος μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. 
Η Ευρωπαϊκή πολιτική, με την οδηγία 79/7/ΕΟΚ,  διακήρυξε το 1978 την ισότητα των 
δύο φύλων και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 119 που καθιερώνει την αρχή της ίσης α-
μοιβής για ίση εργασία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Στο άρθρο 119 το Συμβούλιο 
της Ευρώπης (1978:οδηγία 79/7) διακηρύσσει : «την προοδευτική εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών  σε  θέματα κοινωνικής ασφάλισης, με την οποία 
εφαρμόζεται προοδευτικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης, όσον αφορά τα νομικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης». 

Ένας από τους παράγοντες, που θεωρείται εν μέρει υπεύθυνος για την ανισότητα που πα-
ρατηρείται κυρίως στο χώρο εργασίας είναι το φύλο και πιο συγκεκριμένα οι στερεοτυπι-
κές αντιλήψεις, που φέρουν οι εργοδότες για το φύλο και τις ικανότητες, που το συνο-
δεύουν. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο όρος «στερεότυπα» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 
1920 από τον Lippmann και ένας ορισμός τους παρατίθεται από την Δραγώνα (2007:14), 
η οποία ορίζει τα στερεότυπα ως : «κοινωνικές αναπαραστάσεις, μια και διαθέτουν συμ-
βολική, συναισθηματική, πολιτική και ιδεολογική διάσταση. Είναι πολιτισμικές κατασκευές 
για κάποιες κοινωνικές ομάδες, που διαμορφώνονται μέσα από μηχανισμούς εξουσίας, κα-
θώς αντικατοπτρίζουν το κοινωνικό κύρος των κοινωνικών ομάδων και λειτουργούν μέσα 
αόο ψυχοκοινωνικούς δρόμους». Τα στερεότυπα επομένως και οι παρωχημένες αντιλή-
ψεις, που υφίστανται ακόμα και σήμερα στην Ελληνική κοινωνία σχετικά με την υποδεέ-
στερη θέση της γυναίκας και τον προκαθορισμένο ρόλο που καλείται να παίξει (περιορι-
σμένο κυρίως στην οικογενειακή ζωή και την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παι-
διών της) ενισχύουν την θέση, ότι οι ευκαιρίες ανώτερης μόρφωσης, επαγγελματικής α-
νέλιξης και διεκδίκησης ανώτερων ή και ανώτατων θέσεων στην επαγγελματική ιεραρχία 
δεν παρέχονται ισότιμα και στα δύο φύλα. Η γυναίκα επομένως, εισερχόμενη στην αγορά 
εργασίας έχει να αντιμετωπίσει μια άνιση και συχνά εχθρική στάση εναντίον της απλά 
και μόνο λόγω του φύλου της και των προσδοκιών που συνδέονται με αυτό.  

H Παντελίδου-Μαλούτα (2015:52) αναφέρει σχετικά με τα στερεότυπα φύλου, ότι : «Οι 
γυναίκες, για παράδειγμα, υποτίθεται ότι (πρέπει να) είναι, τρυφερές, γλυκιές, στοργικές, 
τακτικές, συναισθηματικές, ευαίσθητες, ήσυχες, αλλά και (αρνητικά στερεότυπα) πονηρές, 
επιπόλαιες, πανούργες, ζηλιάρες, εκδικητικές κ.λπ. Δηλαδή, στερεοτυπικά ό,τι δεν είναι οι 
άνδρες, που αναφέρονται ως γενναίοι, τολμηροί, ριψοκίνδυνοι, ντόμπροι, διεκδικητικοί, 
μαχητές, δυναμικοί, λογικοί, κλπ. Οι στερεοτυπικές διατυπώσεις, όμως, δεν περιγράφουν 
μόνο. Περιγράφοντας λειτουργούν παράλληλα και κανονιστικά. Δηλαδή, μαθαίνουν σε αγό-
ρια και κορίτσια, πώς πρέπει να είναι με βάση το φύλο τους: Το φύλο μας, που υποτίθεται 
ότι μας περιγράφει διατυπώνοντας το τι είμαστε, στην ουσία μας λέει τελικά πώς πρέπει να 
είμαστε. Τα στερεότυπα φύλου περιορίζουν τις επιλογές και την ελευθερία των υποκειμένων 
και καταλήγουν να είναι το υπόβαθρο διακρίσεων και ανισοτήτων». 

Η Kambouri (2013:9) αναφερόμενη και αυτή στα στερεότυπα φύλου, υπογραμμίζει, ότι : 
«οι κύριες αιτίες για τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό στην ελληνική αγορά εργασίας 
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είναι τα στερεότυπα των φύλων, οι εκπαιδευτικές επιλογές, οι διαφορετικοί εισοδηματικοί 
ρόλοι, οι ευθύνες φροντίδας και μέριμνας μεταξύ αντρών και γυναικών καθώς και οι οργα-
νωτικές δομές». Ασφαλώς, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός, ότι πολλές από 
τις προκαταλήψεις αυτές έχουν μειωθεί σήμερα εξαιτίας των αλλαγών που έχουν ση-
μειωθεί τόσο σε οικονομικό - κοινωνικό, όσο και σε πολιτικό πολιτιστικό επίπεδο με την 
τάση παγκοσμιοποίησης και εκσυγχρονισμού που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Αυτό  
όμως δεν σημαίνει, ότι παρόμοιες αντιλήψεις έχουν εξαλειφθεί από την Ελληνική κοινω-
νία και ότι δεν ελλοχεύουν υποσυνείδητα στη σκέψη και την κρίση ατόμων που βρίσκο-
νται σε ηγετικές και νευραλγικές θέσεις εξουσίας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της άποψης  μπορεί να αποτελέσει η αντίληψη περί 
καθαρά ανδρικών και γυναικείων επαγγελμάτων. Όπως αναφέρεται στην Kambouri 
(2013:6) : «Πολλά  επαγγέλματα συνδέονται στερεοτυπικά με αρρενωπότητα ή θηλυκότητα, 
όπως η βαριά βιομηχανία  και  επαγγέλματα που απαιτούν σωματική ρώμη θεωρούνται α-
ντρικά, ενώ επαγγέλματα που συνδέονται με φροντίδα και με παιδιά , όπως οι υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, νοσηλευτικής ή καθαρισμού θεωρούνται τομείς πιο κατάλληλοι για γυναίκες».  

Ωστόσο, αν και ο παράγοντας φύλο θεωρείται πρωταρχικός για την άνιση αντιμετώπιση 
ανδρών και γυναικών στον τομέα της εργασίας, δεν μπορεί να επωμισθεί μόνος του όλο 
το βάρος για τις διακρίσεις που παρατηρούνται εις βάρους του γυναικείου φύλου. Εξίσου 
σημαντικός παράγοντας διάκρισης των δύο φύλων είναι και το επίπεδο μόρφωσης, εκ-
παίδευσης και περαιτέρω επιμόρφωσης, αν και στη σύγχρονη εποχή όλο και περισσότε-
ρες γυναίκες έχουν πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές και επιμόρφωση μέσω της Διά 
Βίου Μάθησης. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία, όπως αναφέρεται στην Kambouri 
(2013:6) : «απαιτούν υψηλό  επίπεδο εκπαίδευσης  και οι διαφορές στις εκπαιδευτικές επι-
λογές των ανδρών και  των γυναικών καθορίζουν και το διαχωρισμό στην αγορά εργασίας. 
Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες παρατηρείται, ότι συγκεντρώνουν περισσότε-
ρες γυναίκες, ενώ αντίθετα η τεχνολογία και οι φυσικές επιστήμες κυριαρχούνται από άν-
δρες. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και ουδέτεροι τομείς, όπως η νομική, η ιατρική, η οικονο-
μία». Ευνόητο καθίσταται, ότι η ανισότητα σχετίζεται και με τις αναπαραστάσεις, αλλά 
και τις προσδοκίες που έχουμε από το κάθε φύλο.  

Προσδιορίζοντας πληρέστερα την έννοια του «οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού» 
στον τομέα εργασίας η Πηλαβάκη (2007:38) αναφέρει, ότι : «Ο Επαγγελµατικός διαχωρι-
σµός αφορά τη συγκέντρωση των ανδρών και των γυναικών σε διαφορετικές µορφές και σε 
διαφορετικούς τοµείς δραστηριοτήτων και απασχόλησης, µε τις γυναίκες να περιορίζονται 
σε στενότερο φάσµα επαγγελµάτων (οριζόντιος διαχωρισµός) απ' ό,τι οι άνδρες και σε χα-
µηλότερα κλιµάκια της ιεραρχίας απ' ό,τι οι άνδρες (κάθετος διαχωρισµός)». Συμπληρω-
ματικά προς τα προηγούμενα αξίζει να αναφερθεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο οριζό-
ντιος διαχωρισμός μεταξύ ανδρών και γυναικών παύει να υφίσταται , εφόσον και οι γυ-
ναίκες αποκτούν πλέον ευρύτατη μόρφωση, αλλά ο κάθετος διαχωρισμός (ανέλιξη στην 
ιεραρχία) εξακολουθεί να ισχύει. Κατατοπιστικό παράδειγμα αποτελεί ο χώρος της εκ-
παίδευσης, όπου, όπως αναφέρουν οι Κανταράκη, Παγκάκη και  Σταματελοπούλου 
(2008:11) : «Αν και ο χώρος της εκπαίδευσης, από πλευράς συμμετοχής εργαζομένων, φαί-
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νεται να γυναικοκρατείται, εν τούτοις παρατηρούνται οριζόντιες και κάθετες διακρίσεις. Οι 
διακρίσεις αυτές εντοπίζονται στις θέσεις της ιεραρχίας - αναντιστοιχία των γυναικών στη 
διδασκαλία και τη διοίκηση - κάθετη διάκριση, στις ειδικότητες στα Γυμνάσια και τα Λύ-
κεια - θετικών και θεωρητικών αντικειμένων αλλά και στην ανάληψη κάποιων τάξεων».  

Καθίσταται κατανοητό λοιπόν ότι, παρά το γεγονός της, όπως αναφέρεται στον  Πασιά 
(2015:8), «αντισταθμιστικής λειτουργίας της εκπαίδευσης στο κοινωνικό επίπεδο (καταπο-
λέμηση των διακρίσεων και των αποκλεισμών, προώθηση της ενσωμάτωσης και του εξισω-
τικού χαρακτήρα)», εξακολουθούν να ανακύπτουν αόρατα και ανεπαίσθητα εμπόδια στην 
απόλυτη εξίσωση ανδρών και γυναικών στον επαγγελματικό τομέα.  Η πρόσβαση των 
γυναικών στην επαγγελματική ιεραρχία και η ανέλιξή τους σε ανώτερα στάδιά της καθί-
σταται ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς, όπως αναφέρουν και  οι Κανταράκη,  Παγκάκη και  
Σταματελοπούλου (2008:14): «τα μη ορατά εμπόδια, η αποκαλούμενη "γυάλινη οροφή" 
(glass ceiling effect) δεν εμφανίζονται πλέον σε θεσμικό, τυπικό επίπεδο (των Νόμων και 
του Καταστατικού Χάρτη της χώρας), αλλά σε άτυπο-πραγματικό επίπεδο, βάσει του οποίου 
η επαγγελματική θέση και εξέλιξη των γυναικών ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες, στερεο-
τυπικά, "γυναικείες" παραδοσιακές αντιλήψεις και δεξιότητες  και απορρέει από την έλλει-
ψη εναρμόνισης επαγγελματικών και γονεϊκών καθηκόντων». Καθίσταται κατανοητό στο 
σημείο αυτό, ότι οι συγκρίσεις δεν αναφέρονται σε βιολογικά δεδομένα, αλλά σχετίζο-
νται με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που απορρέουν το 
ρόλο γενικότερα που υιοθετούν οι γυναίκες, αλλά και από τις προσδοκίες που έχει η κοι-
νωνία απ΄ αυτές. Άλλωστε, οι Filippidis, Anastasiou, Mavridis, and Siassiakos (όπ. αναφ. 
στο Anastasiou & Siassiakos, 2012:9)  εκφράζουν την άποψη, ότι : «η ανισότητα της γυά-
λινης οροφής έχει χαρακτηριστεί ως ένα βασικό φαινόμενο των φύλων και αντιπροσωπεύει 
την έμφυλη διαφορά, η οποία δεν θα μπορούσε να ερμηνευθεί από καμία εργασία σχετική 
με τα χαρακτηριστικά του εργαζομένου».   

Συμπληρώνοντας την ανάλυση του φαινομένου της "Γυάλινης οροφής αξίζει να αναφέ-
ρουμε και την άποψη που διατυπώνεται από τους Cotter, Hermsen, Ovadia, and  Vanne-
man (2001:655-682), όπως αναφέρεται στους Anastasiou & Siassiakos (2012:9), ότι : 
«Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην αγορά εργασίας, όπου η ανεργία των γυναικών εί-
ναι υψηλότερη από την αντίστοιχη των ανδρών ολοκληρώνοντας έτσι και τις διαφορές με-
ταξύ των φύλων και στο επίπεδο κέρδους. Το αποτέλεσμα της γυάλινης οροφής θεωρείται 
λοιπόν ένας πιθανός παράγοντας για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, όσον αφο-
ρά στα υπάρχοντα  αόρατα  ή τεχνητά εμπόδια που αποτρέπουν τις γυναίκες από την εξέλι-
ξη της καριέρας τους και περιορίζουν τις πιθανότητες για αύξηση  εσόδων». 

Αβίαστα λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα, ότι η αντίληψη περί ανισότητας των δύο φύ-
λων εντοπίζεται κυρίαρχα στον τομέα εργασίας, όμως έχει ήδη διαμορφωθεί με την εκ-
παίδευση που έχουν λάβει τα άτομα κυρίως μέσω των αναπαραστάσεων περί φύλου ακό-
μα και στα σχολικά βιβλία. Για το λόγο αυτό,  όπως αναφέρεται στην UNESCO (2008:6) 
«Η προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση απαιτεί την τροποποίηση των δια-
δικασιών κοινωνικοποίησης των φύλων και ορισμένες συνθήκες μάθησης στο σχολείο». 
Στην ίδια πορεία σκέψης κινείται και η εισήγηση των Καλεράντε και Βαμβακίδου 
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(2014:51), στην οποία υποστηρίζεται ότι : « η πολιτική για την ισότητα προϋποθέτει ανα-
διαμόρφωση των εκπαιδευτικών στόχων. Το βέβαιο είναι, ότι καμία βαθμίδα δεν έχει ανά-
γκη από ένα μάθημα για την ισότητα, έναν εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος με 
μια γνωστική ενότητα. Η πολιτική για την ισότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κύκλο 
δράσεων που διαθεματικά και διεπιστημονικά  θα προσεγγίζει το ζήτημα, σε ένα ανοιχτό 
σχολείο - εργαστήριο, όπου τα άτομα δεν θα ομαδοποιούνται και δεν θα κατηγοριοποιού-
νται με βάση το φύλο». 

Από τη μέχρι τώρα διαπραγμάτευση του θέματος σχετικά με τις διακρίσεις  των δύο φύ-
λων κατέστη εμφανής η μέγιστη σημασία της ισότιμης αντιμετώπισής τους στον εργα-
σιακό τομέα.   Επομένως, στη σωστή και αποδοτική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
πρωταρχική θέση κατέχει η ικανοποίηση των εργαζομένων, η οποία δεν δύναται να επι-
τευχθεί σε κλίμα ανισότητας και δυσαρέσκειας αλλά μόνο σε κλίμα αποδοχής, ισότητας, 
αναγνώρισης και ισότιμης προσφοράς, κλίμα που μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο με ανά-
λογη εκπαίδευση και κατάλληλο τρόπο κοινωνικοποίησης των ατόμων μέσω του σχολεί-
ου από τη μικρή τους κιόλας ηλικία. 

 Ας μην παραβλέπουμε στο σημείο αυτό το γεγονός, ότι πολλά στερεότυπα και προκατα-
λήψεις μεταδίδονται από τον ίδιο το χώρο της εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθή-
τριες και ότι η ταυτότητα του εκάστοτε μελλοντικού πολίτη αρχίζει να διαμορφώνεται  
ήδη από τα σχολικά του χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο σκέψης κινείται και ο Παπακωνσταντί-
νου (όπ. αναφέρεται στο Βιτσιλάκη- Σορωνιάτη, Μαράτου-Αλιπράντη και Καπέλλα, 
2001:65), ο οποίος υποστηρίζει, ότι : « το σχολείο αποτελεί το δεύτερο μετά την οικογένεια 
κοινωνικοποιητικό φορέα που καθορίζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού 
και τον τρόπο ένταξής του μέσα στο κοινωνικό σύνολο». Ενισχυτικά προς την προηγούμε-
νη θέση μπορεί να προστεθεί και η άποψη των  Carter 1987, Deaux,1985, Dipietro,1981, 
Hutt, 1978 και Holter,1970 ( όπ. αναφ. στο Βιτσιλάκη- Σορωνιάτη, Μαράτου-Αλιπράντη 
και Καπέλλα 2001:65), οι οποίοι υποστηρίζουν, ότι : «μία από τις βασικότερες  διαστάσεις 
της κοινωνικοποίησης του παιδιού είναι η διαμόρφωση του φύλου. Θεωρία και έρευνα των 
τελευταίων τεσσάρων κυρίως δεκαετιών έχουν καταδείξει, ότι η εκπαιδευτική  διαδιακασία 
στο σύνολο της επιδρά καθοριστικά στην αναπαραγωγή κοινωνικών και ιδιαίτερα έμφυλων 
ανισοτήτων». Στο επόμενο κεφάλαιο λοιπόν θα αναζητηθούν πιθανοί τρόποι, εναλλακτι-
κές πολιτικές και εργαλεία αντιμετώπισης της ανισότητας των δύο φύλων και θα προτα-
θούν λύσεις για παροχή ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.  

         Πολιτικές  και  εργαλεία  για  παροχή  ίσων  ευκαιριών και αντιμετώπιση        
της ανισότητας ανδρών και γυναικών . 

 Είναι γενικά αποδεκτό, ότι η άνιση μεταχείριση των εργαζομένων και η δυσαρέσκειά 
τους από τον εργασιακό χώρο και από τη ματαίωση των στόχων τους επιφέρει αρνητικές 
επιδράσεις στην απόδοσή τους και πτώση της παραγωγικότητάς τους. Πρωταρχικό μέλη-
μα ενός καλού ηγέτη - manager είναι να αφουγκράζεται τις ανάγκες του προσωπικού του, 
να εντοπίζει τις αδυναμίες του και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα και κατάλλη-
λα σε αυτές, επεμβαίνοντας διορθωτικά, ενισχυτικά και αντισταθμιστικά. Συμπληρωμα-
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τικά προς το ρόλο του σωστού manager  οι Everard & Morris (1999:156) αναφέρουν, ότι 
: « o καλός manager πρέπει, αν μη τι άλλο, να μάθει να αποφεύγει τις γλωσσικές παγίδες. 
Οι όροι του φύλου δεν εκλαμβάνονται  πάντα ως γενικοί, έστω κι αν από τα συμφραζόμενά 
τους συνάγεται το γενικό νόημα. Δυστυχώς, σ΄αυτήν την κατηγορία ανήκουν και κάποιοι 
καθιερωμένοι όροι της διοίκησης, όπως είναι  ο όρος "επανδρώνω"».  

Καθίσταται εμφανής λοιπόν ο καίριος ρόλος του ηγέτη στην εξασφάλιση ισότητας στο 
χώρο εργασίας. Oι Liff & Aitkenhead,1992 (όπ. αναφ. στο  Παπακωνσταντίνου  και  Α-
ναστασίου (2013:290), υποστηρίζουν, ότι : « ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας σημαίνει 
την υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών που στοχεύουν στην αλλαγή των όρων και συνθη-
κών απασχόλησης και εργασίας αλλά και νοοτροπίας προκειμένου να αποφευχθούν οφέλη, 
όπως οι αμοιβές, η επαγγελματική κατάρτιση,  η επιμόρφωση και οι προοπτικές ανάπτυξης  
και προαγωγής, να είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων». 

Σύμφωνα με τους Straw, 1989 και Torrington et al., 2008 (όπ. αναφ. στο Παπακωνστα-
ντίνου  και Αναστασίου, 2013:290-291) η πολιτική των ίσων ευκαιριών στον εργασιακό 
χώρο επηρεάζεται από τις ακόλουθες τρεις βασικές προσεγγίσεις: «α) την προσέγγιση της 
ίσης μεταχείρισης (όλοι να έχουν ίση μεταχείριση και εφόσον εξαλειφθούν οι σκόπιμες δια-
κρίσεις, τότε όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες στην εργασία), β) την προσέγγιση της ίσης πρό-
σβασης (ευθύνη της κοινωνίας και του κράτους είναι να λάβει μέτρα για να καταργήσει ο-
ποιαδήποτε υπάρχοντα ή πιθανά εμπόδια στην εργασία) και γ) την προσέγγιση της ίσης κα-
τανομής (η δικαιοσύνη είναι μια συλλογική ευθύνη και το κράτος θα πρέπει να φροντίσει 
για να διορθωθούν οι αδικίες και να εξαλειφθούν τα εμπόδια που σημειώνονται στην εργα-
σία». 

Κρίνεται επιτακτική λοιπόν στο σημείο αυτό η παράθεση βασικών προϋποθέσεων για την 
επίτευξη ίσων ευκαιριών στην εργασία. Κατ΄ αρχάς, υποβοηθητικός παράγοντας σύμφω-
να με τους Παπακωνσταντίνου και Αναστασίου (2013:291-293) θεωρείται : «η ευαισθη-
τοποίηση της διοίκησης στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των εργαζομέ-
νων και η υιοθέτηση πολιτικής " ανοιχτών θυρών", όπου οι εργαζόμενοι  θα έχουν τη δυνα-
τότητα να εκφράζουν ελεύθερα ιδέες και προτάσεις και να συζητούν για προβλήμaτα και 
θέματα που τους απασχολούν».  Ενισχυτικά προς την εξίσωση των δύο φύλων στην εργα-
σία θα μπορούσε να λειτουργήσει επίσης, σύμφωνα με τους Παπακωνσταντίνου και Α-
ναστασίου (2013:291-293) και «η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ομαδικό-
τητας, συνεργασίας και δέσμευσης, η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, η 
υποστήριξη της ισότητας ευκαιριών από την ανώτερη Διοίκηση, η διερεύνηση τρεχουσών 
πρακτικών και πολιτικών στελέχωσης οργανισμών, καθώς και η επαγγελματική εκπαίδευ-
ση, κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού για επαγγελματική ανέλιξη». Όλες αυτές οι 
προτάσεις θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν ένα υγιές και συνεργατικό κλίμα, το οποίο 
θα ευνοούσε άμεσα την εκδήλωση όλων των πτυχών κάθε εργαζομένου, είτε άνδρα, είτε 
γυναίκας και θα εξασφαλιζε την ευκαιρία ανάληψης πρωτοβουλιών σε γυναίκες που, ί-
σως στον εργασιακό τους χώρο αισθάνονται παραγκωνισμένες.  
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Για το ίδιο θέμα της ισότητας ευκαιριών στην εργασία οι Anastasiou  και Siassiakos 
(2012:13-17) αναφέρουν , ότι : «η σύνταξη και η δημοσιοποίηση της πολιτικής ίσων ευ-
καιριών στους ιθύνοντες, η κατάρτιση προγραμμάτων για την υποστήριξη της εξέλιξης των 
γυναικών, η δέσμευση απο την ανώτερη διοίκηση και η παροχή στατιστικών στοιχείων από 
το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτυχή εφαρμογή 
των πολιτικών ίσων ευκαιριών σε έναν οργανισμό». Αντίστοιχη άποψη διατυπώνουν στη 
μελέτη τους σχετικά με τις διακρίσεις και τις ανισότητες κατά των γυναικών στην εκπαί-
δευση και οι Κανταράκη, Παγκάκη και Σταματελοπούλου (2008:69-71), οι οποίες υπο-
στηρίζουν, ότι : «η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης, η ευαισθητοποίηση των ίδιων 
των εκπαιδευτικών, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, η εισαγωγή μαθήματος 
για τις διαφυλικές σχέσεις από την προσχολική ηλικία, η εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήμα-
τος σπουδών φύλου στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και τις Καθηγητι-
κές Σχολές, η συγκέντρωση και ανάλυση  στατιστικών στοιχείων σε συνδυασμό με την ε-
φαρμογή ποσοστώσεων για χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής αντιμετώπισης της κάθετης και 
οριζόντιας διάκρισης φύλων και τέλος η ενίσχυση των δομών  για τη συμφιλίωση  οικογε-
νειακής  και  επαγγελματικής ζωής» θα μπορούσαν να επιδράσουν καταλυτικά στην ορι-
στική αντιμετώπιση της ανισότητας των δύο φύλων στον εργασιακό τομέα. 

Η μέγιστη σημασία του θέματος ισότητας στην εργασία διαφαίνεται και από το γεγονός, 
ότι για το πρόβλημα αυτό έχουν τοποθετηθεί και άλλοι ερευνητές, ανάμεσα στους οποί-
ους συγκαταλέγεται και η Kambouri (2013:14), η οποία παραθέτει και αυτή με τη σειρά 
της ενδεικτικούς τρόπους διαχείρισης της κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει, 
ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ψηφιακή και διαδραστική πλατφόρμα αναζήτησης 
εργασίας, ειδικά σχεδιασμένη για γυναίκες, η οποία  θα  επικεντρωνόταν σε ανοίγματα σε 
εταιρείες που σέβονται και ακολουθούν τους νόμους περί ισότητας των φύλων.  Συμπλη-
ρωματικά, παραθέτει, ότι θα μπορούσε επίσης να γίνει μια εκστρατεία ενημέρωσης για 
την ανάγκη ισότιμης κατανομής  των οικιακών και οικογενειακών ευθυνών μεταξύ αν-
δρών και γυναικών, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν στερεότυπα και κοινωνικές προκατα-
λήψεις σχετικά με το ρόλο του κάθε φύλου. Η ίδια μάλιστα προτείνει την ένταξη υπο-
χρεωτικών μαθημάτων ισότητας των φύλων τόσο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, 
όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό, σε συνδυασμό με την επαγγελματική κα-
τάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση φοιτη-
τριών να εισέλθουν σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα καθώς και φοιτητών  σε αντίστοι-
χες γυναικοκρατούμενες θέσεις, θα αποτελούσε ισχυρό παράγοντα καταστολής της ανι-
σότητας των φύλων.  

Ασφαλώς, ένας ακόμα τρόπος θα ήταν να δοθούν κίνητρα σε ιδιωτικές εταιρείες, έτσι 
ώστε να καταστρώσουν οργανωτικές στρατηγικές και να προβούν σε κατάλληλο σχεδια-
σμό προγραμμάτων για να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας. Η 
συνειδητοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης στον οικονομικό τομέα ως προς την αντι-
μετώπιση των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο και η ενεργοποίηση εμπειρογνωμόνων 
σε θέματα φύλου θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα εποικοδομητική στην εξισορρόπηση 
της άνισης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχε 
και η δημιουργία ενός δικτύου άνεργων και εργαζομένων γυναικών σε συγκεκριμένους 
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τομείς της οικονομίας, προκειμένου να προωθηθούν διαδικασίες ενδυνάμωσης του προ-
σωπικού,  με απώτερο σκοπό να καλλιεργηθεί η ικανότητα αυτο-υποκίνησης και αυτο-
καθοδήγησής του χωρίς  εξαναγκασμό και έξωθεν επιβολή  ή ανάθεση έργου.   

Επιλογικές διαπιστώσεις 

Κατέστη σαφές από την ανάλυση που προηγήθηκε, ότι το θέμα της ισότητας των δύο φύ-
λων στον εργασιακό τομέα αποτελεί συνιστώσα πολλών παραγόντων, η πολυπλοκότητα 
και η διάσταση των οποίων έχει υποτιμηθεί. Η ανισότητα που παρατηρείται είναι ένα οξύ 
πρόβλημα όχι μόνο κοινωνικό και οικονομικό, αλλά και πολιτικό, ιδεολογικό και κατά 
βάση πρόβλημα Παιδείας. Παρ΄ όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί σήμερα σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας εξακολουθούν να υφίστανται φαινόμενα, 
που αποδεικνύουν περίτρανα, ότι η ίση μεταχείριση των δύο φύλων ανεξαρτήτως προκα-
ταλήψεων και στερεοτύπων είναι μια πολυσχιδής διαδικασία που δεν έχει ακόμα ολο-
κληρωθεί. Η αλήθεια είναι, ότι το ζήτημα αυτό απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη πο-
λύ καιρό και έλαβε πολλές και διαφορετικές μορφές κατά τη διάρκεια της ιστορίας μέχρι 
να γίνει αντιληπτό από την πλειονότητα της κοινωνίας, ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
ποικίλες κοινωνικές δομές. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να επιτευχθεί η πολυπόθητη 
ισότητα των δύο φύλων σε κάθε τομέα δραστηριότητάς τους, κοινωνικό, εργασιακό, 
προσωπικό, έτσι ώστε να μην αποκλείονται από την παραγωγική διαδικασία ενεργά μέλη 
της κοινωνίας λόγω της όποιας διαφορετικότητάς τους, αλλά να αξιοποιούνται στην κα-
τάλληλη για το καθένα θέση.  Μέσο για την πραγματοποίηση του στόχου αυτού είναι η 
ανάδειξη των οριζόντιων  και κάθετων διακρίσεων στην εκπαίδευση και στην εργασία, η 
επισήμανση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης και η εξάλειψη των αντιλήψεων που τις 
υποβαθμίζουν. Βασικό πυλώνα για την υλοποίηση όλων αυτών αποτελεί η Παιδεία, στό-
χος της οποίας είναι η διαμόρφωση πολιτών ώριμων, υπεύθυνων, κριτικά σκεπτόμενων 
και πρωτίστως, πολιτών με κριτική σκέψη και σεβασμό προς κάθε μορφή διαφορετικότη-
τας.  
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Εννοιολογήσεις της παιδικής ηλικίας: Ευρωπαϊκές και τοπικές 
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Περίληψη 

Η οικουμενική εννοιολόγηση της παιδικής ηλικίας ως μια Ευρωπαϊκή κατασκευή κα-
θίσταται αμφισβητήσιμη. Η προβληματοποίησή της αναδεικνύει τις πολυφωνίες και 
τις πολλαπλές προσλήψεις σε τοπικό επίπεδο, τόσο από την πλευρά των υποκειμένων 
όσο και από την κυρίαρχη εξουσία-ιδεολογία.  Οι έμφυλες ανισότητες, οι παραγωγι-
κές διαδικασίες, οι πρακτικές κοινωνικότητας, οι σχέσεις των ενηλίκων με την κρατι-
κή μηχανή, οι ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες, διαμορφώνουν τις ταυτότητες των υπο-
κειμένων οι οποίες αντανακλώνται στα παιδιά ως δρώντα υποκείμενα και φορείς της 
διαδικασίας. Η περίπτωση των βεδουίνων της ερήμου του Wadi Rum της Ιορδανίας, 
σκιαγραφεί τις πολιτισμικές παραδοχές βάσει των οποίων κατασκευάζεται η εννοιο-
λόγηση του παιδιού και κατά συνέπεια της παιδικής ηλικία. 

Λέξεις-κλειδιά: Παιδί, Βεδουίνος, Κοινωνικότητα, Ανάπτυξη. 

Η παρούσα εργασία είναι μέρος μιας επιτόπιας ανθρωπολογικής έρευνας 22 μηνών 
και διδακτορικής διατριβής με τίτλο “Έμφυλες αναπαραστάσεις και Πρακτικές κοινω-
νικότητας των βεδουίνων Zalabieh του Wadi Rum της Ιορδανίας” όπου πραγματεύο-
μαι την δημιουργία των έμφυλων εθνοτικών ταυτοτήτων, όπως αυτή του  “βεδουί-
νου/βεδουίνας” ως κατασκευή του αποικιοκρατικού λόγου και της κυρίαρχης κρατι-
κής ιδεολογίας, καθώς και τις σχέσεις εξουσίας/υποτέλειας τόσο σε σχέση με τα φύλα 
όσο και σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της κρατικής μηχανής. Μέσα από λόγους, 
επιτελέσεις και πρακτικές των υποκειμένων της ερήμου του Wadi Rum της Ιορδανί-
ας, σκιαγραφούνται οι πολιτισμικές παραδοχές τους και πώς εμπλέκονται σ’αυτές έν-
νοιες ενός εαυτού που διακρίνεται από τον “Άλλο”. Το “παιδί” ως αναλυτική κατηγο-
ρία προέκυψε κατά τη διαδικασία της επιτόπιας, κατά την οποία οι σχέσεις εξουσίας, 
τα βιώματα στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό πλαίσιο, τροφοδοτούσαν 
τις διακριτές κατηγορίες μεταξύ των δύο φύλων. 

Οι διαφορετικές καθημερινές πρακτικές, οι σχέσεις με την πολιτική εξουσία του κρά-
τους και την κυρίαρχη κρατική εθνικιστική ιδεολογία, την ευρύτερη κοινωνικο-
οικονομική πολιτική πραγματικότητα, νομιμοποιούνταν από αντιλήψεις αναπαραγω-
γής και καταμερισμού ρόλων σε παραγωγικές και μη δραστηριότητες έτσι ώστε τόσο 
οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παρουσίαζαν τους δικούς τους κόσμους έντονα διακρι-
τούς. Η πολυπλοκότητα του δικτύου των κοινωνικών σχέσεων, και πιο συγκεκριμένα 
το γεγονός ότι τα παιδιά ήταν ενεργά υποκείμενα της κοινωνικής διαδικασίας και οι 
αναπαραστάσεις στην παιγνιώδη, λεκτική και σχεδιαστική αφήγηση, έδωσαν διαστά-
σεις της κοινωνικής πραγματικότητας μέσα από νέα κάτοπτρα. 
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Η “φωνή” των παιδιών ως δρώντα υποκείμενα 

Τα παιδιά όχι ως απλοί αποδέκτες υπό κοινωνική διαμόρφωση και διαπαιδαγώγηση, 
αλλά ως δρώντα υποκείμενα που συμβάλλουν στην πολιτική και πολιτισμική ερμη-
νεία (Korbin, 2007: 241-246), ήρθαν να πολλαπλασιάσουν τις φωνές και οπτικές στην 
κατανόηση των πολιτισμικών παραδοχών. Αυτό ήταν μια πρόκληση για την πολυφω-
νία της επιτόπιας έρευνας και για το πώς τα παιδιά μπορούν να συμβάλλουν με τη 
δική τους ηλικιακή και ιδιοσυγκρασιακή οπτική σε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόη-
ση του πολιτισμού. 

Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν είναι μόνο παραγωγοί ενός συστήματος, αλλά και ότι 
θεωρούνται μερικές φορές άτομα ευπρόσβλητα και ευπαθή, κάνει την διαδικασία κα-
τανόησης και την ερμηνευτική προσέγγιση πιο δύσκολη και περίπλοκη. Η ημική 
(emic) προσέγγιση της ανάπτυξης των παιδιών και γενικά της παιδικής ηλικίας μέσα 
στα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα και μέσα από τις δικές τους οπτικές, 
αποσαφηνίζει τα διλήμματα για την εμπρόθετη δράση (agency) και την ευπάθειά τους 
(Korbin, 2007). Αυτό που είναι λιγότερο σαφές είναι ο βαθμός της παραγωγής, της 
συμμετοχής τους στην κοινωνική διαδικασία, η δυναμική αυτής της παραγωγής αλλά 
και η υφή και οι τροπικότητές της. Όπως αναφέρει η Toren τα παιδιά κατασκευάζουν 
και ανακατασκευάζουν έννοιες μέσα από την διυποκειμενική σχέση τους με τους άλ-
λους, μέσα από την αλληλόδραση με τους ενήλικες και μ’ αυτούς που τα περιβάλ-
λουν. Η συνέχεια ή ο μετασχηματισμός των ιδεών και των εννοιών μέσα στο χρόνο 
μπορούν να κατανοηθούν ως μια λειτουργία της διαδικασίας οντογένεσης του εαυτού 
διαμέσου της οποίας εννοιολογούνται οι σχέσεις μας με τους άλλους (Toren, 2007: 
285-295). 

Η φωνή των παιδιών στην κατανόηση της δικής τους εμπειρίας, της διαδικασίας κοι-
νωνικοποίησης και της κοινωνικοπολιτισμικής αναπαραγωγής και  αλλαγής είναι τό-
σο σημαντική όσο και των άλλων κοινωνικών ομάδων και ηλικιακών κατηγοριών. Η 
James αναφέρει: “Δίνοντας χώρο στη φωνή των παιδιών για τη δική τους καθημερι-
νότητα και τις εμπειρίες τους μπορούμε να θεωρητικοποιήσουμε και να κατανοήσου-
με ευρύτερα θέματα κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών” (James, 2007: 261-272). Τα 
παιδιά πρέπει να έχουν λόγο και άποψη για τον κόσμο που κατασκευάζεται για αυτά 
από τους ενήλικες και  ιδιαίτερα από τις εκάστοτε κυρίαρχες κυβερνητικές, εθνικές 
και διεθνείς ιδεολογίες. Η ικανότητά τους για αυτόνομη δράση και πολιτισμική δη-
μιουργία μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση των συνθηκών μέσα στις οποίες 
ζουν. Η γλωσσολόγος Goodwin αναλύοντας τις συζητήσεις των Αφρικανών και Αμε-
ρικανών παιδιών διαφόρων ηλικιών δείχνει πώς τα παιδιά δια μέσου του λόγου δη-
μιουργούν και διαρρηγνύουν τους κοινωνικούς δεσμούς και πώς ορίζουν τις κοινωνι-
κές ιεραρχίες (Goodwin, 1990).  

Τελικά οι τρόποι με τους οποίους κοινωνικοποιούνται τα άτομα και γίνονται ενήλι-
κες, μπορούν να γίνουν κατανοητοί περαιτέρω, αναλύοντας την προγενέστερη τους 
κατάσταση, δηλαδή της παιδική τους ηλικία (Montgomery, 2009: 09). 
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Τόσο τα προσωπικά μου βιώματα και οι πολιτισμικές ορίζουσες από το περιβάλλον 
στο οποίο ανατράφηκα, όσο και οι εκπαιδευτικές μου εμπειρίες, μου είχαν δώσει την 
αίσθηση και την εντύπωση ότι τα όρια της παιδικής ηλικίας θα ήταν ευδιάκριτα και 
στο Wadi Rum. Όμως διαπίστωσα ότι η έννοια “παιδί” εννοιολογούνταν διαφορετικά 
απ’ αυτήν του πολιτισμικού περιβάλλοντος από το οποίο προερχόμουν. “Παιδί”, “έ-
φηβος” “ενήλικας” δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρες κατηγορίες στο πεδίο με μια πρώτη 
ματιά και σε σχέση με τις δικές μου αφετηριακές παραδοχές ήταν βέβαιο ότι θα μπο-
ρούσα να οδηγηθώ σε λανθασμένα συμπεράσματα. Έπρεπε λοιπόν να προσδιορι-
στούν πρωτίστως τα χαρακτηριστικά και τα όρια της παιδικής ηλικίας με βάση τον 
τρόπο που η ίδια η κοινωνία των βεδουίνων Zalabieh την εννοιολογεί. Να ανακαλυφ-
θούν πρακτικές, πολιτισμικά νοήματα, τελετουργίες ή συμπεριφορές τα οποία θα εν-
νοιολογούσαν ή όχι την κατηγορία “παιδί” έτσι όπως γινόταν αντιληπτή επί τόπου.  

Ευρωπαϊκές κατασκευές. 

Η ιδέα μια παιδικής ηλικίας είναι κατ’ αρχάς μια Ευρωπαϊκή κατασκευή που έχει τις 
ρίζες της στον 18ο αιώνα. Η μεσαιωνική Ευρωπαϊκή κοινωνία θεωρεί ότι η νηπιακή 
ηλικία τελειώνει γύρω στα 7 έτη, όταν αρχίζει το νεαρό άτομο να αποκτά ικανότητες 
και επάρκεια στις διάφορες οικιακές ή κοινοτικές εργασίες. Για τον Rousseau η ιδα-
νική παιδική ηλικία, την οποία ονομάζει “ηλικία της φύσης” είναι από τη γέννηση 
μέχρι τα 12. Ο Αυστριακό φιλόσοφος Rudolf Steiner (1861-1925) θεωρεί την παιδική 
ηλικία ως φυσική και πνευματική κατάσταση μεταξύ 7-14 η οποία σηματοδοτείται 
από συγκεκριμένες φυσιολογικές αλλαγές, όπως π.χ όταν πέφτουν τα νεογιλά. Ο Αγ-
γλικός νόμος της εποχής στηριζόμενος στα ηλικιακά στάδια, θεωρούσε ότι το παιδί 
στερείται ικανοποιητικών προσόντων στη διεκπεραίωση των πρακτικών των ενηλί-
κων. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα η μεσαία Ευρωπαϊκή τάξη αρχίζει να ενδιαφέρεται για την 
ηθική πλευρά της παιδικής ηλικίας  με συναισθηματικά και θρησκευτικά φορτισμένες 
εννοιολογήσεις της Ευρωπαϊκής νεωτερικότητας πράγμα που συνεπάγεται τη δια-
μόρφωση μιας αντίληψης για το παιδί ως “αθώο” και “ευάλωτο” που χρήζει προστα-
σίας. Η αθωότητα ως κύριο χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας ανταποκρινόταν 
στις εκπαιδευτικές αντιλήψεις της εποχής, ενώ ο βιομηχανικός κόσμος ενδιαφερόταν 
λιγότερο για την “αθωότητα” του παιδιού και περισσότερο για την “παραγωγικότητά” 
του. Έτσι, το οικονομικά ανεκτίμητο και παραγωγικό παιδί αντικαταστάθηκε από το 
συναισθηματικά ανεκτίμητο κοινωνικό μέλος. Ο Αριές (1990), ο οποίος εστίασε πε-
ρισσότερο στη Γαλλική κοινωνία του μεσαίωνα και ανέλυσε τους πίνακες ζωγραφι-
κής μαζί με κείμενα της εποχής, διαπιστώνει ότι το παιδί είναι ένας μικρός ενήλικας 
που δεν διαφοροποιείται στην ένδυση, στο φαγητό, στις κοινωνικές δραστηριότητες 
και δεν έχει ιδιαίτερο χώρο και χρόνο. Μόλις στο τέλος του 17ου και στις αρχές του 
18ου  αρχίζει να γίνεται η διάκριση μεταξύ παιδιού και ενήλικα στην Ευρώπη. Με άλ-
λα λόγια ο κοινωνικός και πολιτισμικός κόσμος του παιδιού θεσμοποιείται ως μέρος 
του θεσμού ενός νέου τύπου ενήλικα, αυτού της μπουρζουαζίας. Στο τέλος του 18ου 
αιώνα η εννοιολόγηση του παιδιού είναι συνυφασμένη με την αθωότητα. Στους Ευ-
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ρωπαϊκούς πίνακες της εποχής που απεικονίζονται παιδιά, σύμφωνα με τον Αριές, 
αυτό εκφράζεται με αλλαγές στην ένδυση, όπως τα άσπρα ρούχα, από τους τίτλους 
που δίνουν οι καλλιτέχνες στους πίνακές τους, όπως “η ηλικία της αθωότητας” του 
Joshua Reynolds (1723-1792), από τα απαλά χρώματα κ.α. 

Το παιδί, παράλληλα, έγινε και κατηγορία διαχείρισης στα χέρια των Ευρωπαίων α-
ποικιοκρατών στην προσπάθειά τους να αναδείξουν και να ενισχύσουν την πολιτισμι-
κή τους ανωτερότητα για την κυριαρχία τους στις αποικιοκρατούμενες περιοχές. Οι 
άποικοι χαρακτήριζαν την ανώριμη συμπεριφορά των γηγενών ως “παιδική”, “παι-
διάστικη”, κάτι που τους διαχώριζε από τους ίδιους αναπτυξιακά στο πλαίσιο της ε-
ξελικτικής ιδεολογίας 

Από την άλλη, η διεθνής σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού που υπο-
γράφηκε το 1989 από 191 χώρες, προβάλλει επιβάλλοντας ως οικουμενικές τις δυτι-
κές απόψεις και ιδέες για την οικογένεια, την παιδική ηλικία, τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, αγνοώντας τις άλλες πολιτισμικές εννοιολογήσεις, διαπραγματεύσεις και παρα-
δοχές για την παιδική ηλικία, το παιδί και την ηθική. Το όραμα μιας παιδικής ηλικίας 
που εγκολπώνεται στην σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, ορίζει ότι η παιδική ηλικία 
είναι μια ξεχωριστή σφαίρα, όπου το παιδί χρήζει ειδικής προστασίας και φροντίδας 
απ’ τον ενήλικα και έχει δικαιώματα. Το παιδί που οραματίζεται η Σύμβαση είναι ένα 
άτομο αυτόνομο, κληρονόμος των φιλελεύθερων, ανθρωπιστικών ιδεωδών του δια-
φωτισμού (Montgomery, 2009: 06). 

Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις-τοπικές εννοιολογήσεις. 

Η τομή και η πρόκληση ανθρωπολογικά έρχεται με την Margared Mead (2001 
[1973]), η οποία με την έρευνά της για την εφηβεία στη Samoa προκαλεί την θεωρία 
του Piaget για τα στάδια ανάπτυξης και την οικουμενικότητα της παιδικής ηλικίας και 
βάζει τον θεμέλιο λίθο της ανθρωπολογικής προβληματοποίησης της παιδικής ηλικί-
ας. Η “φωνή των ιθαγενών” έχει επεκταθεί και στις “φωνές των παιδιών” ως κυρίαρ-
χη άποψη των ανθρωπολόγων που προσπαθούν να διαλευκάνουν τις ορίζουσες της 
παιδικότητας. “Παιδί”, “παιδική ηλικία”, “έφηβος”, εννοιολογούνται διαφορετικά σε 
διάφορες κοινωνίες και αποτελούν κοινωνικοπολιτισμικές, πολιτικές και ιδεολογικές 
κατασκευές.   

Η παραδοχή ότι το παιδί έχει ανάγκες και είναι εξαρτημένο από τον ενήλικα για με-
γάλο χρονικό διάστημα έχει αμφισβητηθεί με τις διάφορες ανθρωπολογικές έρευνες, 
όπως του Schildkrout (1978) στους Hausa της Νιγηρίας. Στη Μουσουλαμική αυτή 
κοινωνία ο Schildkrout αναδεικνύει τη συμβολή των παιδιών στην διατήρηση του 
θρησκευτικού θεσμού της purdah που αποκλείει τις γυναίκες από τον δημόσιο χώρο. 
Στους Hausa οι άνδρες εργάζονται μακριά από το σπίτι, οι δε γυναίκες συμβάλλουν 
στην οικιακή οικονομία μαγειρεύοντας διάφορα φαγητά και φτιάχνοντας καπέλα και 
παντελόνια, τα οποία πωλούνται στην τοπική αγορά. Το εισόδημα λοιπόν των έγκλει-
στων στο σπίτι γυναικών εξαρτάται από τα παιδιά τα οποία μεταφέρουν και πουλούν 
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στην αγορά αυτά που φτιάχνουν οι μητέρες τους. Η κινητικότητα αυτή συμβάλλει 
τόσο στην οικιακή οικονομία όσο και στη διατήρηση των θρησκευτικών και πολιτι-
σμικών πρακτικών, όπως της purdah. 

Παράλληλα οι μεγάλες εταιρείες που κατασκευάζουν και προωθούν στην αγορά ε-
μπορεύματα για τα παιδιά στοχεύουν σε συγκεκριμένες ηλικίες τις οποίες κατασκευ-
άζουν δημιουργώντας διαφορετικές ηλικιακές και έμφυλες ανάγκες (Tsibiridou, 
2013). Οι πολιτισμικοί ορισμοί για την παιδική ηλικία πρέπει να γίνουν κατανοητοί 
τόσο πολιτικά και πολιτισμικά όσο και ιστορικά. Προβληματοποιώντας συγκεκριμέ-
νες πολιτισμικές κατασκευές μπορούμε να κατανοήσουμε και να προκαλέσουμε τους 
τρόπους με τους οποίους οι πολιτισμικές πρακτικές εγκαθιδρύουν συγκεκριμένες 
σχέσεις δύναμης που κατασκευάζουν την παιδική εμπειρία (Giroux, 2001: 04-06). 

Με αυτούς τους προβληματισμούς κατά νου επεξεργάστηκα τις παρατηρήσεις επί του 
πεδίου με στόχο της εννοιολόγηση της παιδικής ηλικίας στους Zalabieh, τις διαδικα-
σίες, πρακτικές και τεχνολογίες της μετάβασης από την παιδική ηλικία της ανευθυνό-
τητας στην ωριμότητα του υπεύθυνου ενήλικα. 

Αρχικά φαίνεται να υπάρχει διάκριση στο στάδιο μετάβασης σε μια επόμενη ηλικια-
κή κατάσταση σε λεκτικό επίπεδο. Αποκαλούσαν “Αουλάντ” δηλαδή “αγόρια” και 
όχι “αϊάλ” (παιδιά) τα αρσενικά παιδιά και απλά “μπίντ” τα κορίτσια. Η λεκτική κα-
τηγοριοποίηση των ενηλίκων οριοθετούσε βεβαίως στάδια μετάβασης αλλά αυτά ή-
ταν τόσο σύντομα και αχνά, που μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει εύκολα την ενδιά-
μεση κατηγορία. 

Τα παιδιά των βεδουίνων Zalabieh του Wadi Rum δεν αποκλείονταν από τις συγκε-
ντρώσεις, είτε ήταν συγκεντρώσεις αποφάσεων για διάφορα θέματα της κοινότητας, 
είτε οικογενειακές με ελεύθερα θέματα στην ημερήσια διάταξη, είτε τελεστικές όπως 
γάμοι και κηδείες, είτε στενού οικογενειακού κύκλου. Παρόντα τα παιδιά περιφέρο-
νταν ελεύθερα στους χώρους των ομοφύλων τους και άκουγαν τα πάντα. Είχαν άπο-
ψη για όλα και σωματοποιούσαν από πολύ μικρά κινήσεις, στάσεις και συμπεριφορές 
των ενηλίκων. Η σωματοποίηση αυτή σε συνάρτηση με την υιοθέτηση συμπεριφορών 
ενηλίκων αυτομάτως καταργούσε την έννοια του “παιδιού”. 

Αυτά τα πλάσματα που αποκαλούσα εγώ εξ αιτίας πολιτισμικών καταβολών “παιδιά’, 
εκεί στην έρημο του Wadi Rum είχαν ήδη αναλάβει κοινωνικές ευθύνες, είχαν συναί-
σθηση του φύλου τους και ειδικότερα του κοινωνικού τους status, αναλάμβαναν δρα-
στηριότητες και επιτελούσαν συγκεκριμένους έμφυλους ρόλους. Κάτι διαφορετικό 
από τις δυτικο-ευρωπαϊκές παραδοχές που κρατούσαν τα παιδιά μακριά από παραγω-
γικές δραστηριότητες. Επιπλέον στο σχολείο, τα κορίτσια από την τετάρτη δημοτικού 
άρχιζαν να φορούν μαντίλα η οποία ήταν κι αυτή ένα κατώφλι στην “πολιτισμική ε-
νηλικίωση”, ένα κατώφλι στην έμφυλη οριστικοποίηση των έμφυλων διαφορών. Οι 
ορμονικές αλλαγές ήταν μεταγενέστερες των πολιτισμικών πρακτικών. Η μαντίλα ως 
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σύμβολο όχι μόνο θρησκευτικό αλλά και έμφυλο λειτουργούσε ως διαβατήριο κατώ-
φλι στην ενηλικίωση. 

Στην ηλικία των 7-8 περίπου, τα παιδιά των βεδουίνων Zalabieh φαίνεται ότι ωρίμα-
ζαν γρηγορότερα από τα παιδιά που είχα συνηθίσει να περιβάλλομαι. Τα κορίτσια σ’ 
αυτή την ηλικία ήδη μπορούσαν να φροντίζουν επιτυχώς τα μικρότερά τους αδέλφια, 
πολλά δε από τα αγόρια σε αυτή την ηλικία οδηγούσαν τζιπ και έκαναν “business”. 
Πήγαιναν τους τουρίστες βόλτα με τις καμήλες και διαπραγματεύονταν οικονομικά. 
Έτσι οι καθημερινές πρακτικές και ειδικότερα η συνεισφορά στις κοινωνικές δραστη-
ριότητες όριζαν πρωτίστως τη μετάβαση των παιδιών στον κόσμο των ενηλίκων. Στα 
12 τους τα παιδιά, κορίτσια και αγόρια μου έδειχναν ότι είναι υπέρ του δέοντος ώριμα 
να αναλάβουν ευθύνες. Στα 16 τους περίπου ήταν έτοιμα για γάμο. Φαίνεται λοιπόν 
ότι αφενός ο ανδρισμός και ο βεδουινισμός για τους άνδρες και η θηλυκότητα μέσω 
της μητρότητας για τις γυναίκες ενίσχυε την συντόμευση της παιδικής ηλικίας. Ο 
χρόνος ήταν πολύτιμος. Δεν υπήρχε λόγος το παιδί να παραμένει για μεγάλο διάστη-
μα παιδί. 

Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε ότι, δημιουργώντας οικουμενικές κατηγοριοποιήσεις που 
ορίζουν απόλυτα μια παιδική ηλικία από το 0 έτος μέχρι τα 18, σαν κι αυτή της Σύμ-
βασης των Ηνωμένων Εθνών, δημιουργούνται προβλήματα στην πολιτισμική σχετι-
κότητα καθώς και ασυμφωνία μεταξύ της πραγματικότητας του παιδικού κόσμου σε 
άλλες εκτός Ευρώπης κοινωνίες και της έννοιας του παιδιού με τις ορίζουσες της 
Σύμβασης. Όλες οι κοινωνίες αναγνωρίζουν τη μετάβαση στη σεξουαλική ωριμότητα 
και πολλές έχουν ειδικές διαβατήριες τελετουργίες που στοχεύουν στην ανάδειξη αυ-
τής της αλλαγής. Η έννοια όμως και τα όρια είναι κι αυτά διαπραγματεύσιμα και αλ-
λάζουν από κοινωνία σε κοινωνία. Η Solberg (1995) μιλάει για μια “κοινωνική ηλικί-
α” και όχι χρονολογική. Η έννοια του “παιδιού”, η φύση της παιδικής ηλικίας, ο σκο-
πός ή η λειτουργικότητά της και πώς η έννοια του παιδιού και της παιδικής ηλικίας 
χρησιμοποιείται από την κοινωνία, σφυρηλατείται από την δυναμική της σχέσης με-
ταξύ ιδεών και τεχνολογίας μέσα στο πλαίσιο κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών 
και οικονομικών παραδοχών και μετασχηματισμών. 
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Επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και σχολική κουλτούρα, στην πα-
ρούσα συγκυρία  
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Περίληψη 

Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού συνδιαμορφώνεται από γνωστικούς, 
επαγγελματικούς και θεσμικούς παράγοντες. Επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό (και επη-
ρεάζεται από) τη σχολική κουλτούρα που διαμορφώνεται σε κάθε σχολική μονάδα. Και 
οι δύο αυτές έννοιες σχετίζονται με το χαρακτήρα του σχολείου και την αποτελεσμα-
τικότητα της εκπαίδευσης που αυτό παρέχει. Στην παρούσα εισήγηση αναλύονται οι 
άξονες που καθορίζουν την ταυτότητα του εκπαιδευτικού και η σχέση της τελευταίας 
με τη σχολική κουλτούρα, υπό το πρίσμα, τόσο των διαχρονικών χαρακτηριστικών του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών συνθη-
κών που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τέλος, συζητείται η 
διαμόρφωση κουλτούρας αποτελεσματικότητας στα σχολεία, μέσα από την ουσιαστική 
επιμόρφωση και την επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού, σχολική κουλτούρα 

Εισαγωγή 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το πρίσμα 
υπό το οποίο αξιολογούμε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Έχει κυριαρχήσει πα-
ντού η ιδεολογία της “ανταγωνιστικότητας” και της “αποτελεσματικότητας”, καθώς 
θεωρούνται ο μοναδικός τρόπος διεξόδου από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της 
χώρας. Μοιραία, η έννοια της αποτελεσματικότητας έχει εισβάλει και στο χώρο της 
εκπαίδευσης. 

Ο ορισμός, όμως, της “σχολικής αποτελεσματικότητας” παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς 
η σχολική μονάδα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, που αποτελείται από ανθρώπους 
(διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές), οι οποίοι αλληλεπιδρούν, τόσο μεταξύ τους, όσο 
και με το εξωτερικό κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, στις περισσότερες σχετικές έρευνες, 
η αποτελεσματικότητα καθορίζεται και διαμορφώνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχουν θέσει οι ενδιαφερόμενες ομάδες που διεξάγουν την έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, 
βέβαια, οι σχετικές έρευνες συμφωνούν ότι η αποτελεσματικότητα πρέπει να καθορί-
ζεται με βάση το ενοποιητικό μοντέλο, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην ποιότητα των 
διαδικασιών, όσο και στα αποτελέσματα του σχολείου (Χατζηπαναγιώτου, 2008, σ. 
221). 

Αναγνωρίζοντας ότι ο εκπαιδευτικός έχει κομβικό ρόλο στην εκπαιδευτική προσπά-
θεια, είναι επόμενο να έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης οι πτυχές της επαγγελματικής 
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ταυτότητας των εκπαιδευτικών και η σχέση αυτής με τη σχολική κουλτούρα που θα 
κυριαρχήσει τελικά στη σχολική μονάδα. 

Παράγοντες διαμόρφωσης της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού 

Όπως αναφέρει ο Μαυρογιώργος (2005), η σχέση εκπαιδευτικού – σχολείου είναι μία 
σχέση ζωής. Ξεκινάει από την πρώτη επαφή του με το σχολείο, ως μαθητής, στην ηλι-
κία των έξι και συνεχίζεται σε όλο το βίο του, μέχρι τη συνταξιοδότηση. Για το λόγο 
αυτό, η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού συνδιαμορφώνεται από πολλούς 
παράγοντες, είτε ως αποτέλεσμα προγραμματισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, 
είτε από τυχαία γεγονότα. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις άξονες, στους οποίους ο-
μαδοποιούνται τα στοιχεία της ταυτότητας του εκπαιδευτικού. 

α. Γνωστικός άξονας 

Ο τρόπος που διδάσκει ο εκπαιδευτικός καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το πως έχει 
μάθει να διδάσκει. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η τυπική εκ-
παίδευση που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός στο πανεπιστήμιο εστιάζεται κυρίως στην άρ-
τια επιστημονική του κατάρτιση και σχετίζεται ελάχιστα (με λίγα παιδαγωγικά μαθή-
ματα) με την παιδαγωγική του κατάρτιση. Αφού διοριστεί ως εκπαιδευτικός, υπάρχουν 
προγράμματα επιμόρφωσης, είτε εισαγωγικής, είτε μετέπειτα, από σχολικούς συμβού-
λους ή και άλλους θεσμούς (όπως τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών, για 
τους καθηγητές του σχετικού κλάδου). Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, τα προ-
γράμματα αυτά είναι λίγα, πραγματοποιούνται αποσπασματικά και χωρίς να διερευνη-
θούν οι προϋποθέσεις που θα δώσουν μαζικό χαρακτήρα στη συμμετοχή των εκπαι-
δευτικών. Ακόμα χειρότερα, πολλά προγράμματα γίνονται για να προωθήσουν κάποια 
συγκεκριμένη πολιτική στο χώρο της εκπαίδευσης (π.χ. μία καινοτομία που σχεδιά-
στηκε κεντρικά από το υπουργείο και πρέπει να υλοποιηθεί από όλα τα σχολεία). 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού 
κατέχει (αν και συχνά παραγνωρίζεται) η “άτυπη μαθητεία” του στο επάγγελμα (από 
τα χρόνια που ήταν ο ίδιος μαθητής), η οποία εκθέτει τους εκπαιδευτικούς στο “κυρί-
αρχο” παράδειγμα του εκπαιδευτικού και θεμελιώνει τη μελλοντική επαγγελματική του 
ανάπτυξη (Μαυρογιώργος, 2005, σ. 349). 

β. Επαγγελματικός άξονας. 

Οι εκπαιδευτικοί, αν και δε συγκροτούν μία ομοιογενή επαγγελματική ομάδα, ούτε μία 
συμπαγή κοινωνική δύναμη, εντούτοις, η ανάγκη του “ανήκειν” οδηγεί στην αίσθηση 
κοινότητας και έτσι, στη συγκρότηση μίας κοινωνικής ομάδας εργαζομένων, γι' αυτό 
και μιλούμε για “εκπαιδευτική κοινότητα”. 

Σε ό,τι αφορά τη φύση του επαγγέλματος, η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της εκ-
παίδευσης και οι δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται, διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό 
την επαγγελματική φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού. Επίσης, καθοριστικός είναι και ο 
τρόπος διορισμού. Η επετηρίδα, που ίσχυσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, εδραίωσε 
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καταστάσεις και ιδέες στο χώρο της εκπαίδευσης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επαγ-
γελματική πορεία του μέσου εκπαιδευτικού, στη νοοτροπία του, αλλά και στην εικόνα 
που διαμόρφωσε η κοινή γνώμη για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Ανθοπούλου, 
1999α, σ. 193). Τα τελευταία χρόνια έχει καταργηθεί μεν η επετηρίδα διορισμού, αλλά 
πρακτικά έχει αντικατασταθεί από περισσότερες επετηρίδες (γενικός πίνακας, πίνακας 
μηδενικής προϋπηρεσίας, κτλ.) στις τάξεις των αναπληρωτών. Στις μέρες μας έχει κυ-
ριαρχήσει στην αντίληψη του υπουργείου η ιδιότητα του “εκπαιδευτικού-βαλίτσα” 
(Μαυρογιώργος, 2005, σ. 350). Η πρόσληψη του αναπληρωτή γίνεται αιφνιδιαστικά 
και με την απαίτηση να βρίσκεται σε μηδενικό χρόνο στη θέση του και έτοιμος να 
αναλάβει καθήκοντα. Επιπλέον, τα χρόνια που εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση, οι 
διορισμοί έχουν μηδενιστεί. Το γεγονός αυτό εγκλωβίζει ένα μεγάλο ποσοστό εκπαι-
δευτικών σε αυτή την “ευέλικτη” (για το υπουργείο), αλλά δυσάρεστη (για τους εκπαι-
δευτικούς) σχέση εργασίας. Ταυτόχρονα, όπως είναι επόμενο, η αύξηση της ανεργίας 
επιμηκύνει το χρόνο από την αποφοίτηση μέχρι το διορισμό, απαξιώνοντας στην πράξη 
τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

γ. Θεσμικός άξονας. 

Πολλές φορές αναφέρεται ότι η εκπαίδευση δεν είναι επάγγελμα, αλλά “λειτούργημα”, 
γεγονός που τονίζει ότι έχει συγκεκριμένη αποστολή, η οποία ορίζεται από το Σύ-
νταγμα (άρθρο 16, §2) και είναι η ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή 
των Ελλήνων, η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και η διάπλασή 
τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Αυτή η διάσταση οδηγεί στη διαμόρφωση 
συγκεκριμένων επαγγελματικών αξιών, που διέπουν τον εκπαιδευτικό σε όλη τη διάρ-
κεια της επαγγελματικής του διαδρομής και σχετίζονται με την παιδαγωγική ελευθερία, 
την ισότητα των μαθητών ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή και γενικότερα το σε-
βασμό των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση. 

Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού και σχολική κουλτούρα 

Η μελέτη της κουλτούρας των σχολικών οργανισμών έχει απασχολήσει την εκπαιδευ-
τική έρευνα τα τελευταία χρόνια, καθώς θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες 
που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων ως οργανισμών (Χα-
τζηπαναγιώτου, 2008, σ. 213). Η σχολική κουλτούρα σχετίζεται με την “ατμόσφαιρα” 
που επικρατεί και πολλές φορές ταυτίζεται με την έννοια του κλίματος. Σε κάθε περί-
πτωση, μπορούμε να διακρίνουμε μία εξωτερική διάσταση της κουλτούρας, που σχετί-
ζεται με την κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό του σχολείου και μία εσωτερική, που 
σχετίζεται με τις ανθρώπινες σχέσεις και περιλαμβάνει την αίσθηση ικανοποίησης και 
την υπερηφάνεια για τον οργανισμό, αλλά και τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού 
και την επιδίωξη κοινών στόχων (Ανθοπούλου, 1999β, σ. 27). Η κουλτούρα, καθώς 
συνδέεται με την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων σε μία σχολική μονάδα, 
καθορίζεται από τη νοοτροπία τους και ταυτόχρονα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη 
συμπεριφορά τους. Έτσι, έχει ιδιαίτερη αξία η μελέτη της αλληλεπίδρασης της κουλ-
τούρας με τα στοιχεία που διαμορφώνουν την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευ-
τικών. 
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Η καθημερινότητα στις σχολικές μονάδες έχει δείξει ότι η σχολική κουλτούρα συνδια-
μορφώνεται από όλους τους εκπαιδευτικούς και κυρίως από τους παλαιότερους. Για το 
λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η συχνά παρατηρούμενη εικόνα του εκπαιδευτικού 
που, όσο αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας του, τόσο αποκτά υπαλληλική νοοτροπία 
και χαρακτηρίζεται από αδιαφορία και τάση “διεκπεραίωσης” της διδασκαλίας. Η 
στάση αυτή διαμορφώνει και ένα αντίστοιχο άνευρο κλίμα μάθησης στο σχολείο. 

Η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία έχει και μία διάσταση που σχετίζεται με τη σχέση 
παλαιού-νέου εκπαιδευτικού, η οποία φαίνεται έντονα κατά την υποδοχή του νεοδιό-
ριστου στο σύστημα. Ο καινούριος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα, 
χωρίς ουσιαστική υποστήριξη, μόλις παρουσιαστεί στη διεύθυνση εκπαίδευσης που α-
νήκει και συνήθως αποστέλλεται στο πιο απομακρυσμένο σχολείο της περιοχής. Εκεί, 
εκτός του ότι έχει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας, συνήθως, με την επίκληση της 
παλαιότητας, του αναθέτουν τα δυσκολότερα αντικείμενα, αλλά και τα δυσκολότερα 
τμήματα (που προφανώς αποφεύγουν όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί της μονάδας). Ο 
νέος εκπαιδευτικός μαθαίνει με τον πιο δύσκολο τρόπο την πραγματικότητα της εκπαί-
δευσης, συχνά απογοητεύεται και υιοθετεί μία αντίστοιχη στάση, την οποία μεταφέρει 
στο χώρο διδασκαλίας. 

Ένα άλλο στοιχείο που διαμορφώνει την ταυτότητα των εκπαιδευτικών και που καθο-
ρίζει τον τρόπο που βλέπουν το σχολείο και την αποστολή του, είναι η προϋπηρεσία 
πολλών σε φροντιστήρια. Η κουλτούρα του φροντιστηρίου μεταφέρεται και στις σχο-
λικές αίθουσες και καθορίζει τις μεθόδους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Για 
παράδειγμα, είναι πολύ συχνό φαινόμενο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών να 
παραγκωνίζεται η ανακαλυπτική μάθηση και η πειραματική προσέγγιση, προς όφελος 
της επίλυσης περισσότερων ασκήσεων. Βέβαια, το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά 
πολύπλοκο, γιατί η στάση αυτή προωθείται γενικότερα από την κοινωνία. Ειδικά στο 
Λύκειο και λόγω των Πανελλαδικών εξετάσεων στο τέλος της τρίτης Λυκείου, καλό 
σχολείο θεωρείται εκείνο όπου λύνονται πολλές και δύσκολες ασκήσεις, άρα εκείνο 
που συναγωνίζεται το φροντιστήριο. Είναι μία άποψη που συμμερίζεται μεγάλο μέρος 
της κοινωνίας αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας και που καθορίζει τη φυσιογνω-
μία του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μία ιδιαίτερη πτυχή, που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού, είναι η 
επιρροή των αναπληρωτών στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. Τα τελευταία 
χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αναπληρωτών στην εκπαίδευση. Για το 
έτος 2015-16, η αναλογία αναπληρωτών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυμάνθηκε στο 9%, ενώ στην ειδική εκπαίδευση η 
αναλογία των αναπληρωτών ανέβηκε στο 245% (Κορδής, 2016). Μάλιστα, η αναλογία 
αυτή δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. 
Ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα σχολεία της επαρχίας, παρατηρείται το φαινόμενο να 
ξεκινάει η σχολική χρονιά με ελάχιστους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια (και συχνά μή-
νες μετά την έναρξη του έτους) τα κενά καλύπτονται με αναπληρωτές, οι οποίοι όμως 
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είναι διαφορετικοί κάθε χρόνο. Το γεγονός αυτό αποκλείει τη δημιουργία σταθερού 
κλίματος και τελικά αποδομεί τη σχολική κουλτούρα. 

Σε όλες τις συνθήκες κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας και τη 
μετάδοσή της στα νέα μέλη της σχολικής μονάδας έχει ο διευθυντής. Γενικότερα ο 
διευθυντής πρέπει να περιφέρεται στο σχολικό οργανισμό, να συναναστρέφεται τους 
πάντες και να επιδεικνύει εκείνες τις στάσεις και συμπεριφορές που θα ήθελε να υιο-
θετήσουν και οι υπόλοιποι (Ανθοπούλου, 1999β, σ. 24). Ειδικά όσον αφορά στις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνονται σε πολλά σχολεία, όπως τα επαρχιακά σχολεία που α-
ναφέρθηκαν, ο διευθυντής αποτελεί το μοναδικό συντελεστή που μπορεί να προσδώσει 
σταθερότητα και συνέχεια, αλλά και να αποτελέσει “το πρότυπο που θα μεταδώσει 
στους υπόλοιπους τον πυρήνα των κοινών πεποιθήσεων, αξιών και συμπεριφορών” 
(Χατζηπαναγιώτου, 2008, σ. 223). 

Παρούσα συγκυρία και ανέλιξη εκπαιδευτικών 

Η αντανάκλαση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών στην εκ-
παίδευση είναι εμφανής, όπως και οι επιπτώσεις της στην αποδόμηση της σχολικής 
κουλτούρας. Η οικονομική δυσπραγία έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση της υλικοτεχνι-
κής υποδομής των σχολείων, αλλά και στην επιδείνωση των συνθηκών διδασκαλίας 
(π.χ. περιορισμός των κονδυλίων για θέρμανση των αιθουσών), καταστάσεις που επη-
ρεάζουν αρνητικά την εξωτερική διάσταση της κουλτούρας του σχολείου. Επίσης, ήδη 
αναφέρθηκε το γεγονός της αποδόμησης της κουλτούρας από τη διατάραξη της στελέ-
χωσης των σχολείων με τη μείωση του προσωπικού και την αύξηση των αναπληρωτών. 
Αυτή η επιδείνωση του κλίματος στα σχολεία, όπως είναι αναμενόμενο, επηρεάζει αρ-
νητικά τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Δεδομένης όμως της αναζήτησης μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και ταυτόχρονα 
με την προσπάθεια ενίσχυσής της μέσα από την ανατροπή της κακής οικονομικής κα-
τάστασης, θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσής της, στις παρούσες συνθήκες. 
Σημαντικός άξονας στην προσπάθεια αυτή μπορεί να είναι η διαμόρφωση συνθηκών 
για την επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών, καθώς οι συνθήκες αυτές παίζουν 
καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση κουλτούρας αποτελεσματικότητας, μέσα από την 
αντίστοιχη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας. 

Η επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών συνήθως αναφέρεται στην άνοδο στην 
ιεραρχία της υπηρεσίας τους. Είναι καλύτερα όμως, να θεωρείται ως το επιστέγασμα 
της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η τελευταία μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία 
απόκτησης γνώσεων που βοηθούν στην πρακτική άσκηση του επαγγέλματος 
(Argyropoulou, 2014). H επαγγελματική ανάπτυξη όμως, αποτελεί αναπόσπαστο μέ-
ρος της ατομικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
μέσω της επαγγελματικής μάθησης (Zaščerinska, 2010). Η τελευταία διαπίστωση ανα-
δεικνύει και το ρόλο της επιμόρφωσης στην ανέλιξη των εκπαιδευτικών. 
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Οι διορισμοί των εκπαιδευτικών έχουν πραγματοποιηθεί είτε με γραπτό διαγωνισμό 
ΑΣΕΠ, είτε μέσω επετηρίδας/πίνακα αναπληρωτών. Η εισαγωγή τους στο επάγγελμα 
συνοδεύεται από ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης, το οποίο, 
κατά την άποψη του γράφοντος, κρίνεται στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκές. Στη 
συνέχεια υπάρχει μία σειρά από επιμορφωτικά προγράμματα που, όπως αναφέρθηκε 
ήδη, δεν ανταποκρίνονται συνήθως στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, ή γίνονται στα 
πλαίσια της προώθησης κάποιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, σχεδιασμένης χωρίς 
τους εκπαιδευτικούς, από την κορυφή της ιεραρχίας (συνήθως από το Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής). Σε κάποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έχουν την εντύπωση 
ότι κάποια προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται με κριτήριο την απορρόφηση σχετικών 
κονδυλίων, συνήθως ευρωπαϊκών, ή αλλιώς, “γίνονται για να γίνονται”. Το αποτέλε-
σμα είναι η μικρή συμμετοχή, κυρίως από άτομα που θέλουν να εμπλουτίσουν το φά-
κελό τους με μία ακόμα “βεβαίωση συμμετοχής” σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. 
Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μία ιδιότυπη κατάσταση, καθώς η απειλή 
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έστειλε ένα μεγάλο μέρος αυτών στο κυνήγι τυ-
πικών προσόντων κάθε λογής, που μπορεί να έχουν ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές 
τους ανάγκες, ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για να γίνει πιο αποτελεσματική, θα πρέπει να τεθεί 
σε νέες βάσεις. Η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών είναι αποτελεσματικότερη 
και εγκυρότερη, όταν γίνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η ενδοσχολική επιμόρ-
φωση εξασφαλίζει περισσότερες προϋποθέσεις για την αντιστοιχία ανάμεσα στις ανά-
γκες των εκπαιδευτικών και το επιμορφωτικό πρόγραμμα, για τη σύνδεση θεωρίας και 
πράξης, αλλά και για τη δημιουργία νοοτροπίας καινοτομίας στο σχολείο (Μαυρογιώρ-
γος, 1999, σ. 110). Εκτός του ότι αναδεικνύει τη σχολική μονάδα σε φορέα επιμόρφω-
σης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μαζικότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. 

Η πρόσφατη βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν, πως οι καλύτε-
ρες δραστηριότητες μακροπρόθεσμης επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η παρατήρηση 
συναδέλφων και η ανταλλαγή εμπειριών. Πλέον, τονίζεται η σημασία της ενδυνάμω-
σης των εκπαιδευτικών μέσω της συνεργασίας, όπως και η ανάπτυξη σχολικής κουλ-
τούρας καταμερισμού αξιών, η οποία περιστρέφεται γύρω από την έννοια της “κοινό-
τητας επαγγελματικής μάθησης”. Είναι σημαντικό να αφιερωθεί χρόνος για την οικο-
δόμηση συνεργατικής κουλτούρας μέσα στα σχολεία, όπου οι εκπαιδευτικοί θα ενθαρ-
ρύνονται να εκφράσουν τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους, αναπτύσσοντας ένα κοινό 
όραμα για το σχολείο (Caena, 2011, p. 5). 

Σε ένα τέτοιο κλίμα, αναδεικνύεται για ακόμα μία φορά  ο ρόλος του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής, ως ηγέτης, θα πρέπει να επιδίδεται όχι μόνο στη δική 
του αυτοβελτίωση, αλλά επίσης να προάγει τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών με 
τους συναδέλφους. Μπορεί να αναλάβει το ρόλο του μέντορα για την αυτο-ανακάλυψη 
και την αυτοπραγμάτωση των εκπαιδευτικών. Να τους παρακινήσει, να ακολουθήσουν 
τα ενδιαφέροντά τους, να τους βοηθήσει να αναπτύξουν το δικό τους ύφος, αλλά και 
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να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους και να είναι σε θέση να εφαρμό-
σουν τα ευρήματα αυτά για να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους ανά-
πτυξη (Zaščerinska, 2010). 

Επίλογος 

Η σχολική αποτελεσματικότητα, αν σχετιστεί με το κατά πόσο εκπληρώνει την απο-
στολή της εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα, είναι απαραίτητη, ασχέτως 
της οικονομικής συγκυρίας. Η σημερινή κατάσταση απλά καθορίζει τους τρόπους και 
τις μεθόδους για της επίτευξή της, μέσω της ανάπτυξης της επαγγελματικής ταυτότητας 
των εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας αποτελεσματικότητας. 
Είναι προτιμότερο στις σημερινές συνθήκες να απομακρυνθούμε από πολυδάπανα κε-
ντρικά σχεδιασμένα και απρόσωπα προγράμματα επιμόρφωσης και να εστιάσουμε την 
προσοχή μας στους καθημερινούς τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί, τα στε-
λέχη της διοίκησης, οι σχολικοί σύμβουλοι κατανοούν, εξηγούν και διαμορφώνουν με-
τασχηματιστικές παρεμβάσεις στο σχολείο.  
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Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο διδασκαλίας του προγραμματισμού στο δημοτικό 
σχολείο. Τα συμπεράσματα από δύο ερευνητικές προσπάθειες 

Φωκίδης Εμμανουήλ  
Ph. D., Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

fokides@aegean.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία συνοψίζει τα ευρήματα δύο ερευνητικών πρωτοβουλιών που είχαν ως 
κεντρικό θέμα τη διερεύνηση της δυνατότητας διδασκαλίας εννοιών του προγραμματι-
σμού με παιγνιώδη τρόπο, σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού. Στις έρευνες 
αυτές φάνηκε ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν ένα προγραμματιστικό περιβάλλον όπου 
κυριαρχούσε ο παιγνιώδης χαρακτήρας, είχαν καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα σε σύ-
γκριση με συμβατικές διδακτικές μεθόδους. Αυτό το εύρημα ερμηνεύεται από ένα συν-
δυασμό παραγόντων όπως η ομαδική εργασία, η ενεργός συμμετοχή και τα περισσότερα 
κίνητρα για μάθηση. Τα παραπάνω οδήγησαν στον ορισμό ενός νέου πλαισίου για τον 
προγραμματισμό ως διδακτικού αντικειμένου στο δημοτικό σχολείο, αλλά και στην ανά-
γκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: μαθητές δημοτικού, προγραμματισμός, τρισδιάστατα παιχνίδια, Kodu  

Εισαγωγή 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται για την Πληροφορική είναι το πώς μπορούμε 
να μετατρέψουμε τους νέους από χρήστες της τεχνολογίας σε ικανούς σχεδιαστές και δη-
μιουργούς μέσω αυτής (OECD, 2015). Αρκετοί θεωρούν ότι κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με 
την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον προγραμματισμό (Resnick et al., 2009). Ο 
προγραμματισμός είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου στις 
δύο τελευταίες τάξεις, στα πλαίσια της διδασκαλίας της Πληροφορικής (ΥΠΔΒΜΘ, 
2003). Όμως, το περιεχόμενό του, όπως θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, είναι τόσο 
φτωχό που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνει τους στόχους του. Έτσι, μέσω δύο 
ερευνητικών προσπαθειών, κατά το προηγούμενο έτος, διερευνήθηκαν δύο κατευθύνσεις: 
(α) ο εμπλουτισμός του περιεχομένου του διδακτικού αντικειμένου του προγραμματισμού 
και (β) η καλύτερη οριοθέτηση των στόχων του. Και οι δύο έρευνες είχαν κοινά χαρακτη-
ριστικά: (α) διερευνήθηκαν οι δυνατότητες χρήσης προγραμματιστικών εργαλείων που α-
ξιοποιούν το στοιχείο τη διασκέδασης και του παιχνιδιού, (β) διδάχθηκαν προγραμματι-
στικές έννοιες πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα και (γ) είχαν 
διάρκεια και δείγμα που επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.  

Τα κύρια ερευνητικά τους ερωτήματα ήταν: (α) σε ποιο βαθμό τα παιδιά του δημοτικού 
μπορούν να κατανοήσουν σύνθετες προγραμματιστικές έννοιες, (β) ποια είναι η ενδεδειγ-
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μένη διδακτική μεθοδολογία και (γ) τι ρόλο παίζει το στοιχείο του παιχνιδιού και της δια-
σκέδασης. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά αυτές οι προσπά-
θειες και τα συμπεράσματά τους και με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, γίνονται συ-
γκεκριμένες προτάσεις ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση.  

Ο προγραμματισμός ως διδακτικό αντικείμενο  

Ο προγραμματισμός εντάσσεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπου-
δών, ως μέρος του μαθήματος της Πληροφορικής στο δημοτικό, στις δύο τελευταίες τά-
ξεις. Ως στόχοι αναφέρονται η χρήση μιας απλής γλώσσας προγραμματισμού, έτσι ώστε 
οι μαθητές να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν απλές εντολές με στόχο να δημιουργήσουν 
σχήματα ή να λύσουν κάποιο απλό πρόβλημα, κατανοώντας έτσι την έννοια των αλγοριθ-
μικών δομών, καλλιεργώντας την ικανότητα σχεδίασης και εφαρμογής προγραμμάτων (Υ-
ΠΔΒΜΘ, 2003). Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται ως φτωχό ως προς 
τη διάρκεια και το περιεχόμενό του (Γρηγοριάδου, Γόγουλου, & Γούλη, 2002). Φαίνεται 
μάλιστα ότι  και στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθη-
τών ούτε είναι αποτελεσματικό στο να μεταφέρει τις αρχές του προγραμματισμού (Ξυνό-
γαλος, Σατρατζέμη, & Δαγδιλέλης, 2000). Έτσι, ανακύπτουν δυσκολίες όπως: (α) αδυνα-
μία εντοπισμού της σχέσης μεταξύ προγράμματος και μηχανισμού εκτέλεσης (Ξυνόγαλος, 
2002), (β) αδυναμία εξήγησης των αποτελεσμάτων (Γρηγοριάδου, Γόγουλου, & Γούλη, 
2002) και (γ) δυσκολίες κατανόησης προγραμματιστικών εννοιών (Εφόπουλος, Ευαγγελί-
δης, Δαγδιλέλης, & Κλεφτόδήμος, 2005).  

Από την άλλη πλευρά, είναι δεδομένο ότι ο προγραμματισμός ενισχύει μία σειρά από νοη-
τικές και γνωστικές δεξιότητες των μαθητών. Κινητοποιούνται, έχουν την ευκαιρία για 
διερευνητική μάθηση, αποκτούν δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση ενός προ-
γραμματιστικού προβλήματος, τη δημιουργία και το σχεδιασμό αλγορίθμων, τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση ενός προγράμματος (Harms et al., 2012). Τα οφέλη επεκτείνονται και 
σε άλλους τομείς, βελτιώνοντας την υπολογιστική και την αλγοριθμική σκέψη (Grover & 
Pea, 2013), τις ανώτερες πνευματικές ικανότητες, και τις ικανότητες επίλυσης προβλημά-
των (Kafai, Burke, & Resnick, 2014). Υπάρχει εκτενέστατη βιβλιογραφία σχετικά με τους 
τρόπους που μπορεί να διδαχθεί ο προγραμματισμός σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. 
Από την επισκόπησή της, φαίνεται ότι το Scratch συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επιστη-
μονικής κοινότητας και αρκετοί επισημαίνουν ότι μέρος της αποτελεσματικότητάς του ο-
φείλεται στον παιγνιώδη χαρακτήρα του (ενδεικτικά, Su, Huang, Yang, Ding, & Hsieh, 
2015). Διερευνώντας παραπάνω αυτό το στοιχείο, διαπιστώθηκε ότι πολύ θετικά αποτελέ-
σματα έχουν προγραμματιστικά περιβάλλοντα που ο σκοπός τους είναι η κατασκευή παι-
χνιδιών. Και σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ότι οι μαθητές γίνονται πιο δημιουργικοί, 
αποκτούν κίνητρα για μάθηση (Hayes & Games, 2008) και βελτιώνουν την αλγοριθμική 
τους σκέψη (Preston & Morrison, 2009). 
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Διερευνώντας εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας του προγραμματισμού  

Έχοντας ως δεδομένο ότι τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα με παιγνιώδη χαρακτήρα 
δείχνουν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, το ενδιαφέρον στράφηκε προς αυτά και απο-
φασίστηκε να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Έτσι, οργανώθηκαν, μέσα στο 
2016, δύο ερευνητικές δράσεις. Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζεται πολύ συ-
νοπτικά η ταυτότητά τους και τα βασικά τους συμπεράσματα.  

Έρευνα 1 

Η έρευνα αυτή είχε ως ομάδα-στόχο μαθητές της Στ΄ τάξης (Φωκίδης & Μπούκλα, 2016). 
Οι προγραμματιστικές έννοιες που επιλέχθηκαν ως διδακτικό αντικείμενο ήταν οι μετα-
βλητές, η δομή ακολουθίας και οι υπορουτίνες. Η διάρκεια ήταν περίπου ένας μήνας και 
περιλάμβανε δύο δίωρες διδακτικές παρεμβάσεις για κάθε έννοια. Το εργαλείο που επιλέ-
χθηκε για τη διδασκαλία του προγραμματισμού ήταν το Kodu της Microsoft Research Labs 
(http://www.kodugamelab.com/), το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη τρισδιάστατων παιχνι-
διών μέσω οπτικού προγραμματισμού με πολύ απλούς κανόνες που στηρίζονται σε φυσι-
κούς όρους και έννοιες όπως βλέπω, ακούω και συγκρούομαι. Απευθύνεται σε παιδιά ηλι-
κίας από 10 ετών και πάνω.  

Οι μαθητές εργάστηκαν χωρισμένοι σε ζευγάρια, τόσο με το Kodu όσο και χωρίς αυτό. Ο 
εκπαιδευτικός της Πληροφορικής παρουσίαζε το διδακτικό αντικείμενο του μαθήματος 
και ζητούσε από τους μαθητές να επιλύσουν σχετικά προβλήματα υλοποιώντας μικρά παι-
χνίδια με το Kodu. Σε επόμενη φάση, ο εκπαιδευτικός έθετε προβλήματα από την καθη-
μερινότητα, σχετιζόμενα με την υπό εξέταση προγραμματιστική έννοια και οι μαθητές τα 
επιλύαν, στο χαρτί, με τη μορφή ψευδοκώδικα. Για να συγκριθούν τα αποτελέσματα, δη-
μιουργήθηκαν άλλες δύο ομάδες μαθητών. Μία ομάδα δεν διδάχθηκε συστηματικά προ-
γραμματισμό. Αξιολογήθηκε δηλαδή τι μπορούν να αντιληφθούν οι μαθητές διαισθητικά 
σχετικά με τις προαναφερθέντες προγραμματιστικές έννοιες. Η ομάδα αυτή χρησιμοποί-
ησε το Kodu και εκτέλεσε τις ίδιες δραστηριότητες με την προηγούμενη ομάδα, έχοντας 
την υποστήριξη του εκπαιδευτικού μόνο σε θέματα χρήσης του Kodu και συμπλήρωσε τα 
ίδια φύλλα αξιολόγησης. Η άλλη ομάδα διδάχθηκε τις προγραμματιστικές έννοιες με συμ-
βατικό/παραδοσιακό τρόπο. Ο εκπαιδευτικός δίδαξε χρησιμοποιώντας σημειώσεις, πα-
ρουσιάσεις, έντυπα, και τον πίνακα και οι μαθητές εκτέλεσαν τις ίδιες δραστηριότητες με 
τις άλλες ομάδες. Συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές της Στ' τάξης τριών γειτονικών σχο-
λείων της Αττικής. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών έγινε με pre-test (απ' όπου 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων), με 
φύλλα αξιολόγησης που δίνονταν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάποιας 
έννοιας. Επίσης, στο τέλος της ερευνητικής παρέμβασης, δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο, με 
σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των μαθητών για το Kodu. 
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Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ενώ οι ομάδες είχαν αρχικά το ίδιο (σχεδόν 
μηδενικό) επίπεδο γνώσεων στις συγκεκριμένες προγραμματιστικές έννοιες,  η ομάδα που 
διδάχθηκε συστηματικά με το Kodu, είχε στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα 
από όλες τις άλλες ομάδες σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις (δομή ακολουθίας και υπο-
ρουτίνες). Στις μεταβλητές, τα αποτελέσματά της ήταν τα ίδια με αυτά της ομάδας που δεν 
διδάχθηκε συστηματικά, αλλά ξεπέρασε την ομάδα που διδάχθηκε συμβατικά. Όσον α-
φορά τις εντυπώσεις των μαθητών αναφορικά με την επαφή τους με το Kodu, αυτές ήταν 
ιδιαίτερα θετικές. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανέφεραν ότι τους άρεσε από πολύ η 
επαφή τους με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ότι το βρήκαν πολύ ελκυστικό. Παράλ-
ληλα, δήλωσαν ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή των μαθημάτων του προ-
γραμματισμού με τη χρήση του Kodu και έκριναν τα μαθήματα ως ευχάριστα, διασκεδα-
στικά και σαν παιχνίδι.  

Έρευνα 2 

Στην δεύτερη έρευνα, ομάδα-στόχος ήταν μαθητές της Ε  ́τάξης (Χατζηγρηγορίου & Φω-
κίδης, 2016). Έχοντας ως οδηγό την προηγούμενη έρευνα, όπου η συμβατική διδασκαλία 
δεν έδωσε θετικά αποτελέσματα, αποφασίστηκε η περαιτέρω διερεύνηση διδακτικών σχη-
μάτων που περιστρέφονται γύρω από την ομαδική εργασία. Έτσι, δημιουργήθηκαν και 
πάλι τρεις ομάδες μαθητών, που και οι τρεις εργάστηκαν ομαδικά. Στην πρώτη, ο εκπαι-
δευτικός της Πληροφορικής είχε ενεργό ρόλο, διδάσκοντας συστηματικά στοιχεία προ-
γραμματισμού, δίνοντας παραδείγματα στο Kodu και παρέχοντας υποστήριξη στους μα-
θητές. Στη δεύτερη, ο εκπαιδευτικός είχε υποστηρικτικό ρόλο (μόνο για τεχνικά θέματα) 
και οι μαθητές μελετούσαν τις προγραμματιστικές έννοιες και τα ανάλογα παραδείγματα 
από αναλυτικές σημειώσεις. Στην τελευταία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν και πάλι 
περιορισμένος και, επιπλέον, οι μαθητές δεν είχαν στη διάθεσή τους τις σημειώσεις, ανα-
ζητήσαν μόνοι τους λύσεις. Να σημειωθεί ότι κανένας μαθητής, και σε καμία ομάδα, δεν 
γνώριζε τη χρήση του Kodu. 

Βασική επιδίωξη ήταν οι μαθητές να κατασκευάσουν ένα σύνθετο παιχνίδι. Αυτό υλοποι-
ήθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο, ζητήθηκε από τους μαθητές η κατασκευή ενός απλού 
παιχνιδιού, χωρίς προγραμματιστικά στοιχεία, με σκοπό την εξερεύνηση των αντικειμένων 
που περιλαμβάνονται στο Kodu. Στο δεύτερο, ζητήθηκε η κατασκευή ενός άλλου παιχνι-
διού, με την προσθήκη στοιχείων αλληλεπίδρασης με τα αντικείμενα και η υλοποίηση ενός 
απλού σεναρίου. Έτσι, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με σημαντικές προγραμματιστικές έν-
νοιες όπως λογικές εκφράσεις (AND, OR), οι συνθήκες (When-Do) και οι υπορουτίνες. 
Στο τελικό στάδιο, ζητήθηκε η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου και σύνθετου παιχνιδιού 
με την προσθήκη όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων. Η παρέμβαση είχε σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με την πρώτη (περίπου τρεις μήνες, 70 ώρες για κάθε ο-
μάδα). Αυτό έγινε λόγω της αναγκαιότητας να έχουν οι μαθητές αρκετό χρόνο ώστε να 
κατανοήσουν τις διάφορες έννοιες και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν. Η παρέμβαση 
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υλοποιήθηκε σε τρία τμήματα της Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου στην Αθήνα και συμμε-
τείχαν 60 μαθητές.  

Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο εντυ-
πώσεων για το Kodu και τα παιχνίδια που κατασκεύασαν οι μαθητές, τα οποία αξιολογή-
θηκαν. Για την αξιολόγησή τους χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου 
και επινοήθηκε ένα σύνθετο σύστημα βαθμολόγησης που περιείχε ποσοτικά αλλά και 
ποιοτικά κριτήρια. Στα ποσοτικά κατατάσσονταν ο αριθμός των αντικειμένων και τα είδη 
των εντολών που χρησιμοποιήθηκαν, αν χρησιμοποιήθηκαν σωστά και αν υπήρχαν λάθη 
στις εντολές. Ως ποιοτικά κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια που προτείνουν οι 
Consalvo και Dutton (2006), δηλαδή η αισθητική αρτιότητα του παιχνιδιού, η περιπλοκό-
τητα του χώρου που εκτυλίσσονταν τα παιχνίδια, η περιπλοκότητα των εντολών στα αντι-
κείμενα και τους χαρακτήρες, το gameplay, το σενάριο, κτλ.  

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η διδακτική προσέγγιση, με εξαίρεση το 
παιχνίδι στο δεύτερο στάδιο, δεν είχε στατιστικώς σημαντική επίδραση στην συνολική 
βαθμολογία των παιχνιδιών. Στο παιχνίδι του δεύτερου σταδίου, η ομάδα που είχε την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και η ομάδα που δεν είχε καμία απολύτως καθοδήγηση, 
πέτυχαν εξίσου καλά αποτελέσματα, καλύτερα από αυτά της ομάδας που είχε στη διάθεσή 
της γραπτές σημειώσεις. Επίσης, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 
ομάδων, σε καμία από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εντυπώσεων. Συγκεκριμένα, 
σε όλες τις ομάδες το Kodu άρεσε πολύ ως σύνολο και τους φάνηκε εύκολη η κατασκευή 
παιχνιδιών με προγραμματισμό. Τέλος, η ικανοποίηση από τη χρήση του Kodu ήταν με-
γάλη. 

 Συζήτηση-Προς ένα νέο πλαίσιο 

Όσον αφορά το Kodu, μία πρώτη σημαντική επισήμανση σχετικά με όσα παρουσιάστηκαν 
στην προηγούμενη ενότητα είναι ότι τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας είναι σύμφωνα 
με τα ευρήματα άλλων, ανάλογων ερευνών (ενδεικτικά, 2013; Earp, Dagnino, & Ott, 
2014). Στοιχεία που επισημαίνονται από τις έρευνες αυτές στα οποία συμφωνούν τα ευρή-
ματα της παρούσας εργασίας, είναι ότι το Kodu κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο, λόγω του 
παιγνιώδους χαρακτήρα του, και το ότι βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα 
τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορεί να ειπωθεί, με 
σχετική ασφάλεια, ότι η χρήση του παιγνιώδους προγραμματιστικού περιβάλλοντος του 
Kodu προκρίνεται, συγκριτικά με άλλες πιο συμβατικές προσεγγίσεις. 

Με βάση τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας, φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία 
το διδακτικό σχήμα που θα ακολουθηθεί. Αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι καμία 
ομάδα δεν είχε στατιστικά σημαντική διαφορά από τις άλλες. Με μία πρώτη ματιά, το 
εύρημα προκαλεί εντύπωση και ίσως θεωρηθεί δυσερμήνευτο. Μία όμως πιο προσεκτική 

543

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



ανάγνωσή των αποτελεσμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Α-
ντίθετα με άλλες έρευνες, έγινε αξιολόγηση των παιχνιδιών που παρήγαγαν οι μαθητές. 
Συνεπώς, δεν αξιολογήθηκε ένα "στιγμιαίο" αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα σε ένα δια-
γώνισμα, αλλά το αποτέλεσμα πολύωρης εργασίας. Είναι πιθανό οι τρεις ομάδες κατά την 
πορεία των μαθημάτων να είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, που να οφείλοντας στη 
μέθοδο διδασκαλίας. Φαίνεται όμως πως αυτές εξομαλύνθηκαν όσο οι μαθητές διέθεταν 
ώρες για τη βελτίωση των παιχνιδιών τους. Συνεπώς, ακόμα κι αν κάποια διδακτική μέθο-
δος υστερούσε σε σχέση με τις άλλες, οι μαθητές ήταν ο παράγοντας εκείνος που ισορρό-
πησε τα αποτελέσματα. Άρα, θα πρέπει να εξετάσουμε το πως εργάστηκαν οι μαθητές. 
Κυρίαρχο στοιχείο ήταν το γεγονός ότι οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά. Οι μαθητές συ-
νεργάστηκαν μεταξύ τους, εφαρμόζοντας κατ' ουσία την κονστρουκτιβιστική θεώρηση για 
τη διαδικασία της μάθησης (Ertmer & Newby, 2013). Είχαν έτσι την ευκαιρία να συμμε-
τάσχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, να εμβαθύνουν στο αντικείμενο και να ανα-
καλύψουν τις βασικές του αρχές με τις δικές τους δυνάμεις, όπως προτείνει η θεωρία της 
ανακαλυπτικής μάθησης (Dostál, 2015).  

Τα καλά αποτελέσματα ίσως να ενισχύθηκαν από τη χρήση εργαλείων που κίνησαν το 
ενδιαφέρον των μαθητών, όπως άλλωστε οι ίδιοι τόνισαν στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια. 
Η διαπίστωση αυτή είναι κοινή σε πολλές ανάλογες μελέτες (ενδεικτικά, Heinrich, 2012). 
Αυτό φαίνεται να είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κινήτρων για μάθηση και στην 
καλύτερη κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου του προγραμματισμού, που με τη σειρά 
του οδήγησε σε καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα, όπως επισημαίνεται και από άλλους 
ερευνητές (Snell & Snell-Siddle, 2013). Μάλιστα, επειδή είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν 
το αποτέλεσμα της εργασίας τους, εκτελώντας το παιχνίδι στο Kodu, οι μαθητές μπορού-
σαν να ελέγχουν εύκολα την πρόοδό τους, έχοντας έτσι μεγαλύτερο έλεγχο επάνω στη 
μαθησιακή διαδικασία και αυτονομία, όπως επισημαίνει ο West (2013). 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται στους εκπαιδευτικούς φορείς να εξετάσουν τη δυνα-
τότητα ένταξης παιγνιωδών προγραμματιστικών περιβαλλόντων, όπως το Kodu, στο πρό-
γραμμα σπουδών ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος διδασκαλίας του προγραμματισμού στο δη-
μοτικό σχολείο. Το πλαίσιο διδασκαλίας μπορεί να προκύψει από τη μεθοδολογία που ε-
φαρμόστηκε στις έρευνες που παρουσιάστηκαν: (α) ομαδική εργασία των μαθητών, (β) 
πάνω σε παιγνιώδη προγραμματιστικά περιβάλλοντα, (γ) με αυξημένη αυτονομία ώστε να 
ανακαλύψουν σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους λύσεις στα εκάστοτε προγραμματιστικά προ-
βλήματα, και (δ) με αρκετή άνεση χρόνου (σε διδακτικές ώρες) ώστε να καλλιεργηθεί η 
αναγκαία αλγοριθμική και μαθηματική σκέψη.  

Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη συνοψίζει τα συμπεράσματα δύο ερευνητικών προσπαθειών που εξέ-
τασαν τα αποτελέσματα της χρήσης παιγνιωδών προγραμματιστικών περιβαλλόντων, στην 

544

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



εκμάθηση βασικών στοιχείων προγραμματισμού σε μαθητές του δημοτικού. Παρά τα θε-
τικά αποτελέσματα, υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει να αναφερθούν. Τα δείγματα, αν 
και επαρκή για στατιστική ανάλυση, ήταν σχετικά μικρά. Η εξέταση περισσότερων προ-
γραμματιστικών εννοιών θα επέτρεπε την κατανόηση του εξεταζόμενου προβλήματος σε 
μεγαλύτερο βάθος. Τέλος, όπως σε κάθε έρευνα, οι συμμετέχοντες μαθητές, μπορεί να μην 
ήταν απόλυτα ειλικρινείς στις απαντήσεις τους σχετικά με τις εντυπώσεις τους, συνδέοντας 
τη διεξαγωγή της έρευνας με τη διαδικασία των εξετάσεων. Από τους περιορισμούς της 
εργασίας προκύπτουν και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Έτσι, μελλοντικές έρευνες 
θα μπορούσαν να διευρύνουν το μέγεθος του δείγματος και τη διάρκεια των παρεμβάσεων. 
Επίσης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία, όπως συνε-
ντεύξεις μαθητών και δασκάλων. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερο εύρος ποιοτικών και ποσο-
τικών στοιχείων. Η χρήση άλλων προγραμματιστικών εργαλείων θα επέτρεπε τη σύγκρισή 
τους και πιθανώς θα οδηγούσε στην επιλογή άλλου περιβάλλοντος ως καταλληλότερου. 
Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε μία προσπάθεια διδασκαλίας στοιχείων του προγραμματισμού 
σε ακόμα μικρότερες τάξεις. 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τους μελλοντικούς δρόμους για έρευνα, δύσκολα 
θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το θέμα έχει κλείσει. Σχεδιάζεται ήδη η συγκρότηση εκτενέ-
στερων προγραμμάτων παρεμβάσεων, σε διάρκεια και περιεχόμενο, αλλά και η χρήση άλ-
λων εργαλείων και διδακτικών μεθόδων. Εντούτοις, τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ενισχύουν 
την άποψη ότι τα παιγνιώδη προγραμματιστικά περιβάλλοντα έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην εκμάθηση προγραμματιστικών εννοιών, ειδικά στις μικρές ηλικίες. 

Βιβλιογραφία 

Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α. & Γούλη, Ε. (2002). Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγί-
σεις σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού: Προτάσεις διδασκαλίας. Στο Α. Δημη-
τρακοπούλου (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (σελ. 239-
248). 

Εφόπουλος, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Δαγδιλέλης, Β., & Κλεφτοδήμος, Α. (2005). Οι δυσκο-
λίες των αρχάριων προγραμματιστών. Στο Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 
3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής. Κόρινθος.  

Μαυρίδης, Α., Σιριβιάνου, Ε., & Αλεξογιαννοπούλου, Β. (2015). Διδασκαλία προγραμμα-
τισμού στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Πρακτικά 9ου Πα-
νελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής.  

Ξυνόγαλος, Σ. (2002). Εκπαιδευτική τεχνολογία: Ένας διδακτικός μικρόκοσμος για την ει-
σαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Εφαρμο-
σμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

545

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη Μ. & Δαγδιλέλης, Β. (2000). Η εισαγωγή στον προγραμματι-
σμό: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Ε-
ΤΠΕ.  

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-ΥΠΔΒΜΘ (2003). Διαθεμα-
τικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών. Ανακτήθηκε από http://www.pi-
schools.gr/programs/depps/ 

Φωκίδης, Ε., & Μπούκλα, Κ. (2016). Ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων σε παιδιά 
με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Kodu. Αποτελέσματα από πιλοτικό 
πρόγραμμα σε μαθητές της Στ  ́τάξης. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5(1), 90-103. 

Χατζηγρηγορίου, Μ., & Φωκίδης, Ε. (2016). Κατασκευή ψηφιακών παιχνιδιών για την 
ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων σε παιδιά. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρό-
γραμμα σε μαθητές της Στ΄ τάξης. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 2(5), 
27-44. 

Consalvo, M., & Dutton, N. (2006). Game analysis: Developing a methodological toolkit 
for the qualitative study of games. Game Studies, 6(1), 1-17. 

Dostál, J. (2015). Inquiry-based instruction: Concept, essence, importance and contribu-
tion. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Earp, J., Dagnino, F. M., & Ott, M. (2014). Learning through Game Making: an HCI Per-
spective. Universal access to information and knowledge (pp. 513-524). Springer Interna-
tional Publishing. 

Ertmer, P. A. & Newby, T. J. (2013). Behaviorism, cognitivism, constructivism: Compar-
ing critical features from an instructional design perspective. Performance Improvement 
Quarterly, 26(2), 43-71 

Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational thinking in K-12, a review of the state of the 
field. Educational Researcher, 42(1), 38-39. 

Harms, K. J., Kerr, J. H., Ichinco, M., Santolucito, M., Chuck, A., Koscik, T., ... & Kelle-
her, C. L. (2012, June). Designing a community to support long-term interest in program-
ming for middle school children. Proceedings of the 11th International Conference on In-
teraction Design and Children. ACM. 

Hayes, E. R., & Games, I. A. (2008). Making computer games and design thinking. A 
review of current software and strategies. Games and Culture, 3(3-4), 324-325. 

Heinrich, P. (2012). The iPad as a tool for education: A study of the introduction of iPads 
at Longfield Academy, Kent. Nottingham: NAACE: The ICT Association.  

Kafai, Y. B., Burke, Q., & Resnick, M. (2014). Connected Code: Why Children Need to 
Learn Programming. Mit Press. 

546

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD (2015). Students, com-
puters and learning: Making the connection. Paris: PISA, OECD Publishing. 

Preston, J., & Morrison, B. (2009). Entertaining education-using games-based and service-
oriented learning to improve STEM education. In Transactions on Edutainment III. Berlin-
Heidelberg: Springer 

Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., 
... & Kafai, Y. (2009). Scratch: programming for all. Communications of the ACM, 52(11), 
60-67. 

Snell, S., & Snell-Siddle, C. (2013). Mobile learning: The effects of gender and age on 
perceptions of the use of mobile tools. Proceedings of The Second International Confer-
ence on Informatics Engineering & Information Science (ICIEIS2013), 274-281. The So-
ciety of Digital Information and Wireless Communication. 

Su, A. Y., Huang, C. S., Yang, S. J., Ding, T. J., & Hsieh, Y. Z. (2015). Effects of annota-
tions and homework on learning achievement: an empirical study of Scratch programming 
pedagogy. Journal of Educational Technology & Society, 18(4), 331-343. 

West, D. M. (2013). Mobile learning: Transforming education, engaging students, and 
improving outcomes. Washington, Center for Technology Innovation at Brookings. 

547

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Επεκτείνοντας τις μαθησιακές εμπειρίες στη γωνιά οφθαλμιατρείου.  
Μελέτη περίπτωσης  

Ψαθοπούλου Παγώνα -Ξανθή 
Εργαστηριακός Συνεργάτης Α ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής Αθήνας 

xpenny@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση μελετούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβά-
λει η γωνιά του οφθαλμιατρείου στις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Παράλληλα, εστιάζουμε στην προσφορά της γωνιάς αυτής στην έγκαιρη διά-
γνωση και πρόληψη οφθαλμολογικών προβλημάτων. Η ποιοτική έρευνα που διεξή-
χθη χρησιμοποίησε το μεθοδολογικό εργαλείο της συμμετοχικής παρατήρησης, προ-
κειμένου να συγκεντρώσει και να παραθέσει σημαντικές ποιοτικές πληροφορίες για 
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εν λόγω γωνιάς, βασισμένες στις σύγχρονες αρ-
χές παιδαγωγικής και εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι 
η δημιουργία μιας γωνιάς οφθαλμιατρείου μπορεί να συμβάλει τόσο στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, όσο και στην ενημέρωση των γονέων σε 
οφθαλμολογικά ζητήματα, καθώς και στην πρόληψη κάποιων οφθαλμολογικών προ-
βλημάτων των παιδιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: βιωματική μάθηση, γωνιά οφθαλμιατρείου, οφθαλμολογικά προβλή-
ματα. 

Εισαγωγή 

Το σχολικό περιβάλλον και ειδικότερα ο σχεδιασμός και  η οργάνωση του χώρου της 
τάξης, κατέχουν σήμερα ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, 
εφόσον καθορίζουν σημαντικά την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, τις μεταξύ 
τους σχέσεις καθώς και τις σχέσεις των παιδιών με τους ενήλικες.  

Στην Ελλάδα, έμφαση δίνεται στην διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου των τάξεων 
σε γωνιές, εξοπλισμένες με το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό (Γερμανός, 2002). Οι 
γωνιές προσφέρονται και προσφέρουν ένα πλήθος μαθησιακών εμπειριών για την α-
νάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας (Σιβροπούλου, 1997). Η επιτυχία των 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται στις γωνιές καθορίζεται από την καλή οργάνωση 
του χώρου, το ίδιο και η μορφή των εμπειριών που θα αποκτήσουν τα παιδιά εκεί 
(Παπανικολάου, 1999). 

Το παιχνίδι (ελεύθερο και συμβολικό), παραμένει η διδακτική πρακτική βάση της ο-
ποίας, επιλέγεται και σχεδιάζεται το υλικό και οι δραστηριότητες στις γωνιές. Άλλω-
στε, στους χώρους προσχολικής αγωγής, η αξία του παιχνιδιού στη διαδικασία της 
μάθησης έχει αναγνωριστεί διεθνώς (Youell,2008; Frost,et.al.,2012; Cecchini,2015). 

Ιδιαίτερη μέριμνα, θα πρέπει να λαμβάνεται για την εύστοχη αναπροσαρμογή των 
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χώρων καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ειδικότερα, οι αρχικές γωνιές που 
έχουν σχεδιαστεί δύναται να τροποποιούνται μέσα στη σχολική χρονιά βάσει των ι-
δεών και των επιθυμιών των παιδιών (Ζάγγα, 2008).  

Ανάμεσα στις γωνιές που συνηθέστερα συναντάμε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
είναι και η γωνιά του ιατρείου. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δείχνουν ιδιαίτερο  
ενδιαφέρον για τη γωνιά αυτή, αναπτύσσουν και καλλιεργούν δεξιότητες και ικανό-
τητες που τα βοηθούν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Η γωνιά αυτή επιτρέπει σε 
όλα τα παιδιά να χειριστούν το υλικό εκφράζοντας τις σκέψεις τους, τους προβλημα-
τισμούς τους, τις φοβίες τους. υπό αυτή την έννοια, ευνοείται το αυθόρμητο παιχνίδι, 
το οποίο επιτρέπει στα παιδιά να αντιληφθούν καλύτερα τον πραγματικό κόσμο και 
να μιλήσουν γι’ αυτόν (Saracho, & Spodek, 1998). 

Επιπρόσθετα, η γωνιά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη παιδαγωγική αξία, αν λάβου-
με υπόψη μας το γεγονός ότι, ο οφθαλμολογικός έλεγχος επιβάλλεται πριν την ηλικία 
των τριών ετών για την έγκαιρη πρόληψη διαθλαστικών και άλλων ανωμαλιών (Τσι-
ναρέλης, 2005), γεγονός που ελάχιστοι γονείς γνωρίζουν (όπως οι ίδιοι αναφέρουν 
στην καθημερινή επαφή με τους παιδαγωγούς). Συνεπώς, η δημιουργία μιας γωνιάς 
οφθαλμιατρείου και όλων των δράσεων που προτείνονται μέσα από την παρούσα ει-
σήγηση, θα αποτελέσουν σημαντικές παρεμβάσεις συμβουλευτικής γονέων σε οφ-
θαλμολογικά ζητήματα. 

Τέλος, προκειμένου να προωθηθεί το παιχνίδι των παιδιών, σημαντικός αναδεικνύε-
ται ο ρόλος του παιδαγωγού. Ο παιδαγωγός διαμορφώνει ένα λειτουργικό και ενδια-
φέρον περιβάλλον γεμάτο μαθησιακές εμπειρίες, εξοπλισμένο με αντικείμενα, ποικί-
λα υλικά και πληροφοριακά στοιχεία που προκαλούν τα παιδιά να το εξερευνήσουν, 
να θέσουν ερωτήσεις, να προβληματιστούν (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 
2006). Ζεστός και ανατροφοδοτικός, υποστηρικτικός και διαχειριστής των υλικών 
προκειμένου να προσφέρει στα παιδιά υλικά και ιδέες ένα βήμα πέρα από τις ικανό-
τητες τους. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό της Αττικής, σε μία 
τάξη 22 παιδιών προσχολικής ηλικίας 4-5 ετών, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρί-
ου – Δεκεμβρίου 2016. 

Η συμμετοχική παρατήρηση αποτέλεσε το μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας μας, 
εφόσον σύμφωνα με πλήθος βιβλιογραφικών πηγών αποτελεί ένα από τα πολυτιμότε-
ρα και αποτελεσματικότερα εργαλεία εκπαιδευτικής έρευνας (Μάγος, 2005), προκει-
μένου να μελετήσουμε τη σχολική εμπειρία στο σύνολό της (Wright,1993) και να α-
νακαλύψουμε τα μυστικά του σχολείου (Woods, 1991), για τη δική μας περίπτωση τα 
μυστικά της τάξης μας. 

Συγκεκριμένα, για τους σκοπούς της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν καταγραφές των 

549

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



παιδιών καθ΄ όλη τη διάρκεια της μέρας, με ιδιαίτερη έμφαση τις ώρες του ελεύθερου 
παιχνιδιού τους στις γωνιές. Ο ίδιος ο ερευνητής πραγματοποίησε τις καταγραφές. 
Μετά και την ολοκλήρωση των καταγραφών ακολούθησε προσεκτική αποκωδικοποί-
ηση τους με έμφαση στη δημιουργία νέας γωνιάς (όπως προέκυπτε από την επιθυμία 
των παιδιών). Εν συνεχεία, διεξήχθησαν καταγραφές σχετικές με το παιχνίδι των παι-
διών στη νέα γωνιά, αλλά και συνδυαστικά στις υπάρχουσες γωνιές. 

Στην έρευνά μας, θέσαμε ως στόχο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη 
μιας νέας γωνιάς στον Βρεφονηπιακό σταθμό, όπου τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
οδηγούνται σε νέες μαθησιακές εμπειρίες, μέσα από συνδυασμό διδακτικών προσεγ-
γίσεων.  

Σχεδιασμός και ανάπτυξη γωνιάς οφθαλμιατρείου  

Η αφορμή δόθηκε από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία μιλούσαν για την δασκάλα τους και 
την εγχείριση που είχε κάνει στα μάτια της. Το θέμα αυτό, φαίνεται πως απασχολού-
σε τα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, αφού σύμφωνα με τις καταγραφές, «η γωνιά της με-
ταμφίεσης μετασχηματίζεται συχνά μέσα στη μέρα σε γωνιά ιατρείου, όπου τα παιδιά 
παίζουν και μιλούν για τα μάτια τους και την εγχείριση που πρόκειται να κάνουν». 
Άλλωστε, σύμφωνα με την Αυγητίδου (2001), τα παιδιά κατά τη διάρκεια του αυθόρ-
μητου παιχνιδιού τους, δύναται να μεταλλάσουν τις υπάρχουσες γωνιές, με βάση τις 
δικές τους προσωπικές εμπειρίες. 

Γι΄ αυτό και η παιδαγωγός, μαζί με τα παιδιά συν -αποφάσισαν να δημιουργήσουν 
μια γωνιά ιατρείου, που έως τότε δεν υπήρχε στην τάξη. Μέσα από έναν καταιγισμό 
ιδεών των παιδιών, η γωνιά αυτή συμφωνήθηκε να εξειδικεύεται σε γωνιά οφθαλμια-
τρείου. Επιπλέον, συμφωνήθηκε ο εξοπλισμός της γωνιάς (τα απαραίτητα εργαλεία 
και υλικά), η χωρική τοποθέτησή της, ο τρόπος λειτουργίας της. 

Η εξειδίκευση της γωνιάς του ιατρείου, σε γωνιά οφθαλμολογικού ιατρείου, δίδει την 
ευκαιρία στον παιδαγωγό να εστιάσει σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, αλλά και σε νέες 
έννοιες. Άλλωστε, σύμφωνα με την Τζεκάκη (2010), καθ΄όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς, κρίνεται σημαντικό ο παιδαγωγός να επανέρχεται σε θέματα και έννοιες με τα 
οποία τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα, προσεγγίζοντας τα από μια άλλη οπτική, σε 
ένα πιο προχωρημένο επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο, το παιδί προσχολικής ηλικίας επι-
τυγχάνει να συστηματοποιεί διαδικασίες αναζήτησης και σκέψης που του είναι απα-
ραίτητες και δύναται να αντιμετωπίζει κάθε τι πολύ πιο ουσιαστικά. 

Ειδικότερα, ο εξοπλισμός της γωνιάς βασίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στη χρήση ά-
χρηστου υλικού, ώστε η γωνιά να εξοπλιστεί ανέξοδα και απλά (Καρτασίδου κ.σ, 
2003). Οι γονείς και οι παιδαγωγοί συμμετείχαν στο εγχείρημα αυτό προσφέροντας 
άχρηστο υλικό: ιατρικό ρουχισμό, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, παλιά βιβλιάρια 
υγείας κλπ. 

Στην «παρεούλα», συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας ενός οφθαλμιατρείου, πως εξε-
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λίσσεται η ιατρική εξέταση, τι εργαλεία και αντικείμενα χρησιμοποιούνται, τα συνη-
θέστερα οφθαλμολογικά προβλήματα που συναντούμε στην προσχολική ηλικία, πε-
ριστατικά του σχολείου μας που αφορούν οφθαλμολογικές παρεμβάσεις (π.χ. σε μια 
μικρότερη τάξη ένα παιδάκι φοράει γυαλιά μυωπίας) κ.ά. 

Η γωνιά δημιουργήθηκε και λειτούργησε από την επόμενη κιόλας μέρα, όμως σε κα-
θημερινή βάση η γωνιά εξοπλίζεται με υλικό. 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού 

Παράλληλα με τη δημιουργία της γωνιάς του οφθαλμιατρείου και του παιδαγωγικού 
υλικού, μεριμνήσαμε για τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γωνιών με υλικό σχετικό 
με τη νέα γωνιά, προκειμένου να διευρύνουμε τις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών. 

Ειδικότερα, στη «γωνιά βιβλιοθήκης», τοποθετήθηκαν σχετικά βιβλία. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε: Τα γυαλάκια της Μαλένας, Μόντυ ο σκύλος που φορούσε γυαλιά, Τα μα-
γικά γυαλιά της Λίζας, Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά, Η Ζιλί δε θέλει να φοράει γυα-
λιά, Τα γυαλιά του φεγγαριού, Το αετόπουλο που φοβόταν να φορέσει γυαλιά κ.ο.κ.  

Στη «γωνιά γραφής» τοποθετήθηκαν φυλλάδια που εσωκλείονται σε φάρμακα (οδηγί-
ες χρήσης φαρμάκων), τα οποία τα παιδιά αντέγραφαν, σχεδίαζαν, έκοβαν και έφτια-
χναν δικές τους συνταγές φαρμάκων κ.ο.κ.  

Στη «γωνιά νέων τεχνολογιών και επικοινωνίας» χρησιμοποιήθηκε ψηφιακή κορνίζα 
με φωτογραφίες από περιστατικά παιδιών με οφθαλμολογικά προβλήματα. Επιπλέον, 
προτάθηκε από την Μ (5 ετών), η εφαρμογή Dora Eye Doctor, που αφορά τον οφ-
θαλμολογικό έλεγχο της ηρωίδας Ντόρα.  

Τέλος, δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε υλικό στους γονείς σχετικά με στοιχειώδεις 
πληροφορίες για χαρακτηριστικές παθήσεις των ματιών που δύναται να διαπιστωθούν 
από μη ειδικούς (το υλικό συλλέχθηκε από το διαδίκτυο και σχετική έντυπη βιβλιο-
γραφία). 

Άξονες αξιολόγησης γωνιάς οφθαλμιατρείου 

Για την καλύτερη κατανόηση της αξίας της δημιουργίας γωνιάς οφθαλμιατρείου τόσο 
σε επίπεδο επίτευξης παιδαγωγικών στόχων, όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης των γο-
νέων για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση οφθαλμολογικών προ-
βλημάτων, τέθηκαν γενικοί και ειδικότεροι άξονες αξιολόγησης.  Οι άξονες που τέ-
θηκαν προκειμένου να αξιολογηθεί η εν λόγω γωνιά, βασίζονται και σε ερωτήματα 
που θέτουν οι Dodge & Colker (1992), προκειμένου να αξιολογήσουν την αποτελε-
σματικότητα των γωνιών ως χώρων μάθησης. Υπό αυτό το πρίσμα διατυπώθηκαν και 
παρατίθενται ως ακολούθως: 

Ποια υλικά χρησιμοποιούνται συχνότερα και ποια περισσότερο σπάνια από τα παιδιά; 
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Η γωνιά οφθαλμιατρείου επιτρέπει το ασφαλές παιχνίδι; 

Από τα υλικά/ εξοπλισμό της γωνιάς, που επιλέγουν τα παιδιά, ποια από αυτά είναι 
ίδια, παρόμοια κάθε μέρα; Ποια είναι διαφορετικά; 

Η διαμόρφωση της γωνιάς ευνοεί τα παιδιά στο να αναζητούν, να βρίσκουν και να 
επανατοποθετούν τα υλικά στη θέση τους, χωρίς την παρέμβαση του ενήλικα; 

Υπάρχουν υλικά που προτιμούν τα αγόρια/ κορίτσια περισσότερο;  

Το παιχνίδι στη γωνιά καθημερινά είναι επαναλαμβανόμενο, ή εφευρίσκουν καθημε-
ρινά νέες καταστάσεις; 

Το υλικό των γωνιών επιτρέπει/ υποβοηθά την εφεύρεση νέων καταστάσεων / παιχνι-
διών; Τους αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους; 

Το παιχνίδι τους στη γωνιά οφθαλμιατρείου επεκτείνεται σε άλλες γωνιές; 

Συνδέουν τις αλλαγές υποστηρικτικού υλικού στις υπόλοιπες γωνιές, με την δημιουρ-
γία αυτής της γωνιάς; 

Διευρύνθηκαν οι γνώσεις τους σχετικά με οφθαλμολογικά ζητήματα; Ειδικότερα, μι-
λούν στους γονείς τους για τον οφθαλμίατρο και την τακτική επίσκεψη εκεί; Οι διά-
λογοί τους περιλαμβάνουν νέες λέξεις οφθαλμολογικού χαρακτήρα (π.χ. κάνουν ανα-
φορά σε οφθαλμολογικά προβλήματα;); 

Πώς αντιμετωπίζουν παιδιά με οφθαλμολογικά ζητήματα; Τα εντάσσουν στο παιχνίδι 
τους ή τα απομονώνουν; 

Ποια τα οφέλη για την ενδυνάμωση της σχέσης βρεφονηπιακού σταθμού και γονέων;  

Συζήτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης γωνιάς οφθαλμιατρείου  

Μέσα από την οργάνωση της γωνιάς του οφθαλμιατρείου, υλοποιήθηκαν ποικίλοι 
εκπαιδευτικοί/ παιδαγωγικοί στόχοι του αναλυτικού προγράμματος. Ειδικότερα, τα 
υλικά και οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν και οργανώθηκαν, επέτρεψαν την ανά-
πτυξη επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι όποιες είχαν τόσο βιωματικό όσο και παι-
γνιώδη χαρακτήρα, τις καλούμενες μιμητικές δραστηριότητες (Μήτσης, 1993). Όπως 
τονίζει και η Σιβροπούλου (1997), η ύπαρξη γωνιών στο χώρο ενισχύει την λήψη 
πρωτοβουλιών από τα παιδιά και επιτρέπει την δράση τους μέσα σε ένα πρόγραμμα 
που βασίζεται στις ιδιαιτερότητές, στις δυνατότητες και τον προσωπικό ρυθμό κάθε 
παιδιού. 

Ειδικότερα, ο εμπλουτισμός των γωνιών με υλικά όπως: ατζέντα για τα ραντεβού του 
γιατρού, τηλέφωνο και τηλεφωνικός κατάλογος για επικοινωνία με τους ασθενείς, 
κάρτες ασθενών που πρέπει να συμπληρωθούν, περιοδικά για την «ώρα αναμονής» 
αποτέλεσαν οργανωμένες και στοχευόμενες ενέργειες μας (του παιδαγωγού) προκει-
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μένου να διευκολύνουμε τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Νέες λέξεις καταγρά-
φηκαν στο λεξιλόγιο τους όπως μυωπία, στραβισμός, πρόληψη κ.ά.  

Ακόμη, το παιχνίδι στη γωνιά αυτή βοήθησε στην κοινωνικοποίηση των παιδιών (α-
κόμη και των πιο διστακτικών παιδιών), στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτο-
πεποίθησής τους (Καρτασίδου κ.σ, 2003). 

Επιπλέον, η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωσή της γωνιάς συνέβαλε 
στην λήψη πρωτοβουλιών, στην ελεύθερη έκφραση των σκέψεων και ιδεών τους. 

Το συμβολικό παιχνίδι των παιδιών στη γωνιά αυτή, δεν αποτέλεσε απλά ακόμη μια 
αυθόρμητη δραστηριότητα, αλλά συνέβαλε στην επέκταση των δεξιοτήτων και των 
γνώσεων τους. Τα παιδιά εξοικειώνονται με την έννοια του γιατρού και κυρίως του 
οφθαλμίατρου. Μαθαίνουν για το επάγγελμα αυτό, γνωρίζουν τα εργαλεία και τα μέ-
σα που χρησιμοποιεί για την εξέταση των ασθενών, παύουν να φοβούνται, δημιουρ-
γούν τις δικές τους θετικές σκέψεις και εμπειρίες μέσα από το ομαδικό συμβολικό 
παιχνίδι. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Κάππα (2005), το παιδί πρέπει να παίζει, διότι 
μέσω του παιχνιδιού επιτυγχάνει θετικές ψυχικές καταστάσεις, ξεδιπλώνει τις νοητι-
κές του ικανότητες και ξεφεύγει από όσα το κουράζουν, το φοβίζουν και το καταπιέ-
ζουν. 

Η μεταξύ τους συνδιαλλαγή στα ομαδικά παιχνίδια /δράσεις που εφαρμόστηκαν, α-
ποτέλεσε ένα επικοινωνιακό εργαλείο (εκφράστηκαν, διαπραγματεύτηκαν τις ιδέες 
τους, συμφώνησαν, διαφώνησαν), έτσι ώστε η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της 
ομάδας να ενισχυθεί κι η μάθηση να ενδυναμωθεί (Ματσαγγούρας, 2001). 

Επιπρόσθετα, αποδέχονται ευκολότερα τα παιδιά με προβλήματα, τα παιδιά που φο-
ρούν γυαλιά, παύουν να τα χλευάζουν και τα αποδέχονται στην ομάδα τους. Ουσια-
στικά μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, το παιδί αποκτά ικανότητες ενσυναί-
σθησης, εσωτερικεύει συμπεριφορές που θα του επιτρέψουν τη δημιουργία θετικών 
κοινωνικών σχέσεων (Ζαχοπούλου, 2009). 

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και να ψυχαγωγηθούν μέσα σε νέους ρό-
λους, σε νέες καταστάσεις που τα ίδια εφευρίσκουν και συμμετέχουν. Αναπτύσσουν 
έτσι τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, εφόσον «η δραματοποίηση αποτελεί 
το «κλειδί» που οδηγεί στο πεδίο της δημιουργικής σκέψης, σύνθεσης και δράσης» 
(Gay & Hanley, 1999)  

Το παιχνίδι επεκτείνεται στη «γωνιά γραφισμού» όπου τα παιδιά γράφουν διαγνώσεις 
και συνταγές, πειραματίζονται με τους αριθμούς, διαβάζουν συνταγές. Θα πρέπει να 
σημειώσουμε εδώ ότι η γωνιά αυτή απέκτησε και πάλι ζωή με αφορμή τη γωνιά οφ-
θαλμιατρείου. 

Δεν παρατηρήθηκε διάκριση ως προς το φύλο στη χρήση των γωνιών και των υλικών 
της / του εξοπλισμού της. 
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Ο ρόλος του παιδαγωγού παραμένει συμμετοχικός και βοηθητικός. Παρεμβαίνει μόνο 
για να προσφέρει στα παιδιά επιπλέον παιδαγωγικό υλικό και πληροφορίες σχετικά 
με τα οφθαλμολογικά ζητήματα. Σύμφωνα με τους Brown, & Marchant (2002), ο 
παιδαγωγός μέσα από κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να προκαλεί το ενδιαφέρον 
των παιδιών και να προσφέρει περισσότερα ερεθίσματα. 

Ακόμη, αναδεικνύεται ιδιαιτέρως ο ρόλος του παιδαγωγού  ως συντονιστή των γω-
νιών, όπου επιβλέπει, παρακινεί, καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη των παιδιών,  α-
ποτελώντας τον διαμεσολαβητή, διαφυλάττοντας την εμπειρία του παιδιού και προ-
σπαθώντας να την εμπλουτίζει, μέσα από κριτικές και συγκριτικές διαδρομές (Παπα-
δάτος, 2000). 

Η διανομή έντυπου υλικού στους γονείς ευνόησε την μεταξύ τους επικοινωνία και 
συνεργασία, προς όφελος των παιδιών. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι γο-
νείς, υπήρξε προβληματισμός σχετικά με την ελλιπή ενημέρωση τους για την αξία της 
έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης σε οφθαλμολογικά ζητήματα. 

Συμπερασματικά 

Τελικά, η γωνιά του οφθαλμιατρείου συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στις μαθησια-
κές εμπειρίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Παρέχει ένα πλαίσιο όπου το ελεύ-
θερο παιχνίδι, μέσα από το κατάλληλα οργανωμένο υλικό, μπορεί να συνεισφέρει 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Παράλληλα, η γωνιά αυτή δίνει την ευκαιρία στους παιδαγωγούς να μιλήσουν στους 
γονείς για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης οφθαλμολογικών προβλη-
μάτων και μελλοντικά να διοργανώσουν εκδηλώσεις όπου θα συμμετάσχουν ειδικοί 
παιδοφθαλμίατροι. Υπό αυτή την έννοια, αναβαθμίζεται και ο ρόλος της προσχολικής 
εκπαίδευσης και των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, μέσω της συνεργασίας τους 
με άτομα του ιατρό – επιστημονικού τομέα. 
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Επιπτώσεις του ρατσισμού στην ψυχική υγεία των εφήβων μεταναστών - 
προσφύγων 

   

 

 

Περίληψη 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση διενεργήθηκε με σκοπό να διερευνηθούν οι 
επιπτώσεις του ρατσισμού στην ψυχική υγεία των εφήβων μεταναστών - προσφύγων. 
Το θεωρητικό πλαίσιο στηρίχτηκε στο Διαπολιτισμικό μοντέλο ανάπτυξης των παι-
διών μεταναστών - προσφύγων, που συνδυάζει την ψυχολογική θεωρία της  ανάπτυ-
ξης βάσει των θεωριών του επιπολιτισμού, του οικολογικού μοντέλου του 
Brοnfenbrenner, και της θεωρίας της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η σχέση μεταξύ δια-
κρίσεων και  ψυχοπαθολογίας αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Η εθνοτική 
ταυτότητα και το άγχος επιπολιτισμού διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εκδήλωση  
ψυχικής ασθένειας. Ως επιπτώσεις του ρατσισμού στην ψυχική υγεία των εφήβων με-
ταναστών - προσφύγων καταγράφονται η ψυχολογική δυσφορία, το στρες, η κατά-
θλιψη και οι τάσεις αυτοκτονίας. Ο στιγματισμός προβλημάτων ψυχικής υγείας απο-
τελεί ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα στο να απευθύνονται οι μετανάστες σε υπηρε-
σίες ψυχικής υγείας ή να ανταποκρίνονται σε προγράμματα παρέμβασης. Αναδεικνύ-
εται ο αντισταθμιστικός ρόλος της εκπαίδευσης στην προαγωγή ψυχικής υγείας των 
μεταναστών - προσφύγων. 

Λέξεις Κλειδιά: Ρατσισμός, μετανάστης, πρόσφυγας, ψυχική υγεία, εφηβεία. 

Εισαγωγή 

Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέ-
ση Ανατολή και την Αφρική, παρατηρείται μεγάλη εισροή μεταναστών και προσφύ-
γων. Αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για το πλήθος μεταναστών - 
προσφύγων, που βρίσκονται στη Χώρα μας, ωστόσο από το 2012, η μεγάλη πλειο-
ψηφία των νεοεισερχομένων είναι Σύριοι, Σομαλοί και Ερυθραίοι (ESPON, 2015). 
Στην Ελληνική κοινωνία υπάρχει βαθιά ριζωμένη η αντίληψη του εθνοκεντρισμού 
που αποτελεί τη βάση για διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων και των αλλοδαπών, 
παρόλα αυτά σε τοπικό επίπεδο σημειώνονται πρωτοβουλίες από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, που επικεντρώνονται στην διαπολιτισμική επικοινωνία, την 
αλληλόδραση και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε μετανάστες - πρόσφυ-
γες  - γυναίκες και ανήλικους  αιτούντες άσυλο (Pavlou, 2007). Ο «αντιρατσιστικός» 
νόμος, Ν. 4285/2014 που ισχύει στη Χώρα μας, ακολουθεί  ένα μοντέλο που δεν στη-
ρίζεται αυτό καθαυτό στην καταπολέμηση των ρατσιστικών πρακτικών, που είναι έκ-
δηλες στην καθημερινότητα της κοινωνικής μας ζωής (Γαζάκης, Συρρή & Τάκης, 
2014). Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική φαίνεται να αποσκοπεί στον περιορισμό 
της μετανάστευσης και στη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των "παράνομων" μετα-
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ναστών που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα (Cholezas & Tsakloglou, 2008, p.3). 
Στην Χώρα μας η συντριπτική πλειοψηφία των περιορισμένων μελετών που έχουν 
διεξαχθεί επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη των παλιννο-
στούντων και ελάχιστες αναφέρονται στην ψυχική υγεία των προσφύγων - μετανα-
στών (Μεγαλοοικονόμου, Λερίδου & Μοναχού, 2007). 
 

Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων 

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο ρατσισμός ορίζεται ως "οποιαδήποτε διάκριση, α-
ποκλεισμός, περιορισμός ή προτίμηση με βάση τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή ή την 
εθνική ή εθνοτική προέλευση, που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την αναίρεση ή την μείωση 
της αναγνώρισης, απόλαυσης ή άσκησης, σε μια ισότιμη βάση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα της δημόσιας ζωής" (United Nations, 2008). Ο 
ρατσισμός αποτελεί σύμπραξη πολύπλοκων στοιχείων που μπορούν να συμβούν ταυ-
τόχρονα ή ανεξάρτητα: ατομικά, επικοινωνιακά (μέσω κοινωνικών καταστάσεων αλ-
ληλεπίδρασης), φαντασιακά (μέσω αντιλήψεων, ονείρων και φόβων), διαλογικά μέσω 
των πολυμέσων (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαφήμιση, μέσω 
μεταδιδόμενων εικόνων και κειμένων), δομικά (στην αγορά εργασίας και κατοικίας) 
και θεσμικά (δημόσια διοίκηση, αστυνομία, σχολείο, χώρος εργασίας, όπου δηλαδή 
προκύπτουν πρακτικές εφαρμογών και δράσεων) (Πανταζής, 2015,σ. 65). Ο ρατσι-
σμός βασίζεται σε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη «φυλή» και ως επί το πλείστον 
στο δόγμα της ανωτερότητας μιας φυλής. Σύμφωνα με τον Jones, "η φυλή είναι ένα 
κοινωνικό κατασκεύασμα, μια κοινωνική κατηγοριοποίηση, που βασίζεται στο φαινό-
τυπο που διέπει την κατανομή των κινδύνων και των ευκαιριών στη φυλετική συνείδηση 
της κοινωνίας μας" (Jones, 2001, p.300). Ο ρατσισμός μπορεί να εκφραστεί  μέσα από 
στερεότυπα, προκαταλήψεις ή διακρίσεις (Paradies, 2006). Οι Μacrae, Stangor & 
Hewstone  (1996, p. 278) ορίζουν  την  προκατάληψη ως µία "αντιπάθεια, που βασίζε-
ται σε µία λανθασμένη και παγιωμένη γενικότητα". Βασικά στοιχεία που ορίζουν και 
οριοθετούν τη φυλετική προκατάληψη είναι  ότι: α) πρόκειται για µια άκαµπτη στάση 
που δύσκολα διαφοροποιείται και µεταβάλλεται, β) βασίζεται σε µία λανθασµένη και 
άμεση γενίκευση, γ) αποτελεί προκατειληµµένη κρίση, δ) είναι µια στάση που προ-
διαθέτει το άτοµο να δράσει ευνοϊκά ή δυσµενώς απέναντι σε µία οµάδα, και ε) είναι 
λανθασµένη, γιατί ο προκατειλημμένος άνθρωπος παρεκκλίνει από ιδανικούς κανόνες 
(Μίτιλης, 1998, σ.60). 
 
Ο Ervin Goffman εστιάζοντας στα άτομα που απευθύνεται η κοινωνική προκατάληψη 
προσπάθησε να οριοθετήσει την έννοια της ταυτότητας. ∆ιακρίνει δύο είδη  ταυτοτή-
των, την προβολική ταυτότητα που σχετίζεται µε τις προσδοκίες, που προβάλλει ένα 
άτοµο και την πραγματική κοινωνική ταυτότητα που αφορά τις ουσιαστικές, πραγµα-
τικές και φανερές ιδιότητες του ατόµου. Απόρροια του εκάστοτε κοινωνικού περι-
βάλλοντος αποτελούν τόσο η προσωπική ταυτότητα που αναφέρεται στην µοναδικό-
τητα του ατόµου όσο και η κοινωνική ταυτότητα που αφορά κοινωνικά σύµβολα. 
Σύμφωνα με την θεωρία της ταυτότητας του Ervin Goffman η προσωπική και η κοι-
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νωνική ταυτότητα συνδέονται με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και  
ως αποτέλεσµα των κοινωνικών προκαταλήψεων προκύπτει η έννοια της  τραυµατι-
κής ταυτότητας (Goffman, 2001, σ.16). Υπό το πρίσμα της θεωρίας της κοινωνικής 
ταυτότητας, κυρίως στις κοινωνικοψυχολογικές έρευνες έχει μελετηθεί η εθνική ταυ-
τότητα (Tajfel,1981). O Phinney (1989, p. 37) ορίζει την εθνική ταυτότητα  "ως την 
επίγνωση του ατόμου ότι αποτελεί μέλος μιας εθνοπολιτισμικής ομάδας, σε συνδυασμό 
με τις στάσεις, τις αντιλήψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που απορρέουν 
από την ένταξη στην ομάδα αυτή". Η εθνική ταυτότητα γίνεται αντιληπτή αποτελού-
μενη από τέσσερις διαστάσεις: την αναγνώριση του εαυτού ως μέλους μιας εθνοπολι-
τισμικής ομάδας, την αξιολόγηση της ομάδας αυτής συγκριτικά με άλλες ομάδες, τη 
συνειδητοποίηση των χαρακτηριστικών της (γλώσσα, θρησκεία, κ.ά.), και μια διά-
σταση δράσης που αφορά σε συμπεριφορές και πρακτικές, οι οποίες συνδέουν το ά-
τομο με την εθνοπολιτισμική του ομάδα (διατήρηση παραδόσεων, προτιμήσεις συ-
γκεκριμένων φαγητών ή μουσικής, κ.ά.) (Παυλόπουλος, Ντάλλα & Μόττη -  Στεφα-
νίδη, 2015). Όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους μετανάστες, η εξελικτική δια-
μόρφωση της εθνικής ταυτότητας έχει διαφορετικό ρυθμό και ακολουθία συγκριτικά 
με τους ενήλικες, οι οποίοι προσαρμόζονται στη χώρα υποδοχής έχοντας σαφή εικόνα 
της εθνικής τους ταυτότητας. Η εθνική ταυτότητα των παιδιών και των εφήβων ανα-
δύεται και εγκαθίσταται μέσω ταυτίσεων που επισυμβαίνουν ταυτόχρονα στο πλαίσιο 
δύο αξιακών συστημάτων αφενός του πολιτισμού προέλευσης των γονέων και αφετέ-
ρου του πολιτισμού της χώρας υποδοχής (Suárez-Orozco, 2004). 
 
 Με τον όρο "μετανάστες" αναφέρονται: "Οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται οι-
κειοθελώς σε μια άλλη χώρα με την πρόθεση να φτιάξουν εκεί τη ζωή τους και να μεί-
νουν μόνιμα. Οι μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι άνθρωποι γεννημένοι σε μια χώρα 
από γονείς οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει εκεί" (Χρυσοχόου, 2011, σ.63; Παυλόπου-
λος, κ.α., 2015, σ.80). Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης η νομική ιδιότητα του 
πρόσφυγα αποδίδεται σε ένα άτομο, το οποίο "εξαιτίας βάσιμου φόβου ότι διώκεται 
για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, λόγω της ιδιότητας μέλους 
σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή λόγω μιας πολιτικής άποψής του, βρίσκεται εκτός της 
χώρας υπηκοότητάς του και δεν είναι σε θέση ή, εξαιτίας αυτού του φόβου, είναι απρό-
θυμο να ωφεληθεί από την προστασία αυτής της χώρας. ή ένα άτομο το οποίο, μην έχο-
ντας υπηκοότητα και βρισκόμενο εκτός της χώρας της προηγούμενης μόνιμης διαμονής 
του, δεν είναι σε θέση ή, εξαιτίας αυτού του φόβου, είναι απρόθυμο να επιστρέψει σε 
αυτήν" (Worster, 2012, p.95). Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου 
που κυμαίνεται από 12 έως 20 ετών. Πρόκειται για μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο 
ανάπτυξης, ανάμεσα στην παιδική και την ώριμη ηλικία, κατά την οποία επισυμβαί-
νουν σημαντικές μεταβολές, σωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές 
(Παρασκευόπουλος, 1986).  
 
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ορίζει την ψυχική υγεία ως ".... Μια κατάσταση ευε-
ξίας στην οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητές του, μπορεί να αντιμετωπίσει 
τα κανονικά άγχη της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα, και είναι σε 
θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του" (WHO, 2001, p.1). Η θετική ψυχική υγεία 
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ορίζεται ως μια κατάσταση ισορροπίας που περικλείει έξι μεγάλες κατηγορίες: (α) 
την επίγνωση από το άτομο της ταυτότητάς του, (β) την αυτοπραγμάτωση, (γ) τη δυ-
νατότητα αντίστασης στο stress  και (δ) την αυτονομία, δηλαδή την δυνατότητα του 
ατόμου να είναι ενεργητικό και ανεξάρτητο από κοινωνικές επιρροές, να έχει την ι-
κανότητα να εντοπίζει, να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα (Jahoda,1958, p. 
23). 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το θεωρητικό πλαίσιο της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής έρευνας στηρίχτηκε στο 
Διαπολιτισμικό μοντέλο ανάπτυξης των παιδιών μεταναστών - προσφύγων, το οποίο 
συνδυάζει την ψυχολογική θεωρία της ανάπτυξης με βάση τις θεωρίες του επιπολιτι-
σμού (Berry, 2005), του  οικολογικού  μοντέλου  του Brοnfenbrenner (1979) και της 
ψυχικής ανθεκτικότητας (Μόττη-Στεφανίδη, 2005; Luthar, 2006). Στο δισδιάστατο 
μοντέλο του Berry (2005) το επιπολιτιζόμενο άτομο καλείται να επιλέξει μεταξύ της 
διατήρησης του πολιτισμού της χώρας καταγωγής και την υιοθέτηση του πολιτισμού 
της χώρας υποδοχής. Ανάλογα με τις στρατηγικές επιπολιτισμού που αναπτύσσουν οι 
άνθρωποι για να διαχειριστούν τις στρεσογόνες καταστάσεις της μετανάστευσης ε-
ξαρτάται και η ένταση του επιπολιτισμικού στρες. Σύμφωνα με τη θεώρηση του 
Bronfenbrenner (1979, p.3), οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλαισίων του περιβάλλο-
ντος δεν αλληλοαναιρούνται, αλλά αλληλοεπηρεάζονται με πολύπλοκους τρόπους για 
να δημιουργήσουν οικολογικές συνθήκες υπό τις οποίες ένας μετανάστης - πρόσφυ-
γας, ανάλογα με τα επίπεδα επιπολιτισμού μπορεί να αναπτύξει μια ψυχοπαθολογική 
διαταραχή, που μπορεί να εκδηλωθεί ως συμπεριφορά ή και διαταραχή της ταυτότη-
τας των παιδιών του (Aronowitz, 1984). Η ψυχική ανθεκτικότητα αναφέρεται στην 
διαδικασία επαναλαμβανόμενης θετικής προσαρμογής των ατόμων σε αντίξοες συν-
θήκες ή επικίνδυνες καταστάσεις. Πέντε βασικοί τομείς συντελούν στην κατανόηση 
της ψυχικής ανθεκτικότητας στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών: α) η μείωση του 
αριθμού των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, β) οι θετικές αλλαγές στην πορεία 
ανάπτυξής τους, γ) η παροχή μιας ασφαλούς βάσης, δ) η ανάπτυξη της αυτοεκτίμη-
σης και ε) η ανάπτυξη της αυτοαποτελεσματικότητας (Gilligan, 2000 στο Δημάκος & 
Παπακωνσταντοπούλου, 2012, σ.73-74).  

 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Πληθώρα ερευνών στον ελλαδικό χώρο καταγράφουν τα δυσμενή αποτελέσματα των 
δυσκολιών των μαθητών από γονείς μετανάστες να προσαρμοστούν στη σχολική ζωή 
και κουλτούρα του ελληνικού σχολείου, καθώς μέχρι το 1990 το ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα ακολουθούσε το αφομοιωτικό μοντέλο εκπαίδευσης βασισμένο στην 
κοινή κουλτούρα η οποία εδράζονταν πάνω σε ένα μοναδικό πολιτισμό, μία γλώσσα, 
μία θρησκεία, ένας πολιτισμός (Χατζησωτηρίου, 2013).  Στη βιβλιογραφική ανασκό-
πηση εντοπίζονται έρευνες, που έγιναν στην Ελλάδα και έθεσαν υπό το πρίσμα της 
μελέτης, τους δίγλωσσους μετανάστες μαθητές και τις δυσκολίες προσαρμογής τους 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Δαμανάκη, 1997 •Κασίμη, 2005• Χατζηδάκη, 
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2005). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2001 από την ΚΑΠΑ RESEARCH για 
λογαριασμό της UNICEF στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή το 
λεκανοπέδιο Αττικής και το Π.Σ. Θεσσαλονίκης, σε  γονείς γηγενών μαθητών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώθηκε, ότι διακατέχονται από ξε-
νοφοβικές αντιλήψεις που επηρεάζουν τον τρόπο που  οι συγκεκριμένοι γονείς αντι-
μετωπίζουν τη φοίτηση αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Η ίδια έρευνα, 
που απευθύνθηκε και σε εκπαιδευτικούς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρκετοί 
(τρεις στους δέκα), ενοχλούνται από το γεγονός ότι διδάσκουν σε σημαντικό αριθμό 
αλλοδαπών. Σύμφωνα με έρευνες, στις τάξεις με μεγάλο αριθμό εθνικοπολιτισμικά 
διαφορετικών μαθητών, η απειθαρχία των αλλόγλωσσων μαθητών είναι αποτέλεσμα 
του ρατσισμού (Μάσαλη & Ταρατόρη, 2005), της σχολικής αποτυχίας και του κοινω-
νικού αποκλεισμού που βιώνουν οι μαθητές (Αθανασίου, 2007). Η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση όμως αποτελεί πλέον μια δυναμική έννοια που δεν έχει ως απώτερο στό-
χο και σκοπό την  περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό, αλλά την ισότιμη αλληλεπί-
δραση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ετεροτήτων (Αθανασίου, 2007 
•Γεροσίμου, 2013, σ. 351). Στην έρευνα των Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη (2008, 
σ.55) οι προκαταλήψεις και η υιοθέτηση ρατσιστικών πρακτικών από κάποιους εκ-
παιδευτικούς και γονείς γηγενών μαθητών μοιάζει ως η αναπόφευκτη συνέπεια μιας 
ανέτοιμης κοινωνίας. Η έρευνα αναδεικνύει ζητήματα, όπως της ενσωμάτωσης των 
παιδιών, της επαναδιατύπωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της προετοιμασίας 
του κλάδου με ουσιαστική εκπαίδευση, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, προκει-
μένου να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.  
 
Τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών που έχουν διενεργηθεί για την κατανόηση 
της ψυχιατρικής ευαλωτότητας και βασίζονται στη χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
είναι τα ακόλουθα: 1) Σε πολυ-εστιακές μελέτες του Π.Ο.Υ. σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, που αποτελούν χώρες αποστολής μεταναστών, αναφέρεται χαμηλότερη 
εμφάνιση σχιζοφρένειας συγκριτικά με τους αντίστοιχους δείκτες των δυτικά 
αναπτυγμένων χωρών. 2) Η μετανάστευση προκαλεί στρες που ενισχύει την 
προδιάθεση για την εμφάνιση σχιζοφρένειας, όμως ο μέσος χρόνος εμφάνισης αυτής 
της ψυχικής διαταραχής είναι τα 10-12 χρόνια μετά την άφιξη στη χώρα υποδοχής. 3) 
Στο πεδίο της διαπολιτισμικής ψυχιατρικής παρατηρείται μεροληπτική διάγνωση και 
κλινική εκτίμηση των μεταναστών συγκριτικά με τους γηγενείς λόγω των 
προκαταλήψεων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας (Ζήση, 2006, σ.98). Όσον αφορά 
τις επιδημιολογικές μελέτες ψυχικής νοσηρότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η  μελέτη 
του Nazroo, (2001) που έδειξε ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς και ιδιαίτερα αυτοί 
που μετανάστευσαν κάτω από τα 11 έτη είχαν περισσότερες πιθανότητες να 
εμφανίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με την Khanlou (2009) οι έφηβοι 
μετανάστες στην προσπάθεια να δομήσουν την δική τους ταυτότητα 
αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στην κουλτούρα των γονέων τους και την κουλτούρα 
της χώρας υποδοχής. Διάφοροι παράγοντες σε μάκρο επίπεδο, όπως η έλλειψη 
εκπαίδευσης και  απασχόλησης - εργασίας  (που αντιμετωπίζουν οι γονείς των νέων 
μεταναστών) μπορεί να αποτελέσουν  δυναμικό στρεσογόνο παράγοντα που επιδρά 
δυσμενώς στην ψυχική υγεία των νέων (Portes & Rumbaut, 2005). Πλείστες έρευνες 
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στο  τομέα της εφαρμοσμένης κοινωνικής ψυχολογίας, αναφέρονται στη Ζήση (2006) 
κι έχουν μελετήσει τη σχέση μεταξύ τακτικών επιπολιτισμού και ψυχικής υγείας, 
χρησιμοποιώντας ως αναλυτικά εργαλεία τις θεωρίες της κοινωνικής ταυτότητας 
(Tajfel & Turner, 1979) και της αυτο-κατηγοριοποίησης (Turner, Hogg, Oakes, 
Reicher, & Wethereil, 1987). Στην βιβλιογραφική μας ανασκόπηση πιο πρόσφατες 
έρευνες που αφορούν τα ελληνικά δεδομένα και επισημαίνουν τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα του φαινομένου της μετανάστευσης και των επιπτώσεων του φαινομένου 
στην ψυχική υγεία των μεταναστών είναι των Motti-Stefanidi, Pavlopoulos, 
Obradović, Dalla et al. (2008) και του Μπεζεβέγκη (2008).  

Οποιοδήποτε περιστατικό ρατσισμού, που σχετίζεται με ατομικούς παράγοντες θα 
μπορούσε να αποτελέσει στρεσογόνο παράγοντα (Pearlin,1989). H κυνική εχθρότητα, 
η νεύρωση, η έλλειψη αυτοεκτίμησης, η ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταρα-
χή, οι εκφάνσεις  του θυμού και η διαχείριση τους,  είναι  ψυχολογικοί και συμπερι-
φορικοί παράγοντες, που επηρεάζουν τη διαδικασία του στρες (Bandura, Taylor, 
Williams, Mefford & Barchas, 1985). Χρόνια αισθήματα απελπισίας - απόγνωσης 
προκαλούν αισθήματα απογοήτευσης, κατάθλιψης, δυσαρέσκειας, δυσπιστίας ή 
παράνοιας (Fernando, 1984). Οι εμπειρίες των φυλετικών / εθνοτικών διακρίσεων 
συσχετίζονται με προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως ύπαρξη αρνητικής διάθεσης, κα-
τάθλιψης (Brondolo, et al, 2008; Guruge & Butt, 2015), ψύχωσης  (Brondolo, Brady, 
Thompson et al, 2008),  άγχους και τάσεων αυτοκτονίας (Nazroo, 2001). Η σημασία 
της μελέτης των επιπτώσεων του ρατσισμού στα παιδιά και στους εφήβους έχει ανα-
γνωριστεί  παγκοσμίως (Williams &  Mohammed, 2013; Guruge & Butt, 2015; 
Delara, 2016). Εντούτοις  ένα μικρό  ποσοστό ερευνών που  έχουν δημοσιευθεί σε 
όλο τον κόσμο έχουν εστιάσει αποκλειστικά στις επιπτώσεις του ρατσισμού στην ψυ-
χική υγεία των νέων (Williams & Mohammed, 2013) και αναφέρουν ως επιπτώσεις 
την ψυχολογική δυσφορία, την κατάθλιψη, το άγχος (Wang, Siy & Cheryan, 
2011;Williams &  Mohammed, 2013; Guruge & Butt, 2015), καθώς και τάσεις αυτο-
κτονίας (Hwang & Goto, 2008).  Η εξάλειψη του ρατσισμού και των επιπτώσεων του 
απαιτούν μια ολιστική παρέμβαση, δηλαδή σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο οικογέ-
νειας, κοινότητας και έθνους (Brondolo, Brady, Thompson et al, 2008; Bhui, 2016). Η 
ύπαρξη κοινωνικών δικτύων, ο κοινωνικοποιητικός ρόλος της εκπαίδευσης 
(Henderson και Milstein, 2008, σ.62; Μπίμπου, 2013; Guruge & Butt, 2015) και η 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να αποτελέσουν αντισταθμιστικούς 
παράγοντες στην ψυχική υγεία των νέων μεταναστών -προσφύγων (Guruge & Butt 
2015; Delara, 2016).   
 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 
 

H κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μεταναστών - προσφύγων και η καταπολέμηση 
των ξενοφοβικών αντιδράσεων σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, καθώς και  η άρση 
κάθε θεσμικού και κρατικού ρατσισμού αποτελούν προϋποθέσεις για την ριζική αντι-
μετώπιση των  πιέσεων, που επιδρούν στην ψυχική τους υγεία. Σε επίπεδο έρευνας, 
διαπιστώνεται  η ανάγκη για στοχευµένες µελέτες επιδηµιολογικές αλλά και ψυχο-
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κοινωνικές, προκειµένου να διερευνηθεί το προφίλ και τα προβλήµατα υγείας των 
µεταναστών και ιδιαίτερα των εφήβων μεταναστών στην Ελλάδα. Οι µελέτες αυτές 
θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των µετανα-
στευτικών οµάδων, ανάλογα µε τη χώρα καταγωγής, το κοινωνικοπολιτισμικό υπό-
βαθρο, τη θρησκεία, το καθεστώς και τη διάρκεια παραµονής, το βαθµό ενσωµάτω-
σης, κ.α. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη συστηματικής μελέτης των ήδη υπαρχου-
σών επιδημιολογικών ευρημάτων, όπως αναφέρεται και από τη Ζήση (2013, σ. 63), 
προκειμένου να εξετασθούν τα  στοιχεία της κοινωνικής δομής και των διασυνδέσεων 
τους ως προς το επίπεδο της ψυχικής υγείας. Από τις μελέτες αυτές είναι δυνατόν να 
προκύψουν εμπειρικά αποτελέσματα που θα εντοπίσουν τα ζητήματα κοινωνικής α-
δικίας, που απειλούν την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ευημερία. Πρόσφατες 
μελέτες των Phoenix, (2009) και Μπίμπου (2013), αναφέρουν επίσης τον αντισταθμι-
στικό ρόλο που καλούνται  να αναλάβουν τα σχολεία και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί, 
προκειμένου να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα, οι διακρίσεις, οι προκαταλήψεις και 
η άγνοια για τις μεταναστευτικές ομάδες. Αν δεν γίνει αποδεκτή η ύπαρξη ρατσισμού 
στο σχολείο δεν θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε πρακτικές, στρατηγικές και χώ-
ρους με συναισθηματική ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους τους μαθη-
τές. 
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«Ευρωπαϊκές Ιστορίες»: Πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
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Περίληψη 

Το παρόν πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Ευρωπαϊκές Ιστορίες» σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης «Teachers 4 Europe». Υλοποιή-
θηκε από μαθητές Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016, διήρκεσε πέντε 
μήνες και περιλάμβανε τρεις φάσεις (προετοιμασία, υλοποίηση, παρουσίαση). Σκοπός 
του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές γενικά και ειδικά ζητήματα που 
αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα αποτυπώσουν με τη μορφή ιστοριών σε 
ψηφιακή μορφή (powerpoint, prezi και storybird).  

Λέξεις-Κλειδιά: Πολιτιστικό πρόγραμμα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Τ.Π.Ε., ψηφιακή αφή-
γηση, Teachers 4 Europe 

Εισαγωγή 

Από το 2011 η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, μέσω της 
εκπαιδευτικής δράσης «Teachers 4 Europe» (Τ4Ε), ενημερώνει και επιμορφώνει Έλ-
ληνες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενεργών 
Ευρωπαίων πολιτών. Το σχολικό έτος 2015-2016 η δράση «Teachers 4 Europe» επε-
κτάθηκε και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (http://www.teachers4europe.gr/).  

Βασικός σκοπός του Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τον Νόμο 4186/2013 περί «Ανα-
διάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπών διατάξεων», είναι «η ενδυ-
νάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλ-
ληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη». Συγκεκριμένα, όσον α-
φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), οι μαθητές θα πρέπει «να κατανοούν τη λει-
τουργία της, να νιώσουν Ευρωπαίοι πολίτες και να συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπα-
ϊκό γίγνεσθαι» (Υ.Α. 53250/Γ2/07-4-2014/ΦΕΚ 934/τ. Β/14-4-2014).  

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης Τ4Ε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προκει-
μένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, σε Γενικό 
Λύκειο της Ανατολικής Αττικής, πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Ευρωπαϊκές Ιστο-
ρίες». Οι μαθητές ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν και δραστηριοποιήθηκαν πάνω 
σε θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η ιστορία της, οι θεσμοί και η 
λειτουργία τους, οι αξίες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε, η ευρωπαϊκή τέχνη, αλλά και 
επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Ε.Ε., όπως η μετανάστευση.  
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Αξιοποιήθηκαν σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως η βιωματική και ενεργητική μά-
θηση, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ανακαλυπτική μάθηση, η διαθεματική προ-
σέγγιση και η έρευνα στο πεδίο. Αποτέλεσμα του πολιτιστικού προγράμματος ήταν η 
αποτύπωση των σκέψεων των μαθητών, με τη μορφή ψηφιακών ιστοριών στα εργα-
λεία παρουσιάσεων και ψηφιακής αφήγησης «powerpoint», «prezi» και «storybird», 
πάνω σε γενικά και ειδικά ζητήματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Εδώ και χιλιάδες χρόνια η αφήγηση αποτελεί ένα μέσο κατανόησης και ανταλλαγής 
πληροφοριών. Με τη χρήση της τεχνολογίας, ένα νέο είδος αφήγησης είναι διαθέσι-
μο, η ψηφιακή αφήγηση (Malita and Martin, 2010).  

Σύμφωνα με τον Robin (2008), ίσως το μεγαλύτερο όφελος σε μία τάξη μπορεί να 
βρεθεί όταν οι μαθητές δημιουργούν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες, είτε ατομικά 
είτε σε ομάδες. Αναζητώντας πληροφορίες, σχεδιάζοντας και καταγράφοντας τις ι-
στορίες με τους χαρακτήρες τους, ακόμα και αναθεωρώντας την πλοκή των ιστοριών, 
οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Bran, 2010; Malita and 
Martin, 2010). Οι μαθητές λειτουργούν ως μικροί ερευνητής που διεξάγουν την έρευ-
νά τους και καταλήγουν στα δικά τους συμπεράσματα (Κόμης, 2004). 

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η ψηφιακή αφήγηση συμβάλλει θετικά στην ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ψηφιακής αφήγη-
σης βελτιώνονται οι επιδόσεις, η κριτική σκέψη και τα κίνητρα μάθησης των μαθη-
τών (Yang and Wu, 2012). Μέσω της συγγραφής κειμένων αναπτύσσεται η σκέψη 
και βελτιώνεται η έκφραση και η δημιουργικότητα των παιδιών (Ράπτης και Ράπτη, 
2007). Αναπτύσσονται, επίσης, δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν 
να ρωτούν και να εκφράζουν την άποψή τους (Malita and Martin, 2010). Μέσα από 
την ψηφιακή συγγραφή ιστοριών, ενισχύουν τη φαντασία τους (Yang, 2012), μαθαί-
νουν να χειρίζονται καλύτερα τη γλώσσα και γίνονται καλύτεροι ακροατές (Malderez, 
2010).  

Συμπερασματικά, οι δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει ο μαθητής μέσω της ψη-
φιακής αφήγησης κατηγοριοποιούνται από τον Robin (2008) ως εξής:  

 Ψηφιακές: επικοινωνία, λήψη πληροφοριών και αναζήτηση βοήθειας. 
 Παγκόσμιες: ανάγνωση και ερμηνεία μηνυμάτων από παγκόσμια σκοπιά. 
 Τεχνολογικές: βελτίωση μάθησης και επίδοσης μέσω της τεχνολογίας. 
 Οπτικές: κατανόηση και επικοινωνία μέσω εικόνων. 
 Πληροφοριακές: εύρεση, αξιολόγηση και σύνθεση πληροφοριών. 

Σημειώνεται επίσης ότι και η αντίληψη των μαθητών για την ψηφιακή αφήγηση είναι 
θετική. Σύμφωνα με έρευνα των Nobles και Paganucci (2015), τα ψηφιακά εργαλεία 
και περιβάλλοντα δημιουργούν θετική στάση στους μαθητές, με θετικά αποτελέσματα 
στην επίδοσή τους. 
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Περιγραφή πολιτιστικού προγράμματος 

Εισαγωγή 

Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Ιστορίες» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον «Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμά-
των σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2015-2016». Είχε διάρκεια πέντε 
μηνών, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2016 και συμμετείχαν είκοσι (20) 
μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου. Τόπος συνάντησης των μαθη-
τών ήταν το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, σε ώρες μετά τη λήξη των μα-
θημάτων.  

Τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φύλλα εργασίας, τα εργαλεία 
παρουσιάσεων «powerpoint» και «prezi» και το διαδικτυακό εργαλείο ψηφιακής α-
φήγησης «storybird».  

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος 

Σκοπός του πολιτιστικού προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές γενικά και 
ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα αποτυπώσουν 
με ψηφιακά μέσα.  

Επιμέρους παιδαγωγικοί στόχοι ήταν οι εξής: 

1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: α) να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και να κατανοήσουν τη λειτουργία των θεσμών και των οργάνων 
της, β) να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας και της νοοτροπίας του Ευ-
ρωπαίου πολίτη, γ) να αναλύσουν πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε. και δ) να 
συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της Ευρώπης του μέλλοντος.  

2. Ως προς τις Τ.Π.Ε.: α) να μάθουν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να τις 
οργανώνουν, να τις συσχετίζουν και να τις παρουσιάζουν, και β) να χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία και web 2.0 εφαρμογές για εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. storybird). 

3. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: α) να συνεργάζονται οι μαθητές ως κειμενο-
γράφοι σε ομάδες, κατανέμοντας ισότιμα ευθύνες και αρμοδιότητες, β) να λειτουρ-
γούν ως μικροί ερευνητές που θα διεκπεραιώσουν ερευνητικές δράσεις, γ) να αλλη-
λοεπιδρούν με πρόσωπα και φορείς που σχετίζονται με το θέμα, να αυτενεργούν στο 
πλαίσιο της αναζήτησης υλικού. 

Σύνδεση με τα προγράμματα σπουδών 

Το θέμα αποτελεί επέκταση της ενότητας 5.4 «Η Συμπολιτεία – Η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση» του 5ου κεφαλαίου της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ Λυκείου (Μάραντος και Θε-
ριανός, 2015) και του 8ου κεφαλαίου «Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε.» του μαθήμα-
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τος της Πολιτικής Παιδείας της Β΄ Λυκείου (Μάραντος, 2015).  

Άπτεται επίσης των προγραμμάτων σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας (συγγραφή 
ιστοριών), της Πληροφορικής (τεχνολογικά εργαλεία), της Ιστορίας (σύγχρονη ελλη-
νική ιστορία), της Γεωγραφίας (ευρωπαϊκή), των Αγγλικών (αναζήτηση σε ξενό-
γλωσση δικτυογραφία), των Καλλιτεχνικών (αισθητική εργασιών), της Ερευνητικής 
Εργασίας (ομαδοσυνεργατική αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών). 

Μεθοδολογία προγράμματος 

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: προετοιμασία, υλοποίηση και παρουσία-
ση.  

Α΄ φάση: προετοιμασία 

Η πρώτη φάση της προετοιμασίας διήρκεσε δύο διδακτικές συναντήσεις. Παρουσιά-
στηκαν στους μαθητές το θέμα, ο σκοπός του προγράμματος και οι επιδιωκόμενοι 
στόχοι. Ακολούθησε διερεύνηση πρότερων γνώσεων και συζήτηση με τους μαθητές 
προκειμένου να εντοπιστούν τα ενδιαφέροντά τους. Επιμερίστηκε έτσι το θέμα σε 
τρεις ενότητες, οι οποίες ήταν οι εξής: α) Πορεία της Ε.Ε. με έμφαση στην Ελλάδα, β) 
Ευρωπαίος πολίτης και γ) Ευρωπαϊκή ιστορία μέσα από την τέχνη.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και επέλεξαν να διερευνήσουν την 
ενότητα που τους ενδιέφερε περισσότερο. 

Β΄ φάση: υλοποίηση 

Η δεύτερη φάση του προγράμματος διήρκεσε οκτώ διδακτικές συναντήσεις. Κατά τη 
διάρκεια των συναντήσεων, δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές μέσω παρου-
σιάσεων και φύλλων εργασίας (βλ. Παράρτημα). Οι μαθητές ανέτρεξαν στους επίση-
μους διαδικτυακούς τόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διερευνήσουν 
το θέμα τους, να αναζητήσουν υλικό και να ενημερωθούν για τη λειτουργία της Ε.Ε., 
μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης.  

Στο πλαίσιο της Β΄ φάσης επίσης, η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος επισκέφ-
θηκε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το οποίο στεγάζεται 
στο πρώην Μέγαρο Μαυρομιχάλη επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο Σύνταγ-
μα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τον υπεύ-
θυνο δημοσίων σχέσεων για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσμούς και 
τη λειτουργία τους, καθώς και για το μέλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεναγήθηκαν επίσης στο ιστορικό κτίριο του Γραφείου και στο 
«Στέκι της Ευρώπης». Μία από τις καλύτερες και πιο ενδιαφέρουσες επισκέψεις που 
είχαν κάνει ποτέ, σύμφωνα με δηλώσεις των μαθητών, που τους εφοδίασε με γνώσεις, 
ιδέες και έμπνευση. 

Στις επόμενες διδακτικές συναντήσεις οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο εργαστήριο 
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πληροφορικής του σχολείου, ήρθαν σε επαφή με τα ψηφιακά εργαλεία που θα χρησι-
μοποιούσαν για τη συγγραφή των ιστοριών τους. Μοιράστηκαν φύλλα εργασίας 
στους μαθητές (βλ. Παράρτημα), στα οποία κατέγραψαν τις ιστορίες τους (πλοκή, 
χαρακτήρες, πορεία, κ.λπ.). Τέλος, δημιούργησαν ψηφιακά τις ιστορίες τους, χρησι-
μοποιώντας τα εξής εργαλεία: «powerpoint», «prezi» και το διαδικτυακό εργαλείο 
ψηφιακής αφήγησης «storybird». (βλ. Παράρτημα για τα μαθησιακά προϊόντα). 

Γ΄ φάση: παρουσίαση 

Στην τελευταία διδακτική συνάντηση παρουσιάστηκαν οι εργασίες στην ολομέλεια 
της ομάδας του πολιτιστικού προγράμματος. Προκειμένου να υπάρξει διάχυση σε όλη 
την εκπαιδευτική κοινότητα, οι ιστορίες που δημιούργησαν οι μαθητές, στο πλαίσιο 
του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για τις ανά-
γκες της δράσης «Teachers 4 Europe» (για το σύνδεσμο βλ. Παράρτημα). 

Σε όλη τη διάρκεια του πολιτιστικού προγράμματος η επικοινωνία της ομάδας δεν 
περιορίστηκε στο χώρο του σχολείου, αλλά επεκτάθηκε με τη χρήση ψηφιακών μέ-
σων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και facebook). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε όλη τη 
διαδικασία ήταν βοηθητικός, υποστηρικτικός, συμβουλευτικός και συντονιστικός.   

Απολογισμός προγράμματος 

Η υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος «Ευρωπαϊκές Ιστορίες» υπηρέτησε 
τους παιδαγωγικούς στόχους που είχαν αρχικά τεθεί, χωρίς την παρουσία δυσκολιών 
ή προβλημάτων. Οι μαθητές επέδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά ζητήμα-
τα, καθώς αντιλαμβάνονται πλέον ότι επηρεάζονται από αυτά και ότι μπορούν και οι 
ίδιοι να έχουν λόγο στο μέλλον και να τα διαμορφώσουν.  

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους 
και με τους εκπαιδευτικούς, κατένειμαν ισότιμα ευθύνες και αρμοδιότητες, ανέπτυξαν 
γλωσσικές δεξιότητες και αυτενέργησαν.  

Ως προς τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, γνώρισαν και εξοικειώθηκαν με εργα-
λεία που δεν είχαν χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες εργασίες τους.  

Αξιοποίηση - επέκταση προγράμματος 

Τα μαθησιακά προϊόντα, οι ψηφιακές ιστορίες δηλαδή των μαθητών, θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν ως αφόρμηση και ως θέμα συζήτησης από οποιαδήποτε τάξη και 
σε οποιοδήποτε διδακτικό αντικείμενο γίνεται λόγος για την Ε.Ε., όπως στην Πολιτι-
κή Παιδεία, στη Νεοελληνική Γλώσσα και στην Ερευνητική Εργασία.  

Τέλος, οι ψηφιακές ιστορίες των μαθητών θα μπορούσαν να μετατραπούν σε βίντεο, 
χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή εφαρμογή.  

Βιβλιογραφία 
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1. Παρουσίαση στο web 2.0 εργαλείο prezi των βασικών σταθμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/742?locale=el 

2. Ενδεικτικά φύλλα εργασίας του πολιτιστικού προγράμματος: 

https://www.slideshare.net/secret/OieEmJLSs41JB 

https://www.slideshare.net/secret/BFL8KeeVhQg5gv 

https://www.slideshare.net/secret/KnQz9uXFS0HWsH 

3. Μαθησιακά προϊόντα του πολιτιστικού προγράμματος 

http://europaikesistories.weebly.com/mualphathetaetasigmaiotaalphakappaalpha-
pirhoomicron970omicronnutaualpha1.html 
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Εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής μά-
θησης στο Νηπιαγωγείο σε σχέση με τη ρύθμιση δυσάρεστων συναισθημάτων  

και την κοινωνική επάρκεια 

Παπαδημητρίου Ειρήνη 
Νηπιαγωγός, MA Επιστήμες της Αγωγής 

eirpapadim@gmail.com 
 

Περίληψη 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία αποτελεί έρευνα- δράσης,  ήταν 
η αξιολόγηση της επίδρασης ενός προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής μάθη-
σης (Βήματα για τη Ζωή) στην ενίσχυση της ικανότητας ρύθμισης των δυσάρεστων 
συναισθημάτων (φόβος, θυμός, λύπη) και της κοινωνικής επάρκειας των μαθητών 
ενός τμήματος νηπιαγωγείου. Η  ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως 
μετά την εφαρμογή του προγράμματος υπήρξε σημαντική βελτίωση στα παιδιά του 
τμήματος  παρέμβασης ως προς την αναγνώριση των δυσάρεστων συναισθημάτων 
(φόβος, θυμός, λύπη), τόσο στους άλλους όσο και στον εαυτό τους και ως προς την 
επιλογή δημιουργικών στρατηγικών αντιμετώπισης συναισθηματικών προβλημάτων 
ως προς τον εαυτό τους.  Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα 
παιδιά του τμήματος παρέμβασης βελτίωσαν τις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας 
μετά την εφαρμογή του προγράμματος.  

Λέξεις κλειδιά: ρύθμιση συναισθημάτων, δυσάρεστα συναισθήματα, κοινωνική ε-
πάρκεια, κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση. 

Συναισθηματική  ρύθμιση (emotion regulation) 

Ένας γενικός ορισμός της συναισθηματικής ρύθμισης που έχει διατυπωθεί από τους 
Gross & Thompson (2007) αναφέρεται σε αυτή ως το σύνολο των δεξιοτήτων που 
αναπτύσσει το άτομο προκειμένου να ελέγχει και να κατευθύνει τη συναισθηματική 
του έκφραση σε έντονες συναισθηματικές καταστάσεις. Η Saarni (1999) διαπίστωσε 
πως η συναισθηματική ρύθμιση προκύπτει όταν τα παιδιά επεκτείνουν τις ικανότητές 
τους για να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν έντονα συναισθήματα. Όπως αναφέ-
ρουν οι Eisenberg, Fabes, Nyman, Bernzweig & Pinuelas (1994) οι βασικές στρατη-
γικές διαχείρισης συναισθηματικών καταστάσεων (coping skills) αναπτύσσονται στην 
προσχολική ηλικία και χρησιμοποιούνται προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν μια σειρά από καταστάσεις που τους δημιουργούν έντονα συναισθή-
ματα, χωρίς να χάνουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους και της συμπεριφοράς 
τους. Οι στρατηγικές  αντιμετώπισης συναισθηματικών καταστάσεων αποτελούν δεί-
κτη της συναισθηματικής ρύθμισης παιδιών προσχολικής και μέσης παιδικής ηλικίας 
σύμφωνα με την  Κλίμακα Αξιολόγησης από Εκπαιδευτικούς της Αντιμετώπισης 
Συναισθηματικών Καταστάσεων Παιδιών  (Teacher’s Children’s Coping Scales 
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with Emotional Situations) των Eisenberg et al., (1994). Οι στρατηγικές αυτές χωρί-
ζονται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Στρατηγικές συναισθηματικής αποφόρτισης (emotional venting): π.χ. κλαίει 
για να εκφράσει τα συναισθήματά του, λύνει τα προβλήματά του με επιθετικό 
τρόπο. 

2. Δημιουργικές στρατηγικές (constructive strategies): π.χ. αναζητά συναισθηματι-
κή στήριξη για την επίλυση του προβλήματος. Η χρήση δημιουργικών στρατηγι-
κών  σχετίζεται θετικά με υψηλά ποσοστά συναισθηματικής ρύθμισης (Eisenberg 
& Fabes, 1992). 

3. Στρατηγικές αποφυγής (avoidant strategies): π.χ. αρνείται το πρόβλημα, προ-
σπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του από το πρόβλημα. 

Η συναισθηματική ρύθμιση έχει επίσης συνδεθεί με πολυάριθμες πλευρές της κοινω-
νικής επάρκειας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Eisenberg, Fabes, Guthrie & 
Reiser, 2002).  Σύμφωνα με τους Eisenberg & Fabes (1992) η συναισθηματική ρύθ-
μιση αποτελεί βασικό συστατικό της κοινωνικής επάρκειας, απαραίτητο για τη λει-
τουργική αλληλεπίδραση με τους άλλους στις καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από 
ένταση και άγχος.  

     
Κοινωνική επάρκεια (social competence) 

Ο όρος κοινωνική επάρκεια υποδηλώνει υψηλά επίπεδα ανάπτυξης των κοινωνικών 
δεξιοτήτων του ατόμου (Thompson, 1991) και συνδέεται στενά με τη συναισθηματι-
κή επάρκεια. Η κοινωνική επάρκεια κατά την προσχολική ηλικία απαιτεί συναισθη-
ματική ρύθμιση, κοινωνική γνώση και κατανόηση καθώς και συγκεκριμένες κοινωνι-
κές δεξιότητες (Katz & McClellan, 1997). Ιδιαίτερα, η συναισθηματική ρύθμιση και η 
ικανότητα για αποτελεσματική χρήση συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων και 
δεξιοτήτων φιλίας αναπτύσσονται μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συνομηλί-
κους αλλά και με τους ενήλικες, οι οποίοι αποτελούν πρότυπα με τις λεκτικές τους 
αντιδράσεις και τις πράξεις τους για την υιοθέτηση κοινωνικών και συναισθηματικών 
στάσεων (Rudolph, Hammen & Burge, 1995).  

Γενικότερα, τα παιδιά που θεωρούνται κοινωνικά επαρκή είναι ιδιαίτερα αγαπητά 
από τους συνομηλίκους τους και πιο δημοφιλή, καθώς προσαρμόζουν την συμπερι-
φορά τους έτσι που να συμπεριλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των συνο-
μηλίκων τους (Rubin, Bukowski & Parker, 2006). Τα δημοφιλή παιδιά ρυθμίζουν ευ-
κολότερα τα θετικά και τα δυσάρεστα συναισθήματα τους απέναντι στους συνομηλί-
κους τους και παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά ανάμιξης σε διενέξεις με αυτούς σε 
σχέση με τα λιγότερο δημοφιλή παιδιά (Fabes & Eisenberg, 1992).  

 Δυσάρεστα συναισθήματα 
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Σε σχέση με την ταξινόμηση των συναισθημάτων, από έρευνες διαφάνηκε η παγκο-
σμιότητα τεσσάρων βασικών συναισθημάτων που αναγνωρίζονται από όλα τα άτομα 
και είναι ο φόβος, η λύπη, ο θυμός και η χαρά (Goleman, 1998). Στη συγκεκριμένη 
μελέτη γίνεται αναφορά στα δυσάρεστα συναισθήματα του φόβου, του θυμού και της 
λύπης και στο κατά πόσο επιτεύχθηκε η ρύθμισή τους μέσα από την εφαρμογή ενός 
προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης στους μαθητές μιας τάξης νηπια-
γωγείου. Η επιλογή των συγκεκριμένων συναισθημάτων έγινε με κριτήριο το γεγονός 
ότι η ρύθμιση αυτών των συναισθημάτων στην προσχολική ηλικία διαδραματίζει βα-
σικό ρόλο στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (Eisenberg, Fabes,  
Bernzweig, Karbon,  Poulin & Hanish, 1993). 
 
 Όπως επισημαίνουν οι Denham & Burton (2003) η ανεπαρκής ρύθμιση των δυσάρε-
στων συναισθημάτων είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς συνδέεται με την κοινωνική επάρκεια, τη 
δημοτικότητα ανάμεσα στους συνομηλίκους, την προσαρμοστικότητα, τη ντροπαλό-
τητα, την εσωστρέφεια και τη συμπόνια. Συνδέεται επίσης αργότερα με καταστάσεις 
όπως η σχολική αποτυχία, η χρήση ουσιών και η εγκληματικότητα (Tremblay, 
Boulerice, Arseneault & Niscale, 1995). Επιπλέον, η αδυναμία ρύθμισης των δυσάρε-
στων συναισθημάτων είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε ιδιαίτερα δύσκολες συναι-
σθηματικές καταστάσεις όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος (Zeman, Shipman & 
Suveg, 2002). Σε έρευνα που έγινε (Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen & 
Wadsworth, 2001) σε παιδιά με προβλήματα κατάθλιψης, επιθετικότητας και άγχους 
προέκυψε πως δε χρησιμοποιούσαν δημιουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης των 
συναισθηματικών καταστάσεων, οι οποίες  σχετίζονται με υψηλά επίπεδα συναισθη-
ματικής ρύθμισης (Eisenberg & Fabes, 1992), όπως αντίστοιχα χρησιμοποιούσαν οι 
υγιείς συνομήλικοί τους.  

Πρόγραμμα ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: «βήματα για τη ζωή» 

Το πρόγραμμα «Βήματα για τη Ζωή» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβα-
σης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για το ελληνικό Νηπιαγωγείο  και βασίζε-
ται στην πεποίθηση ότι το σχολείο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και καλ-
λιέργεια ικανοτήτων όπως η ψυχική ανθεκτικότητα, η επινοητικότητα και η κριτική 
σκέψη (Κουρμούση & Κούτρας, 2011).  

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάση την ελληνική πραγματικότητα και το ισχύον 
Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Με αυτό το πρόγραμμα επιδιώκεται η α-
πόκτηση από τα παιδιά όλων εκείνων των δεξιοτήτων που θα τα βοηθήσουν να ανα-
γνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να έχουν ενσυναίσθηση, να 
αποφεύγουν τις συγκρούσεις και να λύνουν τα προβλήματά τους. Το πρόγραμμα αυτό 
βασίζεται πάνω στους άξονες της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης, βάσει της ο-
ποίας τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες αναπτύσσουν εκείνες τις στάσεις, τις αξίες και 
τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την κοινωνική και συναισθηματική τους επάρ-
κεια. Μεταξύ των βασικών δεξιοτήτων του κοινωνικά και συναισθηματικά επαρκούς 
ατόμου περιλαμβάνονται η αυτοεκτίμηση, η συναισθηματική ρύθμιση, η ενσυναί-
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σθηση, η επίλυση προβλημάτων και η αποτελεσματική διαχείριση των κοινωνικών 
σχέσεων (Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg & Haynes, 1997).  

Η σπουδαιότητα της καλλιέργειας αυτών των δεξιοτήτων υπογραμμίζεται από το 
ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), το οποίο ορίζει ως 
ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν την αυτοεκτίμηση και τις δεξιότητες συ-
νεργασίας, διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων (ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΠΙ.2002). Επι-
πλέον, στον Οδηγό Νηπιαγωγού-Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί-Δημιουργικά Περιβάλλοντα 
Μάθησης τονίζεται η αξία και η σημασία της μάθησης μέσα από την επίλυση προ-
βλημάτων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την αποτελεσματικότητα και 
λειτουργικότητα των παιδιών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (Δαφέρμου, Κου-
λούρη, Μπασαγιάννη, 2005) όπως επίσης και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νη-
πιαγωγείου «Οριζόντια Πράξη» (ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., 2011) τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία 
της συναισθηματικής ρύθμισης για την υγιή ψυχοκοινωνική λειτουργία του ατόμου 
και η αξία της απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ένταξης των παιδιών και τη διαμόρφωση ενός πολίτη που συμβάλλει θετικά στην κοι-
νωνία. 

Σκοπός και ερωτήματα της  έρευνας 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να αξιολογήσει την επίδραση ενός προ-
γράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης στη ρύθμιση των δυσάρεστων συ-
ναισθημάτων του φόβου, του θυμού και της λύπης και στην κοινωνική επάρκεια των 
παιδιών ενός τμήματος νηπιαγωγείου. Tα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν 
τα εξής: 

 Ε1.Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που αναγνωρίζουν, διαχειρίζονται και ρυθμί-
ζουν τα νήπια του τμήματος παρέμβασης τα δυσάρεστα συναισθήματά τους 
(φόβος, θυμός, λύπη) πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος; 

 Ε2.Υπάρχει διαφορά στην αναγνώριση, διαχείριση και ρύθμιση των δυσάρε-
στων συναισθημάτων (φόβος, θυμός, λύπη) των νηπίων του τμήματος παρέμ-
βασης σε σύγκριση με τα νήπια του τμήματος ελέγχου μετά την εφαρμογή του 
προγράμματος; 

 Ε3.Υπάρχει διαφορά στις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας στα νήπια του τμή-
ματος παρέμβασης σε σύγκριση με τα νήπια του τμήματος ελέγχου μετά την 
εφαρμογή του προγράμματος; 

 Ε4.Υπάρχει διαφορά στην αναγνώριση, διαχείριση και ρύθμιση των δυσάρε-
στων συναισθημάτων (φόβος, θυμός, λύπη) και στις δεξιότητες κοινωνικής ε-
πάρκειας των νηπίων του τμήματος παρέμβασης σε σχέση με το φύλο τους; 

Μεθοδολογία  της έρευνας 

Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης έρευνας αποτελούνταν από τους μαθητές των νηπια-
γωγείων που υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας. Το 
δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 17 μαθητές ενός ολοήμερου τμήματος νηπιαγω-
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γείου στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, που ήταν το τμήμα παρέμβασης. Το τμήμα 
παρέμβασης ήταν το τμήμα στο οποία εργαζόταν η ερευνήτρια ως νηπιαγωγός και 
συνεπώς υπήρχε άμεση πρόσβαση σε αυτό. Για την ενίσχυση της αντικειμενικότητας 
των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε και τμήμα ελέγχου σε νηπιαγωγείο 
της ίδιας περιοχής, το οποίο επιλέχτηκε με κριτήριο το γεγονός ότι το κοινωνικοοικο-
νομικό επίπεδο των παιδιών του τμήματος αυτού ήταν παρεμφερές με το αντίστοιχο 
του τμήματος παρέμβασης. 
 
Στο τμήμα παρέμβασης φοιτούσαν 17 νήπια (Ν= 17), 9 αγόρια και 8 κορίτσια, από τα 
οποία τα 10 κατάγονταν από την Αλβανία και τα 7 από την Ελλάδα. Το κοινωνικοοι-
κονομικό επίπεδο της πλειοψηφίας των μαθητών ήταν χαμηλό (μόρφωση, επάγγελμα 
και εισόδημα). Το επίπεδο κατανόησης και ομιλίας της ελληνικής γλώσσας των αλλο-
δαπών νηπίων ήταν καλό. Το τμήμα ελέγχου αποτελούνταν από 21 νήπια (Ν=21), 9 
αγόρια και 12 κορίτσια, από τα οποία 2 είχαν καταγωγή από την Πολωνία, 1 από το 
Μαρόκο, 1 από τη Μολδαβία, 1 από την Αλβανία και 2 από τη Ρωσία, ενώ τα υπόλοιπα 
14 κατάγονταν από την Ελλάδα. Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο  των μαθητών ήταν 
χαμηλό (μόρφωση, επάγγελμα και εισόδημα). Το επίπεδο κατανόησης και ομιλίας της 
ελληνικής γλώσσας των περισσότερων αλλοδαπών νηπίων ήταν καλό. Ο μέσος όρος 
ηλικίας των υποκειμένων της έρευνας ήταν 5,8 έτη.  
 
Η συγκεκριμένη έρευνα ανήκει στις ποιοτικές έρευνες καθώς σκοπός της δεν είναι η 
γενίκευση των αποτελεσμάτων σε έναν πληθυσμό αλλά η βαθύτερη διερεύνηση ενός 
φαινομένου (Creswell, 2011). Η ερευνητική στρατηγική που υιοθετήθηκε στη συγκε-
κριμένη έρευνα είναι η έρευνα-δράσης (Cohen, Manion & Morrison, 2008˙ Creswell, 
2011). Η έρευνα-δράσης δεν καταλήγει στη διατύπωση γενικευμένων νόμων και γι’ 
αυτό δεν προϋποθέτει αντιπροσωπευτικό δείγμα, συνεπώς βασικό χαρακτηριστικό της 
είναι η ποιοτική ερευνητική της διάσταση. Με την έρευνα δράσης ο εκπαιδευτικός 
ερευνητής προσπαθεί να βελτιώσει τη διδακτική του πρακτική ή να βρει λύση σε κά-
ποιο προβληματισμό του, δοκιμάζοντας κάτι διαφορετικό στην τάξη (Κατσαρού & 
Τσάφος, 2003).  Ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν το ημερολόγιο, 
η ημιδομημένη συνέντευξη και η παρατήρηση προκειμένου να επιτευχθεί η εγκυρότη-
τα των δεδομένων με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης (Cohen et al., 2008). 
 

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας 

Τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας-δράσης  που αφορούν στα ερευνητικά 
ερωτήματα που τέθηκαν μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

I. Τα παιδιά στα οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα κοινωνικοσυναισθηματικής μά-
θησης «Βήματα για τη Ζωή», προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των παι-
διών αυτών όπως αυτές αξιολογηθήκαν  στις αρχές της σχολικής χρονιάς, παρου-
σίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση ως προς την αναγνώριση των δυσάρεστων συναι-
σθημάτων τους (φόβος, θυμός, λύπη) και  συνεπώς ως προς τη ρύθμισή των συ-
ναισθημάτων αυτών, καθώς τα παιδιά που αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους 
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εμφανίζουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής ρύθμισης (Izard, Fine, Schultz, 
Mostow, Ackerman & Youngstrom 2001). Τα περισσότερα παιδιά του τμήματος 
παρέμβασης μετά την εφαρμογή του προγράμματος ήταν σε θέση να αναγνωρί-
σουν τα δυσάρεστα συναισθήματά τους τόσο στους άλλους όσο και στον εαυτό 
τους σε σχέση με πριν την εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, όσον αφορά 
στη διαχείριση των συναισθηματικών καταστάσεων επέλεγαν περισσότερο δη-
μιουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης, γεγονός που κι αυτό σχετίζεται με υψηλά 
επίπεδα συναισθηματικής ρύθμισης (Eisenberg & Fabes,1992). 

II. Τα παιδιά του τμήματος ελέγχου μετά την εφαρμογή του προγράμματος στο τμή-
μα παρέμβασης συνέχισαν να παρουσιάζουν δυσκολία στο να αναγνωρίζουν τα 
δυσάρεστα συναισθήματα στον εαυτό τους. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη δια-
χείριση των συναισθηματικών τους προβλημάτων επέλεγαν περισσότερο στρατη-
γικές αποφυγής και συναισθηματικής αποφόρτισης, οπότε και η ρύθμιση των δυ-
σάρεστων συναισθημάτων τους κρίθηκε ανεπαρκής. 

III. Ως προς τις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας τα πιο συνεσταλμένα παιδιά του 
τμήματος παρέμβασης μετά την εφαρμογή του προγράμματος εμφάνισαν  αξιο-
σημείωτη βελτίωση, καθώς έπαιζαν πλέον κυρίως σε ομάδες, έμπαιναν με ευκο-
λία σε παρέες και δημιουργούσαν εύκολα νέες φιλίες. Αντιθέτως, αρκετά από τα 
συνεσταλμένα παιδιά του τμήματος ελέγχου συνέχιζαν να επιλέγουν ατομικές 
δραστηριότητες και να κάθονται μόνα τους μακριά από άλλα παιδιά και δυσκο-
λεύονταν να μπουν σε παρέες ή να δημιουργήσουν νέες φιλίες. Τα ευρήματα αυτά 
συμφωνούν με τα πορίσματα σχετικών ερευνών σύμφωνα με τα οποία η συναι-
σθηματική ρύθμιση των δυσάρεστων συναισθημάτων (φόβος, θυμός, λύπη), η ο-
ποία προϋποθέτει την αναγνώριση και την αποτελεσματική διαχείριση των δυσά-
ρεστων συναισθημάτων, σχετίζεται  σημαντικά με την ποιότητα των αλληλεπι-
δράσεων των παιδιών με τους συνομηλίκους τους και γενικότερα την κοινωνική 
λειτουργικότητά τους, μιας και  το πώς  μαθαίνουν τα παιδιά να αλληλεπιδρούν 
σε αρνητικές καταστάσεις δεν σχετίζεται μόνο με το χειρισμό των δικών τους δυ-
σάρεστων συναισθημάτων αλλά και με την αντίδρασή τους απέναντι στα δυσάρε-
στα συναισθήματα των άλλων, γεγονός που είναι σημαντικό για την ανάπτυξη και 
διατήρηση των κοινωνικών τους σχέσεων (Eisenberg & Fabes, 1992˙ Eisenberg et 
al., 1993). 

IV. Σε σχέση με το φύλο των παιδιών του τμήματος παρέμβασης, τα αγόρια εμφάνι-
σαν αξιοσημείωτη βελτίωση ως προς την αναγνώριση των δυσάρεστων συναι-
σθημάτων  (φόβου, θυμού, λύπης) στον εαυτό τους και ως προς την επιλογή δη-
μιουργικών στρατηγικών αντιμετώπισης συναισθηματικών καταστάσεων αντί για 
στρατηγικές συναισθηματικής αποφόρτισης τις οποίες  επέλεγαν πριν την εφαρ-
μογή του προγράμματος. Ως προς τις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας, εκείνα τα 
αγόρια του τμήματος παρέμβασης που είχαν δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέ-
σεις, μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίω-
ση. Όσον αφορά στα κορίτσια του τμήματος παρέμβασης, υπήρξε σχετική σταθε-
ρότητα ως προς την αναγνώριση των δυσάρεστων συναισθημάτων (φόβος, θυμός, 
λύπη) μετά την εφαρμογή του προγράμματος, με αξιοπρόσεκτη βελτίωση στην 
αναγνώριση του συναισθήματος της λύπης στον εαυτό τους. Ως προς τις στρατη-
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γικές αντιμετώπισης συναισθηματικών καταστάσεων, υπήρξε σχετική σταθερότη-
τα στα κορίτσια μετά την εφαρμογή του προγράμματος στην επιλογή δημιουργι-
κών στρατηγικών και στρατηγικών αποφυγής σε σχέση με πριν την εφαρμογή του 
προγράμματος. Ως προς τις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας, εκείνα τα κορίτσια 
του τμήματος παρέμβασης που είχαν δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις πριν 
την εφαρμογή του προγράμματος, παρουσίασαν αξιοπρόσεκτη βελτίωση μετά την 
εφαρμογή του προγράμματος.  
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Περίληψη 

Η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση 
σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών και προσομοίωσης καλύπτει τις περιοχές της 
Λογιστικής, της Οικονομίας, της Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουρι-
στικών Πρακτορείων και της Εφοδιαστικής. Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, 
που χαρακτηρίζονται ειδικότητας και γίνονται στο εργαστήριο της σχολικής μονάδας 
βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων, οδηγεί στη μετάδοση των σύγχρο-
νων επιστημονικών δεδομένων με τρόπο σαφή, στοχευμένο, πρακτικό, χρηστικό, ι-
διαίτερα αποτελεσματικό και αποδεκτό, μετατρέπει το περιβάλλον της τάξης και αλ-
λάζει το κλίμα και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας, διαμορφώνει και μετασχηματίζει 
το ρόλο του οικονομολόγου εκπαιδευτικού από απλό μεταδότη γνώσεων σε συνεργά-
τη και οργανωτή της μάθησης.  

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικό Λογισμικό προσομοίωσης, Εφοδιαστική, αποτελεσμα-
τική μάθηση, Επαγγελματική Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή / Συστήματα προσομοίωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η χρήση και εφαρμογή εκπαιδευτικού - επαγγελματικού λογισμικού προσομοιώσεων 
στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου καθιστά 
τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών με τη συνδρομή του λογισμικού προσομοίωσης 
πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική, περισσότερο ενδιαφέρουσα, λιγότερο πληκτική, 
πιο χρηστική και σαφώς πιο στοχευμένη, μεστή και ουσιαστική. Τα μαθήματα που 
διδάσκονται από Οικονομολόγους καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Σε μαθήματα με θε-
τικό προσανατολισμό, που από τη φύση τους περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο υπολογι-
σμών, πράξεων, λογιστικών εγγραφών και εφαρμόζουν μαθηματικά μοντέλα, όπως 
είναι τα Οικονομικά Μαθηματικά και η Στατιστική, η Λογιστική, οι Λογιστικές Ε-

584

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



φαρμογές, η Εφοδιαστική. Κάποια από τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται Θεωρητι-
κά, κάποια Εργαστηριακά, και κάποια άλλα μικτά (ένα μέρος των προβλεπόμενων 
ωρών καλύπτεται θεωρητικά και το υπόλοιπο εργαστηριακά). Σε μαθήματα με κοι-
νωνιολογικό προσανατολισμό, που προσανατολίζονται περισσότερο στην μελέτη των 
οικονομικών ατομικών και κοινωνικών συμπεριφορών, όπως είναι οι Δημόσιες Σχέ-
σεις, η Πολιτική Παιδεία και οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και σε μικτά μαθή-
ματα που κατά ένα μέρος απαιτούν υπολογισμούς, δεδομένα και εφαρμογή μαθημα-
τικών μεθόδων και κατά το υπόλοιπο βασίζονται στην μελέτη της συμπεριφοράς των 
ατόμων όπως οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα που εξετάζονται πανελλαδικά 
στο Γενικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα). Για τα μαθήματα με 
θετικό προσανατολισμό απαιτείται η χρήση και η αξιοποίηση λογισμικού με υπολο-
γιστικές και σχεδιαστικές δυνατότητες, όπως τα υπολογιστικά φύλλα, τα προγράμμα-
τα κατασκευής γραφικών, τα λογιστικά πακέτα, οι βάσεις δεδομένων. Για τα μαθήμα-
τα Λογιστικές Εφαρμογές – Μηχανογραφημένη Λογιστική, Εφοδιαστική (Logistics) 
απαιτείται εφαρμογή, χρήση και αξιοποίηση ενός επαγγελματικού λογισμικού προ-
σομοίωσης, ειδικά προσαρμοσμένου στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο να πα-
ρέχει τα επαγγελματικά εφόδια, ώστε οι απόφοιτοι του Τομέα Οικονομίας και Διοί-
κησης των ΕΠΑ.Λ να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην προσπάθεια 
εξεύρεσης εργασίας. 

Οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στη Δευτερο-
βάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι (Whitehead & Μπούσιου, 2000): 
Διάλεξη, Διατύπωση Ερωτήσεων και Καταιγισμός ιδεών, Ομαδική Εργασία, Συζήτη-
ση και Λεκτικές Αντιπαραθέσεις, Εξατομικευμένη και Προγραμματισμένη Μάθηση, 
Μελέτες Περιπτώσεων, Ρόλοι και Προσομοιώσεις, Ερευνητικές Εργασίες, Χρήση 
Επισκεπτών-Ομιλητών και Σχολικά Συνέδρια, Χρήση Εγχειριδίων και άλλων Γρα-
πτών μέσων, Σύνδεση με τον Επιχειρηματικό κόσμο, Χρήση Επισκέψεων σε εργο-
στάσια και Έρευνες πεδίου. Παρά την ύπαρξη πολλών μεθόδων και τεχνικών για τη 
διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων και την πεποίθηση ότι προσφέρουν τα μέσα 
σε κάθε διδάσκοντα να αυξήσει την μάθηση και το ενδιαφέρον στο διδακτικό αντι-
κείμενο, στην πράξη η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων κυριαρχείται από τη 
μέθοδο της διάλεξης, την οποία χρησιμοποιούν οι περισσότεροι οικονομολόγοι καθη-
γητές (Becker & Watts, 1996: 446-451). Οι υπόλοιπες μέθοδοι εφαρμόζονται περι-
στασιακά (Μπούσιου & Τυροβούζης, 2002: 584-593). 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία η χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού πρέ-
πει να έχει κεντρικό ρόλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή της προσο-
μοίωσης. Σύμφωνα με τον Βρατσάλη (2002) η προσομοίωση είναι "η κατασκευή που 
απεικονίζει, βάσει κάποιας θεωρίας, το πραγματικό". Στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
μπορούμε να ορίσουμε τη προσομοίωση ως (συνήθως) μία εφαρμογή λογισμικού που 
επιδιώκει να αναδημιουργήσει τα χαρακτηριστικά του πραγματικού κόσμου. Η προ-
σομοίωση θεωρείται ως ένα βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο επιτρέποντας στον εκπαι-
δευτή να ελέγχει το περιβάλλον μάθησης τροποποιώντας τις κύριες παραμέτρους του 
ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους εκτελώντας διαφορετικά σενάρια. Σύμφωνα 
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με τις Τσαμπούκου-Σκαναβή (2004) οι στόχοι της προσομοίωσης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι: "1) Οι μαθητές να αποκτήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις 
διδασκόμενες έννοιες, 2) Να ασκηθούν στην πραγματοποίηση λογικών συλλογισμών, 3) 
Να αντιπαραθέσουν τις ιδέες τους με τις ιδέες των άλλων μαθητών και 4) Να ασκηθούν 
στη λήψη αποφάσεων αξιοποιώντας τα παραπάνω".  

Στη βιβλιογραφία συναντά κανείς πολλές εφαρμογές της προσομοίωσης στην εκπαι-
δευτική διαδικασία (Hewitt, 1997; Alessi, 2000; Cherry et. al, 1999; Rehmann, 
Mitman & Reynolds, 1995). Στη διδασκαλία αντικειμένων της Διοίκησης Logistics 
και Εφοδιαστικής αλυσίδας υπάρχουν επίσης πολλές και σημαντικές ερευνητικές 
πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες των Gagliardi et al. (2007), 
Gopakumar et al. (2008), Ma et al. (2011), Wanhphanich et al. (2010) και Chan & 
Zhang (2011). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εργασία των Λαμπροπούλου και Πόνη 
(2012) στην οποία παρουσιάζεται ένα παράδειγμα χρήσης ενός λογισμικού προσο-
μοίωσης διαδικασιών logistics όπου αναπτύσσεται, ελέγχεται και εκτελείται το μο-
ντέλο προσομοίωσης μεγάλου κέντρου διανομής. Κοινό χαρακτηριστικό όμως των 
παραπάνω εργασιών είναι ότι τα λογισμικά προσομοίωσης χρησιμοποιούνται απο-
κλειστικά για την υποστήριξη αποφάσεων στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και ορ-
γανισμών και όχι σαν εργαλεία εκπαίδευσης. 

Κύριος στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τη χρησιμότητα, τη σημαντικότητα 
και την αναγκαιότητα των εφαρμογών λογισμικού προσομοίωσης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσα από την παρουσίαση μιας άσκησης που σχεδιάσαμε και υλοποιήσα-
με και βασίζεται σε συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή ελεύθερης χρήσης για την 
εκμάθηση τριών βασικών εννοιών της Εφοδιαστικής. Η εργασία είναι οργανωμένη ως 
εξής: Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι εξεταζόμενες από την άσκηση διδακτι-
κές έννοιες, στην τρίτη ενότητα διατυπώνονται οι μαθησιακοί στόχοι και η οργάνωση 
της εφαρμογής της άσκησης και στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η άσκηση. Τέ-
λος, ακολουθούν χρήσιμα συμπεράσματα. 

2. Εξεταζόμενες διδακτικές έννοιες 

Η εφαρμογή του λογισμικού προσομοίωσης στοχεύει στην κατάκτηση από τους μα-
θητές των βασικών εννοιών της Εφοδιαστικής: α) ανεφοδιασμός και διαχείριση ζήτη-
σης, β) Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας και γ) Φιλοσοφία Just-In-Time. 

2.1 Ανεφοδιασμός και διαχείριση ζήτησης 

Ο ανεφοδιασμός περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που επιτυγχάνουν τη συνεχή ισορ-
ροπία μεταξύ της ζήτησης και προσφοράς. Αποτελεί μία από τις κρισιμότερες παρα-
μέτρους στη συνολική διαχείριση της ζήτησης της αγοράς και είναι ένα σημαντικό 
"όπλο" κάθε επιχείρησης όχι μόνο για την επιβίωσή της αλλά και την απόκτηση α-
νταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα στελέχη των επιχειρήσεων συνήθως βασίζονται 
σε ιστορικά δεδομένα ζήτησης (πωλήσεων), λαμβάνοντας συνεχώς αποφάσεις στο 
παρόν για να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο (όπου η ζήτηση με-
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τουσιώνεται σε παραγγελίες) καθώς και τη μελλοντική ζήτηση σχεδιάζοντας βραχυ-
πρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τον προγραμματισμό όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

2.2 Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας 

Βασικό ερώτημα στη διαχείριση της ζήτησης είναι: «Ποια ποσότητα πρέπει να διατη-
ρεί μία επιχείρηση για κάθε κωδικό που πωλεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση σε 
πραγματικό χρόνο και στο άμεσο μέλλον;». Στο ερώτημα αυτό, δεν είναι εύκολο να 
δοθεί σωστή απάντηση. Από τη μία οι επιχειρήσεις πιέζονται να διατηρούν τα αποθέ-
ματά τους σε χαμηλά επίπεδα έτσι ώστε, αφενός να μειώσουν το λειτουργικό κόστος 
διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων τους και αφετέρου να μειώσουν τον 
κίνδυνο να μείνουν αδιάθετα τα προϊόντα τους. Από την άλλη, οι ίδιες επιχειρήσεις 
δέχονται πιέσεις να διατηρούν υψηλά επίπεδα αποθεμάτων ώστε να μπορούν να κα-
λύψουν πλήρως και κυρίως άμεσα τη ζήτηση της αγοράς. Είναι γνωστό ότι σε περί-
πτωση μη ικανοποίησης της παραγγελίας ο πελάτης απλά θα απευθυνθεί σε άλλη επι-
χείρηση. Η Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity ή απλά 
ΕΟQ) υπολογίζει εκείνη την ποσότητα που αντιστοιχεί στο μικρότερο δυνατό κόστος. 
Το κόστος αυτό περιλαμβάνει το κόστος διατήρησης αποθεμάτων και το κόστος το-
ποθέτησης παραγγελιών. Υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 
μοντέλου EOQ. Θα πρέπει η ζήτηση να είναι σταθερή, να μην υπάρχουν καθυστερή-
σεις στον ανεφοδιασμό, να μην υπάρχουν εκπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα που 
παραγγέλνεται και τα μοναδικά κόστη που λαμβάνονται υπόψη, όπως προαναφέρθη-
κε, να είναι το κόστος διατήρησης αποθεμάτων και ένα σταθερό κόστος για κάθε πα-
ραγγελία. Δυστυχώς, τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει στην πράξη. Παρόλα αυτά η 
EOQ αποτελεί μία χρήσιμη και εύκολη στην εφαρμογή μέθοδο υπολογισμού της πο-
σότητας αποθεματοποίησης, καθώς και του χρόνου τοποθέτησης της παραγγελίας.  

2.3 Just-In-Time 

Το Just-In-Time (JIT) είναι μία φιλοσοφία κατά την οποία τα αποθέματα αποκτούνται 
τη χρονική στιγμή της ζήτησης (in time) και όχι σε περίπτωση (in case) που χρεια-
στούν. Οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας JIT είναι οι εξής: 1) Κύριος στόχος της φι-
λοσοφίας είναι η ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων και η μείωση όλων των ειδών 
σπατάλης μέσα στην επιχείρηση, και 2) Η παραλαβή των υλικών (πρώτων υλών ή 
ημιέτοιμων προϊόντων) από τους προμηθευτές γίνεται όταν πρόκειται να επεξεργα-
στούν τα υλικά δηλαδή όταν υπάρξει η ζήτηση τους (όπου παράγεται μόνο η ποσότη-
τα των αγαθών που απαιτεί η αγορά) ενώ η συναρμολόγηση των τελικών προϊόντων 
γίνεται όταν πρόκειται να παραδοθούν στους πελάτες. Η φιλοσοφία χρησιμοποιείται 
ευρέως από τις επιχειρήσεις σήμερα για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
διαχείριση της ζήτησης ενώ η ποσότητα πολλές φορές υπολογίζεται με τη μέθοδο της 
Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας. 

3. Μαθησιακοί στόχοι και οργάνωση εφαρμογής 

Για τις τρεις διδασκόμενες έννοιες που παρουσιάστηκαν στη δεύτερη ενότητα, σχε-
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διάστηκε μια ολοκληρωμένη άσκηση, η οποία θέτει υπό διερεύνηση διάφορα παρα-
δείγματα, τα οποία εξετάζονται τόσο ξεχωριστά όσο και συγκριτικά. Οι γνωστικοί 
στόχοι της συγκεκριμένης άσκησης προσδοκούν από τους μαθητές: 1) να ορίσουν και 
να περιγράψουν τις διδασκόμενες έννοιες, 2) να εφαρμόσουν στην πράξη τις διδα-
σκόμενες έννοιες, 3) να πραγματοποιήσουν λογικούς συλλογισμούς μέσα από τη σύ-
γκριση και την ανάλυση των παραδειγμάτων, 4) να γενικεύσουν τα εξαγόμενα αποτε-
λέσματα της άσκησης για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 5) να ερμηνεύσουν τα 
συμπεράσματα, για να οδηγηθούν στη λήψη αποφάσεων. Οι ψυχοκινητικοί στόχοι 
της άσκησης αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης προσομοιωτικών λογισμι-
κών από τους μαθητές και τέλος οι συναισθηματικοί στόχοι αφορούν στη διαμόρφω-
ση θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στη χρήση προσομοιωτικών λογισμικών, 
καθώς και στη συνειδητοποίηση της σημαντικότητας της λήψης σε «πραγματικά» 
προβλήματα της ειδικότητάς τους. Έτσι λοιπόν, βιωματικά μέσω του λογισμικού της 
προσομοίωσης, οι μαθητές κατακτούν τη νέα ύλη σε όλο το φάσμα των στόχων σε 
γνωστικό (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση), συναι-
σθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο (Bloom et al., 1956). Για την εφαρμογή του συ-
στήματος προσομοίωσης ακολουθήθηκε η συστηματική - βηματική διαδικασία που 
προτείνουν οι Scoullos and Malotidi (2004) και συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν διαδο-
χικά τα εξής βήματα: 1) Προετοιμασία, 2) Ορισμός και περιγραφή των κανόνων και 
του σχεδιασμού, 3) Kαταμερισμός αρμοδιοτήτων, 4) Υλοποίηση του παιχνιδιού, 5) 
Συζήτηση και 6) Ανακεφαλαίωση.  

4. Εφαρμογή λογισμικού προσομοίωσης 

Για το σχεδιασμό της άσκησης χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή "The 
Distribution Game" των Peter L. Jackson και John A. Muckstadt του Πανεπιστημίου 
Cornell University των ΗΠΑ. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
www.sysengcornell.org/Jackson/DistGame/DistGame.html και είναι ένα λογισμικό 
προσομοίωσης βασικών σεναρίων ανεφοδιασμού σημείων πώλησης. Οι παράμετροι 
και τα στοιχεία κόστους είναι διαθέσιμα για κάθε σενάριο και επιτρέπουν τον υπολο-
γισμό της EOQ, της βέλτιστης στάθμης αναπαραγγελίας και τη διαμόρφωση εναλλα-
κτικών πολιτικών. Τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι συνηθισμένοι τύποι εφοδιαστι-
κής αλυσίδας και πιο συγκεκριμένα: α) Απευθείας αποστολή - Χωρίς Κεντρική απο-
θήκη και β) Ανεφοδιασμός μέσω Κεντρικής αποθήκης. 

4.1 Σενάριο απευθείας αποστολής - Χωρίς Κεντρική αποθήκη 

Στο πρώτο σενάριο ζητήθηκε από τους μαθητές να "παίξουν" το παιχνίδι 3 φορές α-
κολουθώντας τις τρεις κάτωθι πολιτικές, να συμπληρώσουν τον πίνακα 1, εισάγοντας 
τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται στο τέλος κάθε παιχνιδιού, και να απαντήσουν 
στις ακόλουθες ερωτήσεις. 

 Πολιτική Α1 – Μια παραγγελία: "Παραγγείλετε 400 τεμάχια, όταν το διαθέσιμο 
απόθεμα κάθε καταστήματος φτάσει ή πέσει κάτω από τα 36 τεμάχια". 
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 Πολιτική Α2 – Ενδιάμεση λύση (EOQ): "Παραγγείλετε 129 τεμάχια, όταν το δια-
θέσιμο απόθεμα κάθε καταστήματος φτάσει ή πέσει κάτω από τα 36 τεμάχια". 

 Πολιτική Α3 – Πολλές παραγγελίες (JIT): "Παραγγείλετε 36 τεμάχια, όταν το δια-
θέσιμο απόθεμα κάθε καταστήματος φτάσει ή πέσει κάτω από τα 36 τεμάχια". 

 Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πολιτικής;  
 Πώς διαμορφώνονται τα επιμέρους στοιχεία κόστους κάθε πολιτικής; 
 Αν ήταν αυτοί οι λήπτες αποφάσεων, ποια πολιτική θα επέλεγαν και γιατί; 

 Πολιτική 
 Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Β3 
Έσοδα από πωλήσεις       
Κόστος απόκτησης αγαθών       
Μικτά κέρδη από πωλήσεις       
Κόστος παραγγελιών       
Κόστος αποθεμάτων       
Καθαρά κέρδη       
Ημερήσιο κέρδος       
Ποσοστό ζήτησης που ικανοποιείται άμεσα       

Πίνακας 1: Μητρώο εισαγωγής αποτελεσμάτων 

Οι μαθητές συμπληρώνοντας τον πίνακα 1 ουσιαστικά προσδιόρισαν τα πλεονεκτή-
ματα και μειονεκτήματα κάθε πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα για την πολιτική Α1 ε-
ντόπισαν ως πλεονεκτήματα το χαμηλό κόστος της μιας παραγγελίας και τη διαθεσι-
μότητα αποθέματος κάθε στιγμή, ενώ ως μειονεκτήματα ανέδειξαν το υψηλό κόστος 
αποθήκευσης και το χαμηλό καθαρό κέρδος. Στην πολιτική Α2 καταρχήν αναγνώρι-
σαν την EOQ πολιτική και ως πλεονεκτήματα χαρακτήρισαν το βέλτιστο συνολικό 
κόστος, καθώς και την επίτευξη του βέλτιστου κέρδους με ταυτόχρονη πλήρη ικανο-
ποίηση της ζήτησης. Μειονεκτήματα δεν εντόπισαν, σχολίασαν όμως ότι το βέλτιστο 
συνολικό κόστος επιτυγχάνεται με μείγμα ενός «μέτριου» κόστους παραγγελιών (με-
γαλύτερο από πολιτική Α1 και μικρότερο από πολιτική Α3) και ενός «μέτριου» κό-
στους αποθήκευσης (μικρότερο από πολιτική Α1 και μεγαλύτερο από πολιτική Α3). 
Στην πολιτική Α3 αναγνώρισαν τη φιλοσοφία JIT, ως πλεονεκτήματα ανέδειξαν το 
μικρό κόστος αποθήκευσης και το μικρό δεσμευμένο κεφάλαιο, ενώ στον αντίποδα 
τοποθέτησαν το υψηλό κόστος παραγγελιών, το μεγάλο αριθμό δρομολογίων και το 
χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης. Μάλιστα απέδωσαν τα χαμηλότερα 
καθαρά κέρδη στα περιστατικά χαμένων πωλήσεων. Έτσι οι μαθητές επέλεξαν τη 2η 
πολιτική ως την καλύτερη. 

4.2 Σενάριο Ανεφοδιασμού μέσω Κεντρικής αποθήκης 

Στο δεύτερο σενάριο ζητήθηκε από τους μαθητές να "παίξουν" το νέο παιχνίδι πάλι 3 
φορές ακολουθώντας τρεις νέες πολιτικές, να συμπληρώσουν τον πίνακα 1, εισάγο-
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ντας τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται στο τέλος κάθε παιχνιδιού, και να απα-
ντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις. 

 Πολιτική Β1-Β3: "Παραγγείλετε ποσότητα 244 τεμαχίων, όταν το διαθέσιμο από-
θεμα της κεντρικής αποθήκης φτάσει ή πέσει κάτω από τα 90 τεμάχια." και:  

 Πολιτική Β1 – EOQ: "Παραγγείλετε ποσότητα 15 τεμαχίων, όταν το διαθέσιμο α-
πόθεμα του κάθε καταστήματος φτάσει ή πέσει κάτω από τα 10 τεμάχια". 

 Πολιτική Β2 – Αυξημένη ποσότητα παραγγελίας: "Παραγγείλετε ποσότητα 25 τε-
μαχίων, όταν το διαθέσιμο απόθεμα του κάθε καταστήματος φτάσει ή πέσει κάτω 
από τα 10 τεμάχια". 

 Πολιτική Β3 – Αυξημένη στάθμη παραγγελίας: "Παραγγείλετε ποσότητα 15 τεμα-
χίων, όταν το διαθέσιμο απόθεμα του κάθε καταστήματος φτάσει ή πέσει κάτω από 
τα 15 τεμάχια". 

 Ποιο είναι το πρόβλημα που εμφανίζεται στην πολιτική Β1; 
 Η επιλογή μεγαλύτερης ποσότητας παραγγελίας (Β2) αποτελεί καλή λύση; 
 Η επιλογή μεγαλύτερης στάθμης αναπαραγγελίας (Β3) αποτελεί καλή λύση; 
 Αν ήταν αυτοί οι λήπτες αποφάσεων, ποια πολιτική θα επέλεγαν και γιατί; 

Οι μαθητές εκτελώντας υπολογισμούς διαπίστωσαν ότι ο ανεφοδιασμός της αποθή-
κης από τον προμηθευτή γίνεται βέλτιστα με την ποσότητα EOQ. Εντόπισαν όμως 
μια διαφορετική συμπεριφορά στο επίπεδο αποθήκης-λιανεμπόρων. Το σενάριο Β 
έχει σχεδιάσει τη ζήτηση των λιανέμπορων να μην ακολουθεί την κανονική κατανο-
μή. Έτσι, στην πολιτική Β1 οι μαθητές εφαρμόζοντας την EOQ για τον ανεφοδιασμό 
των λιανέμπορων από την αποθήκη συνάντησαν πολλά συμβάντα έλλειψης και παρα-
τήρησαν χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης αποδεικνύοντας τη μη καταλ-
ληλότητα της EOQ στην περίπτωση συχνών αυξομειώσεων της ζήτησης. Στην πολι-
τική Β2 διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει βελτίωση ούτε στα καθαρά κέρδη ούτε στο πο-
σοστό ικανοποίησης της ζήτησης και ανέδειξαν ως κρίσιμο παράγοντα τη ζήτηση που 
εμφανίζεται στη διάρκεια του χρόνου ικανοποίησης της παραγγελίας. Ακόμα, συσχέ-
τισαν τη ζήτηση κατά το χρόνο ικανοποίησης της παραγγελίας με το απόθεμα που 
διατηρείται στην περίοδο αυτή (στάθμη αναπαραγγελίας). Στην πολιτική Β3 επιβε-
βαίωσαν το παραπάνω συμπέρασμα και διαπίστωσαν ότι το πρόβλημα με το χαμηλό 
ποσοστό ικανοποίησης της παραγγελίας επιλύεται. Παράλληλα, κατέγραψαν μεγαλύ-
τερα καθαρά κέρδη και ταυτόχρονα πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης. Στην τελευταία 
ερώτηση οι μαθητές αξιολόγησαν ότι η καλύτερη πολιτική είναι η Β3, συμπεραίνο-
ντας ότι ο ορισμός μεγαλύτερης στάθμης αναπαραγγελίας μπορεί να αντιμετωπίσει τη 
μεγάλη διασπορά της ζήτησης. 

5. Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία των μαθημάτων θετικού προσανατολισμού αποκτά μεγαλύτερη αξία, 
όταν εμπλέκει στην εκπαιδευτική διαδικασία την πληροφοριακή τεχνολογία. Η πλη-
ροφοριακή τεχνολογία μετασχηματίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού από απλό μεταδό-
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τη γνώσεων σε συνεργάτη και οργανωτή της μάθησης, αφού υποστηρίζει τη μετάδο-
ση της γνώσης με τρόπο σαφή, πρακτικό, αποτελεσματικό και αποδεκτό. Όμως, πα-
ρόλο που η προσομοίωση αποτελεί μια από πληθώρα εκπαιδευτικών τεχνικών που 
έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλες για την εκπαίδευση, από τη μια πλευρά στην 
πράξη η διδασκαλία κυριαρχείται από τη μέθοδο της διάλεξης και από την άλλη στη 
βιβλιογραφία τα λογισμικά προσομοίωσης χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη α-
ποφάσεων υψηλόβαθμων στελεχών και όχι ως εργαλεία εκπαίδευσης. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την εφαρμογή άσκησης που έχουμε σχεδιάσει και 
υλοποιήσει, η οποία στοχεύει στην εκμάθηση τριών εννοιών της Εφοδιαστικής και 
βασίζεται σε διαδικτυακή εφαρμογή ελεύθερης χρήσης. Οι διδασκόμενες έννοιες α-
ποτελούν βασικά κεφάλαια της εφοδιαστικής και η προσομοιωτική εφαρμογή που 
χρησιμοποιούμε έχει κατασκευαστεί ως εργαλείο εκπαίδευσης και διατίθεται δωρεάν 
προς χρήση. Μέσα από σαφείς και δομημένες οδηγίες κατευθύνουμε τους μαθητές σε 
ένα οργανωμένο προσομοιωτικό «παιχνίδι», το οποίο τους φέρνει σε επαφή με τις 
διδασκόμενες έννοιες ευχάριστα και διασκεδαστικά, επιτυγχάνοντας γνωστικούς, συ-
ναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. Με τα παραπάνω αναδεικνύουμε τη 
χρησιμότητα, τη σημαντικότητα και την αναγκαιότητα των εφαρμογών λογισμικού 
προσομοίωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία αποδεικνύοντας ότι η μάθηση μπορεί 
να είναι ταυτόχρονα ουσιαστική, ενδελεχής και ευχάριστη. 
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Η αλγοριθμική σκέψη ως θεμελιακή συνιστώσα της μαθηματικής σκέψης στην 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση  
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Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.  

alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι αλγοριθμικές διαδικασίες και η κατανόησή τους αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της 
ύλης των Μαθηματικών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Πολλαπλώς συναρθρωμένη 
με τις αλγοριθμικές διαδικασίες είναι η έννοια της αλγοριθμικής σκέψης, η οποία 
μπορεί να παρομοιαστεί με το «πνεύμα και την ψυχή των υπολογισμών» και να συ-
σχετισθεί με την επίλυση προβλημάτων και την εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων. 
Η αλγοριθμική σκέψη είναι, μάλλον, σαν τη μαθηματική σκέψη, έχει μαθηματική κα-
τατομή και χαρακτήρα και χρησιμοποιεί τα Μαθηματικά ως μέσο καλλιέργειας και 
ανάπτυξής της. Η παρούσα εργασία, μετά το σχετικό εισαγωγικό θεωρητικό πλαίσιο, 
προτείνει ενδεικτικά στοιχειώδη παραδείγματα ενίσχυσης και προώθησης της αλγο-
ριθμικής σκέψης. Συγκεκριμένα, αναφέρονται γνωστά προβλήματα-γρίφοι, που επι-
δέχονται αλγοριθμικές λύσεις, παιχνίδια, όπως ο κύβος του Ρούμπικ, γραφήματα που 
μπορούν να σχεδιαστούν με μονοκονδυλιά, αλλά και περιπτώσεις επιλογής αποδοτι-
κότερων αλγόριθμων, ως μια μνεία της πολύ σημαντικής αλγοριθμικής-
υπολογιστικής πολυπλοκότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αλγοριθμική σκέψη, Μαθηματικά, επίλυση προβλημάτων  

Η αλγοριθμική σκέψη 

Ο αλγόριθμος μπορεί να ορισθεί, στα Μαθηματικά, ως μια ακολουθιακή σειρά καλά 
ορισμένων, πεπερασμένων βημάτων (εντολών ή ενεργειών), που μπορεί να επανα-
λαμβάνονται, η οποία προσδιορίζει, αν τηρηθεί σωστά, αποτελεσματικούς τρόπους 
επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας (μηχανιστικής, κατά βάση) διεργασίας. Ένας αλγόριθ-
μος είναι μια «συνταγή», μια διαδικασία, ένας τύπος ή μια φόρμουλα, η ενεργοποίη-
ση των οποίων στοχεύει να καταστήσει διαχειρίσιμη την επίλυση ενός προβλήματος. 
Πράγματι, πολλά μαθηματικά και υπολογιστικά προβλήματα επιλύονται μέσω της 
υιοθέτησης και ενεργοποίησης πρόσφορων και κατάλληλων αλγόριθμων. Η υπόθεση 
ότι πολλά προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσω ενός αλγοριθμικού τρόπου, με χρή-
ση σαφών και αυστηρών διαδικασιών, οι οποίες περιγράφουν τα βήματα-πράξεις και 
τη σειρά με την οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αυτά, κερδίζει συνεχώς έδα-
φος στις μέρες μας (Haoqi et al., 2012).  

Άκρως συνδεδεμένη με τις αλγοριθμικές διαδικασίες είναι η έννοια της αλγοριθμικής 
σκέψης. Η έννοια αυτή είναι ευρεία αλλά καθόλου σταθερή και καθόλου εννοιολογι-
κά αποσαφηνισμένη (Jancarik, 2007). Ωστόσο, αν η αλγοριθμική σκέψη θεωρηθεί ως 
η αναπαράσταση μιας σειράς ενεργειών, τότε μαζί με τη φαντασία και τη λογική 
σκέψη συνθέτουν και καθορίζουν τη νοητική δυναμική του ανθρώπου και τη δη-
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μιουργικότητά του (Ziatdinov & Musa, 2012). H αλγοριθμική σκέψη, ως ένας ειδικός 
και ισχυρός τρόπος σκέψης, είναι ένας όρος, κυρίως, της Πληροφορικής, καθώς από 
παλιά θωρείται ότι η επιστήμη των υπολογιστών είναι η μελέτη των αλγόριθμων 
(Vyssotsky, 1980; Knuth, 1980; 1985), και ως εκ τούτου απαιτείται, αναγκαστικά, η 
καλλιέργεια και η ενίσχυση της αλγοριθμικής σκέψης. Μάλιστα, ο προγραμματισμός 
είναι μια μεγάλη ευκαιρία, ώστε να διδαχθούν βασικές έννοιες της Πληροφορικής και 
να αναπτυχθεί η αλγοριθμική σκέψη ως μέρος μιας ευρείας και γενικής εκπαίδευσης 
(Hromkovič et al., 2016). Σε αρκετούς μαθητές η αδυναμία δεξιοτήτων προγραμματι-
σμού οφείλεται στην έλλειψη γενικών ικανοτήτων τους στη επίλυση προβλημάτων 
και στην επαγόμενη δυσκολία τους κατά τη δημιουργία αλγόριθμων (Capovilla, 
Krugel & Hubwieser, 2013). 

Σε κάθε περίπτωση, δεν παραβλέπεται ότι η αλγοριθμική σκέψη έχει μαθηματικό 
προφίλ και χαρακτήρα και χρησιμοποιεί τα Μαθηματικά ως εφαλτήριο προώθησής 
της. Σήμερα, η αλγοριθμική σκέψη θεωρείται ως μία από τις πλέον βασικές ικανότη-
τες των μαθητών όχι μόνο του Λυκείου αλλά και της Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(Cápay & Magdin, 2013). 

Σύμφωνα με τους Mingus & Grassl (1998), οι αλγόριθμοι δημιουργούνται κατά τη 
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ενώ η αλγοριθμική σκέψη είναι μέρος αυτής της 
διαδικασίας. Η αλγοριθμική σκέψη είναι μια ευρύτερη και περισσότερο περίπλοκη 
διαδικασία από ό,τι ένας απλός αλγόριθμος. Οι δυο παραπάνω ερευνητές θεωρούν ότι 
αλγοριθμική σκέψη είναι μια μέθοδος σκέψης αλλά και καθοδήγησης διαδικασιών 
σκέψης, η οποία χρησιμοποιεί βηματικές διαδικασίες. Απαιτεί εισαγωγή δεδομένων 
για να επιστρέψει νέα, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί και αποφάσεις σχετικά με την ποιότη-
τα και την καταλληλότητα των πληροφοριών, που επεξεργάζεται και παράγει. Ακόμη, 
παρακολουθεί τις διαδικασίες σκέψης μέσω του ελέγχου, του καθορισμού και του 
προσδιορισμού της σκέψης. Οι ίδιοι ερευνητές, τελικά, καταλήγουν πως η αλγοριθμι-
κή σκέψη είναι ταυτόχρονα μια μέθοδος σκέψης αλλά και ένα μέσο σκέψης σχετικό 
με την αποκωδικοποίηση της σκέψης κάποιου άλλου.  

Κατά τη Naveh (2006), συστατικά στοιχεία της αλγοριθμικής σκέψης είναι οι αλγό-
ριθμοι, η επίλυση προβλημάτων και οι στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης. Μάλι-
στα, η καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυ-
σης προβλημάτων είναι κρίσιμη παιδαγωγική-σχολική επιδίωξη, η οποία μπορεί να 
συνεισφέρει και στην αντιμετώπιση και κατανίκηση πολλών αντιξοοτήτων και προ-
βλημάτων, που συναντά κανείς και στην πραγματική ζωή. 

Γενικά, η αλγοριθμική σκέψη ενθαρρύνει τους μαθητές να κατασκευάσουν μια λύση, 
να αποδείξουν την ορθότητά της και να αναλύσουν την πολυπλοκότητά της (Gal-Ezer 
& Lichtenstein, 1997). Η αλγοριθμική σκέψη μπορεί να παρομοιαστεί με το «πνεύμα 
και την ψυχή των υπολογισμών», καθώς και με μια δεξαμενή ικανοτήτων, οι οποίες 
συνδέονται με τη δημιουργία και την κατανόηση των αλγορίθμων, όπως (Ziatdinov & 
Musa, 2012; Jancarik, 2007; Futschek, 2006; Gal-Ezer & Zur, 2004): 
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 Ανάλυση προβλημάτων 
 Ακριβής προσδιορισμός προβλημάτων 
 Απρόσκοπτη εκτέλεση αριθμητικών πράξεων 
 Εντοπισμός κατάλληλων ενεργειών κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 
 Αναλυτική και πλήρης περιγραφή ενεργειών και μεθόδων 
 Τεμαχισμός ενός έργου σε υποεργασίες 
 Δημιουργία του σωστού αλγόριθμου για ένα δεδομένο πρόβλημα  
 Η σωστή εφαρμογή αλγόριθμων σε μια δεδομένη κατάσταση-πρόβλημα  
 Διερεύνηση όλων των πιθανών περιπτώσεων (γενικών και ειδικών) ενός προβλήμα-

τος  
 Έλεγχος και βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός αλγόριθμου 
 Επισήμανση προβλημάτων, στα οποία μια αλγοριθμική λύση δεν είναι δυνατή 
 Σωστή περιγραφή ενός αλγόριθμου με λόγια. 

Όλες σχεδόν οι παραπάνω ικανότητες μπορούν να συνδεθούν και με τη σκέψη μαθη-
τών του Δημοτικού Σχολείου και να καταχωρισθούν, οπωσδήποτε, ως διαστάσεις της, 
αν και στις περισσότερες περιπτώσεις, η διδασκαλία της αλγοριθμικής σκέψης εξα-
ντλείται μόνο στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και, ίσως, στην δεκαδική αναπα-
ράσταση των αριθμών. Πάντως, η ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης επιβάλλεται να 
έχει ως αφετηρία της τα χρόνια του Δημοτικού Σχολείου (Ziatdinov & Musa, 2012). 
Η πεμπτουσία των Μαθηματικών, δηλαδή η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, που 
πρέπει απαραίτητα να προσεγγίζεται πλουραλιστικά από τα πρώτα χρόνια του Δημο-
τικού είναι από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις, που σε πλαίσιο αμοιβαιότητας, 
μπορεί να προσδιορίσει, να αναδείξει και να καλλιεργήσει τους αλγοριθμικούς βημα-
τισμούς. Για παράδειγμα, τρεις είναι, γενικά, οι φάσεις-βήματα κατά τη διαδικασία 
επίλυσης ενός προβλήματος: 

1) ανάγνωση και κατανόηση του προβλήματος 
2) οργάνωση της στρατηγικής και επίλυση του προβλήματος 
3) επιβεβαίωση της διαδικασίας επίλυσης και απάντηση. 

Αλγοριθμική και μαθηματική σκέψη 

Ο Knuth (1980; 1985) πιστεύει ότι, μάλλον, η αλγοριθμική σκέψη είναι σαν τη μαθη-
ματική σκέψη. Ως κάποια κοινά χαρακτηριστικά τους μπορούν να καταγραφούν, η 
αναπαράσταση της πραγματικότητας, ο τεμαχισμός σε απλούστερα προβλήματα, η 
αφηρημένη σκέψη, οι δομές πληροφοριών, οι λεπτομερείς περιγραφές των αλγορίθ-
μων και σε μικρότερο βαθμό ο χειρισμός των τύπων (π.χ. η αναγνώριση μοτίβων).  

Ο Knuth αποδέχεται ότι και οι αλλαγές καταστάσεων σε πράγματα αλλά και τα στιγ-
μιότυπα ενός υπολογισμού φαίνεται να είναι στενά συνδεδεμένα με τους αλγόριθμους 
και την αλγοριθμική σκέψη. Επιπλέον, ο «πατέρας των αλγορίθμων» θεωρεί ότι η 
προσπάθεια για οργάνωση της γνώσης και της σκέψης, μέσω αλγόριθμων, οδηγεί σε 
βαθύτερα και πληρέστερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με άλλες μεθόδους. Τα 
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νοητικά εργαλεία που αποκτούνται με τη συνδρομή των αλγόριθμων προσδίδουν στη 
σκέψη μια φυσικότητα, ενώ και στο άτομο, στο οποίο η σκέψη του αποκτά αυτόν τον 
αλγοριθμικό προσανατολισμό, παρέχεται εσαεί η δυνατότητα χειρισμού και αντιμε-
τώπισης σχετικών καταστάσεων, κατά τη διάρκεια της ζωής του (Naveh, 2006). 

Ο Knuth (1974; 1980; 1985) διέκρινε, ωστόσο, και διαφορές, αφού θεωρεί, για παρά-
δειγμα, ότι η μαθηματική σκέψη στηρίζεται και σε άπειρες διαδικασίες και στατικές 
σχέσεις, ενώ η αλγοριθμική έχει τη βάση της σε πεπερασμένα συστήματα και διέπε-
ται από δυναμικές σχέσεις. Ως παραδείγματα αποσαφήνισης αυτής της διάκρισης θα 
«επιστρατευτούν» διάφορες σχέσεις και ισότητες στις οποίες συμμετέχουν οι αριθμοί 
e = 2,718281… και π = 3,141592…, οι οποίοι εμφανίζονται, αναπάντεχα, σε πολλές 
περιοχές των Μαθηματικών. Ο Νεύτωνας απέδειξε τον 17ο αιώνα ότι e = 
1+1+1/2!+1/3!+1/4!+1/5!+… Ο π, σε μια από τις πλέον παράξενες παρουσίες του, 

βρίσκεται … επιμελώς κρυμμένος στο άπειρο γινόμενο 2 2 4 4 6 6 ...
2 1 3 3 5 5 7

x x x x x x


αλλά και στη σειρά 1 1 1 11 ...
4 3 5 7 9

        

Μπορεί να παρατηρηθεί, μέσα από τα παραδείγματα των 3 σειρών που προηγήθηκαν, 
ότι σε αυτά συμπλέκονται οι έννοιες του απείρου και του πεπερασμένου (Δρόσος, 
1999), όπου μια μεταβαλλόμενη ποσότητα έχει έναν τερματισμό σταθερό, μια οροφή 
αναλλοίωτη. Αριστερά, υπάρχει μια σταθερά, μια αναλλοίωτη ποσότητα, το ενεστω-
τικό άπειρο, που προσιδιάζει στη μαθηματική σκέψη, και δεξιά μια άπειρη σειρά, το 
δυναμικό άπειρο άθροισμα, η οποία υπηρετεί και αναδεικνύει την αλγοριθμική σκέ-
ψη. 

Η αλγοριθμική σκέψη αντλεί τις ρίζες της στα αρχαϊκά Μαθηματικά, τα οποία ήταν, 
σαφώς, αλγοριθμικά (Davis, Hersh & Marchisotto, 2002; Dowek, 2012). Πράγματι, η 
αλγοριθμική σκέψη αποτελούσε, από την αρχαιότητα ακόμη, μέρος και της μελέτης 
των γεωμετρικών κατασκευών. Οι πρώτες μελέτες για την επίλυση προβλημάτων μό-
νο με συγκεκριμένα γεωμετρικά όργανα (δηλαδή από ειδικές κατηγορίες αλγορίθ-
μων) και οι πρώτες προσπάθειες για μέτρηση, σύγκριση και βελτιστοποίηση της πο-
λυπλοκότητας των διάφορων αλγορίθμων για την επίλυση του ίδιου προβλήματος 
είναι ισχυρά συνδεδεμένες με τις γεωμετρικές κατασκευές (Schreiber, 1994).  

Αναμφισβήτητα, σταθμός κυριάρχησης της αλγοριθμικής σκέψης αποτέλεσε ο 17ος 
αιώνας, καθώς τότε καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα, με την ανακάλυψη του απειροστικού 
λογισμού και κορυφώθηκε μετέπειτα με την άνθιση της Πραγματικής Ανάλυσης του 
18ου αιώνα. Η επικράτηση του συμβολισμού, του φορμαλισμού και των αλγόριθμων 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ρόλο που αποκτούν η διαίσθηση, η απόδειξη και η 
επεξήγηση στα έργα κυρίως των μεγάλων μαθηματικών Descartes και Leibniz 
(Schneider, 1986) αλλά και του Fermat, του Euler και του Νεύτωνα.  

Τελικά, όπως και οι πρωτοπόροι επιστήμονες των αλγόριθμων (Knuth, Mauer και 
Ralston) παραδέχονται, η αλγοριθμική σκέψη και η καλλιέργειά της δεν είναι μόνο 
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κύριο, κεντρικό και αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος Σπουδών της Επιστή-
μης Υπολογιστών, αλλά (πρέπει να) αποτελεί και θεμελιώδη συνιστώσα και επιδίωξη 
της Μαθηματικής Παιδείας (Kolikant, Pollack, & Zehavi, 2005; Gal-Ezer & 
Lichtenstein, 1997). Δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται, βέβαια, ότι η ανάπτυξη της αλ-
γοριθμικής σκέψης, πέραν της Πληροφορικής και των Μαθηματικών ενισχύει και 
βελτιώνει την κατανόηση και άλλων μαθημάτων (Knuth, 1974), όπως για παράδειγμα 
της Φυσικής, της Χημείας, της Γλωσσολογίας, της Μουσικής, καθώς και την κατανό-
ηση επιτραπέζιων και μη παιχνιδιών.  

Ενδεικτικά παραδείγματα καλλιέργειας και ενίσχυσης της αλγοριθμικής σκέψης 

Γρίφοι, παζλ (Levitin & Levitin, 2011) και παιχνίδια (π.χ κύβος του Ρούμπικ), που 
αφθονούν στο διαδίκτυο αλλά και προβλήματα που δέχονται αλγοριθμικές λύσεις 
(Backhouse, 2011), μπορούν να ενισχύσουν και να προαγάγουν την αλγοριθμική 
σκέψη των μαθητών, ακόμη και του Δημοτικού Σχολείου. Το παρακάτω σχετικό 
πρόβλημα-γρίφος είναι γνωστό ως «Ο Πύργος του Ανόι» και η πλοκή του έχει ως ε-
ξής (Μαστρογιάννης, 2017): Σε ένα τραπέζι υπάρχουν 3 κατακόρυφοι ράβδοι και 3 
ανισομεγέθεις κρίκοι. Οι 3 κρίκοι είναι τοποθετημένοι αρχικά στον πρώτο κατακόρυ-
φο άξονα, με τέτοιον τρόπο, ώστε ο κάθε μικρότερος να είναι υπερκείμενος των άλ-
λων, σχηματίζοντας, δηλαδή, έναν πύργο. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να ξανασχη-
ματιστεί, με τις ελάχιστες δυνατές κινήσεις, ο πύργος των 3 κρίκων στην τρίτη ράβδο, 
χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεσο σταθμό τη δεύτερη ράβδο. Οι κανόνες του παιχνι-
διού-προβλήματος επιτάσσουν πως πρέπει να μετακινείται προς τις ράβδους, μόνο 
ένας κρίκος κάθε φορά, ο οποίος πάντοτε πρέπει να τοποθετείται πάνω σε έναν μεγα-
λύτερό του. Αν υποτεθεί ότι Α, Β, και Γ είναι οι ράβδοι και 1, 2 και 3 οι κρίκοι κατά 
σειρά μεγέθους, τότε οι κινήσεις, που απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος, εί-
ναι οι εξής: 

 Αρχική θέση: Α321, Β_, Γ_ (που σημαίνει ότι στην Α ράβδο είναι βαλμένοι οι κρίκοι 
3, 2 και 1, με τον 3 να είναι στη βάση και τον 1, τον μικρότερο, στην κορυφή). 

 1η κίνηση: Α32, Β_, Γ1 
 2η κίνηση: Α3, Β2, Γ1 
 3η κίνηση: Α3, Β21, Γ_ 
 4η κίνηση: Α_, Β21, Γ3 
 5η κίνηση: Α1, Β2, Γ3 
 6η κίνηση: Α1, Β_, Γ32 
 7η κίνηση: Α_, Β_, Γ321 

Αποδεικνύεται στα Μαθηματικά με τη μέθοδο της επαγωγής ότι αν ν είναι οι κρίκοι 
και πάντοτε 3 οι ράβδοι, τότε ο ελάχιστος αριθμός των μετακινήσεων για την επίλυση 
είναι 2ν-1. Για την περίπτωση των 3 κρίκων απαιτήθηκαν, όπως δείχθηκε, 23-1=7 κι-
νήσεις, ενώ αν οι κρίκοι είναι 5 χρειάζονται 25-1=31 κ.ο.κ. 

Ωστόσο, για το πρόβλημα αυτό υπάρχει μια πολύ εύκολη, γενική αλγοριθμική λύση, 
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η οποία μπορεί να περιγραφεί ως εξής (Backhouse, 2011): Ας υποτεθεί ότι οι ράβδοι 
είναι τοποθετημένοι στις τρεις κορυφές ενός τριγώνου και οι δίσκοι μπορούν να κι-
νηθούν αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Κάθε κίνηση παίρνει ως δηλωτικό το αντί-
στοιχο τακτικό αριθμητικό. Η κίνηση 0 αντιστοιχεί στην αρχική θέση. Ακολούθως, 
σε κάθε κίνηση με περιττό δηλωτικό αριθμητικό ο μικρότερος δίσκος διαγράφει κύ-
κλο γύρω από τις ράβδους. Αν ο συνολικός αριθμός των δίσκων είναι περιττός, ο μι-
κρότερος δίσκος διαγράφει κύκλο δεξιόστροφα, διαφορετικά στην περίπτωση άρτιου 
πλήθους δίσκων, ο μικρότερος δίσκος κινείται κυκλικά και αριστερόστροφα.  

Όταν η σειρά της κίνησης δηλώνεται με άρτιο αριθμητικό, κάθε δίσκος, εκτός από 
τον μικρότερο, κινείται σύμφωνα με τον γενικό κανόνα του παιχνιδιού, δηλαδή, της 
απαγόρευσης τοποθέτησης μεγαλύτερου δίσκου πάνω σε μικρότερο. Μάλιστα, εξαι-
τίας αυτού του περιορισμού είναι εφικτή ακριβώς μία κίνηση, εφόσον δεν είναι όλοι 
οι δίσκοι τοποθετημένοι σε μια ράβδο (δηλαδή στην αρχική και τελική κίνηση). Ο 
αλγόριθμος ολοκληρώνεται, όπως αναφέρθηκε, με συνολικό αριθμό κινήσεων περιτ-
τού πλήθους, όταν όλοι οι δίσκοι βρίσκονται σωστά τοποθετημένοι σε μία και μόνο 
ράβδο.  

Με αλγόριθμους μπορεί να επιλυθεί και ο γνωστός κύβος του Ρούμπικ. Στο διαδίκτυο 
(youtube) αφθονούν πολλές αλγοριθμικές προτάσεις επίλυσης. Το 2010 αποδείχθηκε, 
μέσω εξαντλητικών δοκιμών σε υπολογιστή, ότι ο κύβος 3x3x3 του Ρούμπικ μπορεί 
να λυθεί με 20 («αριθμός του Θεού») το πολύ κινήσεις, από οποιαδήποτε αρχική κα-
τάσταση και αν ξεκινήσει κανείς (Rokicki et al., 2014).  

Στη συνέχεια, ένα άλλο παράδειγμα αποδοτικού αλγόριθμου θα μπορούσε να αφορά 
στα αλγοριθμικά βήματα, που επιτρέπουν να αποσαφηνιστεί, αν ένα γράφημα μπορεί 
να σχεδιαστεί με κλειστή μονοκονδυλιά. Δηλαδή να εξεταστεί η δυνατότητα χάραξης 
μιας κλειστής διαδρομής, η οποία θα διέρχεται από όλες τις κορυφές, τουλάχιστο μια 
φορά και από κάθε ακμή ακριβώς μια φορά, ενώ θα έχει ως αφετηρία και τερματισμό 
κάποια (την ίδια, όμως) κορυφή. Ο σχετικός, απλός αλγόριθμος, που μπορεί να γίνει 
κατανοητός και από μαθητές μικρών τάξεων του Δημοτικού είναι ο εξής (Μαστρο-
γιάννης, 2016):  

 1ο βήμα: Εύρεση του βαθμού της για κάθε κορυφή του γραφήματος (βαθμός είναι ο 
αριθμός των ακμών που συντρέχουν σε μια κορυφή). 

 2ο βήμα: Εντοπισμός του πλήθους των βαθμών των κορυφών περιττού βαθμού. 
 3ο βήμα: Αν υπάρχουν παραπάνω από 2 κορυφές περιττού βαθμού, είναι αδύνατη η 

σχεδίαση του σχήματος-γραφήματος με μονοκονδυλιά.  
 4ο βήμα: Αν το γράφημα, έχει ακριβώς δυο κορυφές περιττού βαθμού, τότε η δια-

δρομή-μονοκονδυλιά είναι ανοιχτή, με σημεία αφετηρίας και τερματισμού τις παρα-
πάνω κορυφές. 

 5ο βήμα: Αν υπάρχει μια μόνο κορυφή με περιττό βαθμό, τότε υπάρχει διαδρομή μο-
νοκονδυλιά, με γνωστό μόνο το σημείο αφετηρίας.  

 6ο βήμα: Αν το γράφημα διαθέτει κορυφές μόνο με άρτιο βαθμό η κλειστή μονοκον-
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δυλιά είναι εφικτή. 

Για παράδειγμα, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, με χαραγμένες και τις δυο διαγω-
νίους του, δεν μπορεί να χαραχτεί μονοκονδυλιά, ενώ αν σχηματιστεί μια «τριγωνική 
σκεπή» σε μια πλευρά του, το νέο σχήμα γίνεται με μονοκονδυλιά. 

Στο πλαίσιο αυτό της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων μπορεί να ενταχθεί και 
μια μέθοδος, αυτή της «λαθεμένης παραδοχής», που επιλύει όλα τα γραμμικά προ-
βλήματα της πρακτικής Αριθμητικής, τα οποία καταλήγουν σε εξίσωση πρώτου βαθ-
μού. Η μέθοδος αυτή, που αποκαλείται και «μέθοδος των σφαλμάτων» ή «μέθοδος 
δοκιμής και σφάλματος», επινοήθηκε από τους αρχαίους Αιγύπτιους και μια εκδοχή 
της (η λεγόμενη διπλή λαθεμένη παραδοχή-double false position) διέρχεται έξι βημα-
τικών σταδίων: α) 1η δοκιμή, β) 1ο σφάλμα, γ) 2η δοκιμή, δ) 2ο σφάλμα, ε) διαφορά 
σφάλματος και στ) λύση μέσω της ενεργοποίησης ανάλογων ποσών. Αρχικά, γίνεται 
μια εικασία για την τιμή της άγνωστης ζητούμενης ποσότητας, η οποία διορθώνεται 
στη συνέχεια με την επιστράτευση μεθοδολογιών, που σχετίζονται με ανάλογα ποσά 
και ίσες αναλογίες. 

Τέλος, αναπόσπαστο στοιχείο της αλγοριθμικής σκέψης αποτελεί και η μελέτη της 
αλγοριθμικής-υπολογιστικής πολυπλοκότητας, η οποία είναι κεντρικό κομμάτι του 
πεδίου της ανάλυσης αλγορίθμων και καταπιάνεται με το ποσό των πόρων (χρόνο, 
χώρο, τυχαιότητα), που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός αλγόριθμου (Nasar, 2016; 
Aaronson, 2013; Garey & Johnson, 1979). Μάλιστα, οι διαχρονικές προσπάθειες α-
ναζήτησης των βέλτιστων, αποδοτικών, κάθε φορά, αλγόριθμων, αυτών δηλαδή που 
έχουν απτά, χρονικά οφέλη στην πράξη, ποτέ δε θα εκλείψουν στην επιστημονική 
κοινότητα. 

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις  

Η διαδικαστική γνώση στα Μαθηματικά της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σχετίζεται, 
κυρίως, με την κατανόηση και την ακριβή και αποτελεσματική εκτέλεση των διάφο-
ρων αλγόριθμων, ειδικά των 4 αριθμητικών πράξεων αλλά και με εκείνα τα ακολου-
θιακά βήματα, που ενεργοποιούνται κατά την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλή-
ματος. Κατά συνέπεια, η καλλιέργεια και η ενίσχυση της αλγοριθμικής σκέψης πρέ-
πει να αποτελεί κυρία επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου και της μαθηματικής εκπαί-
δευσης. Αν και η αλγοριθμική σκέψη συμπλέκεται με συμπεριφοριστικές κατατομές 
και κατευθύνσεις, εντούτοις είναι σημαντική και απαραίτητη, πέραν των Μαθηματι-
κών, και στη ζωή, λόγω και των πολλών αλγοριθμικών διαδικασιών που τέμνουν τις 
ανθρώπινες ενέργειες, καθημερινά. Η αυστηρή τήρηση κάποιων ιεραρχικών βημάτων 
στην καθημερινή ατζέντα ίσως να καθίσταται υποχρεωτική, καθώς, πολλές φορές, 
αποβαίνει καταλυτική και λυτρωτική. Κάποιες «απροσεξίες» είναι ικανές να διασα-
λεύουν τις καθημερινές αλγοριθμικές διαδικασίες και να διαταράξουν κάποιες συνέ-
χειες, με επακόλουθο ανεπιθύμητες εκβάσεις και δυσάρεστα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, η διασκεδαστικότητα που συνδέεται με πτυχές της αλγοριθμικής σκέψης, 
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ιδίως κατά την επίλυση γρίφων, παιχνιδιών και προβλημάτων, βοηθά να καμφθεί η 
αβάσιμη πεποίθηση περί της δυσκολίας των Μαθηματικών, αλλά και να μειωθεί, ση-
μαντικά, η απέχθεια προς την επιστήμη του Ευκλείδη και του Πυθαγόρα. 

Ακόμη, η πρόκριση και αξιοποίηση αποδοτικότερων αλγόριθμων στη διδακτική πρά-
ξη είναι ευκταίο παιδαγωγικό μέσο. Ένας γρήγορος τρόπος υπολογισμού π.χ. του 
Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη ή του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου αλλά και η λύση 
ενός προβλήματος με όσο το δυνατό λιγότερες πράξεις είναι διδακτικές προτάσεις, 
που εξαιτίας του ανταποδοτικού χρονικού κέρδους που αποφέρουν, μπορεί να δη-
μιουργήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα προσήλωσης και αιχμαλώτισης της μαθητικής 
προσοχής.  

Τέλος, η αλγοριθμική σκέψη διδάσκει την επιμέλεια, τον ζήλο, την αποφασιστικότη-
τα και την αφοσίωση, αφού είναι, σαφώς, αλληλένδετη με την επιμονή, η οποία απαι-
τείται μέχρι τη βέλτιστη δημιουργία ή την πλήρη αποσαφήνιση και εκμάθηση των 
σχετικών αλγόριθμων. Ο Steven Skiena (2008), καθηγητής Πληροφορικής στο Πανε-
πιστήμιο Stony Brook της Νέας Υόρκης, τόνισε, με έμφαση, αυτή την ωφελιμιστική 
σχέση, γράφοντας εύστοχα πως «στους αλγόριθμους, όπως και στη ζωή, η επιμονή, 
συνήθως, ανταμείβει». 
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Η αναγκαιότητα της υλοποίησης βιωματικών προγραμμάτων παρέμβασης κατά 
του σχολικού εκφοβισμού σε ειδικά επαγγελματικά Γυμνάσια. 

 
Χριστακόπουλος Ιωάννης  

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Διδάκτωρ 
ichristakopoulos@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) για την δράση των μαθητών που εκ-
φοβίζουν ή και δέχονται εκφοβιστική συμπεριφορά. Δεκατρείς εκπαιδευτικοί που υ-
πηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε κλήθηκαν να συμμετέχουν στην παρούσα ποιοτική έρευνα. 
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί, αν και είναι ευαισθητοποιημέ-
νοι, δεν εφαρμόζουν, σε προληπτική βάση, προγράμματα παρέμβασης κατά του σχο-
λικού εκφοβισμού. Ωστόσο η υλοποίηση προγραμμάτων διαμεσολάβησης και πρό-
ληψης μέσω της τέχνης είναι δυνατόν να περιορίσει ή και να εξαλείψει το φαινόμενο 
του εκφοβισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). 

Λέξεις-Κλειδιά: εκφοβισμός, διαμεσολάβηση, βιωματικά προγράμματα 

Σκοπός της παρούσας μελέτης 

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να προσδιορίσει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβι-
σμού, να αποτυπώσει τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στον εκφοβισμό 
και να επισημάνει τα οφέλη της διαμεσολάβησης.  

Εισαγωγή 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού παιδιών και εφήβων από συμμαθητές τους στα σχο-
λεία είναι τόσο παλιό όσο κι η ίδια η διαδικασία της σχολικής μάθησης. Είναι δε τόσο 
συνηθισμένο, ώστε πολλοί γονείς αλλά και δάσκαλοι θεωρούν αυτού του είδους τη 
συμπεριφορά και εμπειρία ως εκ των ων ουκ άνευ της ενσωμάτωσης του παιδιού 
στην κοινότητα των συνομηλίκων του (Χαντζή, κ.α., 2000). Σκοπός της παρούσας 
έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, που εργάζονται σε 
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, για τον εκφοβισμό μεταξύ των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ο εκφοβισμός προϋποθέτει ανισορροπία δύναμης και ισχύος μεταξύ ενός θύτη και 
ενός θύματος καθώς και επαναλαμβανόμενη επιθετική ή αρνητική δραστηριότητα 
(Bojana κ.α, 2016). Σύμφωνα με τον Olweus (2001), ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυ-
ματοποιείται όταν υποβάλλεται σε επαναλαμβανόμενες επιθετικές ενέργειες των 
συμμαθητών του.  
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Όπως μπορεί να γίνει, εύκολα, αντιληπτό οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες που φοιτούν στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια δεν χαρακτηρίζονται πάντα 
από την απουσία επιθετικών ενεργειών. 

Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Τ.Ε.Ε. Ά Βαθμίδας) 

Σύμφωνα με τον Ν.3699/2008 στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, εγγράφονται 
απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης. Στο Ειδικό Επαγγελ-
ματικό Γυμνάσιο η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη. Στα Γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρό-
γραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την πα-
ροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Οι μαθητές που φοιτούν στα Τ.Ε.Ε. Ά Βαθμίδας κινδυνεύουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, 
να εμπλακούν σε εκφοβιστικές δράσεις είτε ως θύματα είτε ως θύτες. 

Ο εκφοβισμός στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Είναι γενικά αποδεκτό, μεταξύ των ερευνητών, ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες έχουν υψηλότερα ποσοστά σχολικού εκφοβισμού συγκριτικά με τους 
μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Holzbaouer, 2008· Reiter&Lapidot-Lefler, 2007 Rose 
κ.α., 2011).Η κακοποίηση περιγράφεται με τη μορφή της απόρριψης, της γελοιοποίη-
σης και της ταλαιπωρίας (Jawaid κ.α., 2012).Επιπλέον η έρευνα καταδεικνύει ότι οι 
μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κινδυνεύ-
ουν από εκφοβιστικές δράσεις (Rose κ.α., 2011 Swearer κ.α., 2012). Άλλωστε είναι 
γνωστό οτι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διατηρούν χαμηλότερα επί-
πεδα δημοτικότητας (Farmer κ.α., 2011· Twyman κ.α., 2010). 

Η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στον εκφοβισμό 

Η έρευνα υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί ανέχονται τον εκφοβισμό. Συγκεκριμένα 
το ακατάλληλο αναλυτικό πρόγραμμα, οι ακατάλληλες παιδαγωγικές μέθοδοι και η 
έλλειψη υποκίνησης των εκπαιδευτικών διαμορφώνουν τέτοιας ποιότητας εκπαιδευ-
τικό κλίμα το οποίο δημιουργεί κόπωση στους μαθητές .Σαν αποτέλεσμα οι μαθητές 
στρέφονται στην εκφοβιστική δράση προκειμένου να καταπραΰνουν την κόπωση 
τους (Yoneyama &Naito 2003). Αρκετές φορές, εξάλλου, δεν τους διακρίνει η ακρί-
βεια κατά την εκτίμηση του εκφοβισμού (Dedousis-Wallace κ.α., 2013). Οι Rose κ.α 
(2011) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την απαραίτητη γνώση αποτελε-
σματικής ανταπόκρισης όταν παρατηρούν εκφοβιστικές συμπεριφορές. 

Ωστόσο και οι ίδιοι οι μαθητές, σπάνια, συζητούν την όποια εκφοβιστική δράση δέ-
χονται (Fekkes κ.α. 2005·Oliver & Candappa 2007). Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί 
και οι γονείς, συχνά είναι ανενημέρωτοι για περιστατικά εκφοβισμού (Fekkes κ.α., 
2005). 

O Frederickson (2010) υποστηρίζει οτι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεταδώσουν 
στους συμμαθητές, που είναι μάρτυρες εκφοβισμού, ότι οι μαθητές που εκφοβίζονται 
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αξίζουν. Ο εκπαιδευτικός άλλωστε είναι ο πιο πειστικός παράγοντας-πηγή (από ο-
ποιοδήποτε άλλο επαγγελματία και γονέα) (Morton & Campbell, 2008).  

Διαμεσολάβηση 

Η διαμεσολάβηση ανήκει στο φάσμα των μορφών επίλυσης των συγκρούσεων οι ο-
ποίες επιδιώκουν την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ικανοποίηση των διαφωνούντων μέ-
σα από ένα δίκαιο αποτέλεσμα (Pynchon, 2012). Οι μαθητές εξασκούνται, με την υ-
ποστήριξη και την καθοδήγηση των καθηγητών τους, στη χρήση μορφών φιλικού 
διακανονισμού των διαφορών και των διαφωνιών τους, κάνοντας, πολύ συχνά χρήση 
της διαμεσολάβησης (Aρτινοπούλου, 2012). Eίναι η διαδικασία επίλυσης μιας σύ-
γκρουσης, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφωνού-
ντων (Αρτινοπούλου, 2010). Οι μεν υποστηρικτές του θύτη είναι άτομα με χαμηλότε-
ρη από αυτόν αυτοεκτίμηση και ικανότητα. Οι δε υποστηρικτές του θύματος είναι 
άτομα με υψηλές γνωστικές δεξιότητες, κοινωνικό προφίλ και ενσυναίσθηση. Αυτή η 
ομάδα μπορεί να συντελέσει στη διαμεσολάβηση συνομηλίκων προς αποφυγή επιβο-
λής ποινών και στιγματισμού των δραστών από τους εκπαιδευτικούς που θα μπορού-
σε να εντείνει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (Κουτούπη& Γρηγοροπού-
λου,2015). Κατά συνέπεια, δεν είναι αμελητέα τα οφέλη της διαμεσολάβησης  

Τα οφέλη της διαμεσολάβησης 

Το σχολείο, ως εκπαιδευτικός θεσμός και φορέας κοινωνικοποίησης των μαθητών, 
οφείλει να καλλιεργεί ένα κλίμα ασφάλειας, ισότητας και δικαιοσύνης, το οποίο πρέ-
πει να εφαρμόζεται ακόμα και σε περιπτώσεις διαχείρισης βίαιων περιστατικών. Έτσι, 
η μέθοδος της επανορθωτικής δικαιοσύνης καλλιεργεί στα παιδιά-θύτες θετικά συ-
ναισθήματα και τα βοηθάει να συνειδητοποιήσουν πως η πράξη τους δεν βλάπτει μό-
νο τα ίδια ή το θύμα, αλλά και ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα. Επομένως, δεν αι-
σθάνονται ότι γίνονται αντικείμενο εκδίκησης, το οποίο μετουσιώνεται σε αποβολή ή 
διαφορετική ποινή, αλλά μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και τις «αρχές της 
διαβουλευτικής δημοκρατίας στη συλλογική λήψη αποφάσεων κατανοούν το λάθος 
τους και βρίσκουν μια κοινώς αποδεκτή λύση» (Αρτινοπούλου, 2010:66). 

Αν και η εμπλοκή των ατόμων σε συγκρούσεις προκαλεί άγχος, εντούτοις ο επιτυχη-
μένος χειρισμός τους αποτελεί θετική εμπειρία αφού προσφέρει την ευκαιρία στους 
εμπλεκόμενους να μάθουν κάτι για τον εαυτό τους και για τους άλλους, να κάνουν 
αλλαγές στο κατεστημένο, να αμφισβητήσουν απαρχαιωμένους τρόπους σκέψης και 
να καλλιεργήσουν νέους τρόπους συσχετισμού και συνεργασίας (Φασουλής, 2006). 
Κατά συνέπεια αυξάνεται το επίπεδο ικανότητας των μαθητών στην εποικοδομητική 
επίλυση των συγκρούσεων τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. (Hakvoort, 2010). Οι 
ομότιμοι διαμεσολαβητές δημιουργούν θετική στάση απέναντι στο σχολείο, που με-
ταφράζεται σε μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς, των αποβολών και των τι-
μωριών (Φασουλής, 2006).  
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Μέθοδος 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της 
νότιας Αθήνας κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2016. Συγκεκρι-
μένα, για τους σκοπούς της έρευνας, διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με δε-
κατρείς εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίου 
Δημητρίου. Οι συνεντεύξεις ελήφθησαν στις αίθουσες διδασκαλίας του παραπάνω 
σχολείου οι οποίες, παραχωρήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας. Ο ίδιος ο ερευνητής 
πραγματοποίησε τις συνεντεύξεις. Πριν την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων είχε 
προηγηθεί δοκιμαστική συνέντευξη με εκπαιδευτικό προκειμένου να διαπιστωθεί η 
σαφήνεια και η καταλληλότητα των ερωτήσεων. Μετά και την ολοκλήρωση των συ-
νεντεύξεων επακολούθησε απομαγνητοφώνηση των αποτελεσμάτων και αποδελτίω-
ση τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συνέχεια της μελέτης μας θα αναφερθούν 
στοιχεία για το δείγμα από το οποίο αντλήθηκαν τα δεδομένα. 

Δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν δεκατρείς εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(11 
γυναίκες και 2 άνδρες εκπαιδευτικοί). Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων στην 
έρευνα εκπαιδευτικών ήταν τα 41,3 έτη. 

Αποτελέσματα 

Η αποδελτίωση των μαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευ-
τικοί διατηρούν αναπτυξιακές και μη αναπτυξιακές αντιλήψεις. Για τις ανάγκες της 
έρευνάς μας αναπτυξιακές χαρακτηρίζονται αυτές οι αντιλήψεις που υποστηρίζουν 
την αναγκαιότητα διαμόρφωσης κοινής γραμμής αντιμετώπισης των περιστατικών 
εκφοβισμού, τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας και την πρόληψη μέσω 
βιωματικών δράσεων. Από την άλλη πλευρά μη αναπτυξιακές χαρακτηρίζονται οι 
αντιλήψεις που εστιάζουν στη σωματική διάπλαση θυτών και θυμάτων, στα χαρακτη-
ριστικά της οικογένειας του θύτη και στα «μικρά» περιθώρια αντίδρασης των εκπαι-
δευτικών. 

1. Μη αναπτυξιακές αντιλήψεις 

Σημαντικός είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών οι οποίοι και αποποιούνται την ευθύ-
νη για την όποια εκφοβιστική δράση ή θεωρούν ότι τα περιθώρια (αντί)δρασης είναι 
περιορισμένα. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι η ευθύνη ανήκει στους μαθητές και 
στις οικογένειες τους είτε αυτοί είναι θύματα είτε είναι δράστες.  

 Θύτες και θύματα διαφοροποιούνται σε επίπεδο σωματικής διάπλασης 

Η αιτία της εκφοβιστικής δράσης αποδίδεται στη σωματική διάπλαση των θυμάτων, 
και την αντίστοιχη σωματική δύναμη των θυτών. Ψυχολόγος τονίζει: «τον βρίσκουν 
πιο αδύναμο…για αυτό και προχωρούν». Εκπαιδευτικός σχολιάζει: «έχει μια σωματική 
διάπλαση και δεν κρατιέται».  
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 Eυθύνη φέρει ο θύτης και η οικογένειά του 

Η ψυχολόγος σχολιάζει για την εκφοβιστική συμπεριφορά: «υπάρχουν γονείς (μητέρα 
Γ.) οι οποίοι δεν έχουν οριοθετήσει τα παιδιά τους». Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται 
και η πεποίθηση ότι η αυστηρότητα σε περιπτώσεις προκλητικής συμπεριφοράς είναι 
η λύση. Εκπαιδευτικός αναφέρει: «Αυτό που κάνει η Μ. στον Π. είναι εξοντωτικό. Θα 
πρέπει να ενημερωθεί η μάνα της και να την κρατά σπίτι της». 

 Μικρά τα περιθώρια (αντί)δράσης των εκπαιδευτικών 

Δεν είναι, ωστόσο, μικρός ο αριθμός των εκπαιδευτικών οι οποίοι επιρρίπτουν ευθύ-
νες στον εαυτό τους, ενώ νιώθουν ανήμποροι να δράσουν απέναντι σε τέτοιες συμπε-
ριφορές. Εκπαιδευτικός θυμάται συνομιλία με διευθυντή σχολείου κατά την οποία 
της αναφέρει: «κάνε υπομονή…δεν μπορώ να βρω λύση σε περιπτώσεις εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς».Eκπαιδευτικός αναφερόμενη σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης για την 
εξάλειψη του εκφοβισμού υποστηρίζει: «δεν υπάρχει χρόνος για να τρέξουμε το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα (εν.το πρόγραμμα διαμεσολάβησης)». 

2.Αναπτυξιακές αντιλήψεις 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, υ-
ποστηρίζουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης κοινής γραμμής αντιμετώπισης των πε-
ριστατικών εκφοβισμού, τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας και την 
πρόληψη μέσω βιωματικών δράσεων. 

 Η κοινή γραμμή είναι και θα μπορούσε να είναι η λύση 

Η μεγαλύτερη μερίδα των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η εκφοβιστική συμπεριφορά 
είναι απόρροια της έλλειψης κοινής γραμμής, μεταξύ των εκπαιδευτικών. Εκπαιδευ-
τικός υποστηρίζει: «υπάρχει χώρος στο σχολείο σχετικά μεγάλος που είναι η βιβλιοθή-
κη…έχουν εκπαιδευτεί αρκετοί συνάδελφοι σε θέματα διαμεσολάβησης» 

Η αντίληψη αυτή συμφωνεί με την καταγεγραμμένη βιβλιογραφικά άποψη ότι θα 
πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην αναγνώριση των ατομικών χαρακτηρι-
στικών και των παραγόντων περιβάλλοντος (εκπαιδευτικό πλαίσιο κ.α.) οι οποίοι 
συνδέονται με τον εκφοβισμό (Weiner & Miller, 2006).  

 Η συνεργασία με τους γονείς είναι επιβεβλημένη…ωστόσο έχει και εμπόδια… 

Θεωρούν ότι η συμβολή των γονέων στην εξάλειψη των εκφοβιστικών περιστατικών 
είναι σημαντική. Ψυχολόγος σχολιάζει: «μπορεί να συμβαίνουν πράγματα που αγνο-
ούμε. Κατά συνέπεια θα πρέπει να μαθαίνουμε από τους γονείς». Διευθυντής σχολιά-
ζει: «ανάλογα την εκφοβιστική συμπεριφορά…μιλώ με τους γονείς του παιδιού και τους 
καλώ στο σχολείο…ωστόσο αναγνωρίζω ότι δεν θα μπορούν να έρθουν την ημέρα που 
τους καλώ… γιατί μπορεί να εργάζονται». 

 Αναγκαία η πρόληψη μέσω των βιωματικών δράσεων 
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Η τέχνη και το θέατρο θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο ευαισθητοποίησης κατά 
του εκφοβισμού και αποδοχής της όποιας διαφορετικότητας. Ωστόσο οι εκπαιδευτι-
κοί δεν μπορούν, πάντα, να αναγνωρίσουν τη συμβολή της τέχνης στην εξάλειψη του 
εκφοβισμού καθώς το σχολικό πλαίσιο δεν ενθαρρύνει τέτοιες δράσεις ενώ οι γονείς 
συνδέουν τη μάθηση με ό,τι λαμβάνει χώρα στο σχολικό χώρο. Εκπαιδευτικός σχο-
λιάζει: «θα πάμε τα παιδιά να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση ενάντια στο 
σχολικό εκφοβισμό…είναι ένας τρόπος να αποδεχτούν τα παιδιά την όποια διαφορετι-
κότητα… ωστόσο δεν έχουν όλοι οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους το αντίτιμο του 
εισιτηρίου». 

Συμπεράσματα 

Oι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εστιάζουν στη διαφορά δύναμης μεταξύ του θύτη 
και του θύματος. Σημαντική παράμετρος, που ενθαρρύνει την εκφοβιστική δράση και 
την θυματοποίηση, κατά την αντίληψη των εκπαιδευτικών, είναι το οικογενειακό 
πλαίσιο. Η επίγνωση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς και η οριοθέτηση του μαθητή 
στο οικογενειακό πλαίσιο θα συμβάλλει στην εξάλειψη τους φαινομένου. Ωστόσο η 
πλειονότητα των δράσεων κατά του εκφοβισμού έχει κατασταλτικό και όχι προληπτι-
κό χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο όμως το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ο στιγματι-
σμός του θύματος και η απομόνωση του δράστη. Το σχολικό πλαίσιο, αν και επιθυμεί 
την γονική συνεργασία, δεν λαμβάνει έμπρακτα μέτρα ενθάρρυνσης της γονικής 
συμμετοχής θεωρώντας ότι η δράση των γονέων αποτελεί συνθήκη που επιβαρύνει τη 
σχολική κοινότητα. Η προώθηση κάθε είδους βιωματικής δράσης μέσω της τέχνης 
(θέατρο) συμβάλει, καθοριστικά, στην πρόληψη του φαινομένου. Ωστόσο για τους 
γονείς κάτι τέτοιο αποτελεί μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση με ότι αυτό συνεπά-
γεται για τη συμμετοχή των παιδιών τους. 

Προτάσεις 

Είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση των προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού στις 
Σ.Μ.Ε.Α.E. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν προληπτικό και όχι κατασταλτικό 
χαρακτήρα. Ο προληπτικός αυτός χαρακτήρας ενθαρρύνεται με την προώθηση προ-
γραμμάτων διαμεσολάβησης και βιωματικών δράσεων. Άλλωστε οι μαθητές που φοι-
τούν στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια δεν χαρακτηρίζονται πάντα από την κα-
ταλληλότητα της κοινωνικής τους συμπεριφοράς και αυτό είναι κάτι το οποίο το σχο-
λείο πρέπει να μεταδώσει. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όσο υποφέρει ο μαθητής με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εκφοβίζει και ο οποίος δεν έχει εντάξει στο ρεπερ-
τόριο του κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους επίλυσης διαφορών άλλο τόσο υποφέρει 
και ο μαθητής που δέχεται την όποια εκφοβιστική συμπεριφορά και δεν γνωρίζει πώς 
να αντιδράσει. Το σχολείο άλλωστε θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές 
του να συνυπάρχουν και να μάθουν πώς να συμβιώνουν. 
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Περίληψη 

Ο Ντίγκι Ντιγκλόν είναι ένας φανταστικός ήρωας με ανθρώπινη όψη και ουρά που 

αλληλογραφεί με τη Β’ Τάξη του 3ου Δημοτικού Αργοστολίου Κεφαλονιάς. Το γεγο-

νός αυτό ανέδειξε τη δυσκολία των συγκεκριμένων μαθητών στη διαχείριση του δια-

φορετικού, αν και επρόκειτο για μία πολυπολιτισμική τάξη. Αυτό κατέστησε τη διαθε-

ματική προσέγγιση του θαλάσσιου κόσμου ως μία αναγκαιότητα για την εξοικείωση 

των μαθητών με τον «Άλλο». Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία ολοκληρωμένη παρου-

σίαση του συγκεκριμένου προγράμματος. Γίνεται, δηλαδή, η περιγραφή κάθε διδακτι-

κής παραμέτρου του σε επίπεδο σχεδιασμού, μεθοδολογίας, εφαρμογής και αξιολόγη-

σης της συγκεκριμένης παρέμβασης. 

Λέξεις Κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διαθεματικότητα, Διαφορετικότητα, Δι-

δακτικός Σχεδιασμός 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Κάτσικα, Χ. και Πολίτου, Ε. (1999), υποστηρίζεται ότι η πολυπολι-

τισμικότητα που διακρίνει τις κοινωνίες μας είναι ο συνήθης λόγος διαφόρων συζητή-

σεων για την αναγκαιότητα εφαρμογής αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αυτό 

υπονοεί ότι δεν υπήρχε η αιτία διεξαγωγής σχετικών συζητήσεων νωρίτερα λόγω της 

μονοπολιτισμικότητας που είχε επικρατήσει (Κάτσικας & Πολίτου, 1999), κάτι το ο-

ποίο δεν επιβεβαιώνεται (Κάτσικας & Πολίτου, 1999). Δεδομένης της παρουσίας μα-

θητών με διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες, διαφορετικό πολιτισμό και διαφορετι-

κές καταβολές, η διαπολιτισμικότητα, τελικά, σχετίζεται με την προσωπική κουλτούρα 

που διακρίνει κάθε έναν και είναι σε θέση να διαφέρει, όπως αναφέρει ο Γκότοβος 

(2001), ασχέτως εάν γίνεται λόγος για μέλη μιας ομοεθνής ομάδας. Οι μαθητές έχουν 

δικαίωμα στη μοναδικότητα, πράγμα που τους αποδίδει το χαρακτηριστικό της ετερό-

τητας (Γκότοβος, 2001), οπότε επαληθεύεται η διαφορετικότητα μεταξύ των μαθητών 

του σχολείου. Η διαχείριση της διαφορετικότητας προαπαιτεί διαφοροποίηση μαθη-

σιακών στόχων, ευελιξία, κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία, τρόπους αξιολόγησης 

και υποστήριξης αυτού του έργου χωρίς την τήρηση ιεραρχικής κατάταξης μεταξύ των 

γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών και κοινωνικών διδακτικών στόχων, την 

ποιότητα, τη διαβάθμιση της ύλης και την καλλιέργεια της αυτογνωσίας, του αυτοε-

λέγχου και της αυτοανάπτυξης (Κωνσταντίνου, 1998). Ακολουθώντας, επομένως, αυ-

τές τις αρχές εκπαίδευσης, επιχειρήθηκε η εφαρμογή των αρχών της διαθεματικότητας 

σε μαθητές της Β’ Δημοτικού με σκοπό, αφενός μεν να γνωρίσουν τα ψάρια του τόπου 
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τους και αφετέρου να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα των συγκεκριμένων ψαριών, ό-

πως η φύση την έχει ορίσει και την καθιστά απαραίτητη για την αρμονική λειτουργία 

του οικοσυστήματος.  

 

Εννοιολογική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Οι Batelaan, P. & VanHoof, C. (1996) υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποβλέπει στην ανάπτυξη ανεξάρτητων ανθρώπων με ε-

νεργή συμμετοχή σε μια κοινωνία που θα διακρίνεται από συνθήκες πολυπολιτισμικό-

τητας και δημοκρατικότητας. Κατά τον Cummins, J. (1999), παρουσιάζεται ως μια δια-

δικασία δυναμικής αλληλεπίδρασης που επιχειρεί την αποδοχή του «διαφορετικού», 

την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και την ανάπτυξη αυτοκριτικής διάθεσης στο 

μαθητή. Σύμφωνα με τους Foulin, N., J. & Mouchon, S. (2002), η εφαρμογή της από 

το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αναγκαία, για να μην μετατραπεί κάθε είδους διαφορε-

τικότητα που εντοπίζεται στο σχολείο σε ανισότητα. Σύμφωνα με τον Νικολάου, 

Γ.(2005), μάλιστα, προτεραιότητά του αποτελεί η αναγνώριση και η αξιοποίηση της 

διαφορετικότητας ως ενός πλούτου που μπορεί να ωφελήσει τον καθένα ξεχωριστά. 

Βάσει αυτής της αρχής, ο «Άλλος» μαθητής, όπως υποστηρίζει ο Cummins (1999), δεν 

θα είναι ο διαφορετικός μαθητής, αλλά ο συνάνθρωπος. Αυτό, ωστόσο, δεν καθίσταται 

άμεσα αντιληπτό εάν δεν έχουν δοθεί τα κατάλληλα ερεθίσματα που να συνεργούν 

προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, προκύπτει η αναγκαιότητα μεθόδευσης ανάλογης 

διδακτικής παρέμβασης.  

 

Η Διαθεματικότητα στα πλαίσια της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Βάσει του Νικολάου, Γ. (2005), η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η διαπολιτι-

σμική εκπαίδευση είναι σε θέση να διαπνέει συνολικά το πρόγραμμα σπουδών χωρίς 

να απαιτείται η θεσμοθέτηση αυτόνομων και διακριτών μαθημάτων. Καθίσταται, δη-

λαδή, εφικτή η ένταξη των αρχών και των αξιών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 

σύνολο των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Οι εναλλακτικές 

διδακτικές πρακτικές που αναγνωρίζονται ως κατάλληλες για την επίτευξη της εν λόγω 

ένταξης είναι: η ερευνητική – ανακαλυπτική μέθοδος, η μάθηση από παρουσιάσεις, ο 

χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες, το παιχνίδι ρόλων, η μέθοδος project, η προ-

σομοίωση, η βιωματική μάθηση, η διδασκαλία με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η διδα-

σκαλία που είναι επικεντρωμένη στη δημιουργική σκέψη, ο καταιγισμός ιδεών,η διδα-

κτική αξιοποίηση της εικόνας και η διαθεματική προσέγγιση (Νικολάου, 2005). Στο 

παρουσιαζόμενο πρόγραμμα αξιοποιήθηκε η διαθεματική προσέγγιση της διδασκα-

λίας.  

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα, Η. (2002), ως διαθεματικότητα ορίζεται εκείνος ο τρό-

πος οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος που αποδεσμεύεται από την επιλογή 

και την οργάνωση της σχολικής γνώσης σε ξεχωριστά μαθήματα. Ακολουθεί μία ολι-

στική προσέγγιση της γνώσης με τη βοήθεια συλλογικής εξέτασης διαφόρων θεμάτων 

και ευαίσθητων καταστάσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές. Πρό-
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κειται, με άλλα λόγια, για ένα σύνολο από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που αποσκο-

πούν στην «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης. Η ενιαιοποίηση αυτή μπορεί να α-

φορά κάποιο επίκαιρο θέμα ή ζήτημα με προσωπικό ενδιαφέρον από την πλευρά των 

µαθητών, της κοινωνίας ευρύτερα ή του πολιτισμού (Ματσαγγούρας, 2002: 24). Η δια-

φορετικότητα είναι ένα επίκαιρο ζήτημα που απασχολεί τόσο τους μαθητές όσο και το 

εξωγενές τους περιβάλλον. Η είσοδος μεταναστών λόγω των παγκόσμιων κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτικών αλλαγών άσκησαν επιρροή και στην ελληνική εκπαίδευση 

(Νικολάου, 2005). Η σωστή, όμως, και αποτελεσματική διαχείρισή της, έχει ως απα-

ραίτητη προϋπόθεση την κουλτούρα που διαμορφώνει στον άνθρωπο το αίσθημα της 

αποδοχής (Cummins, 1999) για την επιδίωξη της οποίας δομήθηκε το παρουσιαζόμενο 

πρόγραμμα διαθεματικής προσέγγισης.  

 

Σκοπός 

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στο να αντιληφθούν οι μαθητές τη διαφορετικότητα με-

ταξύ ανθρώπων, καταστάσεων και δράσεων ως μία δημιουργική και μη αποφευκτέα 

συνθήκη της ζωής με ενοποιητικό χαρακτήρα. Επιχειρήθηκε να καταστεί σαφές πως 

δεν συναντάται κάθε φορά που γίνεται λόγος μόνο για διαφορετικούς τόπους προέλευ-

σης, γλώσσας ή διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων. Το μεγάλο εύρος των πα-

ραμέτρων που συναποτελούν την ανθρώπινη προσωπικότητα προκαλεί επιμέρους δια-

φοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ ομοεθνών, ομόθρησκων ή ομόγλωσσων. Με επί-

γνωση, επομένως, αυτού επιδιώχθηκε η ενεργή συμμετοχή κάθε μαθητή, ώστε ο ίδιος 

να υποστηρίζει τον εαυτό του και τη θέση του σε μία κοινωνική ομάδα όσο διαφορετικά 

κι αν είναι αυτά με τέτοιο τρόπο που δεν θα αναιρεί αισθήματα σεβασμού και αποδοχής 

για τον «Άλλο».  

Επιλογή του θέματος 

Ένας συνδυασμός παραμέτρων καθόρισε την επιλογή του θέματος που πραγματεύεται 

η περιγραφόμενη διαθεματική προσέγγιση. Πρώτα απ’ όλα, η επικαιρότητα του ζητή-

ματος της πολυπολιτισμικότητας εξαιτίας της σύνθεσης των μελών της τάξης και της 

εισροής προσφύγων στην Ελλάδα από τη Συρία για λόγους πολέμου ανέδειξαν την α-

ναγκαιότητα ενασχόλησης με την πολιτισμική διαφορετικότητα. Έπειτα, το παραμύθι 

με τίτλο «Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε!» της Σύρμως Μιχαήλ ανέδειξε τη μελέτη του 

θαλάσσιου κόσμου ως το γνωστικό αντικείμενο από τον οποίο θα αντλούσαμε στοιχεία 

για την προσέγγιση ενός κοινωνικού ζητήματος όπως είναι αυτό της διαφορετικότητας. 

Τέλος, η παράλειψη σχετικής διδακτικής ενότητας για τη ζωή των κατοίκων ενός νη-

σιού και η εμπειρική εξοικείωση των μαθητών με τη θάλασσα επιβεβαίωσε το ψάρι ως 

το κατάλληλο για κεντρικό ζητούμενο στο περιεχόμενο της διαθεματικής προσέγγισης.  

 

Τόπος διεξαγωγής 

Εφαρμόστηκε μία διαθεματική προσέγγιση του θαλάσσιου κόσμου στη Β’ Τάξη του 

3ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου. Μεταξύ των μαθητών οι 7 ήταν αλλοδαπής 

προελεύσεως. 
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Θεωρία Μάθησης 

Εφαρμόστηκαν οι αρχές του Κονστρουκτιβισμού σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχει 

αντικειμενική και κοινώς αποδεκτή πραγματικότητα. Αναλυτικότερα, βασική θέση του 

κονστρουκτιβισμού συνιστά το ότι τίποτα δεν αποτελεί μία ουδέτερη προοπτική 

(Raquel Diaz, 2013). Υπάρχουν μόνο πολλαπλές, συμμετοχικές, συν- δημιουργικές, 

υποκειμενικές- αντικειμενικές πραγματικότητες (Bentley, 2003). Καθένας εκτιμά την 

πραγματικότητα επηρεαζόμενος από το υπόβαθρό του και τις προσδοκίες του. Βάσει 

του Tobin (1993: 10), ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του ό,τι γνωρίζουν ήδη οι μα-

θητές, αυξάνει την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ τους με σκοπό να μπορούν να 

διαπραγματευτούν τις έννοιες που τους απασχολούν και προωθεί ένα σύνολο εμπειριών 

που πρόκειται να βιώσουνγια την «εποικοδόμηση» της γνώσης στην ήδη υπάρχουσα 

(Tobin, 1993: 7). Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, προσπαθούν να βγάλουν  νόημα 

από την ολοκλήρωση επιμέρους δραστηριοτήτων και αναλαμβάνουν την επίλυση προ-

βλημάτων που είναι περιπλεγμένα από πριν. Έτσι, προωθούνται οι εναλλακτικές διδα-

κτικές μέθοδοι παρά οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι (Tobin, 1993: 7).   

 

Μεθοδολογία Προγράμματος 

Καθημερινά σχεδιαζόταν και εφαρμοζόταν μια συστημική αναβάθμιση όλων των δι-

δακτικών παραμέτρων που συνέβαλαν στη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας. Το 

εσωσχολικό περιβάλλον της διδασκαλίας ανατροφοδοτούσε το εξωσχολικό περιβάλ-

λον της και αντιστρόφως.  Ως εκ τούτου αναπτύχθηκαν κίνητρα δραστηριοποίησης του 

μαθητή. Αξιοποιήθηκε, κατά κύριο λόγο, η εναλλακτική διδακτική μεθοδολογία, όπως 

είναι ο χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες, το παιχνίδι ρόλων και η επίλυση 

προβλήματος. 

 

Στόχοι 

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν: 

Γνωστικοί Στόχοι: 1. Να εμπλουτίσει ο μαθητής τον περιγραφικό του λόγο. 2. Να α-

ναγνωρίζει διαφορετικά είδη ψαριών βάσει των εξωτερικών τους χαρακτηριστικών. 

Κοινωνικοί Στόχοι: 1. Να συμμετέχει στην κουλτούρα της ειρήνης. 2. Να εκτιμήσει τη 

θέση του στον κόσμο. 3. Να καλλιεργηθεί η οικολογική του συνείδηση. 

Συναισθηματικοί Στόχοι: 1.Να αναπτύξει αισθήματα αποδοχής του διαφορετικού. 2. 

Να αισθανθεί ο ίδιος κοινωνός της διαφορετικότητας. 3. Να εκτιμήσει τα οφέλη της 

διαφορετικότητας. 

Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 1. Να χορεύει τουλάχιστον έναν παραδοσιακό χορό. 

Υλικοτεχνική Υποδομή 
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Απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του περιγραφόμενου προγράμματος ήταν: ο πα-

γκόσμιος χάρτης, ο χάρτης της Ελλάδος, γραφική ύλη (π.χ. μαρκαδόρους, νερομπογιές, 

χαρτόνι, χρυσόσκονη κτλ.), ανακυκλώσιμα υλικά και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

 

Χρονική Διάρκεια 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 3 μηνών. 

 

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Τα διδακτικά αντικείμενα που αξιοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό της παρουσιαζόμενης 

διαθεματικής προσέγγισης ήταν η Γλώσσα,  τα Μαθηματικά, η Μελέτη Περιβάλλο-

ντος, τα Εικαστικά, η Γεωγραφία, η Μουσική και η Γυμναστική. Πιο συγκεκριμένα 

αξιοποιήθηκαν δύο διδακτικές ενότητες της Γλώσσας, «Μες στο Μουσείο» και 

«Νιώθω», ένα διδακτικό κεφάλαιο των Μαθηματικών, «Γνωρίζω τους αριθμού μέχρι 

το 1.000, Επίσκεψη στο ενυδρείο» και μία διδακτική ενότητα της Μελέτης Περιβάλ-

λοντος με τίτλο «Το Νερό».  

 

Παρουσίαση της Δομής του Προγράμματος Διαθεματικής Προσέγγισης 

Οι διδακτικές δραστηριότητες του παρουσιαζόμενου προγράμματος χωρίστηκαν σε θε-

ματικές περιοχές με ξεχωριστό τίτλο. Οι θεματικές περιοχές ήταν 4.  

Προηγήθηκε η θεματική περιοχή με τίτλο: «Εκεί που τελειώνει η στεριά» και περιείχε 

γνωριμία με ψάρια της Ελλάδας. Η προσοχή επικεντρώθηκε στην Αθερίνα, την Τσι-

πούρα, τη Χελώνα Καρέττα – Καρέττα και τη Φώκια Μονάχους – Μονάχους. Αξιοποι-

ήθηκε η σχολική βιβλιοθήκη όπου εντοπίσαμε πληροφορίες για το καθένα από αυτά. 

Φωτοτυπήθηκαν οι σχετικές σελίδες και κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τον ζωντανό 

οργανισμό στον οποίο αναφέρονταν. Στην περίπτωση της Φώκιας Μονάχους- Μονά-

χους κατασκευάστηκε μία χάρτινη ονειροπαγίδα και κολλήθηκαν όσες εικόνες και γρα-

πτές πληροφορίες είχαν συλλεγεί. Παρόμοιο κολλάζ έγινε για την Χελώνα Καρέττα – 

Καρέττα πάνω σε χαρτόνι. Οι πληροφορίες για την Αθερίνα και την Τσιπούρα αποτυ-

πώθηκαν σε χαρτί Α4 με την χρήση του προγράμματος Word Office (εικόνα 1) 

.  

Εικόνα 1: Κατασκευές από την θεματική ενότητα «Εκεί που τελειώνει η στεριά» 
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Σειρά είχε η κατασκευή των ίδιων των ψαριών, οπότε οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομά-

δες των 4 μελών. Ύστερα από παρέμβαση του εκπαιδευτικού, κάθε χειροτεχνία επιμε-

ρίστηκε σε 4 ή 8 βήματα υλοποίησης. Ο εκπαιδευτικός αναλάμβανε κάθε φορά να ορί-

σει το μέλος κάθε ομάδας που θα εκτελούσε ταυτόχρονα με τα αντίστοιχα δύο των 

άλλων ομάδων το βήμα που τους αναλογούσε. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσής τους, όμως, και η συνολική τους μελέτη, από την αναζή-

τησή τους στη βιβλιοθήκη μέχρι την κατασκευή τους, κατέστησε σαφή την διαφορετι-

κότητα των θαλάσσιων όντων μεταξύ τους. Σε κάθε ομάδα δόθηκε από ένα Φύλλο Ερ-

γασίας με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: «Κρίνο-

ντας από τις κατασκευές σας, βρίσκεται πιθανές δυσκολίες που ενδεχόμενα να αντιμε-

τώπιζαν αυτοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί λόγω των ομοιοτήτων τους;», «Ανατρέξτε στις 

σχετικές πληροφορίες των εγκυκλοπαιδειών και αναφέρετε εάν συναντάτε κάποιο ση-

μείο των πληροφοριών που να μας ενημερώνει για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυ-

τοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί λόγω των διαφορών τους;».  

Η δεύτερη, στη σειρά, θεματική περιοχή είχε ως τίτλο «Το ψάρι μας εμπνέει» και πε-

ριελάμβανε ανάγνωση και δραματοποίηση ενός λαϊκού παραμυθιού με θέμα το ψάρι. 

Σε ό,τι αφορά το λαϊκό αφήγημα, η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο Δήμο 

Κεφαλονιάς στάθηκε απαραίτητη, διότι εκεί φυλάσσονταν έργα τοπικής ιστορίας και 

κληρονομιάς. Το παραμύθι που επιλέχθηκε λεγόταν «Σαν το Αλάτι». 

Προηγήθηκε η αφήγησή του και αργότερα οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήματα κατανόησης και νοηματικής επεξεργασίας του παραμυθιού μεταξύ των ο-

ποίων ήταν και τα ακόλουθα: «Πώς εκδήλωσαν το πόσο τον αγαπούν κάθε μία χωρι-

στά; Ζωγραφίστε την έκφραση/ τις εκφράσεις προσώπου που υποθέτετε ότι είχαν και 

βάλτε μια λεζάντα περιγραφής.», «Πόσους τρόπους λεκτικής έκφρασης γνωρίζετε ε-

σείς για το συναίσθημα της αγάπης; Ζωγραφίστε την έκφραση/ τις εκφράσεις προσώ-

που που υποθέτετε και βάλτε μια λεζάντα περιγραφής;», «Πώς θα αντιδρούσατε εάν 

ήσασταν ο πατέρας της βασιλοπούλας; Ζωγραφίστε την έκφραση/ τις εκφράσεις που 

υποθέτετε ότι θα είχατε και βάλτε μία λεζάντα περιγραφής.».  

Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέλαβαν να γράψουν την ιστορία «Σαν το αλάτι» σε θεα-

τρικό έργο. Ο εκπαιδευτικός κατέστη συντονιστής της διαδικασίας ενώ οι μαθητές α-

νέλαβαν το ρόλο του σεναριογράφου. Εφόσον χωρίστηκε το παραμύθι σε σκηνές και 

προσδιορίστηκαν με ακρίβεια οι ήρωες- ρόλοι του σεναρίου, ακολούθησε η συγγραφή 

των διαλόγων. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, σειρά είχε η κατασκευή των 

σκηνικών, όπως ήταν οι μάσκες, τα στέμματα, οι κορώνες και οι κόκκινες καρδιές. Η 

συνολική προσπάθεια ψηφιοποιήθηκε, ώστε οι μαθητές να απολαύσουν την προσπά-

θειά τους με την χρήση των προγραμμάτων Photo Shop και Movie Maker.   

Η τρίτη θεματική περιοχή, «Χορεύοντας με τα ψάρια», αφορούσε σε παραδοσιακά τρα-

γούδια και την εκμάθηση παραδοσιακού χορού με θέμα το ψάρι. Το τραγούδι που επι-

λέχθηκε να χορέψουν είχε τον τίτλο «Ξεκινά μια ψαροπούλα». Πρώτο μέλημα ήταν η 
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νοηματική επεξεργασία του τραγουδιού προσέχοντας κάθε του στίχο με την παράλ-

ληλη χρήση εικόνων και του χάρτη της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα βιντεοσκοπήθηκε.  

Η τέταρτη ενότητα είχε για τίτλο «Πώς θα έδειχνα αν γινόμουν ψάρι;» και απευθυνόταν 

στην κατασκευή του βυθού από ανακυκλώσιμα υλικά. Η Κεφαλονιά δεν διαθέτει θα-

λάσσιο μουσείο, οπότε ορμώμενοι από αυτή τη διαπίστωση φτιάχτηκε ένα ενυδρείο 

μέσα στην τάξη. Επιλέχθηκε ένα θρανίο, τοποθετήθηκε ένα μπλε χαρτόνι περιφερειακά 

του θρανίου. Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέλαβαν να φτιάξουν από ένα ψάρι και να του 

δώσουν το όνομά τους. Καθένα από αυτά κρεμάστηκε από το σιδερένιο πλέγμα του 

θρανίου που υπάρχει στο κάτω μέρος του.   

Το ενυδρείο είχε ψάρια με τα ονόματα μιας πολυπολιτισμικής τάξης, τη υποφαινόμενης 

τάξης επιχειρώντας κατά αυτόν τον τρόπο να γίνει μία προσομοίωση της τάξης με τη 

ζωή στο βυθό. Χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 4 ατόμων και τους ζητήθηκε να γράψουν 

σε ένα χαρτόνι τους κανόνες που θα όφειλαν να τηρούν εάν ζούσαν ως ψάρια σε ένα 

ενυδρείο με θέμα τη συνύπαρξη διαφορετικών ειδών μεταξύ τους. Αυτό, βέβαια, δεν 

ήταν η ολοκληρωμένη αξιοποίηση της κατασκευής. Το συγκεκριμένο ενυδρείο ήταν το 

σκηνικό για το θεατρικό παιχνίδι που ακολούθησε από τους μαθητές με σκοπό την 

επίλυση μαθηματικών προβλημάτων μέχρι δύο πράξεων του σχολικού εγχειριδίου. 

Θέμα μας στάθηκε η αγορά ψαριών ως κατοικίδιων στο σπίτι μας (εικόνα 2).  

 

 
Εικόνα 2: Η κατασκευή του ενυδρείου  

Αξιολόγηση 

Η τάξη ανέλαβε να φτιάξει το «Ψάρι των Συναισθημάτων» (εικόνα 3). Δημιούργησε 

ένα μεγάλο, χάρτινο ψάρι και το ζωγράφισε χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση από τον εκ-

παιδευτικό. Στολίστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά που είχαν φέρει οι μαθητές από το 

σπίτι τους, δηλαδή, κουτιά γάλακτος, κομμάτια υφάσματος, καπάκια από πλαστικά 
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μπουκάλια μαζί με νερομπογιές. Στη συνέχεια, γράφτηκαν όσα συναισθήματα ένιωσε 

κάθε μαθητής κατά την πραγματοποίηση του προγράμματος στην επιφάνεια του χάρ-

τινου ψαριού. Κάθε συναίσθημα ήταν το βραβείο του ίδιου και των συμμαθητών του. 

Έτσι αποφεύχθηκε η ιεραρχική κατάταξη ενώ παράλληλα εκτιμήθηκε η διαφορετικό-

τητα κάθε δημιουργίας, δράσης και τρόπου συναισθηματικής έκφρασης.  

 

 
Εικόνα 3: Κατασκευή «Το ψάρι των συναισθημάτων» 

 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα διαθεματική προσέγγιση με την αξιοποίηση γνώσεων επιμέρους κλάδων 

όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Γεωγραφία, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η 

Μουσική, τα Εικαστικά και ο Χορός επέτρεψαν την ολιστική προσέγγιση ενός κοινω-

νικού φαινομένου, της διαφορετικότητας. Η αναμοιογένεια στη θάλασσα συνδυαστικά 

με την ισορροπία που εξασφαλιζόταν στο υδάτινο οικοσύστημα βοήθησε τους μαθητές 

να αντιληφθούν ότι η κοινωνικοπολιτισμική αρμονία δεν προϋποθέτει την κοινωνικο-

πολιτισμική ομοιογένεια.  

Η συμπλήρωση του πρώτου Φύλλου Εργασίας της θεματικής περιοχής με τίτλο «Εκεί 

που τελειώνει η στεριά» συνέβαλε στον εντοπισμό του εύρους των διαφορών και των 

ομοιοτήτων αλλά και το χαρακτηριστικό του αναπόφευκτου αυτών των στοιχείων. Το 

δεύτερο Φύλλο Εργασίας στη θεματική περιοχή με τίτλο «Το ψάρι μας εμπνέει» συνέ-

βαλε σε μία βαθύτερη προσέγγιση της διαφορετικότητας σχετικά με την εναλλακτικό-

τητα που συναντάται στους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων και των τρόπων 

αντιμετώπισής τους. Ο πίνακας των κανόνων που συντάχθηκε στη θεματική περιοχή 

με τίτλο «Πώς θα έδειχνα αν γινόμουν ψάρι;», αποτέλεσε την ευκαιρία παραδειγματι-

σμού της τάξης από τη φύση και εφαρμογής των πληροφοριών που είχαν λάβει μέχρι 

εκείνη τη στιγμή. Τόσο η εκμάθηση του παραδοσιακού χορού, όσο οι χειροτεχνίες, η 

διασκευή του παραμυθιού και η οργάνωση μίας θεατρικής παράστασης ανέδειξαν ότι 

η αλληλεπίδραση με τον «Άλλο» μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη μίας δημιουρ-

γικότερης, εναλλακτικής, ευέλικτης και κριτικά αντιλαμβανόμενης οπτικής για την ίδια 

τη ζωή. Η κατασκευή του «Ψαριού των συναισθημάτων», άλλωστε, συνετέλεσε στην 
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ισότιμη ανάδειξη κάθε προσπάθειας που έγινε παροτρύνοντας τον μαθητή να εκτιμήσει 

τόσο την επίδραση του ίδιου και των έργων του στο συμμαθητή του όσο και τη συναι-

σθηματική αντίδραση του ίδιου στη συνολική πορεία του συγκεκριμένου προγράμμα-

τος.  

Η αξιοποίηση της μεθόδου διδασκαλίας σε μικρές ομάδες των τεσσάρων ατόμων εμπε-

ριείχε στιγμές συγκρούσεων αλλά και δημοκρατικών διευθετήσεων. Έτσι, έγινε αντι-

ληπτή η δυσκολία διαχείρισης διαφορετικών απόψεων στην προσπάθεια της καλύτερης 

δυνατής σύνθεσής κοινού συμπεράσματος. Άλλωστε, o Cummins, J. (1999) εξηγεί τη 

σημασία της διαθεματικής προσέγγισης στη ζωή του μαθητή, από τη στιγμή που οι 

μαθητές καθίστανται ενεργά εμπλεκόμενοι με την αυτοπεποίθηση ότι «Μαθαίνουν πώς 

να μαθαίνουν». Προάγει την ομαδικότητα μεταξύ των μαθητών, οπότε συμβάλλει στην 

απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων ζωής (Cummins, 1999).  

 

Σύμφωνα με τον Schmidtke, P. (2007), όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως συνθηκών ζωής 

μπορούν να μάθουν, να δράσουν αλλά και να επηρεάσουν τα περιβάλλοντά τους και 

τους εαυτούς τους. Έτσι, επιτυγχάνεται, βάσει του Cummins, J. (1999), ο σεβασμός 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και εξομαλύνονται οι διαφορές μεταξύ τους. Προκύπτει 

ένα σύνολο διαφορετικών επιδράσεων που αυξάνουν τον πολιτισμικό πλούτο των απο-

δεκτών τους υπό την προϋπόθεση της αλληλοκατανόησης (Cummins, 2005) για τη δια-

σφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η αντιπαράθεση και ο αποκλεισμός είναι μά-

ταια, από τη στιγμή που η αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου από τον συνάνθρωπό 

του δημιουργεί τις προϋποθέσεις αποδοχής και σεβασμού για τον ίδιο. 
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Η «Αντιγόνη» και οι άλλες. Μια διδασκαλία για πέντε δράματα 
σε τέσσερις πράξεις 

   Σπυροπούλου Βασιλική 
 Φιλόλογος, Θεατρολόγος,  MsA Διαχείρισης Πολιτισμού 
   keli_spiropoulou@yahoo.gr 

    Περίληψη 

Η εισήγηση  αυτή είναι μία εφαρμοσμένη διδακτική πρόταση, που σκοπό έχει να ε-
μπλουτίσει το διδακτικό αντικείμενο των αρχαίων ελληνικών της δευτέρας λυκείου, 
την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, με τη διδασκαλία παράλληλων αποσπασμάτων από 
άλλες τραγωδίες. Έτσι, οι διδασκόμενοι απολαμβάνουν ευρύτερα τον τραγικό λόγο 
εμβαθύνοντας στην αρχαιομάθεια, με την έννοια της πνευματικής διαχείρισης του 
πολιτιστικού αυτού αγαθού μας, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεξάρτηση με 
τους διαχρονικούς ανθρώπινους προβληματισμούς, επιβεβαιώνοντας τη δραματική 
ποίηση ως ανθρωποκεντρικό και κλασικό δημιούργημα. Τις τρεις «πράξεις» των τρα-
γωδιών, που τα παιδιά επεξεργάζονται με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και φύλλα 
εργασίας, συμπληρώνει μία τέταρτη με τον αγώνα λόγων Αισχύλου και Ευριπίδη 
στους «Βατράχους», για την επαφή τους επίσης με τον αριστοφανικό λόγο -και τις 
συμβάσεις- της κωμωδίας, που σπάνια ακούγεται στα σχολεία μας. 

Λέξεις-κλειδιά: παράλληλα δράματα, διαχείριση αρχαιομάθειας, ομαδοσυνεργατική 

    Εισαγωγή 

Δεδομένου του περιορισμού του αρχαίου ελληνικού δράματος στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, αυτή η εφαρμοσμένη πρόταση διδασκαλίας  αξιοποιεί την παρουσίαση 
στη σχολική τάξη τεσσάρων ακόμη τραγωδιών αλλά και μίας κωμωδίας,  στη διδα-
σκαλία της «Αντιγόνης» στη δευτέρα λυκείου.  Τα επιλεγμένα «παράλληλα» απο-
σπάσματα των τραγωδιών έρχονται σε «συνομιλία» με αντίστοιχα χωρία της «Αντι-
γόνης», και μέσα από τη συνεξέτασή τους αναδεικνύεται η διακειμενικότητα βασι-
κών αξιών του α.ε. βίου,  επισημαίνονται οι συμβάσεις του α.ε. θεάτρου, ενώ κατά 
την ερµηνεία,   περνάµε από το επίπεδο των συγκεκριµένων προσώπων και ειδικών 
συµβάντων του μύθου στο επίπεδο της γενίκευσης, όπου ενδιαφέρουν τα κοινωνικά 
σχήµατα και οι αξίες (Scholes, 2005) παρελθόντος και παρόντος, η τραγικότητα του 
ανθρώπου κάθε εποχής, οι «συναναγνώσεις» των πολιτισμικών πλαισίων που γέννη-
σαν τα έργα. Από την άλλη πλευρά, η μελέτη αποσπάσματος των «Βατράχων» φωτί-
ζει την τέχνη του Αισχύλου και του Ευριπίδη, και φέρνει τα παιδιά σε επαφή με τον 
κωμωδιακό λόγο. 

Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι η εξέταση αυτή προσεγγίζει την έννοια της  διακειμενικότη-
τας, που εισήγαγε στη μελέτη της λογοτεχνίας η J. Kristeva, και η οποία δέχεται την 
έννοια του διακειμένου, των κειμενικών στοιχείων δηλαδή που μπορούμε να εντοπί-
σουμε σε περισσότερα από ένα λογοτεχνικά έργα, όχι απαραίτητα ως αλληλοεπιδρά-
σεις μεταξύ των δημιουργών τους.  Η διακειμενικότητα, ανάμεσα στα πολλά επίπεδα 
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φαινομένων στα οποία αναφέρεται (Barthes, Riffaterre, Genette), προσδιορίζει επίσης 
το πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσουν διάφορα κείμενα, είτε είναι του ίδιου συγ-
γραφέα είτε απέχουν μεταξύ τους χωροχρονικά,- και σε αυτό ακριβώς  αναφέρεται 
αυτή η διδακτική πρόταση. Αλλά και στον αποδομισμό, ο Derrida αξιοποιεί την έν-
νοια της διακειμενικότητας, υποστηρίζοντας ότι το κάθε κείμενο συνδιαλέγεται και 
παρουσιάζει αλληλεπιδράσεις με κάποιο άλλο κείμενο (Derrida,1982). Συναφώς, 
ο Genette δομεί τη θεωρία του για τη διακειμενικότητα στην έννοια της υπερκειμενι-
κότητας (Genette 1997). Η υπερκειμενικότητα είναι η σχέση η οποία συνδέει ένα κεί-
μενο με ένα άλλο κείμενο για το οποίο γίνεται λόγος, το πώς γνωρίζουμε, δηλαδή, τα 
κείμενα μέσα από άλλα κείμενα.  Βάσει αυτών επιχειρείται εδώ, επομένως, μια δια-
κειμενική ανάγνωση και ερμηνεία, μία παράλληλη προσέγγιση των επιλεγμένων κει-
μένων, προκειμένου να καταδειχθεί η σχέση μεταξύ τους αλλά και να «πυροδοτη-
θούν» ευρύτεροι προβληματισμοί. Με αυτήν την έννοια, η θεωρία της διακειμενικό-
τητας συνδέεται με τη συγκριτική προσέγγιση της λογοτεχνίας και αναδεικνύει τη 
σημασία της δημιουργικής ανάγνωσης (Παρίσης, Ι., & Παρίσης, Ν. 2005). Επομένως, 
ο αναγνώστης-μαθητής δημιουργεί και ενεργοποιεί τη δική του διακειμενική παρακα-
ταθήκη από τα προηγούμενα διαβάσματά του και κατά την επαφή του με τα νέα κεί-
μενα  οδηγείται ομαλότερα στην κατανόηση και ερμηνεία τους, ενώ αντιλαμβάνεται 
τη διαφορετική «διαχείριση» κοινών μύθων από τους τραγικούς. Άλλωστε, όπως έχει 
επισημανθεί, «αν, από άποψη πλοκής, η ελληνική τραγωδία συνθέτει ένα μεγαλειώ-
δες μωσαϊκό παραλλαγών πάνω σε σχετικά λίγα μυθολογικά και τυπολογικά θέματα, 
διαρκώς επαναλαμβανόμενα αλλά ποτέ όμοια, εξυπακούεται ότι η τραγωδία δεν είναι 
σποραδικά ή κατά περίπτωση, αλλά σταθερά και ενδοφυώς, διακειμενική» 
(Burian,1997).   

Σκοπός της πρότασης, λοιπόν, είναι να γνωρίσουν ευρύτερα και να απολαύσουν οι 
διδασκόμενοι την αρχαία ελληνική δραματουργία, όπως πραγματώθηκε μέσα στο έρ-
γο των τεσσάρων απαράμιλλων δραματικών ποιητών.  

Επιμέρους στόχοι: Σε επίπεδο γνώσεων:   

 να διακρίνουν και να επισημαίνουν την «εξατομικευμένη» διαχείριση του Μύθου 
από τους τραγικούς ποιητές 

 να αναγνωρίζουν τις κύριες αξίες που διέτρεχαν τη σκέψη και τον βίο των αρχαί-
ων Ελλήνων 

 να «ακούσουν» τον λόγο, κι επομένως να «γνωρίσουν» - έστω κι από άλλες τρα-
γωδίες-  τις δραματικές προσωπικότητες κι άλλων ηρώων, που μόνο ως ονόματα 
αναφέρονται στην «Αντιγόνη»   

 να διακρίνουν και να προσδιορίσουν σε βάθος και εύρος τις κύριες έννοιες του 
αρχαίου θεάτρου και τις συμβάσεις του, και μάλιστα τη διαφορά του τραγικού 
από τον κωμωδιακό λόγο  

 να αξιολογήσουν την τραγική ποίηση ως κορυφαία έκφραση της ελληνικής και 
παγκόσμιας λογοτεχνίας και ως «παιδί της δημοκρατίας» 
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 να αναγνωρίσουν και να αιτιολογήσουν την εξέλιξη του τραγικού λόγου από τον 
Αισχύλο ως τον Ευριπίδη και να ερμηνεύσουν πώς το ιστορικό πλαίσιο επηρεάζει 
τους δραματουργούς και τα έργα τους. 

Σε επίπεδο στάσεων/αξιών: 

 να αποτιμούν το σύστημα αξιών του α.ε. βίου σε σύγκριση με τις αξίες του σύγ-
χρονού τους ιδιωτικού και δημόσιου βίου 

 να απολαμβάνουν τον αρχαίο ελληνικό λόγο ως φορέα αυτών των αξιών, οι οποί-
ες στοιχειοθετούν την πολιτιστική μας ταυτότητα και κληρονομιά 

 να μπορούν να αναχθούν σε γενικότερα συμπεράσματα για την ανθρώπινη φύ-
ση/ύπαρξη, τον ίδιο τους τον εαυτό - αξιολογώντας τον ανθρωποκεντρικό χαρα-
κτήρα της αρχαίας τραγωδίας 

 να συνεξετάσουν την «Αντιγόνη» με τις υπόλοιπες τραγωδίες και να επιλέξουν να 
μελετήσουν μία από αυτές ή και όλες (φιλαναγνωσία) 

 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
 να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να συνεργάζονται αποτε-

λεσματικά με τα παιδιά της ομάδας τους 
 να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ομαδικής δουλειάς και να επιχειρηματο-

λογούν για την υποστήριξή τους 

Μέθοδος διδασκαλίας: Ακολουθήθηκε η άμεση  και ομαδοσυνεργατική μέθοδος δι-
δασκαλίας με φύλλα εργασίας, αλλά και η επαγωγική-συνθετική. Μορφή διδασκαλί-
ας: Μονολογική και διαλογική εναλλάξ και ομαδοσυνεργατική. 

Χρόνος και διάρκεια: Κάθε «πράξη» αξιοποιείται εκ περιτροπής και επιλεκτικά από 
τη διδάσκουσα, με κριτήριο το δυναμικό και την ανταπόκριση κάθε τμήματος, καθώς 
και τα χρονικά περιθώρια. Άλλοτε μελετήθηκαν τα επιλεγμένα χωρία  παράλληλα με 
τα διδασκόμενα και άλλοτε στο τέλος της χρονιάς. Το χωρίο των  «Βατράχων» μελε-
τάται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της τραγωδίας. 

Πορεία της διδασκαλίας: Μετά την ολοκλήρωση ενότητας στίχων στην «Αντιγόνη», 
παρουσιάζεται η υπόθεση της «παράλληλης» τραγωδίας και μελετώνται τα επιλεγμέ-
να αποσπάσματα στην τάξη με φύλλα εργασίας (Παράρτημα), ενώ η αξιολόγηση συ-
νεχίζεται με κατ΄οίκον εργασίες, που περιέχουν προεκτάσεις όσων θίχτηκαν στο μά-
θημα.  

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ: «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ, «ΧΟΗΦΟΡΟΙ» ΤΟΥ ΑΙ-
ΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ. 

Τα ειδικά θέματα που μελετώνται με σχετικά φύλλα εργασίας αφορούν στις Χοές, τον 
Χορό, τον τραγικό ήρωα, στις ομοιότητες διάνοιας και ήθους των ηρωίδων, στο πρό-
βλημα των βασιλικών οίκων και τη στάση των απογόνων τους, στον έλεο και φόβο 
των θεατών.  
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Πιο συγκεκριμένα, στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, αναλύοντας το χωρίο της προ-
σφοράς χοών στο νεκρό σώμα του Πολυνείκη, φέρνουμε ως ομόθεμο το χωρίο από 
τις «Χοηφόρους» ( στ.1-151), του Αισχύλου και την «Ηλέκτρα» (στ.303-471),  του 
Σοφοκλή, όπου τις χοές στο νεκρό του πατέρα προσφέρει ο Ορέστης και η Ηλέκτρα, 
και η Χρυσόθεμη αντιστοίχως, και πληροφορούμαστε για όλες τις νενομισμένες τι-
μές.  

Ο αγώνας λόγων μεταξύ της Αντιγόνης και της Ισμήνης παραλληλίζεται με τον ανά-
λογο της Ηλέκτρας και της Χρυσόθεμης στην «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή. Από το σχο-
λιασμό τους προκύπτουν τα στοιχεία ήθους και διάνοιας των δύο ζευγών ηρωίδων, 
ενώ διαγραμματικά δίνεται το πρόβλημα της ηθικής τάξης που απασχολεί τον κάθε 
βασιλικό οίκο, και τα κίνητρα που υπαγορεύουν τη δράση κάθε ηρωίδας. 

Στις ίδιες τραγωδίες, αναφερόμαστε στις ιδιαιτερότητες του Χορού (φύλο, κινήσεις 
κλπ) και τον γενικότερο ρόλο που διαδραματίζει στην τραγωδία. Επισημαίνουμε τη 
«ρομαντική» επιλογή του Ευριπίδη να παρουσιάσει χορό γυναικών από τη Φοινίκη, 
για να δώσει έναν «εξωτικό» τόνο στο έργο με τη σκευή και τον λόγο τους και να 
συνθέσει μουσική με ανατολίτικα στοιχεία. Δείχνουμε έτσι τη νεωτερική προοπτική 
του τελευταίου των τραγικών. 

Τα γενικότερα θέματα-προεκτάσεις που προκύπτουν προς συζήτηση αφορούν στους 
δισσούς λόγους, οι οποίοι αναδεικνύουν τη διαλεκτική όχι μόνο ως νόμο του σύμπα-
ντος αλλά και ως αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, έκφραση του ελεύθερου 
πνεύματος που αξιώνει και πραγματώνει το ανώτερο των πολιτευμάτων, τη Δημοκρα-
τία. Η διαλεκτική αυτή εντοπίζεται επίσης στα διλήμματα που βιώνει ο απλός άνθρω-
πος αλλά που «σαν έτοιμος από καιρό», και σίγουρα θαρραλέος, αντιμετωπίζει ο τρα-
γικός ήρωας. Έτσι, διαγράφεται ανάγλυφα ο χαρακτήρας του, ως ιδανικού προτύπου 
ανθρώπου, και μάλιστα για τον Σοφοκλή «οίος δει είναι» δηλαδή εξιδανικευμένος 
σύμφωνα με την ηθική και την αισθητική δεοντολογία. Κατ΄ επέκταση, σταθμίζεται η 
κορυφαία θέση που κατείχε στην αρχαία ελληνική κοινωνία το θέατρο ως παιδαγωγι-
κός κοινωνικοποιητικός θεσμός. Η επιβεβαίωση αυτής της λειτουργίας του εντοπίζε-
ται στα γνωμικά γενικού κύρους και τις απόψεις των ηρώων σε θέματα κοινωνικής 
συνοχής και διαμόρφωσης προσωπικότητας, όπως η αξία της πειθαρχίας για το κρά-
τος και τον στρατό («Αίας», «Αντιγόνη»), ο ρόλος του χρήματος για το άτομο και το 
σύνολο («Αντιγόνη»), η αδήριτη ανάγκη της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ομόνοιας 
που πρέπει να διατρέχει τις ανθρώπινες σχέσεις και, κατ΄ επέκταση, την οργανωμένη 
κοινότητα, το πνεύμα φιλοπατρίας και η επίγνωση του εφήμερου της ευτυχίας ως 
προϋπόθεση σύνεσης («Φοίνισσες»).  

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», ΣΟΦΟΚΛΗ, «ΦΟΙΝΙΣΣΕΣ», ΕΥΡΙΠΙΔΗ 

Τα ειδικά θέματα αφορούν στην «προϊστορία» της «Αντιγόνης», καθώς στις «Φοί-
νισσες» του Ευριπίδη (στ.1-87 και 302-637) η Ιοκάστη επιχειρεί τη συμφιλίωση των 
γιών της, αλλά και στο ήθος και τη διάνοια Ετεοκλή και Πολυνείκη.  
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Τα γενικότερα θέματα αναφέρονται στην «εισαγωγική» λειτουργία του προλόγου, τη 
διαχείριση του μύθου από τους τραγικούς, τα γνωρίσματα του τραγικού ήρωα, τον 
ρόλο της Μοίρας, την τραγωδία ως διαχρονικό δημιούργημα και τον ανθρωπιστικό 
της πυρήνα, αναλογίες με το σήμερα, τον αποφθεγματικό και «ηδυσμένο»  λόγο. 

Επιπλέον, ιδιαίτερη συζήτηση-προέκταση προκύπτει σχετικά με τη σύμβαση αυτή 
του αρχαίου θεάτρου, όπου ο αφηγηματικός ποιητικός λόγος, μακρόσυρτος και μονό-
τονος για τον (σύγχρονο) θεατή, χρεωνόταν τη μεγάλη ευθύνη να κρατήσει ζωηρό το 
ενδιαφέρον των θεατών που, αντί να βλέπουν, άκουγαν όσα ένα σύγχρονο μέσο θα 
υποβοηθούσε με τη χρήση της εικόνας. Τονίζεται ο αφαιρετικός από την άποψη των 
σκηνογραφικών μέσων και λιτός από την άποψη των σκηνοθετικών οδηγιών, χαρα-
κτήρας των αρχαίων παραστάσεων. Έτσι, αναδύεται  η ποιητική μαστοριά του τραγι-
κού ποιητή, που θα έπρεπε να ζωντανέψει μόνο με τον λόγο τις υπόλοιπες αισθήσεις 
των θεατών, ώστε να συλλειτουργήσουν και να τον κινητοποιήσουν στη βίωση του 
«ελέου και φόβου» αλλά και στην «κάθαρσή» του. Ο ποιητικός λόγος αναδεικνύεται, 
λοιπόν, ως παντοδύναμη κινητήρια δύναμη στη θεατρική μέθεξη εν αντιθέσει με τα 
υπερσύγχρονα μέσα επίτευξης της θεατρικής και κινηματογραφικής ψευδαίσθησης, 
που αποσπούν την προσοχή από τον λόγο στο θέαμα και τον οπτικό, γενικά, εντυπω-
σιασμό. 

Στο σημείο αυτό τονίζεται  ιδιαίτερα η απαγόρευση που επικρατούσε στο αρχαίο θέα-
τρο να παριστάνονται αποτρόπαιες πράξεις και γεγονότα στα μάτια των θεατών: «ότι 
βελτίους ποιούμεν τους άνδρας», διατεινόταν ο Ευριπίδης στους «Βατράχους» του 
Αριστοφάνη, υπερασπιζόμενος την τέχνη του, που ήταν, επιπλέον, και τέχνη πολιτι-
κή.  

Αναφορά ακόμη γίνεται  στη λογοτεχνικότητα του θεατρικού κειμένου της αρχαιότη-
τας. Με την παρατήρηση της «λέξεως», αναδεικνύεται ο «ηδυσμένος λόγος» των 
τραγωδιών και πειθόμαστε για την αξία της ανάγνωσής τους από το πρωτότυπο, ενώ 
προβληματιζόμαστε για τις νεοελληνικές αποδόσεις τους. 

Στην τραγωδία ωστόσο βρίσκουμε τα κοιτάσματα της ανθρώπινης ύπαρξης, που δεν 
αλλάζει διαμέσου των αιώνων, και την αναδεικνύει ως δημιούργημα ανθρωποκεντρι-
κό. Έτσι, η φιλοπόλεμη και φίλαρχη ανθρώπινη φύση θα κινήσει το αδερφικό μίσος 
και τον αλληλοσκοτωμό στην «Αντιγόνη» και στις «Φοίνισσες», ενώ αιτίες που και 
στις μέρες μας θα δικαιολογούσαν εμπόλεμες συρράξεις αναγνωρίζονται στον αγώνα 
λόγων του Ετεοκλή και του Πολυνείκη στις «Φοίνισσες»: η φιλαρχία, η απληστία, η 
ασύδοτη και «καθαγιάζουσα τα μέσα» φιλοδοξία. Οι ακατάλυτοι οικογενειακοί δε-
σμοί, που υπαγορεύουν συμπεριφορές από την συμβιβαστική επέμβαση (Ιοκάστη) ως 
την αυτοθυσία (Αντιγόνη), είναι άλλο ένα παράδειγμα για την αιώνια ανθρώπινη φύ-
ση. Από την άλλη, επισημαίνεται ότι αξίες που σήμερα έχουν ανατραπεί ή αντικατα-
σταθεί, δίνουν το έναυσμα για αντιλογίες εκτός από προβληματισμό: ο ανέ-
στιος/άπολις πρίγκηπας Ετεοκλής μικρή αναγνώριση και σεβασμό λαμβάνει μακριά 
από τη γενέθλια γη του, εκεί όπου είναι πολίτης. Στον αντίποδά του, ο κοσμοπολίτης 
άπατρις/άπολις  είναι ένα αποδεκτό, τουλάχιστον, πρότυπο της δικής μας εποχής, το 
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κοινωνικό πλαίσιο δεν αναδεικνύει το άτομο, οι ικανότητες προσαρμογής και επιβίω-
σής του σε ανοίκεια περιβάλλοντα εκτιμώνται ιδιαίτερα στην εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης. 

Το δράμα αυτό του Ευριπίδη, μαζί με το απόσπασμα της δικής του χαμένης «Αντιγό-
νης» και τους «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου (στο χωρίο στ.1005-1078) αξιοποιού-
νται για να δείξουμε τη διαφορετική διαχείριση του ίδιου μύθου από τους τραγικούς 
ποιητές. Έτσι, γίνεται αντιληπτή η πολυστρωματική διαδικασία συγγραφής της τρα-
γωδίας, και τα μεγάλα περιθώρια της πλασματικής δημιουργίας, καθώς τηρούνται μό-
νο οι κατευθυντήριες γραμμές του μύθου, ο οποίος γίνεται αντικείμενο ερμηνείας και 
ένταξης στον επίκαιρο του ποιητή προβληματισμό για τα κίνητρα της ανθρώπινης 
δράσης σε μια δεδομένη κατάσταση (πολιτική, ερωτική, πολεμική κλπ). Επιπλέον, 
διαπιστώνεται η διακειμενικότητα των αρχαίων δραμάτων. 

ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ: «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», ΣΟΦΟΚΛΗ, «ΑΙΑΣ», ΣΟΦΟΚΛΗ 

Στα δύο δράματα παραλληλίζονται οι αγώνες λόγων Αντιγόνης/Κρέοντα και Οδυσ-
σέα/Αγαμέμνονα με κοινό θέμα την ταφή των Πολυνείκη και Αίαντα αντιστοίχως. Γι 
άλλη μια φορά αναμετρώνται οι διαταγές των ηγετών με τους άγραφους νόμους, θέμα 
που απασχολεί τον Σοφοκλή, που είχε έντονη πολιτική και θρησκευτική δράση στην 
ακμαία αθηναϊκή κοινωνία. Ζώντας τη λαμπρή πεντηκονταετία της πόλης του, ο κο-
ρυφαίος τραγικός θα βιώσει όλες τις ζυμώσεις στον προσωπικό και συλλογικό βίο, τις 
προκλήσεις των νέων θεσμών που απειλούν τους παλιούς, τη λατρεία της ισχύος και 
του κέρδους, τις συγκρούσεις των συμφερόντων, τα ηθικά διακυβεύματα και τις δια-
ψευσμένες ελπίδες, την ανθρώπινη αδυναμία στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις που ορίζουν 
το μέλλον. Αυτή θα είναι η μεγάλη δεξαμενή, από όπου θα αρδεύσει την προβλημα-
τική των μύθων του, και αυτό γίνεται αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης με τα παιδιά, 
δηλαδή η σχέση δημιουργού-εποχής. 

Με την συγκριτική μελέτη χωρίων της «Αντιγόνης» και του «Αίαντα» (στ.1047-1159 
και 1318-1373), λοιπόν, προβληματιζόμαστε για τον ρόλο των θεών στις ανθρώπινες 
υποθέσεις και αντιπαραβάλλουμε τις σύγχρονες αντιλήψεις για το αυτεξούσιο, τη δύ-
ναμη της Μοίρας και την εμπλοκή του Θεού στα ανθρώπινα. Επισημαίνουμε ότι ενώ 
στον Αισχύλο οι θεοί επεμβαίνουν στην ανθρώπινη ζωή και καθορίζουν τύχη της, 
στον Σοφοκλή σιωπούν πίσω από σκοτεινούς χρησμούς και στον Ευριπίδη παρεμβαί-
νουν ως ρυθμιστές του ανθρώπινου αδιεξόδου. Νομοτελειακά, αναφερόμαστε στην 
προαιώνια ακολουθία Άτις-Ύβρις-Νέμεσις/Τίσις, όχι μόνο ως αδήριτο ηθικό σχήμα 
εντός του οποίου κινείται ο ανθρώπινος βίος, αλλά και ως συμπαντικός νόμος που 
πραγματώνεται, όποτε ο άνθρωπος αλαζονεύεται και βαδίζει ενάντια στο μέτρο το 
δικό του και του Κόσμου: αναφορές στην εκδίκηση της Φύσης εξαιτίας της κακοποί-
ησής της, σε κακοδαιμονίες που προέκυψαν από την απληστία κλπ είναι αναπόφευ-
κτες παρατηρήσεις για γνώση και σωφρονισμό, αποτελούν δυναμικές προεκτάσεις 
της διδασκαλίας στο παρόν. 
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 Η επανάληψη συγκεκριμένων εκφραστικών μέσων, για παράδειγμα η εικόνα των ορ-
νέων  («Αντιγόνη») ή των θαλασσαετών («Αίας») που κατασπαράζουν το άταφο σώ-
μα, η πόλη ως καράβι, το πλεούμενο που αναποδογυρίζεται άλλοτε από την επιμονή 
του ξεροκέφαλου («Αντιγόνη» ) άλλοτε του παράτολμου («Αίας») ναύτη, «τα σκληρά 
φρονήματα»  («Αντιγόνη», «Αίας») που σφοδρά ταπεινώνονται και άλλα, εξοικειώνει 
τα παιδιά με την ανθρώπινη φυσιογνωμία του μεγάλου τραγικού αλλά και με θέματα 
τεχνοτροπίας του, που επίσης εμφανίζονται δια-κειμενικά. 

ΠΡΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: «ΒΑΤΡΑΧΟΙ», ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

Κι αν οι μαθητές μας γνώρισαν αρκετά τον Σοφοκλή, μετά τη διδασκαλία της «Αντι-
γόνης», δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη στους 
«Βατράχους» του Αριστοφάνη (στ.830-1100). Ενώπιον του Διονύσου στον Άδη, οι 
δύο τραγικοί αλληλοκατηγορούνται και υπερασπίζονται ο καθένας την ιδιαιτερότητα 
της τέχνης του, στον «αγώνα σοφίας». Έτσι, τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με τον 
λόγο και τις συμβάσεις της κωμωδίας, όπως την Παράβαση και τον ρόλο της. Χωρί-
ζονται σε δύο ομάδες, υπερασπιζόμενη η καθεμιά έναν από τους τραγικούς, «αποκω-
δικοποιώντας» μέσα από τον αριστοφανικό λόγο τα χαρακτηριστικά των δύο τραγι-
κών και παρακολουθώντας την εξέλιξη της τραγωδίας από τον στιβαρό, πρωτοδρα-
ματουργό Αισχύλο στον νεωτεριστή Ευριπίδη. 

Στους στίχους των «Βατράχων» μαθαίνουμε, ότι απέναντι στους αυστηρούς θεούς 
του Αισχύλου, απέναντι στη χορεία των γενναίων, επιβλητικών και πολεμοχαρών  
ηρώων του, ο Ευριπίδης  θα αντιτάξει ήρωες κάθε κοινωνικής τάξης, με αδυναμίες 
και ατέλειες, που φτάνουν στην αυθάδεια, τη ραθυμία, ακόμη και στην υποκρισία και 
την ανομία- κατά το κατηγορητήριο του Αισχύλου. Ενώ ο ίδιος εξαίρει τα χρηστά 
ήθη και καλύπτει τα πάθη για να διδάξει την αρετή, ο Ευριπίδης αποφεύγοντας τον 
εντυπωσιασμό και τη μεγαληγορία, «αποδομούσε» ακόμη και βασιλείς, αμφισβητού-
σε τις παλιές αξίες εισάγοντας «στοχασμό και κρίση» στα έργα του, φτάνοντας μέχρι 
την αθεΐα. Την ταπεινή του θεματολογία, συνεχίζει ο Αισχύλος, θα επενδύσει ο Ευρι-
πίδης με ανάλογα φτωχό λεξιλόγιο, και θα του εξακοντίσει τις μομφές του απαίδευ-
του και γλωσσικά ακαλλιέργητου. Ο Ευριπίδης θα στηλιτεύσει του αντιπάλου του τις 
στομφώδεις, «παχιές και σκοτεινές» λέξεις, που μοιάζουν με «σκιάχτρα τρομερά και 
ακαταλαβίστικα», και τους τόσο λιγομίλητους ήρωες, που δίνουν την εντύπωση «νε-
κρών προμετωπίδων» σε αντίθεση με τις φλυαρίες του  Χορού. Είναι προφανές ότι ο 
νεώτατος των τραγικών έχει εμποτιστεί από το ορθολογιστικό και σκεπτικιστικό 
πνεύμα του καιρού του, όπως διαμορφώθηκε μετά τον όλεθρο του εμφυλίου πολέμου 
και τις ανατροπές που επέφερε αυτός στη ζωή των συμπολιτών του. Μία συνανάγνω-
ση δραμάτων θα αποκάλυπτε την ορθότητα των αλληλοαιτιάσεων! Κι εδώ καταφαί-
νεται η άρρηκτη σχέση δημιουργού-δημιουργήματος-εποχής. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε γενικές γραμμές, η διδασκαλία θεωρήθηκε από την ανταπόκριση των μαθητών αρ-
κετά επιτυχής, ως προς την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί. Συνήθως, μετά το 
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πρώτο εγχείρημα, ζητείται επανάληψή του. Σημαντικές κρίθηκαν οι προεκτάσεις που 
έλαβαν θέματα τα οποία αφορμούσαν από τα κείμενα και απασχολούν ακόμη τον 
σύγχρονο άνθρωπο, ενώ «αγγίζουν» τις αναζητήσεις και την πραγματικότητα των ε-
φήβων. Έτσι, κατανοούν τη διαχρονικότητα των θεμάτων της τραγωδίας, που την κα-
θιστούν κλασικό πνευματικό επίτευγμα. Επομένως, τελεσφόρησε η βασική διδακτική 
αρχή της εγγύτητας του γνωστικού αντικειμένου στη ζωή των διδασκομένων.   
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Περίληψη 
 
Η αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδασκαλία αποτελεί μια από της σημαντικότερες με-
θόδους που στοχεύουν στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών. Στη συγκεκριμένη ερ-
γασία αξιοποιήθηκε η ταινία « Ο Νονός » του  Φράνσις Φορντ Κόπολα,  προκειμένου 
οι μαθητές να εντοπίσουν τη σημασία και την επίδραση του φωτός σε μια εικόνα. Για 
την υλοποίηση της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτείνεται από τον 
Perkins με επιρροές από τη μέθοδο αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας. Οι μαθητές 
με τη βοήθεια ερωτήσεων κλειδιών κατάφεραν να παρατηρήσουν και να αναλύσουν το 
έργο τέχνης και τελικά να καταλήξουν στη σύνθεση των απόψεών τους και στα τελικά 
τους συμπεράσματα, αξιοποιώντας μια διδακτική τεχνική  που διαφοροποιείται από τα 
συνηθισμένο πλαίσιο διδασκαλίας κυρίως σε μια ειδικότητα όπως η πληροφορική. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πληροφορική, επεξεργασία εικόνας, αισθητική εμπειρία, τέχνη 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε για την αξιοποίηση της τέχνης στα σχολεία (PUEL, 2007) 
προκύπτει πως οι καθιερωμένες σχολικές προσεγγίσεις είναι αφηρημένες και μη απο-
δοτικές σε μεγάλο αριθμό μαθητών, οδηγώντας σε ένα αναποτελεσματικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Αντίθετα η αξιοποίηση της τέχνης επιτρέπει μια προσέγγιση πιο συναι-
σθηματική, ευαίσθητη και τελικά πιο συγκεκριμένη, παρέχοντας τη δυνατότητα στο 
μαθητή να ενταχθεί καλύτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα έργο τέχνης μεταφέ-
ρει ένα οικουμενικό μήνυμα και είναι ανεξάρτητο από γλώσσες και κατά συνέπεια δε 
χρειάζεται μετάφραση για να γίνει κατανοητό. Παράλληλα το έργο τέχνης από τη φύση 
του είναι διαθεματικό καθώς από ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης μπορούν να αντληθούν 
συμπεράσματα και πληροφορίες για μία σειρά από εκπαιδευτικά πεδία.  

Η διεπιστημονική αυτή μαθησιακή διαδικασία μπορεί να αναδείξει και την αλληλεξάρ-
τηση επιμέρους μαθημάτων (Κακούρου-Χρόνη, 2002), ευνοώντας τη διαθεματικότητα 
των πεδίων. Με την αξιοποίηση της τέχνης το παιδί γίνεται ερμηνευτής και ο εκπαι-
δευτικός υποστηρικτής (Ηooper-Greenhill,1999). Η αξιοποίησή  της στην εκπαίδευση 
δεν έχει κύριο σκοπό μόνο να μεταλαμπαδεύσει στο μαθητή γνώσεις αλλά να τον κάνει 
να αναζητήσει, να πειραματιστεί, να παρατηρήσει, να ερευνήσει  ώστε να διαμορφώσει 
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την δική του προσωπικότητα αλλά και το δικό του σύστημα αξιών (Τριλιανός, 2009). 
Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση της τέχνης στα σχολεία γίνεται όλο και πιο 
συστηματική (Βρεττός, 1999). Μέσα από την τέχνη οι μαθητές κατανοούν καλύτερα 
τους εαυτούς τους, τους άλλους ανθρώπους και ολόκληρο τον κόσμο με περισσότερο 
ολιστικούς τρόπους (Wick, 2000 .Lawrence, 2008) οδηγώντας σε µια βαθύτερη αντί-
ληψη και κατανόηση όχι µόνο του εαυτού µας, αλλά και της πραγµατικότητας που µας 
περιβάλλει οδηγώντας το μαθητή στο ρόλο του ενεργού συνειδητοποιηµένου πολίτη 
(Anderson, 2005. Perkins, 1994. Olson, 2000. Ritchhart, 2006). Παράλληλα, η τέχνη συ-
νεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη των ατόμων με ποικίλους τρόπους διαμορφώνο-
ντας την νοοτροπία τους, τις διαδικασίες και τις ικανότητες της σκέψης τους, καθιστώ-
ντας τους πιο ικανούς να αντιμετωπίζουν τον κόσμο γύρω τους (Fowler, 1996).  

Η τέχνη ωθεί τον άνθρωπο να αφήσει την παθητική στάση που έχει υιοθετήσει, τον 
θέτει σε εγρήγορση ώστε να ερμηνεύσει, να κατανοήσει και να απολαύσει ένα έργο 
τέχνης και να το αναδημιουργήσει σύμφωνα με τα δικά του μέτρα (Cassirrer, 1994). Η 
αισθητική εμπειρία έχει την δυνατότητα να συμβάλλει στην πολύπλευρη ενίσχυση της 
νοημοσύνης, καθώς προσφέρει πλήθος συμβόλων για επεξεργασία (Gardner, 1990) 
λειτουργώντας  ως μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης των συναισθημάτων, μιας και 
είναι δύσκολο για ένα παιδί να εκφραστεί σωστά καθιστώντας τη  χρήση έργων τέχνης 
στην εκπαίδευση απαραίτητη, ανοίγοντας ένα παράθυρο στον εσωτερικό τους κόσμο 
(Anning & Ring, 2004), καλλιεργώντας παράλληλα πέρα από τον οπτικό εγγραμματι-
σμό και κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Είναι δε απαραίτητη για 
τη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή (Efland, 2002, Gardner,1973,1983,1990), καθώς 
προσφέρει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε πλήθος συμβόλων μέσω των οποίων  
γίνεται δυνατή η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών νοημάτων, η σκιαγράφηση  συ-
ναισθηματικών καταστάσεων και γενικά η έκφραση διαφόρων όψεων της πραγματικό-
τητας, που βοηθάει να συνειδητοποιείται ό,τι δεν μπορεί να γίνεται εύκολα  κατανοητό 
μέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τέχνη ασκεί πνευματική επίδραση αλλά επιδέχεται και 
πολλαπλές ερμηνείες. Ο συσχετισμός των πολλών και διαφορετικών αυτών ερμηνειών 
μπορεί τελικά να συμβάλλει στην δημιουργία ενός πολιτισμού. Οι τέχνες σχεδόν πά-
ντοτε συνεπάγονται ερμηνευτικές δράσεις, με καταβολή φυσικά πνευματικών προσπα-
θειών, από την πλευρά θεατών, των ακροατών ή των αναγνωστών, για να αποσαφηνί-
σουν τις πιθανές σημασίες των καλλιτεχνικών έργων (Efland, 2002). Όμως η παρατή-
ρηση ενός έργου τέχνης προϋποθέτει μια σειρά από πολλές δεξιότητες όπως η οπτική 
διεργασία, η αναλυτική σκέψη, οι ερωτήσεις κλειδιά. Επιπροσθέτως, η τέχνη λειτουρ-
γεί και ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του ατόμου και   διαφόρων κοινωνικών θεμάτων, 
φιλοσοφικών θέσεων και απόψεων και άλλων ανησυχιών. Όλα αυτά δείχνουν ότι η 
τέχνη είναι μια σύνθετη δραστηριότητα η οποία ωστόσο μπορεί να συμβάλλει καθορι-
στικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης.  
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Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός προγράμμα-
τος επεξεργασίας εικόνας στο μάθημα εφαρμογές πληροφορικής. Η υλοποίησή της βα-
σίστηκε στην αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας. 
Σκοπός της ενότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη σημασία της χρήσης του φω-
τός και των σκιών  στις εικόνες.  

Προσδοκόμενα αποτελέσματα: Με την παρατήρηση του έργου τέχνης ο μαθητής θα 
είναι σε θέση να αντιληφθεί τους πολλαπλούς ρόλους που επιτελεί η αξιοποίηση του 
φωτός σε μια εικόνα. Συγκεκριμένα: 

● Βοηθά στο να κάνει ορατά ή αόρατα τα σχήματα. 
● Οδηγεί τον θεατή να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία στην εικόνα. 
● Χρησιμοποιείται για να προκαλέσει συναισθήματα στον θεατή. 
● Δημιουργεί την αίσθηση βάθους και κίνησης. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παρατήρηση του έργου τέχνης ακολουθήσαμε τη μεθο-
δολογία της στοχαστικής παρατήρησης όπως προτείνεται από τον  Perkins (1994) αλλά 
με επιρροές από την μέθοδο αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας (Κόκκος, 2009) με 
σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες  των μαθητών. 
Ο Perkins (1994) προτείνει  ένα  μεθοδολογικό  εργαλείο,  που  αποτελείται  από  τέσ-
σερις  φάσεις  επεξεργασίας - παρατήρησης έργων τέχνης. Επίσης προτείνει να δίνεται 
έμφαση στη συναισθηματική διάσταση του  έργου και όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του.  

Κατά την πρώτη φάση ο εκπαιδευτής ζητά από τους  εκπαιδευόμενους  να  αφιερώσουν  
αρκετό  χρόνο  στην  παρατήρηση  του  έργου,  προκειμένου  να  «συλλάβουν το πνεύμα 
του». Κατά τη δεύτερη φάση οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να ψάξουν για  χαρα-
κτηριστικά  του  έργου  που  θα  κάνουν  πιο  εκτενή  την  παρατήρησή  τους,  να  
προσέξουν  πλευρές που  διαφορετικά  θα  έμεναν  αόρατες.  Για  παράδειγμα  μπορεί  
να  ψάξουν  για  εκπλήξεις, συμβολισμούς, πολιτισμικές και κοινωνικές διασυνδέσεις, 
“τεχνικές” διαστάσεις, κλπ. Στην τρίτη φάση  ο  εκπαιδευτής  ζητά  από  τους  συμμε-
τέχοντες  να  εξετάσουν  το  έργο  πιο  αναλυτικά,  διερευνώντας  σε  μεγαλύτερο βάθος 
ό,τι τους εξέπληξε, τους φάνηκε ενδιαφέρον ή τους προβλημάτισε. Γενικά  προσπαθούν 
να φτάσουν σε κάποια συμπεράσματα αναφορικά με την αισθητική εμπειρία που είχαν.  
Τέλος στην τέταρτη φάση οι εκπαιδευόμενοι κάνουν ανασκόπηση του έργου ολιστικά, 
αναφερόμενοι  σε κάθε πτυχή που ανακάλυψαν. 

Υλοποίηση 

Αρχικά προκειμένου να ενσωματωθεί η παρατήρηση του έργου τέχνης στη διδασκαλία 
αλλά και να ανταποκριθεί  στα ενδιαφέροντα των παιδιών χρειάστηκε να υλοποιηθεί 
το στάδιο «υποκίνηση ενδιαφέροντος» (Κόκκος, 2009). Μία συνηθισμένη πρακτική 
του διδάσκοντος είναι στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας να ρωτάει τους μαθητές με 
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τι θα ήθελαν να ασχοληθούν στις επόμενες διδακτικές ώρες. Έναυσμα για τη συγκε-
κριμένη διαδικασία δόθηκε από την επιθυμία ομάδας μαθητών να δημιουργήσουν ει-
κόνες οι οποίες θα ήταν σκοτεινές σε κάποια σημεία, προκειμένου όπως ανέφεραν ¨να 
έχουν μυστήριο¨. Συμφωνήθηκε λοιπόν στην επόμενη διδακτική ώρα, να προσπαθή-
σουμε σε πρώτη φάση να κατανοήσουμε την επίδραση που έχει το φως σε μια εικόνα, 
παρατηρώντας ένα απόσπασμα μιας ταινίας και στη συνέχεια στους υπολογιστές τους 
τα παιδιά να εφαρμόσουν τα συμπεράσματά τους και να δημιουργήσουν τις δικές τους 
εικόνες. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η αποδοχή της ιδέας ήταν σχεδόν καθολική, υ-
πήρχαν ωστόσο και μαθητές που φάνηκαν κάπως διστακτικοί. 

Το απόσπασμα της ταινίας που επιλέξαμε ήταν ο ¨Νονός¨ του Φράνσις Φορντ Κόπολα. 
Η επιλογή της ταινίας ικανοποιεί τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός έργου τέχνης τα 
οποία σύμφωνα με τους Olson (2000) και  Κόκκο (2011) είναι: 
• Να σχετίζεται µε τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των µαθητών 
• Να περιέχει ισχυρούς συµβολισµούς και µηνύµατα. 
• Να αντανακλά διαχρονικές πολιτισµικές και αισθητικές αξίες 
• Σχετίζεται µε τους µαθησιακούς στόχους. 
• Σχετίζεται µε τη βασική θεµατική έννοια κλειδί. 
• Αποτελεί έμπνευση για  τον εκπαιδευτικό. 
• Έχει  αισθητική αξία. 
• Δεν υπακούει στη λογική της πολιτιστικής βιοµηχανίας, όντας αυθεντικό. 
    

 

Στη μέθοδό του ο Perkins χρησιμοποιεί  τέσσερα στάδια: 

Στάδιο 1. Χρόνος για παρατήρηση.  

Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιήσαμε τον προβολέα της τάξης προκειμένου να προβάλ-
λουμε το απόσπασμα της ταινίας. Οι μαθητές κάθισαν σε διάταξη Π στραμμένοι προς 
τον πίνακα. Στόχος του σταδίου ήταν να δοθεί αρκετός χρόνος στους μαθητές προκει-
μένου να μπορέσουν να παρατηρήσουν τον πίνακα, χωρίς ωστόσο να βιαστούν σε ε-
κτιμήσεις και σε συμπεράσματα. Σύμφωνα με τη Μέγα (2002), η φράση κλειδί για το 
παρόν στάδιο είναι η ¨πίστωση χρόνου¨. Προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές να 

Πρωτότυπος τίτλος The Godfather 
Σκηνοθέτης Francis Ford Coppola 

Διάρκεια 175' 
Έτος παραγωγής 1972 

Χώρα παραγωγής ΗΠΑ 

επιλογή 
αποσπασμάτων 

 [00:01:00 – 00:07:30]  
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εντοπίσουν ορισμένα δεδομένα αλλά και να δημιουργήσουν απορίες χρησιμοποιώντας 
τις υπάρχουσες γνώσεις τους τέθηκαν στους μαθητές μια σειρά από ερωτήματα: 
● Τι βλέπετε ;  
● Σας δημιουργούνται κάποιες απορίες από αυτό που βλέπετε;  
● Τι παρατηρείτε; 
● Βλέπετε κάτι ενδιαφέρον, κάποιες ιδιαίτερες μορφές ή σχήματα 
Η παρατήρηση των παιδιών κράτησε περίπου 4-5  λεπτά. Στη συνέχεια οι απαντήσεις 
των παιδιών καταγράφηκαν στον πίνακα της τάξης.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να κάνουν ένα διάλλειμα 1-2 λεπτών προκειμέ-
νου να ¨απομακρυνθούν ¨από το έργο. Ακολούθησε μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων των 
οποίων οι απαντήσεις καταγράφονταν στον πίνακα. 
● Τι άλλο παρατηρείτε; Βλέπετε κάτι ενδιαφέρον που δεν το είχατε προσέξει πριν; 
● Παρατηρείστε λίγο τα σχήματα, τους χρωματικούς συνδυασμούς και το φως στο 

πίνακα. Τι παρατηρείτε; 
● Τι σας φαίνεται περίεργο ή ενδιαφέρον. 

 
Στάδιο 2 . Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση. 

Στο στάδιο αυτό περνάμε στη δημιουργική παρατήρηση του έργου τέχνης. Ενεργο-
ποιείται η ανοικτή σκέψη, προκειμένου να παρατηρήσει ακόμα καλύτερα με την αξιο-
ποίηση μιας σειράς παραμέτρων, χωρίς ωστόσο ακόμα να ερμηνεύει αυτά που βλέπει. 
Τα παρακάτω ερωτήματα τέθηκαν ένα ένα και οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφη-
καν στον πίνακα. 
● Τι συμβαίνει εδώ; Βλέπετε κάτι που θα θέλατε οπωσδήποτε να απαντήσετε; 
● Υπάρχει κάτι που δεν είχατε δει πριν; 
● Ψάξτε για την ατμόσφαιρα που αποπνέει το έργο και την ψυχική διάθεση που σας 

δημιουργεί. 
● Παρατηρείστε καλύτερα το χωροχρονικό πλαίσιο, την κίνηση, το χρώμα, τις θέσεις 

των προσώπων, το φωτισμό. 
● Αρχίστε να αναρωτιέστε γιατί ο καλλιτέχνης δηµιούργησε αυτό το περιβάλλον. 
● Μελετήστε πιο αναλυτικά ανεξάρτητα σημεία του έργου απομονώνοντάς τα και ̈ με-

γεθύνοντάς¨ τα, για να τα παρατηρήσετε καλύτερα. 
● Αναζητήστε τις υπερβολές στο έργο: στο χρώμα, στην κίνηση, στις φόρμες, τους 

όγκους, στο φωτισμό 
Μετά από μια μικρή παύση ακολούθησε μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων 
● Παρατηρείστε καλύτερα τα τεχνικά στοιχεία (συνδυασμοί και χροιά χρωµάτων, ι-

σορροπία-εναρµόνιση σχηµάτων, σχέση των όγκων µεταξύ τους, χρήση φωτός για 
τη δημιουργία περιοχών στο έργο κτλ.)  

● Εστιάστε  στις λεπτοµέρειες του έργου και αντιστρόφως δείτε το από µακριά. Τι 
θέλει να «δούµε» µε όλα αυτά ο καλλιτέχνης;  

● Μπορείτε διακρίνετε το κεντρικό του θέµα και τα δευτερεύοντα στοιχεία;  
Η διάρκεια του σταδίου ήταν περίπου 10 λεπτά. 
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Στάδιο 3. Ξεκάθαρη, αναλυτική και εις βάθος παρατήρηση. 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές περνάνε από την παρατήρηση στην αναλυτική σκέψη. 
Χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες του καθώς και τις παρατηρήσεις των προη-
γούμενων σταδίων προκειμένου να μπορέσει να ερμηνεύσει και να καταλήξει σε συ-
μπεράσματα. Προκειμένου να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα οι μαθητές χωρί-
στηκαν σε ομάδες 3 4 ατόμων, κατέγραψαν τις απόψεις του και εν συνεχεία τις παρου-
σίασαν στην ολομέλεια. Η διάρκεια του σταδίου ήταν περίπου 10 λεπτά. 
● Στα στοιχεία που σας εξέπληξαν πριν, γιατί ο καλλιτέχνης στόχευσε σε αυτό;  
● Με ποιον τρόπο ο καλλιτέχνης κατάφερε να σας εντυπωσιάσει; 
● Ποια θεωρείτε τα πιο ¨δυνατά¨ σημεία του έργου και πώς ο καλλιτέχνης κατάφερε 

να εστιάσει εκεί; 
● Αν αλλάξετε κάτι στο έργο, για παράδειγμα φωτίσετε τον πίνακα σαν να ήταν με-

σημέρι αντί για βράδυ, τι θα άλλαζε στο έργο; 
● Ελέγξτε τις αναλογίες του έργου. Τι ποσοστό του πίνακα είναι ¨σκοτεινό¨ και γιατί; 
● Εντοπίζετε κάτι που ¨κρύβετε¨ πίσω από αυτό που βλέπουμε; 
● Στις  προηγούµενες  φάσεις  παρατηρήσατε µερικά  τεχνικά  στοιχεία.  Πώς  αυτά  

τα στοιχεία ενεργοποίησαν την παρατήρησή σας και τη σκέψη σας;  
 

Στάδιο 4. Ολιστική παρατήρηση- Σύνθεση. 

Στο στάδιο οι μαθητές ενεργοποιούν την οργανωτική τους σκέψη αξιοποιώντας το σύ-
νολο των πληροφοριών που προέκυψαν από τα προηγούμενα στάδια. Ως ερώτημα τους 
ζητήθηκε να ξαναδούν το έργο με μια φρέσκια ματιά και να προσπαθήσουν να κατα-
γράψουν τα συμπεράσματά τους. Στην προσπάθειά τους αυτή στοχάζονται  κριτικά, 
συνθέτουν δεδομένα και απόψεις, ερμηνεύουν και αξιοποιούν εμπειρίες και γνώσεις 
τους. Στους μαθητές δόθηκε χρόνος 3-4 λεπτών και εν συνεχεία, όποιος ήθελε, μπο-
ρούσε να διατυπώσει τις απόψεις του στην ολομέλεια. Αφού όσοι μαθητές επιθυμού-
σαν παρουσίασαν τις απόψεις τους ακολούθησε η σύνθεσή τους από τον εκπαιδευτικό. 

Η συνολική διάρκεια της μελέτης του έργου τέχνης ήταν περίπου 60 λεπτά. Στον χρόνο 
που απέμεινε, οι μαθητές εξέφρασαν τις εντυπώσεις από το εγχείρημα. Τις επόμενες 2 
διδακτικές ώρες οι μαθητές μπόρεσαν να εφαρμόσουν στην πράξη κάποια από τα συ-
μπεράσματα στα οποία κατάληξαν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες προγραμμάτων επε-
ξεργασίας εικόνων. 

Συζήτηση –Συμπεράσματα 

Η συμμετοχή των μαθητών στην παραπάνω διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική 
καθώς σχεδόν όλοι συμμετείχαν είτε ατομικά είτε στην ομαδική συνεργασία. Αντί-
στοιχα οι ίδιοι οι μαθητές φάνηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι καθώς συμμετείχαν σε 
μια διαδικασία  η οποία ξέφευγε από τα συνηθισμένα πλαίσια συνεργασίας.  
Ακολουθήθηκε το Εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας (Kelly, 1955; Ράπτης & Ρά-
πτη, 2001) διότι χρησιμοποιήθηκαν οι προϋπάρχουσες θέσεις των μαθητών – τα «νοη-
τικά μοντέλα» τους (Driver et al., 1993. Κουλαϊδής, 1994. Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 
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2001). Οι εκπαιδευτικοί διευκόλυναν και οργάνωσαν την διαδικασία της εννοιολογικής 
εξέλιξης και οι μαθητές ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν την πορεία αυτής της γνω-
στικής εξέλιξής τους. Χρησιμοποιήθηκαν οι διδακτικές τεχνικές της πρόβλεψης, της 
παρατήρησης, της εξήγησης, και τελικά της εφαρμογής σε νέα, αυθεντικά προβλήματα 
(Ollerenshaw & Ritchie, 1993. Κόκκοτας, 2002). 

Παράλληλα η αξιοποίηση τη ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας συνάδει με τις σύγχρο-
νες θεωρίες μάθησης που τονίζουν την ανεπάρκεια των παραδοσιακών εκπαιδευτικών 
δομών και προβάλλουν την ανάγκη αξιοποίησης συνεργατικών μορφών μάθησης και 
την στροφή από μία δασκαλοκεντρική προσέγγιση σε μία άλλη που θα θεωρεί τον μα-
θητή ως κέντρο της και τον δάσκαλο ως διευκολυντή της μάθησης (Μακρή-Μπότσαρη, 
2006). Τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση, ενώ η μάθηση προωθεί την ανάπτυξη χωρίς 
ωστόσο να την διαχωρίζει από το κοινωνικό περιβάλλον (Vygotsky, 1978). Οι εξωσχο-
λικές εμπειρίες των παιδιών συσχετίζονται με σχολικές εμπειρίες (Κόκκοτας, 2002). 
Σε μία τέτοια μορφή μάθησης, η συνεργατική μέθοδος μπορεί να αποτελέσει ένα εργα-
λείο που θα βοηθήσει τους μαθητές (Dillnbourg & Self, 1995) καθώς αυτοί εμπλέκο-
νται ενεργά αφενός στη διατύπωση ερωτημάτων στη δική τους γλώσσα, αφετέρου στη 
συλλογική διαπραγμάτευση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Έτσι, δεν αρκούνται 
στην απλή αναπαραγωγή του υλικού ή της πληροφορίας που παρουσιάστηκε από το 
δάσκαλο ή υπάρχει σε ένα βιβλίο (Κόκκοτας, 2002). Η συνεργατική μέθοδος υλοποιεί-
ται, σύμφωνα με τους (Johnson etal, 1993), με μικρές ομάδες στις οποίες οι μαθητές 
εργάζονται μαζί, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της μάθησης σε προσωπικό αλλά και συλ-
λογικό επίπεδο, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μία σειρά από θετικά αποτελέσματα 
(Johnson et al., 1986. Slavin, 1991. Johnson et al., 1993. Kagan, 1994). 

Τέλος, μέσα από τη διαδικασία οι μαθητές μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν πλήρως 
στους προβλεπόμενους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μπόρεσαν οι ίδιοι να 
ανακαλύψουν την σημασία της σωστής χρήσης του φωτός σε μια εικόνα αλλά και να 
κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν οι ίδιοι να προσδώσουν σε 
αυτήν. Αντίστοιχα μέσα από την παρατήρηση του πίνακα μπόρεσαν και οι ίδιοι να συ-
νειδητοποιήσουν πως για να παρατηρήσουν και να προβληματιστούν από ένα έργο τέ-
χνης δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις  (Μέγα, 2002). Επίσης, η διαδικασία τους έδωσε 
τη δυνατότητα να διερευνήσουν σε βάθος ένα οπτικό ερέθισμα και να αντιληφθούν πως 
πολλές φορές προσπερνάμε επιφανειακά καταστάσεις και συνθήκες που μπορεί να κρύ-
βουν βαθύτερες αλήθειες. Επιπρόσθετα, μέσα από τη διαλογική μορφή της διδασκα-
λίας μπόρεσαν να ακούσουν και τις φωνές των συμμαθητών τους διευρύνοντας τις κοι-
νωνικές τους δεξιότητες ενώ απόκτησαν περισσότερη αυτοπεποίθηση και βελτίωσαν 
την εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους καθώς κατάφεραν οι ίδιοι να δουλέψουν πάνω 
σε ένα έργο τέχνης. Τέλος, η δυνατότητα διαφοροποίησης της διδασκαλίας έδωσε τη 
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει περισσότερο το ρόλο του διευκολυντή 
στην αναζήτηση της γνώσης ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό μοτίβο του μεταβιβα-
στή. Η διαφοροποίηση αυτή έγινε αισθητή και στους μαθητές βελτιώνοντας τις μεταξύ 
τους σχέσεις  δημιουργώντας ένα πιο υγιές και αποδοτικό περιβάλλον εργασίας. 
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Ωστόσο αξίζει εδώ να αναφερθούμε και σε κάποια προβλήματα που προέκυψαν κατά 
τη διαδικασία. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη εξοικείωσης των παιδιών 
με τα έργα τέχνης η οποία εκφράστηκε αρχικά με μία σχετική αδιαφορία από ένα σχε-
τικά μικρό ποσοστό παιδιών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί όμως πως στην πορεία της με-
θόδου και αυτά τα παιδιά ενσωματώθηκαν στην ομάδα αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον 
που παρουσίαζε η μέθοδος. Εδώ επιβεβαιώθηκαν και οι απόψεις που υποστηρίζουν την 
αναγκαιότητα δημιουργίας μιας νοοτροπίας έκθεσης στα έργα τέχνης με την όσο το 
δυνατόν συστηματικότερη και συχνότερη αξιοποίηση τους (Perkins, 1994, Costa 2001, 
Fowler 1996, Ritchhart 2006). Η αξιοποίηση των έργων τέχνης ακόμα και σε μαθήματα 
όπως αυτό της πληροφορικής μπορούν, παρά τις αρκετά μεγάλες δυσκολίες λόγω της 
¨τεχνικής¨ φύσης των μαθημάτων, να προσφέρουν πολλά στους μαθητές. 
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Περίληψη 

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός σχεδίου εργα-
σίας (project) με θέμα την τεχνολογία που ανέπτυξαν οι κάτοικοι της χώρας μας, 
χρησιμοποιώντας την κινητήρια δύναμη του νερού, στην περίοδο της προβιομηχανι-
κής εποχής. Στο πλαίσιο της εργασίας, οι μαθητές του Δημοτικού επισκέφθηκαν το 
Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσάνας, στο νομό Αρκαδίας. Συγκεκριμένα, παρου-
σιάζονται συνοπτικά η διεξαγωγή του σχεδίου εργασίας, όπως αυτό διεξήχθη σε δύο 
διαφορετικές τάξεις δύο δημοτικών σχολείων του νομού Λακωνίας, κατά το σχολικό 
έτος 2015-2016. Συμμετείχαν ένα τμήμα της Β΄ τάξης με 19 μαθητές και ένα της Ε΄ 
με 16μαθητές. Αφορμή αποτέλεσε η σύνδεση της διδασκαλίας της έννοιας της ενέρ-
γειας, που παράγεται από την κίνηση του νερού, με την τοπική ιστορία όπως προσεγ-
γίζεται στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄ δημοτικού και των Φυσικών της Ε΄. Στο 
project επιχειρήθηκε διαθεματική προσέγγιση του θέματος μέσω των γνωστικών α-
ντικειμένων των Β΄ και Ε΄ τάξεων, ενώ αξιοποιήθηκε και ένας εναλλακτικός μου-
σειακός τόπος. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχέδιο εργασίας, μουσειακή εκπαίδευση, ενέργεια 

Εισαγωγή 

Τα σύγχρονα δεδομένα στον χώρο της διδακτικής μεθοδολογίας προωθούν την αξιο-
ποίηση εναλλακτικών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας προκειμένου να ενεργοποιεί-
ται το ενδιαφέρον του μαθητή, όταν έρχεται σε επαφή με τη σχολική γνώση (Χατζη-
δήμου, 2007). Μία από αυτές τις μεθόδους, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν τα σχέδια εργασίας (projects), τα οποία προσφέρουν 
πλήθος δυνατοτήτων τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές. Με τα σχέδια 
εργασίας, η γνώση δεν κατακτάται μέσω των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας 
(μετωπική, διάλεξη), αλλά μέσω της καθολικής ενεργητικής συμμετοχής των μαθη-
τών (Frey, 1999). Οι τελευταίοι μετατρέπονται από παθητικούς δέκτες των νέων γνώ-
σεων σε ενεργητικούς ερευνητές στο πλαίσιο μιας ανακαλυπτικής-εποικοδομητικής 
προσέγγισης της μάθησης. Στη μαθησιακή αυτή προσέγγιση συμβάλει και η επίσκεψη 
των δημοτικών σχολείων στα Μουσεία Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Τα 
Μουσεία αυτά προσφέρουν πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες, τόσο στον μαθητικό 
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πληθυσμό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζο-
νται συχνά ως φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Τε-
χνολογία (Falk & Dierking, 2000). 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, στην εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός σχε-
δίου εργασίας σχετικού με το πεδίο των Φυσικών Επιστημών, όπως αυτό αποτυπώνε-
ται στο πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου (Μελέτη Περι-
βάλλοντος για την Β΄ τάξη, Φυσικά για την Ε΄). 

Η μουσειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η μουσειακή εκπαίδευση (museum education) αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο 
πεδίο της παιδαγωγικής επιστήμης διεθνώς. Στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις σε μουσεία αποτελούν θεσμοθετημένο κομμάτι της εξωσχολικής δραστηριότη-
τας των σχολικών μονάδων. Η σημασία του θεσμού του μουσείου για την ελληνική 
εκπαίδευση είναι πρόδηλη, λόγω του πλούσιου μουσειακού δυναμικού της χώρας. Η 
πλειοψηφία των μαθητικών επισκέψεων πραγματώνεται σε αρχαιολογικά μουσεία, τα 
οποία αποτελούν τη «ναυαρχίδα» των μουσείων της χώρας, με εκείνες σε Επιστημο-
νικά και Τεχνολογικά Μουσεία (ΕΤΜ) να είναι σαφώς πιο περιορισμένες. Αυτό οφεί-
λεται στο μικρό αριθμό κατάλληλων χώρων και την περιορισμένη παράδοση της χώ-
ρας στις τεχνολογικές υποδομές (Καριώτογλου, 2003).Αξίζει να αναφερθεί ότι, λόγω 
της μικρής τεχνολογικής και βιομηχανικής παράδοσης της χώρας, τα βιομηχανικά 
Μουσεία είναι ιδιαίτερα δυσεύρετα στον ελλαδικό χώρο. Τα τελευταία χρόνια, ωστό-
σο, παρατηρείται αύξηση του αριθμού τους στην περιφέρεια, ενώ προσελκύουν όλο 
και περισσότερους επισκέπτες (Δημόπουλος & Καφετζής, 2014).  

Όσον αφορά τον βαθμό ενεργοποίησης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών καθ’ όλη 
τη διάρκεια της επίσκεψης στα μουσεία, είναι αρκετά χαμηλός. Συχνά, την αντιμετω-
πίζουν ως αυτοτελές και μεμονωμένο γεγονός που δεν πλαισιώνεται από προπαρα-
σκευαστικές και αναστοχαστικές δράσεις (Καριώτογλου, 2003). Η συμπεριφορά αυ-
τή, έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από διαδικασίες βελτιστοποίησης της μά-
θησης (Nyamupangedengu & Lelliott, 2012). Επιπλέον, μένουν αναξιοποίητα τα ερε-
θίσματα που προσφέρουν τα μουσεία στη διδασκαλία ποικίλων μαθημάτων του Ανα-
λυτικού Προγράμματος (Τρούλη, 2008). Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης δεν αποτελούν εξαίρεση, καθώς έχει διαπιστωθεί σε σχετική έρευνα 
(Tal&Steiner, 2006) πως τείνουν να μην προετοιμάζουν τους μαθητές τους για την 
επίσκεψη στο μουσείο, ενώ στηρίζουν την επιτυχημένη διεξαγωγή της, αποκλειστικά, 
στο προσωπικό των μουσείων. Είναι γεγονός ότι η δράση του προσωπικού, των μου-
σειοπαιδαγωγών, σχετίζεται άμεσα με τη μάθηση, καθώς αυτοπροσδιορίζονται ως 
εκπαιδευτές που αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες των μουσείων (Bailey, 2006). 
Όμως, η εμπλοκή τους σε διαδικασίες μάθησης εντείνει την ανάγκη συνεργασίας με 
τους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν τις μαθητικές επισκέψεις. 

Στην παρούσα εργασία δίνεται έμφαση στην επίσκεψη των μαθητών, με τη μορφή 
ξενάγησης, στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, με αφορμή τη διδασκαλία της έν-
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νοιας της ενέργειας στη Β΄ και Ε΄ τάξη. Το μουσείο αυτό, ανακαινίστηκε το 1997 με 
σκοπό την παρουσίαση προβιομηχανικών τεχνικών που λειτουργούσαν με τη βοήθεια 
του νερού, το οποίο αποτελούσε κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή χρήσιμων 
προϊόντων της καθημερινής ζωής. Εκεί αναβιώνουν διάφορα εργαστήρια και υδροκί-
νητες μηχανές της εποχής, όπως: ο νερόμυλος (ή αλευρόμυλος), η νεροτριβή (όπου 
πλένονταν τα υφαντά), το βυρσοδεψείο, το ρακοκάζανο και ο μπαρουτόμυλος. Η εκ-
παιδευτική επίσκεψη, για να είναι εποικοδομητική, απαρτίστηκε από τρία στάδια: την 
προετοιμασία της επίσκεψης (υλοποίηση του σχεδίου εργασίας στη σχολική τάξη), 
την επίσκεψη στο μουσείο (με την επιτόπια ξενάγηση από επαγγελματία ξεναγό-
υπάλληλο του μουσείου) και τις δραστηριότητες μετά την επίσκεψη (τελικές εργασίες 
των μαθητών, άτυπη αξιολόγησή τους, αναστοχαστική δράση εκπαιδευτικών). 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία των μαθητών με το Μουσείο Υδροκίνησης, 
και η απόκτηση βασικών γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων της 
εποχής, όπως είναι ο νερόμυλος, η νεροτριβή και το βυρσοδεψείο, που εκτίθενται 
στον χώρο. Οι στόχοι διαφοροποιούνται για τις δύο τάξεις, καθώς για τη Β΄ προείχε η 
γνωριμία με τον χώρο και η εξοικείωση των μαθητών με την υδραυλική ενέργεια, ενώ 
για τους μαθητές της Ε΄ βασικοί στόχοι ήταν η απόκτηση γνώσεων γύρω από τις διά-
φορες μορφές ενέργειας (για παράδειγμα, η κινητική ενέργεια που παράγεται από την 
κίνηση του νερού), τη χρήση του νερού ως κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή 
διαφόρων προϊόντων (για παράδειγμα, το αλεύρι), αλλά και την τοπική βιομηχανική 
κληρονομιά. 

Μεθοδολογικές επιλογές 

Μεθοδολογικά, η υλοποίηση του σχεδίου εργασίας επιλέχθηκε, καθώς αποτελεί διδα-
κτική μέθοδο που προσφέρει πλήθος δυνατοτήτων δράσης για τους μαθητές κατά τη 
διάρκεια ενός εκτεταμένου χρονικού διαστήματος μέσα στο σχολικό έτος. Επιπλέον, 
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες των 
σχολικών εγχειριδίων, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές θα έχουν καθοριστικό ρόλο 
στον τρόπο προσέγγισης του θέματος και στη διαμόρφωση της συνολικής πορείας του 
project (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2007). Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται το ενδιαφέ-
ρον και η δημιουργικότητα των συμμετεχόντων μαθητών (Χρυσαφίδης, 2002). Κρι-
τήριο επιλογής της μεθόδου αποτέλεσαν τα βασικά εγγενή χαρακτηριστικά της, το 
βίωμα/βιωματική εμπειρία και η προώθηση της επικοινωνίας στη διδακτική διαδικα-
σία (Χρυσαφίδης, 2002· Μακρίδου-Μπούσιου, 2005). 

Το σχέδιο δράσης εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του σχολικού έ-
τους για τη Β΄ τάξη και αποσπασματικά στο πρώτο και τρίτο τρίμηνο για την Ε΄ τάξη. 
Συμμετείχαν συνολικά 35 μαθητές (19 μαθητές της Β΄ και 16 της Ε΄). Οι δύο τάξεις 
κινήθηκαν αυτόνομα ως προς τη δράση τους και εξασφαλίστηκε η συμμετοχή του 
συνόλου των μαθητών σε ομάδες σε σειρά δραστηριοτήτων. Η έμφαση σε ομαδοσυ-
νεργατικές μορφές δράσης στόχευε στην ανάπτυξη αισθήματος συνεργασίας μεταξύ 
των μαθητών, αλλά και της κριτικής τους σκέψης γενικότερα (Ματσαγγούρας, 2000). 
Κορύφωση του σχεδίου εργασίας αποτέλεσε η επίσκεψη σε μουσειακό χώρο, στον 
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οποίο ενισχύθηκε η βιωματική μάθηση στο πλαίσιο διδασκαλίας διδακτικών ενοτή-
των στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄ (Ενότητα 12: ΕΝΕΡΓΕΙΑ-Υποενότητα 12.4: 
«Τρέχει, τρέχει το νερό») και στα Φυσικά της Ε΄ (Ενότητα 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ-Υποενότητα 
3.1: «Η ενέργεια στην καθημερινή ζωή» και Υποενότητα 3.2: «Αποθήκες ενέργειας»). 
Η έννοια της ενέργειας εξετάζεται επαρκώς στις παραπάνω ενότητες των δύο σχολι-
κών εγχειριδίων και συνδέεται άμεσα με το γνωστικό επίπεδο και τα βιώματα των 
μαθητών της Β΄ και της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Έχοντας ως αφετηρία το 
στάδιο ανάπτυξης των δύο ομάδων μαθητών, η έννοια της ενέργειας οικοδομείται με 
διαφορετικές μεθόδους και στρατηγικές μάθησης στο σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης 
του Περιβάλλοντος, σε σύγκριση με τα Φυσικά.  

Η Μελέτη Περιβάλλοντος έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των μαθητών μικρότερων τάξεων του δημοτικού απέναντι σε ποικίλα κοινωνικά ή 
περιβαλλοντικά θέματα. Το μάθημα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και προσφέρει 
στον μαθητή τη δυνατότητα να επεξεργάζεται με μια περισσότερο κριτική ματιά τα 
διάφορα επιστημονικά ή κοινωνικά φαινόμενα, μέσω μεθοδολογικών διαδικασιών, 
όπως: η παρατήρηση, η περιγραφή, η ανάλυση, η υπόθεση, ο έλεγχος και η εξαγωγή 
συμπερασμάτων (Αθανασάκης, 2008). Το περιεχόμενο του μαθήματος των Φυσικών, 
που απευθύνονται στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων, κινείται στην ίδια πε-
ρίπου κατεύθυνση, προσθέτοντας ένα νέο μέσο προσέγγισης της επιστημονικής γνώ-
σης: το πείραμα. Μέσω της ενεργητικής συμμετοχής στα πειράματα, οι μαθητές είναι 
σε θέση να ανακαλύπτουν σχέσεις, να ελέγχουν υποθέσεις και να εξαγάγουν συμπε-
ράσματα προκειμένου να κατανοήσουν τον Φυσικό Κόσμο στον οποίο ζουν (Αθανα-
σάκης, 2008). 

Εξέλιξη του σχεδίου εργασίας 

Οι διδακτικοί στόχοι, που αφορούν την ενότητα της Ενέργειας, διαφέρουν στις δύο 
τάξεις του Δημοτικού. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Β΄ τάξης καλούνται: 1) να εξοι-
κειωθούν με την υδραυλική ενέργεια, 2) να περιγράψουν τρόπους με τους οποίους οι 
άνθρωποι χρησιμοποιούν την κίνηση του νερού για την παραγωγή διαφόρων μορφών 
ενέργειας (για παράδειγμα, η κινητική). 

Τα βήματα του σχεδίου εργασίας που ακολούθησαν οι μαθητές της Β΄ τάξης ήταν τα 
εξής: 

1. Επιλογή του θέματος και του συντονιστή: Στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλο-
ντος, οι μαθητές αποφάσισαν να διαπραγματευτούν το θέμα: «Νερό: Πηγή ενέρ-
γειας για την ανάπτυξη τεχνολογίας από τους κατοίκους του τόπου μας στα παλιά 
χρόνια». Η χρήση των νερόμυλων από τον άνθρωπο, αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο 
για την υλοποίηση του συγκεκριμένου project. Λόγω της μικρής ηλικίας των μα-
θητών, ο συντονιστής επιλέχθηκε τυχαία και είχε τη βοήθεια της δασκάλας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του project.  
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2. Διατύπωση του στόχου: Οι μαθητές, με τη βοήθεια της δασκάλας, διατύπωσαν τον 
εξής στόχο: «Να γνωρίσει ο κάθε μαθητής με ποιους τρόπους οι κάτοικοι του τό-
που μας χρησιμοποιούσαν την κίνηση του νερού τα παλαιότερα χρόνια». 

3. Κατανομή σε ομάδες: Με βάση τη διατύπωση του στόχου, συγκροτήθηκαν πέντε 
ομάδες. Η πρώτη, ανέλαβε να μελετήσει το θέμα γλωσσικά. Η δεύτερη ομάδα, ε-
ξέτασε το θέμα μέσα από την ιστορική- μυθολογική σκοπιά. Η τρίτη, διερεύνησε 
το θέμα στα πλαίσια των φυσικών επιστημών. Η τέταρτη ομάδα αποφάσισε να 
ερευνήσει τη λαογραφική πλευρά του θέματος και η πέμπτη το προσέγγισε με ει-
καστική ματιά.   

4. Διαμόρφωση του πλαισίου δράσης: Η πρώτη ομάδα αναζήτησε στο λεξικό λέξεις 
με α’ συνθετικό το «νερό». Όταν οι μαθητές της ομάδας συγκέντρωσαν όλες τις 
λέξεις, της κατέγραψαν σε ένα αυτοσχέδιο λεξικό, με αλφαβητική σειρά, σημειώ-
νοντας παράλληλα και την ερμηνεία τους.  
Η δεύτερη ομάδα ανέτρεξε στην μυθολογία για να περιγράψει τον μύθο για τον 
Ηρακλή και τους στάβλους του Αυγεία. Σύμφωνα με τον μύθο, η ράχη του Άη-
Λια, αποτέλεσε φυσικό φράγμα για τον Ηρακλή, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη δύ-
ναμη του νερού, που προερχόταν από τον ποταμό Λάδωνα, για να ξεπλύνει, μέσα 
σε μια μέρα, τους στάβλους του Αυγεία από την κοπριά (Καπράλος, 1990). Πα-
ράλληλα, μαθητές της ίδιας ομάδας αναζήτησαν ιστορικές πηγές σχετικές με την 
παραγωγή μπαρούτης, στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, από τους κατοί-
κους της ευρύτερης περιοχής της Δημητσάνας, με τη χρήση των μπαρουτόμυλων 
που λειτουργούσαν με τη δύναμη του νερού.  
Η τρίτη ομάδα διερεύνησε τον τρόπο λειτουργίας των υδροκίνητων μηχανών της 
εποχής, όπως ήταν ο νερόμυλος, η νεροτριβή και ο μπαρουτόμυλος που υπάρχουν 
και στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Με τη βοήθεια της εκ-
παιδευτικού, οι μαθητές εντόπισαν τα κύρια μέρη ενός νερόμυλου: την κάθετη 
φτερωτή ρόδα, τον οριζόντιο άξονα και τις μυλόπετρες. Οι νερόμυλοι της εποχής 
κινούνταν με το νερό των ποταμών, το οποίο έθετε σε κίνηση δύο μυλόπετρες. Οι 
μυλόπετρες αυτές συνέθλιβαν, με τη σειρά τους, το σιτάρι, παράγοντας αλεύρι. 
Παρόμοιος ήταν κι ο μηχανισμός κίνησης του μπαρουτόμυλου, με τη διαφορά ότι 
το νερό που διερχόταν από τον μύλο, έθετε σε κίνηση ξύλινες ράβδους (τα κοπά-
νια), που θρυμμάτιζαν τις πρώτες ύλες του μπαρουτιού και τις μετέτρεπαν σε λε-
πτή σκόνη. Στα πλαίσια κατανόησης του μηχανισμού λειτουργίας ενός νερόμυ-
λου, οι μαθητές σκέφτηκαν να παρουσιάσουν ένα πείραμα στην τάξη, χρησιμο-
ποιώντας απλά υλικά, όπως: φελλός, πλαστικό μπουκάλι, 2 ξυλάκια από σουβλά-
κι, 2 καλαμάκια, κοπίδι και ψαλίδι.  
Η τέταρτη ομάδα προσέγγισε το θέμα από την οπτική της λαογραφίας. Συγκεκρι-
μένα, το ενδιαφέρον των μαθητών εστιάστηκε σε μύθους σχετικούς με τους μπα-
ρουτόμυλους της Δημητσάνας, τραγούδια και ποιήματα για τους νερόμυλους, ι-
στορίες και διηγήματα για την καθημερινότητα του μυλωνά. 
Τέλος, η πέμπτη ομάδα ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια, κατασκευάζοντας 
κολάζ με νερόμυλους και νεροτριβές. Συγκέντρωσε, ακόμη, έργα Ελλήνων ζω-
γράφων που απεικόνιζαν νερόμυλους της εποχής και τα πρόσθεσε σε ένα άλ-
μπουμ, ταξινομώντας τα σε χρονολογική σειρά. 
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5. Διάλειμμα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης: Στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, 
για την οποία είχε ενημερώσει ο συντονιστής, η κάθε ομάδα ανακοίνωσε την 
πρόοδο των εργασιών της, για να σχηματίσει όλη η τάξη μια συνολική εικόνα του 
project. 

6. Συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού: Στο στάδιο αυτό, οι μαθητές – μέλη κάθε 
ομάδας, συνεργάστηκαν μεταξύ τους για να επιλέξουν τα πιο ενδιαφέροντα στοι-
χεία της εργασίας τους. Κάθε μαθητής συμμετείχε ενεργά στις ομάδες, αναλαμβά-
νοντας συγκεκριμένους ρόλους (για παράδειγμα, αναζήτηση πληροφοριών από 
βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου ή το διαδίκτυο, προετοιμασία πειράματος, 
εύρεση έντυπου υλικού για το κολλάζ). 

7. Παρουσίαση των προϊόντων του project: Η κάθε ομάδα παρουσίασε τη δουλειά 
της στην τάξη, τηρώντας συγκεκριμένα χρονικά όρια. 

8. Συμπέρασμα- Αξιολόγηση: Η εκπαιδευτικός επισήμανε τα κύρια σημεία του pro-
jectκαι έγραψε, με τη βοήθεια των μαθητών, στον πίνακα, μια μικρή περίληψη για 
το θέμα. Τέλος, ακολούθησε συζήτηση στην τάξη, στη διάρκεια της οποίας οι μα-
θητές περιέγραψαν τις εντυπώσεις τους από τη διαδικασία, ενώ επισημάνθηκαν 
ορισμένα λάθη και παραλείψεις, προκειμένου να αποφευχθούν σε επόμενα pro-
jects. 

Για τους μαθητές της Ε΄ τάξης, οι βασικοί στόχοι ήταν: 1) να αναφέρουν ότι η ενέρ-
γεια μπορεί να έχει διάφορες μορφές και 2) να αναφέρουν παραδείγματα αποθήκευ-
σης ενέργειας. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες συγκεντρώνοντας πληροφορίες για 
την ενέργεια, τις οποίες άντλησαν από διάφορες πηγές και οπτικές. Σε διαφοροποίηση 
με τη Β΄ τάξη, στην Ε΄ υπήρχε ομάδα μαθητών επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή των 
πειραμάτων, που αφορούσαν τις υπό επεξεργασία υποενότητες. Στην εν λόγω ομάδα 
οι μαθητές ανέλαβαν ρόλους συντονιστή και παρατηρητή, ενώ άλλοι δύο ήταν υπεύ-
θυνοι για την τέλεση των πειραμάτων. Οι ρόλοι εναλλάσσονταν, καθώς όλοι οι μαθη-
τές επιθυμούσαν να τελέσουν πειράματα. Οι υπόλοιπες ομάδες προσέγγισαν την ε-
νέργεια από γλωσσική, εικαστική και ιστορική σκοπιά. Η πρώτη ομάδα συγκέντρωσε 
υλικό από διάφορες πηγές (γραπτές, ηλεκτρονικές) που παρουσίασε στην τάξη με 
σκοπό τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών σχετικά με την ενέργεια με 
χρήση κατάλληλης ορολογίας (για παράδειγμα, ονομασίες μορφών ενέργειας, αποθή-
κες ενέργειας), η δεύτερη ήταν υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των απαραίτητων υλι-
κών των πειραμάτων και την κατασκευή πειραματικών εργαλείων (για παράδειγμα, 
μαγνήτη), ενώ η τελευταία ομάδα εντόπισε πηγές και αποθήκες ενέργειας στον ευρύ-
τερο γεωγραφικό χώρο του σχολείου (για παράδειγμα, νερόμυλοι-κινητική ενέργεια).  

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας, ο εκπαιδευτικός 
της Ε΄ τάξης αξιοποίησε προσομοιώσεις προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές τις 
διάφορες μορφές ενέργειας και πώς μετατρέπεται η ενέργεια από τη μια μορφή στην 
άλλη (για παράδειγμα, η δυναμική ενέργεια σε κινητική). Για το σκοπό αυτό, χρησι-
μοποίησε τις προσομοιώσεις PhET, από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Κο-
λοράντο (https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/by-level/elementary-
school), με τον τίτλο «Ενέργεια: Μορφές και μετατροπές». Οι μαθητές επεξεργάζο-
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νταν με έντονο ενδιαφέρον τα δεδομένα των αναπαραστάσεων, πρότειναν τις δικές 
τους ερμηνείες για τα φαινόμενα και εξέφραζαν τις απορίες και τους προβληματι-
σμούς τους, συμμετέχοντας σε συζήτηση στην τάξη.  

 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας και προτού συγκεντρώσουν όλες 
οι ομάδες μαθητών των δύο τάξεων (Β΄ και Ε΄ τάξη) το υλικό που χρειάζονταν για τις 
εργασίες τους, τα δύο σχολεία επισκέφτηκαν το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη 
Δημητσάνα. Ο μουσειακός χώρος, λειτούργησε ταυτόχρονα ως διαδραστικό-
επιστημονικό κέντρο, παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν 
με τα εκθέματα, όπως είναι ο νερόμυλος και ο μπαρουτόμυλος, τα οποία ήταν σε λει-
τουργική κατάσταση. Σε κάθε χώρο υπήρχε έντυπο πληροφοριακό υλικό με την ιστο-
ρία των εκθεμάτων, ενώ στο βυρσοδεψείο οι μαθητές μπορούσαν να παρακολουθή-
σουν εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τις τεχνικές βυρσοδεψίας και τα στάδια επεξερ-
γασίας των δερμάτων. Επίσης, οι μαθητές μπορούσαν να συμβουλευτούν, στη διάρ-
κεια της επίσκεψής τους, το πληροφοριακό υλικό για τις προβιομηχανικές τεχνικές 
της εποχής, που υπήρχε σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, σε διάφορα σημεία του μου-
σείου. Στα πλαίσια της μουσειακής εκπαίδευσης, οι υπεύθυνοι του χώρου ήταν σε 
θέση να διαθέσουν στα σχολεία εκπαιδευτικό υλικό, όπως τα βιβλία: «Η υδροκίνηση 
στην προβιομηχανική Ελλάδα» και «Το ημερολόγιο ενός ταμπάκη», καθώς και τον ο-
δηγό του Μουσείου, κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτικούς. 

Συμπεράσματα-συζήτηση 

Η ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης οδήγησε στην αναστοχαστική δράση των εκπαι-
δευτικών των δύο τάξεων με την εξαγωγή συμπερασμάτων. Βασικό πλεονέκτημα του 
project αναδείχτηκε η προσέγγιση της σχολικής γνώσης με εναλλακτικό και πρωτό-
τυπο τρόπο, η οποία βοήθησε τους μαθητές στην καλύτερη κατανόησή της. Αναλυτι-
κότερα, σε παιδαγωγικό επίπεδο, σημαντική υπήρξε η διαθεματικότητα, καθώς συν-
δυάστηκαν τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και Μελέτης Περιβάλλοντος της 
Β΄ τάξης, καθώς και η Γλώσσα και τα Φυσικά της Ε΄. Σε βιωματικό επίπεδο, ιδιαίτε-
ρα θετικά αξιολογείται η οργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής στο Μουσείο Υδρο-
κίνησης, καθώς έγινε αξιοποίηση ενός εναλλακτικού μουσειακού χώρου (υπαίθριος 
σε μεγάλο βαθμό). Η βιωματική επιτόπια επίσκεψη συνέβαλλε στην καλύτερη κατα-
νόηση της γνώσης από τους μαθητές, ενώ η σχολική γνώση συνδέθηκε με την τοπική 
βιομηχανική ιστορία, σε μια προσπάθεια να αναδειχτεί ότι οι σχολικές γνώσεις δεν 
είναι αποκομμένες από τη ζωή των ανθρώπων, αλλά ενυπάρχουν σε αυτή (Χρυσαφί-
δης, 2002). 

Συνολικά, η υλοποίηση του σχεδίου συνέβαλλε στη μετατόπιση του κέντρου βάρους 
της διδασκαλίας από τη διδακτική του αντικειμένου (παραδοσιακές μέθοδοι διδασκα-
λίας) στη διδακτική του ενεργού υποκειμένου, που αποτελεί σύγχρονη-εναλλακτική 
διδακτική προσέγγιση (Κοσσυβάκη, 2003). Σύμφωνα με αυτή, η έμφαση στη διδα-
σκαλία δίνεται στην κινητοποίηση του μαθητή, ο οποίος ενεργοποιείται και αποκτά 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επικε-
ντρώνεται στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ενεργοποίηση των μαθητών, 
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όπως η επιλογή θεμάτων που ενδιαφέρουν την ολομέλεια της τάξης, η ανάληψη πρω-
τοβουλίας και υπεύθυνων ρόλων από αυτούς. Σε ότι αφορά το project, ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι βασικά συντονιστικός και κάποιες φορές αποτελεί συμπληρωμα-
τική πηγή γνώσης. 

Ολοκληρώνοντας, η μουσειακή εκπαίδευση συνδεόμενη με τα Μουσεία Τεχνολογίας 
και Επιστημών μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
εφόσον οι επισκέψεις οργανώνονται με ολοκληρωμένο-συστηματικό τρόπο που βελ-
τιστοποιεί τη μάθηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι δυνατός ο συνδυασμός ποικί-
λων μεθόδων διδασκαλίας που αλληλεπικαλύπτονται και διαφοροποιούνται σημαντι-
κά από εκείνες που χρησιμοποιούνται στο σχολείο. Ένας τέτοιος συνδυασμός είναι η 
διερευνητική προσέγγιση στο σχολείο μέσω του projectκαι η ξενάγηση σε μουσειακό 
χώρο, με τη χρήση της διάλεξης, όπως προκύπτει από τη συνεργασία εκπαιδευτικού 
και μουσειοπαιδαγωγού, στη διάρκεια μιας οργανωμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης. 
Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων διδακτικών με-
θόδων και τεχνικών, που θα ανταποκρίνονται στον διαφορετικό τρόπο μάθησης του 
κάθε μαθητή, σεβόμενες την προσωπικότητα, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Bailey, B.E. (2006) Researching Museum Educators' Perceptions of their Roles, Iden-
tity, and Practice. Journal of Museum Education, 31(3), 175-197, DOI: 
10.1080/10598650.2006.11510545.  

Falk, J.H. & Dierking, L.D. (2000). Learning from Museums: Visitor Experiences and 
the Making of Meaning. Lanharn: Rowman & Littlefield.  

Frey, J. (1999). Η μέθοδος Project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως 
θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.  

Nyamupangedengu, E. &Lelliott, A. (2012). An exploration of learners' use of work-
sheets during a science museum visit. African Journal of Research in Mathematics, 
Science and Technology Education, 16(1), 82-99. 

Tal, T. & Steiner, L. (2006). Patterns of teacher-museum staff relationships: School 
visits to the educational canter of a science museum. Canadian Journal Of Science, 
Mathematics And Technology Education, 6(1), 25-46. 

Αθανασάκης, Α., (2008). Διαδικασίες Μάθησης Φυσικών Επιστημών. Μέσα και Έξω 
από το Σχολείο. Αθήνα: Δαρδανός.  

Δημόπουλος, Κ., & Καφετζής, Ι. (2014). Τα Μουσεία των Φυσικών Επιστημών και 
της Τεχνολογίας στην Ελλάδα: Προς τη συγκρότηση ενός δικτύου μη τυπικής εκπαί-
δευσης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(1-2), 25-40. 

647

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Καριώτογλου, Π. (2003). Επισκέψεις μαθητών σε επιστημονικά και τεχνολογικά 
μουσεία: Διδακτικές και ερευνητικές όψεις. Στο Α. Μαργετουσάκη και Π. Μιχαηλί-
δης (επιμ.), Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική ΦΕ και Εφαρμογή 
των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.clab.edc.uoc.gr/aestit/contributions/45.pdf. 

Καπράλος, Χ. (1990). Αρκαδικοί θρύλοι-μνήμες και παραδόσεις. Αθήνα: (Βυζάντιο) 
Π. Αντωνόπουλος.   

Κοσσυβάκη, Φ. (2003).Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για τη μετάβαση από τη 
Διδακτική του αντικειμένου στη Διδακτική του ενεργού υποκειμένου. Αθήνα: 
Gutenberg. 

Μακρίδου-Μπούσιου, Δ. (2005). Θέματα μάθησης και διδακτικής (σσ. 303-318). Β΄ 
έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρη-
γόρης.  

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2007). Η Μέθοδος Projectστη Θεωρία και στην Πράξη. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 

Τρούλη, Σ. (2008). Αποκωδικοποιώντας τα Μουσεία: Οδηγίες Προς τους Εκπαιδευ-
τικούς. Επιστήμες της Αγωγής (θεματικό τεύχος), 85-91. 

Χατζηδήμου, Δ. (2007). Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής. Συμβολή στη θεωρία 
και στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 

Χρυσαφίδης, Κ. (2002). Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθό-
δου project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 

648

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Η αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού στο ΜτΘ 

Μητροπούλου Βασιλική  
Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ 

mitro@theo.auth.gr 

 

Στους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης εντάσσεται η ενσωμάτωση των ΤΠΕ και 
του ψηφιακού υλικού στη διδασκαλία και στη μάθηση, με στόχο την καλλιέργεια της 
ικανότητας των μαθητών για κριτική προσέγγιση των ΤΠΕ. Αυτό δημιούργησε νέες 
ανάγκες για τους εκπαιδευτικούς, όπως η ύπαρξη μιας βάσης δεδομένων με ψηφιακό 
υλικό από την οποία να αντλούν εύκολα και γρήγορα αυτό που εκάστοτε χρειάζονται 
στη διδασκαλία τους χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνολογικές γνώσεις και δεξιό-
τητες. Προς υποστήριξη και ενίσχυση του ρόλου των ΤΠΕ και της χρήσης του ψη-
φιακού υλικού στη διδασκαλία το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκίνησε 
το 2010 το «Ψηφιακό Σχολείο» με μια από τις δράσεις του να αφορά το σχεδιασμό 
και την παραγωγή ψηφιακού υλικού για χρήση του στη σχολική τάξη. Το ψηφιακό 
υλικό συγκεντρώθηκε και αναρτήθηκε στο Εθνικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντι-
κειμένων «Φωτόδεντρο» και είναι διαθέσιμο ελεύθερα για κάθε ενδιαφερόμενο με 
δυνατότητα ανάκτησης και αποθήκευσης στον υπολογιστή. Το ψηφιακό υλικό που 
είναι αναρτημένο στο Φωτόδεντρο έχει ποιοτικό, διδακτικό-παιδαγωγικό προσανατο-
λισμό και παιδαγωγική και γνωστική αξία,  δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός μαθη-
τοκεντρικού περιβάλλοντος που να προωθεί τον εποικοδομητισμό. Ο μαθητής ενερ-
γοποιείται και εξασκεί την κριτική του σκέψη ενώ το μάθημα των Θρησκευτικών 
(ΜτΘ) εμπλουτίζεται με υλικό ελκυστικό, άμεσο και κατανοητό μέσω εικόνων, κει-
μένων, ήχου και διαδραστικών εφαρμογών. Ένα βασικό πλεονέκτημα του ψηφιακού 
υλικού είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους σε πολλές θεματικές έννοιες 
και τάξεις και ένταξής τους σε διδακτικά σενάρια ή φύλλα εργασίας που το καθιστά 
ιδαίτερα αξιοποιήσιμο με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για τα Θρησκευτικά. Το 
νέο ΠΣ του ΜτΘ δίνει έμφαση στις διαδικασίες μάθησης με βάση τις σύγχρονες γνω-
σιολογικές, παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες, που μπορούν να υποστηρίξουν τό-
σο την προαγωγή του θρησκευτικού γραμματισμού των μαθητών όσο και την προε-
τοιμασία ελεύθερων, ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Οι κατηγορίες του ψηφιακού 
υλικού (μαθησιακά αντικείμενα) στο Φωτόδεντρο για το ΜτΘ είναι: συλλογή εικό-
νων και φωτογραφιών (που προσφέρουν πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας 
και παρακινούν τους μαθητές να παρατηρήσουν με κριτική σκέψη λεπτομέρειες, 
σχήματα, χρώματα, πρόσωπα, συμβολισμούς κ.α., και να προβούν σε δημιουργικές 
συγκρίσεις, παραλληλισμούς κλπ.), δραστηριότητες διαδραστικού τύπου (που αφο-
ρούν την οπτική επανάληψη των πληροφοριών, με σκοπό την εξάσκηση των μαθητών 
στην ικανότητα εφαρμογής ήδη γνωστών πληροφοριών ώστε να μπορέσουν να τις 
συγκρατήσουν καλύτερα στη μνήμη τους ή να αποκτήσουν ευχέρεια σ’ αυτές), δια-
δραστικές εικόνες (για την εξάσκηση στην παρατήρηση των μορφών που απεικονίζο-
νται στην εικόνα, στάση ή έκφραση, και εντοπισμό λεπτομερειών που φανερώνουν  
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την ιδιότητά τους, τη θέση τους κ.α.), διαδραστικούς χάρτες (που προσφέρουν τοπο-
θέτηση στο χωροχρόνο και τη δυνατότητα συσχετισμού των περιοχών εκείνης της 
εποχής με την σημερινή τοπογεωγραφία), εκπαιδευτικά παιχνίδια (π.χ., σταυρόλεξα 
με τα οποία αυξάνεται η δυνατότητα όξυνσης του νου και της κριτικής ικανότητας, 
ενώ διεγείρεται η φαντασία και η δημιουργικότητά του μαθητή, δημιουργείται η αί-
σθηση της κοινότητας), ασκήσεις διαφόρων τύπων (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχι-
σης, σωστής σειράς που προσφέρουν δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης, εφόσον ο μαθη-
τής έχει άμεση ανατροφοδότηση στις απαντήσεις του, καθώς και δυνατότητα να ξα-
ναδεί άμεσα τις ασκήσεις και τις σωστές απαντήσεις), ψηφιακά κόμικ (που αποφορτί-
ζουν συναισθηματικά τους μαθητές από το εννοιολογικό «βάρος» ενός μαθήματος με 
υψηλά θρησκευτικά νοήματα ενώ δρουν παρωθητικά στους μαθητές καλλιεργώντας 
τους την ενσυναίσθηση με τους ήρωες, και παρέχοντας τη δυνατότητα μετάδοσης σ’ 
αυτούς γνώσεων και αξιών που θα τους οδηγήσουν στη διαμόρφωση στάσεων και 
πρακτικών ζωής), χρονολογικούς πίνακες (με τους οποίους επιτυγχάνεται συνειδητο-
ποίηση της χρονικής περιόδου μέσω της συγκριτικής τοποθέτησής της σε σχέση με 
άλλα πρόσωπα ή γεγονότα της ίδιας περιόδου),  εισαγωγικές παρουσιάσεις (που συν-
δέουν τις νέες πληροφορίες και γνώσεις με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες 
των μαθητών), βίντεο (από λογισμικά, ιστοσελίδες Πατριαρχείων, Μητροπόλεων, 
κ.ά.), λογισμικά. Οι ΤΠΕ με τη χρήση του ψηφιακού υλικού διευκολύνουν τη μάθη-
ση, χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους, όπως ευελιξία στην γρήγορη και άμε-
ση διαχείριση της πληροφορίας, ικανότητα να εκτελούν διαδραστικές εργασίες γρη-
γορότερα, και την εμπειρική μάθηση (π.χ. μαθαίνω πράττοντας).Για να αναδειχθούν 
οι νέες τάσεις διδακτικής προσέγγισης με το νέο ΠΣ με την αξιοποίηση του ψηφιακού 
υλικού χρειάζονται συστηματικές επιμορφώσεις των θεολόγων εκπαιδευτικών και 
δασκάλων ώστε να μάθουν πώς να εντοπίζουν το ψηφιακό υλικό και στη συνέχεια να 
το ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους.  
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Η αποτελεσματικότητα της διόρθωσης των λαθών στον γραπτό λόγο: ποιοτική 
ανάλυση των πεποιθήσεων των φιλολόγων του Γυμνασίου  

 
Ζαρκογιάννη Εύα 

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής &Κοινωνικής Πολιτικής 
zareva@otenet.gr 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η ανάδειξη των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν 
και διαμορφώνουν τις πρακτικές ανατροφοδότησης, τις οποίες υιοθετούν οι φιλόλογοι 
του Γυμνασίου στα λάθη του γραπτού λόγου μέσα από τη διερεύνηση των πεποιθή-
σεων τους γι’ αυτές. Προκειμένου να αναλυθεί σε βάθος ο τρόπος με τον οποίο οι ί-
διοι οι διδάσκοντες ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τη διόρθωση των λαθών, υιοθετήθη-
κε η μέθοδος της Ανάλυσης Περιεχομένου στις συνεντεύξεις δέκα φιλολόγων του 
Γυμνασίου. Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε η ανασταλτική επίδραση 
επιμέρους χαρακτηριστικών της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην α-
ποτελεσματικότητα της διόρθωσης και η ανάγκη αναθεώρησης του ρόλου των διδα-
σκόντων ως προς τη διαχείριση του λάθους στη διδακτική πράξη.   

Λέξεις-Κλειδιά: ανατροφοδότηση, πεποιθήσεις, πρακτικές   

Εισαγωγή 

Η διαδικασία διόρθωσης του γλωσσικού λάθους περιλαμβάνει επιμέρους πρακτικές 
ανατροφοδότησης, οι οποίες ομαδοποιούνται σε δύο γενικές κατηγορίες στρατηγικών 
ανάλογα με τον βαθμό αμεσότητας με τον οποίο παρέχονται στον μαθητή: στις άμε-
σες και στις έμμεσες (βλ. Ζαρκογιάννη, 2015). Οι πρώτες περιλαμβάνουν την υπόδει-
ξη του λάθους και την παροχή του σωστού στον μαθητή από τον εκπαιδευτικό, ενώ οι 
δεύτερες αποσκοπούν μόνο στην υπόδειξη του λάθους από τον διδάσκοντα αφήνο-
ντας τη διόρθωση στον μαθητή. Η αποτελεσματικότητα των πρακτικών αυτών καθο-
ρίζεται από: α. ατομικούς παράγοντες που αφορούν στον διδάσκοντα και στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες των μαθητών, β. παράγοντες γλωσσικούς που σχετίζονται με το είδος 
των λαθών και τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου και γ. κοινωνικούς παράγοντες 
που σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής τους (Sheen, 2010). Oι Εvans et 
al. (2010a) κατατάσσουν τους παραπάνω παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικα-
σία της ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών σε τρεις γενικούς τύπους 
μεταβλητών: α. σε μεταβλητές που σχετίζονται με τον μαθητή (learner variables) και 
αφορούν στα κίνητρα, τον τρόπο μάθησης και τους μαθησιακούς στόχους β. σε κατα-
στασιακές μεταβλητές (situational variables), οι οποίες περιλαμβάνουν τον εκπαιδευ-
τικό και το ευρύτερο θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου, γ. και σε μετα-
βλητές που σχετίζονται με τη μεθοδολογία (methodological variables) που κάθε φορά 
υιοθετείται και αφορούν στο τι και στο πώς της διδασκαλίας.  

Σύμφωνα με την κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση της ανατροφοδότησης η εφαρμογή 

651

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



και αποτελεσματικότητα επιμέρους πρακτικών που υιοθετούν οι διδάσκοντες κατά τη 
διαχείριση του λάθους στη διδακτική πράξη εξαρτάται πρωτίστως από τις πεποιθή-
σεις (συνειδητές ή μη) των διδασκόντων για τις πρακτικές αυτές (Peterson & McClay, 
2010). Προκύπτει, έτσι, η θεώρηση της διόρθωσης ως κοινωνικής πρακτικής που αλ-
ληλεπιδρά με το θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο διεξαγωγής της, γεγονός που καθιστά 
αναγκαία τη διερεύνησή της λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές πεποιθήσεις των 
διδασκόντων μέσα σε αυτό.  

Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας 

Πληθυσμός Στόχος και επιλογή δείγματος 

Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει 10 φιλολόγους από το δείγμα των 230 φιλολόγων 
που συμμετείχαν σε ποσοτική έρευνα που προηγήθηκε και οι οποίοι υπηρετούν σε 
Γυμνάσια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Καταβλήθηκε προσπάθεια να υ-
πάρξει μια κλίμακα διαβάθμισης των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, του φύ-
λου και των τυπικών προσόντων τους (Πίνακας 1), ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην επιλογή του δείγματος ως προς τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αξιοπιστία των δεδομένων και την πο-
λυπρισματική εξέτασή τους (Graneheim & Lundman, 2004). Από τους δέκα εκπαι-
δευτικούς οι επτά ανήκουν σε σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσα-
λονίκης, ενώ οι τρεις προέρχονται από σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 

Ερευνητικό εργαλείο 

Για τους στόχους της έρευνας επιλέχτηκε από τις ποιοτικές μεθόδους εκείνη της συ-
νέντευξης, καθώς παρέχει ουσιαστικά οφέλη που πηγάζουν από τη στρατηγική αντι-
παράθεση των ποιοτικών δεδομένων της σκέψης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη 
διδακτική πράξη (Cross, 2010). Ειδικότερα, υιοθετήθηκε η μέθοδος της ημιδομημέ-
νης συνέντευξης, η οποία αποτελεί τον ενδιάμεσο τύπο ανάμεσα στην κατευθυνόμενη 
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και την ελεύθερη συνέντευξη (Βάμβουκας, 2010:232) και επιτρέπει στον ερευνητή 
την εκμαίευση των πεποιθήσεων των ερωτώμενων για το εξεταζόμενο θέμα (Luft & 
Roehrig, 2007).  

Ερευνητικοί άξονες  

Βασική ενότητα των συνεντεύξεων αποτελεί η διερεύνηση παραμέτρων εφαρμογής 
της διόρθωσης του γραπτού λόγου στην υπάρχουσα σχολική πραγματικότητα. Ειδικό-
τερα, η ανάλυση αποσκοπεί στη διερεύνηση των πεποιθήσεων των φιλολόγων για την 
αποτελεσματικότητα των πρακτικών ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου 
σε σχέση με το ευρύτερο - διδακτικό και θεσμικό - πλαίσιο της γλωσσικής διδασκα-
λίας στην Ελλάδα. Οι  άξονες των συνεντεύξεων της ενότητας αυτής συνοψίζονται 
στους εξής: α. Αποτίμηση αποτελεσματικότητας της διόρθωσης β. Δυσκολίες - Προ-
βλήματα και γ. Προτάσεις βελτίωσης. 

Ποιοτική ανάλυση δεδομένων 

Στη διαδικασία ανάλυσης των συνεντεύξεων υιοθετήθηκε η μέθοδος της Ανάλυσης 
Περιεχομένου (Content Analysis), μέσα από την οποία μπορούν να εξαχθούν έγκυρα 
συμπεράσματα από τα δεδομένα και τη σύνδεση τους με τα συμφραζόμενα (context) 
(Bell, 2005:128). Η ερευνητική διαδικασία βασίστηκε στις αρχές της επαγωγικής α-
νάλυσης περιεχόμενου (inductive content analysis), η οποία κινείται από το «ειδικό» 
στο «γενικό» μέσα από αφαιρετικές διαδικασίες, ώστε επιμέρους δεδομένα που προ-
κύπτουν από την κωδικοποίηση να εντάσσονται σε γενικότερες κατηγορίες (generic 
categories) (Graneheim & Lundman, 2004). Ακολούθησε  η ερμηνεία των δεδομένων 
βάσει των ερευνητικών αξόνων και των στόχων που είχαν διατυπωθεί. Προκειμένου 
να ενισχυθεί περισσότερο η αξιοπιστία της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων στην 
παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν δύο εξωτερικοί κριτές, ώστε να περιοριστεί η υπο-
κειμενικότητα στην ερμηνεία των δεδομένων μέσα από την επίτευξη συμφωνίας σε 
ένα κοινό σύστημα κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης του υλικού (Elo & Kygnäs, 
2008).  

Αποτελέσματα  

Οι πεποιθήσεις των διδασκόντων σχετικά με το διδακτικό και θεσμικό πλαίσιο του 
ελληνικού σχολείου καθορίζουν την επιλογή ή απόρριψη συγκεκριμένων πρακτικών 
διόρθωσης του γραπτού λόγου. Πρώτος ανασταλτικός παράγοντας στην εφαρμογή 
εναλλακτικών πρακτικών ανατροφοδότησης αποτελεί για τους φιλολόγους ο περιορι-
σμένος διδακτικός χρόνος μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες της σύγχρονης σχολικής 
πραγματικότητας. Η στρατηγική της έμμεσης ανατροφοδότησης και το γενικότερο 
πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης εφαρμόζονται σπάνια και μεμο-
νωμένα στο ελληνικό Γυμνάσιο, καθώς προϋποθέτουν για τους συμμετέχοντες περισ-
σότερο χρόνο για επανέλεγχο του μαθητή ως προς την επεξεργασία των λαθών του 
(βλ. Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997:83). Για τον ίδιο λόγο δηλώνουν ότι 
καθίσταται δύσκολη η εφαρμογή πρακτικών ελέγχου της αφομοίωσης και πρόσληψης 
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της ανατροφοδότησης που έχουν λάβει οι μαθητές, παρόλο που αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητά τους.  

Κ3: Θα ήθελα περισσότερες ώρες και για τη διόρθωση. Αν είναι να χρησιμοποιήσεις 
νέες μεθόδους, σαν την αλληλοδιόρθωση, θέλει χρόνο. 

Κ4: Δεν υπάρχει χρόνος να ελέγξει ο εκπαιδευτικός τα αποτελέσματα των παρεμβάσε-
ων του. Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορεί να το κάνει, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. 

Η έλλειψη διδακτικού χρόνου συνδυάζεται και με την ανάγκη κάλυψης της σχολικής 
ύλης, γεγονός που οδηγεί στην επιφανειακή διόρθωση του γραπτού λόγου, η οποία 
εξαντλείται ως επί το πλείστον στον γενικό σχολιασμό λαθών που επιλέγει ο διδά-
σκων στη μία διδακτική ώρα που αφιερώνει για τον σκοπό αυτό.  

Κ2: Η ύλη μας πιέζει, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Και το ίδιο το αναλυτικό λέει ότι 
ο διδάσκων θα αφιερώσει μία ώρα ας πούμε στην ενότητα για τη διόρθωση του γραπτού 
λόγου και αυτό σημαίνει ότι όταν μια ενότητα χρειάζεται συνήθως ένα μήνα και παρα-
πάνω να την ολοκληρώσεις. Άρα μία ώρα σε ένα μήνα που θα αφιερώσεις για τη διόρ-
θωση των λαθών είναι ελάχιστος χρόνος. Συνολικά μέσα σε ένα σχολικό έτος δεν μπο-
ρείς να αφιερώσεις πάνω από επτά διδακτικές ώρες. 

Από τα χαρακτηριστικά της σχολικής πραγματικότητας ο μεγάλος αριθμός μαθητών 
στην τάξη θεωρείται από τους φιλολόγους ως επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας για 
την εφαρμογή εξατομικευμένης διόρθωσης στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης μάθη-
σης και διδασκαλίας. Ως αποτέλεσμα, καθίσταται πρακτικά αδύνατη για τους ίδιους η 
εφαρμογή της εξατομικευμένης ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών, η 
οποία θεωρείται στη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Hyland & Hyland, 2006) ως η πλέον 
αποτελεσματική.  

Κ8: […] Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ένα παιδί έχει ένα δάσκαλο πάνω από το κεφάλι του 
και του κάνει ιδιαίτερο μάθημα επικεντρώνεται στο θέμα της διόρθωσης και διορθώνει 
τα λάθη του, ενώ μέσα στην τάξη χάνεται. Θέλει εξατομίκευση, δεν είναι μάθημα εύκο-
λο.  

Η αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών υπονομεύεται για τους συμμετέχοντες 
και από τις γενικότερες απαιτήσεις της ειδικότητας του φιλολόγου ως προς τη διόρ-
θωση των γραπτών και της πολλαπλότητας των αντικειμένων που καλείται να διδά-
ξει.  

K1: […] Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά αντικείμενα σε ένα φιλόλογο, επομένως 
δεν μπορεί να προσανατολιστεί σε ένα μάθημα. Θα ήμουν φαντάζομαι πολύ καλύτερος, 
αν έκανα μόνο διδασκαλία γλώσσας. 

Συγχρόνως, η απουσία κατάλληλης πανεπιστημιακής κατάρτισης και επιμόρφωσης 
καταγράφεται από τους φιλολόγους ως εμπόδιο στην ευέλικτη εφαρμογή μιας ευρύ-
τερης ποικιλίας στρατηγικών, τις οποίες ισχυρίζονται ότι δεν κατέχουν στον αναμε-
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νόμενο βαθμό. Συνδέουν το γεγονός αυτό πρωτίστως με την έλλειψη εξειδικευμένης 
κατάρτισης στην εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών ανατροφοδότησης, όπως διαπι-
στώνεται και σε έρευνες που αφορούν σε χαρακτηριστικά των διδασκόντων στην ελ-
ληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα (βλ. Αθανασίου, 2001· Κασσωτάκης & Βαμ-
βούκα, 2007). Ως αποτέλεσμα, οι διδάσκοντες αναπαράγουν πρακτικές διόρθωσης 
που ίδιοι βίωσαν στα μαθητικά τους χρόνια.  

K4: Ο εκπαιδευτικός δεν έχει εκπαιδευτεί στο να διορθώνει, ο καθένας εφαρμόζει ένα 
προσωπικό σύστημα αξιολόγησης, διαιωνίζει τακτικές προφανώς τις οποίες και ο ίδιος 
έχει μάθει ως μαθητής, ακόμα και οι νεωτερισμοί που επιχειρεί είναι σε επίπεδο αυτο-
σχεδιασμού. Γιατί τελικά η διόρθωση καταλαβαίνω και από εμένα και από συναδέλ-
φους ότι γίνεται πολύ αυτοσχεδιαστικά. Και ο αυτοσχεδιασμός άλλοτε πετυχαίνει και 
άλλοτε όχι. 

K8: Έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν πατάει γερά στα πόδια του στο θέμα της διόρθω-
σης και ότι ο καθένας προσπαθεί να βρει τρόπους. Θα ήθελα να υπάρχει ένας μπούσου-
λας βασικός. Να υπάρχει μια φόρμα. Στα πρώτα χρόνια που διοριστήκαμε εκεί γινότανε 
ο μεγάλος χαμός, που δεν ξέραμε πώς να διορθώσουμε, σκεφτόμουνα ποιους καθηγητές 
είχα στο σχολείο που ήταν καλοί καθηγητές στην έκθεση και πώς διορθώνανε και έλεγα 
μήπως να κάνω αυτό που έκαναν. Ή να φτιάξω μόνη μου δυο τρία πράγματα. 

Στα παραπάνω προστίθεται από τους συμμετέχοντες και η έλλειψη συγκεκριμένων 
πρακτικών κατευθύνσεων από το Πρόγραμμα Σπουδών για την εφαρμογή εναλλακτι-
κών τρόπων προσέγγισης και διόρθωσης του λάθους, το οποίο αξιοποιείται από τους 
ίδιους κυρίως για την αξιολόγηση του γραπτού λόγου.  

Κ4: […] Το αναλυτικό δεν βοηθάει καθόλου στη διόρθωση. Καθόλου. Δίνει τόσο θεω-
ρητικές και γενικές οδηγίες που η εφαρμογή τους από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό 
μπορεί να απέχει αιώνες. 

K9: Λειτουργώ σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες, οι οποίες βοη-
θούν στη βαθμολόγηση, έκφραση, περιεχόμενο, δομή. Μόνο θεωρητικά βέβαια, όχι στο 
πώς να επέμβουμε στο γραπτό. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η διόρθωση χαρακτηρίστηκε από όλους τους φιλολόγους στο 
ελληνικό σχολείο ως μία αναποτελεσματική διαδικασία προσέγγισης των λαθών των 
μαθητών. Την προσδιορίζουν ως προσωπική υπόθεση του κάθε διδάσκοντος που δια-
μορφώνεται μη συστηματικά και χωρίς μεθοδολογία μέσα από τη διδακτική εμπειρία 
του αλλά και ως αναπαραγωγή πρακτικών από τα μαθητικά του χρόνια. Οι εκπαιδευ-
τικοί θεωρούν τη διαχείριση των λαθών του γραπτού λόγου ως αποτέλεσμα αυτοσχε-
διασμών και ως μια διαδικασία που διεξάγεται μηχανιστικά και διεκπεραιωτικά για 
τον διδάσκοντα και για τον μαθητή στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας στο ελ-
ληνικό σχολείο.  

Κ5: Όπως όλα τα πράγματα στο σχολείο, γίνονται μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Και εκεί 
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βλέπω το πρόβλημα. Κάνουμε για να κάνουμε. Λίγες φορές έχω αισθανθεί τι ωραία που 
πήγε σήμερα, συνήθως είναι τυποποιημένα, μηχανικά. Και η διόρθωση είναι τελείως 
τυποποιημένη.   

K7: Νομίζω ότι η διόρθωση γραπτών κειμένων είναι μια διαδικασία δύσκολη. Kαι τα 
παιδιά πιέζονται να γράψουν την έκθεση, είναι αγχωτική όλη η διαδικασία. Και πολλά 
παιδιά δεν δίνουν αυτό που μπορούν μέσα από την έκθεση. Δεν έχουμε καλή εικόνα για 
τις ικανότητές τους έτσι. Θέλουν τυπικά να γράψουν κάποια πράγματα και να τελειώ-
σουν. Τι θα ήθελε να ακούσει δηλαδή η καθηγήτρια… Ας τα γράψω τα πέντε πράγματα 
τυποποιημένα.  

Οι προτάσεις τους αφορούν α. στην ανάγκη εξατομίκευσης της διόρθωσης και προ-
σαρμογής στις ανάγκες του μαθητή μέσα από την αναμόρφωση των συνθηκών της 
υπάρχουσας σχολικής πραγματικότητας (μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, 
αύξηση διδακτικού χρόνου στη διόρθωση) β. στον προσανατολισμό του προγράμμα-
τος σπουδών στην παραγωγή του γραπτού λόγου και στη διάχυση της διόρθωσης των 
γλωσσικών λαθών σε άλλα γνωστικά αντικείμενα πέραν του μαθήματος της ελληνι-
κής γλώσσας και γ. στη διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας με άλλους εκ-
παιδευτικούς στον τομέα της διόρθωσης, στοιχείο που απορρέει από τη σύγχρονη θε-
ώρηση της διδασκαλίας ως συνεχούς αναπλαισιωτικής διαδικασίας μέσω της δη-
μιουργικής αλληλεπίδρασης των διδασκόντων (Avalos, 2011).  

K1: Η λογική της διόρθωσης του σχολείου είναι μια λογική που ακολουθεί αυτόν τον 
κατακερματισμό του γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το οποίο κάθε γνωστικό α-
ντικείμενο έχει τη δική του λογική. Η διόρθωση είναι αποσπασματική, περιορίζεται σε 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και ο μαθητής το συνδέει με αυτό μόνο. Φαντάζο-
μαι θα σας έχουν κάνει και σε συναδέλφους την ερώτηση, όταν για παράδειγμα γράφουν 
Ιστορία «κύριε τα ορθογραφικά λάθη μετράνε»; Για μένα η γλώσσα διαπνέει όλα τα 
μαθήματα. Επομένως, η διόρθωση του λάθους δεν μπορεί να είναι περιορισμένη σε ένα 
μάθημα νεοελληνικής γλώσσας, το οποίο ακολουθεί συγκεκριμένη ύλη. Πρέπει να είναι 
ευρύτερη. 

K4: Η διόρθωση θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνεται μόνο σε ομαδικό και συλλογικό επί-
πεδο, πρέπει να υπάρχει και μια προσωπική διάδραση εκπαιδευτικού και μαθητή. Να 
κάτσει ο εκπαιδευτικός με τον μαθητή να διαβάσουν το γραπτό του και να το πάρουνε 
λάθος, λάθος. Αυτό έχει ένα νόημα. Όσες φορές στην τάξη συνέβη κάτι τέτοιο, προσω-
πική διόρθωση, αντιλαμβάνομαι ότι το παιδί πραγματικά καταλαβαίνει και πραγματικά 
το διορθώνει.  

K10: [...] Θα ήθελα πολύ να δώσω ένα γραπτό σε μια συνάδελφο και να το ξαναδιορ-
θώσει. Θα ήταν πολύ εποικοδομητικό και θα αποτελούσε ένα είδος επιμόρφωσης. 

Αξίζει να τονιστεί, βέβαια, ότι η ανάγκη αναστοχασμού στα ζητήματα και τις διαδι-
κασίες της διόρθωσης επισημάνθηκε από όλους σχεδόν τους φιλολόγους, οι οποίοι 
και μετά το πέρας των συνεντεύξεων δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους στις διαδικασίες 
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αυτής της έρευνας αποτέλεσε πρώτη φορά για τους ίδιους έναυσμα προβληματισμού 
σχετικά με τον τρόπο ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών. 

K4: […] Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος διόρθωσης αλλά η δυνατότητα 
επιλογής διαφόρων μεθόδων προσαρμοσμένες στις συνθήκες και στις ανάγκες της τά-
ξης. Νομίζω ότι αυτό θα είχε ένα νόημα. Και φυσικά δυνατότητα ελέγχου, δηλαδή αξιο-
λόγηση της αξιολόγησης που κάνουμε. Αυτό πρέπει να γίνει με πιο οργανωμένο τρόπο, 
πιο συνειδητοποιημένα από εμάς.  

Κ9: […] Αρκετές φορές γίνεται διόρθωση για τη διόρθωση από τον καθηγητή. Χρειάζε-
ται πιο συγκεκριμένα να ασχοληθούμε με τη διόρθωση.  

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Είναι αναγκαία, λοιπόν, η μετατόπιση του ρόλου του διδάσκοντος σε «ερευνητή» των 
δικών του πρακτικών διόρθωσης μέσα από τον πειραματισμό, την παρατήρηση και 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανατροφοδότησης στους μαθητές (Anson, 
2000· Shepard, 2000). Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων στη διόρθωση 
των λαθών του γραπτού λόγου απαιτείται εν τέλει να περιλαμβάνει: α. την ουσιαστι-
κή εξοικείωση των διδασκόντων με επιμέρους πρακτικές και στρατηγικές σε συνδυα-
σμό με τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε γνωστικού αντικειμένου, β. τη σύνδεση της 
διδακτικής πράξης με τις προσωπικές ερμηνείες των διδασκόντων γι’ αυτή, προκειμέ-
νου να ελεγχθεί σε βάθος η μεταξύ τους σχέση και γ. το συνολικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα που διαμορφώνει πολλές φορές ένα ανελαστικό πλαίσιο εφαρμογής πρακτικών 
που εξυπηρετούν κυρίως αξιολογικούς σκοπούς (Bennett, 2011).  

Με βάση τα παραπάνω η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανατροφοδότησης 
απαιτεί πρωτίστως την ουσιαστική και διαρκή συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην 
αναπλαισίωση του διδακτικού του έργου (Kumaravadivelu, 2006:171). H αναθεώρη-
ση και αναπροσαρμογή των διδακτικών πρακτικών δεν προϋποθέτει μόνο την από-
κτηση νέων δεξιοτήτων ή γνώσεων αλλά κυρίως την επίγνωση και επανεξέταση ή 
(και) αναθεώρηση των πεποιθήσεων των διδασκόντων για τη διδασκαλία τους 
(Harris, 2003· Lee, 2008). Αν δεν εμπεδωθεί η ανάγκη αυτή, ελλοχεύει ο κίνδυνος 
μιας επιφανειακής μόνο ενσωμάτωσης των καινούριων ιδεών σε προϋπάρχουσες πε-
ποιθήσεις και πρακτικές των διδασκόντων, χωρίς να προκύπτει η τυχόν αναθεώρηση 
ή αλλαγή τους μέσα από τον προσδοκώμενο γόνιμο συγκερασμό τους. Το γεγονός 
αυτό ενισχύει, κατά συνέπεια, την αδυναμία οποιασδήποτε επιμορφωτικής δράσης να 
επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στη διδακτική πράξη (Vásquez & Harvey, 2010). 
Η διαχείριση του λάθους παραμένει για τους διδάσκοντες χωρίς θεωρητικό πλαίσιο 
και στοχασμό και πηγάζει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τον Anson (2000) από 
«κληροδοτούμενες πρακτικές» ή προσωπικές-ασυνείδητες πολλές φορές-πεποιθήσεις 
για τον ρόλο τους στο υπάρχον θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου. 
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Η αυτονομία της σχολικής μονάδας ως αναγκαία και αποτελεσματική 

Μπελεσιώτη Κωνσταντίνα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.1, M.Sc. 

kbelesioti@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται μια τάση αποκέντρωσης και διεύ-
ρυνσης της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, μεταβαίνοντας από μια εκπαίδευση 
ομοιόμορφη και αδιαφοροποίητη προς νέες μορφές που επιτρέπουν την ποικιλία και 
τη διαφορετικότητα. Το μέλλον φαίνεται να ανήκει σε εκπαιδευτικές μονάδες που θα 
υποδέχονται κριτικά την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται κεντρικά και θα δια-
μορφώνουν την «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική της μονάδας. Έτσι, προωθείται η 
εκπαιδευτική μονάδα της καινοτομίας, της σχετικής αυτονομίας, της επικοινωνίας, 
της συνεργασίας, της συλλογικής ευθύνης και του απολογισμού που θα ορίζεται «από 
τα κάτω» και «από μέσα». Η ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης 
και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής διευρύνει το ρόλο του εκπαιδευτικού, μιας και 
καλείται να συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των αναλυτικών προ-
γραμμάτων και στη συνεργασία με γονείς και φορείς. Παρόλα αυτά, η αναδιοργάνω-
ση του εκπαιδευτικού συστήματος και η δημιουργία σύγχρονων αποκεντρωμένων 
εκπαιδευτικών δομών απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία.  

Λέξεις κλειδιά: αποκέντρωση, αυτονομία, σχολική μονάδα, συγκεντρωτικό εκπαι-
δευτικό σύστημα  

Εισαγωγή 

Στο ελληνικό συγκεντρωτικό σύστημα, εδώ και χρόνια, η χάραξη της εκπαιδευτικής 
πολιτικής καθορίζεται από τον κεντρικό έλεγχο των διοικητικών αποφάσεων και των 
προγραμμάτων σπουδών, ενώ ο διευθυντής της σχολικής μονάδας κατά βάση υπηρε-
τεί τη γραφειοκρατία και αναλώνεται στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
(Ανδρέου, 1999· Μαυρογιώργος, 2002).  

Παρόλα αυτά, οι συνεχείς προσπάθειες για μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση που έχουν 
γίνει κατά καιρούς στη χώρα μας έχουν ασκήσει πίεση στο επάγγελμα του εκπαιδευ-
τικού. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις μεθόδους 
διδασκαλίας, στις συνθήκες εργασίας (ωράριο, αναλογία εκπαιδευτικών/ μαθητών), 
στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης (νέα αντικείμενα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως α-
γωγή υγείας), στις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και βέβαια, αλλαγές 
στον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι, αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί βλέπουν το ε-
πάγγελμά τους. Όμως, οι προσπάθειες αυτές για μεταρρύθμιση δεν έχουν δώσει καμία 
σημασία στη συσσωρευμένη εμπειρία των εκπαιδευτικών (Βαρσαμίδου & Ρες, 2007).  

Πλέον, οι αλλαγές στο διεθνές οικονομικό και κοινωνικό τοπίο, οι συνέπειες της πα-
γκοσμιοποίησης, το άνοιγμα των επικοινωνιών, καθώς και η ένταση των αλληλεξαρ-
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τήσεων, αλλά και η πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων έχουν δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για την αναπροσαρμογή και αλλαγή του τρόπου διοίκησης των εκπαι-
δευτικών συστημάτων και των εκπαιδευτικών μονάδων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί τα τελευταία χρόνια, σε ευρωπα-
ϊκό και διεθνές επίπεδο, βρίσκονται μπροστά σε μια συνεχή μεταβολή της διοίκησής 
τους στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, του εκδημοκρατισμού, της απογραφειοκρατικο-
ποίησης και της ρύθμισης του συστήματος. Αυτό έχει ως συνέπεια την εμφάνιση των 
αρχών του νέου μοντέλου διοίκησης και του οργανωτικού ορθολογισμού (Παπακων-
σταντίνου, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση αποκέντρωσης και διεύρυνσης της αυτο-
νομίας των σχολικών μονάδων και στη χώρα μας ως αποτέλεσμα της ανησυχίας για 
την υποβάθμιση της παιδείας και της απαίτησης για μεταρρυθμίσεις. Συνεπώς, βρί-
σκεται σε εξέλιξη ο επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής που την χαρα-
κτηρίζει η σταδιακή μετάβαση από μια εκπαίδευση ομοιόμορφη και αδιαφοροποίητη 
προς νέες μορφές που επιτρέπουν την ποικιλία και τη διαφορετικότητα. Πρόκειται για 
έναν αναπροσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της απο-
τελεσματικότητας και παραγωγικότητας του συστήματος (Κόσυβας, 2014).  

Το ελληνικό συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις καθώς και στις παιδαγωγικές και διδακτικές αλλα-
γές, αυτές προκαλούν σχεδόν πάντοτε σύγκρουση, και κυρίως για θέματα σχετικά με 
τον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης, τους χώρους, την επιμόρφωση και το πρό-
γραμμα αξιολόγησης. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, αφού οι αποφάσεις για με-
ταρρυθμίσεις ή αλλαγές στην οργάνωση της εκπαίδευσης ή στο περιεχόμενό της 
παίρνονται από το ανώτερο διοικητικό επίπεδο χωρίς τη συμμετοχή του κατώτερου 
διοικητικού επιπέδου, δηλαδή των εκπαιδευτικών, και πολλές φορές σε προγενέστερο 
χρόνο. Συνεπώς, στο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα παρατηρείται απόλυ-
τη διάκριση αλλά και ταυτόχρονα επιβολή της τεχνοδομής πάνω στον λειτουργικό 
πυρήνα (Hoy & Miskel, 2001; Mintzberg, 1990).  

Οι εκάστοτε αλλαγές που προωθούνται στη σχολική εκπαίδευση προαπαιτούν την 
παθητική αποδοχή και δεν βρίσκουν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών (Κόσυβας, 
2014). Η συμμετοχική διαδικασία των εκπαιδευτικών περιορίζεται σε συγκεκριμέ-
νους και σε περιορισμένο αριθμό τομείς. Το κράτος ουσιαστικά επιβάλλει και σχεδιά-
ζει οργανωτικά την υλοποίηση και το περιεχόμενό των καινοτομικών παρεμβάσεων 
στο σχολείο και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, μέσα από ένα 
καλά οργανωμένο πλαίσιο - πρόταση ή κάποιο πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί, απλά 
καλούνται να τις ακολουθήσουν και να τις εφαρμόσουν. Η αξιολόγηση της συμμόρ-
φωσης πραγματοποιείται σε προδιαγεγραμμένες μεθόδους και πρακτικές, αναλυτικά 
περιγραμμένες (Παπακωνσταντίνου, 2007). 
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Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη ελευθερία 
δράσης, υπακούοντας σε τυποποιημένες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Όπως 
φαίνεται, η ιδιόμορφη γραφειοκρατική οργάνωση (Γιαννακοπούλου, 2002), η οποία 
δίνει τη δυνατότητα άτυπης τήρησης των κανονισμών, επιτρέπει στους εκπαιδευτι-
κούς αφενός να αισθάνονται σχετικά ελεύθεροι στην τήρηση των κανονισμών κατά 
περίπτωση και αφετέρου, ανατροφοδοτικά, δεν τους δημιουργεί την ανάγκη να διεκ-
δικήσουν συστηματικά και να αναπτύξουν τον επαγγελματισμό τους, μέσω της αυτο-
τέλειας των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο της οργανωτικής και διοικητικής αποκέ-
ντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά προδιαγεγραμμένη και οι 
εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία δεν υπολογίζουν σωστά την 
αυτοτέλειά τους. Έτσι, ο εκπαιδευτικός πιστεύει ότι στην πράξη αναπτύσσεται η ε-
παγγελματική αυτοτέλεια στο επάγγελμά του. Όμως, στην ουσία οι κινήσεις του εκ-
παιδευτικού στην άσκηση του επαγγέλματος είναι περιορισμένες και η ελευθερία που 
διαθέτει πραγματικά και πρακτικά είναι συμβολική (Παπακωνσταντίνου, 2007). 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι κάνουν αυτό που θέλουν, αλλά στην πράξη εξουσιο-
δοτούνται να επιλέξουν τρόπο δράσης μέσα από καθορισμένες διαφοροποιήσεις που 
επιβάλουν τα προγράμματα, οι προθεσμίες (μηνιαίες-τριμηνιαίες), το ωράριο, οι χώ-
ροι, η χωροθέτηση της τάξης, οι εξοπλισμοί, οι κανονιστικές οδηγίες, οι διαδικασίες 
αξιολόγησης, τα διαθέσιμα μέσα (Παπακωνσταντίνου, 2007). 

Επίσης, η μεγάλη τυποποίηση έχει οδηγήσει στη μείωση των διαδικασιών ελέγχου 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί εμπόδιο στην ενί-
σχυση της αυτοτέλειας των σχολικών μονάδων, αλλά και στην ανάπτυξη του επαγ-
γελματισμού των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούσαν να «βελτιώσουν την ποιό-
τητα στην εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης του αυτοσχεδιασμού, της δημιουργικότη-
τας και της πρωτοβουλίας που απαιτεί μια προωθημένη επαγγελματική αυτοτέλεια» 
(Maroy & Dupriez, 2000: 73). Ουσιαστικά αναπτύσσεται ένα μηχανιστικό μοντέλο 
οργάνωσης της εκπαίδευσης που στοχεύει στη μείωση της δημιουργικότητας και της 
αυτοτέλειας στην εκπαίδευση μέσα από τη λειτουργία ή αναβάθμιση της τεχνοδομής, 
η οποία καθορίζει διαδικασίες και αναμενόμενες συμπεριφορές καθώς και εργαλεία 
αξιολόγησης (Παπακωνσταντίνου, 2007).  

Επίτευξη και διεύρυνση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας 

Η αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η δημιουργία σύγχρονων απο-
κεντρωμένων δομών απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία (Κόσυβας, 2014). Η επίτευ-
ξη της αυτονομίας της σχολικής μονάδας απαιτεί την ανάπτυξη πνεύματος και θεσμι-
κού πλαισίου επικοινωνίας, συνεργασίας, συλλογικής ευθύνης και απολογισμού που 
να ορίζεται «από τα κάτω» και «από μέσα» (Schoen & Teddie, 2008). Επιπρόσθετα, η 
συμμετοχική διαδικασία των εκπαιδευτικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επίτευξη της αυτοτέλειας των εκπαιδευτικών μονάδων (Παπακωνσταντίνου, 
2007). 
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Κεντρικός άξονας πρέπει να είναι η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη σπουδή της α-
καδημαϊκής κουλτούρας της διδασκαλίας και των συνθηκών της εργασίας τους στο-
χεύοντας σε περισσότερη δημοκρατία στην άσκηση ελέγχου, συλλογικές μορφές πα-
ρέμβασης και κοινωνικής δικαιοσύνης, προϋποθέσεις και δυνατότητες διαμόρφωσης 
και άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής από τη σχολική μονάδα (Ξωχέλ-
λης, 1989). Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η κατανόηση των αναδυόμενων αλλαγών 
από τους εκπαιδευτικούς, η κριτική εμπλοκή τους σε αυτές και στη λήψη των αποφά-
σεων, καθώς και η αξιοποίηση των εμπειριών και των ανησυχιών των εκπαιδευτικών, 
των μαθητών και των γονέων τους.  

Η αποκέντρωση απαιτεί αυτοτέλεια των εκπαιδευτικών μονάδων και των εκπαιδευτι-
κών και ταυτόχρονα την ανάπτυξη του επαγγελματισμού τους (Παπακωνσταντίνου, 
2007). Στο πλαίσιο αυτό ο αυτοσχεδιασμός του παιδαγωγικού προγράμματος από την 
ίδια τη σχολική μονάδα αποτελεί μια θεμελιώδη καινοτομική αλλαγή (Κόσυβας, 
2014). 

Η ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτι-
κής πολιτικής απαιτεί τη διεύρυνση του ρόλου του εκπαιδευτικού, όπως τη συμμετο-
χή σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμά-
των, αλλά και σε θέματα που αφορούν στη συνεργασία με γονείς και φορείς. 

Η επιβολή των εκπαιδευτικών αλλαγών πάνω στους εκπαιδευτικούς οδηγεί στην απο-
τυχία τους. Αντίθετα, η εμπλοκή των εκπαιδευτικών, η υποστήριξή τους και η ενθάρ-
ρυνση αυτών που κάνουν, συνιστά μια πολιτική παιδαγωγική με ουσιαστικά αποτε-
λέσματα στην ποιότητα της διδασκαλίας, της μάθησης, της εργασίας, της ανάπτυξης. 
Όταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα σέβεται, εκτιμά, υποστηρίζει την κρίση και την ε-
μπειρία των εκπαιδευτικών, το σύστημα είναι ανοιχτό στην υπόθεση της διαρκούς 
μεταλλαγής δομών και περιεχομένου. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μαθαίνουν, να αξιολογούν την εμπειρία τους και να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες πειραματισμών με νέες δραστηριότητες. Όλα αυτά α-
παιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία εφαρμογής τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος 
είτε να αποκτήσουν μηχανιστικό χαρακτήρα (τεχνητή συνεργατικότητα) είτε να δη-
μιουργήσουν υπερβολικό φόρτο εργασίας στους εκπαιδευτικούς με νέα καθήκοντα, 
που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα (Ανδρέου, 2001).  

Η αναγκαιότητα - αποτελεσματικότητα της αυτονομίας της σχολικής μονάδας 

Η ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτι-
κής πολιτικής κρίνεται αναγκαία, γιατί διευρύνει το ρόλο του εκπαιδευτικού, αφού 
δεν περιορίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας, συμμετέχει στο σχεδιασμό και τη δια-
μόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και συνεργάζεται με γονείς και φορείς, κα-
θώς και αναπτύσσει την αυτοτέλεια και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών μο-
νάδων και των εκπαιδευτικών. Επίσης, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ποι-
ότητα στην εκπαίδευση, επιτυγχάνει την προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής 
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στις ανάγκες-ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας και προωθεί την καινοτομία, 
την επικοινωνία, την συνεργασία, την συλλογική ευθύνη και τον απολογισμό στην 
εκπαιδευτική μονάδα που να ορίζεται «από τα κάτω» και «από μέσα». 

Παρόλα αυτά, η αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η δημιουργία 
σύγχρονων αποκεντρωμένων δομών απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία.  

Συμπεράσματα 

Το μέλλον φαίνεται να ανήκει σε εκπαιδευτικές μονάδες που θα προσλαμβάνουν και 
θα υποδέχονται κριτικά την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται κεντρικά και που στο 
πλαίσιο αυτής της κριτικής πρόσληψης και κριτικής υποδοχής θα διαμορφώνουν την 
«εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική της μονάδας. Έτσι, προωθείται η εκπαιδευτική 
μονάδα της καινοτομίας, της σχετικής αυτονομίας, της συλλογικής ευθύνης και του 
δημόσιου απολογισμού. Συνεπώς, απαιτείται νέο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και 
διοίκησης της εκπαίδευσης με στόχο την αποκέντρωση και υψηλότερο βαθμό σχετι-
κής αυτονομίας της εκπαιδευτικής μονάδας, καθώς και των ίδιων των εκπαιδευτικών 
(Παπαναούμ, 2000). 

Παρόλα αυτά, απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονά-
δων είναι η ολική βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (Ζαβλανός, 
2003· Γαβαλάς, 2011). Η αυτονομία της σχολικής μονάδας συνδέεται άμεσα με την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών, άρα και την 
ποιότητα στην εκπαίδευση (Σαΐτης, 2002). Ειδικότερα, η ποιότητα στην εκπαίδευση 
συσχετίζεται με: α) τα προγράμματα σπουδών, β) τις μεθόδους διδασκαλίας, γ) τη 
χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, δ) το εκπαιδευτικό προσωπικό, ε) την 
υλικοτεχνική υποδομή, στ) την απασχολησιμότητα των αποφοίτων, ζ) τη διασύνδεση 
του περιεχομένου σπουδών με την αγορά εργασίας κ.ά. (Ψαχαρόπουλος, 1999).  

Η αντίληψη της ποιότητας ως αναπτυξιακής λειτουργίας συνδέεται με την ικανότητα 
της αλλαγής και του αυτομετασχηματισμού του σχολείου, αντί του ελέγχου και της 
συμμόρφωσης σε προαποφασισμένα κριτήρια. 

Η ποιότητα στην εκπαίδευση συσχετίζεται τόσο με την αυτονομία της σχολικής μο-
νάδας όσο και με τον αποτελεσματικότερο χειρισμό του ανθρώπινου δυναμικού που 
αναγορεύεται σε παράγοντα στρατηγικής σημασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και 
του διευθυντή-ηγέτη αναδεικνύεται πλέον ως κεντρικός για τη διαμόρφωση του χα-
ρακτήρα του σχολείου και τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
που αυτό προσφέρει (Πασιαρδής, 2004).  
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Η διαλογική σχέση της εκπαίδευσης με την οικονομία της αγοράς. Προβληματι-
σμοί σχετικά με τη φύση της εκπαίδευση 

Λυτζερίνου Ευαγγελία 
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής 

elytzerinoy@gmail.com 

Περίληψη 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα αφουγκράζονται τους εκάστοτε κοινωνικούς και πολιτι-
κούς κραδασμούς. Η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού στη σύγχρονη εποχή, προ-
βάλλει ως επιτακτική ανάγκη τη σύνδεση του θεσμού της εκπαίδευσης με την οικο-
νομία της αγοράς ώστε να προωθείται η καλλιέργεια της αυτονομίας και της ελεύθε-
ρης δημιουργίας. Κύριος στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης ώστε να πε-
ριοριστεί το κρατικό μονοπώλιο και να βελτιωθεί ποιοτικά η παρεχόμενη παιδεία με 
παράλληλη μείωση του κόστους. Όμως υπάρχουν αντιρρήσεις από ορισμένες πολιτι-
κές θεωρίες. Οι Κοινοτιστές εστιάζουν στη συνεργασία και στην αδελφοσύνη και θε-
ωρούν ότι οι προτάσεις του νεοφιλελευθερισμού θα οδηγήσουν σε εργαλειοποίηση 
της εκπαίδευσης. Ο ανταγωνισμός που προκύπτει σε συνδυασμό με την παγκοσμιο-
ποίηση θα οδηγήσουν σε ελιτισμό ευνοώντας τους οικονομικά ισχυρούς. Συμπερα-
σματικά προκύπτει ότι θα πρέπει να ερευνηθεί εκ νέου η φύση της εκπαίδευσης και 
να γίνει η επανασύνδεσή της με την οικονομία και την αγορά ώστε να προταθεί το 
ηθικοδιδακτικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: νεοφιλελευθερισμός, οικονομία της αγοράς, κοινοτισμός, εργαλειο-
ποίηση εκπαίδευσης, φύση εκπαίδευσης. 

Εισαγωγή 

Η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην κοινωνία είναι τόσο παλιά όσο και η 
ανθρώπινη ιστορία. Ο θεσμός της εκπαίδευσης μέσα από άτυπες και στοιχειώδεις 
μορφές, στα πλαίσια της οικογένειας  και της τοπικής κοινωνίας στη μεσαιωνική Ευ-
ρώπη, περνά στη δικαιοδοσία του κλήρου και κατόπιν της πολιτείας (Πυργιωτάκης, 
2000). Στο πλαίσιο της βιομηχανικής επανάστασης υιοθετήθηκε ένας τρόπος ζωής 
που  με την αστικοποίηση και την αποδυνάμωση της υπαίθρου επέφερε και μία μορ-
φή μαζικοποίησης της εκπαίδευσης (Λεύκιος & Λουκάς, 2012).  Ειδικότερα,  η εκ-
παίδευση συνδέθηκε άμεσα με την προοδευτική εξέλιξη της κοινωνίας, την επαγγελ-
ματική αποκατάσταση, την καλλιέργεια της  κοινωνικής αλληλεγγύης. Εφόσον η 
σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία είναι άμεση, θεωρείται  απαραίτητη η 
προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις όποιες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές 
προκύπτουν σε συνδυασμό  με τον άμεσο διάλογο του εκπαιδευτικού συστήματος με 
τις ανάγκες της οικονομίας (Ζεμπύλας, 2011). Γι’ αυτό άλλωστε η ανώτερη εκπαί-
δευση, από τα μέσα του 20ου αιώνα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάλογες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες (Λεύκιος 
& Λουκάς, 2012). Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί ενώ η σύνδεση της 
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εκπαίδευσης με την οικονομία της αγοράς θεωρείται απαραίτητη, προκύπτουν ορι-
σμένες αντιρρήσεις. Οι τελευταίες οφείλονται σε διαφορετικές πολιτικές τοποθετή-
σεις που πρεσβεύουν διαφορετικές ιδεολογικές πεποιθήσεις αλλά και σε εμφανή προ-
βλήματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη εφαρμογή, κυρίως σε εκπαιδευτικά 
συστήματα που είτε εφάρμοσαν κάποιες προτάσεις είτε είναι σε προπαρασκευαστικό 
στάδιο. Γι’ αυτό και απαιτείται επαναπροσδιορισμός της φύσης της εκπαίδευσης ώ-
στε να τεθεί σε νέα και πιο λειτουργική βάση η συσχέτισή της με τις ανάγκες της α-
γοράς. 

Νεοφιλελευθερισμός: επιτακτική ανάγκη η σύνδεση της εκπαίδευσης με την οι-
κονομία της αγοράς 

Η πολιτική τοποθέτηση που σχετίζεται με τον νεοφιλελευθερισμό ενστερνίζεται την 
αποθετική ελευθερία και την εξάλειψη των παραγόντων που εμποδίζουν την ατομική 
ελευθερία. Επίσης, ασπάζεται και τα αρνητικά δικαιώματα που δεν δίνουν το δικαίω-
μα σε κάποιον να πράττει έτσι ώστε να εμποδίζει το συνάνθρωπό του να κάνει κάτι, 
ενώ απορρίπτει τον κρατικό παρεμβατισμό. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει επηρεάσει το 
σύνολο της εκπαιδευτικής πολιτικής (Ζεμπύλας, 2011).  Η έννοια της αυτονομίας που 
συνδέεται με το κίνημα του νεοφιλελευθερισμού, υπαγορεύει στο Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών των σχολείων μία δομή που ακόμη κι αν στα βασικά μαθήματα α-
κολουθείται η παραδοσιακή οδός, δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα επιλογών. Βέ-
βαια, όλο το σχολικό γίγνεσθαι πρέπει να διαποτίζεται από την έννοια της αυτονομί-
ας, με την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας στους μαθητές σε συνδυασμό με τη 
δυνατότητα να μπορούν να αιτιολογούν και να υπερασπίζονται τις επιλογές τους, κάτι 
που απαιτεί ισχυρή προσωπικότητα (Ζεμπύλας, 2011). Όλα αυτά αναπτύσσονται σε 
κλίμα ελεύθερης δημιουργίας και πρωτοβουλιών χωρίς την τυποποιημένη ροή των 
σχολικών δραστηριοτήτων μίας ημέρας. Επίσης, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές προ-
σανατολίζονται σε μορφές ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και κατακρίνουν τη δη-
μόσια εκπαιδευτική πολιτική λόγω της δυσκινησίας της στις τυπικές διαδικασίες που 
συνήθως κρατούν μακρύ χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί νομικά η 
διαδικασία λειτουργίας μη δημόσιων εκπαιδευτηρίων (Tooley, 1994). Ειδικότερα, η 
αποκαλούμενη στρατηγική της Λισσαβώνας -Μάρτιος του 2000- προτάσσει τον ιδιω-
τικό τομέα, όπου θα στηριχτεί ο δημόσιος μέσω της κινητοποίησης των διαθέσιμων 
πόρων στην αγορά και τις συνεργασίες μεταξύ των κρατών μελών. Ο ρόλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης είναι να στηρίξει αυτήν τη διαδικασία ώστε να εξασφαλιστεί η πο-
ρεία προς τη μετάβαση της γνώσης (Montlibert, 2007). Ο Βουδούρης (2008) αναφέ-
ρει ότι υπάρχουν επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρότειναν ως κύ-
ρια λειτουργία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης την προώθηση της κινητικότητας και της 
απασχολησιμότητας των πολιτών εντός της ηπείρου.  

Στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει η αναγκαιότητα της  μετατροπής  των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων σε επιχειρήσεις, με την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου ώστε να υ-
πάρξει πληθώρα εκπαιδευτικών προϊόντων και μέσω του δικαιώματος επιλογής  να 
δίνεται η αγοραστική δύναμη στα χέρια των «καταναλωτών» (Ζεμπύλας, 2011). Αμ-
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φισβητείται ο ρόλος του κράτους και θεωρείται ότι οι τοπικοί και κεντρικοί θεσμοί 
της εκπαίδευσης συγκρούονται με τα συμφέροντα των «καταναλωτών» -μαθητές και  
γονείς- της εκπαίδευσης (Ζαμπέτα, 1993). Οι γονείς είναι αυτοί που θα πάρουν απο-
φάσεις για το τι είδους και τι ποιότητα εκπαίδευσης θα δοθεί στα παιδιά τους, στα 
πλαίσια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνοντας έτσι τις ε-
πεμβάσεις του κράτους και των εκπαιδευτικών συνδικάτων στη διαδικασία μόρφωσης 
των παιδιών τους.  Βέβαια, η κυβερνητική παρέμβαση περιορίζεται στη βασική εκ-
παίδευση καθώς το άτομο λόγω ηλικίας αδυνατεί να κρίνει τι του είναι χρήσιμο και 
χρειάζεται κάποια καθοδήγηση.  

Ο νεοφιλελευθερισμός προβάλλει μία σειρά από επιχειρήματα προς επίρρωση των 
τοποθετήσεών του στο θέμα της εφαρμογής των αρχών της αγοράς στην εκπαίδευση. 
Υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα που δημιουργήθηκε κάτω από ένα κράτος 
πρόνοιας είναι υπεύθυνο για την κρίση της εκπαίδευσης, την ανεργία και την ελλιπή 
προετοιμασία των νέων για τον κόσμο της εργασίας (Apple, 2000). Η γραφειοκρατία 
του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος οδηγεί σε κωλυσιεργία και αδυναμία  κατα-
νόησης των αναγκών των πελατών ενώ, η ελεύθερη αγορά προσφέρει καλύτερες υ-
πηρεσίες στους καταναλωτές σε χαμηλότερο κόστος. Ακόμη, στα πλαίσια των αρχών 
της αγοράς ενισχύεται η καταναλωτική επιλογή και έτσι ωφελούνται αυτοί που δέχο-
νται τις εκπαιδευτικές παροχές, όπως οι γονείς. Για παράδειγμα, η θεσμοθέτηση ενός 
συστήματος κουπονιών θα συντελέσει στο να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλω-
τές να αγοράσουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες από έναν εγκεκριμένο προμηθευτή που 
υπηρετεί τις προτιμήσεις τους. Οι καταναλωτές, μέσα σε κλίμα συνεργασίας και ανε-
ξαρτησίας, πρέπει να παίρνουν αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να μπορούν να αξιολο-
γούν τις επιλογές τους. Οι γονείς, μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε καταλόγους 
απόδοσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή να παίρνουν μία ετήσια έκθεση από το 
Διοικητικό τμήμα του σχολείου, ώστε να κατατοπίζονται για τις επιλογές τους. Επί-
σης, ο ανταγωνισμός συντελεί στην καλύτερη αντιμετώπιση των προτιμήσεων των 
πελατών. Έτσι, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς να εξαρτώνται άμεσα από τις κρατι-
κές επιχορηγήσεις, αποκτούν επιχειρηματικό χαρακτήρα και μεγαλύτερη εφευρετικό-
τητα, προκειμένου να εξασφαλίσουν οικονομικούς πόρους (Ζεμπύλας, 2011).  

Ενστάσεις και αντιρρήσεις σχετικά με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγο-
ρά. Οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν 

Σε έρευνες που έλαβαν (Killen, Turton, Diamond, Dosnon & Wach, 1999∙ Πανιτσί-
δου, 2013) ώστε να εξεταστούν διάφορες οπτικές της επένδυσης του ανθρώπινου κε-
φαλαίου, προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι νέοι άνθρωποι του δείγματος θεωρούν ότι η 
εκπαίδευση παίζει ενδεικτικό ρόλο για την αγορά εργασίας. Δηλαδή προσφέρει τα 
εφόδια και τα προσόντα ώστε κάποιος να έχει ευκαιρίες να εργαστεί, όμως αυτά τα 
ίδια τα προσόντα δεν είναι εγγύηση και ένδειξη για παραγωγικότητα. Στη σημερινή 
εποχή η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Η νέα γενιά αισθάνεται απογοητευμένη γιατί 
παρά τη συσσώρευση τίτλων και πτυχίων και τις ατομικές και οικογενειακές επενδύ-
σεις, δεν μπορεί να βρει αντίστοιχες θέσεις εργασίας (Ζεμπύλας, 2011). Αυτή η ανα-
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ντιστοιχία έχει τις ρίζες της σε ένα βαθύ μετασχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων 
που οφείλεται σε παράγοντες όπως  η  εξάπλωση της εκπαίδευσης και η μεταβολή της 
σχέσης ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας  (Παναγιωτό-
πουλος, 2007). Γι’ αυτό και υπάρχουν ενστάσεις πάνω στις  θέσεις του νεοφιλελευθε-
ρισμού.  

Φιλελεύθεροι και Κοινοτιστές: Δύο διαφορετικές πολιτικές θεωρίες 

Ειδικότερα, κάποιες ενστάσεις έχουν τις βάσεις τους στη διαμάχη φιλελεύθερων και 
κοινοτιστών και στις ιδεολογικές τους θέσεις για τις αρετές και τις κοινωνικές αξίες. 
Οι πρώτοι υπερασπίζονται την αυτάρκεια, την ελεύθερη επιλογή και την επιχειρημα-
τικότητα του ατόμου και οι δεύτεροι τις αρετές της κοινότητας, της συνεργατικότητας 
και της αδελφοσύνης (Ζεμπύλας, 2011). Υπάρχει η αντίρρηση ότι η έμφαση στην α-
τομικότητα ασθενεί τις δημοκρατικές αρχές. Η μη στόχευση  στις αληθινές ανάγκες 
του μαθητή αλλά στις απαιτήσεις της αγοράς, εγκαινιάζει έναν ολιστικό ανταγωνισμό 
ανάμεσα στους μαθητές, στους δασκάλους και στα σχολεία (Marginson, 2006). Ο 
Μπουρντιέ (2001) θεωρεί ότι αυτή η τακτική οδηγεί σε αποξένωση και εκνευρισμό. 
Έτσι, απομακρυνόμαστε από την εκπαιδευτική αρχή που υποστηρίζει ότι στόχος δεν 
είναι μόνο ο γνωστικός εμπλουτισμός αλλά η διαμόρφωση ατόμων που θα μπορούν 
να συνθέτουν επιτυχώς μία κοινότητα που θα χαρακτηρίζεται από ευδαιμονία. Το δη-
μόσιο σχολείο είναι μικρογραφία της δημοκρατικής κοινωνίας και η κοινωνική εξέλι-
ξη συμβαδίζει με το τι και πώς μαθαίνουν οι μαθητές σε ένα σχολείο που όλα είναι 
κοινά (Ζεμπύλας, 2011).  

 Όμως, σύμφωνα με τον νεοφιλελευθερισμό, στο πλαίσιο της αγοράς, η διαφοροποίη-
ση στην ποιότητα συνδέεται με την άνιση πρόσβαση στο καλύτερο προϊόν και την 
επιτυχία να ακολουθείται από επιτυχία ενώ η αποτυχία από αποτυχία. Άρα οι επιχο-
ρηγήσεις των σχολείων και ο αριθμός των εισακτέων μαθητών  συνδέεται με τις οι-
κονομικές απολαβές τους. Ένα ενδεχόμενο πρόβλημα είναι τα παιδιά με οικονομικά 
ευκατάστατους γονείς να μπορούν να πηγαίνουν σε καλύτερα σχολεία σε σχέση με τα 
παιδιά που οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα (Zembylas, 2011). 
Το ίδιο ισχύει και για την πρόταση του νεοφιλελευθερισμού για τη χορήγηση  κουπο-
νιών στους γονείς από το κράτος∙ δημιουργεί ανταγωνισμό στο σχολικό σύστημα. 
Όλα αυτά οδηγούν σε ανισότητες και  ελιτισμό (Ζεμπύλας, 2011). Ο νεοφιλελευθερι-
σμός προσφέρει λίγα στη μέση οικογένεια και αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία της 
δημόσιας εκπαίδευσης αφού η πολιτική δημοκρατία αντικαθίσταται από την εμπορι-
κή. Για τους περισσότερους ανθρώπους η αγορά στην εκπαίδευση δε φέρνει αίσθημα 
ολοκλήρωσης αλλά άγχος και αποτυχία (Marginson, 2006). Η φιλοσοφία της εκπαί-
δευσης όταν δομείται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι επικίνδυνη γιατί το πολιτισμικό 
κεφάλαιο είναι τελείως αντίθετο με την οικονομιστική φιλοσοφία (Μπουρντιέ,2001). 

Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης 

Επιπλέον η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας σχετίζεται άμεσα και με 
το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης το οποίο επηρεάζει καθοριστικά τη σύγχρονη 
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κοινωνία. Στo πλαίσιo της παγκοσμιοποίησης και της συνακόλουθης ομογενοποίησης 
προωθείται η κυριαρχία των λίγων τεχνοκρατών στις μάζες και η πολιτική δίνει τη 
θέση της στην τεχνική και έτσι επιδιώκεται από την εκπαίδευση να υπηρετούνται 
στόχοι σχετικά με την αναπαραγωγή του συστήματος της οικονομίας της  παγκόσμιας 
αγοράς (Τσιαντής, 2008). Η εκπαίδευση γίνεται προϊόν που αγοράζεται και πουλιέται. 
Καθώς η παγκοσμιοποίηση συντελεί στην υιοθέτηση του τεχνικού μοντέλου της εκ-
παίδευσης επέρχονται επιπλοκές στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ανεξάρτητου 
δασκάλου που καλλιεργούν ηθικές αρχές όπως σοφία, φρόνηση∙ χάνεται η ατομικό-
τητα, η ελευθερία και η δημιουργικότητα του δασκάλου και του μαθητή. Οι δάσκαλοι 
γίνονται τεχνικοί, οι διευθυντές μάνατζερς με ελάχιστα περιθώρια αυτενέργειας. Οι 
φοιτητές και οι μαθητές πέφτουν θύματα αυτής της «κανονικοποίησης» που σχετίζε-
ται άμεσα με την εναρμόνιση με την αγορά (Μπουρντιέ, 2001). Οι εκπαιδευτικές υ-
πηρεσίες εμπορευματοποιούνται και ασκούνται πιέσεις στα σχολεία ώστε να δραστη-
ριοποιηθούν μέσα στο κλίμα της αγοράς (Fredriksson, 2004).  

Η φύση της εκπαίδευσης και επανακαθορισμός της σχέσης της με την αγορά 

Όλες οι παραπάνω προβληματικές που αφορούν στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 
αγορά και το κράτος θα αντιμετωπιζόταν αποτελεσματικότερα αν δινόταν έμφαση 
στη φύση της εκπαίδευσης και αν εξετάζονταν πώς οι διάφορες αλλαγές θα ευνοού-
σαν την ίδια την εκπαίδευση. Ερωτήσεις του τύπου τι αγαθό συνιστά η εκπαίδευση, 
σε ποιο ηθικό υπόβαθρο και αξίες στηρίζεται, από ποιους θα πρέπει να διανέμεται και 
με τι τρόπο, απαιτούν άμεση απάντηση. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θεωρείται δη-
μόσιο αγαθό και γι’ αυτό οι πολίτες δεν υποχρεούνται να πληρώνουν για να την απο-
κτήσουν. Η διανομή της απαιτεί ελευθερία όμως η διαδικασία της πρέπει να στηρίζε-
ται στην κρατική επίβλεψη ώστε να αποφευχθεί η εμπορευματοποίησή της. Αλλά και 
η διανομή σχετίζεται με το ενδιαφέρον για μάθηση, με τις ατομικές ικανότητες και 
ελάχιστοι θα έλεγαν ότι η δέουσα ανταπόδοση για τη διανομή είναι η  πληρωμή 
(Priestley, 2004). Επιπλέον, η κρατική εξουσία δεν αλλοιώνει τη γνώση αφού η γνώ-
ση είναι απόρροια της εξουσίας. Για παράδειγμα η κρατική επιτήρηση στο σχολείο 
σχετίζεται ακόμη και με τις κτηριακές και αρχιτεκτονικού περιεχομένου εξουσίες που 
ελέγχουν ένα μεγάλο φάσμα από το σχέδιο του σχολικού κτηρίου μέχρι και την κα-
τασκευή και τοποθέτηση των θρανίων και καρεκλών. Αυτά σε συνδυασμό με τις θε-
σμοθετημένες σχέσεις μαθητή-καθηγητή που ενέχουν εξαναγκασμό αποβλέπουν στην 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αυτοπειθαρχούμενου πολίτη που διαθέτει κριτι-
κή ικανότητα γιατί από έναν ορισμένο αριθμό αποδεκτών επιλογών μαθαίνει να κάνει 
τις σωστότερες (Ζεμπύλας, 2011). Το κράτος είναι υπεύθυνο ώστε ο ανταγωνισμός να 
γίνεται με ίσους όρους και όχι σύμφωνα με το νεοφιλελευθερισμό κατά τον οποίο 
λαμβάνει την καλύτερη εκπαίδευση αυτός που διαθέτει ισχυρότερα οικονομικά μέσα. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι η ιδιωτική εκπαίδευση θα απορριφθεί αλλά ότι το κράτος θα 
πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά, ως αρωγός με την άμεση παροχή υπηρεσιών και  
τον έμμεσο καθορισμό των ιδιωτικών παροχών. Πρέπει να κατανοηθεί ότι είναι απα-
ραίτητη η διασφάλιση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού συστήματος (Παναγιωτό-
πουλος, 2007) καθώς και ότι οι άνθρωποι δεν είναι απλά καταναλωτές ούτε είναι μέ-
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λη μόνο οικογενειών αλλά πολίτες μίας ευρύτερης κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη ο κοινωνικοπολιτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης διότι η εκ-
παίδευση είναι κοινωνικό προϊόν∙ γι’ αυτό και  σύγχρονα φαινόμενα όπως η παγκο-
σμιοποίηση, επιβάλλουν να δοθεί έμφαση όχι μόνο σε ό,τι ενδιαφέρει ένα κράτος αλ-
λά στο κοινό καλό όλης της ανθρωπότητας (Morrice, 2000).  

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, καθώς καλούνται να αναπτύξουν ομαδοσυνεργατι-
κές και παιδοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας και έτσι να αποκτήσουν νέο ρόλο και 
να απομακρυνθούν από την παραδοσιακή διδασκαλία, είναι απαραίτητη η συνεχής 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Βέβαια, η δια βίου μάθηση και οι νέες μορφές διδα-
σκαλίας όπως η εξ αποστάσεως, καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητικό το ρόλο τους αλλά 
ταυτόχρονα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Αυτά όμως δε μπορούν να συμβούν κάτω 
από πιέσεις, σκληρό ανταγωνισμό και εξονυχιστικούς ελέγχους, κάτι που απαιτεί η 
σύνδεση με την αγορά. Ο έλεγχος αυτός αντιτίθεται στη φύση της εκπαίδευσης (Hod-
kinson, 1997). Είναι αδύνατο να κοστολογηθούν όλες οι ενέργειες των εκπαιδευτικών 
γιατί αυτό μπορεί να φέρει μείωση της ποιότητας του έργου τους (Ζεμπύλας, 2011). 
Ορισμένα αγαθά δεν μπορούν να εναρμονιστούν με τα πλαίσια της αγοράς γιατί αυτό 
αντιτίθεται με την κοινωνική τους σύσταση.  Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι στυγνοί ε-
παγγελματίες από τη στιγμή που το «υλικό» τους είναι έμψυχο. 

Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε λόγω των προκλήσεων του 21ου αιώνα απαιτείται επα-
ναπλαισίωση του εκπαιδευτικού συστήματος η οποία  πρέπει να στηριχτεί  σε αρχές 
που σχετίζονται με τη δίκαιη διανομή, με την ισότητα των ευκαιριών, με την αλλη-
λεγγύη και με την συνειδητοποίηση ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού 
λειτουργήματος δεν συνδέεται με την αγορά και τους σκληρούς ανταγωνιστικούς της 
όρους. Αν η εκπαίδευση κατευθύνεται από ισχυρές οικονομικά ομάδες ή επιχειρημα-
τίες θα αλλοτριωθεί και θα αποξενωθεί από την αληθινή της φύση, η οποία στοχεύει  
στην απρόσκοπτη παροχή γνώσεων και στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπι-
κοτήτων.  
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Περίληψη 

Με δεδομένη την πολυπολιτισμικότητα του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας, δη-
μιουργείται ανάγκη αναζήτησης τρόπων διάδρασης πολιτισμού και εκπαίδευσης και 
τρόπων ανάπτυξης της διαπολιτισμικής αντίληψης των μαθητών. Στην κατεύθυνση 
αυτή η Λογοτεχνία, ως γνωστικό αντικείμενο, συμβάλλει στην καλλιέργεια αξιών, 
αυτογνωσίας, διαλόγου, διαπολιτισμικής συνείδησης. Η επαφή των μαθητών με έργα 
που αποτελούν φορείς εθνικών και οικουμενικών αξιών και η ενασχόλησή τους με τις 
δραστηριότητες που τα συνοδεύουν διευρύνει τα όρια της προσωπικής εμπειρίας και 
διευκολύνει την  κατανόηση του κόσμου και του εαυτού τους. Στην εργασία διερευ-
νώνται τα σχολικά εγχειρίδια Λογοτεχνίας Γυμνασίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο 
βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες αξιοποιούν την πολιτισμική εμπειρία όλων των 
μαθητών. Επιπλέον, εκτιμάται η δυνατότητα αξιοποίησης δραστηριοτήτων χωρίς σα-
φείς διαπολιτισμικές αναφορές, οι οποίες, ωστόσο, μπορούν να αποτελέσουν πλαίσιο 
διδασκαλίας με διαπολιτισμική οπτική και γνωριμίας των μαθητών με άλλες πολιτι-
σμικές παραδόσεις. Βασικός σκοπός είναι η αποτίμηση της συμβολής των συγκεκρι-
μένων εγχειριδίων στην ανάπτυξη διαπολιτισµικής αντίληψης και διαπολιτισμικού 
διαλόγου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικά εγχειρίδια, Λογοτεχνία, δραστηριότητες διαπολιτισμικότη-
τα  

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από πολιτισμική πολυμορφία, η οποία περι-
λαμβάνει μεγάλη ποικιλία γλωσσών, γνώσεων, παραδόσεων, θρησκειών, τρόπων ζω-
ής, ηθών και αξιών, εκφράσεων τέχνης και πολιτισμού. Η ύπαρξη του πολιτισμικού 
πλουραλισμού στην ελληνική κοινωνία καθιστά σημαντική την αναγνώριση της πολι-
τισμικής ταυτότητας και τη συνειδητοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του ατό-
μου. Παράλληλα, οδηγεί στην αναγκαιότητα της αποδοχής της πολιτισμικής ετερότη-
τας, προϋπόθεσης για την αποδυνάμωση διακρίσεων και φοβικών ή ρατσιστικών 
στάσεων απέναντι στο διαφορετικό. Είναι σημαντικό οι ταυτότητες των κοινοτήτων, 
ομάδων και ατόμων να γίνονται σεβαστές και να καλλιεργείται αμοιβαία εκτίμηση 
της πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων μέσα από γόνιμες αλληλεπιδράσεις (Φατούρος, 
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1998). 

Η στενή σχέση πολιτισμού και εκπαίδευσης, αλλά και η πολυπολιτισμική σύνθεση  
του μαθητικού πληθυσμού στα ελληνικά σχολεία, δημιουργεί την ανάγκη αναζήτησης 
τρόπων διάδρασης μεταξύ πολιτισμού και εκπαίδευσης και τρόπων ανάπτυξης της 
πολιτισμικής και διαπολιτισμικής αντίληψης των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό η Λογο-
τεχνία, ως γνωστικό αντικείμενο και μάθημα γλωσσικό, αλλά και σύνθετο πολιτισμι-
κό φαινόμενο, συμβάλλει στην καλλιέργεια πολιτισμικών αξιών, αυτογνωσίας, διαλό-
γου, πολιτισμικής και διαπολιτισμικής συνείδησης. Βασικός σκοπός της διδασκαλίας 
της Λογοτεχνίας είναι «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» (Νέα Πιλοτικά 
Προγράμματα, 2011).  Πρωταρχική αξία του μαθήματος είναι η κριτική στάση απέ-
ναντι στις πολιτισμικές παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα από όπου κι αν προέρ-
χονται. Η Λογοτεχνία αναγνωρίζεται ως ένας κατεξοχήν διαπολιτισμικός τόπος που 
«παιδαγωγεί, εισάγει τον αναγνώστη στην πολιτισμική κατανόηση, στην αντίληψη 
της ταυτότητας και της πολυπολιτισμικότητας» (Αργυροπούλου, 2010). Η ενασχόλη-
ση των μαθητών με λογοτεχνικά έργα που είναι φορείς εθνικών και οικουμενικών α-
ξιών και με τις δραστηριότητες που τα συνοδεύουν συμβάλλει στην ισοτιμία των αν-
θρώπων και των πολιτισμών, στη διαμόρφωση διαπολιτισµικής αντίληψης, στην καλ-
λιέργεια κριτικής στάσης για βασικά ζητήματα ατομικής και κοινωνικής ζωής 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. Λογοτεχνίας, 2003). Τα διδακτικά εγχειρίδια, λειτουργώντας όχι μόνο ως 
εργαλεία μεταφοράς γνώσεων και διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά και ως μέσα για 
τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου, βοηθούν στη μεταβίβαση αξιών και στη 
διαμόρφωση στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών  (Μπονίδης, 2004, Ξωχέλλης, 
2008). Επίσης, διαφοροποιούν τη μάθηση, εφόσον προάγουν δραστηριότητες που 
λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα κάθε μαθητή και λειτουργούν ως εργαλείο 
απόκτησης πολιτισμικής συνείδησης (Mikk, 2000). Το περιεχόμενό τους ως βάση και 
σημείο αναφοράς κατά τη διαδικασία μάθησης παρέχει ευκαιρίες εμπλουτισμού της 
διδασκαλίας με διδακτικές παρεμβάσεις (Alverman, 1990; Zahorik, 1991) που μπο-
ρούν να έχουν διαπολιτισμική στόχευση.  

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η αποτίμηση της συμβολής των σχολικών εγχει-
ριδίων «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» του Γυμνασίου στην ανάπτυξη διαπο-
λιτισμικού διαλόγου και, συνακόλουθα, διαπολιτισµικής αντίληψης. Με δεδομένο ότι 
οι δραστηριότητες των εγχειριδίων είναι μια έννοια κλειδί γύρω από την οποία διαρ-
θρώνονται σχεδόν όλες οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, διερευνώνται τα συ-
γκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι δραστη-
ριότητες που συνοδεύουν τα κείμενα βοηθούν να αξιοποιείται η πολιτισμική εμπειρία 
όλων των μαθητών. Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης ερωτήσε-
ων/δραστηριοτήτων που, χωρίς να έχουν εμφανή διαπολιτισμικό προσανατολισμό, 
μπορούν να αποτελέσουν πλαίσιο διδασκαλίας με διαπολιτισμική οπτική για να  γνω-
ρίσουν οι μαθητές ποικίλες πολιτισμικές αξίες και παραδόσεις.  

Στα σχολικά εγχειρίδια Λογοτεχνίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου τα περιεχόμενα 
διατάσσονται σε 13 θεματικές ενότητες, κοινές στις δύο τάξεις. Στην Γ΄ τάξη ακο-
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λουθείται ιστορική - γραμματολογική διάταξη των κειμένων σε συνδυασμό με την 
ειδολογική κατάταξη και με έμφαση σε μεγάλους σταθμούς της νεοελληνικής  γραμ-
ματείας (ΥΠΑΙΘ / Ι.Ε.Π., 2015). 

Στη συνέχεια, καταγράφονται, όπως προέκυψαν από τη διερεύνηση των σχολικών 
εγχειριδίων Λογοτεχνίας του Γυμνασίου, ανά τάξη, οι δραστηριότητες με διαπολιτι-
σμικό προσανατολισμό και ακολουθούν οι δραστηριότητες που μπορούν να αξιοποι-
ηθούν ως έναυσμα διαλόγου με διαπολιτισμικό προσανατολισμό. Τέλος, παρατίθενται 
τα συμπεράσματα της διερεύνησης και ο προτάσεις. 

Δραστηριότητες με διαπολιτισμικό προσανατολισμό 

Παρατίθενται οι δραστηριότητες κατά θεματικές ενότητες. Οι αριθμοί δηλώνουν τη 
δραστηριότητα και τον αριθμό της σελίδας του βιβλίου (π.χ. 2:122, δραστηριότητα με 
αριθμό 2, σελίδα 122. Δ:138, Διαθεματική δραστηριότητα, σελίδα 138. Δ1:131, 1η  
Διαθεματική δραστηριότητα,  σελίδα 131 κ.ο.κ.).   

Α΄ Γυμνασίου: Ταξιδιωτικά κείμενα. 2:122  Εντοπισμός πληροφοριών στο κείμενο για 
τις θρησκευτικές αντιλήψεις των Ινδών.  3:125 Εντοπισμός σημείων στο κείμενο που 
δείχνουν τη σύγκριση του ελληνικού τρόπου ζωής με τον αντίστοιχο αγγλικό. Η απο-
δημία / Ο καημός της ξενιτιάς / Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα / Τα Μικρασιατικά / 
Οι πρόσφυγες.  Δ1:131 Έρευνα σε ανθρώπους του κοντινού περιβάλλοντος των μαθη-
τών για τα συναισθήματα των ξενιτεμένων στη χώρα μας.  2:135 Εντοπισμός σημείων 
του κειμένου στα οποία φαίνεται η συνύπαρξη αλλόθρησκων και αλλόφυλων στην 
Κωνσταντινούπολη στις αρχές του περασμένου αιώνα.  4:135 Σύνθεση μικρού κειμέ-
νου για την πόλη ή το χωριό που ζουν οι μαθητές, τους ανθρώπους  και τις συνήθειες 
του τόπου τους.  1:139 Εντοπισμός αντιδράσεων συγγενών της αφηγήτριας στο ά-
κουσμα της αναγκαστικής φυγής τους από την πατρίδα και τα σπίτια τους. Δ1:143 
Έρευνα για τις κοινωνικές συνθήκες στη Ελλάδα των αρχών του 20ου αι. που οδηγούν 
στη μετανάστευση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι πρόκειται να με-
ταναστεύσουν, Δ2:143  Έρευνα για θέματα σχετικά με τη μετανάστευση (αίτια, συν-
θήκες υποδοχής κλπ.).  1:146 Εντοπισμός προβλημάτων της Βερόνικας και της οικο-
γένειάς της  λόγω της αλβανικής καταγωγής τους, Δ1:146 συγκέντρωση στοιχείων για 
αλλοδαπούς της περιοχής που ζουν οι μαθητές και οργάνωση εκδήλωσης γνωριμίας. 
Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας – Οι φιλικοί δεσμοί – Η αγάπη. 1:171  Περιγρα-
φή της ψυχολογικής κατάστασης του ξενιτεμένου συζύγου. 3:171 έκφραση συναι-
σθημάτων των μαθητών  λόγω του αποχωρισμού τους από αγαπημένα πρόσωπα 
Δ1:171 Αναζήτηση δημοτικών τραγουδιών της «αγάπης» και του «χωρισμού» και 
μελέτη του τρόπου που εκφράζονται τα συναισθήματα της στέρησης αγαπημένου 
προσώπου. Προβλήματα της σύγχρονης ζωής 1:214 Αρνητική αντιμετώπιση της Ευ-
ρυδίκης, Ελληνίδας από την Τασκένδη και οικονομικής πρόσφυγα, από τους συμμα-
θητές της. Συζήτηση για τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς και διατύπωση από-
ψεων. 4:214 Αγώνας επιβίωσης ηρωίδας πρόσφυγα και πού οφείλεται.  5:214 Σύ-
γκριση της ηρωίδας-πρόσφυγα του αποσπάσματος με την ηρωίδα αλβανικής καταγω-
γής του κειμένου «Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς», της Μ. Κλιάφα. 
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Β΄ Γυμνασίου: Θρησκευτική ζωή. Δ3:63 Σύγκριση της ελληνορθόδοξης τελετουργίας 
με αντίστοιχη της θρησκευτικής παράδοσης αλλόθρησκων μαθητών. 6:67 Περιγραφή 
τρόπου εορτασμού θρησκευτικής εορτής στον τόπο των μαθητών. Δ1:67 Καταγραφή 
από τους μαθητές ανά ομάδες διάφορων λαογραφικών εθίμων της περιοχής ή της πα-
τρίδας τους σχετικών με τις θρησκευτικές γιορτές, διερεύνηση αυτών που χάθηκαν 
και όσων επιβιώνουν, συζήτηση για τη σημασία της τοπικής παράδοσης. Δ2:67 Συ-
γκέντρωση πληροφοριών για τον τρόπο εορτασμού θρησκευτικών γιορτών από άλ-
λους λαούς, σύγκριση με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, εντοπισμός ομοιο-
τήτων και διαφορών στον τρόπο εκδήλωσης του θρησκευτικού συναισθήματος από 
κάθε λαό.  Δ1:72 Συζήτηση με συμμαθητές που έχουν ενδεχομένως διάφορες θρη-
σκείες, με σκοπό να εντοπιστούν κοινά στοιχεία και διαφορές σχετικά με τον τρόπο 
που κάθε θρησκεία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο και υπόσχεται την σωτηρία της ψυχής 
του. Δ2:72 Συζήτηση για τα ιστορικά φαινόμενα θρησκευτικού φανατισμού και για 
την ανάγκη ανεξιθρησκίας. Παλαιότερες μορφές ζωής. 3:98 Εντοπισμός των φυλών, 
εθνών και πολιτισμών που απάρτιζαν τον πληθυσμό της Σμύρνης το 1910. Ταξιδιωτι-
κά κείμενα. 2:124 Εθιμοτυπία και στάδια της ιεροτελεστίας του φαγητού στο Τόκιο. 
3:124  Διαφορές που εντοπίζει ο αφηγητής ανάμεσα στον ανατολίτικο και στο ελλη-
νικό τρόπο ζωής. Δ2:124 Συγκέντρωση πληροφοριών για την Ιαπωνία για τα κυριό-
τερα διακριτικά γνωρίσματα του πολιτισμού της (τοπική παράδοση, φαγητά, ενδυμα-
σία κ.ά.). Η αποδημία / Ο καημός της ξενιτιάς / Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα / Τα 
Μικρασιατικά / Οι πρόσφυγες. Δ2:128 Αναζήτηση πληροφοριών από ανθρώπους του 
οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος των μαθητών που υπήρξαν ή είναι μετανά-
στες, για τις συνθήκες ζωής τους,  τον τρόπο με τον οποίο διατηρούν την παράδοσή 
τους και την οργάνωσή τους σε κοινότητες. 3:131 Τι προκάλεσε την πικρή διαπίστω-
ση του κεντρικού προσώπου ότι ήταν «ο ξενότερος απ΄ όλους τους ξένους της πολι-
τείας των ξένων». 1:138 Εντοπισμός στοιχείων που αποδίδουν την εξωτερική εμφά-
νιση του πρόσφυγα και συνδυασμός τους με εκείνα που αναφέρονται στην ψυχολογι-
κή του κατάσταση. Δ:138 Συγκέντρωση υλικού από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπου-
δών για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν ήρ-
θαν στην Ελλάδα. 1:140 Ο  όρος «μετανάστες» και η σημασία του στο ποίημα. Δ:140 
Οι πολιτικοί πρόσφυγες στην ελληνική ιστορία. Δ:143 Συζήτηση για τα έθιμα της φι-
λοξενίας και τον τρόπο περιποίησης των ξένων στην παραδοσιακή και στη σύγχρονη 
κοινωνία. 1:147 Η σημασία των οικογενειακών δεσμών για τους μετανάστες, αλλά 
και για τα «δικά» τους πρόσωπα. 4:147 Τρόπος αντιμετώπισης της μετανάστευσης 
από ένα οκτάχρονο κορίτσι. 5:147 Περιγραφή των τριών διαφορετικών τρόπων βίω-
σης της ξενιτιάς από τα μέλη της οικογένειας του «κειμένου». 1:153 Τα συναισθήμα-
τα και η ψυχολογία της μικρής Ελληνίδας όταν πηγαίνει για πρώτη φορά σε γερμανι-
κό σχολείο και ο τρόπος υποδοχής της. Δ:153 Με αφορμή τη Κωνσταντίνα που μα-
θαίνει Ελληνικά, όπως τα περισσότερα παιδιά των Ελλήνων που εργάζονται στη Γερ-
μανία, να αναφέρουν οι μαθητές άλλα κράτη που γνωρίζουν ότι τα Ελληνόπουλα εκεί 
έχουν την ίδια δυνατότητα εκμάθησης της μητρικής τους γλώσσας. Επίσης καλούνται 
να απαντήσουν αν μαθαίνουν ξένες γλώσσες και, στην περίπτωση που προέρχονται 
από ξένες χώρες, με ποιον τρόπο μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα. Η βιοπάλη – Το 
αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου. 4:200 Εντοπισμός εικόνων που δείχνουν τη στερη-
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μένη ζωή και τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης του παιδιού-μετανάστη. Δ:200 Εντο-
πισμός της εθνικότητας του παιδιού και εξέταση της σχέσης της χώρας του με τον 
ελληνισμό. Προβλήματα της σύγχρονης ζωής. 1:219 Αναγνώριση της κοινωνικής σύν-
θεσης των επιβατών του λεωφορείου και της ατμόσφαιρας που επικρατεί.  2:219  Ε-
ντοπισμός και σχολιασμός των εκδηλώσεων κοινωνικού ρατσισμού σε βάρος των 
προσφύγων. 3:219  Αιτιολόγηση της εκτίμησης του αφηγητή ότι οι πρόσφυγες θα κα-
ταφέρουν να επιβιώσουν στη  σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και έκφραση της 
γνώμης των μαθητών. Δ:219  Συγκέντρωση φωτογραφιών ανθρώπων, κοινωνικών ή 
εθνικών ομάδων που γνώρισαν την προσφυγιά, συζήτηση με πρόσφυγες για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν στη χώρα μας, σκέψεις για την επίλυση των προβλημά-
των. Οι φίλοι μας τα ζώα.  Δ2:243 Επαφή με παραμύθι ξένης παράδοσης και κουλ-
τούρας. 

Γ΄ τάξη: Νεοελληνικός διαφωτισμός. 4:40 Αντιμετώπιση από το συγγραφέα των α-
κραίων απόψεων του Παπατρέχα για τους ξένους και επιχειρήματα που χρησιμοποιεί 
για να τον μεταπείσει. Η λογοτεχνία στα Επτάνησα.  Δ:60 Έρευνα για τα δώρα του 
θεού στον άνθρωπο, σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία, το χριστιανισμό ή άλλη 
θρησκευτική παράδοση. Αφορά το κείμενο «Εις Πάργαν», του Α. Κάλβου. Η λογοτε-
χνία από το 1922 ως το 1945. 1:208 Εντοπισμός των στοιχείων που δείχνουν τη δυ-
σκολία ή την ευκολία του ήρωα - Ρώσου εξόριστου, να προσαρμοστεί στην ελληνική 
πραγματικότητα του α΄ μισού του 20ου αιώνα. Αφορά το κείμενο «Ένας Ρώσος συ-
νταγματάρχης στη Λάρισα», Μ. Καραγάτση. 

Δραστηριότητες ως έναυσμα διαλόγου με διαπολιτισμικό προσανατολισμό 

Α΄ Γυμνασίου: Λαογραφικά. Δ2:28 Αναζήτηση εθίμων της γέννησης από άλλες πε-
ριοχές της Ελλάδας. 1:31 Εντοπισμός προλήψεων ή λαϊκών δοξασιών που αναφέρο-
νται στο κείμενο, καθώς και του τρόπου απομυθοποίησής τους. Δ:31 Αναζήτηση 
πληροφοριών για προλήψεις που σχετίζονται με στοιχειά ή υπερφυσικά φαινόμενα. 
3:34 Εντοπισμός διαφορών για το έθιμο του χαρταετού σε σύγκριση με την περιγρα-
φή του αφηγητή. Δ2:34 Συγκέντρωση πληροφοριών για τα έθιμα της  Καθαράς Δευ-
τέρας σε διάφορα μέρη της χώρας και παρουσίασή τους στην τάξη. Εθνική ζωή. 2:81 
Εντοπισμός των διαφορετικών αντιδράσεων των ανθρώπων στο άκουσμα του πολέ-
μου και αιτιολόγησή τους. Παλαιότερες μορφές ζωής. 5:94 Αφήγηση της προσωπικής 
εμπειρίας των μαθητών από την πρώτη τους ημέρα στο δημοτικό σχολείο. Ταξιδιωτι-
κά κείμενα. Δ3:117 Αναζήτηση μελοποιημένων  ποιημάτων  του Φ.Γ. Λόρκα για την 
Ανδαλουσία ή άλλες περιοχές της Ισπανίας και συζήτηση για τα συναισθήματα που 
προκαλεί στους μαθητές η συγκεκριμένη μουσική σε συνδυασμό με τους στίχους. 
Δ1:122 Μελέτη τουριστικού οδηγού για την Ινδία και σχολιασμός του τρόπου που 
παρουσιάζονται η χώρα και οι άνθρωποι. Η αποδημία / Ο καημός της ξενιτιάς / Ο ελ-
ληνισμός έξω από τα σύνορα / Τα Μικρασιατικά / Οι πρόσφυγες. Δ1:135 Περιγραφή 
παιχνιδιών  της παιδικής ηλικίας των γονιών των  μαθητών. Η βιοπάλη / Το αγωνιστι-
κό πνεύμα του ανθρώπου. Δ2:194  Διαδικτυακή αναζήτηση υλικού στο ελληνικό τμή-
μα της Unicef για το παιδί και τα δικαιώματά του. Προβλήματα της σύγχρονης ζωής. 
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3:214 Σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων για την αξία των ανθρώπων. Δ1:214 Έ-
ρευνα σε βιβλία και σε ταινίες για τον έρωτα μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών κοινω-
νικών τάξεων, εντοπισμός  δυσκολιών, συνήθεις λύσεις του προβλήματος. Οι φίλοι 
μας τα ζώα. 2:234 Συζήτηση για την άποψη «οι δυνατοί σπαράζουν τον αδύνατο».  

Β΄ τάξη: Λαογραφικά. Δ:31 Αναζήτηση, στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον 
των μαθητών, εθίμων και λαϊκών δίστιχων (μαντινάδων) που σχετίζονται με το έθιμο 
του Κλήδονα ή τοπικές παραδόσεις. 1:36 Διερεύνηση της γνώμης των μικρών ηρώων 
του διηγήματος για τα λαϊκά ήθη και έθιμα του τόπου τους. Η αποδημία / Ο καημός 
της ξενιτιάς / Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα / Τα Μικρασιατικά / Οι πρόσφυγες. 
Δ1:128 Αναζήτηση στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού για 
τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και τον τρόπο που διατηρούν τους δεσμούς 
τους με την πατρίδα. Δ1:147 Εντοπισμός στον παγκόσμιο χάρτη των βασικών σημεί-
ων προορισμού των ελλήνων μεταναστών στη δεκαετία του 1960.  Δ2:147 Ο ρόλος 
του ελληνικού βιβλίου στη ζωή των ξενιτεμένων. Αθλητισμός. 4:166 Εντοπισμός και 
σχολιασμός των «διεθνών» στοιχείων του διηγήματος. Δ:166 Συγγραφή διηγήματος 
από τους μαθητές με θέμα μια ομαδική δραστηριότητα και τη σημασία της συμμετο-
χής στη συλλογική προσπάθεια της ομάδας. Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας / Οι 
φιλικοί δεσμοί / Η αγάπη. 2:173 Εύρεση των κοινών γνωρισμάτων που έχουν οι δύο 
αντίπαλοι στρατιώτες. 5:173 Εντοπισμός σημείων του κειμένου μέσα από τα οποία 
προκύπτει το ανθρωπιστικό και αντιπολεμικό του μήνυμα. 1:189 Παρατήρηση ομοιο-
τήτων μεταξύ του αποσπάσματος του συμβολικού παραμυθιού του Εξυπερύ «Ο μι-
κρός πρίγκιπας» και παραδοσιακών παραμυθιών. 

Γ΄ Γυμνασίου: Νεοελληνικός διαφωτισμός. Δ1:40 Αναζήτηση πληροφοριών για την 
εθνικότητα και τη συμπεριφορά των επισκεπτών αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων. 
Δ2:40 Αναζήτηση πληροφοριών για τους ξένους περιηγητές που επισκέπτονταν την 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και συζήτηση για το ρόλο που έπαιξαν οι εντυπώσεις 
τους στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης ή της πολιτικής απέναντι στο 
ελληνικό ζήτημα. Απομνημονεύματα Δ:56 Συγκέντρωση στοιχείων για την ανατροφή 
και την εκπαίδευση των παιδιών στα τέλη του 18ου αιώνα, στην Ευρώπη και στην 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Η νεότερη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία από το 1922 ως το 
1945. Δ1:181 Εντοπισμός στο χάρτη των περιοχών (ελληνικών και ξένων) που ανα-
φέρονται στο ποίημα. Μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία. 3:234 Η κατάσταση 
στην οποία βρήκε ο ήρωας του κειμένου τον τόπο και τους συγχωριανούς του μετά 
από 20 χρόνια παραμονής του στη Γερμανία. Δ1:234 Αναζήτηση στοιχείων για το 
ελληνικό μεταναστευτικό ρεύμα στη διάρκεια του 20ου αιώνα, εντοπισμός στο χάρτη 
των τόπων στους οποίους κατεξοχήν μετανάστευαν οι Έλληνες και συγκέντρωση 
στοιχείων για τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους στο εξωτερικό. Δ2:248 Η θέση 
της γυναίκας στα μέσα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και στην Ιταλία.  

Συμπεράσματα - προτάσεις 

Με βάση τα ευρήματα της διερεύνησης, οι δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων 
Λογοτεχνίας του Γυμνασίου κινούνται στην κατεύθυνση της διαπολιτισμικής εκπαί-
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δευσης, σε περιορισμένο βαθμό. Στα συγκεκριμένα  βιβλία προωθούνται μεν ενεργη-
τικές μαθητοκεντρικές μέθοδοι, όπως η διερευνητική ανακαλυπτική, αλλά η ομαδο-
συνεργατική μέθοδος, η οποία ευνοεί ιδιαίτερα τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την 
ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, προτείνεται σχεδόν αποκλειστικά στις διαθε-
ματικές δραστηριότητες, κυρίως στο πλαίσιο μικρών project.  

Οι δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων, αν και παρέχουν πολλές ευκαιρίες ε-
παφής των μαθητών με στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, δεν περιλαμβάνουν σε 
όλες τις τάξεις και στον ίδιο βαθμό τη διαπολιτισμική οπτική. Οι περισσότερες δρα-
στηριότητες με σαφή διαπολιτισμικό προσανατολισμό, οι οποίες δίνουν ευκαιρίες και  
σε αλλοδαπούς μαθητές να εκφραστούν και να παρουσιάσουν στοιχεία του δικού 
τους πολιτισμού, συμβάλλοντας έτσι στην ισότιμη αντιμετώπιση και στη διάδραση 
των πολιτισμών, βρίσκονται στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ τάξης. Λιγότερες είναι οι 
δραστηριότητες αυτού του τύπου στην Α΄ τάξη και ελάχιστες στη Γ΄ τάξη. 

Στις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, όπου οι ενότητες των σχολικών βιβλίων Λο-
γοτεχνίας είναι θεματικές, οι δραστηριότητες με διαπολιτισμικό προσανατολισμό συ-
νοδεύουν κυρίως κείμενα τα οποία εντάσσονται σε ενότητες που σχετίζονται με ση-
μαντικά ζητήματα της κοινωνικής ζωής. Αναλυτικά, όπως φαίνεται παραπάνω στην 
ενότητα «Δραστηριότητες με διαπολιτισμικό προσανατολισμό», στην Α΄ τάξη περιο-
ρίζονται σε 4 θεματικές ενότητες από τις 13 του βιβλίου και στη Β΄ τάξη εκτείνονται 
σε 7 από τις 13 θεματικές ενότητες. Και στις δύο τάξεις, οι περισσότερες δραστηριό-
τητες τέτοιου τύπου βρίσκονται  στην ενότητα «Η αποδημία / Ο καημός της ξενιτιάς / 
Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα / Τα Μικρασιατικά / Οι πρόσφυγες». Στη Γ΄ τάξη, 
υπάρχουν μόνο 3 δραστηριότητες με διαπολιτισμικό προσανατολισμό και βρίσκονται 
σε ισάριθμες (3) ενότητες από τις 9 του βιβλίου. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ελάχιστα 
αξιοποιείται η πολιτισμική εμπειρία  όλων των μαθητών και, επομένως, δεν διευκο-
λύνεται η κατανόηση άλλων τρόπων ζωής. 

Από τις υπόλοιπες δραστηριότητες, που δεν έχουν σαφή διαπολιτισμικό προσανατο-
λισμό, ορισμένες μπορούν, με κατάλληλες παρεμβάσεις, να χρησιμοποιηθούν ως 
πλαίσιο διαλόγου και δίαυλος μηνυμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη δια-
πολιτισμικής συνείδησης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους γηγενείς και στους 
αλλοδαπούς μαθητές. Ωστόσο, όπως καταδεικνύεται πιο πάνω, στην ενότητα «Δρα-
στηριότητες ως έναυσμα διαλόγου με διαπολιτισμικό προσανατολισμό», σε όλες τις 
τάξεις, ο αριθμός αυτών των δραστηριοτήτων δεν είναι μεγάλος, αν ληφθεί υπόψη ο 
συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων των βιβλίων. 

Για την  επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προτείνεται περαιτέ-
ρω ενίσχυση της διαπολιτισμικής διάστασης των σχολικών εγχειριδίων Λογοτεχνίας 
του Γυμνασίου, όσον αφορά τις δραστηριότητες που συνοδεύουν τα κείμενα. Επίσης, 
είναι σημαντική η αύξηση του αριθμού των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, 
απλών αλλά και διαθεματικών, οι οποίες στηρίζουν την πολιτισμική και γλωσσική 
πολυμορφία και, ενθαρρύνοντας την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, παρέχουν 
ευκαιρίες έκφρασης των εμπειριών και βιωμάτων των αλλοδαπών μαθητών από τη 
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ζωή τους στις χώρες καταγωγής και στη χώρα που τώρα διαμένουν. Επιπλέον, ο ρό-
λος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την υλοποίηση των στόχων της διαπο-
λιτισμικής εκπαίδευσης, γι’ αυτό είναι αναγκαία η κατάρτιση και η επιμόρφωσή του. 
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να εφαρμόζει κατάλληλες στρατηγικές και πρακτι-
κές, ώστε να δίνεται έμφαση στις ομοιότητες, στα κοινά βιώματα και στις εμπειρίες 
των μαθητών. Βασική επιδίωξη αποτελεί «η διαπολιτισμική επικοινωνία που προϋπο-
θέτει τη γνώση της πολιτισμικής πραγματικότητας του άλλου, καθώς και των διαφο-
ρών, οι οποίες υφίστανται συγκριτικά με το οικείο πολιτισμικό πλαίσιο» (Κεσίδου, 
2008). 
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Περίληψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Α-
τόμων με Αναπηρία (Ν.4074/11-4-2012) αλλά και τις αρχές του Καθολικού Σχεδια-
σμού για τη Μάθηση (Universal Design for Learning – UDL), το Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προχώρησε στο σχεδιασμό ενός συνεργατικού διευρωπαϊ-
κού προγράμματος για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
στρατηγικών που αφορούν στη σχολική εκπαίδευση -ERASMUS+(ΚΑ2)- ανάμεσα 
σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ελβετία, Κύπρο, και Ολλανδία) με τη συμμετοχή 7 εταί-
ρων. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διδασκαλία των διακριτών ε-
θνικών Νοηματικών Γλωσσών (ΝΓ) των κωφών και βαρήκοων μαθητών ως πρώτη 
γλώσσα, μέσω ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, προκειμένου ως 
ομάδα στόχος να αποκτήσουν γλωσσική επάρκεια και να βελτιώσουν τις ακαδημαϊ-
κές τους δεξιότητες. Το έργο επιπλέον στοχεύει στην ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγη-
σης των κωφών και βαρήκοων μαθητών για την εκμάθηση της ΝΓ, τα οποία θα βασί-
ζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα της ΝΓ, καθώς και στην επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις–Κλειδιά: Κωφοί βαρήκοοι μαθητές, Νοηματική Γλώσσα, πρώτη γλώσσα, 
ενταξιακή δίγλωσση εκπαίδευση  

Εισαγωγή  

Το διευρωπαϊκό συνεργατικό πρόγραμμα: «SIGN FIRST», (Η διδασκαλία Ευρωπαϊ-
κών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα) βασίζεται στις αρχές της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και στο 
Καθολικό Σχεδιασμό για την μάθηση (Universal Design for Learning – UDL) (Izzo & 
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Bauer, 2015). Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 
στο άρθρο 24 για την Εκπαίδευση αναφέρει:  

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, συ-
μπεριλαμβανομένων: Της διευκόλυνσης της εκμάθησης της νοηματικής 
γλώσσας και της προαγωγής της γλωσσικής ταυτότητας της κοινότητας 
των κωφών. Της διασφάλισης ότι η εκπαίδευση των προσώπων, και ιδιαί-
τερα των παιδιών, που είναι […], κωφά ή τυφλά και κωφά, διεξάγεται με 
τις πιο κατάλληλες γλώσσες, τρόπους και μέσα επικοινωνίας για το συ-
γκεκριμένο άτομο και σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημα-
ϊκή και κοινωνική ανάπτυξη. 

Με γνώμονα τον Καθολικό Σχεδιασμό για τη μάθηση, τα εκπαιδευτικά συστήματα 
οφείλουν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές πρακτικές, εκπαιδευτικά 
εργαλεία και υπηρεσίες υποστήριξης, έτσι ώστε κάθε μαθητής να έχει τη δυνατότητα 
να εξελιχθεί με διαφορετικό τρόπο, ακολουθώντας διαφορετική μεθοδολογία και κά-
νοντας χρήση διαφορετικών μέσων και υλικών (Mace, Hardie, & Place, 1996∙ Tom-
linson, 2001∙ Σφυρόερα, 2007∙ Izzo & Bauer, 2015). Σύμφωνα με το κείμενο της  
Διακήρυξης του Παρισιού (The Paris Declaration, 2015), οι υπουργοί  παιδείας δε-
σμεύονται να εξασφαλίσουν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και τους νέους χωρίς απο-
κλεισμούς και διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο, να καταπολεμούν γεωγραφικές, κοι-
νωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, παρέχοντας σε όλα τα παιδιά τις απαραίτητες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να χτίσουν τη δική τους επιτυχημένη πορεία 
στην κοινωνία, και τέλος να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πρόωρης εγκατά-
λειψης του σχολείου και για τη βελτίωση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης 
όλων των νέων.  

Επάρκεια στη Νοηματική Γλώσσα (ΝΓ) και ακαδημαϊκή εξέλιξη 

Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία (90-95%) των κωφών παι-
διών έχουν ακούοντες γονείς (Mitchell & Karchmer, 2004∙ Κουρμπέτης & Χατζο-
πούλου, 2011) και μεγαλώνουν χωρίς να έχουν πρόσβαση στη γλώσσα των γονέων ή 
των κηδεμόνων τους. Με ελάχιστη πρόσβαση στην προφορική ομιλούμενη γλώσσα 
στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παιδιά στερούνται την ευκαιρία να αποκτήσουν 
μια πρώτη γλώσσα και ως εκ τούτου να αναπτύξουν επαρκώς τις επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες καθώς και να αντλήσουν γνώσεις για τον κόσμο γύρω τους. Επιπρόσθετα, 
τα κωφά και βαρήκοα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρές ακαδημαϊκές δυσκολίες κατά 
τη διάρκεια των μαθητικών τους χρόνων, ανεξάρτητα από τον τύπο του σχολείου ό-
που φοιτούν, γενικά ή ειδικά σχολεία για κωφούς (Marschark, Rhoten, & Fabich, 
2007∙ Mayer, 2009). Η γλωσσική ανάπτυξη και η απόκτηση γλώσσας είναι ένας ση-
μαντικός παράγοντας για την επιτυχία στο σχολείο (Woll, 1998). Οι κωφοί και βαρή-
κοοι μαθητές, προερχόμενοι από οικογένειες ακουόντων γονέων, χωρίς να εκτίθενται 
σε μια προσβάσιμη σε αυτούς γλώσσα, είθισται να εισέρχονται στο σχολείο με περιο-
ρισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες (Traxler, 2000∙ Dammeyer, 2014). 
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Αντίθετα, τα κωφά παιδιά κωφών γονέων παρουσιάζουν καλύτερες ακαδημαϊκές επι-
δόσεις και ομαλή κοινωνικό - συναισθηματική ανάπτυξη, γεγονός που οφείλεται στην 
κατάκτηση της ΝΓ ως μητρικής γλώσσας στα πρώτα χρόνια της ζωής τους κατά την 
κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης της γλώσσας, (Hrastinski & Wilbur, 2016∙ Hatzopoulou, 
2008∙ Hoffmeister, 2000∙ Prinz & Strong, 1998∙ Kourbetis, 1987). 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα της Σουηδίας και της Δανίας εφαρμόζοντας δίγλωσσα 
προγράμματα παρουσίασαν θεαματικά αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή πορεία των 
κωφών μαθητών, ενώ υπάρχουν εκτεταμένες έρευνες και στις ΗΠΑ, που αποδεικνύ-
ουν τα πλεονεκτήματα της απόκτησης ΝΓ από την προσχολική ηλικία (Baker, 2001). 
Η πιο πρόσφατη μελέτη (Hrastinski & Wilbur, 2016) έδειξε ότι τα παιδιά που έχουν 
επάρκεια στη ΝΓ, παρουσιάζουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, καλύτερη κα-
τανόηση του γραπτού λόγου, σωστή χρήση της προφορικής γλώσσας και καλή αντι-
ληπτική ικανότητα στις μαθηματικές έννοιες.  

Βασικοί στόχοι του προγράμματος “SIGN FIRST” 

Το διευρωπαϊκό πρόγραμμα «SIGN FIRST», (Η διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματι-
κών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα) αποσκοπεί στην καλλιέργεια της εγγραμματοσύνης 
των κωφών και βαρήκοων μαθητών μέσω της ανάπτυξης δίγλωσσων προγραμμάτων, 
και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικά ενταξιακού σχολικού περιβάλλοντος. 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη πρωτοποριακών εκπαιδευτικών 
υλικών για τη διδασκαλία της ΝΓ ως πρώτης γλώσσας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η 
δημιουργία ποιοτικού και αποτελεσματικού πλαισίου εκπαίδευσης ως προς τις στρα-
τηγικές και τις μεθόδους διδασκαλίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ακαδη-
μαϊκών επιδόσεων των κωφών και βαρήκοων μαθητών, ως ομάδα στόχο, συμβάλλο-
ντας στην  επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Συγκεκριμένα στόχοι  του προγράμματος είναι: 

1. Η επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με 
τις διαδικασίες και τις μεθόδους διδασκαλίας της ΝΓ ως πρώτης γλώσσας.  

2. Η δημιουργία και παροχή καινοτόμων διδακτικών υλικών στους εκπαιδευτι-
κούς για την αποτελεσματική διδασκαλία της ΝΓ ως πρώτης γλώσσας. 

3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε πρακτικές παρακολούθησης και εντοπισμού 
των παραγόντων κινδύνου σχολικής φοίτησης των κωφών και βαρήκοων μαθη-
τών, βελτιώνοντας τη συνεργασία με τους γονείς και άλλους εξωτερικούς φορείς. 

4. Η ανάπτυξη της εγγραμματοσύνης των κωφών και βαρήκοων μαθητών τόσο στη 
ΝΓ όσο και στη γραπτή γλώσσα. 

5. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών για την υλοποίηση απο-
τελεσματικών προγραμμάτων συνεκπαίδευσης.  
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6. Η μη-τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών για την προώθηση μιας 
αποτελεσματικής εκπαίδευσης συνολικά. 

7. Η βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την 
καλύτερη παροχή υπηρεσιών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα των κωφών 
και βαρήκοων μαθητών και τη διασφάλιση μιας καλής εκπαιδευτικής και ακαδη-
μαϊκής αρχής.  

Το πρόγραμμα «SIGN FIRST» αφορά τους μαθητές του νηπιαγωγείου και των δύο 
πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, ηλικίας 4-7 χρονών. Παρ’ όλα αυτά, το υλι-
κό που πρόκειται να παραχθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διδασκαλία της 
ΝΓ ως πρώτη γλώσσα σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων. Το πρόγραμμα είναι διακρα-
τικό καθώς οι προκλήσεις για την εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων μαθητών 
είναι κοινές σε όλο τον κόσμο. Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ ορ-
γανισμών που ασχολούνται με την εκπαίδευση κωφών σε διαφορετικά κράτη και η 
προώθηση της καινοτομίας κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη.  

Διακρατική συνεργασία 

Η διακρατική συνεργασία αποτελείται από εφτά διαφορετικούς οργανισμούς που 
προέρχονται από τέσσερις  χώρες: Ελλάδα, Ελβετία, Κύπρο και Ολλανδία. Η επιλογή 
των συμμετεχόντων έγινε με κριτήριο την εξειδίκευση των φορέων στην εκπαίδευση 
των κωφών και βαρήκοων μαθητών και την εμπειρία τους από προηγούμενα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα και συνεργασίες. Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν εξειδι-
κευμένη γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη υλικού δίγλωσσης εκπαίδευσης για κω-
φούς και βαρήκοους μαθητές και απασχολούν κωφούς επαγγελματίες. Επιπλέον, η 
εξειδικευμένη εθνική εμπειρία κάθε φορέα στους διαφορετικούς τομείς διδασκαλίας 
της ΝΓ ως πρώτη γλώσσα λειτουργεί συμπληρωματικά για την υλοποίηση των στό-
χων του προγράμματος και την προώθηση της δίγλωσσης προσέγγισης της εκπαίδευ-
σης των κωφών και βαρήκοων μαθητών συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (IEΠ), ως επιτελικό επιστημονικό όργανο 
που διενεργεί επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση 
των κωφών και βαρήκοων μαθητών, έχοντας ήδη αναπτύξει εξειδικευμένο προσβά-
σιμο υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη 
γλώσσα είναι ο συντονιστής του έργου.   

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είναι: (α) δύο πανεπιστήμια που εξειδικεύονται στην δι-
δασκαλία και την αξιολόγηση των ΝΓ, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών 
στην Ειδική Αγωγή της Ζυρίχης στην Ελβετία και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της 
Κύπρου στη Λευκωσία, (β) δύο σχολεία για κωφούς και βαρήκοους μαθητές που ε-
φαρμόζουν δίγλωσσα προγράμματα και διδάσκουν την ΝΓ ως πρώτη γλώσσα, το Ει-
δικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης και το Ειδικό Νηπιαγωγείο 
και Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Λυκόβρυσης – Πεύκης, (γ) το ερευνη-
τικό κέντρο Dutch Sign Centre, στην Ολλανδία. με εξειδίκευση στη δημιουργία ψη-
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φιακών λεξικών και στην έρευνα της Ολλανδικής Νοηματικής Γλώσσας (ΟΝΓ) και 
(δ) ο οργανισμός Habilis  (ΕΠΕ), με μεγάλη εμπειρία στην δημιουργία προσβάσιμου 
ψηφιακού υλικού για μαθητές με αναπηρία στην ενταξιακή εκπαίδευση. 

Τα παραδοτέα του προγράμματος 

Από το συνεργατικό διευρωπαϊκό πρόγραμμα «SIGN FIRST» προβλέπεται να προ-
κύψει ένα σύνολο παραδοτέων τα οποία θα αφορούν ερευνητικά αποτελέσματα, ανά-
πτυξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών και πο-
λυμεσικών εφαρμογών. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται:  

1. Να διενεργηθεί έρευνα για την καταγραφή του υπάρχοντος υλικού για τη δι-
δασκαλία της ΝΓ ως πρώτη γλώσσα και την εκμάθηση της στα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θα γίνει προσπάθεια να συλλεχθούν δεδομένα 
και για χώρες εκτός του ευρωπαϊκού χώρου. Στόχος της έρευνας είναι να χαρ-
τογραφηθούν: (α) τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα για τις Ευρωπαϊκές 
ΝΓ για τη διδασκαλία τους ως πρώτη γλώσσα, (β) το υπάρχον διδακτικό υλι-
κό, οδηγοί διδασκαλίας και άλλο υλικό για την εκμάθηση της ΝΓ ως πρώτη 
γλώσσα, (γ) οι καλές πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία 
της ΝΓ ως πρώτη γλώσσα στα κράτη, (δ) τα υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης 
και γλωσσικά τεστ για την γνώση και χρήση της ΝΓ από τους κωφούς και βα-
ρήκοους μαθητές, και (ε) τα υπάρχοντα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης εκπαιδευτικών για τη διδακτική της ΝΓ ως πρώτη γλώσσα.  

2. Να αναπτυχθούν αναλυτικά προγράμματα και οδηγοί διδασκαλίας της ΝΓ ως 
πρώτη γλώσσα προκειμένου να δοθούν τα απαραίτητα υλικά για την εφαρμο-
γή δίγλωσσων προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς. Με βάση τα υπάρχο-
ντα αναλυτικά προγράμματα για την ΕΝΓ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004). 
και το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό (Εικόνα 1.) για την εκμάθηση της ΝΓ 
ως πρώτη γλώσσα (Καρίπη, 2015) στις χώρες των εταίρων, στόχος του προ-
γράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα κοινό πλαίσιο σπουδών για τη διδασκαλία 
της ΝΓ ως πρώτη γλώσσα. Οι ΝΓ των χωρών μελών των φορέων που συμμε-
τέχουν προσεγγίζονται ως γλώσσες στόχος και επιχειρείται η συστηματική 
παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων τους με βάση το γε-
γονός ότι όλες οι ΝΓ ακολουθούν τις ίδιες γλωσσολογικές αρχές και έχουν 
κοινά γλωσσολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους σε επίπεδο γραμματικής 
και σύνταξης.  
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Εικόνα 1: Εφαρμογή για τη διδασκαλία της ΕΝΓ για την Α΄- Β΄ Δημοτικού 

3. Να δημιουργηθούν νέες εφαρμογές και καινούριο υλικό που θα προωθούν την 
εκμάθηση της ΝΓ και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από μαθητές 
και γονείς κωφών και βαρήκοων παιδιών για την ανάπτυξη, βελτίωση και 
καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην ΝΓ, όλων των ενδιαφερο-
μένων. Όλα τα υλικά που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου θα είναι 
προσβάσιμα και ελεύθερα για όλους τους πολίτες στη πλατφόρμα 
(www.sign1st.eu) που θα δημιουργηθεί για την προώθηση του προγράμματος 
και τη διάδοση των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων του έργου. 

4. Να παραχθούν εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ικανότητας των ΝΓ μέσω 
των οποίων θα αξιολογείται η γνώση της ΝΓ σε εκφραστικό και σε αντιληπτι-
κό επίπεδο, για παιδιά 4-12 ετών. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα περι-
λαμβάνουν την αξιολόγηση του λεξιλογίου της ΝΓ που έχει κατακτήσει ο μα-
θητής καθώς και την κατανόηση και την παραγωγή νοηματικού λόγου από 
αυτόν. 

5. Να γίνει εφαρμογή και αξιολόγηση του πολυμεσικού υλικού για τη διδασκα-
λία της ΝΓ ως πρώτη γλώσσα. Στόχος είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας των πολυμεσικών εφαρμογών καθώς και η επιμέλεια του υπάρχοντος 
υλικού σε επίπεδο εποπτικού υλικού και ο εμπλουτισμός του με καλές πρα-
κτικές όπως αυτές θα προκύψουν από την καταγραφή δεδομένων από τους 
εκπαιδευτικούς που θα το εφαρμόσουν. Τέλος προβλέπεται να πραγματοποιη-
θούν δύο σύντομες δράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο που σκοπό θα έχουν την 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΝΓ ως πρώτη γλώσσα. Τα πα-
ραδοτέα και όλες οι δράσεις του προγράμματος θα παρουσιαστούν σε ένα συ-
νέδριο το οποίο θα γίνει στην Ελλάδα το 2018.   

Συμπεράσματα 

Η καινοτόμος αυτή δράση για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών ΝΓ ως πρώτη γλώσσα σε 
κωφούς και βαρήκοους μαθητές καλύπτει τις γλωσσικές και επικοινωνιακές ανάγκες 

689

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

όχι μόνο των μαθητών αλλά των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους σε εθνικό 
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργούνται ίσες ευκαιρίες μάθησης,  συμμετοχής  
και  πρόσβασης στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνία. Το παραδοτέο υλικό μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί και από μαθητές που το μαθησιακό και επικοινωνιακό τους προφίλ 
δεν υποστηρίζεται επαρκώς από το σχολείο ή την οικογένεια. Η χρήση του εν λόγω 
υλικού αφενός καλύπτει τις απαιτήσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία, προάγει την προσβασιμότητα και την ένταξη και αφετέρου 
δημιουργεί ευκαιρίες διεύρυνσης της χρήσης των Τ.Π.Ε. και εξοικείωσης των μαθη-
τών με αυτές. Η βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού εξασφαλίζεται αφενός με τη 
δυνατότητα ευρείας εφαρμογής και χρήσης του παραγόμενου υλικού για διδακτικούς 
και επικοινωνιακούς σκοπούς και αφετέρου με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας, των 
προδιαγραφών και των δεδομένων της αξιολόγησης για το σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή άλλων παρόμοιων εγχειρημάτων. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, γονείς και επίσης καλύπτει και επιμορφωτι-
κούς σκοπούς. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών 
για την υποστήριξη του έργου τους. Συμπερασματικά, το έργο προάγει το σεβασμό 
και την αποδοχή της διαφορετικότητας και κατά επέκταση τη διαφοροποιημένη παι-
δαγωγική και την ενταξιακή εκπαίδευση βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Αποτελεί καθοριστικό παρά-
γοντα εξέλιξης των κωφών και βαρηκόων μαθητών. Το εκπαιδευτικό υλικό και λογι-
σμικό θα είναι διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.sign1st.eu και 
http://www.prosvasimo.gr/el/ . 

Το έργο SIGN FIRST (με κωδικό 2016-1-ELO1-KA201-023513) έχει χρηματοδοτη-
θεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτρο-
φιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, ΚΑ2. Η παρούσα δημοσί-
ευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
ΙΚΥ δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν. 
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Περίληψη 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η εισαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευ-
σης θεωρείται τα τελευταία χρόνια ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων της. Η επιχειρηματικότητα συνδέεται με το 
στρατηγικό τετράπτυχο: απασχόληση - ανάπτυξη - βελτίωση βιοτικού επιπέδου -
μεγέθυνση. Η επιχειρηματικότητα έχει αρχίσει να απασχολεί σοβαρά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Στην Ελλάδα τα περισσότερα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
Οικονομικής, κυρίως, Κατεύθυνσης έχουν εισάγει στα προγράμματα σπουδών τους 
μαθήματα επιχειρηματικότητας ή έχουν ιδρύσει Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας. 
Στα προγράμματα Επιχειρηματικότητας που εφαρμόζονται σε αρκετά Γυμνάσια, Γε-
νικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, αλλά και σε πολλές δράσεις επιχειρημα-
τικότητας, που έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, παιδιά που δεν εμφανίζουν κα-
νένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σχολείο, παρουσιάζουν αρχηγικές τάσεις στο πλαί-
σιο των προγραμμάτων και των δράσεων αυτών και κερδίζουν το σεβασμό των συμ-
μαθητών τους. Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα ισοπεδώ-
νουν τα χαρισματικά παιδιά, με αποτέλεσμα να επιβιώνουν εκείνα τα παιδιά που έ-
χουν κλίση στους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης της γραφής και της ανάγνωσης.  

Λέξεις κλειδιά: Επιχειρηματικότητα, Σχεδιασμός δράσεων υγιούς επιχειρηματικότη-
τας, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Οικονομική επιστήμη. 

Εισαγωγή 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για τη δρα-
στηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός 
οργανισμού να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου να 
επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος. Ένας άλλος ορισμός της 
επιχειρηματικότητας είναι αυτός που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που κι-
νητοποιούν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών (Σαρρή κ.ά, 2012). Η επιχειρηματικότητα επικεντρώνει την προσοχή της 
στο άτομο, στις επιλογές του, στις ενέργειες εκείνες στις οποίες προβαίνει κατά την 
έναρξη, εξαγορά, λειτουργία μιας επιχείρησης και στη διαδικασία λήψης στρατηγι-
κών αποφάσεων. 

Η επιχειρηματικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι συμβάλλει στη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας, στην ανάπτυξη μιας χώρας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
(Κατσέλη κ.ά, 2003). Αποτελεί βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, απελευθερώ-
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νει το δυναμικό του ατόμου και προσφέρει στους καταναλωτές ποικιλία επιλογών. 
Νέες και μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν όλο και περισσότερες νέες θέσεις εργασίας 
(μεταξύ 2005 και 2010 σε Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο το 8% των ταχέως 
αναπτυσσόμενων νέων επιχειρήσεων δημιούργησε το 60% των νέων θέσεων εργασί-
ας στο σύνολο και στις Η.Π.Α. 350.000 νέες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις δημιούρ-
γησαν τα 2/3 όλων των νέων θέσεων εργασίας μεταξύ 2006 - 2010). Οι κύριοι παρά-
γοντες που προάγουν την επιχειρηματικότητα είναι: Άνθρωποι, πόροι, σωστές υποδο-
μές, επιμορφωτικά προγράμματα, εκπαίδευση, νέες ιδέες, τεχνολογία, γνώση και δε-
ξιότητες, ποιότητα, ηγεσία και όραμα (Μυλωνάς, 2010). 

Eπιχειρηματική εκπαίδευση στο σχολείο στην Ευρώπη 

Η ανάπτυξη και προαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης αποτελεί εδώ και πολλά 
χρόνια έναν από τους μείζονες στόχους της πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσμών και 
των κρατών-μελών (Μυλωνάς, 2010). Η υψηλή ανεργία των νέων, η οικονομική κρί-
ση και οι ραγδαίες αλλαγές που σχετίζονται με τη σύνθετη οικονομία και κοινωνία 
της γνώσης, καθιστούν ουσιώδεις τις εγκάρσιες δεξιότητες, όπως είναι η επιχειρημα-
τικότητα, όχι μόνο για τη διαμόρφωση του τρόπου σκέψης των νέων, αλλά επίσης και 
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της γνώσης και των νοοτροπιών που είναι μείζονος 
σημασίας για την ανάπτυξη της αντίληψης για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη.  

Ωστόσο, αν και κάποιες χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία 
να προωθήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση, άλλες χώρες βρίσκονται μόλις στην 
αρχή. Στις σκανδιναβικές χώρες επικρατούν πιο ώριμες στρατηγικές που αφορούν 
στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία 
είναι χώρες που αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους στην καινοτομία, που είναι στενά 
συνδεδεμένη με την επιχειρηματική εκπαίδευση, μέσα από τις σταθερά υψηλές θέσεις 
που καταλαμβάνουν παγκοσμίως στον εν λόγω τομέα. Στα Δυτικά Βαλκάνια, η Βοσ-
νία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας έχουν επίσης χαράξει συγκεκριμένες στρατηγικές για την επιχειρηματική 
εκπαίδευση. Στις μισές από τις χώρες που καλύπτει η Έκθεση (Δίκτυο Ευρυδίκη), η 
επιχειρηματική εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του πρωτο-
βάθμιου επιπέδου με τη μορφή του διαθεματικού μαθήματος. Κατά το έτος 2014/15, 
ενσωματώθηκε στα υποχρεωτικά μαθήματα του πρωτοβάθμιου επιπέδου σε 14 χώρες. 
Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι περισσότερο καθιερωμένη στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ποικίλλουν. Συναντάται ως ξεχωρι-
στό μάθημα ή στο πλαίσιο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής (κυ-
ρίως στις κοινωνικές επιστήμες, τα οικονομικά και τις επιχειρηματικές σπουδές). 

Αν και η επιχειρηματική εκπαίδευση κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, εξακολουθεί να είναι συνηθέστερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενσωμα-
τώσει την επιχειρηματικότητα σε υποχρεωτικά μαθήματα, όπως είναι τα οικονομικά 
και οι κοινωνικές επιστήμες. Σε δύο χώρες (Λιθουανία, Ρουμανία) η επιχειρηματικό-
τητα αποτελεί χωριστό υποχρεωτικό μάθημα. Τέσσερις χώρες (Λιθουανία, Ρουμανία, 
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Λιχτενστάιν και Νορβηγία) προβλέπουν τη διδασκαλία πρακτικών επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων.  

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Πολωνίας υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα «Βασικές 
έννοιες για τη λειτουργία επιχειρήσεων» σε όλα τα σχολεία της Γενικής Δευτεροβάθ-
μιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επι-
χειρηματικής νοοτροπίας και η εκμάθηση του τρόπου σύστασης μιας επιχείρησης. 
Στην Αυστρία μαθήματα επιχειρηματικότητας αποτελούν υποχρεωτικά μέρος του 
Προγράμματος Σπουδών της Τεχνικής Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης π.χ. με τη μορφή ίδρυσης και λειτουργίας μιας εικονικής επιχείρησης. Η συμμε-
τοχή σε μαθήματα επιχειρηματικότητας στα Επαγγελματικά οικονομικά σχολεία της 
Μέσης εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.  

Η επιχειρηματική εκπαίδευση αφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του τρό-
που σκέψης των εκπαιδευομένων, ώστε να είναι σε θέση να μετατρέπουν δημιουργι-
κές ιδέες σε επιχειρηματική δράση. Πρόκειται για μια βασική ικανότητα για όλους 
τους εκπαιδευόμενους, η οποία προάγει την προσωπική ανέλιξη, την ενεργό συμμε-
τοχή των πολιτών, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα (Σαρρή, κ.ά, 
2012) 

Aναγκαιότητα εισαγωγής της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο Ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα 

Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι δυνατό να συντελέσει στην ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικότητας μέσω της παροχής γνωστικών εφοδίων επιχειρηματικής εκπαίδευσης (Πα-
πακωνσταντίνου, 2002). Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας καθίσταται λοιπόν 
αναγκαία. Τα επιχειρήματα είναι υπέρ της έναρξης μιας τέτοιας στρατηγικής προσα-
νατολισμένης στην προετοιμασία των ατόμων, κυρίως των νέων, για την απόκτηση 
δεξιοτήτων, εργαλείων, τεχνικών, που θα τους καταστήσουν ικανούς να αντιμετωπί-
σουν τις επιχειρηματικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Η ανάπτυξη της ιδέας της επιχει-
ρηματικότητας σε νέους ανθρώπους αποτελεί μια ευκαιρία για την απασχόληση, την 
εκμετάλλευση κοινοτικών κυρίως κονδυλίων, που χρηματοδοτούν μέσω επιδοτήσεων 
ή ενισχύσεων τις δράσεις νέων επιχειρηματιών και τελικά την ανάπτυξη της ίδιας της 
οικονομίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (Μυλωνάς, 2010). 

Η πολιτεία με κατάλληλες παρεμβάσεις και με τη συνδρομή και τις τεκμηριωμένες 
προτάσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να δημιουργήσει το αναγκαίο και 
ικανό πλαίσιο προετοιμασίας και παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσανατο-
λισμένων και προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις, στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, στη δημιουργία γενικότερα εκπαιδευτικής επιχειρηματικής στρατηγικής και 
πολιτικής (Κανελλόπουλος κ.ά, 2003). 

Η δημιουργία και ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης απαιτεί και προϋποθέ-
τει την ύπαρξη ενός μηχανισμού, που θα καθορίσει τα προγράμματα, τους σκοπούς 
και τους στόχους, τα αποτελέσματα και τις εκπαιδευτικές δομές, καθώς και τις στρα-
τηγικές επίτευξης των ανωτέρω. 
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Πρέπει επίσης να καθοριστούν επακριβώς οι ομάδες - στόχοι του προγράμματος, η 
ενεργοποίηση ανθρωπίνου και υλικού κεφαλαίου, η επιλογή συγκεκριμένων μαθημά-
των και εκπαιδευτικού δυναμικού, ικανού να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή, η 
ανάλυση και ο εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών και τελικά η απόκτηση ικανο-
τήτων και δεξιοτήτων αποτελεσματικών ως προς το επιχειρείν. 

Απαιτείται επίσης μια σφαιρικότερη ενημέρωση και πληροφόρηση για την αναγκαιό-
τητα της ύπαρξης και λειτουργίας «πιλοτικών» επιχειρηματικών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων με βασικό στόχο η κοινωνία να αποκτήσει διαφορετική αντίληψη για το 
τι είναι ο σύγχρονος επιχειρηματίας και να ενσωματώσει και αποδεχτεί τους νέους 
εκπαιδευμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα κληθούν στην πράξη να αποδείξουν και 
να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις με αποτελεσματικό, ουσιώδες, ηθικό και 
ρεαλιστικό τρόπο (Σαρρή κ.ά, 2012). 

Οι δυο βασικοί φορείς και τομείς της σύγχρονης οικονομίας (ιδιωτικός και δημόσιος) 
πρέπει να μάθουν ή να εκπαιδευτούν να μάθουν να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται 
αρμονικά στη δημιουργία αποτελεσματικού οικονομικού κλίματος και να εκμεταλ-
λεύονται από κοινού τις υπάρχουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Καταγραφή των δεδομένων της Εκπαίδευσης στην  Επιχειρηματικότητα στο 
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα  

• Οι θυρίδες επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 
• Οι εικονικές επιχειρήσεις με τελικό δικαιούχο τη Σιβιτανίδειο Σχολή 2005-2006 

(συμμετοχή: 2.200 εικονικές μαθητικές επιχειρήσεις, 31.500 μαθητές, 1.100 εκ-
παιδευτικοί στις 13 ειδικότητες). 

• Ο διαγωνισμός «επιχειρηματικής ιδέας» και «επιχειρηματικού πλάνου» με την 
επωνυμία «Venture 2002» 

• Το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» που εφαρμόστηκε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τον ΣΕΒ από το 2001-2005. 

• Η εισαγωγή στο αναλυτικό πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο μαθημάτων Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Ε-
πιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Αρχών Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Ανά-
πτυξης, Πολιτικής Παιδείας 

• Η λειτουργία της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων  με το αρμόδιο τμήμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
το οποίο προωθεί και εποπτεύει εθελοντικά Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας 
(Προγράμματα Επιχειρηματικότητας) στα σχολεία Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευ-
σης. 

• Η λειτουργία των 79 Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού (ΚΕΣΥΠ) στις 13 περιφέρειες της χώρας και η εισαγωγή της συμβουλευ-
τικής ως υποστηρικτικής υπηρεσίας στα σχολεία. 

• Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των Τ.Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος «Επαφή 
μαθητών με το εργασιακό περιβάλλον». 

• Η δραστηριότητα «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων» στα ΤΕΕ. 
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• Τα Θερινά Σχολεία επιχειρηματικότητας. 
• Ειδικές σχολικές δραστηριότητες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Επιχειρηματι-

κότητα Νέων, Οικονομία και Εγώ για μαθητές Γυμνάσιου, Οικονομία και Επιχει-
ρηματικότητα για μαθητές Λυκείου).  

• Προγράμματα ERASMUS+ KA2 στα οποία συμμετέχουν πολλές σχολικές μονά-
δες της Ελλάδας (κυρίως από το χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), είτε ως 
συντονιστικά σχολεία, είτε ως εταίροι σε σχολικές συμπράξεις. Σε αρκετά από τα 
προγράμματα αυτά οι θεματικές ενότητες και οι δράσεις που υλοποιούνται ανα-
φέρονται στην επιχειρηματικότητα, στις επιχειρηματικές συμπράξεις, στην καινο-
τομία, στη μαθητεία και πρακτική άσκηση, στις e-επιχειρήσεις. 

Πιο αναλυτικά στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων», και σύμφωνα με τους 
στόχους της ενιαίας Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής πολιτικής το 2001 το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο υλοποίησε το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» σε Γυ-
μνάσια και Τ.Ε.Ε. με σκοπό να διερευνήσει τις δυνατότητες γενικευμένης εφαρμογής 
του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας στην τυπική Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., Σ.Ε.Β, 2003). Το υλικό που διανεμήθηκε είχε 
Τρείς θεματικές ενότητες: Τα Οικονομικά του Ατόμου, Τα Οικονομικά της Επιχείρη-
σης και Τα Διεθνή Οικονομικά. Στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 
κατά τα έτη 2001-2002 σε πανελλαδικό επίπεδο συμμετείχαν: 400 μαθητές, 30 καθη-
γητές, 30 στελέχη επιχειρήσεων, 16 Γενικά Λύκεια, Γυμνάσια και Τεχνικά Επαγγελ-
ματικά Εκπαιδευτήρια (15 δημόσια και 1 ιδιωτικό) (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., Σ.Ε.Β, 2003). Το 
Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» συνεχίστηκε πιλοτικά για 4 σχολικά έτη 
μέχρι και το 2004-2005. Στο πρόγραμμα «Οικονομία και Εγώ» - Γυμνάσιο ΦΕΚ 
7/9/2005 η θεματολογία της δραστηριότητας περιελάμβανε: Σχεδιασμό ατομικού και 
οικογενειακού προϋπολογισμού, προσδιορισμό επιπέδου τιμών, διαφήμιση (Μαγου-
λά, 2006). Το όλο πρόγραμμα ήταν οργανωμένο με ενδεικτικό  χρονοδιάγραμμα  
δράσεων. Στο πρόγραμμα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα – Λύκειο ΦΕΚ 
7/9/2005 βασικοί στόχοι της δραστηριότητας ήταν: η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής 
(επιχειρηματικών δεξιοτήτων) στους μαθητές, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αυτοπεποί-
θησης, η καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η κι-
νητοποίηση των μαθητών για έκφραση και δημιουργία (ανάπτυξη καινοτομιών), ώστε 
να διεκδικήσουν ενεργό συμμετοχή στο οικονομικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι» (Μα-
γουλά, 2006). Τα Προγράμματα «Οικονομία και Εγώ»  και «Οικονομία και Επιχειρη-
ματικότητα», στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα, λειτούργησαν σε  προαιρετι-
κή βάση, κυρίως μέσω των Προγραμμάτων ΣΕΠ (Αγωγής Σταδιοδρομίας) (ΥΠΕΠΘ, 
Π.Ι., Σ.Ε.Β, 2003).  

Από το 2005 ξεκινάει η δράση «Σωματείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας - ΣΕΝ», 
μέσω της οποίας υλοποιούνται δράσεις επιχειρηματικότητας στα σχολεία υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Παιδείας εντός και εκτός του σχολικού προγράμματος (σε προ-
αιρετική βάση). Στη δεκαετία 2005-2015 συμμετείχαν πάνω από 52.000 μαθητές. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τα τέλη  του 2009 ξεκίνησε 
σχετικά πιο στοχευμένα την υλοποίηση δράσεων με  σκοπό να φέρει τους μαθητές 

697

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

πιο κοντά στην αγορά εργασίας, και να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε εκπαι-
δευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς  επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 
1η Δράση: Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας  μεταξύ Εκπαιδευτικών Ι-
δρυμάτων Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης και Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας  Τε-
χνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  
2η Δράση: Η υποστήριξη και ποιοτική αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής-
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυ-
ξης με την υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας, όπως το Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και ΙΕΚ για Α-
πόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας. 
3η Δράση: Εντατικοποίηση των  δράσεων  Επιχειρηματικότητας στα σχολεία:  
Α. Περισσότερα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, που  σχετίζονται με τους 
τομείς: Προσωπική Ανάπτυξη & Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής, Εργασιακές Σχέσεις 
& Τομείς Επαγγελμάτων, Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Σπουδές & Εργασία στην Ευ-
ρώπη. 
Β. Στοχευμένη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Σωματείο «Επιχειρη-
ματικότητα Νέων» Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JAGreece).  

Στους δύο πίνακες που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των πιο ση-
μαντικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την  επιχειρηματικότητα στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση (επεξεργασία εμού του ιδίου). Παρατίθενται ο τίτλος του προ-
γράμματος, το περιεχόμενο αυτού συνοπτικά, η βαθμίδα στην οποία υλοποιείται ή 
υλοποιήθηκε, η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και η δυνατότητα ή μη συμ-
μετοχής σε διαγωνισμούς εθνικούς ή διεθνείς είτε με φυσική παρουσία των συμμετε-
χόντων είτε ηλεκτρονικά. 

Πίνακας 1: Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
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Πίνακας 2: Εξειδικευμένα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση 

 
 
 
Σύγχρονες Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της καινοτο-

μίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας - 2016 

Προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό να εξοι-
κειωθούν οι μαθητές/τριες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έννοια 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι 
η επιχειρηματική δράση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Σκοπός των 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι: 

• Να αναδείξουν τη σύνδεση μεταξύ της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας, να συμβάλουν στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής και ευ-
ρύτερης κοινωνίας, με σεβασμό πάντα προς το φυσικό περιβάλλον. 

• Να ωθήσουν τους/τις μαθητές/τριες στην ανάληψη καινοτόμων κοινωφελών πρω-
τοβουλιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν με βιωματικό τρόπο τη δυνατότητά τους 
να συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη. 

• Να καλλιεργήσουν στους/στις μαθητές/τριες στάσεις και δεξιότητες που συνδέο-
νται με την κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας, να προωθήσουν την 
αλληλεγγύη και να εξυπηρετήσουν το γενικό καλό του κοινωνικού συνόλου.  

Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να  αναπτύξουν προσωπικές 
δεξιότητες, όπως: κοινωνική υπευθυνότητα, στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, συ-
νεργασία και ανάληψη ρόλων ευθύνης, ικανότητα επικοινωνίας, αποτελεσματική δια-
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χείριση χρόνου (Μυλωνάς, 2010). Παράλληλα ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους 
και διάφορα  επαγγέλματα που ίσως ταιριάζουν στην  προσωπικότητά τους. Οι δρα-
στηριότητες αυτές είναι δυνατό να υλοποιηθούν είτε στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού, είτε να ενταχθούν σε πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά 
προγράμματα, είτε στο Μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες» των Α’ και  Β’ τάξεων του 
Λυκείου, καθώς και στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων του Γυμνασίου, του  Γε-
νικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) (Σαλτερής, 2010).  

Υποστήριξη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτής της θεματικής προσφέρει το 
Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν./JA Greece). Το ΣΕΝ προτείνει σχετικά  
προγράμματα που προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών ανάμεσα σε μαθη-
τές/τριες από διαφορετικά σχολεία, διαφορετικές περιοχές της χώρας και διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα, ενώ αναδεικνύουν τον ρόλο και την αξία του  εθελοντισμού 
για την κοινωνική ανάπτυξη. Προγράμματα που προτείνονται από το Σ.Ε.Ν./JA 
Greece σε  αυτή τη θεματική είναι τα εξής:  

Α. Εικονική Επιχείρηση (Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)  
Από το 2013 – 2016 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 200 μαθητικές εικονικές 
επιχειρήσεις σε σχολεία όλης της επικράτειας, τα οποία έχουν επιπλέον τη δυνατότη-
τα να συνεργάζονται μεταξύ τους, συστήνοντας διασχολικούς μαθητικούς συνεταιρι-
σμούς και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και πρακτικές από διαφορετικά κοινωνικά πε-
ριβάλλοντα και συνθήκες.  
Β. Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας (Γ’ Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) 
Το πρόγραμμα υλοποιείται εξολοκλήρου μέσω διαδικτύου και εστιάζει στην έννοια 
της κοινωνικής επιχείρησης. Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να ενθαρρύνει τους/τις 
μαθητές/τριες να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλή-
ματα και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες που 
χρειάζεται να αναπτύξουν για να γίνουν ενεργοί και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι 
πολίτες και υπεύθυνοι επαγγελματίες στο μέλλον. Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας είναι η διενέργεια διαδικτυακού διαγωνισμού, ενώ παρέχεται υποστήριξη μέσω 
διαδικτύου από εθελοντές - στελέχη επιχειρήσεων. 
Γ. Λοιπές δράσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχει-
ρηματικότητας 
Προτείνεται, επίσης, η πραγματοποίηση ευρύτερων εκπαιδευτικών δράσεων που α-
φορούν σε γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που συνδέονται με την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα μέσω της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας. Τέτοιες δράσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν τη διά ζώσης ή διαδικτυακή συνεργασία του σχολείου με 
φορείς της αγοράς εργασίας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επι-
χειρηματικότητας, ή την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις συνεργασίας η συμμετοχή των φορέων της αγοράς εργασίας θα πραγματο-
ποιείται σε εθελοντική βάση.  
Δ. Young Business Talents  
Διαγωνισμός με επιχειρηματικό προσομοιωτή (business simulator) για μαθητές 1ης, 
2ας, 3ης Λυκείου κάθε τύπου) που επιτρέπει στους μαθητές να εξασκηθούν στη λήψη 
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όλων των αποφάσεων μέσα σε μια εικονική «εταιρεία», την εταιρία της ομάδας τους. 
Οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα περιφερειακό και  εθνικό διαγωνισμό, στο Διαδίκτυο, 
που θα αποτελέσει ένα συναρπαστικό κίνητρο με τη χρήση του προσομοιωτή (ίδια 
εμπειρία με αυτήν της πραγματικής διοίκησης μιας εταιρείας, ένα εργαστήριο για να 
βιώσεις τον επιχειρηματικό κόσμο, στοιχεία για τις μελλοντικές αποφάσεις σχετικές 
με τις σπουδές ή το επάγγελμα, θεωρία για εμπέδωση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιο-
τήτων). 

Προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση 

1. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στο πρό-
γραμμα σπουδών των μαθημάτων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου. Προτεί-
νεται να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου 
μάθημα «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
και Φορολογική Δεοντολογία» αντίστοιχα, τα οποία θα αποσκοπούν: 

A. Στην ανάπτυξη μέσω βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και διαθεματικής διδακτι-
κής προσέγγισης, δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης και επιχειρηματικού 
πνεύματος στους μαθητές.  
B. Στην πληροφόρηση των νέων για τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών σχε-
δίων και πως αυτά καταρτίζονται.  
2. Χρειάζεται επίσης διάχυση της «κουλτούρας επιχειρηματικότητας» στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του  Γενικού Λυκείου. Οι ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο αποτελούν 
μια ευκαιρία εισαγωγής της διδασκαλίας της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Εκ-
παίδευση. Τα θέματα των Project στο Λύκειο εμπίπτουν στους κύκλους: α) «Ανθρω-
πιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Μαθηματικά, 
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
Η καλλιέργεια «επιχειρηματικής κουλτούρας» μπορεί να συνδυαστεί με τα θέματα 
των  Ερευνητικών Εργασιών  στο  Γενικό Λύκειο με την υλοποίηση συγκεκριμένων  
επιχειρηματικών σχεδίων και οργάνωση δραστηριοτήτων  
(έρευνα πεδίου) από τους μαθητές.  
 
3. Να δοθεί έμφαση στην Τεχνική- Επαγγελματική εκπαίδευση με εισαγωγή στο  α-
ναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Επιχειρηματικότητα»  ή «Επιχειρηματικότητα 
και ανάπτυξη» 
4. Ταυτόχρονη διάχυση της επιχειρηματικότητας στα διδασκόμενα μαθήματα  της 
κάθε ειδικότητας. 
5. Κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και  Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης από τα ΚΕΣΥΠ.  
6. Ενεργή εμπλοκή του Επαγγελματικού προσανατολισμού και των Αρχών Ανάπτυ-
ξης Ανθρώπινου  Δυναμικού για την προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας 
στους  μαθητές. 

Η ανεπαρκής παροχή ειδικής κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους τρό-
πους  εισαγωγής της έννοιας της επιχειρηματικότητας στην Αίθουσα διδασκαλίας και 
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η τρέχουσα έλλειψη σχεδίων εκπαίδευσης για την κάλυψη του κενού αυτού έχει λει-
τουργήσει ανασταλτικά (Παπαναούμ, 2008). Χρειάζεται επιτακτικά επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη διδακτική, τις ειδικές τεχνικές και μεθό-
δους διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας (Μυλωνάς, 2010). 

Προτείνεται να οργανώνονται στο σχολείο βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες που να καθοδηγούν τους μαθητές να διαχειρίζονται πραγματικές οικονομικές 
καταστάσεις προκειμένου οι μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση: 

 Η απόκτηση ορθολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς μέσω έρευνας πεδίου 
και διεξαγωγή από τους μαθητές ερευνών αγοράς στη γειτονιά τους. 

 Η διοργάνωση φιλανθρωπικών αγορών (bazaar) με κατασκευές και έργα μα-
θητών με εμπλοκή και της κοινότητας στην οποία βρίσκεται το κάθε σχολείο. 

 Η διοργάνωση μεταξύ σχολείων «μαθητικών επιχειρηματικών διαγωνισμών» 
π.χ. Λειτουργία εικονικών επιχειρήσεων.  

 Η εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η προσπάθεια μείωσης του 
ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μα-
θητών. 

 Σαφέστερος προσδιορισμός στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά 
με την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και προσπάθεια απόκτησης «οικο-
νομικά εγγράμματων πολιτών». 

Συμπεράσματα 

Η επιχειρηματικότητα είναι τελικά νοοτροπία. Είναι η ανίχνευση και η κινητοποίηση 
των ταλέντων και των δυνατοτήτων των μαθητών για έκφραση και δημιουργία. Είναι 
η υπέρβαση των αναστολών και του φόβου των μαθητών μπροστά στο ενδεχόμενο 
της αποτυχίας. Είναι οι γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες με ορθολογικά 
κριτήρια σε καινοτόμες εφαρμογές. Είναι η τόλμη τελικά για ενεργό συμμετοχή στο 
κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι με δεξιότητες συναισθηματικής νοη-
μοσύνης.  

Η νέα «κουλτούρα» αυτής της επιχειρηματικότητας συνίσταται στην ικανότητα των 
μαθητών να αποκωδικοποιούν τα οικονομικά γεγονότα και τη δυναμική τους. Πρό-
κειται ουσιαστικά για αλλαγή τρόπου σκέψης και στάσης ζωής από τους μαθητές. Για 
να γίνει αυτό χρειάζονται στοχευμένες δράσεις και οργανωμένο πλαίσιο. Η καλλιέρ-
γεια του επιχειρηματικού πνεύματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να απο-
τελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ενερ-
γητικών οικονομικών πολιτικών για την πρόληψη της ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού των νέων ανθρώπων.  

Δουλεύοντας το σχολείο και στο πλαίσιο του υγιούς επιχειρηματικού πνεύματος, ο 
μαθητής: θα πάρει την επιχειρηματική γνώση με βιωματικό τρόπο, θα πάψει να είναι 
ένας παθητικός δέκτης και θα παίρνει πρωτοβουλίες, δεν θα φοβάται την ανάληψη 
κινδύνου, θα σκέφτεται με ορθολογικά κριτήρια και θα λαμβάνει αποφάσεις, θα με-
τατραπεί έτσι σε δημιουργό της γνώσης. Η ανάπτυξη της οικονομίας μας μπορεί να 
επιτευχθεί με την επένδυση στην ευρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία στη 
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή με την επένδυση στη διδασκαλία της υγιούς επι-
χειρηματικότητας.  
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  Η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στην Α’ ΓΕΛ. 

Α. Μπεγέτη-Κυριακοπούλου 

κλ. ΠΕ19   M.Ed 
abegeti@gmail.com 

Περίληψη 

Η διδασκαλία της Πληροφορικής βοηθά τον έφηβο μαθητή να αναπτύξει την κριτική 
του ικανότητα αλλά προωθεί και ενισχύει τις δυνατότητές του, ώστε να πραγματο-
ποιεί ποιοτική μελέτη του εκάστοτε αντικειμένου που τον απασχολεί. Του δίνεται με 
αυτό τον τρόπο η ευχέρεια να συνδυάζει τη μελέτη με την πρακτική εφαρμογή της 
γνώσης. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές διδασκαλίας με την υποστήριξη της 
τεχνολογίας και αντίστροφα, αποτελούν ισχυρό εργαλείο ώστε ο μαθητής να μεταλ-
λαχθεί σε σκεπτόμενο μαθητή. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικές τεχνικές, προγραμματισμός,  ιστότοποι wiki. 

Εισαγωγή 

Το σχολείο  αποτελεί  για τον εκπαιδευτικό τον επαγγελματικό χώρο εργασίας του 
αλλά  συγχρόνως  είναι και εκπαιδευτικό περιβάλλον βελτίωσης  των  υπαρχόντων, 
αλλά και απόκτησης νέων ικανοτήτων. Είναι ο  χώρος όπου  προωθείται η ποιοτική 
μάθηση για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους,  η οποία  πραγματοποιείται  μέσα 
από περιοδική ή και ταχύρυθμη επιμόρφωση, ενδοσχολική επιμόρφωση αλλά και την 
αυτομόρφωση (Μπεγέτη, 2016c).  

Σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός και τα οποία υποστηρίζουν  την ενερ-
γητική μάθηση και αξιοποιούν την υπάρχουσα εμπειρία των μαθητών είναι (Κόκκος 
& Λιοναράκης, 1998): 

Οι Ερωτήσεις- Απαντήσεις, 

Συζήτηση, 

Ο «Καταιγισμός ιδεών» 

Οι Ομάδες εργασίας 

Η Επίδειξη 

Η Πρακτική άσκηση. 
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Επίσης καινοτόμες μορφές μάθησης είναι δυνατόν να υλοποιηθούν μέσα από περι-
βάλλοντα τα οποία υποστηρίζονται από την τεχνολογία. Η δημιουργία χώρου-forum 
ή blog  όπου αναρτώνται βιντεοσκοπημένα βιωματικά εργαστήρια και θεωρητικό υ-
λικό που αφορά τις διδακτικές ενότητες αποτελεί ένα ακόμα αποτελεσματικό μέσο το 
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μαθησιακή διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαι-
δευτικοί μελετούν το υλικό που υπάρχει εκεί, σχολιάζουν, βελτιώνουν και εφαρμό-
ζουν το υλικό στην πράξη (Μπεγέτη, 2016c).  

Το σχολικό έτος 2015-16 σε δύο διαφορετικά Γενικά λύκεια  34 μαθητές της Α’ ΓΕΛ 
κλήθηκαν να εργαστούν με συγκεκριμένο υλικό για 5 διδακτικές ώρες στα πλαίσια 
της ενότητας Προγραμματισμός του υπολογιστή. Στην αρχή έγινε η παρουσίαση του 
περιβάλλοντος της Python. Στη συνέχεια μέσα από έτοιμες εφαρμογές οι μαθητές 
κλήθηκαν να κατανοήσουν την έννοια της μεταβλητής, τις εντολές που θα χρησιμο-
ποιηθούν αλλά και τι σημαίνει στην πράξη συντακτικό λάθος μέσω των δομών της   
ακολουθίας και   της επιλογής.  

Διδάσκοντας με  Python 

Η εργασία των μαθητών γίνεται ανά ομάδες (Jaques, 2001) στο Εργαστήριο Πληρο-
φορικής. Δίνονται έτοιμα προγράμματα στον πίνακα ή σε φωτοτυπία. Γίνεται συζή-
τηση ως προς το τι παρατηρεί  ο  μαθητής στα έτοιμα προγράμματα που δίνονται, και 
εκμαιεύεται η θεωρία. 

Επιλέχτηκε η Python   λόγω των   παρακάτω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (Gad-
dis, 2015): 

Κώδικας  χωρίς αρχική δήλωση μεταβλητών. 

Δωρεάν δυνατότητα  μεταφόρτωσης   και αναβάθμισης του λογισμικού της γλώσσας 
(Welcome to Python.org, 2017). 

Χρησιμοποίηση ιστοσελίδων  όπου γράφουμε και «εκτελούμε» τα προγράμματα  σε 
Python  (Codeskulptor, 2017). 

   Οι μαθητές εργάζονται ανά ομάδες (Jaques, 2001), έχοντας τα προγράμματα σε έ-
ντυπη μορφή ή στον ασπροπίνακα. Απαντούν σε ερωτήσεις που ανά επίπεδο ξετυλί-
γουν τη γνώση χρησιμοποιώντας το υλικό που τους παρέχεται. Το υλικό αυτό αποτε-
λείται από λυμένες και άλυτες ασκήσεις (ΠΣΔ, 2016). Οι άλυτες εφαρμογές στηρίζο-
νται στις λυμένες εφαρμογές ώστε ο μαθητής να μπορέσει από μόνος του  να δίνει 
μόνος λύσεις  (Ντιούι, 1980; Χριστόπουλος, 2005) αποκτώντας έτσι και αυτοπεποί-
θηση αλλά και να δει έμπρακτα  και χωρίς άγχος, τι ακριβώς ζητάμε μέσα από ένα 
προγραμματιστικό περιβάλλον.  Ζητούνται ασκήσεις τύπου Σωστό-Λάθος, τύπου α-
ντιστοίχισης και η σχεδίαση απλών προγραμμάτων. 
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Σχεδιασμός και πραγματοποίηση της έρευνας για την Python 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 σε 34 μαθητές της Α΄τάξης 
του Γενικού Λυκείου και στα πλαίσια του  ωραρίου  διδασκαλίας του μαθήματος Ε-
φαρμογές Πληροφορικής και στην ενότητα 2 με τον τίτλο «Προγραμματιστικά περι-
βάλλοντα-Δημιουργία εφαρμογών» του σχολικού βιβλίου (Πανσεληνάς κ.α., 2013), 
έγινε η έρευνα σε 34 μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου. 

Σκοπός της παρούσης  έρευνας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας  που έχουν οι έ-
φηβοι μαθητές με κριτικό πνεύμα αλλά και δημιουργικότητα, να απασχολούνται με 
τον προγραμματισμό του υπολογιστή. Μέσα από αυτή την έρευνα αναζητήθηκαν οι 
λόγοι  που επηρεάζουν αρνητικά  τους μαθητές ως προς τον προγραμματισμό.  Η έ-
ρευνα  περιλάμβανε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας  ήταν το θεωρητικό μέρος της Py-
thon και ο δεύτερος άξονας το πρακτικό μέρος της γλώσσας. Διατυπώθηκε το ερευ-
νητικό ερώτημα : «Σε τι βαθμό η Python θα μπορέσει να επιλύσει τα μαθησιακά προ-
βλήματα του μαθητή  σε σχέση με τον προγραμματισμό;» (Μπεγέτη, 2016b). 

Η έρευνα  (Cohen & Manion, 1994) περιλαμβάνει  : 

Το υλικό με τις λυμένες και άλυτες ασκήσεις σε γλώσσα Python  με το οποίο εργά-
στηκαν οι μαθητές (Αγγελιδάκης, 2015; Briggs, 2013),   Το Ερωτηματολόγιο που συ-
μπλήρωσαν οι μαθητές με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, και τη Συνέντευξη από 
τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Την ημέρα που συγκεντρώθη-
καν τα ερωτηματολόγια ήταν παρόντες 28 μαθητές συνολικά (15 + 13). Σχηματικά το 
παρακάτω διάγραμμα  αναπαριστάνει τα ποσοστά που προκύπτουν από την ομαδο-
ποίηση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων. 

 

Σχήμα 1: Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία 
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Συμπερασματικά  οι μαθητές  με την υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό αλλά και από 
τη μορφή του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού αντιμετώπισαν με θετική διάθεση 
τον προγραμματισμό και μια νέα γλώσσα προγραμματισμού. Κατάφεραν να χειρι-
στούν βασικά δομικά στοιχεία της γλώσσας αλλά και να δημιουργήσουν τα δικά τους 
απλά προγράμματα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και μέσα στα χρονικά όρια που υ-
πήρχε ευχέρεια. Οι καθηγητές που μετείχαν στην προσπάθεια αυτή διαπίστωσαν από 
τεχνικής φύσεως στο λογισμικό κάποια μικρά αλλά αντιμετωπίσιμα προβλήματα. Οι 
μαθητές είχαν ενδιαφέρον για το μάθημα και όλοι ασχολήθηκαν με έστω και ένα 
πρόγραμμα. Δεν υπήρχαν προβλήματα κατά τη διδασκαλία και οι μαθητές αποκόμι-
σαν εμπειρία και πρακτικές γνώσεις σε θέματα προγραμματισμού (Μπεγέτη, 2016b) . 

Εφαρμογές Πληροφορικής 

Το σχολικό έτος 2016-17 στο χρονικό διάστημα 16/1/2017-13/2/2017 σε τμήμα 18 
ατόμων πραγματοποιήθηκε έρευνα ως προς το θέμα  της πληροφορικής που τελικά 
προσελκύει τους μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος. Ο προβληματισμός προέκυ-
ψε από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα ήταν εντελώς διαφοροποιημένο από τα 
προηγούμενα τμήματα της Α’ ΓΕΛ διότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς αντιμε-
τώπιζαν τις γνώσεις με πρακτικό πνεύμα, με ενδιαφέρον σε ό,τι έχει άμεση πρακτική 
εφαρμογή και χωρίς διάθεση για εμβάθυνση των γνώσεων ακόμα και από αυτούς 
τους μαθητές που ξεχώριζαν σαν καλύτεροι. Επίσης υπήρχε έντονα διαφοροποιημένη 
συμπεριφορά κατά την διάρκεια του μαθήματος με βία και έντονες φωνές αν κάτι δεν 
γινόταν όπως έκριναν οι μαθητές, παρενόχλησης των γειτονικών ομάδων για να μην 
εργάζονται και γενικά φαινόμενα bulling που στα προηγούμενα χρόνια στο μάθημα 
αυτό, που είναι και επιλεγόμενο,  δεν είχαν παρουσιαστεί.  

Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν: «Η διαφορετικότητα των μαθητών αποτε-
λεί εμπόδιο στην αποτελεσματική μάθηση σε θέματα Εφαρμογών Πληροφορικής;». 
Τέθηκαν δύο άξονες μελέτης του θέματος. Ο ένας ήταν το θεωρητικό μέρος του αντι-
κειμένου που θα απασχολούσε τους μαθητές και ό άλλος άξονας οι πρακτικές εφαρ-
μογές που θα υλοποιούσαν οι μαθητές με το δάσκαλο αλλά και την ομάδα τους ως 
υποστηρικτή. 

Σε πρώτη φάση για  το θεωρητικό μέρος τους μαθήματος χρησιμοποιήθηκε το σχολι-
κό βιβλίο και συγκεκριμένα η ενότητα «Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος» σελ. 
134-135 και η ενότητα Wikis σελ. 128,129. Την πρώτη διδακτική ώρα, ζητήθηκε από 
τους μαθητές να καταγράψουν οι ίδιοι θεωρητικές ερωτήσεις και να εντοπίσουν τις 
απαντήσεις τύπου αποστήθισης. Αφού επιστράφηκαν διορθωμένες οι εργασίες τους,  
ζητήθηκε για το ίδιο θεωρητικό θέμα να σχεδιάσουν ερωτήσεις τύπου Σωστό – Λάθος 
και αντιστοίχισης. Τις διορθωμένες εργασίες τους  σε μία διδακτική ώρα τις πληκτρο-
λόγησαν στο open office writer ή δημιούργησαν διαφάνειες με το Οpen Οffice Ιm-
press. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν ανά ομάδα διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου. Αν ήδη υπήρχε κάποια να χρησιμοποιήσουν αυτή.  
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Με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, και έχοντας βοήθεια από το σχολικό 
βιβλίο, τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν χώρο wiki στον οποίο να καταγράψουν τις 
θεωρητικές ερωτήσεις που είχαν σχεδιάσει στα προηγούμενα μαθήματα.  Επέλεξαν  
τους ιστότοπους wikispaces  και pbworks για τα wikis. Tέθηκε ένας περιορισμός στο 
πλήθος των ερωτήσεων που θα κοινοποιούσαν για να μην είναι  πολύς ο χρόνος κα-
ταγραφής των ερωτήσεων αλλά και των απαντήσεων. Το γεγονός αυτό  θα κούραζε 
την πλειοψηφία των μαθητών και ίσως εγκατέλειπαν.  Τέλος τους ζητήθηκε να κοι-
νοποιήσουν τα wiki  μεταξύ τους ανά ομάδα και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τα 
υπόλοιπα παιδιά από αυτά που σχεδίασαν το wiki.  

Συνολικά διατέθηκαν  5 διδακτικές ώρες για όλες τις προαναφερόμενες εργασίες. Την 
6η διδακτική ώρα τους δόθηκε το ερωτηματολόγιο 2  που συμπλήρωσαν ατομικά 
προκειμένου να καταγραφεί η άποψη τους για την εργασία που είχε γίνει. Ενδιάμεσα 
είχαν χαθεί 3 διδακτικές ώρες που σημαίνει ότι χρονικά υπήρχαν ενδιάμεσα κενά. 

Οι απαντήσεις σε ραβδόγραμμα ανά ερώτηση καταγράφονται στο Σχήμα 
6(Παράρτημα). Ο πίνακας 1 που συγκεντρωτικά περιέχει το ποσοστό των μαθητών 
ανάλογα με τις απαντήσεις παρατίθενται στο Παράρτημα της εργασίας (Σχήμα 4). Τα 
επί τοις εκατό ποσοστά περιέχονται στον Πίνακα 2 της παρούσης εργασίας (Παράρ-
τημα, Σχήμα 4). Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο στην ερώτηση 1 διαπιστώ-
νουμε ότι σύμφωνα με τη βαθμολογία του σχ. έτους 2016-17 του α’ τετραμήνου 12 
μαθητές (Ποσοστό 12/15=80%) έχουν βαθμολογία μικρότερη του 18 και μόνο 3 είναι 
αριστούχοι (ποσοστό 3/15=20%). Βέβαια 6 μαθητές (ποσοστό 6/15=40%) έχουν 
βαθμολογία  από 15.1-18. Επομένως, το επίπεδο των μαθητών ως προς τη βαθμολο-
γία τους  είναι από μέτριο προς άριστο για την πλειοψηφία των μαθητών.  

Οι λόγοι που επέλεξαν οι μαθητές το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής  ήταν ότι 
τους αρέσει η Πληροφορική (7/15=47%), ότι είναι ενδιαφέρον μάθημα (2/15=13%), 
για κανένα συγκεκριμένο λόγο (3/15=20%), δύο μαθητές  απάντησαν ότι δεν γνωρί-
ζουν γιατί το επέλεξαν (2/15=13%) και ένας μαθητής δεν απάντησε στην ερώτηση 
(1/15=7%). Διαπιστώνουμε ότι ποσοστό 67% παρακολουθούν το μάθημα γιατί τους 
ενδιαφέρει η Πληροφορική και το μάθημα. Άρα επέλεξε συνειδητά το μεγαλύτερο  
ποσοστό των μαθητών να παρακολουθεί το μάθημα γιατί θέλει να ασχοληθεί με τις 
εφαρμογές  της Πληροφορικής. Επίσης, οι 14 στους 15 μαθητές εργάζονται σε ομάδες 
, γεγονός που αποδεικνύει ότι η εργασία πραγματοποιείται ομαδοσυνεργατικά σε πο-
σοστό 14/15=94%.  

Στην ερώτηση 4 έχουμε σε ποσοστό 7/15=47% να έχει η ομάδα εργασίας τη δική της 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ στο υπόλοιπο ποσοστό χρησιμοποιεί ή 
ομάδα ηλεκτρονική διεύθυνση μέλους της ομάδας. Τα ποσοστά είναι περίπου στο 
50%. Πιθανολογείται ότι προέκυψε κάτι τέτοιο για να επιταχυνθούν οι εργασίες της 
ομάδας γιατί παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα κατά την απόδοση διευθύνσεων 
ταχυδρομείου.    Το γεγονός ότι  σε ποσοστό 9/15= 60% των μαθητών θεωρούν απλή 
τη δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποδεικνύει ότι οι μαθητές έχουν εξοι-
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κειωθεί με την συγκεκριμένη διαδικασία εκτός του φετινού μαθήματος. Υπάρχουν 
βέβαια και 2 μαθητές που δηλώνουν ότι δεν τα καταφέρνουν ποσοστό 2/15=13%. Ε-
πίσης  ποσοστό 8/15=53% δεν ζήτησαν βοήθεια για να έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο και οι υπόλοιποι βοηθήθηκαν από τον καθηγητή, άλλο μαθητή ή από την Wik-
ipedia. Κανένας δεν είδε βίντεο από το διαδίκτυο για να έχει οδηγίες από εκεί.  

Στην ερώτηση 7 «Η ομάδα σας δημιούργησε wiki» διαπιστώνουμε ότι σε ποσοστό 
12/15=80% οι μαθητές δημιούργησαν wiki. Σύμφωνα με το διάγραμμα στο Σχήμα 2 
έχουμε  ποσοστό των μαθητών  10/12=83%  ότι βρήκαν την εργασία με τα wiki αρκε-
τά ενδιαφέρουσα και αναζήτησαν βοήθεια στον καθηγητή τους, σε συμμαθητή τους 
και σε βίντεο του youtube.  Επίσης ποσοστό 10/12=83% επικοινώνησαν μέσω wiki με 
1 ή και 2 άλλες ομάδες, ενώ ποσοστό 2/12=17% με 3 και πλέον ομάδες εργασίες. 

 
Σχήμα 2: Ραβδογράμματα ερωτήσεων 8, 9 και 10 

Από τις ερωτήσεις 6 και 8 και το διάγραμμα του Σχήματος 3 που ακολουθεί 
διαπιστώθηκε ότι για  τη δημιουργία του χώρου wiki οι μαθητές  ζήτησαν σε ποσοστό 
7/12=58% βοήθεια από τον καθηγητή. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι χρειάζονται και 
προτιμούν τον δάσκαλο ως υποστηρικτή παρά το διαδίκτυο ή τους υπόλοιπους 
συμμαθητές τους.  Ακόμα η επικοινωνία και μέσω διαδικτύου με 2 ομάδες σε 
ποσοστό 7/12=58% έδειξε ότι γρήγορα, μεθοδικά και ουσιαστικά έκαναν την εργασία 
που τους ζητήθηκε και ολοκλήρωσαν. Βέβαια εμφανίστηκαν και τεχνικά προβλήματα 
κατά την επικοινωνία μέσω των wikis, αλλά κανένας από τους μαθητές δεν έδειξε 
ενδιαφέρον μετά το μάθημα να ασχοληθεί με την επίλυσή τους. 
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Σχήμα 3: Ραβδογράμματα ερωτήσεων 6  και 8. 

Συγκριτικά με τις δύο εργασίες που πραγματοποίησαν οι μαθητές (Παράρτημα, Σχή-
μα 6), δηλαδή δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημιουργία wiki, είναι α-
ξιοσημείωτο ότι σε ποσοστό 8/15=53% δεν χρειάστηκαν καμιά βοήθεια για το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, ενώ σε ποσοστό 100% χρειάστηκαν βοήθεια για το wiki από 
τον καθηγητή, ή συμμαθητή τους ή από video του youtube. Για το wiki σε ποσοστό 
4/12=33% χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για βοήθεια, ενώ οι υπόλοιποι τον καθηγητή 
ή συμμαθητή τους.  

Συγκεντρωτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι πλειοψη-
φικά το μάθημα της Πληροφορικής έχει ενδιαφέρον για τους μαθητές και είναι πόλος 
έλξης, αλλά και αντικείμενο έρευνάς τους. Ο βαθμός ως προς τον οποίο αρέσκονται 
να μελετούν νέα αντικείμενα ποικίλλει αλλά με την υποστήριξη του καθηγητή τους 
και την ομαδοσυνεργατική εργασία μέσα στην τάξη είναι σε θέση να αποδώσουν σχε-
τικά ικανοποιητικά. Επίσης το διαδίκτυο αποτελεί πηγή πληροφοριών αλλά και υπο-
στήριξης στην εργασία τους, όταν τους  κατευθύνουμε ως προς το θέμα αναζήτησης. 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι: 

 Η γλώσσα Python, χωρίς να είναι ο αυτοσκοπός, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
εργαλείο για τη μύηση στον προγραμματισμό λόγω της ευκολίας χειρισμού  της. 

 Η διαρκής ενημέρωση-βελτίωση-τροποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού αλλά 
και η προσαρμογή του με τις εκάστοτε μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών 
είναι παράγοντας που συντελεί στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

 Η υποστήριξη της μάθησης με προοδευτικά βήματα, η αναζήτηση της μάθησης 
και όχι η απλή παροχή γνώσεων, αλλά και η συνεργατικότητα έτσι ώστε να αυξά-
νεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών  αποτελούν σημαντικά στοιχεία υποστήριξης 
της διδασκαλίας. 

 Η διαρκής εξάσκηση με μικρό άγχος για αποτυχία ενισχύει την αυτοεκτίμηση των 
μαθητών. Οδηγούνται με αυτό τον τρόπο σε νέες γνώσεις βασιζόμενοι και στην 
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εμπειρία τους αλλά και στις δεξιότητές τους. Δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το  θε-
ωρητικό μέρος του προγραμματισμού και της επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά 
τους ενδιαφέρει η πρακτική εργασία με άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα. 

Βιβλιογραφία 

Briggs, R. J.(2013). Python for kids A playful introduction to programming. San 
Francisco. 

Cohen, L.,& Manion,L.(1994). Mεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Εκδόσεις Με-
ταίχμιο, 320-344. 

Gaddis, T.(2015). Ξεκινώντας με την Python. Μετ./Επιμ Δρακόπουλος Μ./Φερεντίνος 
Ν. Αθήνα: Εκδ. Da Vinci. 

Jaques D.(2001). Μάθηση σε ομάδες. Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν ομάδες ενήλι-
κων εκπαιδευομένων. Αθήνα: Εκδ. Μεταίχμιο. 

Vecchi G.(2003). Διδάσκοντας μαζί, μαθαίνοντας μαζί. Μτφ. Καλογνώμης, Ι. Αθήνα: 
Εκδ. Σαββάλας, 201-216. 

Αγγελιδάκης, Ν.(2015). Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python. ISBN 978-
960-93-7364-7. 

Ντιούι, Τ.(1980). Εμπειρία  και εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδ. Γλάρος.  

Πανσεληνάς, Γ., &Αγγελιδάκης, Ν.,  &Μιχαηλίδη, Α., &Μπλάτσιος, Χ., 
&Παπαδάκης, Σ., &Παυλίδης, Γ., &Τζαγκαράκης, Ε., &Τζωρμπατζάκης, Α.(2013). 
Εφαρμογές Πληροφορικής. Α΄ Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Εκδ. Διόφαντος Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΕΠ. Κωδικός Βιβλίου:0-22-0226 ISBN 978-960-06-
4894-2. 

ΠΣΔ.(2016).Ηλεκτρονική σχολική τάξη η-τάξη. Διαθέσιμο on: 
http://eclass.sch.gr/modules/course_info/index.php?course=EL39131 προσπελάστηκε 
στις 20/2/2017 . 

Κόκκος, Α., &Λιοναράκης, Α., (1998). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχέ-
σεις διδασκόντων – διδασκομένων . Τόμος Β. Πάτρα : ΕΑΠ. 

Μπεγέτη, Α.(2016a). Εκπαιδεύοντας τους καθηγητές. Παιδαγωγικές τεχνικές διδα-
σκαλίας. 16o Πανελλήνιο συνέδριο Φυσικής. Αίγινα 17 -20 Μαρτίου 2016. Τόμος Γ 
σελ. 68. 

Μπεγέτη, Α. (2016b). Διδάσκοντας Python στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου.              
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής. Ναύπλιο 15-17 Απριλίου 

711

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



2016. Θέμα : «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – 
Ρόλος και Εφαρμογές». 

Μπεγέτη, Α., &Τσεφαλά, Ε.(2016c). Ο ρόλος των σύγχρονων  τεχνικών διδασκαλίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  1 (Σχ. έτος 2015-16) 

Πόσο εύκολα εντοπίζετε στα προγράμματα τις μεταβλητές με ακέραιες τιμές (int); 

α. Καθόλου,  β. Αρκετά,  γ. Πολύ, δ. Πάρα πολύ, ε. Άριστα 

 2.  Έχετε καταλάβει τον τρόπο που συντάσσουμε την εντολή  if; 

α. Καθόλου,  β. Αρκετά,  γ. Πολύ, δ. Πάρα πολύ, ε. Άριστα 

 3. Εάν σας δοθεί ένα έτοιμο πρόγραμμα μπορείτε να περιγράψετε τι κάνει κάθε εντο-
λή; 

α. Καθόλου,  β. Αρκετά,  γ. Πολύ, δ. Πάρα πολύ, ε. Άριστα 

4. Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα απλό πρόβλημα γράφοντας το αντίστοιχο πρό-
γραμμα σε Python; 

α. Καθόλου,  β. Αρκετά,  γ. Πολύ, δ. Πάρα πολύ, ε. Άριστα 

Συνέντευξη (Σχ. έτος 2015-16) 

ΕΡΏΤΗΣΗ  1.  Τι  προβλήματα προέκυψαν σε σχέση με: 

Α. Την   εύρεση και εγκατάσταση του λογισμικού της  Python. 
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B. To εργαστήριο Πληροφορικής. 

Γ. Τον προγραμματισμό μαθήματος (επάρκεια διδακτικών ωρών,  απώλεια  μαθημά-
των). 

ΕΡΏΤΗΣΗ  2.  Πώς αντιμετώπισαν  οι μαθητές την Python; 

ΕΡΩΤΗΣΗ  3. Τι δυσκόλεψε  την διδασκαλία της Python; ( Αν υπήρξε τέτοιο πρό-
βλημα). 

ΕΡΩΤΗΣΗ  4. Πορεία δράσης για το συγκεκριμένο τμήμα σε σχέση με την Python  
μέχρι την λήξη του σχολικού έτους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  5.  Καταγράψτε την προσωπική σας άποψη από την μέχρι στιγμής ε-
μπειρία σας στην διδασκαλία της Python. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  2  (Σχ. έτος 2016-17) 

1.Σε ποια βαθμολογική κλίμακα είσαι σύμφωνα με το μέσο όρο της βαθμολογίας  σου 
στο Α’ τετράμηνο του σχ. έτους 2016-17; 

Α.  < 10      Β. 10-15       Γ. 15.1 - 18        Δ.  18.1  -  20 

2. Γιατί  επέλεξες το μάθημα  Εφαρμογές Πληροφορικής; 

3.Η ομάδα  εργασίας σου στον υπολογιστή από πόσα άτομα αποτελείται; 

Α. 01        Β. 02        Γ. 03 

4.Η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί η ομάδα σου είναι της 
ομάδας ή ανήκει σε μέλος της ομάδας; 

Α. σε  μέλος    Β. δικό μου  email  Γ. της ομάδας 

5.Πόσο δύσκολη θεωρείς τη διαδικασία  για τη δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου; 

Α. Απλή   Β. Μέτριας δυσκολίας  Γ.Δύσκολη   Δ.Πολύ δύσκολη  E.δεν τα καταφέρνω 

6.Στην προσπάθειά σου να έχεις ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου  ζήτησες ή θα 
ζητήσεις βοήθεια από : 

Α. καθηγητή σου, Β. συμμαθητή σου,  Γ.video  ΥouΤube, Δ. Wikipedia,  Ε.καμιά βο-
ήθεια 

7.Η ομάδα σου δημιούργησε χώρο wiki; 
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Α.  Ναι  Β. Όχι 

ΑΠΑΝΤΑΤΕ   ΜΟΝΟ  ΑΝ ΔΩΣΑΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ   ΝΑΙ   ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ   7. 

8. Αν  δημιούργησες χώρο wiki,  τι βοήθεια χρειάστηκες για να το κάνεις; 

Α. καθηγητή σου, Β. συμμαθητής σου,  Γ.video youtube, Δ. wikipedia,  Ε. Καμιά βο-
ήθεια 

9.Στην περίπτωση που δημιουργήσατε χώρο wiki, με πόσες ομάδες είχατε επικοινω-
νία; 

Α. 01      Β. 02      Γ. 03    Δ. περισσότερες από 03 

10. Στην περίπτωση που δημιουργήσατε χώρο wiki , ήταν ενδιαφέρουσα η εργασία σε 
χώρο wiki; 

A. Καθόλου   Β.Αρκετά    Γ.Πολύ    Δ.Πάρα πολύ 

Πίνακες  - Διαγράμματα 

  Α Β Γ Δ Ε 
Ερώτηση 
1 0 6 6 3   
 Ερ. 3 1 9 5     
Ερ. 4 3 5 7     
Ερ. 5 9 3 1 0 2 
Ερ. 6 2 2 0 3 8 
Ερ. 7 12 3       
Ερ. 8 7 4 4 0 0 
Ερ. 9 3 7 1 1   
Ερ. 10 0 10 2 0   

 Σχήμα 4: Πίνακας 1 με τα δεδομένα από το Ερωτηματολόγιο 2 

  Α Β Γ Δ Ε 
Ερ. 1 0 40 40 20   
Ερ. 3 6,666667 60 33,33333     
Ερ. 4 20 33,33333 46,66667     
Ερ. 5 60 20 6,666667 0 13,33333 
Ερ. 6 13,33333 13,33333 0 20 53,33333 
Ερ. 7 80 20       
Ερ. 8 46,66667 26,66667 26,66667 0 0 
Ερ. 9 20 46,66667 6,666667 6,666667   
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Ερ. 10 0 66,66667 13,33333 0   

Σχήμα 5. Πίνακας 2 με τα Ποσοστά %  για το Ερωτηματολόγιο 2 

 

Σχήμα 6: Ραβδόγραμμα για το Σχήμα 4 
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως Βασική Συνιστώσα του Οργανωσιακού και 
Διοικητικού Πλαισίου των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Λεοντίδης Ευθύμιος 
Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. & Ερευνητής 

Διδάκτορας Πληροφορικής 
leon@di.uoa.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την εφαρμογή των βασικών αρ-
χών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο πλαίσιο των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.). Ορμώμενη από την κείμενη νομοθεσία που διέπει 
τη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
τις εκπαιδευτικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτικούς αυτούς οργανι-
σμούς, επιχειρεί να προσεγγίσει από την πλευρά της σύγχρονης διοικητικής πράξης 
το σημείο τομής με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να αξιοποιηθεί η φιλοσοφία της για τη διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε 
πτυχή της λειτουργίας τους. Παράλληλα, συμπλέκοντας την κεντρική φιλοσοφία της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με το οργανωσιακό και διοικητικό πλαίσιο των 
Δ.Ι.Ε.Κ., όπως αυτό καθορίζεται από τον κανονισμό της λειτουργίας τους, επιχειρεί 
να διερευνήσει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τις διαδικασίες που ενυπάρχουν στο 
λειτουργικό τους πλαίσιο, οι οποίες διασφαλίζουν τη σταθερή και διαρκή βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και του εκπαιδευτικού προϊόντος αυτών των οργανι-
σμών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να συνεξεταστεί η γενικότερη φιλοσοφία της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε σχέση με τη δομή και τη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. και 
να αναδειχθούν τα κρίσιμα σημεία που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αξιοποίηση 
των βασικών αρχών της σύγχρονης αυτής μορφής διοικητικής αντίληψης, με σκοπό 
την ποιοτική αναβάθμιση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών οργανισμών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Διοίκηση της Εκπαίδευσης. 

Εισαγωγή 

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης  είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 
που ανήκουν στην αδιαβάθμητη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ως βασι-
κό σκοπό τους να παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση (Ν. 5954/2014 ΦΕΚ 
1807Α'/02-07-2014). Ανάλογα με την υποδομή τους, διαθέτουν επιμέρους ειδικότητες 
σε διάφορα αντικείμενα κατάρτισης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη των 
σπουδαστών τους σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, με σκοπό να τους καταστή-
σουν ικανούς και ανταγωνιστικούς για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να α-
νταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της. Για το σκοπό αυτό διαθέτουν εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, κυρίως ωρομίσθιων εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να 
παράσχουν τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και 
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τεχνικές ικανότητες, έτσι ώστε οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. να αποκτήσουν τα κατάλ-
ληλα προσόντα και εφόδια για να αναζητήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες και να με-
γιστοποιήσουν την πιθανότητα να ενταχθούν με επιτυχία στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 
και ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα Δ.Ι.Ε.Κ. διαθέτουν προγράμματα σπουδών τα οποία οργανώνο-
νται σε ομάδες προσανατολισμού επαγγελμάτων, τομέων και ειδικοτήτων σύμφωνα 
με συγκεκριμένους οδηγούς σπουδών. Οι οδηγοί σπουδών περιγράφουν με σαφή και 
εμπεριστατωμένο τρόπο το επαγγελματικό προφίλ κάθε ειδικότητας και αναλύουν 
διεξοδικά τις μεθόδους διδασκαλίας και τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες των μαθημάτων της κάθε ειδικότητας, καθώς και τις αντί-
στοιχες πιστωτικές μονάδες. Για το σκοπό αυτό, η εκπαίδευση και κατάρτιση των 
σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ., λαμβάνει χώρα όχι μόνο σε αίθουσες διδασκαλίας, αλλά 
και σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστηριακά κέντρα, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρή-
σεις ή ενοικιαζόμενα κτίρια που εξασφαλίζουν τον σχετικό εξοπλισμό και τα ανάλογα 
μέσα διδασκαλίας καθώς και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των 
μαθημάτων. 

Εκτός όμως από την παροχή συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επίπεδο κα-
τάρτισης, οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς ένα πρό-
γραμμα κατάρτισης, αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία τους 
δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής 
κατάρτισης και να αποκτήσουν το αντίστοιχο Δίπλωμα Πιστοποίησης (Ν. 5954/2014 
ΦΕΚ 1807Α'/02-07-2014). Με βάση αυτό το μοντέλο λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., ανα-
δεικνύεται μία τριαδική προοπτική η οποία αναπτύσσεται, αφενός μεν προς την κα-
τεύθυνση της παροχής υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης, με απώτερο 
στόχο την ομαλή ένταξη των καταρτιζομένων στην παραγωγική διαδικασία, αφετέ-
ρου στη διασφάλιση ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, των πόρων, των μέσων 
και των μεθόδων διδασκαλίας και κατά τρίτον στη δυνατότητα διασύνδεσης τόσο με 
την τοπική κοινωνία όσο και με την ευρύτερη αγοράς εργασίας, μέσα από την εκπό-
νηση και προσφορά των κατάλληλων και επικαιροποιημένων, με βάση τις τρέχουσες 
ανάγκες, προγραμμάτων σπουδών και τη σύνταξη αντίστοιχων οδηγών σπουδών που 
θα συμβάλλουν στην απόκτηση από τους σπουδαστές πιστοποιημένων προσόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμη παράμετρο και καίριο αρωγό στην οργάνωση και λειτουρ-
γία των Δ.Ι.Ε.Κ., αποτελεί η διοίκησή τους. Σε επίπεδο διοίκησης τα Δ.Ι.Ε.Κ. οργα-
νώνονται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, σε ένα ιεραρχικό σχήμα διοί-
κησης, το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή και ένα ή δύο, κατά περίπτωση Υπο-
διευθυντές, ενώ συνεπικουρείται από τη Γραμματεία, στην οποία απασχολούνται μό-
νιμοι ή αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι. Βασική μέριμνα αυτού του διοικητικού 
σχήματος, είναι η υλοποίηση του σκοπού λειτουργίας των εκπαιδευτικών αυτών ορ-
γανισμών και η εξασφάλιση των συνθηκών και των προϋποθέσεων παροχής υψηλής 
ποιότητας εκπαιδευτικού έργου προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής επαγ-
γελματικής κατάρτισης. Επομένως, στις αρμοδιότητες των διοικητικών στελεχών των 
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Δ.Ι.Ε.Κ., εμπίπτει η άμεση και σε υψηλό βαθμό εμπλοκή τους στο σχεδιασμό, την 
εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία αυτού του εί-
δους των οργανισμών με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι αυτές συνίστανται σε ένα πλαί-
σιο δράσης που χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και ποιότητα. 

Από την άλλη πλευρά, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εισάγει μία νέα φιλοσοφία στο 
πεδίο της διοίκησης, δίνοντας έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου των 
διαδικασιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός οργανισμού. Σύμ-
φωνα με αυτή τη φιλοσοφία, κάθε οργανισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο 
υποσυστημάτων, η αλληλεπίδραση των οποίων καθορίζει τη συνολική συμπεριφορά 
του (Deming, 2000). Η θεώρηση αυτή, επιτρέπει στην ουσία να υιοθετηθεί μία συ-
στημική προσέγγιση στην οργάνωση και λειτουργία ενός οργανισμού, η οποία εστιά-
ζει στην αλληλεξάρτηση των επιμέρους τμημάτων που συναποτελούν τον οργανισμό. 
Με τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει τη δυνατότητα να εστιάζει 
τόσο στις εσωτερικές αλληλεπιδράσεις που διέπουν τη λειτουργία ενός οργανισμού 
όσο και στις εξωτερικές, οι οποίες αφορούν τις εισροές που δέχεται από το εξωτερικό 
περιβάλλον στο οποίο εδράζεται και τις οποίες συνεξετάζει και αποτιμά σε σχέση με 
το παραγόμενο αποτέλεσμα. Με βάση αυτή την οπτική, η διασφάλιση της ποιότητας 
των διαδικασιών σε κάθε έκφανση λειτουργίας του οργανισμού, ανάγεται ως το «ιερό 
δισκοπότηρο» αυτού του μοντέλου διοίκησης, το οποίο εμπεριέχει τις κατάλληλες 
μεθόδους και πρακτικές που συνεπικουρούν στην αποτελεσματική εφαρμογή του. 
Κατά συνέπεια, μέσα από την υιοθέτηση των βασικών αρχών και μεθοδολογιών της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όχι μόνο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση 
της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών ή υπηρεσιών αλλά στην ουσία δίνεται έμ-
φαση στην αύξηση της ικανοποίησης του τελικού αποδέκτη, δηλαδή του πελάτη για 
τον οποίο παράγεται το τελικό προϊόν. 

Στην επόμενη ενότητα, ο αναγνώστης εξοικειώνεται με την έννοια της Διοίκησης Ο-
λικής Ποιότητας και τις βασικές αρχές που οριοθετούν το πεδίο εφαρμογής της. Στη 
συνέχεια, αναζητείται ένα κοινό πλαίσιο με σκοπό να συνεξεταστούν οι βασικές αρ-
χές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε συνάρτηση με τις μεθόδους και πρακτικές 
που διέπουν τη σύγχρονη διοικητική πρακτική της εκπαίδευσης. Ακολούθως, επιχει-
ρείται να αναδειχθεί πως οι βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εμφιλο-
χωρούν στο οργανωσιακό και διοικητικό πλαίσιο των Δ.Ι.Ε.Κ., όπως αυτό καθορίζε-
ται από τον κανονισμό της λειτουργίας τους. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσμα-
τα από τη διαπραγμάτευση αυτής της εργασίας. 

Εννοιολογικό Πλαίσιο και Βασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Κεντρικό σημείο στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί η έννοια της ποιότητας 
και οι μέθοδοι που συμβάλλουν στην διασφάλισή της. Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη 
(2002), η ποιότητα αναφέρεται σε εκείνα τα θετικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν 
και διαφοροποιούν ένα αντικείμενο από τα όμοιά του. Επομένως, η ποιότητα εμπε-
ριέχει την έννοια της υπεροχής με σκοπό να διακρίνει ένα αντικείμενο από ένα σύνο-
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λο ομοειδών του. 

Υιοθετώντας αυτή την οπτική, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα σύνολο αρχών που οριοθετούν ένα πλαίσιο συνεχούς και σταθερής προσπάθειας 
βελτίωσης όλων των δομών, των ανθρώπινων πόρων και των διαδικασιών ενός οργα-
νισμού μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων και πρακτικών που συνδράμουν προς την 
κατεύθυνση της διασφάλισης της υπεροχής του. Στο πλαίσιο αυτό ο Feigenbaum 
(1991), αντιλαμβάνεται την ποιότητα ως το παραγόμενο αποτέλεσμα μιας καλά συ-
ντονισμένης δράσης ανθρώπων και μηχανών, η οποία αναπτύσσεται σε ένα καθορι-
σμένο πλαίσιο που διέπεται από αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη με α-
πώτερο στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Αντίθετα ο Ζαβλανός (2003), συσχετίζει 
την ποιότητα με τις προσπάθειες που καταβάλουν τα άτομα ενός οργανισμού έτσι 
ώστε να προσφέρονται αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στο μεγαλύτερο δυ-
νατό βαθμό στις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των πελατών του, εξασφαλίζοντας 
την εκπλήρωση των επιθυμιών τους και προσφέροντας ικανοποίηση των αναγκών 
τους. Με τον τρόπο αυτό, το παραγόμενο αποτέλεσμα είτε αφορά σε αγαθά είτε σε 
υπηρεσίες, αποκτάει τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία και εκπληρώνει το σκοπό 
της παραγωγής του. Κατά τον  Deming (2000), ο οποίος θεωρείται ένας από τους θε-
μελιωτές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και μπορεί να μετρηθεί αν συγκριθεί το 
επίπεδο της τρέχουσας κατάστασης ενός προϊόντος ή της απόδοσης ενός συστήματος 
με ένα προσδοκώμενο υψηλότερο επίπεδο ή αποτέλεσμα το οποίο αναμένεται να 
προσεγγιστεί μελλοντικά. Μάλιστα, ο ίδιος ερευνητής συσχέτισε τη λειτουργία ενός 
οργανισμού με το βασικό σκοπό της αποστολής του εντάσσοντας τον σε ένα συστη-
μικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορεί να αποτιμήθεί στη βάση μιας ολιστικής θεώρησης.  

Σύμφωνα με την προηγούμενη αντίληψη, ο Deming θεωρούσε ότι ένας οργανισμός 
είναι ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από ένα δίκτυο αλληλοεξαρτώμενων υπο-
συστημάτων, τα οποία είναι απαραίτητο να συνεργάζονται αρμονικά έτσι ώστε να 
εκπληρώνεται η βασική στοχοθεσία του οργανισμού (Ravichandran & Rai, 2000). Για 
το σκοπό αυτό, πρότεινε ένα πλάνο ενεργειών που χρειάζεται να υλοποιούνται έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας ενός οργα-
νισμού και κατά συνέπεια του παραγόμενου προϊόντος και της ικανοποίησης του πε-
λάτη. Το πλάνο αυτό των ενεργειών, το οποίο είναι γνωστό και ως ο κύκλος του 
Deming, περιλαμβάνει το σχεδιασμό του έργου, τον προγραμματισμό των ενεργειών, 
την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, την εποπτεία του έργου, τον έλεγχο του αποτελέ-
σματος και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας με σκοπό τη βελτίωση του τελικού 
προϊόντος (Deming, 2000). 

Από τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις για την εννοιολογική ερμηνεία της ποιό-
τητας, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει άμεση συνάφεια και συσχέτιση μεταξύ 
των συντονισμένων προσπαθειών για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, τη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και του τελικού προϊ-
όντος και την ύπαρξη ενός εντεταλμένου πλαισίου δράσης, το οποίο παρέχει τις γενι-

719

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



κές κατευθυντήριες γραμμές που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των επιθυμιών και 
των αναγκών ενός πελάτη με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησής 
του. Η εξειδίκευση αυτού του πλαισίου της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η προ-
σαρμογή των βασικών αρχών της στο πεδίο της εκπαίδευσης, διαμόρφωσε μία νέα 
μορφή διοικητικής σκέψης και πράξης, η οποία αναφέρεται στη βελτιστοποίηση της 
ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος, καθώς και των δομών και δια-
δικασιών που συμβάλλουν στην παραγωγή του και εξετάζεται στην επόμενη ενότητα.   

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε πολλές περιπτώσεις έχει συνδεθεί με τη σύγχρονη 
διοικητική πρακτική και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων εφαρμογής της (Λο-
γοθέτης, 1992). Καθώς, το μοντέλο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αντιλαμβάνεται 
τη διοικητική διαδικασία ως την ενορχηστρωμένη προσπάθεια συντονισμού όλων των 
επιπέδων και διαδικασιών λειτουργίας μιας επιχείρησης, με σκοπό την παροχή αγα-
θών και υπηρεσιών που αποβλέπουν στη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη, στην ου-
σία καθιστά απαραίτητο ένα πλαίσιο κατάλληλης καθοδήγησης, καίριας υποστήριξης 
και αποτελεσματικής εποπτείας, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης 
όλων των εργαζομένων του οργανισμού. Το πλαίσιο αυτό, αφορά τόσο το ανώτερο 
επίπεδο της διοικητικής - ιεραρχικής πυραμίδας, όσο και το εργατικό δυναμικό που 
λειτουργεί στην παραγωγική – βάση της.  

Επομένως, με βάση τα όσα έχουν έως τώρα αναφερθεί, γίνεται αντιληπτό ότι η Διοί-
κηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα νέο τρόπο διοικητικής σκέψης, ο οποίος συνι-
στά μία διαφορετική ολιστική φιλοσοφία διοίκησης που αποσκοπεί στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών μέσω της αναβάθμισης της ποιότητάς τους 
(Δερβιτσιώτης, 2001).  Ο Deming (2000), ένας από τους θεμελιωτές της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας, εστίασε στην υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας αποτελεσματικής ηγεσί-
ας και στην εφαρμογή αντίστοιχων μεθόδων και πρακτικών από τη διοίκηση κάθε 
οργανισμού, θεωρώντας την ως την απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση προϊό-
ντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκ-
παίδευσης για όλο το προσωπικό ενός οργανισμού καθιστώντας την ως την κρίσιμη 
παράμετρο για την αναβάθμιση των διαδικασιών που συμβάλλουν στη διασφάλιση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Με τον τρόπο αυτό, στην ουσία α-
ποσκοπούσε στην οριοθέτηση ενός συμμετοχικού και συνεργατικού πλαισίου δράσης 
όλων των ανθρώπων του οργανισμού. 

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, ο Deming (2000), διέβλεψε ότι η αρμονική συ-
νύπαρξη, συνεργασία και προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων ενός οργανισμού είτε 
αυτοί ανήκουν στα υψηλοτέρα στρώματα της διοικητικής πυραμίδας, είτε απασχο-
λούνται στην αμιγώς παραγωγική διαδικασία, αποτελούν τις βασικές συνιστώσες για 
την προαγωγή ενός αποδοτικού πλαισίου για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην αρμονική συνύπαρξη, ο Deming 
στην ουσία εννοούσε το επίπεδο σχέσεων και επικοινωνίας που υπάρχει ανάμεσα στα 
μέλη ενός οργανισμού και ιδιαίτερα ανάμεσα στη διοίκηση και την παραγωγική αλυ-
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σίδα (Ravichandran & Rai, 2000).  

Στο πλαίσιο αυτό,  ο διακεκριμένος ερευνητής, έθεσε τη συνεργασία ως κρίσιμη πα-
ράμετρο για την συντονισμένη προσπάθεια των μελών ενός οργανισμού με σκοπό την 
επίτευξη μιας συλλογικά και κοινή συναινέσει τεθείσας στοχοθεσίας με όρους ποιό-
τητας, η οποία προσλαμβάνεται από τον τελικό αποδέκτη ως εκπλήρωση των προσ-
δοκιών του και γίνεται αντιληπτή από την αίσθηση ικανοποίησης που αποκομίζει. 
Παράλληλα, ο Deming πίστευε ότι όλα τα παραπάνω δε θα μπορούσαν να επιτευ-
χθούν αν δεν υπήρχε μία συνεχής και αδιάλειπτη εκπαίδευση με στόχο την προσωπι-
κή βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και τελικά ικανοτήτων των μελών του οργα-
νισμού (Deming, 2000). 

Κατά τον Deming, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας υιοθετεί μία συστημική θεώρηση 
σύμφωνα με την οποία κάθε οργανισμός αποτελεί ένα σύστημα αλληλοεξαρτώμενων 
μονάδων και αντίστοιχων διαδικασιών που επεξεργάζονται εισροές οι οποίες εδράζο-
νται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον παράγοντας σχετικές 
εκροές (Deming & Edwards, 1982). Σε ότι αφορά το εσωτερικό περιβάλλον του ορ-
γανισμού τα υποσυστήματα που τον συναποτελούν εμπεριέχουν διεργασίες οι οποίες 
χρειάζεται να εναρμονίζονται προς την κοινή συνισταμένη της επίτευξης του κύριου 
σκοπού του οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, το εξωτερικό περιβάλλον του οργα-
νισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την λειτουργία του, καθώς παρέχει τις εισροές 
στο σύστημα – οργανισμό και δέχεται τις εκροές του. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται 
να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση των 
διαδικασιών του οργανισμού σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και 
με τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος (Ravichandran & Rai, 2000). 

Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, προκειμέ-
νου ένας οργανισμός να επιτελέσει το σκοπό της λειτουργίας του, χρειάζεται να ε-
στιάσει στην αποδοτική ανάπτυξη των διαδικασιών του, οι οποίες σχετίζονται με 
διεργασίες που αφορούν στο σχεδιασμό του αγαθού που πρόκειται να παραχθεί από 
τον οργανισμό, τον προγραμματισμό των κατάλληλων ενεργειών, την υλοποίηση του 
καθώς και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας παραγωγής του (Deming, 2000). 
Κατά συνέπεια, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προϋποθέτει ένα ολιστικό μοντέλο 
διοίκησης το οποίο θα εντέλλεται, θα συντονίζει, θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα 
αποτιμά το σύνολο των διαδικασιών και τις αλληλεξαρτήσεις κάθε επιμέρους υπο-
μονάδας προς την επίτευξη της αποστολής του οργανισμού και της τεθείσας στοχο-
θεσίας του που έχει συναινετικά συμφωνηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του. Με 
τον τρόπο αυτό αναμένεται η ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων δυσλειτουργιών των 
υποσυστημάτων ενός οργανισμού, η βελτιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος, η 
ποιοτική του αναβάθμιση και η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται, ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εγγίζει ένα ευρύ 
φάσμα κεντρικών συνιστωσών που άπτονται της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε αυ-
τά αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο είτε συμπλέκονται με το είδος της διοίκησης που 
ασκείται σε ένα οργανισμό. Υιοθετώντας αυτή την οπτική, η παρούσα εργασία εστιά-
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ζει σε αυτό το πεδίο, με σκοπό να επεξεργαστεί και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά και τη συμβολή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε εκπαιδευτικούς ορ-
γανισμούς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία, όπως είναι τα Δημό-
σια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.). 

Η Διασφάλιση  Ολικής  Ποιότητας ως Βασικό Ζητούμενο στη Διοίκηση των  
Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, γίνεται αντιληπτό ότι κε-
ντρικό πυλώνα στη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελεί η ύπαρξη 
ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει τη σταθερή και διαρκή βελτίωση όλων των διαδι-
κασιών που ενυπάρχουν στη σύσταση και λειτουργία ενός οργανισμού. Εξειδικεύο-
ντας αυτή την αντίληψη στο σκοπό ύπαρξης και λειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτού-
των Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως αυτός περιγράφεται στο βασικό κανονισμό 
λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την υπ. αριθ. 5954/23-06-2014 απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και στις διατάξεις του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», προκύπτει ότι υπάρχει πρόσφορο πεδίο εφαρμογής του μοντέλου 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην καθημερινή διοικητική πρακτική των Δ.Ι.Ε.Κ. 

Πιο συγκεκριμένα, καθώς η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εστιάζει 
στην ποιοτική αναβάθμιση και εξέλιξη των ανθρώπινων πόρων, μέσων, παραγόμενων 
προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών (Λογοθέτης, 1992), η εφαρμογή των βασικών 
αρχών της στη σύγχρονη διοικητική πράξη των Δ.Ι.Ε.Κ. μπορεί να παράσχει ένα απο-
τελεσματικό πλαίσιο ηγεσίας σε επίπεδο εμψύχωσης, καθοδήγησης, υποστήριξης και 
συντονισμένων ενεργειών, ελέγχου και ανατροφοδότησης, που θα συμβάλλει καθορι-
στικά στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος και 
στη μεγιστοποίηση του οφέλους και της ικανοποίησης των σπουδαστών. 

Αναλυτικότερα, η υιοθέτηση του μοντέλου της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μπορεί 
να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων 
σπουδών, στην ποιοτική αναβάθμιση του διδακτικού προσωπικού, στην υιοθέτηση 
και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, στην ένταξη και χρήση των νέων 
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, στη βελτίωση των συνθηκών της εκπαιδευτικής 
ζωής, στην διασφάλιση της καταλληλότητας και της επάρκειας των μέσων και της 
υλικοτεχνικής υποδομής, στην διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των σπου-
δαστών, στην αύξηση των ευκαιριών και των πιθανοτήτων απασχόλησης τους στην 
αγορά εργασίας, στην εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού οργανισμού και τη διασύνδεσή 
του με την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη αγορά εργασίας, καθώς και στην ανά-
πτυξη του δυναμικού των ανθρώπινων πόρων σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και 
στάσεων. 

Καθώς το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τη δομή και συμβάλλει στην ομαλή 
λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. εμπλέκεται διαρκώς σε δραστηριότητες διοικητικής φύσης, 
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χρειάζεται η σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων και διαδικασιών 
για την αποτελεσματική αξιοποίησή του, την αύξηση της αποδοτικότητάς του και εν 
τέλει την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του είτε σε εκπαιδευτικό - παιδαγω-
γικό, είτε σε διοικητικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση των αρχών της Διοί-
κησης Ολικής Ποιότητας στην καθημερινή διοικητική πράξη των Δ.Ι.Ε.Κ. μπορεί να 
συμβάλλει καθοριστικά σε κάθε έκφανσή της, όπως είναι η οργάνωση ενός σχεδίου 
δράσης και ο προγραμματισμός των ενεργειών, η συμμετοχική λήψη και η υλοποίηση 
των αποφάσεων, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής τους, καθώς 
και η ανατροφοδότηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της. 

Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται καταρχήν να τεθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαδικα-
σιών και στοχοθεσίας του οργανισμού που θα συνάδει με το σκοπό λειτουργίας του 
και θα προέρχεται από τις αντιλήψεις και τις απόψεις όλων των μελών του. Με τον 
τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η αποτελεσματική σύνθεση των διαφορετικών πεποιθή-
σεων και στάσεων όλων των μελών του οργανισμού σε ένα κοινό τόπο ο οποίος θα 
επιστεγάζεται από την κοινή συμφωνία τους προς την ανάληψη των δράσεων που θα 
εκπληρώνουν τους οργανωσιακούς του στόχους με γνώμονα και απώτερο σκοπό τη 
διαρκή βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Με τον τρόπο αυτό η λειτουργία του οργανισμού θα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις της τεθείσας στοχοθεσίας ενώ οι δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται 
προς την επίτευξή της θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε πτυχή 
του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί η έννοια της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας και να συνεξεταστεί σε σχέση με την οργανωσιακή δομή και το διοικητικό 
πλαίσιο των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως αυτό απορρέ-
ει από τον κανονισμό της λειτουργίας τους. Με βάση αυτή την οπτική διερευνήθηκαν 
οι υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές και διαδικασίες που ενυπάρχουν στο λειτουρ-
γικό τους πλαίσιο κάτω από το πρίσμα των βασικών αρχών και της φιλοσοφίας της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, με σκοπό να προσδιοριστούν κοινά σημεία τομής και 
να αναδειχθούν οι προϋποθέσεις οι οποίες θα συνδράμουν τη σταθερή και διαρκή 
βελτίωση του εκπαιδευτικού προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
Δ.Ι.Ε.Κ. 

Η Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελεί μία ολιστική φιλοσοφία διοίκησης η οποία 
επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός οργα-
νισμού μέσα από την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, των δομών και των 
διαδικασιών που αναπτύσσονται στο λειτουργικό του πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η Διοί-
κηση Ολικής Ποιότητας χρειάζεται να εστιάζει στην συνολική λειτουργία ενός οργα-
νισμού και να αποτιμά τις εμπλεκόμενες διαδικασίες του με όρους ποιότητας σε όλα 
τα επίπεδα. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητος ο καθορισμός της στοχοθεσίας του 
οργανισμού σε ένα πλαίσιο consensu omnium, η διαρκής εκπαίδευση όλων των εργα-
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ζομένων του οργανισμού ώστε να καταστούν ικανοί για την υλοποίησή της και η α-
ποτελεσματική διοικητική εμπλοκή τους τόσο σε επίπεδο συντονισμού, καθοδήγησης, 
εποπτείας και ελέγχου όσο και σε επίπεδο αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό θα δια-
σφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού 
και να μεγιστοποιηθούν τα παραγόμενα οφέλη του. 

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 
με κύρια αποστολή τους την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η οργάνω-
ση και λειτουργία τους σε επίπεδο μονάδας συντονίζεται και ελέγχεται από ένα ιε-
ραρχικό σχήμα διοίκησης Διευθυντή και Υποδιευθυντών, το οποίο συνεπικουρείται 
από τη Γραμματεία και αποσκοπεί στην εξασφάλιση των όρων και των προϋποθέσε-
ων παροχής υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου και αποτελεσματικής επαγγελ-
ματικής κατάρτισης. 

Από τη διαπραγμάτευση αυτής της εργασίας αναδείχθηκαν κοινά στοιχεία της φιλο-
σοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με τη δομή, λειτουργία και διοικητική πρα-
κτική των Δ.Ι.Ε.Κ. Τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά προκύπτουν με βάση το θεσμικό 
πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών αυτών οργανισμών και εστιά-
ζονται κυρίως στο πεδίο δράσης τους και τις διαδικασίες που αναπτύσσονται μέσα σε 
αυτό, σύμφωνα με την ιδιοσύσταση της οργανικής φυσιογνωμίας τους. Με τον τρόπο 
αυτό, διαφαίνεται ότι είναι δυνατό να διαμορφωθεί μία νέα διοικητική αντίληψη η 
οποία να διέπεται από τις αρχές και τις μεθόδους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
και να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες λειτουργίας των 
Δ.Ι.Ε.Κ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη συ-
νήθη διοικητική πρακτική των Δ.Ι.Ε.Κ. μπορεί να προσδώσει προστιθεμένη αξία και 
να συμβάλλει καθοριστικά στις τυπικές λειτουργίες της όπως είναι η οργάνωση ενός 
σχεδίου δράσης και ο προγραμματισμός των ενεργειών για την επίτευξή του, η συμ-
μετοχική λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έ-
λεγχος της εφαρμογής τους, καθώς και η ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων τους. 
Με τον τρόπο αυτό η εφαρμογή των βασικών αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότη-
τας στη σύγχρονη διοικητική πράξη των Δ.Ι.Ε.Κ. μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά 
στην αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος και στη 
μεγιστοποίηση του οφέλους και της ικανοποίησης των σπουδαστών, παρέχοντας ένα 
αποτελεσματικό πλαίσιο ηγεσίας σε επίπεδο εμψύχωσης, καθοδήγησης, συντονισμού 
ενεργειών, υποστήριξης και αξιόπιστης αποτίμησης του.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να πα-
ράσχει ένα κατάλληλο μεθοδολογικό πλαίσιο και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
που θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη διοικητική λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ., συμ-
βάλλοντας στη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και του τελικού εκ-
παιδευτικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη μορφή διοικητικής σκέψης 
προϋποθέτει ένα ολιστικό μοντέλο διοίκησης το οποίο θα εντέλλεται, θα συντονίζει, 
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θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα αποτιμά το σύνολο των διαδικασιών ενός 
Δ.Ι.Ε.Κ. με όρους Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι υ-
πάρχει πρόσφορο πεδίο εφαρμογής του μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην 
διοικητική πρακτική των Δ.Ι.Ε.Κ., το οποίο συμπλέκοντας τις βασικές αρχές και τα 
δομικά στοιχεία της φιλοσοφίας της με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των 
εκπαιδευτικών οργανισμών μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα των διαδικασιών 
βελτιστοποιώντας το παραγόμενο μαθησιακό και επαγγελματικό όφελος των σπου-
δαστών τους, εκπληρώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις προσδοκίες τους και μεγιστο-
ποιώντας την ικανοποίησή τους. 
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Abstract 
 

A selection of current frameworks on the significance of motivation was recently col-
lected together and analysed. Even if motivation is not a new concept, the researcher 
focused on it as it still remains a key-subject in the educational system. This paper 
describes the enquiry undertaken in three secondary schools of Athens in order to of-
fer a possible answer to the question whether parental involvement affects students’ 
motivation. The sample consisted of 120 ninth graders (62 boys, 58 girls). Parents and 
teachers were informed about this research and cooperated fully by allowing the stu-
dents to complete a standardized questionnaire based on the Greek reality. It was 
found that those students were indeed gradually affected by their family environment. 
Positive effects on their thinking behaviour were more impulsion and increased capac-
ity to make balanced school decisions, whereas negative ones had to do with low self-
esteem and underachievement. Gender is another crucial factor in this research, as 
girls and boys did not react similarly. Nevertheless, both of them seek their parents’ 
attention in order to achieve their goals.  

Key-words: motivation, secondary schools, parental involvement, teachers, question-
naire. 

Introduction 

Motivation is a concept of high priority in our era and remains a priority for the scien-
tific community. In particular, the motivation of students is an important issue in sec-
ondary education, owing to the importance of academic performance in their profes-
sional life. Student motivation, according to the seminal work of Brophy (2010), is the 
degree to which students invest attention and effort in various pursuits, which may or 
may not be the ones desired by their teachers and is primarily subjective. Much of the 
research on educational motivation has also been rightly centered on the family, with-
in which the majority of homework takes place and students are most likely to acquire 
a strong motivation to gain new knowledge (Ames, 1990). This paper intends to de-
scribe in which ways parental involvement comes and affects students’ motivation in 
three secondary schools of Athens. A comprehensive view of involvement is present-
ed by (Epstein’s, Joyce’s, Coates’, Salinas’, Sanders’ et Simon’s 1997) model. This 
specific project examined the role that parent involvement has on children’s perfor-
mance through the use of a questionnaire. Epstein et al. (1997) discussed how children 
learn and grow through three overlapping spheres of influence: family, school, and 
community. He also presented six major types of parental involvement to be among 
the most useful tools developed in the field, in order to define parental involvement 
practices. In this study, 120 students were involved and by using the appropriate, be-
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havioural measurement, a more comprehensive picture of all the parents could finally 
be reached. Consequently, the relationship between family involvement and student 
performance was examined. 

The aims of the study and research questions 
 

Cohen and Manion (1994) identify the first stage in the research process as being 
recognition and formulation of the “problem”. There may not always be a “problem” 
as such of the focus of the research, but in this instance there is. The purpose of this 
study was to investigate the role of parental involvement in the development of stu-
dents’ motivation in secondary schools. Having been in the position of a student in the 
previous years, the researcher felt the internal need to carry out this study. In fact, it 
was rather important not only to uncover the parental support, but also to expose the 
notion of motivation that leads students to exceptional results. Against this back-
ground, this study was set out to respond to the three following research questions: Is 
parents’ dependency-oriented psychological control related to student motivation? Is 
parents’ achievement-oriented psychological control related to student motivation? Is 
parental autonomy support associated with student orientation? To elucidate the pro-
cesses involved in associations between perceived parental psychological control and 
student motivation, Soenens, Vansteenkiste, and Luyten (2010) clearly distinguished 
between two domain-specific expressions of psychological control, that is, dependen-
cy-oriented psychological control (DPC) and achievement-oriented psychological 
control (APC). DPC involves the use of pressure to make children remain within close 
physical and emotional proximity. Parents scoring high on DPC use psychologically 
controlling tactics when children distance themselves too much from the parents. In 
contrast, APC involves the use of pressure to push children to excel in performance-
relevant situations. Parents high on APC engage in intrusive tactics when their chil-
dren do not set high standards for achievement or fail to achieve those standards. De-
pendency involves accordingly strong fears of separation and abandonment, a tenden-
cy to cling to others to obtain reassurance or a sense of security. A self-critical orien-
tation also involves the setting of excessively high standards for performance and a 
tendency to engage in harsh self-scrutiny when faced with failure (Soenens et al., 
2005). These specific pathways were empirically corroborated, so that dependency 
and self-criticism were found to mediate at least partially mitigate the initial associa-
tions between DPC and APC and student motivation. 
 

Theoretical background 
 

Any discussion of motivation should begin with the definition of its subject matter. 
One may expect the motivational theories to be the perfect place to look for a general-
ly agreed upon definition. However, the field of motivation is characterized by an 
abundance of different theoretical frameworks and models that make it difficult, if not 
impossible, to identify similarities and differences. For example, in 1961, Madsen 
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summarized 20 theories of motivation and, in 1992, Ford analyzed 32 major theories 
(Campbell et al., 1970; Chiesa, 1994).  
Therefore, Kleinginna and Kleinginna (1981, pg. 353) listed 98 definitions of motiva-
tion from which they synthesized their own physiological definition with emphasis 
“on process-restrictive, vector, and phenomenological aspects”. In addition, Vroom 
(1964, pg.331) proposed that the concept of motivation has to do with the “choices 
made by persons or lower organisms among alternative forms of voluntary activity”. 
Pinder (1998, pg.495) also views the motivation to work as ‘‘A set of energetic forces 
that originate both within as well as beyond an individual’s being, to initiate work-
related behaviour and to determine its form, direction, intensity or duration’’. In psy-
chology, lastly, motivation is a force that energizes and directs behaviour toward a 
goal (Paul Eggen & Don Kauchak, 1994). As it can be seen, motivation is an inner 
state that arouses individual’s desire for a goal and maintains their efforts in a certain 
direction and time. Motivation in other words is identified as a fundamental aspect of 
learning (Brewer & Burgess, 2005), while often being separated into two types: in-
trinsic and extrinsic ones. Incidentally, Marshall (1987) viewed students’ motivation 
as a force beneficial to the learner. Ames (1990) also stated that motivation to study-
ing is dependent on long-term, quality attachment in learning and pledge to the pro-
cess of acquisition. Therefore, motivation theorists believe that motivation is involved 
in the performance of all learned responses. In that sense, the ingredients impacting 
student motivation are: student, teacher, content, method/process, and environment. 
Stressing here, specifically, the family’s role on students’ motivation, parental in-
volvement was operationally defined in numerous ways. The definitions included 
communication between parents and teachers (Deslandes et al., 1997); parents’ partic-
ipation in school activities, such as conferences (Miedel  & Reynolds, 1999); and par-
ents’ help with their children’s homework (Shumow & Miller, 2001). However, an-
other means of influencing student motivation is psychological control. A more recent 
study on parenting suggested that psychological control should be separated into two 
general orientations – dependency and achievement – in order to comprehend the 
complex effects of intrusive parenting (Soenens, Vansteenkiste, & Luyten, 2010). 
Furthermore, the involvement of parents in their children’s motivation development is 
associated with higher academic achievement, greater problem solving skills, greater 
school enjoyment, better school attendance and fewer behavioural problems 
(Melhuish, Sylva, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2001). 
 

Research methodology and tool 
 

This research approach, focused exclusively on lower secondary education, used 
quantitative data and was based on the positivist paradigm. A paradigm is an interpre-
tive framework or a set of beliefs that guide action. The specific one refers to the use 
of mathematically based methods, in particular statistics, to analyze the data (Cre-
swell, 1994, as cited in Sukamolson, 2007). Therefore, in the present study, a multiple 
choice, closed-questions type of questionnaire was used as a gathering tool. At this 
point, it is necessary to mention that this questionnaire constitutes Botsari’s (2012) 
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scientific work and it is her own tool. More precisely, it was standardized to the Greek 
reality and reflected pupils’ thoughts and attitudes towards the existing educational 
system. Also, the specific questionnaire was based on Perception of Parents Scale 
(POPS) (Robbins, 1994) as well as on Dependency-oriented Psychological Control 
and Achievement-oriented Psychological Control Scale (Soenens et al., 2010). The 
scales were completed by children to assess their mothers and fathers in terms of 
homework aid (24 questions). In this way, it was possible to highlight the support of 
self-reliance, the exercise of psychological pressure and the unconditional acceptance 
separately from the father and from the mother in the sector of achievement. Moreo-
ver, the questionnaire of Skaalvik (1997) presented the objectives of students concern-
ing school and learning (44 questions). The objective was to examine the work in-
volved in learning, the demonstration of superiority, the evasion of negative com-
ments or even the evasion of work. At the same time, a view of students of their 
teachers (9 questions) was available, but the specific option was not further analysed, 
as it was not applied to the research questions of the specific study. Last but not least, 
in the last page of the questionnaire, demographic elements could be found, like sex 
and age of the students, the school they study at, the educational level of parents and 
the grades students received at mathematics or Greek literature. The parents’ job came 
as an optional choice. 
 

Data collection, codification and analysis 
 

After visiting 3 junior high schools in Athens, our sample was consisted of 120 stu-
dents (82 Greeks and 38 immigrants from other nationalities) out of 140, as 12 were 
used in piloting the questionnaire and 8 were absent that day. The average age of the 
participants was 14.50 years. Overall, there was a nice climate when collecting our 
data and four trustworthy colleagues were chosen to read my questionnaire at first and 
a few corrections were made. Teachers also proved to be sensitive concerning this re-
search on all occasions. To be more specific, not only did they interrupt their lesson to 
give enough time in the completion of the questionnaires, but they also highlighted 
the importance of the study to the students. The response of these children was really 
impressive, especially after being told that the ethical principles of anonymity and 
confidentiality could have been taken for granted. Their parents were informed as well 
in a presentation held in each school, so we didn’t have to ask them for written author-
ization as it usually happens. Still, for those missing, a small minority only, we con-
tacted them on the phone. As a result, a bond of trust enhanced the credibility of my 
findings and led to trustworthy replies. On a parallel level, assumptions could be made 
due to different students’ age, nationality and overall grade. Even though all partici-
pants were aware that they had taken part in a survey, at an earlier stage I had asked 
for permission from the Greek Ministry of Education and the headmasters of the three 
schools. Feedback was available, to whom they were concerned, after the dissemina-
tion of the results (Gray, 1999). After the collection of all the questionnaires, the data 
was coded and entered into a Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to 
ensure completeness and consistency. The Statistical Package for Social Sciences 
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(SPSS) is a useful software package for analyzing questionnaire surveys because it is 
flexible and easy to use. So, each questionnaire item was rated on a 4-point Likert 
scale, ‘‘absolutely agree, rather agree, rather disagree, absolutely disagree’’. A Likert 
scale is a type of psychometric response scale often used in questionnaires and is the 
most widely used scale in survey research. In this way, we show students’ responses 
after asking them to state their parents’ educational level. There was one missing val-
ue regarding the father’s educational level. The highest frequencies observed both for 
fathers and for mothers were for secondary senior education level, 44 (37%) and 56 
(46.7%) respectively. The number of fathers who graduated from secondary junior 
and then quitted school was more than twice the number of mothers who did so, i.e. 
25 (21%) fathers in contrast to 12 (10%) mothers. Though the frequencies in the post-
graduate level are equal for both parents, mothers seem to have a better education as 
in the three upper levels the cumulative percentage for mothers is 85% in contrast to 
71,4% for fathers. The Achievement-oriented Psychological Control Scale (APCS) of 
Soenens, Vansteenkiste & Luyten, 2010), as adapted by Makri-Botsari (2012), for use 
with Greek adolescent students, was used to assess adolescents’ perceptions of paren-
tal psychological control in the domain of achievement, where psychological control 
is used as a means to make children comply with excessive parental standards for per-
formance. Participants rated the 10 items of the scale for mothers and fathers separate-
ly (e.g. My mother/My father is less friendly with me if I perform less than perfectly). 
Items were rated on a 4-point Likert scale, ranging from 1 (strongly disagree) to 4 
(strongly agree). The responses for mothers and fathers were combined to create an 
overall parental psychological control score based on the very high correlation be-
tween maternal and paternal psychological control (r = 0.86) and because these re-
sponses report couple level behaviors. In this study, the Cronbach’s alpha for the 
combined parental psychological control scale was 0.94. This suggests that the items 
have relatively high internal consistency. We should note here that a reliability coeffi-
cient of 0.70 or higher is considered "acceptable" in most social science research situ-
ations. Unconditionality of acceptance by mothers and fathers was assessed with a 5-
item scale developed by Makri-Botsari (2012). This scale taps the extent to which 
students feel their mothers and fathers treat them as a person of worth and give them 
love and affection, even when they do not meet all of their expectations and/or do not 
have a high school-achievement (Makri-Botsari, 2001a; 2001b). As for the APCS, the 
responses for mothers and fathers were combined to create an overall parental uncon-
ditional acceptance score based again on the very high correlation between maternal 
and paternal unconditional acceptance (r = 0.66) and because these responses also re-
port couple level behaviors. In this study, the Cronbach’s alpha for the combined pa-
rental unconditional acceptance scale was 0.90. Achievement goal orientations were 
assessed by a Greek version (Makri-Botsari, 2012) of Skaalvik’s motivational orienta-
tions scale (Skaalvik, 1997). This instrument consists of four subscales: task orienta-
tion (6 items), avoidance orientation (4 items), self-defeating ego orientation (7 
items), and self-enhancing ego orientation (5 items). Items are answered on a four 
point scale ranging from 1 (strongly disagree) to 4 (strongly agree). Skaalvik reports 
Cronbach’s alphas for the task orientation, self-enhancing ego orientation, self-
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defeating ego orientation, and avoidance orientation subscales of 0.81, 0.86, 0.89, and 
0.93, respectively. In the current investigation, these reliabilities were found equal to 
0.73, 0.72, 0.73 and 0.65, respectively. 

 
Findings and evaluation 

 
Findings from this study generally support the view that students’ perceptions about 
their parents’ parental practices are related to their motivational attitudes and beliefs. 
To illustrate my point of view, considering the achievement- oriented psychological 
control at first, both parents seem to demand great academic results and high school-
performance from their children. This fact automatically decreases the levels of un-
conditional acceptance. Furthermore, as it pertains to the hypothesis speculating a 
positive relation between authoritative parenting and a mastery goal orientation, the 
present findings contribute to the literature describing that students who perceived 
their parents to be more authoritative, also perceived themselves as being more orient-
ed towards mastery (Gonzalez et al., 2005). However, the results of this study also 
revealed the absenteeism of a father, most probably because of death or a difficult di-
vorce. According to Wineburgh (2000), the role of the absence of a father has a severe 
effect on not only the livelihood of a child but also his/her cognitive abilities. Children 
who never meet or have had very little contact with their fathers at an early age are 
left wondering about why their father is not a part of their lives. They begin to think 
that they are the ones to blame or are always questioning the reason for their absence. 
The results are truly surprising about dependency-oriented psychological control as 
well. Students want their parents to support them, even if they do not meet their ex-
pectations all the time. In any case, if a student believes that his or her parent will be 
present for school activities, ask how well he or she is doing, maintain regular contact 
with the teacher and perhaps make random visits or make random phone calls to the 
school, then the student may believe that doing better than before is easier. At the 
same time, parents who experience events like parent–child distance as threatening 
and who anticipate their child’s increasing independence with feelings of resentment 
and anxiety, report more psychologically controlling tactics to keep their child within 
close physical and emotional boundaries (Hock et al., 2009; Soenens et al., 2005). 
Gender is another crucial factor in this research. As it can be clearly seen after the ex-
amination of this factor, girls and boys do not react similarly in general. On the one 
hand, girls do not afford pressure but praise for parents’ love and care at the same 
time. On the other hand, boys are less emotion- affected and focused on harder tasks. 
Nevertheless, both of them are seeking for their parents’ attention in order to achieve 
their goals. Moreover, the correlation between self-defeating and self-enhancing ego 
orientation existed, but these constructs had different relations to other variables in the 
study. On the one hand, self-defeating ego orientation was associated with high anxie-
ty and was negatively related to achievement and self-perceptions. Self-enhancing ego 
orientation on the other hand was positively related to achievement, self-perceptions, 
and intrinsic motivation. In other words, students present a higher achievement orien-
tation (educational effort) and experience greater self-efficacy (sense of competence 
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and initiative) when their parents interact with them using strategies of positive induc-
tion (reasoning and support), monitoring (keeping track of the child’s activities), and 
autonomy (freedom granting).All in all, it can be summarized that parents should be 
both responsive and demanding. They should set clear rules, monitor their children’s 
behaviour and expect success, while in the meantime supporting them and satisfying 
their psychological needs. Questioning simultaneously whether parents’ dependency-
oriented psychological control is related to student motivation, the analysis indicated 
that paternal support and involvement were positively associated with perceived com-
petence, control understanding and perceptions of autonomy in students. This is obvi-
ous in the case of achievement-oriented psychological control that responds to the 
second research question, where parents do not pressure their children to be dependent 
but pressure their children to excel individually. These findings are in line with for-
mulations on the developmental origins of dependency and self-criticism as well, de-
rived from the theory of Blatt (2004). As it is observed, here there is also a correlation 
with the third research question, asking if parental autonomy support is associated 
with student orientation. Similarly, when parents pressure children to achieve and to 
live up to high standards, children are likely to develop a self-critical orientation. Two 
main conclusions can be drawn from this study which focused on whether parental 
involvement has an influential role on students’ motivation at school. The first is that 
student motivation is a complex, multivariate phenomenon that cannot be described 
accurately even with the most sophisticated statistical tools and research designs. 
However, one may be able to differentiate between motivated and non-motivated stu-
dents simply by assessing the affluence level of their families and the degree to which 
their parents are involved in the school. Secondly, when parents are involved, students 
report more effort, concentration, and attention, being inherently interested in learning 
and experiencing higher perceived competence.  
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, θέμα 
ζωτικής σημασίας στη σημερινή εποχή της γνώσης και της πληροφορίας, σε σχέση με 
την επαγγελματική τους γνώση καιανάπτυξη. Αρχικά, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα 
της παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων που προάγουν την επαγγελμα-
τική γνώση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου εκείνοι να είναι πιο απο-
τελεσματικοί στην εκπαιδευτική τους πράξη. Μέσα από την έρευνα φάνηκε, ότι οι 
εκπαιδευτικοί περίμεναν περισσότερη έμφαση στις παιδαγωγικές αρχές – μεθοδολο-
γικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ, 
προσδοκώντας να αποκτήσουν την ικανότητα να μπορούν να συνδέσουν τις θεωρητι-
κές γνώσεις με την πράξη. Σε σχέση με τη διδακτική πρακτική, τα επιμορφωτικά προ-
γράμματα αποδείχτηκαν ότι προσφέρουν αλληλεπίδραση, καλυτέρευση του διδακτι-
κού περιβάλλοντος και γνώση των νέων διδακτικών μεθόδων και καλύτερο χειρισμό 
των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επιμόρφωση, επαγγελματική γνώση, επαγγελματική ανάπτυξη 

Επιμόρφωση 

Ο όρος «Επιμόρφωση», ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της, αλλά 
και αναλόγως με τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες καλείται να λειτουργήσει, έχει 
πάρει διάφορες μορφές (Μαυρογιώργος, 1983:37-52). Όπως προκύπτει από τη μελέτη 
της σχετικής με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, βιβλιογραφίας, δεν υπάρχει μία 
θέση με καθολική αποδοχή από τους ερευνητές. Δεδομένου ότι, η επιμόρφωση ως 
όρος έχει μιαπολυσημία, μια διατύπωση του ορισμού της με βάση γενικά αποδεκτές 
αρχές που οριοθετούν και γενικά προσδιορίζουν εννοιολογικά το πλαίσιο της, θα ή-
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ταν ως εξής: Ως επιμόρφωση μπορούμε να ορίσουμε «το σύνολο των δραστηριοτή-
των και διαδικασιών που συνδέονται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
ειδικών προγραμμάτων, που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον εμπλουτισμό, την ανα-
βάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών – θεωρητικών ή πρακτικών 
επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτή-
των των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους» (Μαυρογιώργος, 1999 
σ.101). 

 Αφορά μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, είτε είναι θεσμοθετημένη είτε όχι, 

 η οποία είναι οργανωμένη συστηματικά και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τις υπο-
χρεωτικές και οργανωμένες δραστηριότητες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και 
τις μη θεσμοθετημένες δράσεις που ανήκουν στη μη τυπική εκπαίδευση (Χατζηπανα-
γιώτου, 2001). Η επιμόρφωση συνδέεται με άρρηκτους δεσμούς με την έννοια της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της προσωπικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού (Δε-
δούλη, 1998). 

Η σημασία και η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

Οι ταχύτατες, επιστημονικές εξελίξεις και οι ραγδαίες εκπαιδευτικές αλλαγές αντα-
νακλώνται στο σχολικό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και επη-
ρεάζουν την καθημερινότητα του σχολείου, τη διδακτική μεθοδολογία, την παιδαγω-
γική σχέση του δασκάλου ή του καθηγητή με τους μαθητές του, το κλίμα της σχολι-
κής τάξης, την επιλογή των εκπαιδευτικών στρατηγικών, γεγονός το οποίο καθιστά 
απαραίτητη την επιστημονική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και τη συστηματική 
συμμετοχή τους σε διαδικασίες τόσο προσωπικής, όσο και επαγγελματικής ευαισθη-
τοποίησης (Μαυρογιώργος, 1999). Σε μια κοινωνία όπου η γνώση, η δημιουργικότη-
τα, η επινοητικότητα και η πρωτοτυπία κατέχουν υψηλή θέση, αποστολή των εκπαι-
δευτικών θεωρείται τόσο το να μάθουν στους μαθητές πώς να μαθαίνουν όσο και να 
τους προετοιμάσουν γνωστικά, ηθικοπνευματικά και κοινωνικά προκειμένου να δια-
δραματίσουν το δικό τους ρόλο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτιστικών προκλήσεων (Χρονοπούλου, 1982). Οι εκπαιδευτικοί 
αποτελούν το θεμέλιο λίθο όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επιμόρφωση του 
εκπαιδευτικού δυναμικού έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας 
του σχολείου, για την αναβάθμιση της επαγγελματικής πορείας των εκπαιδευτικών, 
καθώς και για τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση, αλλά και την πραγματοποίηση τόσο 
των θεσμικών, όσο και των εκπαιδευτικών αλλαγών (Fullan & Hargreaves, 1992a). 

Η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι αδύνατον να καλύψει όλο το φάσμα 
των γνώσεων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται γιανα 
ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους. Μέσα από τις απόψεις των ίδιων των εκπαι-
δευτικών αλλά και βιβλιογραφικά (Ξωχέλλης, 1984; Hargreaves & Fullan, 1995), 
διαφαίνεται μια ανεπάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λόγω του περιορισμένου 
χρόνου προετοιμασίας και της ποιότητας των σπουδών που τους παρέχεται. Δίχως την 
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απαιτούμενη εμπειρία πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διδάξουν με βάση 
το ένστικτο και τις δικές τους βιωματικές εμπειρίες. Έτσι αγνοούν σε μεγάλο βαθμό 
θέματα διδακτικής, εφαρμογής νέων μεθόδων και εκπαιδευτικών υλικών, την προώ-
θηση της αξίας της διεπιστημονικότητας και της συλλογικής εργασίας, τη σημασία 
της διοίκησης άψυχου και έμψυχου υλικού και της διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων 
(Ανδρέου, 1997). Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη το γεγονός της χρονικής απόστασης 
του χρόνου εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πράξης στο χρόνο εκπαίδευσης και 
στην εκπαιδευτική πράξη στο σχολείο, παράλληλα με το γεγονός της ανομοιογένειας 
στα προγράμματα σπουδών κατά τη βασική εκπαίδευση, το έργο των εκπαιδευτικών 
γίνεται πιο δύσκολο. Επίσης οι κοινωνικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί έχουν αλ-
λάξει τα δεδομένα της σύνθεσης του μαθητικού δυναμικού λόγω της παρουσίας με-
ταναστών, παλινοστούντων και προσφύγων. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ε-
πιμόρφωση και ουσιαστική στήριξη για να εφαρμόσουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση προάγοντας την εκπαιδευτική ισότητα. 

Από την άλλη η επιμόρφωση είναι αναγκαία σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής αλλαγών 
και μεταρρυθμίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης (βιβλία, αναλυτικά προγράμματα, 
μαθήματα, καινοτομίες από την πολιτεία). Η αναγκαιότητα αυτή δεν εδράζεται μόνο 
στο επίπεδο της γνώσης, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενημέρωσης για τις όποιες αλ-
λαγές προωθούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στο μετριασμό της αναμε-
νόμενης ιδεολογικής αντίστασης στις προσπάθειες νεωτερισμού και εκσυγχρονισμού 
(Γκότοβος 1982). Επιπρόσθετα η επιμόρφωση προάγει την προσωπική και επαγγελ-
ματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και εντάσσεται στη φιλοσοφία της δια βίου μά-
θησης και παιδείας (Τρούλης, 1985; Day, 2003). 

Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη 

«Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτή-
των σε καινούργια θέματα, τη συμπλήρωση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από πα-
λιά, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της ικανότητας συνερ-
γασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού» 
(Fullan & Hargeaves, 1992). Σύμφωνα με τον Παναγιωτόπουλο 2005, η επαγγελματι-
κή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εμπεριέχει την εξέλιξη των εκπαιδευτικών ως ανά-
πτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, την εξέλιξη των εκπαιδευτικών ως αυτογνωσία και 
ως προσαρμογή στο περιβάλλον. Το γεγονός ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κα-
λείται να ανταποκριθεί σε νέα επιστημονικά, ηθικά κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα, 
τα προσόντα του κάθε φορά είναι ανεπαρκή και ξεπερασμένα. Έτσι παράλληλα με τις 
διάφορες αλλαγές που συντελούνται διαρκώςστην Εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχει και 
εξέλιξη στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σε όλη την εκπαιδευτική 
του πορεία. (Vrasidas & Glass, 2004). Ο Diamonnd (1991) υποστηρίζει πως η εκπαί-
δευση καλών εκπαιδευτικών σημαίνει και την ανακάλυψη και εξέλιξη του εαυτού 
τους. Ο καλύτερος δάσκαλος είναι αυτός που έχει ασχοληθεί κριτικά και βαθιά με το 
προσωπικό ταξίδι του στη ζωή, αυτός που βρίσκεται σε πορεία αυτοπραγμάτωσης. 
Όταν δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται, να ανταλλάσ-
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σουν πληροφορίες και να μοιράζουν τις γνώσεις από την συνεργατική εμπειρία, τότε 
η επαγγελματική ανάπτυξη γίνεται πιο αποτελεσματική ( Jovanova-Mitkovska, 2010: 
2921-2924 ),χαρακτηρίζεται δε ως συναφής και αυθεντική όταν ενσωματώνεται στην 
σχολική ζωή( Hunzizker, 2011). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια εξελικτική διαδικασία που συντελείται σε όλη 
την διάρκεια της επαγγελματικής πορείας των εκπαιδευτικών, προσδιορίζεται και από 
το περιβάλλον των σχολείων στα οποία έχει εργαστεί (Day, 2003) και σύμφωνα με 
τον (Huberman, 1995: 193-223) διακρίνεται σε 6 διαφορετικά στάδια. Τα πρώτα 3 
χρόνια της επαγγελματικής πορείας του εκπαιδευτικού είναι το στάδιο της προσαρμο-
γής. Από τα 4-6 χρόνια έχουμε το στάδιο της σταθεροποίησης του εκπαιδευτικού. 
Στην συνέχεια είναι το στάδιο του πειραματισμού όπου ο εκπαιδευτικός δοκιμάζει 
νέες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους και έτσι σιγά σιγά φτάνει στο στάδιο του 
απολογισμού στα 12-24 έτη υπηρεσίας όσο αφορά τον επαγγελματικό του ρόλο και 
την βελτίωσή του. Όταν φτάσει στα 45-50 χρόνια του έχει μπει στο στάδιο της γαλή-
νης και χαίρεται την επαγγελματική του ωριμότητα. Το τελευταίο στάδιο περιλαμβά-
νει την προσμονή της συνταξιοδότησης με συντηρητικές τάσεις απέναντι στους νέους 
συναδέλφους και μαθητές. Σύμφωνα με τον Αραβανή (2011) με την επιμόρφωση α-
ναβαθμίζεται το κύρος των εκπαιδευτικών ως επαγγελματίες , ανανεώνονται οι εξει-
δικευμένες επιστημονικές τους γνώσεις, βελτιώνεται η επαγγελματική τους πρακτική 
και δημιουργείται μια κουλτούρα δια βίου μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι προσπαθούν να τη μεταδώσουν και στους μαθητές τους. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα θεσμό, στρατηγικής σημασίας για 
την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, καθώς σχετίζεται 
με άμεσο τρόπο με την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, δεδομένου ότι 
τα επιμορφωτικά προγράμματα προωθούν το δυναμικό επαναπροσδιορισμό της σχέ-
σης, που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί με την εργασία τους (Χατζηπαναγιώτου, 
2001). 

Σκοπός της έρευνας 

Η έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση του ρόλου και της συμβολής της επιμόρφω-
σης στην επαγγελματική γνώση των εκπαιδευτικών καθώς και στο εκπαιδευτικό τους 
έργο, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της γνώσης και στην ανταλλαγή απόψεων σε 
ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως αυτό της επιμόρφωσης. Κρίθηκε ως αναγκαία, για να 
αναδειχτούν τυχόν ελλείψεις στις ακολουθούμενες πρακτικές των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, που δρουν περιοριστικά με σκοπό τη βελτίωσή τους μέσα από τις α-
πόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και τις προτάσεις τους με στόχο να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου, αλλά και στην εφαρμογή των αποτελε-
σμάτων της στην πράξη (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014).  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο η συνέντευξη προκει-
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μένου να διερευνήσουμε: 

Πώς η επιμόρφωση προάγει την επαγγελματική γνώση του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε 
εκείνος να είναι πιο αποτελεσματικός στο εκπαιδευτικό του έργο; 

Στα πλαίσια αυτού του ερωτήματος τέθηκαν οι ερωτήσεις: 

1. Τι προσδοκούσατε, σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, να λάβετε από ένα επι-
μορφωτικό πρόγραμμα ενηλίκων και τι τελικά λάβατε; 

2. Ποιες μεθόδους θα προτείνατε να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία σε ένα επι-
μορφωτικό πρόγραμμα, προκειμένου να έχει αυτό αποτελέσματα; 

3. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι θα μπορούσε να βελτιώσει τη διδακτική πρακτική 
σας η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Το εργαλείο της συνέντευξης συνάδει με την ποιοτική έρευνα. Είναι ευέλικτη, καθώς 
είναι ημιδομημένη, πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο και αναδεικνύει τις αντι-
λήψεις και την προσωπικότητα των ατόμων και αποσπά τις πληροφορίες με τον διά-
λογο, αλλά και τις θέσεις, πεποιθήσεις και αξίες τους. Για λόγους δεοντολογίας, οι 
συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας, για την τήρηση της ανω-
νυμίας και το δικαίωμά τους να αποχωρήσουν, αν το επιθυμούν από τη διαδικασία 
της συνέντευξης, στην περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε κώλυμα στην πο-
ρεία της. Αυτό βρήκε θετική ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες και άντλησε τη 
συναίνεσή τους για να περατωθεί ο σκοπός της έρευνας (Bell, 1999). 

Δείγμα έρευνας  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 και χρησιμοποίησε, ένα 
δείγμα 10 ατόμων, οι οποίοι εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση σχολείων της Κεντρικής και Δυτικής Αττικής και είχαν παρακολουθήσει προ-
γράμματα επιμόρφωσης. Επιλέχτηκαν με την τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας, 
βάσει του πλούτου των πληροφοριών που μπορούσαν να δώσουν. Στην ποιοτική έ-
ρευνα αυτό πουενδιαφέρει είναι η καταλληλότητα και η επάρκεια. Δηλαδή το δείγμα 
να είναι κατάλληλο για την ερμηνεία του φαινομένου και επαρκές ως προς τις ποιοτι-
κές πληροφορίες. Ο αριθμός του δείγματος μπορεί να είναι ακόμη και μονοψήφιος 
(Μαντζούκας, 2007). Χρησιμοποήθηκε ησυλλογιστική της βολικότητας του δείγμα-
τος, ανεξαρτήτως στοιχείων ηλικίας ή/και φύλου, με σκοπό την πρόβλεψη της εγγύ-
τητας προσέγγισης από τη μεριά των ερευνητών. (Creswell, 2011).  

Αποτελέσματα - συμπερασματικές κρίσεις 

Με βάση το ερώτημα της έρευνας για τους τρόπους, με τους οποίους η επιμόρφωση 
προήγαγε την επαγγελματική γνώση του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε εκείνος να είναι 
πιο αποτελεσματικός στο εκπαιδευτικό του έργο,διαπιστώθηκαν τα εξής: 
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Σύμφωνα με τους ερωτώμενους-εκπαιδευτικούς, αυτά που προσδοκούσαν από τα ε-
πιμορφωτικά προγράμματα, όπως η καλλιέργεια δεξιοτήτων με βάση τα ενδιαφέρο-
ντα, η αύξηση των γνώσεών τους και η έμπρακτη μετάδοση αυτών με τρόπο που να 
προσεγγίζει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, η ενημέρωση για παιδαγωγικά ζη-
τήματα και πρακτικές, η συσχέτιση θεωρίας και πράξης, η αξιοποίηση της τεχνολογί-
ας, οι πρακτικές ένταξης, καθώς και οι νέες διδακτικές αντιλήψεις και μέθοδοι, ικα-
νοποιήθηκαν σε αρκετό βαθμό (Συν. 1,2,5,6,7,8,9,10). Πράγματι, σύμφωνα με μελε-
τητές είναι σημαντική η σύνδεση του θεωρητικού μέρους της εκπαίδευσης με το πρα-
κτικό, με την εφαρμογή δειγματικών διδασκαλιών και τη μελέτη περιπτώσεων (Κα-
τάνου, 2006) ή η συνάφεια του επιμορφωτικού προγράμματος, με τις πραγματικέςα-
νάγκες των εκπαιδευτικών (Κατάνου, 2006), όπως ακαδημαϊκές, προσωπικές, επαγ-
γελματικές, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός προ-
γράμματος, ώστε να είναι επιτυχημένο (Κάραλης, Βεργίδης & Κατσιγιάννη, 2000). 
Εξίσου σημαντικά θέματα είναι και η απόκτηση του γνωστικού υπόβαθρου των εκ-
παιδευτικών, καθώς και η ενίσχυση και η εμβάθυνσή του, (Sandholtz & Scribner, 
2006) ή η ένταξη των μαθητών διαφορετικής κοινωνικής σύνθεσης ή πολιτισμού και 
κουλτούρας (Ζαβλάνος, 1983, Μαυρογιώργος, 1999) ή η εμβάθυνση στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές θεωρίες, καθώς και στα σύγχρονα παιδαγωγικά 
ζητήματα, ή η ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που 
εκείνη παρέχει για την κατάκτηση της περαιτέρω γνώσης (Fullan & Hargreaves, 
1992a). Υπήρξε και μια μερίδα εκπαιδευτικών, που πιστεύουν ότι οι προσδοκίες τους 
διαψεύστηκαν σε επίπεδο μη κατάκτησης της εξειδίκευσης για το παιδαγωγικό αντι-
κείμενο, ή μη επαρκούς επιμόρφωσής τους στις παιδαγωγικές, μεθοδολογικές και δι-
δακτικές αρχές ή τη χρήση των ΤΠΕ (Συν. 3, 4). 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας ενός επι-
μορφωτικού προγράμματος είναι σημαντικό να προτιμώνται ποικιλία μεθόδων και 
ενεργητικές μέθοδοι, που προάγουν τη συμμετοχή των διδασκόμενων (πχ. μελέτη πε-
ρίπτωσης, διάλογος, ομάδες εργασίας), τη βιωματική μάθηση ή τις ερευνητικές μεθό-
δους, οι οποίες προϋποθέτουν ενεργό προβληματισμό του εκπαιδευόμενου (Συν. 1, 3, 
6 7, 8, 9, 10), θέση που συμπίπτει με εκείνη του Παπακωνσταντίνου (1992), όπου η 
εκπαιδευτική πράξη, μέσω της έρευνας, συνδέεται με την εφαρμογή της επιμόρφωσης 
ή την προώθηση της συνεργατικής ικανότητας (Fullan & Hargreaves, 1992) ή την 
ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιστημονική εξειδίκευση (Αλεξόπουλος, 1987). 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότητα 
της επιμόρφωσης η χρήση οπτικοακουστικών και τεχνολογικών μέσων (Συν. 
2,5,6,7,8), καθώς και άλλων μέσων, όπως οι διαλέξεις, το βιβλιογραφικό υλικό, οι 
ημερίδες, τα σεμινάρια, οι ιστοσελίδες και οποιοδήποτε έντυπο υλικό (Συν. 4). Μάλι-
στα, ένας εκ των ερωτώμενων θεώρησε ότι είτε η εξ αποστάσεως επιμόρφωση με τη 
χρήση συμβατικών μέσων και νέων τεχνολογιών, είτε ένα μεικτό σύστημα, το οποίο 
θα περιλάμβανε ταχύρρυθμα σεμινάρια, θα βοηθούσε στην αποτελεσματικότητα ενός 
προγράμματος επιμόρφωσης (Συν. 4).  

Κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, όταν μια επιμόρφωση είναι αποτελεσματική, 
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οδηγεί στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, καθώς υπάρχει διεύρυνση των διδα-
κτικών αντιλήψεων, εκσυγχρονισμός διδακτικών πρακτικών, διαχείριση προβλημά-
των και εμποδίων, καλυτέρευση διδακτικού περιβάλλοντος, παροχή ίσων ευκαιριών 
σε όλους, χρήση νέων μεθόδων για τη μετάδοση της γνώσης, όπως συμμετοχή σε ευ-
ρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, διοργάνωση επισκέψεων σε μουσεία, μελέτες-
έρευνες (projects), χρήση υπολογιστών, υποδειγματική διδασκαλία (Συν. 2,3,4,5,6).  

Εξίσου σημαντική για τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, θα μπορούσε να είναι η 
επίσκεψη στη σχολική μονάδα των ίδιων των επιμορφωτών οι οποίοι γνωρίζουν κα-
λύτερα το νέο γνωστικό αντικείμενο. Πιστεύουν, ότι η διδακτική πρακτική βελτιώνε-
ται με τη συναναστροφή του κάθε εκπαιδευτικού με άλλους συναδέλφους του, καθώς 
οδηγούνται σε διεύρυνση του προβληματισμού (Συν. 6). Επίσης, μπορούν να χειρι-
στούν καλύτερα το αναλυτικό πρόγραμμα (Συν. 8). Πράγματι, με τα επιμορφωτικά 
προγράμματα, μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα της σχολικής μονάδας 
(Φράγκος, 1993), ενώ οι διδακτικές αντιλήψεις διευρύνονται με τις σύγχρονες παιδα-
γωγικές και κοινωνιολογικές θεωρίες και μεθόδους (Fullan & Hargreaves, 1992a). 
Μάλιστα, υπάρχει καλύτερη διαχείριση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και του 
περιβάλλοντος (Κατάνου, 2006) και καλύτερη διαχείριση του αναλυτικού προγράμ-
ματος, καθώς οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, όπως και στη διδα-
κτική μεθοδολογία, την προσθήκη νέων θεματικών πεδίων, την αλλαγή του εκπαιδευ-
τικού υλικού, την ανάγκη διαθεματικής προσέγγισης, καθώς και τη χρήση των μελε-
τών-ερευνών, υποστηρίζονται και προωθούνται καλύτερα μέσα από την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών (Μαυρογιώργος, 1999). 
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Η έρευνα δράσης ως καινοτόμος πρακτική επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών 

Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed. 

diotima27@hotmail.com 
 

Περίληψη 
 

Ο εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μέσα 
από το στοχασμό πάνω στις πρακτικές του, αλλά αναλύει σε βάθος και ασκεί κριτική 
στις κοινωνικές, πολιτικές, και πολιτιστικές συνθήκες που σχετίζονται με όσα συμβαί-
νουν στο σχολείο, επιδιώκοντας προσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές αλλαγές 
(Kατσαρού & Τσάφος, 2003˙ Μάγος, 2004). Η ΄Έρευνα Δράσης ως καινοτόμος επι-
μορφωτική διαδικασία και πρακτική, έρχεται να θεμελιώσει πρακτικά και θεωρητικά 
ερευνητικές διαδικασίες μέσα στο χώρο του σχολείου ώστε να δημιουργηθούν κριτικές 
κοινότητες εκπαιδευτικών με στόχο το μετασχηματισμό και τις αλλαγές στην εκπαι-
δευτική πραγματικότητα. Έτσι στην παρούσα εργασία διαφαίνεται ο ρόλος και η ση-
μασία της πρακτικής αυτής, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί δίνοντας μια ερευνητική διά-
σταση στο έργο τους, μέσα από συλλογικές ή πολυσυλλεκτικές μορφές δράσεων (Κο-
τσιφάκης & Παυλινέρη,2006) να μαθαίνουν να σκέφτονται και να ενεργούν καινοτόμα 
(Βεργίδης, 1993).  

Λέξεις-κλειδιά:επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, έρευνα δράσης, επιμόρ-
φωση, καινοτόμες πρακτικές, Στοχασμός. 
 

Εισαγωγή 
 

Για να επέλθει ο μετασχηματισμός του σημερινού σχολείου της δημόσιας δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να γίνει ο ερευνητής και ο στοχαστικο-
κριτικός αναλυτής επαγγελματίας, ο οποίος θα στηρίζει την εμπλοκή του στον επιστη-
μονικό διάλογο, σε διαδικασίες πρακτικής άσκησης, λήψης αποφάσεων και συλλογικής 
οργάνωσης στο χώρο του σχολείου (Ηollingsworth & Sockett,1994˙Ματσαγγούρας, 
1995). Οι σχολικές κοινότητες πρέπει να γίνουν μέλη ενός ευρύτερου κοινωνικού σχε-
διασμού μέσα από τον οποίο τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευτικοί θεσμοί θα 
υποστούν μιαν ευρύτερη κριτική αναμόρφωση μέσα στην ίδια την κοινωνία. Παρεμ-
βάσεις στα προγράμματα, στις μεθόδους και τις στρατηγικές διδασκαλίας, στα ζητή-
ματα αξιολόγησης σχολείου και μαθητών, στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία 
αποτελούν αφετηρίες κριτικού στοχασμού, έρευνας και ανανέωσης. 
 

Η Έρευνα Δράσης και ο Εκπαιδευτικός-Ερευνητής 
 

Σε μια εποχή που βλέπουμε να πραγματοποιούνται αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης 
όπως η συγγραφή νέων βιβλίων, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, καινοτόμα 
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εκπαιδευτικά προγράμματα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης μοιάζουν να είναι παγιδευμένοι σε φορμαλιστικά σχήματα παιδαγωγικών και δι-
δακτικών διαδικασιών. Παρατηρείται δηλαδή διάσταση ανάμεσα στην καθημερινή εκ-
παιδευτική-παιδαγωγική πράξη και στην εκπαιδευτική έρευνα, ακριβώς επειδή δεν αρ-
κούν τα παραδοσιακά εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, διδακτική εμπειρία) του εκπαιδευ-
τικού για να διαπαιδαγωγήσει τον πολίτη του σήμερα και του αύριο και ως εκ τούτου 
απαιτείται μια γενικότερη αλλαγή προσανατολισμού στην εκπαίδευση δίνοντας ιδιαί-
τερη έμφαση στη θεώρηση του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, που κατέχει ή οφείλει 
να κατέχει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, επαγγελματική κοινωνικοποίηση και 
άρτια ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση μέσα από μια εξελικτική διαδικασία στο πλαίσιο 
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Ξωχέλλης, 2006͘). Ωστόσο τα πράγματα που συμβαί-
νουν στις τάξεις μπορεί να διαφέρουν πολύ από τις προσδοκίες των συντακτών των 
διαφόρων αναλυτικών προγραμμάτων ((Ηollingsworth & Sock-
ett,1994˙Ματσαγγούρας, 1995˙Βεργίδης, 1993). Πάντοτε η υλοποίηση οποιουδήποτε 
αναλυτικού προγράμματος οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες συνθήκες λει-
τουργίας συγκεκριμένων σχολείων με συγκεκριμένη κουλτούρα και με συγκεκριμέ-
νους ανθρώπους που εμπλέκονται. Αν λοιπόν χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις 
από την πλευρά των εκπαιδευτικών, τότε οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν ενεργό 
ρόλο στη διαδικασία της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής ανάπτυξής τους, να ε-
ρευνήσουν και να αναπτύξουν τις καινούριες ιδέες τους μέσα στις τάξεις και στα σχο-
λεία τους ώστε να παράγουν γνώση. Ένας σημαντικός τρόπος για να αναλάβουν οι 
εκπαιδευτικοί ενεργό ρόλο και δράση με στόχο τις μετασχηματιστικές διαδικασίες του 
χώρου εργασίας τους είναι η Έρευνα Δράσης.  
 
Η Έρευνα Δράσης (Αction Research) ή Κριτική Αυτοδιερεύνηση (Ματσαγγούρας, 
2006) ή αναστοχαστική πρακτική (reflective practice) ή αυτο-μόρφωση(self-study) 
(Mίχου,2005), ή ενεργητική συμμετοχική έρευνα όπως χαρακτηριστικά την αποκαλεί 
η Κατσαρού (όπως αναφ. στο Ματσαγγούρας, 2006) ή πραγματολογική έρευνα όπως 
την ονομάζει ο Ξωχέλλης (όπως αναφ. στο Ματσαγγούρας, 2006) είναι ένας δημοκρα-
τικός και συμμετοχικός τρόπος έρευνας ο οποίος βασίζεται στη δράση και στοχεύει 
στην αντιμετώπιση και στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων και όχι απλώς στον 
εμπλουτισμό της θεωρητικής γνώσης (Carr & Kemmis,1986,2002˙ McNiff, 1988˙ El-
liott,1991˙ McNiff, 1993˙ McNiff, Whitehead, & Lomax, 1996˙ ΜcNiff & Whitehead, 
2005). Η Έρευνα Δράσης επιτρέπει στον επαγγελματία εκπαιδευτικό να εξετάσει σε 
βάθος και να αξιολογήσει το έργο του και τις πρακτικές του. Η διαδικασία του Στοχα-
σμού κατέχει κομβική θέση και είναι στρατηγικής σημασίας επειδή μόνο αν οι συμμε-
τέχοντες κατανοήσουν σε βάθος τις πρακτικές τους μπορούν να βελτιωθούν οι ίδιοι 
αλλά και να παρέμβουν μετασχηματιστικά στο σχολείο. Πολλοί ερευνητές που έχουν 
ασχοληθεί με την Έρευνα Δράσης (Carr & Kemmis, 1983,1986,2002˙ Κemmis & 
McTaggart, 1988˙ Mπαγάκης, 1993˙ Hammersley,1993˙ Cohen & Manion,1994˙ El-
liot, 1994˙ Walker, 1995˙ Craft, 1996˙ Day, 2000, 2003˙Μπαραλός, 2002˙ Κατσαρού 
& Τσάφος, 2003˙ Mπαγάκης, 2003˙ Λάναρη, 2005) θεωρούν ότι συνδυάζει την επιστη-
μονική θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη, τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών και κυρίως το Στοχασμό ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επαγγελ-
ματική τους ανάπτυξη.  
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω ερευνητικά και βιβλιογραφικά δεδομένα, πρόκειται για την 
πεμπτουσία των κριτικών και στοχαστικών πρακτικών. Αναφέρεται στην οργάνωση 
μιας έρευνας με συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς μιας σχολικής 
μονάδας ή μιας περιοχής με τη βοήθεια ενός «κριτικού φίλου», ή διευκολυντή 
(facilitator) δηλαδή ενός εξωτερικού συνεργάτη, συνήθως Πανεπιστημιακού, ο οποίος 
παρέχει θεωρητική υποστήριξη στο όλο εγχείρημα, χωρίς να μετατρέπεται σε υψηλό 
καθοδηγητή του αλλά συμμετέχει ως υποστηρικτής και ο ρόλος του είναι συμβουλευ-
τικός (Carr & Kemmis, 1986, 2002˙ Cohen & Manion, 1994˙ Altrichter, Posch & 
Somekh, 2001˙Δακοπούλου, 2002˙ Mπίστα, 2002˙ Αυγητίδου, 2005˙ Γεωργιάδου & 
Μπαρτζακλή, 2005˙ Κοκορέτση, 2005˙ Δεμερτζή, 2006˙). Άλλωστε λαμβάνοντας υ-
πόψη το νέο μοντέλο παραγωγής γνώσης, το οποίο στη βιβλιογραφία είναι γνωστό ως 
Μode 2 form of Knowledge production, και όπως ορίζεται από τον Gibbons και του 
συνεργάτες του (όπως αναφ. στο Γραβάνη, 2005 σ.116), οι «γνώσεις των ανθρώπων 
της πράξης» και των θεωρητικών θα πρέπει να αλληλοσυνδυάζονται με σκοπό το σχε-
διασμό και την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα προσφέρουν 
γνώση για, γνώση στην και γνώση της πράξης. Κατά την Έρευνα Δράσης ευθυγραμμί-
ζονται τα μέσα και οι στόχοι, και οι εκπαιδευτικοί είναι ταυτόχρονα εκτελεστές και 
θεωρητικοί ερευνητές των πρακτικών τους. Άρα εξομοιώνεται η γνώση με τη δράση. 
Οι καινοτόμες πρακτικές και οι ουσιαστικές αλλαγές δεν είναι μόνον εκείνες που θε-
σμοθετούνται από το κράτος, αλλά και εκείνες που αναπτύσσονται μέσα στην καθημε-
ρινή πραγματικότητα της τάξης και εδραιώνονται μέσα από την αξιολόγηση και την 
κοινοποίηση στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (Διδάχου, 2006). Το όραμα ενός 
σχολείου που θα είναι εργαστήριο διαβίου μάθησης και δημιουργικότητας όχι μόνο για 
τους μαθητές αλλά και τους διδάσκοντες διευκολύνει τον πειραματισμό και τις εναλ-
λακτικές προσεγγίσεις. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για στοχασμό και ανακάλυψη (Τζα-
βάρα & Βεργίδης,2005). Η βασική δομή της Έρευνας Δράσης έχει τη μορφή σπείρας 
η οποία εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις: α) το σχεδιασμό, β) τη δράση, γ) την παρατή-
ρηση και δ) το Στοχασμό. Έτσι έχουμε σπειροειδείς κύκλους αναγνώρισης του προ-
βλήματος, συστηματικής και ενδελεχούς αλλαγής στοιχείων, Στοχασμού, ανάλυσης 
δράσης καθοδηγούμενης από τα ευρήματα της έρευνας και τέλος τον επαναπροσδιορι-
σμό του προβλήματος και την ανατροφοδότηση υπό το πρίσμα των νέων ευρημάτων 
(Stenhouse, 1975, 2003). 
 
Ένας από τους βασικότερους εκπροσώπους της Έρευνας Δράσης είναι ο Stenhouse ο 
οποίος ασχολήθηκε ενδελεχώς με την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών και εισήγαγε στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 την έννοια του εκ-
παιδευτικού-ερευνητή. Ο Stenhouse (1975,2003) με τον όρο αυτό χαρακτηρίζει τον 
επαγγελματία εκπαιδευτικό ο οποίος έχει την ικανότητα για αυτόνομη προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από τη συστηματική παρατήρηση και αξιολόγηση του 
έργου του, σε ουσιαστική συνεργασία με τους συναδέλφους του, αλλά και την πειρα-
ματική εφαρμογή των διαφόρων θεωριών μέσα από ερευνητικές διαδικασίες στο χώρο 
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εργασίας του. Έτσι ο εκπαιδευτικός γίνεται o ερευνητής της ίδιας του της εργασίας. Ο 
εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας στην πράξη το Στοχασμό του πάνω στις επαγγελματικές 
πρακτικές του, επιτυγχάνει την επαγγελματική του ανάπτυξη. Μέσα από τη συνοχή των 
προηγούμενων εμπειριών του (Παπαπροκοπίου, 2005) μαθαίνει πολλά και σε βάθος 
και αυτή η διαδικασία εξελίσσεται τόσο με τη συγκέντρωση και την αφοσίωση στο 
έργο του όσο και με το στοχασμό πάνω σε αυτό (Πάσουλα, 2005).  
 

Η Έρευνα Δράσης και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
 
Μπορούμε να πούμε ότι με την Έρευνα Δράσης ο εκπαιδευτικός εντοπίζει μια προβλη-
ματική κατάσταση την οποία θέλει να διερευνήσει και στη συνέχεια μέσα από την α-
νάλυση των δεδομένων που συγκεντρώνει (από συζητήσεις, συνεντεύξεις, παρατή-
ρηση, προσωπική μελέτη, βιβλιογραφική ενημέρωση κτλ.) αναπτύσσει στρατηγικές 
δράσης και τις εφαρμόζει (Κοσμίδης, Μπαγάκης, Κρητικού & Καλουδιώτη,2005). Οι 
νέες αυτές στρατηγικές δεν δίνουν αμέσως λύση στο πρόβλημα. Για το λόγο αυτό ο 
εκπαιδευτικός-ερευνητής βελτιώνει τις στρατηγικές δράσης όπου χρειάζεται και έτσι 
αποκτά νέες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Η διαδικασία συσχετισμού έρευνας και 
δράσης διασφαλίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας και ταυτόχρονα 
αποδεσμεύει τον εκπαιδευτικό από το θετικιστικό-τεχνοκρατικό πρότυπο το οποίο ου-
σιαστικά τον απομακρύνει πλήρως και από την έρευνα και από τη δράση. Αναλαμβά-
νοντας οι εκπαιδευτικοί τη διεξαγωγή ερευνών, στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων σύγχρονης επιστημονικής μεθοδολογίας, μπορούν να έχουν συμμετοχή και λόγο 
στη χάραξη και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, στην οργάνωση και 
στον προγραμματισμό της εκπαίδευσης και κυρίως συντελούν στη σύνδεση της εκπαι-
δευτικής πράξης με την επιστημονική έρευνα επανεκτιμώντας την αξία των γνώσεων 
και της πείρας τους στην άσκηση του επαγγέλματός τους (Παπακωνσταντίνου,1982). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα περίπτωσης εφαρμογής της Έρευνας Δράσης αποτελούν 
τα λεγόμενα καινοτόμα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα προ-
γράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά, Ευρωπα-
ϊκά, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Ισότητας των δύο Φύλων, 
τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά και συλ-
λογικά στην εκπαιδευτική έρευνα και να επιλύουν ζητήματα τα οποία προκύπτουν 
μέσα από την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Όπως αναφέρουν οι Κοσμίδης, 
Μπαγάκης, Κρητικού & Καλουδιώτη, (2005) κατά την υλοποίηση περιβαλλοντικού 
προγράμματος σε Γυμνάσιο της Ανατολικής Αττικής κατά την περίοδο 2001-2003, με 
τη μέθοδο της Έρευνας Δράσης δρούν και ερευνούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και δεν 
εφαρμόζουν αποτελέσματα έρευνας άλλων ή κάποιων κυβερνητικών αποφάσεων. Ε-
στιάζουν τη σκέψη και τη δράση τους σε ένα δικό τους ΄΄πρόβλημα-προβληματισμό-
ερώτημα΄΄, που τους απασχολεί τη συγκεκριμένη περίοδο, σε συγκεκριμένες συνθήκες 
(σχολείο, παιδιά, χρονική περίοδο). Έχουν βοήθεια από άλλους (κριτικό φίλο, διευκο-
λυντή), που όμως είναι και αυτοί εστιασμένοι στον ΄΄πρόβλημα΄΄ των εκπαιδευτικών 
και όχι πάνω σε γενικότερες απόψεις ή θεωρίες για την εκπαίδευση. Συζητούν στην 
ομάδα τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τις ιδέες και την απήχησή τους στους μαθητές, 
παράλληλα με την πραγματοποίησή τους. Η προσπάθεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 
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βελτίωση του εκπαιδευτικού, των μαθητών και του σχολείου ενώ ταυτόχρονα δημιουρ-
γείται κίνητρο για περαιτέρω στοχασμό, συζήτηση και κινητοποίηση (Κοσμίδης, Μπα-
γάκης, Κρητικού & Καλουδιώτη, 2005). Έτσι θα μπορούσε να πει κανείς ότι η επιμόρ-
φωση και η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συντελείται με την πάροδο 
του χρόνου, μέσα από τη συζήτηση και την κριτική-στοχαστική ανάλυση καταστά-
σεων, βιωμάτων και εμπειριών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης.  
 

Συμπεράσματα 
 

 Η Έρευνα Δράσης είναι σημαντική σε τομείς όπως οι εκπαιδευτικές αλλαγές, οι διδα-
κτικές παρεμβάσεις, το αναλυτικό πρόγραμμα, η αυτοαξιολόγηση προγράμματος και 
σχολείου, η ενισχυτική διδασκαλία, η ενδοσχολική επιμόρφωση, η επαγγελματική α-
νάπτυξη, η έρευνα τάξης, η εκπαίδευση στελεχών και εκπαιδευτών ενηλίκων, τα προ-
αιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα (Μπαγάκης, 2003σ.229). Απαιτεί αμοιβαίο και α-
νοικτό πνεύμα συνεργασίας που αποβλέπει στην αλλαγή, έχει πρακτικό χαρακτήρα και 
πραγματοποιείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική πράξη. Προ-
ϋποθέτει συστηματική επιστημολογική επαγρύπνηση από τους εκπαιδευτικούς ερευ-
νητές. οι οποίοι οφείλουν διαρκώς να είναι σε θέση να διακρίνουν τα όρια μεταξύ κοι-
νής λογικής και επιστημονικού λόγου (Ζωγράφου, 2005). Ο Kurt Lewin ο οποίος εισή-
γαγε την έννοια της Έρευνας Δράσης (όπως αναφ. στο Adelman, 1993 & Γώγου-Κρη-
τικού, 1995) διακρίνει τρία σημαντικά χαρακτηριστικά: α) το συμμετοχικό της χαρα-
κτήρα, β) τις δημοκρατικές της προθέσεις και γ) την ταυτόχρονη συμβολή της στην 
κοινωνική επιστήμη και αλλαγή. Mε τη χρήση της οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περι-
γράψουν μέσα από συλλογικές στοχαστικές αναζητήσεις, (Κemmis & Mc Tag-
gart,1988˙ Μπαγάκης, 1993) δραστηριότητες για την ανάπτυξη των αναλυτικών προ-
γραμμάτων, για τη βελτίωση του σχολείου και για τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης 
καινοτόμων δράσεων στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μια 
συνταγή ή μια τεχνική για την καθιέρωση της δημοκρατίας, αλλά μια ενσωμάτωση των 
δημοκρατικών αρχών στην έρευνα.  
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Περίληψη 

Η διδασκαλία μιας γλώσσας ως ξένης είναι μια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασί-
α. Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους και αμφιλεγόμενους ταυτόχρονα, τομείς της 
γλώσσας, είναι η γραμματική. Σαφής ορισμός της έννοιας «γραμματική», δεν υπάρ-
χει, καθώς ανά περιόδους έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί. Δεν είναι λίγες επίσης, 
οι προσεγγίσεις και οι μεθοδολογίες που έχουν σχεδιαστεί για τη διδασκαλία της, μέ-
σα στα χρόνια. Στην παρούσα έρευνα, εξετάστηκε η άποψη εκπαιδευτικών του προ-
γράμματος «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες 
ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία και αναλφάβητους», για τη θέση της γραμμα-
τικής στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε μετανάστες, μέσα από 
γραπτές πηγές και συνεντεύξεις. Τα συμπεράσματα της έρευνας, περιλαμβάνουν τη 
στάση εκπαιδευτικών απέναντι στη γραμματική και τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
ξένης, την προσέγγιση που επιλέγουν κάθε φορά για να εντάξουν γραμματικά φαινό-
μενα στα μαθήματά τους, και τον τρόπο με τον οποίο το προφίλ των μαθητών τους 
επηρέασε τη διδασκαλία. 

Λέξεις-κλειδιά: διδασκαλία νεοελληνικής γλώσσας, δεύτερη γλώσσα, νεοελληνική 
γραμματική, μετανάστες/-τριες. 

Εισαγωγή 

Κάθε έρευνα έχει ως βασικό σκοπό να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα 
χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους (Φίλιας, 1988). Στην παρούσα έρευνα, 
όπως φαίνεται από τον τίτλο, ερευνάται «η θέση της γραμματικής στη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες». Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενό της είναι να 
περιγράψει πώς προσεγγίζεται η γραμματική ως κομμάτι μιας γλώσσας, στη διδασκα-
λία της ελληνικής σε μετανάστες. Στα πλαίσια αυτής, εξετάζονται οι απόψεις και οι 
αντιλήψεις τριών εκπαιδευτικών για το θέμα.  
Ο όρος «μετανάστης» στον τίτλο δεν είναι τυχαίος. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιλέ-
χθηκαν για την έρευνα, συμμετείχαν σε έργο με αντικείμενο «Μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με ανα-
πηρία και αναλφάβητους» (ΜΑΘ.Ε.ΜΕ). Επομένως, με τη συγκεκριμένη λέξη προσ-
διορίζεται σαφέστερα το κοινό στο οποίο διδάσκεται η νεοελληνική γραμματική στα 
πλαίσια της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ενώ εξετάζεται παράλληλα η στάση των 
εκπαιδευτικών έχοντας ως δεδομένο το προφίλ των μαθητών.  

Τα δεδομένα που μελετήθηκαν ήταν γραπτά αρχεία που αυτοί παρέδωσαν στην ομά-
δα υποστήριξης του έργου και συνεντεύξεις σχετικά με το θέμα της έρευνας. Μετά 
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την αποδελτίωση των δεδομένων, προέκυψε ότι παρ’ όλο που στις διδασκαλίες τα 
γραμματικά φαινόμενα παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμ-
βάνονται τη γραμματική με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, οι μέθοδοι και οι τεχνικές 
που ακολουθούν στη διδασκαλία τους, δείχνουν τη γενικότερη αντίληψή τους για τη 
γραμματική. Ο κάθε εκπαιδευτικός στάθηκε με το δικό του τρόπο στα μαθήματα. Ως 
τελευταίο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το προφίλ των μεταναστών/-τριών ως 
μαθητικό κοινό, επηρεάζει τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Όλα τα 
παραπάνω περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια της εργασίας. 

Διδάσκοντας μια γλώσσα 

Η διδασκαλία μιας γλώσσας, και ειδικότερα η διδασκαλία μιας γλώσσας ως ξένης, 
εξαρτάται από το πώς αντιλαμβανόμαστε την ίδια τη γλώσσα. Όπως αναφέρει ο κα-
θηγητής Douglas Brown στο βιβλίο του “Principles of language teaching and 
learning”, «δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Δεν υπάρχει εγγυημένη γρήγορη και εύ-
κολη μέθοδος για να εξασφαλίζεται η επιτυχία. Κάθε μαθητευόμενος είναι μοναδικός. 
Κάθε εκπαιδευτικός είναι μοναδικός. Και κάθε σχέση εκπαιδευτικού με εκπαιδευόμε-
νο είναι μοναδική». Από αυτό συνεπάγεται ότι η διδασκαλία μιας γλώσσας ως ξένης, 
όπως και η διαδικασία της διδασκαλίας γενικά, είναι μια συνεχής προσπάθεια για το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αξιοποιώντας τα κατάλληλα κάθε φορά, μέσα και με-
θόδους. 

Μιλώντας για μάθηση και χρήση της γλώσσας, αξίζει να αναφερθεί ότι η σύγχρονη 
γλωσσολογία ορίζει τη γλώσσα ως ένα κώδικα που αποτελείται από γλωσσικές μονά-
δες (γλωσσικά σημεία) και από κανόνες ή αρχές σύμφωνα με τις οποίες δομούνται τα 
σημεία αυτά ώστε να απαρτίσουν μηνύματα. Όπως υποστηρίζουν στον «Ηλεκτρονικό 
Κόμβο» οι Αντωνοπούλου και Μανάβη, «η ελληνική γλώσσα ως αντικείμενο διδα-
σκαλίας αντιμετωπίζεται τις περισσότερες φορές ως ένα σύστημα κανόνων γραμματι-
κής και σύνταξης, μαζί με τη γνώση ενός όγκου λεξιλογίου […]». Ένα από τα πιο πο-
λυσυζητημένα θέματα στη γλωσσολογία και τη διδασκαλία των γλωσσών αποτέλεσε 
η γραμματική. Μάλιστα στο βιβλίο “How to teach grammar” του Thornbury, αναφέ-
ρεται ότι: «πράγματι, κανένα άλλο ζήτημα δεν απασχόλησε θεωρητικούς και πρακτι-
κούς όσο το ζήτημα γύρω από τη γραμματική, και η ιστορία της γλωσσικής διδασκα-
λίας είναι απαραίτητα η ιστορία των απαιτήσεων και των ανταπαιτήσεων υπέρ και 
κατά της διδασκαλίας της γραμματικής». 

Ορίζοντας την έννοια γραμματική 

Ο όρος γραμματική φαίνεται να έχει αρχαιοελληνική προέλευση και αποδίδεται στο 
γλωσσολογικό ενδιαφέρον που έδειξαν οι επιστήμονες της εποχής. Αρχικά η γραμμα-
τική σήμαινε την ικανότητα γραφής και ανάγνωσης. Αργότερα, η ίδια λέξη, σήμαινε 
την απασχόληση με τη γλώσσα ή την περιγραφή της γραπτής μορφής της γλώσσας.  
Η πρώτη απόπειρα περιγραφής της γραμματικής δομής γίνεται κατά την αλεξανδρινή 
εποχή. Το εγχειρίδιο που γράφεται είναι η «Γραμματική Τέχνη» του Διονυσίου Θρα-
κός.  Ακολουθεί η γραμματική της λατινικής, την οποία δημιούργησαν οι Ρωμαίοι 
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μαθητές των Ελλήνων. Αυτή η μορφή γραμματικής ήταν εξαρτημένη από τους κανό-
νες της, τους κανόνες της ελληνικής γλώσσας και τη μορφή της γλώσσας γενικότερα. 
Μεταγενέστερα, επιστήμονες όπως η Penny Ur, ορίζουν τη γραμματική ως «τον τρό-
πο που χειρίζεται και συνδυάζει η γλώσσα λέξεις ή τμήματα λέξεων (“bits of words”) 
με σκοπό να σχηματίσει μεγαλύτερες μονάδες νοήματος». Ο Noam Chomsky την ο-
ρίζει ως «τον μηχανισμό που παράγει όλες τις σωστές προτάσεις μιας γλώσσας». Υ-
πάρχουν πολλές ακόμα απόψεις όπως αυτή του Scott Thornbury που λέει ότι «η 
γραμματική είναι μερικώς η μελέτη του ποιες δομές-μορφές είναι πιθανές σε μια 
γλώσσα» και της Hagemann Julie Ann, η οποία τη θεωρεί ως «το σύνολο των συνει-
δητών και υποσυνείδητων λειτουργιών της γλώσσας που χρησιμοποιούνται κατά την 
ομιλία ή την ακοή». Ακολουθεί η διατύπωση του κυρίου Χατζησαββίδη ο οποίος για 
να ορίσει τη γραμματική, ξεκινάει από τη γλώσσα. Οι τομείς που ασχολούνται με τη 
δομή μιας γλώσσας και την εκμάθησή της ονομάζονται, κατ’ αυτόν, «γραμματική» 
και «συντακτικό».  
 

Τα είδη της γραμματικής 

Οι διάφορες διδακτικές θεωρίες -παιδαγωγικές και ψυχολογικές- που αναπτύχθηκαν, 
αλλά και οι απόψεις των θεωρητικών που προσπάθησαν να περιγράψουν και να μελε-
τήσουν τη γλώσσα και τη γραμματική, υιοθετώντας το σύστημα και τη μεθοδολογία 
που τους εκφράζει, συνέβαλαν στη διαμόρφωση τριών ειδών γραμματικής, i)τη ρυθ-
μιστικής ή κανονιστική, ii)την περιγραφική και iii)την ερμηνευτική γραμματική. 
Πιο αναλυτικά, η ρυθμιστική ή κανονιστική γραμματική, όπως φαίνεται και απ’ την 
ονομασία της, περιγράφει μια γραμματική που αποβλέπει στη ρύθμιση του «σωστού» 
τρόπου χειρισμού της γλώσσας. Οι θεωρητικοί της ρυθμιστικής δηλαδή, δίνουν έμ-
φαση στο πώς πρέπει να ομιλείται η γλώσσα από τα άτομα, στηριζόμενοι σε απόψεις 
περί σωστού και λάθους, σχετικά με την πρότυπη γλώσσα (τη νόρμα). Η πιο αντιπρο-
σωπευτική γραμματική της ρυθμιστικής-κανονιστικής γραμματικής είναι η παραδο-
σιακή/σχολική. 
Η περιγραφική γραμματική, επιλέγεται συχνά από τους σύγχρονους συντάκτες γραμ-
ματικών εγχειριδίων. Αυτή επιδιώκει, όπως φαίνεται από την ονομασία της, να περι-
γράψει τη δομή και τη λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων. Η ιδιαιτερότητά της εί-
ναι ότι στηρίζεται κυρίως στην προφορική χρήση της γλώσσας από τα μέλη της 
γλωσσικής κοινότητας. Σε αντίθεση με τη ρυθμιστική, η συγκεκριμένη γραμματική 
δεν ασχολείται με κανόνες, δεν ερμηνεύει τα φαινόμενα που περιγράφει, αλλά στηρί-
ζεται αποκλειστικά σε ενδογλωσσικά κριτήρια. Ο δομισμός –και ιδιαίτερα ο αμερικά-
νικος- ανήκει στην κατηγορία αυτή. 

 Την τρίτη και τελευταία κατηγορία αποτελεί η ερμηνευτική γραμματική. Η 
διαφορά της με την προηγούμενη κατηγορία, είναι ότι δεν αρκείται στην περιγραφή 
των φαινομένων αλλά επιδιώκει την ερμηνεία τους. Η ερμηνευτική γραμματική απα-
ντά σε επιμέρους ερωτήματα του γενικότερου προβληματισμού «τι είναι και πώς κα-
τακτάται η γλώσσα». Γι’ αυτό, ερευνάται ο λόγος («γιατί;») που λειτουργούν έτσι τα 
γλωσσικά φαινόμενα, αντί για τον τρόπο («πώς;»). Η ερμηνευτική γραμματική θεω-
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ρείται ο τελειότερος –από τους τρεις τύπους- γραμματικής και το πιο αντιπροσωπευ-
τικό είδος είναι η λεγόμενη γενετική-μετασχηματιστική γραμματική του Noam 
Chomsky. 

Διδάσκοντας μια γλώσσα σε μετανάστες 

Μιλώντας με όρους, η μετανάστευση σύμφωνα με τον Τσαούση (1999), είναι η «μό-
νιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού 
συνόλου». Κατ’ επέκταση, ο όρος μετανάστης σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών (ΟΗΕ), είναι το άτομο που διαμένει για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του, σε τόπο εντός (εσωτερικός μετανάστης) ή εκτός 
της χώρας του (εξωτερικός μετανάστης). Οι βασικοί λόγοι που συνηγορούν σε μετα-
νάστευση είναι οικονομικοί, πολιτικοί, φυλετικοί, θρησκευτικοί κ.ά. Από αυτά προ-
κύπτει ότι οι άνθρωποι που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν, στερούνται αγαθών και 
ευκαιριών. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, στερούνται «το δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο 
για τους ίδιους και για την οικογένειά τους […]». 
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για μετανάστευση έχει πολυάριθμες συνέπειες για το 
ίδιο το άτομο και επηρεάζει κάθε διαδικασία της ζωής του ατόμου. Εστιάζοντας στην 
εκπαίδευση, αυτή κατά τον Maslow, είναι μία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώ-
που. Ως σωματική, πνευματική, ηθική και ψυχική καλλιέργεια του ατόμου, δε μπορεί 
να μη λαμβάνει υπόψη την προσωπικότητα του ατόμου. Όταν πρόκειται για μετανά-
στες λοιπόν, η προσωπικότητα περιλαμβάνει μια ακόμα πτυχή, αυτή που έχει δια-
μορφωθεί με την εμπειρία της μετανάστευσης. Ο μετανάστης έχει να αντιμετωπίσει 
όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν στη νέα χώρα, την ανησυχία και το φόβο, ενώ πα-
ράλληλα πρέπει να εργάζεται σε ένα καινούριο γι’ αυτόν περιβάλλον για να καλύπτει 
τις ανάγκες του. Επομένως, η διδασκαλία της γλώσσας στη χώρα υποδοχής, χρειάζε-
ται να γίνεται με τρόπο που να έχει νόημα γι’ αυτούς, να καλύπτει τις ανάγκες τους 
και να τους βοηθάει ταυτόχρονα να εντάσσονται τόσο γλωσσικά όσο και κοινωνικά. 

Γνωρίζοντας το ΜΑΘ.Ε.ΜΕ 

Για την εργασία, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το ερευνητικό πρόγραμμα 
«ΜΑΘ.Ε.ΜΕ» («Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανά-
στες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία και αναλφάβητους»). Το πρόγραμμα αυ-
τό, διοργανώθηκε το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2015 από το Εργαστήριο Μελέτης, 
Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας, του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπα-
ϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Κύριος στόχος του ήταν η αποτελε-
σματική εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας από τους/τις μετανά-
στες/-ριες, στα πλαίσια της γλωσσικής και κοινωνικής τους ένταξης στην ελληνική 
κοινωνία. Αντικείμενο του έργου λοιπόν, ήταν η υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής 
γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για τις κατηγορίες των μεταναστών/-τριών που 
προαναφέρθηκαν, σε 7 πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάν-
νινα, Λάρισα, Πάτρα, Πειραιάς). 
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Το υλικό των μαθημάτων ήταν βασισμένο στις ανάγκες των μαθητών/-τριών, όπως 
καταγράφηκαν από την αντίστοιχη ερευνητική ομάδα. Η βασική προσέγγιση που αυ-
τό ακολουθούσε, ήταν η εργασιοκεντρική (task-based language teaching). Σύμφωνα 
με αυτή, χαρακτηριστικό του υλικού ήταν «ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων που ε-
μπλέκουν το μαθητικό κοινό μέσω επικοινωνιακών διαδικασιών σε περιστάσεις που 
συχνά απαιτούν τη λύση κάποιου προβλήματος, τη λήψη αποφάσεων και τη διαπραγ-
μάτευση εννοιών» (Δενδρινού, 1992). Τα προβλήματα-δραστηριότητες που εμπεριέ-
χονταν στο υλικό επέτρεπαν στους εκπαιδευτικούς να πάρουν πρωτοβουλίες ανάλογα 
με την τάξη τους, γι’ αυτό έλειπαν οι τυπικές ασκήσεις, ενώ υπήρχαν αρκετές δη-
μιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες που στόχευαν στην επαφή των ανθρώπων 
από διαφορετικές χώρες του κόσμου. Επίσης, ήταν προσαρμοσμένα στην καθημερι-
νότητα των μαθητών με σκοπό να διευκολυνθεί η ένταξή τους –γλωσσική και κοινω-
νική.  

Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας 

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται μια προσέγγιση που βασίζεται στις νατου-
ραλιστικές φιλοσοφίες, η ποιοτική προσέγγιση.  
Για την παρούσα εργασία, το δείγμα καθορίστηκε από τη διαδικασία της ανάλυσης 
των ερευνητικών στοιχείων και από τη δειγματοληψία σκοπιμότητας. Για να διαμορ-
φωθεί το δείγμα της έρευνας αρχικά μελετήθηκαν οι τελικές αναφορές1 που είχαν συ-
ντάξει οι εκπαιδευτικοί της γλώσσας στα πλαίσια του έργου (μέθοδος ανάλυσης ε-
ρευνητικών δεδομένων). Στη συνέχεια, ο αριθμός περιορίστηκε, επιλέγοντας εκπαι-
δευτικούς που να έχουν διδάξει σε διαφορετικές μεταξύ τους πόλεις και επίπεδα, αλ-
λά και να υπάρχουν συμμετέχοντες και των δύο φύλων (δειγματοληψία σκοπιμότη-
τας). Τελικά, τα δεδομένα προήλθαν από τρεις εκπαιδευτικούς που αποτέλεσαν το 
δείγμα της έρευνας. 
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης στοιχείων αρχείου και 
της συνέντευξης. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία αρχείου ήταν τα εβδομαδιαία ημερολό-
για που συνέτασσαν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας και περιελάμβαναν τους στόχους 
της εβδομάδας, τις δραστηριότητες που οργανώνονταν και τα θετικά/ αρνητικά ση-
μεία κάθε εβδομάδας. 

                                                             
1 οι τελικές αναφορές ήταν αρχεία που οι εκπαιδευτικοί ήταν υποχρεωμένοι να στείλουν στο τέλος του 
έργου και περιείχαν πληροφορίες για το ρόλο του κάθε εκπαιδευτικού στο πρόγραμμα, για την οργά-
νωση και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και την προσωπική τους άποψη για το εκπαιδευτικό υλικό 
και το έργο γενικότερα. 
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Εικόνα 1: παράδειγμα εβδομαδιαίου ημερολογίου 1 

 
Εικόνα 2: παράδειγμα εβδομαδιαίου ημερολογίου 2 

 
 Προχωρώντας στις συνεντεύξεις, αυτές έγιναν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, με κάθε 
εκπαιδευτικό ξεχωριστά. Οι συνεντεύξεις ήταν ημι-δομημένες, δηλαδή υπήρχε ένα 
βασικό κόρπους ερωτήσεων κοινό για κάθε εκπαιδευτικό, που όμως λειτουργούσε 
συμπληρωματικά.  
Ο οδηγός ερωτήσεων της συνέντευξης ήταν ο εξής: 

 Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την έννοια της γραμματικής; 
 Πόσο σημαντική/ απαραίτητη θεωρείτε τη διδασκαλία της στα πλαίσια 
μιας ξένης γλώσσας; 
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 Ποια διδακτική μέθοδο(-ους)/ προσέγγιση επικαλεστήκατε αναφορικά 
με τη γραμματική κατά την παραγωγή του υλικού και γιατί;  
 Ποιοι ήταν ο στόχοι σας για τη διδασκαλία της γραμματικής στο πλαί-
σιο των μαθημάτων; 
 Πώς επηρέασε η ομάδα-στόχος τις δραστηριότητες (και τη γραμματι-
κή); 
 Τι πιστεύετε για την εναλλαγή γλωσσικών κωδίκων στο μάθημα; Πώς 
αξιοποιείται την προέλευση των μαθητών; 
 Πώς είχατε σκεφτεί τη διδασκαλίας της γραμματικής για το 
ΜΑΘ.Ε.ΜΕ; 
 Ποιες δυσκολίες σχετικά με τη γραμματική φαντάζεστε θα αντιμετώ-
πιζαν οι μαθητές; 
 Ποια είναι η άποψή σας για τα σχόλια εκπαιδευτικών και μαθητών ότι 
η γραμματική «έλειπε» από το υλικό; Τι θα αλλάζατε στο υλικό; 
 Τι συνοδευτικό-συμπληρωματικό υλικό θα προτείνατε σχετικά με τη 
γραμματική; 

 Μπορούν να γενικευτούν οι απόψεις σας για τη διδασκαλία της γραμ-
ματικής σε παρόμοιες περιστάσεις; 

 

Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν θεώρησαν τη γραμματική αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας της 
ελληνικής ως ξένης.  
Η άποψή τους για τη γραμματική ήταν διαφορετική, γεγονός που καθόρισε, απ’ ότι 
φάνηκε, τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολούθησαν. Με άλλα λόγια, όσο πιο κοντά 
στη ρυθμιστική γραμματική ήταν η άποψή τους, τόσο πιο παραδοσιακή μέθοδο διδα-
σκαλίας ακολούθησαν, και όσο πιο ερμηνευτικά αντιμετώπισαν τη γραμματική, τόσο 
πιο επικοινωνιακή και εργασιοκεντρική ήταν η μέθοδος διδασκαλίας τους. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι και οι τρεις συμμετέχοντες μίλησαν για τα οφέλη της επικοινωνιακής 
προσέγγισης, χωρίς να φαίνεται όμως να τα έχουν ενσωματώσει εξίσου στη διδασκα-
λία τους. Και οι τρεις συμμετέχοντες συμπεριέλαβαν παραπλήσια γραμματικά φαινό-
μενα στη διδασκαλία τους, παρότι εξέφρασαν διαφορετική άποψη γι’ αυτήν.  
Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας χρησιμοποίησαν στα μαθήματά τους πα-
ράλληλο εκπαιδευτικό υλικό, όπως ασκήσεις εμπέδωσης και κατανόησης αλλά και 
εγχειρίδιο γραμματικής, ως συμπλήρωμα του υλικού που τους δόθηκε.  

Τέλος, ως συμπέρασμα προέκυψε ότι η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης σε μετα-
νάστες/-τριες επηρεάστηκε από το προφίλ των μαθητών και διαμορφώθηκε με βάση 
αυτό. 

 

758

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Βιβλιογραφία 

Bell Judith (2001). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας- 
οδηγός για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Αθήνα: Gutenberg. 

Cook Vivian (1996). Second language learning and language teaching. Great Britain: 
Routledge, Taylor & Francis Group. 

Cross David (1991). A practical handbook of language teaching. UK: Longman 
Phoenix Prentice Hall Cassell ELT. 

Hagemann Julie Ann (2002). Teaching grammar-a Reader and Workbook. Boston: 
Allyn and Bacon.  

Harmer Jeremy (1988). Teaching and learning grammar (Longman keys to language 
teaching). Boston: Addison Wesley Publishing Company. 

Klein Wolfgang (1989). L’acquisition de langue étrangère. Paris: Armand Colin. 

Mallick Kanka, Verma K.Gajendra (1999). Εκπαιδυτική Έρευνα, θεωρητικές προσεγ-
γίσεις και τεχνικές. Αθήνα: Τυπωθήτω / Δαρδάνος. 

Morrison Keith, Lawrence Manion, Louis Cohen (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 
Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Thornbury Scott (1999). How to teach grammar. England: Longman. 

Ur Penny (1988). Grammar practice activities-a practical guide for teachers. Cam-
bridge: Cambridge University Press. 

Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας, Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (2015). Γλωσσική Παιδεία- 35 μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ναπο-
λέοντα Μήτση. Επιμέλεια: Γιώργος Ανδρουλάκης. Βόλος-Αθήνα: Gutenberg. 

Μήτσης Σπ. Ναπολέων (2007). Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοι-
νωνιακής προσέγγισης. Αθήνα: Gutenberg. 

 

 

759

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Η θεωρία της αναγνωστικής  ανταπόκρισης και η καλλιέργεια αναγνωστικής δε-
ξιότητας σε σχολικά πλατωνικά κείμενα 

Τουρνά Χαρινέλα  
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 

htourna@tee.gr 

Περίληψη 

Η εισήγηση αναφέρεται στις αναγνωστικές θεωρίες και την καλλιέργεια αναγνωστι-
κής δεξιότητας όπως και της εφαρμογής τους σε σχολικά πλατωνικά κείμενα. Η διδα-
σκαλία της φιλοσοφίας σήμερα δεν μπορεί να αποσκοπεί στην ευθεία μεταβίβαση 
γνώσεων ή αξιών· θα ήταν πολύ πιο αποδοτική για την κριτική αυτοδυναμία και την 
πνευματική χειραφέτηση των μαθητών, αν εκπαίδευε αναγνώστες, ικανούς να προσα-
νατολίζονται κριτικά στο σύμπαν της φιλοσοφικής γραφής. Στην εκδοχή αυτή της 
διδασκαλίας, ο σχεδιασμός της έχει κέντρο: οι μαθητές να διαλέγονται με τα κείμενα 
αλλά και να παρακολουθούν το διάλογο των κειμένων μεταξύ τους.  Στο διάλογο αυ-
τό παρακινούνται να παίρνουν θέση, να διαπιστώνουν ότι καμιά θεώρηση δεν μπορεί 
να μείνει κλεισμένη στα όρια ενός μοναδικού ορίζοντα και να εμπλουτίσουν την α-
ντίληψή τους με τις δυνατές εκδοχές της πραγματικότητας. Μέσω της ανάγνωσης κα-
τανοούν ότι ενσωματωνόμαστε σε ένα σύστημα σημείων: έτσι το κείμενο αιωρείται 
σε μια “παρουσία” που δεν προβάλλεται η ίδια, αλλά που αφήνει, σαν με κιμωλία, ένα 
αναγνωρίσιμο ίχνος. Προτείνουμε λοιπόν να αρχίσουμε να διαβάσουμε ένα φιλοσο-
φικό κείμενο αναζητώντας αυτά τα φανερά ή κρυφά ίχνη. 

Λέξεις- κλειδιά: αναγνωστικές θεωρίες, αναγνωστική δεξιότητα, πλατωνικοί διάλο-
γοι.  

Εισαγωγή 

Η συνείδηση της  απόστασης ανάμεσα στη γνωστική περιοχή, στο επιστημονικό α-
ντικείμενο και στο αντίστοιχο σχολικό μάθημα δημιούργησε  την ιδέα της διδακτικής 
μετάθεσης (transposition didactique) ή αναπλαισίωσης (recontextualization) (Cheval-
lard, 1986: 89-91 και Astolfi & Develay, 1990: 114-117).  

Ένα από τα σημαντικότερα φίλτρα της διδακτικής μετάθεσης,  είναι οι εκπαιδευτικοί 
σκοποί του μαθήματος, το τι επενδύει ο εκπαιδευτικός θεσμός στη διδασκαλία του 
και τι αναμένει από τα αποτελέσματά της. Λ.χ. η μελέτη του “σώματος” των φιλοσο-
φικών κειμένων που έχουν νομιμοποιηθεί από την παράδοση θεωρήθηκε συνήθως ότι 
επιτελεί μορφωτική λειτουργία. Τι επιπλέον μπορούν να βρουν οι αναγνώστες του 
21ου αιώνα σε έργα που προέρχονται από μια κουλτούρα και μια γλώσσα διαφορετική  
από τη δική τους; Τι περιμένουμε να έχουν κατακτήσει οι μαθητές σε επίπεδο γνώ-
σεων, δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων, έξεων;  
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Αναμένουμε να επιτευχθούν σε κάποιο βαθμό οι παρακάτω βασικές κατηγορίες σκο-
πών (Purves, A.C. 1985: 3118-3122): 

Ο αξιακός – πολιτισμικός σκοπός: Η διδασκαλία της φιλοσοφίας αποβλέπει στο να 
προσεγγίσει ζητήματα αξιών, που δίνουν νόημα στη ζωή και οδηγούν σε πολιτισμική 
ταυτοποίηση.   

Η καλλιέργεια της αναγνωστικής έξεως (με την αριστοτελική σημασία) και δεξιότη-
τας (βλ. αναγνωστικές θεωρίες: της πρόσληψης Jauss 1995: 93-107 και 145, της α-
νταπόκρισης, Iser, 1978, Das, 2014: 86-92, Demir, 2014: 84-89, Rabinowitz 1995: 
522-562) και η επιδίωξη της προσωπικής ανάπτυξης. Η διδασκαλία της φιλοσοφίας 
αποσκοπεί να παρακινήσει τους μαθητές να αλληλεπιδρούν με τα κείμενα με τρόπο 
που να τους οδηγεί στην αυτογνωσία και τον αυτοκαθορισμό.  Η διδασκαλία της φι-
λοσοφίας είναι επικοινωνία με την έννοια της ανταλλαγής των οπτικών με τις οποίες 
προσλαμβάνεται, κατανοείται και ερμηνεύεται η πραγματικότητα σε διαφορετικές 
εποχές ή σε διαφορετικά κείμενα της ίδιας ή της άλλης κουλτούρας. Ό,τι οικειοποιεί-
ται ο αποδέκτης ενός φιλοσοφικού κειμένου είναι μια πρόταση του κόσμου, την ο-
ποία το κείμενο αποκαλύπτει μετασχηματίζοντας –ενίοτε- την προσωπικότητα του 
αναγνώστη.  

Σύμφωνα με τους Bloom, B.S.- Krathwohl, D. R. 1991 πρώτος στόχος είναι η  καλ-
λιέργεια ποικίλων αναγνωστικών δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τομέα 
(γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) Με την ανάγνωση 
και μετά την ανάγνωση φιλοσοφικών κειμένων οι μαθητές/τριες συνειδητοποιούν τη 
σχέση τους με την ανθρώπινη εμπειρία, τις πτυχές του κόσμου στον οποίο ζουν και 
του εαυτού τους.  

  Το αντικείμενο της φιλοσοφικής γνώσης: κείμενο και ανάγνωση. 

Αρχικά, χρειάζεται να επισημάνουμε σχηματικά ότι ένα φιλοσοφικό κείμενο μπορεί 
να μας ενδιαφέρει  και γι’ αυτό που δείχνει (αυτό το οποίο καταθέτει αντικειμενικά)  
και γι’ αυτό που αναζητούμε εμείς μέσα του (τα ιδιαίτερα ερωτήματα που ο κάθε α-
ναγνώστης του θέτει). Ας θυμηθούμε τη διάκριση του Barthes (Ρολάν Μπαρτ. 2008) 
σύμφωνα με την οποία ένα κείμενο μπορεί να διαβαστεί γι’ αυτό (pour soi: το έργο 
αφήνει να ακουστεί η φωνή ενός υποκειμένου και πίσω απ’ αυτήν η φωνή της εποχής 
του) και για μένα (pour moi: το κείμενο διασχίζει  το χρόνο για να έρθει να μου μιλή-
σει γι’ αυτό που είμαι εγώ) 

Αυτά που το κείμενο δείχνει είναι: 

- τα ίχνη μιας εποχής (συνήθειες, ήθη, πολιτισμός, συστήματα αξιών, ιδεολογί-
α) 
- μια υποκειμενικότητα (αυτή του συγγραφέα, την οποία το κείμενο μας επιτρέ-
πει να “γνωρίσουμε” ) 
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- μια κατάσταση της γλώσσας και, για μεγαλύτερη ακρίβεια, ένα ύφος (τον 
τρόπο μιας προσωπικής αποτύπωσης  ενός θέματος στη συγκεκριμένη κατάσταση 
της γλώσσας) 

Αυτό, όμως που ο εκάστοτε αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει σ’ ένα κείμενο είναι 
και η δική του σχέση μ’ αυτή την εποχή,  μ’ αυτή την υποκειμενικότητα,  μ’ αυτή τη 
γλώσσα. Σε τι, αναρωτιέται ο αναγνώστης μπορούν να με αφορούν αυτές οι πραγμα-
τικότητες που είναι εγγεγραμμένες στο κείμενο; 

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Gadamer (1960:186) η αποκατάσταση των αρχικών 
συνθηκών, ακόμη κι αν επιτυγχανόταν, δε θα οδηγούσε παρά «στη μετάδοση ενός νο-
ήματος που είναι τώρα νεκρό». Γενικότερα, οι - μετά την ανάγνωση -εργασίες και οι 
δραστηριότητες που μπορεί να είναι ποικίλες έχουν ως στόχο την εμβάθυνση και τη 
(δια)πραγμάτευση του νοήματος.  

Το κείμενο χρειάζεται να συνεξεταστεί και να ανιχνευτεί ως πολιτισμική πληροφόρη-
ση (το γι’ αυτό), ως υποστηρικτικό σύστημα μιας προσωπικής επένδυσης (το για μέ-
να), και ως παγκόσμιος  καθρέφτης (το για όλους). Το σχήμα αυτό ορίζει τις διαστά-
σεις του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων στις οποίες το κείμενο μας καλεί στη 
διάρκεια μιας διδασκαλίας. 

Α. Το κείμενο αυτό καθεαυτό αναγνωρίστηκε αρχικά ως οντότητα αντικειμενική. Η 
σχολική διδασκαλία της φιλοσοφίας, για πολλές δεκαετίες στηρίχτηκε επιστημολογι-
κά στη φιλολογία και σκοποθετικά στη σημασιοδότηση της φιλοσοφίας ως διαμορ-
φώτριας ήθους. Αυτή η σύζευξη αποτυπώνεται σ’ ένα τύπο της διδασκαλίας που ορί-
ζεται από τους εξής πόλους: γραμματολογική/βιογραφική εξέταση και μονοδιάστατη  
«καθηγητική» ερμηνεία που θα οδηγήσει γρήγορα στα επιθυμητά «διδάγματα». 

Β. Το κείμενο για τον αναγνώστη αναγνωρίζεται ως μια οντότητα αινιγματική (Ador-
no 2000, σελ. 210-211). Μπορεί να επαναρρευστοποιηθεί μέσα στην «ελαστική» ζώ-
νη της συνάντησής του με τους αναγνώστες του.  Σε διδακτικό επίπεδο, οι κειμενοκε-
ντρικές προσεγγίσεις υπήρξαν η επιστημονική μήτρα της μεθοδικής, εκ του σύνεγγυς, 
ανάγνωσης κατά την οποία ο μαθητής καλείται να μάθει να αναγνωρίσει μέσα στο 
κείμενο τους συνδυασμούς των σημείων που παράγουν νόημα. 

Γ. Το κείμενο για όλους αντιστοιχεί σε αυτό που θα λέγαμε ότι είναι  ο – πιθανός- 
διαχρονικός πυρήνας του. Οι υπερασπιστές της οντολογικής αξίας της φιλοσοφίας και 
της παραδοσιακής φιλοσοφικής παιδείας δέχονται ότι αυτός ο διαχρονικός πυρήνας 
είναι το χαρακτηριστικό των μεγάλων έργων  

Διαλογικότητα 

«Η λέξη δεν υφίσταται σε μια ουδέτερη και αντικειμενική γλώσσα, αλλά υπάρχει περισ-
σότερο στα στόματα άλλων ανθρώπων, στα συμφραζόμενα άλλων ανθρώπων, υπηρε-
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τώντας το σκοπό άλλων ανθρώπων: εκεί είναι ο τόπος απ’ όπου κάποιος πρέπει να α-
ντλήσει τη λέξη και να την κάνει κτήμα του» Bakhtin 1981: 293-294.  

Σχετικά με την πρόσληψη των κειμένων, ο Bakhtin επεξεργάστηκε μια τυπολογία α-
ναγνωστικών στάσεων: Η πρώτη είναι η ναρκισσιστική και συνίσταται στην προβολή 
του αναγνώστη στο κείμενο που διαβάζει. Ο αναγνώστης χρησιμοποιεί το κείμενο για 
να διαφωτίσει ή να βρει ένα παράδειγμα για την ίδια του τη σκέψη. Η δεύτερη είναι η 
στάση της εμπαθητικής φυγής: ο αναγνώστης εδώ «χάνει» τον εαυτό του σε μια κίνη-
ση ψυχικής ταύτισης με την κειμενική «κατάσταση». Η τρίτη, τέλος στάση δεν είναι 
άλλη από το διάλογο,  που στηρίζεται στη διατήρηση  της δυαδικότητας και εμπλέκει 
εξίσου την απόσταση και την επικοινωνία με το κείμενο. Ο αναγνώστης, από το ένα 
μέρος, και ο συγγραφέας ή η κειμενική στιγμή από το άλλο μέρος, ως πηγές έντασης 
αλλά και πλούτου.  

Η ηδονή της ανάγνωσης του Πλάτωνα και ο συνομιλητής στους διαλόγους 
του ως μια σύνθετη ιστορική διαδικασία 

Η διανοητική χαρά που προκαλεί η επαφή με τη σκέψη του Πλάτωνα δεν προέρχεται 
μόνο από την εμπειρία της καλλιτεχνικής αρτιότητας των φιλοσοφικών δραμάτων 
του· επιπλέον ο πλατωνικός  διάλογος δημιουργεί ένα σημαντικό διάκοσμο από πρό-
σωπα επινοημένα (έστω και αν  είναι, αναγνωρίσιμα ως πραγματικά άτομα) των ο-
ποίων τα χαρακτηριστικά έχουν σημαντική -φιλοσοφικής φύσης- βαρύτητα. Πραγμα-
τοποιεί όλα τα αναγκαία για τη φιλοσοφία διαλεκτικά σχήματα: λαμβάνει υπόψη την 
πολλαπλότητα των απόψεων και τη συναγωγή και ενσωματώνει τον αναγνώστη, ο 
οποίος μπορεί μ’ αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ένα είδος πανταχού παρουσίας.  

Φαίνεται λοιπόν ότι με το λογοτεχνικό μέσο της επιλογής του συνομιλητή στον διά-
λογο ο Πλάτων δεν ήθελε μόνο να διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα, αλλά γενικά 
να απεικονίσει επιπλέον και μια σύνθετη ιστορική διαδικασία: Στην αρχή η νέα παι-
δεία της φυσικής και της κοινωνικής φιλοσοφίας, η οποία αναπτύχθηκε εκτός Αθη-
νών, έφτασε στην πολιτικά ισχυρή Αθήνα· εδώ διαμορφώθηκε μέσα από τον διάλογο 
με τα «εισαχθέντα» πνευματικά αγαθά, η αττική φιλοσοφία των εννοιών, η οποία από 
τη στιγμή που σταθεροποίησε τις μεθόδους της στον διάλογο έθεσε τις φιλοσοφικές 
βάσεις του 5ου αιώνα· με τους συνομιλητές των πλατωνικών διαλόγων ως μέσον δια-
τρέχουμε- από τους πρώιμους ως τους ύστερους διαλόγους- την ιστορική εξέλιξη της 
Αθήνας: από τη διανοητική δεκτικότητα στην κριτική εμβάθυνση και τελικά στην κα-
νονιστική δημιουργικότητα. 

Άξονες στις αναγνωστικές θεωρίες 

Ο Iser (2000: 202) υποστηρίζει ότι κάθε κείμενο έχει τέσσερις προοπτικές: των προ-
σώπων, του αναγνώστη, του συγγραφέα και της πλοκής. Με την έννοια περιπλανώμε-
νο βλέμμα τονίζει τη δυνατότητα του αναγνώστη να μεταπηδά  από τη μια προοπτική 
στην άλλη και να αντιλαμβάνεται εσωτερικά το κείμενο. Το υποκείμενο της «πρόσ-
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ληψης» όπως το χαρακτηρίζει ο Jauss αποκτά πλέον έναν ενεργό ρόλο (Τζιόβας 
2003: 224). Ο υπονοούμενος/ιδανικός αναγνώστης (Iser 1978: 38) είναι σε θέση να 
πραγματώσει όλες τις δυνατότητες του κειμένου. 

Ενώ βασικοί άξονες στην αναγνωστική θεωρία του Jauss  είναι η ερμηνεία και οι ι-
στορικοί παράγοντες δηλαδή τα μεταβαλλόμενα κοινωνικοπολιτισμικά πρότυπα και 
το εκάστοτε σύνολο προσδοκιών που επηρεάζουν την αντίδραση του αναγνώστη, κα-
τά τον Iser η έμφαση δίνεται στην ανάγνωση και στο πώς παράγεται νόημα από την 
πορεία του αναγνώστη δια μέσου του κειμένου, συνδέοντας και συμπληρώνοντας τα 
ανείπωτα, και άρα οι παράγοντες που ρυθμίζουν τις αντιδράσεις του είναι κυρίως α-
τομικοί. Τη θεωρία ανταπόκρισης του Iser τη διαρθρώνουν οι εξής άξονες: α) ο υπο-
νοούμενος/ιδανικός αναγνώστης, β) το ρεπερτόριο, γ) οι στρατηγικές: δύο κύριες η 
σχέση βάθους –προσκήνιο και η αρχή θέμα- ορίζοντας και δ) η διάδραση που συνιστά 
τον πυρήνα της. Με την έννοια ρεπερτόριο υποδηλώνεται το περιεχόμενο του κειμέ-
νου που συγκροτείται από κειμενικές και πολιτισμικές νόρμες μαζί με αναφορές ή 
νύξεις  που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο. Στην εξέλιξη της πλοκής σημαντικό ρό-
λο διαδραματίζουν τα κενά απροσδιοριστίας.  

Κάποιοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι τέτοιοι όροι είναι αρκετά ευλύγιστοι στην κοι-
νή τους χρήση και ποικίλλουν από εποχή σε εποχή (Hawthorn, 1993: 5). Ο Πλάτων 
είναι από τους πρώτους στην κλασική αρχαιότητα που τους προσέγγισε θεωρητικά ( 
Βελουδής 2004: 63).  

Ο αναγνώστης συμμετέχει προσωπικά στην ερμηνεία των πλατωνικών διαλό-
γων 

Δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι η ερμηνεία των έργων του Πλάτωνα και ο αυτό-
νομος κλάδος της φιλοσοφικής ερμηνευτικής συνέπεσαν κατά την εξέλιξή τους. Ο 
Friedrich Schleiermacher (1768-1834) ήταν εκείνος που πρώτος προβληματίστηκε 
σχετικά με τον ενεργητικό ρόλο του αναγνώστη και ανέπτυξε με βάση τον προβλημα-
τισμό αυτό μια ερμηνευτική των διαλόγων που τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρού-
νται ακόμη και σήμερα από πολλούς ασφαλή. Στον 20ο αιώνα ο  Hans- Georg Gada-
mer συγκεκριμενοποίησε στο πρώτο του βιβλίο (Platons dialektische Ethik) το 1931 
τις πρωτοποριακές θέσεις του Schleiermacher.  

Ότι όταν διαβάζουμε δεν μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε από το Εγώ μας, ότι δεν 
μπορούμε να «θέσουμε εκτός λειτουργίας» τα κάθε είδους όριά μας και ότι, επομέ-
νως, αποτελούμε οι ίδιοι ένα σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία της ανάγνωσης 
είναι στοιχεία που ισχύουν για κάθε ανάγνωση. Με τον Πλάτωνα όμως συμβαίνει ε-
πιπλέον ο αναγνώστης να έχει σχεδόν την αίσθηση ότι είναι κατά έναν απροσδιόριστο 
τρόπο και μέρος της συζήτησης που παρακολουθεί-πράγμα που πρέπει φυσικά να έχει 
συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ως προς το περιεχόμενο. Σαφώς ο στόχος 
είναι να μπορεί κανείς να προσανατολιστεί αποκλειστικά στο ίδιο το θέμα (βλ. Φαί-
δωνα 78d-79a και 91c, Αρχές Φιλοσοφίας, Β΄ Λυκείου, Γενικής Παιδείας, σελ. 40)· 
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όσο όμως βρίσκεται ακόμη στον δρόμο που οδηγεί στο στόχο αυτόν, δεν θα βοηθού-
σε καθόλου να ενεργεί σαν να είχε επιτευχθεί ήδη ο στόχος και να αγνοεί την πιθανό-
τητα ότι θα μπορούσε να υπάρχουν μέσα σε μας  τους ίδιους αποφασιστικά εμπόδια.  

Ένα παράδειγμα ατομικής πρόσληψης 

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι ο Καλλικλής στον Γοργία (484c-486a, 
Αρχές Φιλοσοφίας, Β΄ Λυκείου, Γενικής Παιδείας, σελ. 26). Όταν ο Σωκράτης του 
αποδεικνύει με αδιάσειστα επιχειρήματα ότι η παραδοσιακή έννοια της δικαιοσύνης 
έχει νόημα, ενώ αντίθετα το λεγόμενο φυσικό δίκαιο του ισχυροτέρου εμπεριέχει αντι-
φάσεις, ο Καλλικλής δεν μπορεί πια να τον παρακολουθήσει, και αυτό λόγω των ορί-
ων του χαρακτήρα του. Δηλώνεται ότι οι αχαλίνωτες παρορμήσεις και επιθυμίες του 
(Γοργίας 491e-492c), η νοσηρή του φιλοδοξία και ο άμετρος εγωκεντρισμός είναι αυ-
τά που τον εμποδίζουν να καταλάβει και να αποδεχτεί την καλά τεκμηριωμένη από 
θεωρητική άποψη και ηθικά υγιή θέση του Σωκράτη (βλ. Γοργίας 513c). Ο Σωκράτης 
επειδή βλέπει ότι ο Καλλικλής δεν θα ήταν σε θέση να παρακολουθήσει την θέση ότι 
το έλλογο στοιχείο μέσα μας είναι μια θεϊκή δύναμη η οποία εξουσιάζει τα κατώτερα 
μέρη της ψυχής, αρκείται σε μερικές νύξεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν κατανοητές 
σε όλο τους το εύρος μόνο με βάση την πλήρως ανεπτυγμένη θεωρία για την ψυχή 
στην Πολιτεία (βλ. Φιλοσοφικός Λόγος, Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών 
Σπουδών). Με αυτό το λαμπρό παράδειγμα λογοτεχνικού σχεδιασμού χαρακτήρα ο 
Πλάτων μας λέει σαφέστατα ότι όποιος δεν είναι πρόθυμος να μπει σε μια διαδικασία 
εσωτερικής μεταμόρφωσης «αδυνατεί» να κατανοήσει την πλατωνική «έκβαση».  

Ο Πλάτων σχεδίασε τον Καλλικλή ως πρόκληση με αποδέκτες τους φιλοσοφικούς 
του αντιπάλους που αντιμετώπιζαν αρνητικά το γεγονός ότι θεμελιώνει την ηθική σε 
μια μεταφυσική διδασκαλία για την ψυχή και τις Ιδέες, αλλά και ως πρόκληση που 
έχει ως αποδέκτη τον μελλοντικό του αναγνώστη: εμάς δηλαδή, που έχουμε όλοι μέ-
σα μας- τουλάχιστον δυνητικά- έναν Καλλικλή.  Εξάλλου σύμφωνα με τον Iser αξιό-
λογα κείμενα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπονται σε μια «ράβδο μαντικής», εντο-
πίζοντας τις διαθέσεις μας, τις επιθυμίες και τις κλίσεις μας, και τελικά, το συνολικό 
χαρακτήρα μας (Iser 1998: 1). Δηλαδή ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα γράμματα 
μεταφράζεται σ’  ένα ρεύμα εικόνων στο μυαλό μας· υποστήριξε ότι στην επαφή του 
αναγνώστη με τα κείμενα εμπλέκεται μια ψυχολογική πτυχή και γι αυτό χρησιμοποί-
ησε τον όρο gestalt (μορφολογική θεωρία ψυχολογίας σύμφωνα με την οποία η αντί-
ληψη αντιμετωπίζεται ως συμπαγής ολότητα, ως μια συνολική μορφή). Οι συνδέσεις 
ανάμεσα στα κειμενικά σημεία  που είναι σημάδια για περαιτέρω συσχετίσεις συνι-
στούν το gestalt. Επιπλέον ενεργοποιείται το φαντασιακό μέσω της ανάγνωσης· είναι 
ένα μέσο για να ξυπνήσει κάτι που απουσιάζει, όπως συμβαίνει στο «στάδιο του κα-
θρέφτη» του Λακάν, όπου το εγώ προβάλλεται και γίνεται κατανοητό μέσα από ένα 
κατοπτρικό είδωλο. 

Μέσω της πράξης της ανάγνωσης «το κείμενο γίνεται εμπειρία που πρέπει να βιωθεί» 
(Iser 1978: 10), καλεί τον αναγνώστη να προσχωρήσει στον κόσμο του  και να ανα-
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διατάξει την ταυτότητά του, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του. Ο Iser (1991: 
17) υποστηρίζει ότι το φαντασιακό έχει την ιδιότητα να μεταβάλει τον κόσμο μέσα 
στον οποίο εμφανίζεται. Επιπλέον έχοντας λάβει υπόψη τις θέσεις του Ingarden χα-
ρακτηρίζει την αναγνωστική διαδικασία «ορειβασία» κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
αναγνώστης θα πρέπει να είναι δεκτικός σε νέες ιδέες, έτοιμος να θέσει υπό αμφισβή-
τηση τις απόψεις του και να επιτρέψει την τροποποίησή τους (Τζιόβας, 2003: 241).   

Πιθανές περιπτώσεις «λανθασμένης» αντ-απόκρισης εκ μέρους του αναγνώστη 

Ως άνθρωποι του πλουραλιστικού και εχθρικού προς τις αυθεντίες 20ου αιώνα είμα-
στε- είτε το ξέρουμε είτε όχι- επιφυλακτικοί απέναντι σε όποιον τολμά να χαρακτηρί-
σει τη δική του οπτική ως τη μόνη σωστή, και έχουμε την αίσθηση πως το παιχνίδι 
του -αήττητου σε όλους τους διαλόγους- Σωκράτη με την απορία είναι έλλειψη ευθύ-
τητας. Η αντίδραση/ ανταπόκριση του αναγνώστη σε όσα συμβαίνουν στους διαλό-
γους, την οποία προκαλεί το ίδιο το κείμενο, κρύβει ταυτόχρονα και τον κίνδυνο: να 
μην ανακαλύψουμε τον παραμορφωτικό παράγοντα, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο 
μας τον εαυτό, ο οποίος δεν είναι αποκλειστικά ατομικής και υποκειμενικής φύσης, 
αλλά και ολόκληρων των εποχών. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, θέματα που 
υπάρχουν στο κείμενο να μην τα έχουν δει ή να μην τα έχουν προσέξει γενιές ολό-
κληρες, μόνο και μόνο επειδή δεν ταιριάζουν στη σκέψη της εποχής (Szlezak, Thom-
as A. 2004: 27-8). 

Η ερμηνεία του Σιμωνίδη στον Πρωταγόρα (βλ. Φιλοσοφικός Λόγος, Γ΄ Λυ-
κείου Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών) 

 Μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα μας έχει και η έντεχνη δραματοποίηση της απόπει-
ρας  να επιτευχθεί πρόοδος σε ένα φιλοσοφικό ερώτημα σχετικό με την  ερμηνεία ή 
την υπερερμηνεία ενός κειμένου στο κεντρικό τμήμα του Πρωταγόρα 9338e-347a): 
Δείχνει πώς δύο ικανοί ερμηνευτές, ο Πρωταγόρας και ο Σωκράτης, καταλήγουν κατά 
την ερμηνεία του ίδιου ποιήματος σε αντίθετες γνώμες.  

Ο Πλάτων βάζει τον Σωκράτη να χρησιμοποιεί μια προχωρημένη μεθοδολογία της 
ερμηνείας: κάνει παρατηρήσεις για τη γλώσσα του Σιμωνίδη, χρησιμοποιεί τη συνω-
νυμική του Προδίκου, την πιο σύγχρονη δηλαδή σημασιολογική θεωρία της εποχής, 
κάνει ένα είδος ιστορικής ανασύνθεσης του πνευματικού ορίζοντα του ποιήματος κα-
τονομάζοντας τις λανθάνουσες προϋποθέσεις του, αποκαλύπτει την πραγματική πρό-
θεση του Σιμωνίδη, που είναι να διορθώσει τον Πιττακό. Ωστόσο σε δύο ουσιαστικά 
σημεία ο Σωκράτης υπερβαίνει σημαντικά την πρόθεση του Σιμωνίδη ή την παρακά-
μπτει, κάνοντας τη διάκριση μεταξύ του «γίνομαι αγαθός» και του «είμαι αγαθός»· με 
τη διάκριση αυτή του Σωκράτη, ο Σιμωνίδης ένας μη μεταφυσικός ποιητής της ύστε-
ρης αρχαϊκής εποχής χρεώνεται με την οντολογική διάκριση του Πλάτωνα μεταξύ 
είναι και γίγνεσθαι και  ταυτόχρονα με την πλατωνική έννοια της φιλοσοφίας σύμφω-
να με την οποία μια πρόσκαιρη επίτευξη του στόχου είναι δυνατή για τον άνθρωπο, 
ενώ η διαρκής παραμονή στον στόχο είναι αδύνατη. Είναι σαν να θέλει ο Πλάτων να 
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πει με αυτή την –πρώτη στην ευρωπαϊκή ιστορία του πνεύματος- αναλυτική λογοτε-
χνική ερμηνεία ότι η ερμηνεία είναι κατ’ ανάγκη παρερμηνεία, τουλάχιστον εν μέρει. 
Το αίτιο έγκειται στο ότι ο ερμηνευτής εισάγει αναγκαστικά τη δική του προ-οπτική.  

Χάσματα απροσδιοριστίας-εσκεμμένα κενά 

Στη θεωρία του Iser τονίζεται η σπουδαιότητα των «κενών», «χασμάτων», «σιωπών», 
«σημείων απροσδιοριστίας». Ο αναγνώστης συνδυάζει στοιχεία που λέγονται και αυ-
τά που αποσιωπούνται, εισχωρεί στον κόσμο του κειμένου με τις αξίες και τις εμπει-
ρίες του, κερδίζοντας σε αυτοσυνειδησία.  

Ο Iser εισήγαγε τον όρο κενό επιχειρώντας να εξηγήσει ότι οι όψεις που αναπαριστώ-
νται στα κείμενα συχνά διασπώνται από κενά (Iser 1978: 182). Με τη συγκεκριμένη 
έννοια εννοείται οτιδήποτε προκαλεί διάσπαση της κειμενικής συνοχής (Iser 1978: 
167). Σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση του θεωρητικού μοντέλου του Iser ά-
σκησε και η άποψη του Ingarden περί των χασμάτων απροσδιοριστίας 
(Unbestimmtheitsstellen). Σύμφωνα με τον Ingarden (1973β: 117-127) τα «αναπαρι-
στώμενα αντικείμενα» επειδή ακριβώς δεν μπορούν να θεωρηθούν εξολοκλήρου ρεα-
λιστικά και αυτόνομα, προκαλούν απροσδιοριστία που ο αναγνώστης καλείται να συ-
μπληρώσει. Η δραστηριότητα της «συγκεκριμενοποίησης» όσων αντικειμένων χρειά-
ζονται αποσαφήνιση (Ingarden, 1973a: 53) είναι μια διαδικασία ατομική που επηρεά-
ζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως οι προσωπικές πεποιθήσεις και εμπειρίες, η 
ενσυναίσθηση, η φαντασία και η αντίληψη· και αυτά τα στοιχεία κατά συνέπεια δια-
φέρουν από αναγνώστη σε αναγνώστη (Ingarden, 1973a: 58).   

Ο πλατωνικός διάλογος μιλά με περισσότερες από μία φωνές 

Ο Πλάτων, όπως πιστοποιεί η συζήτηση σχετικά με ένα ποίημα του Σιμωνίδη  στον 
Πρωταγόρα διατυπώνει την άποψη ότι διαφορετικοί τύποι αναγνωστών έχουν την τά-
ση να παίρνουν από το ίδιο κείμενο διαφορετικά πράγματα. Προκύπτει άραγε από 
αυτό ότι στόχος ήταν να απευθυνθεί με το ίδιο κείμενο ταυτόχρονα στον καθένα ειδι-
κά από τους τύπους των αναγνωστών;  Διέθετε μια λογοτεχνική τεχνική  η οποία του 
επέτρεπε να κάνει σαφές με την ίδια φράση σε κάποιους αναγνώστες ένα θέμα και 
ταυτόχρονα σε κάποιους άλλους ένα άλλο; Και αν γνώριζε μια τέτοια τεχνική τη χρη-
σιμοποιούσε για να μεταδώσει συνειδητά τα πιο ουσιαστικά πράγματα που είχε να πει 
με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να τα συλλάβει μόνο ένας συγκεκριμένος τύπος α-
ναγνωστών; 

Το ερώτημα που μας απασχολεί φωτίζεται από τις σκέψεις που διατύπωσε ο Ludwig 
Wittgenstein σε μια παλιότερη μορφή του προλόγου του στις Φιλοσοφικές παρατηρή-
σεις του: «Το βιβλίο πρέπει αυτόματα να προκαλέσει τη διάκριση μεταξύ αυτών που το 
καταλαβαίνουν και αυτών που δεν το καταλαβαίνουν. {…}. Αν δε θέλεις να μπουν ορι-
σμένοι άνθρωποι σε ένα δωμάτιο, βάλε μια κλειδαριά για την οποία αυτοί δεν έχουν 
κλειδί. Αλλά δεν έχει νόημα να μιλάς μαζί τους για το δωμάτιο, εκτός κι αν θέλεις να το 
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θαυμάζουν από έξω! Με αξιοπρέπεια βάλε μια κλειδαριά στην πόρτα που θα την προ-
σέξουν μόνο εκείνοι που μπορούν να την ανοίξουν, όχι οι άλλοι» (Wittgenstein, Lud-
wig. 1977: 23).  

Η θεωρία που εγκαινίασε ο Fredrich Schleiermacher είναι μια θεωρία για τον πλατω-
νικό διάλογο η οποία απέδιδε στον Πλάτωνα την πρόθεση μιας «αυτόματης διάκρι-
σης» των αναγνωστών μέσω του βιβλίου και υποσχόταν σε κάποιους την «κλειδα-
ριά», που εκείνος είχε βάλει στους διαλόγους του, να την κάνει ορατή και να την α-
νοίξει. Τη θεωρία αυτή θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως τη «σύγχρονη θεω-
ρία του πλατωνικού διαλόγου», αφού ως προς τις βασικές ιδέες της είχε στον 19ο και 
20ο αιώνα μεγάλη διάδοση.  

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ο διάλογος δεν λέει πάντοτε μόνο το ίδιο, αφού αποκα-
λύπτει κάθε φορά που ξαναδιαβάζεται καινούρια επίπεδα θεμάτων, απαντώντας με 
τον τρόπο αυτό στα ερωτήματα του κατάλληλου αναγνώστη, άρα του υπονοούμε-
νου/ιδανικού αναγνώστη. Αυτές οι ικανότητες του διαλόγου τον καθιστούν ένα «ενερ-
γητικό» κείμενο, με τον οποίο ο αναγνώστης πρέπει να αναζητήσει τη «συνομιλία».  

Μέσω των κειμένων με τα οποία προεκτείνουμε τον εαυτό μας και ανακατασκευά-
ζουμε τον κόσμο, κατανοούμε την ανθρωπολογική μας προδιάθεση (Iser 1991: 36). Ο 
υπονοούμενος/ιδανικός αναγνώστης είναι ένας «φαινομενολόγος αναγνώστης», που 
ενσωματώνει τόσο την προκαταρκτική δόμηση του πιθανού νοήματος, όσο και τη συ-
γκεκριμενοποίηση αυτής της δυναμικής κατά την ανάγνωση του κειμένου (Holub, 
2004: 461-462). Συμπληρώνοντας ο αναγνώστης τα χάσματα του κειμένου με την 
προσωπική του οπτική, αποκτά μια προοπτική από την οποία παλιότερες θέσεις του 
καθίστανται παρωχημένες: το αδιατύπωτο υπόγειο κείμενο που έχει συγκροτηθεί από 
τη δομή των κενών επιτελεί βασικές λειτουργίες: ανατρέπει τους τετριμμένους τρό-
πους αντίληψης  και διδάσκει νέους κώδικες κατανόησης, δίνοντάς μας απροσδόκη-
τες απαντήσεις, αν δεχτούμε κάτι που μας είναι ανοίκειο (Iser 1978: 85). Ο αναγνώ-
στης συμπληρώνει τα κενά με προβολές. Ο Iser (2000: 200) αναφέρει χαρακτηριστι-
κά: «Αυτό που λέγεται φαίνεται να φορτίζεται με σημασία σε αναφορά με εκείνο που 
δεν λέγεται· το νόημα αποκτά σχήμα και βάρος από τις επαγωγές και όχι από τις απο-
φάνσεις».  

Πλατωνικά εσκεμμένα κενά 

Οι αποσπασματικές και αιφνιδιαστικά διάσπαρτες έμμεσες αναφορές στους πλατωνι-
κούς διαλόγους, συνδεόμενα σε ένα σύνολο, αποκτούν νόημα μόνο εντασσόμενα σ’ 
έναν ευρύτερο φιλοσοφικό ορίζοντα. Ο Σωκράτης αναπτύσσει στην Πολιτεία (βλ. Φι-
λοσοφικός Λόγος, Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών) την εικόνα 
μιας ιδανικής πολιτείας, δηλώνοντας ταυτόχρονα και σε τι συνίσταται η δικαιοσύνη, 
όταν όμως πιέζεται να εκθέσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις απόψεις του σχετικά με 
την Ιδέα του Αγαθού ως αρχής όλων των πραγμάτων, εξηγεί ότι παραλείπει πάρα 
πολλά, και μάλιστα το σημαντικότερο, δηλαδή την πραγμάτευση της «ουσίας» (τοῦ τι 
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ἒστιν) του Αγαθού (509c και 506de). Με το παράδειγμα αυτό αγγίξαμε ένα κεντρικό 
δομικό χαρακτηριστικό των πλατωνικών διαλόγων: χωρία σαν αυτό δεν έχει μόνο η 
Πολιτεία· σε όλους σχεδόν τους διαλόγους σε προβεβλημένα σημεία της σύνθεσης  
καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν τα λεγόμενα «εσκεμμένα κενά». Ο πρώτος που διέ-
γνωσε τη σημασία των χωρίων αυτών για την ορθή κατανόηση του Πλάτωνα ήταν ο 
Hans Joachim Kramer, (1959: 389 κ. εξ. (Aussparungsstellen).  

Η σημασία των έμμεσων αναφορών για την ανάγνωση του Πλάτωνα 

Η ενότητα 611a-612a της Πολιτείας είναι αξιοπρόσεκτη, επειδή, ενώ παραπέμπει σε 
μια ακριβέστερη ψυχο-λογία, η οποία δεν προσφέρεται ακόμη, προαναγγέλλει ήδη 
υπαινικτικά το περιεχόμενο της έρευνάς της. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν έμ-
μεσες αναφορές και νύξεις, τις οποίες καλείται να συμπληρώσει ο ενεργητικά σκε-
πτόμενος αναγνώστης, είναι να σκεφτούμε γιατί κάτι τέτοιο προσιδιάζει στη φιλοσο-
φική συγγραφή του Πλάτωνα και να θέσουμε πιο συγκεκριμένα το ερώτημα, ποια α-
ξία αναγνώριζε ο ίδιος στην υπαινικτική γραφή.  

Συνολικά αποκομίζει κανείς την εντύπωση ότι -όπως λ.χ. στον Ευθύδημο- ενώ σημα-
ντικά συστατικά της πλατωνικής φιλοσοφίας, όπως η διδασκαλία για την ανάμνησιν 
και τις Ιδέες και η θεωρία της διαλεκτικής, είναι στην ουσία παρόντα, εντούτοις δεν 
κατονομάζονται ρητά, ούτε παρουσιάζονται με συνοχή· πόσο μάλλον με τεκμηρίωση. 
Γι αυτό και οι συνομιλητές δεν τα προσέχουν, όπως θα μπορούσαμε και εμείς ως α-
ναγνώστες να μην τα προσέξουμε, αν δεν είχαμε από άλλους διαλόγους σαφή διδαχή 
για τα σχετικά θεωρήματα.  

Συνοψίζοντας μπορούμε να κάνουμε τη διαπίστωση ότι ο Πλάτων χρησιμοποιεί τους 
πιο διαφορετικούς τύπους υπαινιγμών και έμμεσων αναφορών, πουθενά όμως δεν 
αφήνει να διαφανεί ότι έχει την πρόθεση να αποδώσει στη λογοτεχνική τεχνική της 
έμμεσης αναφοράς έναν κεντρικό ρόλο στο θέμα της φιλοσοφικής γνωστοποίησης. 
Και επειδή οι προθέσεις είναι μάλλον αδιάγνωστες, ας αναρωτηθούμε γιατί ο Πλάτων 
επέλεξε το νέο λογοτεχνικό είδος μεγάλης έκτασης, το πεζό δράμα, και με ποια δρα-
ματουργικά μέσα φιλοτεχνεί τη φιλοσοφική του παρουσία.  

 Η δραματική τεχνική του Πλάτωνα, η πλατωνική έννοια της φιλοσοφίας και 
οι στόχοι των διαλόγων 

Λίγη προσοχή δίνεται γενικά στο γεγονός ότι ο πλατωνικός διάλογος διαθέτει κατά 
κανόνα μια συνεχή «πλοκή». Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Πλάτων για να 
διατηρεί ο αναγνώστης στη μνήμη του την πλοκή αυτή είναι η επανάληψη μοτίβων. 
Το σύμπλεγμα λάιτ μοτίφ, πλοκής και θέματος δείχνει ότι η μέθοδος του Σωκράτη εί-
ναι η προσέγγιση της φιλοσοφικής γνώσης αυστηρά εν σχέσει προς τον αποδέκτη·  

Οι διάλογοι πρέπει επομένως να διαβάζονται ως δ ρ ά μ α τα: ως έργα με συνεχή πλο-
κή και με έναν μελετημένο σχεδιασμό και συσχετισμό των προσώπων μεταξύ τους. Η 
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πλοκή δείχνει κάθε τόσο ότι η φιλοσοφική διδασκαλία δεν προσφέρεται αδιακρίτως, 
σαν προϊόν στη διάθεση του κάθε αγοραστή, αλλά παραχωρείται μόνο σύμφωνα με 
την νοητική και ηθική ωριμότητα του αποδέκτη· επιπλέον δείχνει ότι για την άνοδο 
του επιπέδου της επιχειρηματολογίας και, μέσω αυτής για την επιτυχία είναι υπεύθυ-
νος ο διαλεκτικός ο οποίος έχει ασύγκριτο φιλοσοφικό προβάδισμα, κι ως εκ τούτου 
οδηγεί τους συνομιλητές σε συμφωνίες (ὁμολογίαι) οι οποίες ανταποκρίνονται στο 
επίπεδο της γνώσης τους.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι  ο Πλάτων έλπιζε στον «ιδανικό» αναγνώστη- αυτό ακρι-
βώς όμως έκαναν και άλλοι, ποιητές και συγγραφείς (Πίνδαρος, Θέογνις). Για τον 
Πλάτωνα είναι επώδυνη η παρανόηση όσων τον ενδιαφέρουν από φιλοσοφική άποψη 
και η πιθανότητα υποτίμησης πραγμάτων για την πραγματική αξία των οποίων είναι ο 
ίδιος βαθύτατα πεπεισμένος.  Η αντίδρασή του στη δημοσίευση -από τον Διονύσιο 
από τις Συρακούσες -θραυσμάτων της προφορικής του διδασκαλίας δεν ήταν ηθική 
ενόχληση αλλά μια άφατη ανθρώπινη απογοήτευση, καθόσον ο στοχασμός σχετικά 
με τις αρχές δεν μπορεί να αναπτύξει τα θετικά του αποτελέσματα, αν προσληφθεί 
χωρίς την κατάλληλη προαπαιτούμενη προετοιμασία και την αναγκαία περίσκεψη. 
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Περίληψη 

Η πορεία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα μετρά μόλις λίγα χρόνια καθώς ως το 1950 
ο κρατικός τομέας δεν είχε αναλάβει ουσιαστική δράση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
του 20ου αι. η διαφορετικότητα άρχισε να γίνεται πιο αποδεκτή και οι προκαταλήψεις 
του παρελθόντος σταδιακά μειώνονταν. Έτσι, ο χώρος της ειδικής αγωγής αναπρο-
σαρμόστηκε προς τη κατεύθυνση της ένταξης, μέσα βέβαια από αρκετά στάδια επι-
κρίσεων, τροποποιήσεων, αντιδράσεων και αλλαγών. Η παρούσα αναφέρεται στην 
ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα από το 1950 έως σήμερα, αναλύοντας τα 
διαφορετικά στάδια που πέρασε. Αρχικά γίνεται αναφορά και κριτική αποτίμηση του  
το νομοθετικού πλαισίου και στη συνέχεια αναφέρεται η συμβολή ατόμων – «σταθ-
μών» - εκείνης της περιόδου στον κλάδο της ειδικής αγωγής. Τέλος, επικεντρωνόμα-
στε στη σημερινή πραγματικότητα της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα  καθώς και στις 
μελλοντικές προοπτικές της. 

Λέξεις – Κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Νομοθεσία, Ιστορία 

Η Ειδική αγωγή στην Ελλάδα τη περίοδο 1950-1970 

Στην Ελλάδα οι επιρροές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και οι μεταγενέστερες περίο-
δοι κατοχής και εμφυλίου πολέμου επηρέασαν τη σωματική και ψυχική υγεία τόσο 
των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Λίγο μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου αυτά 
τα θέματα προκάλεσαν ανησυχία και ταυτόχρονα ερευνητικό ενδιαφέρον από τον ια-
τρικό κλάδο αλλά τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα (Syriopoulou –Delli, 2010). 

Στην Ελλάδα αυτή τη περίοδο, της γενικότερης αμφισβήτησης και του έντονου δια-
λόγου σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις Η.Π.Α. επικρατεί ηρεμία, χωρίς να 
σημειώνεται κάποια δημόσια συζήτηση για ένταξη (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 
2000).  

Πριν το 1950 τα άτομα με αναπηρίες θεωρούνταν απειλή για την κοινωνία και παρέ-
μεναν σε ιδρύματα και προφανώς δεν έγινε καμία προσπάθεια εκπαίδευσης τους. Τη 
δεκαετία του 50 δεν υπήρξε κάποια νομοθεσία ή μέτρα που να αφορούν τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Αντιθέτως, προσπάθειες πραγματοποιούνταν μόνο στον ιδιωτικό το-
μέα. Τα φιλανθρωπικά και προνοιακά ιδρύματα και τα σχολεία είναι τα μόνα που πε-
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ριθάλπουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.  Πιο συγκεκριμένα, ιδρύθηκαν νοσοκομεία 
και σχολεία που απευθύνονταν σε παιδιά με νοητικές αναπηρίες ή προβλήματα συ-
μπεριφοράς. (Syriopoulou – Delli, 2010).  

Το 1951(κυβέρνηση Πλαστήρα) με τον Ν. 905/1951 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 
την εκπαίδευση τυφλών καθώς και ζητήματα επιδοματικής πολιτικής. Η εκπαίδευση 
τυφλών εφαρμόζεται αποσπασματικά 15 χρόνια μετά την υπερψήφιση του νόμου αυ-
τού. Το κράτος μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60 δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες με τον υπόλοιπο πληθυ-
σμό και  λάμβαναν την εκπαίδευση τους ταυτόχρονα με τη θεραπεία τους σε ψυχια-
τρικές κλινικές.  

Τα πρώτα μέτρα πάρθηκαν με την Υπουργική Απόφαση 1/8/1969 ΦΕΚ 490Β: και την 
Ίδρυση γραφείου Ειδικής Αγωγής. Συγκεκριμένα περιελάμβαναν: 

α) Σεμινάρια Θεραπευτικής Παιδαγωγικής στο Μαρσάλειο Διδασκαλείο Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

β) Ίδρυση Ειδικών Σχολείων στις Έδρες Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

γ) Εκπόνηση Αναλυτικών Προγραμμάτων για Ειδικά Σχολεία 

δ) Εισαγωγή μαθήματος «Αγωγή των Νοητικώς Καθυστερημένων» στα διδακτικά 
αντικείμενα των ακαδημιών και τέλος,  

ε) Σύσταση επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη έκθεσης γύρω από την ειδική αγωγή 

Γενικότερα θα λέγαμε κατά τη περίοδο 1950-1970 δραστηριοποιείται ιδιαίτερα η ι-
διωτική πρωτοβουλία, ενώ η πολιτεία καθυστερεί στην κίνηση για συστηματική εκ-
παίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία επηρέασε τη θέ-
σπιση νομοσχεδίων, που τα ιδιωτικά σχολεία αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα με τα δη-
μόσια. Για παιδιά με κινητικές αναπηρίες καθοριστικής σημασίας υπήρξε η Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων (ΕΛΕΠΑΠ), στα πλαίσια της 
οποίας το 1958 ιδρύθηκε το Τμήμα Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας. Ακόμη, η συμβολή 
του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (ΠΙΚΠΑ) για την 
προστασία και εκπαίδευση ατόμων με κινητικά προβλήματα ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη. 
Στα πλαίσια αυτού λειτουργούσαν ειδικά δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία με πα-
ράλληλη παροχή εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας κλπ.   

Στον Πίνακα 1 (βλ. Παράρτημα, σελ. 20-21) παρατίθενται όλες οι δομές  που ιδρύθη-
καν εκείνη τη χρονική περίοδο στην Ελλάδα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

Η Ειδική αγωγή στην Ελλάδα τη περίοδο 1970-1990 

Στις αρχές του 1970 αρχίζει  να εμφανίζεται η πεποίθηση ότι τα παιδιά με ειδικές α-
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νάγκες δεν είναι βάρος στην κοινωνία αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα χρή-
σιμο κρίκο της. Το 1972 αρχίζουν να δημιουργούνται ειδικά σχολεία σε μερικές πό-
λεις της Ελλάδας χωρίς όμως αυτά να επαρκούν, γιατί παιδιά απομακρυσμένων πε-
ριοχών δεν είχαν πρόσβαση. Ωστόσο, ενώ ο ιδιωτικός τομέας επιθυμεί την ένταξη 
των αναπήρων στην αγορά εργασίας το κράτος δεν συμμερίζεται αυτήν την ανάγκη 
(Syriopoulou- Delli, 2010).  

Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1975 το κράτος άρχισε να στρέφεται 
και προς τους αναπήρους ,τα δικαιώματα τους στην εκπαίδευση και στην εργασία. 
Συγκεκριμένα, με τον  Ν. 227/1975 συγκροτείται η επιτροπή μελέτης και προγραμμα-
τισμού ειδικής αγωγής στο ΥΠΕΠΘ και τα μέτρα που λαμβάνει είναι: 

α) η επέκταση της ειδικής μετεκπαίδευσης από μονοετή σε διετή 

β) η αναβάθμιση του γραφείου ειδικής αγωγής σε τμήμα ειδικής αγωγής και τέλος, 

γ) η εισαγωγή του θεσμού του Σχολικού Επιθεωρητή. 

Οι ουσιαστικές αλλαγές στην ειδική αγωγή εφαρμόστηκαν μεταγενέστερα με τους 
νόμους του 1981 και 1985 οι οποίοι καθόρισαν τις προδιαγραφές που προαπαιτούνται 
για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή (Athanasiadis, 2010).  Το 
1981 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής εκπαίδευσης, που το Κοινο-
βούλιο ψήφισε ομόφωνα έναν ολοκληρωμένο νόμο για την ειδική αγωγή και ανέλαβε 
επισήμως τα καθήκοντα για άτομα με ειδικές ανάγκες, αφού αναγνώρισε ότι αξίζουν 
ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και προετοιμασία για επιτυχή μετά-
βαση από το σχολείο στην κοινωνία (Fotopoulou, 2006). 

Ο Ν. 1143/1981 οριοθετεί τον όρο αποκλίνοντα άτομα και ορίζει την ειδική εκπαί-
δευση σε 3 επίπεδα (προσχολική – δημοτική – μέση). Ακόμη, προβλέπει ειδικές σχο-
λικές δομές (ειδικά σχολεία – ειδικές τάξεις) και ορίζει την υποχρεωτική φοίτηση των 
ατόμων ηλικίας 6-17 ετών. Επίσης, συνιστά κατά κλάδους θέσεις εκπαιδευτικού και 
λοιπού προσωπικού και θέσεις νέων κλάδων, καθώς επίσης προσδιορίζει τις δυνατό-
τητες επιμόρφωσης του προσωπικού. Τέλος, θέτει σε εφαρμογή παλαιότερους νόμους 
για την επαγγελματική κατάρτιση και προβλέπει τη σύσταση τεσσάρων θέσεων ειδι-
κών επιθεωρητών.  

Τα οφέλη του είναι σημαντικά,  αφού σταδιακά δημοσιοποίησε τα ειδικά σχολεία 
υιοθετώντας την αρχή της ενσωμάτωσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα κανονι-
κά σχολεία. Ακόμη, αυξήθηκε ο χρόνος της υποχρεωτικής φοίτησης σε αυτά τα σχο-
λεία και προστέθηκαν μαθήματα ξένης γλώσσας. Την αποκλειστική ευθύνη πλέον 
είχε το Υπουργείο Παιδείας και μερίμνησε για την ίδρυση τόσο Πανεπιστημιακής 
σχολής λογοθεραπευτών όσο και για εκτύπωση βιβλίων για τυφλά παιδιά. Αντίθετα, 
αυτή η πολιτική είχε ως αποτέλεσμα την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο Υ-
πουργείο Παιδείας για λήψη αποφάσεων, την ελλιπή ή λαθεμένη εκπαιδευτική πολι-
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τική και τέλος, την επικάλυψη ή σύγχυση των σχολικών συμβούλων κανονικής και 
ειδικής εκπαίδευσης (Στασινός, 2001).  

Η ιστορία του θεσμού της ένταξης στη χώρα μας συνδέεται με τον Νόμο 1143/1981. 
Στο νόμο αυτό αν και η σκοποθεσία του ήταν να κατοχυρώσει το δικαίωμα των ατό-
μων με αναπηρία για εκπαίδευση στην κοινωνική – επαγγελματική ένταξη, οι περισ-
σότερες από τις διατάξεις, δεν ανταποκρίνονται στον γενικότερο σκοπό του. Με συ-
γκεκριμένα άρθρα διαχωρίζονται οι μαθητές σε «φυσιολογικούς» και «αποκλίνο-
ντες», ενώ κατηγοριοποιούνται οι «αποκλίνοντες» με κριτήριο τη μορφή και το είδος 
των δυσκολιών τους σε 12 κατηγορίες. Επομένως, πρόκειται για μια πρακτική πολ-
λαπλού διαχωρισμού (Σούλης, 2008, σ. 18). 

Μια τέτοια (εκπαιδευτική) πολιτική δεν αποτελεί παρά υλοποίηση μιας ιδεολογίας 
της αστικής τάξης ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στοιχειοθετούν περιθωριακές και 
κοινωνικές εξοβελιστείς ομάδες ατόμων. Τα μέτρα που θεσπίζονται από τον νόμο 
στην ουσία δεν αποβλέπουν στο να συνδράμουν τα παιδιά αυτά στα προβλήματα 
σχολικής και κοινωνικής μάθησης (Σούλης, 2008). 

Παρόλο που ο Ν. 1143/1981 στόχευε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας για συ-
στηματοποίηση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, για ακόμη μια φορά χά-
θηκε η ευκαιρία για την ανάδειξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με ενταξιακή κατεύ-
θυνση (Σούλης, 2008). Με βάση αυτόν τον νόμο η ειδική αγωγή είναι εντελώς απο-
κομμένη από τη γενική εκπαίδευση. Ο νόμος ουσιαστικά συνιστούσε τη «προφύλαξη 
των κανονικών παιδιών από τις παρενοχλήσεις των αναπήρων και κοινωνικό εφησυ-
χασμό». 

Οι διατάξεις του Π.Δ. 603/82 ΦΕΚ 117/21-9-1982 που ακολούθησαν, ήρθαν να προ-
ωθήσουν τον διαχωρισμό ανάμεσα στη γενική και ειδική εκπαίδευση του Ν. 1143, 
καθώς καθόριζαν τους τύπους των μονάδων ειδικής αγωγής. Ανάμεσα στους τύπους 
αυτούς, περιλαμβάνονται και οι ειδικές τάξεις ή τα τμήματα ειδικής αγωγής. Στις ει-
δικές τάξεις, ή στα τμήματα ειδικής αγωγής, προβλέπεται να φοιτούν «αποκλίνοντες» 
μαθητές οι οποίοι όμως εγγράφονται στο γενικό σχολείο, λαμβάνοντας από αυτό τους 
σχετικούς τίτλους σπουδών. Άλλωστε, αν η πολιτεία ήθελε μια ουσιαστικά ενταξιακή 
εκπαίδευση θα φρόντιζε είτε στον Ν. 1143, είτε στο Π.Δ. 603/82 να συμπεριλάβει 
άρθρα αναφορικά με το πώς οι εκπαιδευτικοί θα υλοποιούσαν στην πράξη την έντα-
ξη, θα προέβλεπε στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις τους την προώθηση του θε-
σμού και θα ενθάρρυνε τη φοίτηση στις ειδικές τάξεις όχι μόνο μαθητών με μαθησια-
κές δυσκολίες, αλλά και με σοβαρότερες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως νοητι-
κή υστέρηση, κινητικές δυσκολίες κλπ. (Σούλης, 2008). 

Η εναρμόνιση με τα μέτρα ένταξης που έλαβαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη 
όσον αφορά την ειδική εκπαίδευση, η διαρκώς αυξανόμενη πίεση του αναπηρικού 
κινήματος για ισότιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης καθώς και οι επικρίσεις διάφορων φο-
ρέων κατά του Ν. 1143/81 οδήγησαν τη νέα κυβέρνηση να ασχοληθεί με την ειδική 
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αγωγή τέσσερα χρόνια αργότερα με τη  ψήφιση του Ν. 1566/30-09-1985,  ο οποίος 
υιοθετεί την αρχή της ένταξης (Σούλης, 2008). Σύμφωνα με αυτόν, ανασυντάσσεται η 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσοντας στο πλαίσιο της γενικής 
εκπαίδευσης και την ειδική. Επιπλέον, ο όρος «άτομα που παρεκκλίνουν από το φυ-
σιολογικό» αντικαθιστάται από τον όρο «άτομα με ειδικές ανάγκες». Την ίδια χρονιά 
παρουσιάζεται η ανάγκη της ενσωμάτωσης χωρίς ωστόσο να έχει τη σημερινή της 
σημασία. Το κράτος επιθυμεί να υιοθετηθεί η αντίληψη ότι τα άτομα με αναπηρίες 
έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Στόχευε στην ένταξη των παιδιών με 
ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση με την προϋπόθεση της ξεχωριστής παροχής εκπαι-
δευτικών υπηρεσιών από τους υπόλοιπους μαθητές (Zoniou – Sideri et al, 2006). Ω-
στόσο, για να μπορέσει να το επιτύχει χρειαζόταν μια σειρά από τροποποιήσεις στον 
κλάδο της εκπαίδευσης όπως κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό και αλλαγή των 
υποδομών και του εξοπλισμού των σχολικών χώρων.  

Η πολιτεία με αυτό τον Νόμο για ακόμη μια φορά δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα 
της ολόπλευρης και αποτελεσματικής ανάπτυξης των ατομικών δυνατοτήτων και ικα-
νοτήτων.  Η εισαγωγή του πολιτικώς ορθού όρου των ειδικών αναγκών είναι σε θέση 
να αποδοθεί σε περισσότερους μαθητές έτσι ώστε να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο 
η αρμονία της γενικής εκπαίδευσης (Ντεροπούλου – Ντέρου, 2012).  

Παρά τη διαφαινόμενη πολιτική βούληση για ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο 
γενικό σχολείο, ο Ν. 1566 μπορεί να επικριθεί μεταξύ άλλων και γιατί (Σούλης, 
2008):  

1. Καθιστά δυνητική και όχι υποχρεωτική τη φοίτηση των ατόμων με αναπηρία. 
Πρόκειται για μια αποενταξιακή πολιτική της πολιτείας αφού αυτή δεν ανα-
λαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία 
όπως ισχύει για τα άτομα δίχως αναπηρία.  

2. Διατηρεί το δυαδικό εκπαιδευτικό σύστημα (γενική εκπαίδευση – γενική εκ-
παίδευση) και ταυτόχρονα, εξακολουθεί να κατηγοριοποιεί τις σχολικές μο-
νάδες ειδικής αγωγής ανάλογα με τον τύπο της αναπηρίας 

3. Δεν προβλέπει εκπαίδευση ή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδι-
κά με τη σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία.  

Για πρώτη και τελευταία φορά στη πορεία των νομοθετικών πράξεων τα ζητήματα 
της ειδικής εκπαίδευσης εντάσσονται στο πλαίσιο ενός νόμου γενικής εκπαίδευσης. Ο 
νόμος αυτός προβλήθηκε ως ο πρώτος εναλλακτικός καθώς παρείχε δυνατότητα φοί-
τησης στα κανονικά σχολεία (παρόλο που το δικαίωμα αυτό είχαν μόνο όσοι μαθητές 
ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό) (Ντεροπούλου – Ντέρου, 2012). 

Η Ειδική αγωγή στην Ελλάδα τη περίοδο 1990-2010 

Από το 1990 η Ειδική Αγωγή μπήκε σε μια νέα εποχή, έντονων μεταρρυθμίσεων και 
διεκδικήσεων για αλλαγές τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη κοινωνία. Ο αγώνας 
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τους προσανατολίστηκε στη διεκδίκηση του δικαιώματός τους να είναι διαφορετικοί 
αλλά να υπάρχει σεβασμός σε αυτή τους τη διαφορετικότητα. Έτσι, οι απαιτήσεις 
πλέον δε βασίζονταν σε επιστημονικά επιχειρήματα αλλά σε ανθρώπινα δικαιώματα.  

Το 1995 έγινε προσπάθεια να αντισταθμιστούν οι αδυναμίες του Ν.1566/1985 με τη 
χάραξη και δημοσίευση του υπό συζήτηση σχεδιασμού του νόμου μου ονομάζεται 
«Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Αυτός ο ι-
διαίτερος σχεδιασμός, ψηφίστηκε ύστερα από 5 χρόνια (Fotopoulou, 2006).  

Με τον Ν.2817/14-03-2000 η πολιτεία οδηγήθηκε  στην πιο ουσιαστική μέχρι σήμε-
ρα, προσπάθεια προώθησης της από κοινού εκπαίδευσης παιδιών με ή δίχως αναπη-
ρία. Επιχειρώντας το ΥΠΕΠΘ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της χώρας που α-
πορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υιοθέτησε μέτρα 
τα οποία διευκολύνουν την ένταξη παιδιών με αναπηρία στο πλαίσιο του «γενικού» 
εκπαιδευτικού συστήματος. Έχουμε δηλαδή τη θεσμοθέτηση της ένταξης (Σούλης, 
2008).   

Μ’ αυτόν τον νόμο η ορολογία της ειδικής αγωγής επαναδιατυπώνεται δίνοντας έμ-
φαση στις κοινές εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων και όχι στις αιτίες των προβλη-
μάτων τους. Για πρώτη φορά λαμβάνονται μέτρα τόσο στη προσχολική εκπαίδευση 
όσο και σε όσους ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευση. Η αρχή της ενσωμάτωσης 
επανέρχεται και τα ειδικά σχολεία προορίζονται για μαθητές με πολύ βαθιές μαθη-
σιακές δυσκολίες. Επίσης, θεσμοθετήθηκαν εξατομικευμένα προγράμματα βοήθειας 
και υπηρεσίες για κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες καθώς και η λειτουργία του Κέντρου 
Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) σε κάθε επαρχία (Fotopoulou, 
2006).  

Συμπερασματικά, ο νόμος αυτός περιείχε μια σειρά από θετικά στοιχεία που καθόρι-
ζαν το θεσμικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής σε μια πιο σύγχρονη αντίληψη σε σχέση 
με τα προηγούμενα (Fotopoulou, 2006). Η νέα αυτή ονοματοθεσία όμως, αν και είναι 
δηλωτική των ενταξιακών προθέσεων του νομοθέτη, δεν συνοδεύτηκε με ουσιαστικές 
σχολικές πρακτικές ώστε μέσα στα τμήματα αυτά να πραγματώνεται η συνεκπαίδευ-
ση παιδιών με και δίχως αναπηρία. (Σούλης, 2008,σ. 21-22). Γενικότερα και σε αυτό 
το νομοθέτημα μπορούν να επισημανθούν διάφορες ατολμίες. Ενδεικτικά: 

1. Δεν προβλέπει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα ης σχολικής φοίτησης όσον αφορά τα 
άτομα με αναπηρία 

2. Η προτιμώμενη εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων με αναπηρία δεν εντάσσεται σε 
έναν ευρύτερο σχεδιασμό κοινωνικής ένταξης και συνεργασίας τους με την κοι-
νότητα. Φαίνεται, δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα να θεωρείται ως ένας αυτό-
νομος οργανισμός που δεν υπάγεται στην ευρύτερη λειτουργία της κοινωνίας. 

3. Δεν περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα διευκόλυναν τους εκπαιδευτι-
κούς να υιοθετούν και να αναπτύσσουν προγράμματα ένταξης  

4. Δεν μεριμνά για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ένταξη 
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Μετά τις μετέπειτα μεταρρυθμίσεις υπάρχουν πέντε είδη παροχής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, τα ειδικά σχολεία, η πα-
ράλληλη στήριξη, οι μονάδες σε κανονικά σχολεία, οι τάξεις παιδιών που έχουν εν-
σωματωθεί  και τα κέντρα για επαγγελματική εκπαίδευση (Fotopoulou, 2006).  

Τον Οκτώβριο του 2008, οκτώ χρόνια αργότερα, ψηφίζεται ο τελευταίος Νόμος 
3699/2008 της ειδικής αγωγής. Ο νομοθέτης προβάλλει ως πρωτοποριακή τη θεσμο-
θέτηση του υποχρεωτικού και δημόσιου χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης, μολονότι η δημόσια και υποχρεωτική εκπαίδευση είχε ήδη θεσμοθετηθεί από 
το 1981 με την ψήφιση του πρώτου ολοκληρωμένου Νόμου 1143/1981 της ειδικής 
αγωγής (Ντεροπούλου – Ντέρου, 2012). Ο νόμος διακηρύττει τη διασφάλιση των ί-
σων ευκαιριών, την αυτάρκεια και την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία υιοθετώ-
ντας αρχές ενταξιακής σκέψης και νεο-υλιστικής προσέγγισης της αναπηρίας. 

Ο νόμος του 2000 ορίζει άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυτά που πάσχουν 
από δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών , νοητικών, συναισθη-
ματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Αντιθέτως ο νόμος του 2008 συσχετίζει τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωστικά, ψυχολογικά και αναπτυξιακά προβλήμα-
τα (Syriopoulou- Delli, 2010). Επιπλέον, ο πρώτος νόμος στοχεύει στην ενσωμάτωση 
των παιδιών στα γενικά σχολεία, το οποίο δεν ήταν εύκολα πραγματοποιήσιμο και 
από την άλλη πλευρά το 2008 οι στόχοι αρχίζουν να επιτυγχάνονται μιας και τα παι-
διά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε σχολεία λαμβάνοντας την κατάλλη-
λη υποστήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες τους όπως φυσικοθεραπεία και λογοθεραπεί-
α. Ωστόσο, δεν υπάρχει πλήρης ένταξη τους στα γενικά σχολεία μιας και όσοι πά-
σχουν από σοβαρές αναπηρίες εκπαιδεύονται χωριστά. 

Η Ειδική αγωγή στην Ελλάδα από το 2010 έως σήμερα 

Τα τελευταία χρόνια μετά το 2010 δεν έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις στο χώρο 
της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι είναι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει 
λάβει την απαιτούμενη προσοχή. Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα ένταξης στην Ελλά-
δα πρακτικά άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2008 όπου σ αυτά φοιτούν μαθητές με 
ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο κριτική ασκήθηκε στο γεγονός ότι τα 
τμήματα ένταξης απομονώνουν τους μαθητές και δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
τους.  Ακόμα τα τελευταία χρόνια το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι στραμμέ-
νο στο ιατρικό μοντέλο αναπηρίας καθώς υπάρχει η διάκριση μεταξύ παιδιών με α-
ναπηρίες και παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες.  Η διάκριση παιδιών ειδικής και γε-
νικής αγωγής γίνεται εμφανής και από το γεγονός ότι προτιμώνται οι ειδικοί εκπαι-
δευτικοί έναντι όσων αποφοίτησαν από τα γενικά παιδαγωγικά τμήματα. 

Μόλις το 2012 η Ελλάδα επικυρώνει με τον Ν. 4074/2012 τη σύμβαση του ΟΗΕ 
(2006) για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και το ΠΡΟΑΙΡΕ-
ΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της σύμβασης. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Ν. 4115/2013, 
σύμφωνα με το οποίο τα ειδικά σχολεία μετατρέπονται σε κέντρα υποστήριξης ενός 
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συνόλου σχολικών μονάδων, που ονομάζεται Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υπο-
στήριξης (ΣΔΕΥ). Το ΣΔΕΥ, μεταξύ άλλων έχει σκοπό να συντονίζει τις σχολικές 
μονάδες μέλη του καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα ένταξης και παράλληλης στήρι-
ξης, ώστε να εντάσσουν και να υποστηρίζουν μαθητές με αναπηρία. Ο παραπάνω νό-
μος τροποποιήθηκε, κατόπιν, με τον Ν. 4186/2013 για θέματα ειδικής αγωγής, με τις 
ρυθμίσεις που αφορούν τις δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ που έχουν πλέον την αποκλειστική ευθύνη 
σχετικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση των ΑΜΕΑ στην κα-
τάλληλη σχολική μονάδα ειδικής αγωγής καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υπο-
στήριξης στο γενικό σχολείο.  

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι ο στόχος της συνεκπαίδευσης 
στην Ελλάδα δεν έχει επιτευχθεί (Κουρκουτάς, 2003). Ένας παράγοντας που συντελεί 
σε αυτήν την αδυναμία είναι  η απουσία κονδυλίων και χώρων που ‘αναγκάζουν’ τις 
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής να συστεγάζονται με γενικά σχολεία μέχρι και με 
νοσηλευτήρια. Γίνεται σαφές ότι τα παιδιά στερούνται εκπαιδευτικών υλικών και πό-
ρων γιατί οι χώροι που εκπαιδεύονται δεν είναι οι κατάλληλοι. Επιπλέον, αρκετά παι-
διά με σοβαρές αναπηρίες αδυνατούν να ενταχθούν στο σχολικό πλαίσιο αφού δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για να τους φιλοξενήσουν. Ωστόσο και οι ίδιοι οι εκ-
παιδευτικοί δεν μπορούν πολλές φορές να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες περιπτώσεις.  

Κριτική αποτίμηση 

Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα έχει συμπληρώσει μια διαδρομή άνω των 30 ετών. Σε 
αυτό το διάστημα μέσα από διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις αναπτύχθηκε μια 
πολυμορφία στις δομές και στις εκπαιδευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες της. Ω-
στόσο, η ανάπτυξή της μέχρι το 2000, δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα, επειδή βα-
σίστηκε στο διαχωριστικό μοντέλο και όχι στην συνεκπαίδευση (Λαμπροπούλου & 
Παντελιάδου, 1995. Ξηρομερήτη, 1997). Το νομικό πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια, 
εκσυγχρονίστηκε, όμως μέχρι σήμερα, δεν έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα προγράμμα-
τα που να ανταποκρίνονται σε όλους τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Οπότε, δεν 
εξασφαλίζονται η πρόσβαση και οι ίσες ευκαιρίες για όλους, όπως διακηρύσσεται στη 
Σύμφαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ (Λαμπροπούλου και συνεργάτες, 
2005).  

Αρκετά είναι τα ΠΔ, οι ΥΑ και οι εγκύκλιοι οι οποίες στη συνέχεια εκδόθηκαν προ-
κειμένου να υλοποιηθεί ο Ν. 2817. ( Σούλης, 2008, σ. 22).  Μελετώντας κανείς τα 
νομοθετικά κείμενα που αναφέρονται στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο «γε-
νικό» εκπαιδευτικό σύστημα από το 1981 μέχρι σήμερα διαπιστώνει ότι έχουν ση-
μειωθεί σημαντικές εξελίξεις και βήματα προόδου όσον αφορά το περιορισμό μορ-
φών αποκλεισμού και διακρίσεων απέναντι στα άτομα αυτά. Ιδιαίτερα, από το 2000, 
με την ψήφιση του Ν. 2817 νομιμοποιούνται οι διαδικασίες που επιτρέπουν στους 
μαθητές με αναπηρία να διδάσκονται από κοινού με τους δίχως αναπηρία συμμαθη-
τές τους. Η αναγνώριση της συνεκπαίδευσης, από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, 
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ως βασική διαδικασία για την προαγωγή τόσο του ατόμου με αναπηρία όσο και των 
υπόλοιπων πολιτών φαίνεται να έχει επηρεάσει την εκπαιδευτική πολιτική και στη 
χώρα μας. Ο νομοθέτης επιχειρεί να διαχειριστεί την αναπηρία και κατ’ επέκταση την 
ένταξη λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε πολιτικές και κοινωνικο – οικονομικές συν-
θήκες, συνθήκες οι οποίες δεν ευνοούσαν ανέκαθεν την ισότιμη αντιμετώπιση της 
διαφορετικότητας (Σούλης, 2008, σ. 23). Όμως οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται σχε-
δόν στο σύνολό τους σε οργανωτικά θέματα της ειδικής εκπαίδευσης και όχι στην 
ένταξη. 

Η μορφή εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, συνεπώς και η συνεκπαίδευση, ακο-
λούθησε την εξέλιξη των πολιτικών και κοινωνικο – οικονομικών δεδομένων της ι-
στορικής διαδρομής της χώρας. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, καταγράφονται στρεβλώ-
σεις όσον αφορά την εφαρμογή διατάξεων και εντοπίζονται νομοθετικά κενά. Ανά-
μεσα στις ελλείψεις της νομοθεσίας που δεν επιτρέπουν την από κοινού εκπαίδευση 
παιδιών με και δίχως αναπηρία οι παρακάτω 3 είναι οι κυριότερες (Σούλης, 2008, σ. 
24-26): 

1. Η μη υποχρεωτικότητα της σχολικής φοίτησης των ατόμων με αναπηρία 
2. Η μη ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σχετικών με τη συνεκπαίδευση 

στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης  
3. Η μη θεσμοθέτηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  

Παρά τις όποιες αδυναμίες της, η νομοθεσία που αναφέρεται στην εκπαίδευση των 
παιδιών με αναπηρία, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα πλαίσιο που αντιμετωπίζει θετικά 
το θεσμό της συνεκπαίδευσης και δίνει τη δυνατότητα τόσο στους ίδιους τους εκπαι-
δευτικούς όσο και στη σχολική μονάδα να την εφαρμόσουν. Στην πράξη όμως φαίνε-
ται στην εκπαίδευση να μην εφαρμόζεται. Καταγράφεται, δηλαδή, μια διάσταση ανά-
μεσα στα θεσμικά μέτρα και στη πρακτική δράση (Σούλης, 2008).  

Τα δυο κύρια πολιτικά κόμματα της εποχής συμφωνούν για μια ισότιμη εκπαίδευση 
προς όλους ,αλλά στις παραθέσεις τους δεν υπάρχει σαφής αναφορά στην ενιαία εκ-
παίδευση αλλά στην ειδική αγωγή (Zoniou - Sideri et. al, 2006). Με αυτόν τον τρόπο 
εξάγεται το  συμπέρασμα ότι δεν υπήρξαν τροποποιήσεις στον τομέα της ειδικής α-
γωγής ούτε πριν από δέκα χρόνια.  

Για να μπορέσει η Ελλάδα να επιτύχει μια εκπαίδευση για όλους είναι απαραίτητο να 
τροποποιήσει το σύστημα της. Θα πρέπει να αποστρέψει το ενδιαφέρον της από την 
ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία για να επιτευχθεί χρειάζεται άτομα ικανά και πα-
ραγωγικά ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν σε αυτό το σκοπό. Η λογική αυτή 
διαχωρίζει τα άτομα με αναπηρίες ως μη ικανά για να αυξήσουν την παραγωγικότητα 
της χώρας με αποτέλεσμα να μην τους δίνεται η απαιτούμενη εκπαίδευση. Επιπλέον, 
αλλαγές απαιτούνται στην οργάνωση και το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμά-
των ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα όλων των μαθητών. Τέλος, η συ-
νεργασία οικογένειας σχολείου και οικογένειας είναι ένας εξίσου σημαντικός παρά-
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γοντας για ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση. 

Αποτιμώντας τη νομοθεσία της ειδικής αγωγής από το 1950 έως σήμερα, παρατη-
ρούμε συνολικά την πρόθεση ελέγχου του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρίες στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδιαίτερα στους δύο τελευταίους νόμους της ειδικής αγωγής, 
τον 2817/2000 και τον 3699/2008, επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του ελέγχου με τη 
θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών διαγνωστικών φορέων (ΚΔΑΥ και ΚΕΔΔΥ αντίστοιχα). 
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Παράρτημα 

Πίνακας 1: Δομές Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα κατά τη περίοδο 1950-1970 

1952 Ειδικό Νηπιαγωγείο για παιδιά με κινητικά προβλήματα & εγκεφαλική πα-
ράλυση 

1954  Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Β. Ελλάδος 
 Ειδικό Σχολείο Τυφλών Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης 

1956 

 

 Ίδρυση Πρότυπου Ειδικού Εκπαιδευτηρίου Κωφών και Βαρήκοων 
παιδιών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Καλλιθέα) 

 Ειδικό Σχολείο Κωφάλαλων Αρρένων Πατρών 
 Ειδικό Σχολείο Κωφάλαλων Θηλέων Πατρών 

1956 Κέντρο Αποκαταστάσεως Ανάπηρων Παιδιών Βούλας (ΚΑΑΠΒ) -Αθήνα 
1957 Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού για 

εκπαίδευση και θεραπεία παιδιών με νοητική καθυστέρηση 
1958 Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφάλαλων Θεσσαλονίκης 
1959 Μονοτάξιο β΄ Ειδικό Σχολείο για τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση 
1960 

 

 Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρού Παλαιολόγου για παιδιά με προ-
βλήματα συμπεριφοράς και νευροψυχιατρικές νόσους 

 Τμήμα Ένταξης Ειδικής Αγωγής Νευροψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Παίδων Νταού Παντελή 

 Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παιδιών «Η Θεοτόκος»  
 Πρότυπον Ειδικόν Σχολείον « Η Αγία Φιλοθέη» 
 Ψυχολογικόν Κέντρον Β. Ελλάδος 
 Θεραπευτήριον Ψυχικών Ανώμαλων Παιδιών 

1961 Εθνικόν Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων (ΕΙΑΑ) για εφήβους με κινη-
τικές δυσκολίες 

1962  Ειδικό Σχολείο Κωφάλαλων Σερρών 
 Σχολείο Κωφάλαλων Βόλου 
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 2 Σχολεία για ενήλικες κωφούς: Νυχτερινόν Σχολείον Αθηνών  

                                          Νυχτερινόν Σχολείον Πατρών  
1964  Κέντρον Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών για παιδιά, εφήβους και ενη-

λίκους με ψυχωτικά προβλήματα 
 Ψυχολογικόν Κέντρον Β. Ελλάδος – Ρετζίκι Θεσσαλονίκης  

1967 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Σπαστικών Παιδιών για παιδιά προσχολικής και πρώ-
της σχολικής ηλικίας με εγκεφαλική παράλυση  

1969  Σχολείο Κωφάλαλων Κρήτης 
 Σχολείο Κωφάλαλων Σερρών 
 1ο Παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης: Τμήμα Θεραπείας Λόγου 

                                                                 Τμήμα Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας 

1970 Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Συλλόγου Κωφάλαλων Ελλάδας 
1971  Ειδικόν Δημοτικό Σχολείο Κωφάλαλων 

 Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παιδιών «Σικιαρίδιον» στην Αττική 
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Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στον Μοντερνισμό και τον Μεταμοντερνισμό  
 

Τσιμπουκίδου Ειρήνη 
Διδάκτορας Διδακτικής των Εικαστικών 

irtsi@hotmail.com 

Περίληψη 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αποτε-
λεί, από το 1985, έναν από τους πέντε βασικούς στόχους της πρωτοβάθμιας και της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί την παρουσίαση των πέντε πα-
ραδειγμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν τα τελευταία εκατό χρόνια, 
στην Ευρώπη, μέσα στο πλαίσιο του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού. Στην πα-
ρουσίαση των πέντε παραδειγμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης θα αποτυπωθούν οι δια-
φορετικές θέσεις του κάθε παραδείγματος σχετικά με τους στόχους του αναλυτικού προ-
γράμματος, τη διαδικασία μάθησης και τις διδακτικές μεθόδους. Η παρουσίαση αυτή α-
ποβλέπει στην καλύτερη κατανόηση αφενός των κυβερνητικών αποφάσεων σχετικά με 
τη καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα, και αφετέρου των αποφάσεων που λαμβάνο-
νται από τους καθηγητές των εικαστικών τεχνών για τη διδασκαλία του μαθήματος στη 
χώρα μας.  

Λέξεις- Κλειδιά: Καλλιτεχνική εκπαίδευση, παραδείγματα, μοντερνισμός, μεταμοντερ-
νισμός 

Εισαγωγή 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση, τον 20ο αιώνα αναπτύχθηκε κυρίως κάτω από την ισχυρή 
επιρροή του μοντερνισμού και των θεωριών που άσκησαν κριτική σε αυτόν, οι οποίες 
ανήκουν στον μεταμοντερνισμό. Στα κύρια χαρακτηριστικά του μοντερνισμού για την 
καλλιτεχνική εκπαίδευση θεωρούμε: α. την αντίληψη αυτού που αποκαλείται ως «αυτο-
έκφραση», β. τη μονοφωνία, γ. την αντίληψη ότι η τέχνη μπορεί να ορίζεται από μια δια-
δικασία κανονιστική (Efland,2004). Για το μοντερνισμό η δημιουργικότητα και η μάθη-
ση βρίσκονται στο μυαλό του υποκειμένου, απομονωμένα και εγκλωβισμένα. Η μάθηση 
στη καλλιτεχνική εκπαίδευση στο μοντερνισμό προωθεί την ατομικότητα. Τα αναλυτικά 
προγράμματα, μονοφωνικά εστιάζουν: άλλοτε στην αναπαραγωγή (Freedman,2003), 
στην αποσπασματικότητα (Gombrich,2002) και στο προκαθορισμένο αποτέλεσμα 
(Freedman,2003), και άλλοτε σε μια απλαισίωτη κοινωνικά αναζήτηση (Cunliffe,1999). 
Συνήθως απουσιάζει η οργανωμένη μεταγνωστική διαδικασία (Cunliffe,1999).  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, στη Ευρώπη αναπτύχθηκαν πέντε παραδείγματα καλλιτεχνικής εκ-
παίδευσης, τον εικοστό αιώνα, με διαφορετικές κατευθύνσεις σε σχέση με τη διαδικασία 
μάθησης, τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος και τις διδακτικές μεθόδους. Ο 
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Efland (2004) θέλοντας να κωδικοποιήσει αυτές τις διαφορετικές κατευθύνσεις της καλ-
λιτεχνικής εκπαίδευσης, δανείζεται τον όρο “παράδειγμα”, ο οποίος επινοήθηκε από τον 
φιλόσοφο της επιστήμης Kuhn (1970) για την κωδικοποίηση των διαφορετικών επιστη-
μονικών αντιλήψεων. Έτσι ένα παράδειγμα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι ένα εννοιο-
λογικό σχήμα ιδεών, το οποίο απαντά σε ερωτήματα επιστημολογικού ενδιαφέροντος της 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Στη παρούσα παρουσίαση, χρονικά, τα τρία πρώτα παρα-
δείγματα, με διαφορετικούς στόχους μεταξύ τους, βρίσκονται στενά συνδεδεμένα με τις 
ιδέες του μοντερνισμού. Από την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα, αναπτύχθηκαν 
δύο ακόμα παραδείγματα  καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τα οποία, ασκώντας κριτική στο 
μοντερνισμό, μας εισάγουν στα ζητούμενα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο μεταμο-
ντερνισμό. Η κατηγοριοποίηση των παραδειγμάτων βασίζεται στην έρευνα των Efland 
(1996), Cunliffe (2006), Freedman (1996). 

Παράδειγμα 1ο Η καλλιτεχνική εκπαίδευση με στόχο την αυτοέκφραση 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση με στόχο την αυτοέκφραση αποτέλεσε στις αρχές του εικο-
στού αιώνα ένα παιδοκεντρικό παράδειγμα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, το οποίο ερχόταν 
σε αντίθεση με τα ακαδημαϊκά ζητούμενα, αφού υποστήριζε την «ελεύθερη και ανεμπό-
διστη αυτοέκφραση». Οι ρίζες του παραδείγματος βρίσκονται στο ρεύμα του ρομαντι-
σμού και στο έργο του Rousseau, Αιμίλιος ή Περί αγωγής (2006), όπου η ιδέα της ελευ-
θερίας και της φύσης έρχονται σε αντίθεση με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Αυτό το 
παράδειγμα επηρέασε την Ευρώπη, κυριαρχικά, το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Το 
1920 δε, ενισχύθηκε περαιτέρω αφού η αυτοέκφραση θεωρήθηκε μια θεραπευτική διαδι-
κασία για την εποχή μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επιρροή του παραδείγματος 
ήταν τεράστια και τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρεί 
το σχέδιο ως μια υποκειμενική, αυτόνομη διαδικασία. Ο στόχος είναι η απελευθέρωση 
των συναισθημάτων και της φαντασίας τα οποία συρρικνώνονται και εμποδίζονται με 
τους κανόνες  και την πειθαρχία. Η πρόοδος του μαθητή είναι μία έμφυτη ικανότητα. Ο 
καθηγητής πρέπει να προσφέρει στον μαθητή ένα περιβάλλον καταφυγίου. Η κριτική που 
ασκήθηκε στο παράδειγμα , το οποίο ακολουθείται έως και σήμερα, ήταν σφοδρή. Έτσι, 
ενώ θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ένα πλούσιο ρεπερτόριο μαθησιακών στόχων, συμπε-
ριλαμβανομένης της καλλιέργειας της φαντασίας, επιτυγχάνεται σε αυτό το παράδειγμα 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται, αφού είναι γνωστό ότι η επι-
νοητική σκέψη (έκφανση της οποίας είναι η φαντασία) καλλιεργείται με γνωστικές δια-
δικασίες μάθησης άρα απαιτείται η καθοδήγηση του μεγάλου. Οι ερευνητές Lakoff και 
Johnson (1980) ο Egan (2002) και ο Efland (2002), οι οποίοι έχουν μελετήσει τους τρό-
πους που καλλιεργείται η επινοητική σκέψη, έχουν υποστηρίξει ότι η καλλιέργεια της 
φαντασίας περιλαμβάνει απαιτητικές διανοητικές διεργασίες όπως: η κατηγοριοποίηση, η 
μεταφορά, η σκέψη της πιθανότητας, η ερμηνευτική σκέψη, η συγκεκριμένη και αφηρη-
μένη σκέψη. Ένα άλλο πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι η καλλιτεχνική ε-
μπειρία επικεντρώνεται στη προσωπική έκφραση, απομακρυσμένη όμως από κάθε πολι-
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τιστική και κοινωνική επιρροή, γεγονός που καθιστά τη μάθηση στο μοντέλο ανεπαρκή 
σε σχέση με τη πλήρη χρήση των μορφών γνώσης. Έτσι ενώ διαδικαστικές μορφές γνώ-
σης καλλιεργούνται, απουσιάζει οποιαδήποτε εμπειρία σε δηλωτικής μορφής γνώση 
(Tsimboukidou, 2014).  

Παράδειγμα 2ο Το παράδειγμα της αισθητικής του φορμαλισμού και των βασικών 
στοιχείων του σχεδίου  

Το παράδειγμα των βασικών στοιχείων του σχεδίου εμφανίζεται στις αρχές του εικοστού 
αιώνα. Είναι μία προσέγγιση που επικεντρώνεται στην ανάλυση του έργου τέχνης μέσα 
από τα στοιχεία της εικαστικής γλώσσας. Η αισθητική του φορμαλισμού, όπως την χα-
ρακτηρίζουν οι Efland (2002) και Freedman (2003), αναδύχθηκε στην καλλιτεχνική εκ-
παίδευση από την παιδαγωγική του Dow (1913), ο οποίος υποστήριξε την έκφραση της 
ομορφιάς και όχι της αναπαράστασης. Σε αυτό το παράδειγμα ο στόχος του αναλυτικού 
προγράμματος είναι να διδαχθούν οι μαθητές μια «εικαστική αλφάβητο». Η γραμμή, ο 
τόνος και το χρώμα, αποτελούν τα τρία βασικά στοιχεία της αλφαβήτου (Cunliffe, 2005). 
Η αντίθεση, η αλλαγή, η επανάληψη, η συμμετρία, η υποταγή αποτελούν τις πέντε βασι-
κές αρχές (Freedman, 2003). Οι δραστηριότητες χτίζονται σε μία βήμα προς βήμα ανά-
πτυξη. Η διαδικασία μάθησης σε αυτό το παράδειγμα σύμφωνα με τον Efland (2002), 
συμπίπτει με το συμπεριφορισμό ο οποίος κυριάρχησε στις θεωρίες μάθησης το πρώτο 
μισό του εικοστού αιώνα. Στο συμπεριφορισμό ο μαθητής αντιλαμβάνεται εάν έχει κατα-
νοήσει ή όχι το σκοπό της άσκησης, από τη θετική ή την αρνητική κρίση του καθηγητή.  

Η κριτική που ασκήθηκε σε αυτό το παράδειγμα (Freedman, 2003) αφορά στον ισχυρι-
σμό ότι η μάθηση απομονωμένη από κάθε κοινωνικοπολιτιστική σημασία θεωρείται πε-
ριορισμένη, ατομικιστική, απλαισίωτη, απολυταρχική, αντικοινωνική διαδικασία αφού οι 
μαθητές δεν διδάσκονται το ρόλο της τέχνης μέσα στην ιστορία του ανθρώπου (Dobbs, 
2004). Συνεπώς απουσιάζει κάθε είδος δηλωτικής μορφής γνώσης, γνώσης δηλαδή που 
αφορά στο τι μπορεί να ειπωθεί και όχι να κατασκευαστεί (Cunliffe, 2005).  

Παράδειγμα 3ο Η καλλιτεχνική εκπαίδευση με επίκεντρο τις επιστήμες 

Το παράδειγμα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τις επιστήμες, ήταν μία 
προσέγγιση που τροφοδοτήθηκε από την έρευνα στη γνωστική ψυχολογία. Αν και οι αρ-
χές του παραδείγματος διαμορφώθηκαν τις δεκαετίες 1950 και 1960, πρακτικά το 1980 
ενσωματώθηκε με ευρύτητα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση (Cunliffe,1999). Το παρά-
δειγμα υποστήριζε ότι η σχολική καλλιτεχνική εκπαίδευση πρέπει να ακολουθεί τη δια-
δρομή της καλλιτεχνικής αναζήτησης των ενηλίκων καλλιτεχνών, στην οποία συνυπάρ-
χουν και αλληλεπιδρούν η δημιουργία τέχνης με την κατανόηση της τέχνης. Η διαδρομή 
αυτή περιλαμβάνει: δράση στο εργαστήριο, αναζήτηση στην ιστορία της τέχνης, στη αι-
σθητική αξιολόγηση, στη κριτική της τέχνης (Dobbs,1992). Σε αντίθεση με τα παραδείγ-
ματα της αυτοέκφρασης και του φορμαλισμού, σε αυτό το παράδειγμα η διδασκαλία της 
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τέχνης αναπτύσσεται με τη γνώση να αναζητείται μέσα σε ένα φόρουμ κοινωνικών και 
πολιτιστικών ερμηνειών. Τα εργαστήρια του παραδείγματος δημιουργούν εποπτικό υλικό 
με αναπαραγωγές έργων, εργασίες στην αξιολόγηση, στην εκτίμηση και την ιστορία της 
τέχνης.  

Η προσέγγιση στη διαδικασία μάθησης βασίζεται στη θεωρία της γνωσιακής μάθησης. Η 
κεντρική ιδέα υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας νοήματος εκ μέρους του μαθη-
τή ώστε να επέλθει η γνώση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη διαδρομή μάθησης ερέθι-
σμα – αντίδραση του συμπεριφορισμού. Το παράδειγμα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 
με βάση τις επιστήμες δέχθηκε κριτική παρόλη την επαναστατικότητα του περιεχομένου 
του σε σχέση με ότι υπήρχε έως αυτό. Έτσι ο Burton (2004) το κατηγόρησε για τη παθη-
τική μάθηση που καλλιεργεί και για τη συντηρητική σκέψη που προωθεί. Και αυτό γιατί 
η προσέγγιση βασίζεται αποκλειστικά σε Δυτικού κανόνα περιεχόμενα σπουδής. Ο Bur-
ton (2004) πίστευε επίσης ότι απαξιώνεται η τέχνη του περιθωρίου, οι εκτός κατεστημέ-
νου αντιλήψεις, και οι «αδύναμες» (κοινωνικά και πολιτιστικά) φωνές. 

Παράδειγμα 4ο Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στο μεταμοντερνισμό 

Το παράδειγμα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο μεταμοντερνισμό παρουσιάστηκε στο 
τέλος του εικοστού αιώνα από τους Efland, Freedman και Stuhr (1996). Επικεντρώνει τη 
σπουδή στην ιδέα της διαφορετικότητας που περιλαμβάνει όλες τις φωνές, ακόμα και 
αυτές, που ήταν περιθωριοποιημένες στα μοντέλα που αναπτύχθηκαν τη διάρκεια του 
εικοστού αιώνα. Όλα τα προηγούμενα παραδείγματα θεωρήθηκαν ελιτιστικά, μονοφωνι-
κά, μονόπλευρα. Σύμφωνα με το μοντέλο του μεταμοντερνισμού το πρόγραμμα σπουδών 
δεν είναι «ουδέτερο» σε σχέση με τις αξίες, τις αντιλήψεις, το κοινωνικοπολιτιστικό 
πλαίσιο του μαθητή. Η μέχρι τότε κυριαρχία του προγράμματος βασισμένου στη δυτική 
τέχνη, αντικαθίσταται από ένα πρόγραμμα που είναι πλουραλιστικό σε μορφές και περιε-
χόμενα εικαστικής δημιουργίας. Εκτός από τη ζωγραφική, και τη γλυπτική στα αναλυτι-
κά προγράμματα σημαντικό ρόλο παίζουν οι νέες τεχνολογίες, η pop κουλτούρα.  

Η γνώση αναζητείται στο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο του μαθητή , ιδέα βασισμένη 
στον Vygotsky (1978). Η κοινωνικοπολιτιστική προσέγγιση θεωρεί πως ο μαθητής είναι 
ενεργός, υπεύθυνος για την προσωπική του πρόοδο. Οι θεωρητικοί της γνωσιακής θεω-
ρίας της μάθησης υπογράμμιζαν τη σημασία της προϋπάρχουσας αντίληψης στη δόμηση 
της νέας γνώσης (Joyce&Weil, 1986; Marzano, 1992; Freedman,2003). Το εργαστήριο 
θεωρείται ως μέρος διαπραγματεύσεων μεταξύ μαθητών, καθηγητών με τη σχέση τους 
να είναι μια σχέση αλληλοεξάρτησης (Freire,1985; Giroux, 1992). Αυτό απαιτεί δάσκαλο 
ευαίσθητο στο πλαίσιο που ανήκει ο μαθητής (Joyce&Weil, 1986; Marzano, 1992; 
Freedman,2003). Η κριτική στο παράδειγμα υποστηρίζει ότι η μάθηση εδώ περιορίζεται 
και εγκλωβίζεται στο πολιτιστικό πλαίσιο που ανήκει ο μαθητής. Ο Cunliffe (2006) πι-
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στεύει πως υπάρχει ο κίνδυνος του μηδενισμού και της ισοπέδωσης αφού η πολυφωνία 
πολλές φορές φιλοξενεί θέσεις χωρίς αξία.  

Παράδειγμα 5ο Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των αναθεωριτών του εποικοδομισμού 

Στην εκπνοή του εικοστού αιώνα ασκείται κριτική τόσο στην καλλιτεχνική εκπαίδευση 
του μοντερνισμού όσο και του μεταμοντερνισμού. Όπως υποστηρίζεται, όσο αφορά στο 
μοντερνισμό, διαιωνίζει την ιδέα της αυτοέκφρασης συνδεδεμένης με την κατά αποκλει-
στικότητα χειρονακτική εξάσκηση. Όσο αφορά στον μεταμοντερνισμό, αναπτύσσεται 
μια θέση στη οποία όλες οι αξίες είναι ίδιας σημαντικότητας, κάτι που προωθεί την ισο-
πέδωση των αξιών και τον μηδενισμό, όπου όλα είναι αποδεκτά (Cunliffe, 2006).  

Αναθεωρείται έτσι από θεωρητικούς το παράδειγμα του μεταμοντερνισμού ως προς τα 
ακόλουθα: Σε αντίθεση με το μοντέλο του μεταμοντερνισμού που προωθεί την έκφραση 
μέσα από τις νέες τεχνολογίες, εκτιμάται στην καλλιτεχνική διαδικασία ως ποιοτικότερος 
ο προσωπικός, γραφικός χαρακτήρας του καλλιτέχνη (Cunliffe,2003). Μελετάται η σχέ-
ση της παράδοσης με την καινοτομία, της συντήρησης με την πρόοδο, με το δεύτερο από 
τα παραπάνω να μην εκτιμάται αυτόματα ως θετικότερα, αφού oi ιδέες και οι έννοιες ε-
ξετάζονται αξιακά. Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται στην καλλιέργεια της αναστοχαστικής 
σκέψης και των ευρημάτων για την επίλυση προβλημάτων όπως περιγράφεται από τους 
Feuerstein (1980), Cropley (2001), Cunliffe (2007). O Feuerstein (1980) δίνει έμφαση 
στην ποιότητα της πολιτιστικής σκέψης και τη ψυχική (με σχεδόν γεμάτη πάθος) δέ-
σμευση του μεσολαβητή (του δάσκαλου δηλαδή), στη διαδικασία της μάθησης, θεωρώ-
ντας ότι το κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο που βρίσκεται ο δάσκαλος καθορίζει και την 
ποιότητα της διδασκαλίας του. Μαθητές και οι καθηγητές δεσμεύονται σε μια υπεύθυνη 
στάση απέναντι στη μάθηση. Αυτό σύμφωνα με τους Craft (2005) και Cunliffe (2007), 
μεταφράζεται σε: ευκρινή σχέδια μαθημάτων, με απαιτητικούς και ρητούς στόχους, καλά 
προετοιμασμένο και οργανωμένο καθηγητή, σε ένα καλά δομημένο μάθημα. Η χρήση 
των ευρημάτων από την ανατροφοδότηση και κυρίως η ιεράρχηση των αξιών  απομα-
κρύνει αυτό το σχήμα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από τις παραδοχές του μοντέλου στο 
μεταμοντερνισμό 

Επίλογος 

Συνοψίζοντας την παρουσίαση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τον εικοστού αιώνα, αντι-
λαμβανόμαστε ότι τα παραδείγματα του μοντερνισμού αν και έχουν διαφορετική ανά-
πτυξη στοχοθεσίας, μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, ειδικά αυτά που οδηγούν στην 
ιδέα της απομόνωσης και της αυτονομίας. Ο Posnock (1991) ισχυρίζεται ότι η αυτονομία 
και η χρηστικότητα είναι συγγενικές ποιότητες του μοντερνισμού. Η ιδέα της απομόνω-
σης χαρακτηριστική σε προσωπικό επίπεδο αλλά και κοινωνικό επίπεδο κυριαρχεί στα 
μοντέλα της αυτοέκφρασης όσο και του φορμαλισμού όπου όπως ειπώθηκε η μάθηση 
θεωρείται μια ποιότητα διαισθητική ενστικτώδης και άρα απλαισίωτη.  Το παράδειγμα 
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της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τις επιστήμες, είναι μια ιδιαίτερη περίπτω-
ση. Οι σπουδές σε αυτό πλαισιωμένες σε κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο δικαιολογούν ότι 
το μοντέλο ανήκει σε ένα ερμηνευτικό παράδειγμα του μεταμοντερνισμού. Ωστόσο τα 
θέματα προς μελέτη που αφορούν μόνο σε αυτά του δυτικού κανόνα, αποκλείουν το μο-
ντέλο από τον πλουραλισμό του μεταμοντερνισμού. Τα παραδείγματα του μεταμοντερνι-
σμού τέλος, έχουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της ισοπέδωσης των αξιών και του 
μηδενισμού (Cunliffe,2006). Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι η παρου-
σίαση των διαφορετικών παραδειγμάτων θα βοηθήσει στις μελλοντικές αποφάσεις μας, 
σχετικά με το τι και πως  διδάσκουμε το μάθημα της τέχνης στα σχολεία μας σήμερα. 
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Η μέτρηση της ενσυναίσθησης στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει αν η «Κλίμακα Διαπροσωπικής 
Ανταπόκρισης» έχει ικανοποιητικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά στους 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να ελέγξει το επίπεδο 
ενσυναίσθησης αυτών σε συσχέτιση με το φύλο και την ειδικότητά τους 
(ανθρωπιστικών-θετικών σπουδών). Ως μέθοδος έρευνας επιλέχτηκε η επισκόπηση 
μικρής κλίμακας σε δείγμα εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
εσωτερική αξιοπιστία των τεσσάρων δεικτών κρίνεται ικανοποιητική. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερο 
επίπεδο ενσυναίσθησης σε σχέση με τους άντρες, τόσο στο σύνολο του δείγματος όσο 
και σε κάθε κατεύθυνση σπουδών χωριστά, με τις διαφορές στους μέσους όρους να 
είναι στατιστικά σημαντικές για τις τρεις από τις τέσσερις υποκλίμακες. Συσχέτιση 
της ενσυναίσθησης με την ειδικότητα δεν παρατηρήθηκε, καθώς οι διαφορές των 
μέσων μεταξύ εκπαιδευτικών ανθρωπιστικών και θετικών σπουδών δε προέκυψαν 
στατιστικά σημαντικές σε καμιά από τις τέσσερις υποκλίμακες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κλίμακα Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης, ενσυναίσθηση, φύλο, 
ανθρωπιστικές-θετικές σπουδές.  

Εισαγωγή 

Η ενσυναίσθηση, έννοια πολυδιάστατη και αφηρημένη, αναφέρεται στην προσπάθεια 
του ατόμου να κατανοήσει την εμπειρία κάποιου άλλου, είτε πρόκειται για 
συμπεριφορά είτε για συναίσθημα είτε για διανοητική κατάσταση είτε για πλαίσιο 
αναφοράς (Σταλίκας & Χαμόδρακα, 2004). 

Στον χώρο της ψυχολογικής έρευνας υπάρχουν αρκετά ερωτηματολόγια που μετρούν 
την ενσυναίσθηση. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο είναι το «Interpersonal 
Reactivity Index» (IRI) του Davis (Davis et al, 1994; Davis, 1980), η παραγοντική 
ανάλυση του οποίου ανέδειξε τέσσερις σημαντικούς παράγοντες της ενσυναίσθησης: 
τη γνωστική ή υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου (Perspective Taking), τη 
φαντασιακή ή φαντασία (Fantasy), τη σύμφωνη θυμική ή ενσυναίσθητο ενδιαφέρον 
(Empathic Concern) και την ενσυναίσθητη ανησυχία ή προσωπικό άγχος (Personal 
Distress).  Σε παγκόσμιο επίπεδο, έρευνες έχουν δείξει ότι οι τέσσερις υποκλίμακες 
έχουν ικανοποιητική εσωτερική αξιοπιστία με τον δείκτη a-Crombach να κυμαίνεται 
από .71 ως .77 (Litvack-Miller et al, 1997; Davis & Oathout, 1987). Ωστόσο, στην 
Ελλάδα, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν έχει σταθμιστεί μέχρι σήμερα. Η 
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προσπάθεια στάθμισης και παραγοντικής ανάλυσής του κατέληξε στην «Κλίμακα 
Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης», που αποτελεί την ελληνική εκδοχή του IRI.  

Η ενσυναίσθηση θεωρείται από πολλούς ως μία διαπροσωπική διεργασία με πολλά 
και διαφορετικά επίπεδα, τα οποία αναμφισβήτητα επηρεάζονται από παράγοντες 
προσωπικούς, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς. (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003). Ένας από 
τους παράγοντες αυτούς είναι το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, έρευνες στο γενικό 
πληθυσμό έδειξαν ότι οι γυναίκες εκδηλώνουν περισσότερη ενσυναίσθηση σε σχέση 
με τους άντρες (Macaskill et al, 2002; Gault & Sabini, 2000; Schieman & Van Gundy, 
2000; Batson et al, 1996). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και έρευνες εστιασμένες 
σε πιο εξειδικευμένο πληθυσμό, όπως θεραπευτές και συντονιστές ομάδων (Jose, 
1989; Eisenberg & Lennon, 1983; Carlozzi & Hurlburt, 1982). Ωστόσο, ορισμένοι 
μελετητές θεωρούν ότι η ικανότητα για ενσυναίσθηση δεν καθορίζεται τόσο από το 
φύλο, όσο από τον ρόλο που κάθε φύλο υιοθετεί μέσα σε ένα πλαίσιο 
προκαθορισμένων κοινωνικών προσδοκιών (Karniol, 1995) και ότι οι περισσότερες 
διαφορές που καταγράφονται μεταξύ των δύο φύλων αφορούν στην προσαρμογή των 
ατόμων στον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στην κοινωνία (Hojat, 2007).  

Ένας ακόμη παράγοντας, που θεωρήθηκε από τον συγγραφέα ότι μπορεί να 
επηρεάζει τα επίπεδα ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών, είναι η ειδικότητα. Έρευνες 
έχουν συσχετίσει θετικά την ενσυναίσθηση με την παρακολούθηση μετεκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ενίσχυσής της (Egan, 1994; Ivey, 1994; Vinton & Harrington, 1994), 
ενώ άλλες με τον επιστημονικό κλάδο εργασίας (Myyry & Helkama, 2001), 
δείχνοντας ότι άτομα κοινωνικών επιστημών σημειώνουν υψηλότερη βαθμολογία από 
εκείνα που απασχολούνται στη διοίκηση επιχειρήσεων και στους τομείς τεχνολογίας 
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003). Ωστόσο, δε βρέθηκε βιβλιογραφία που να συσχετίζει την 
ενσυναίσθηση με τις βασικές σπουδές ατόμων και συγκεκριμένα εκπαιδευτικών, που 
εργάζονται στον ίδιο χώρο (της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Για τον λόγο αυτό, 
διατυπώθηκε από τον συγγραφέα η υπόθεση ότι εκπαιδευτικοί ανθρωπιστικών 
σπουδών, που έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
αντικείμενα σχετικά με τον συναισθηματισμό και τον ψυχισμό του ατόμου, όπως η 
ποίηση και η λογοτεχνία, θα εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης από τους 
εκπαιδευτικούς θετικών σπουδών. Η φύση δηλαδή των μαθημάτων σπουδών 
θεωρήθηκε ότι θα ενισχύει τα επίπεδα επίκτητης ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών 
συμπληρωματικά με την έμφυτη, που εκφράζεται ως ένα μεγάλο βαθμό από το φύλο. 

Η παρούσα έρευνα στόχο έχει να εξετάσει την εσωτερική αξιοπιστία για κάθε μία από 
τις υποκλίμακες της «Κλίμακας Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης» και να διερευνήσει 
τα επίπεδα ενσυναίσθησης στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με 
το φύλο και την ειδικότητα του εκπαιδευτικού. Δεδομένης της σημασίας της σχολικής 
συμβουλευτικής και της έλλειψης στον ελληνικό χώρο ενός σταθμισμένου τεστ για 
την ενσυναίσθηση, τα αποτελέσματά της αποκτούν ιδιαίτερη αξία, καθώς η 
ενσυναίσθηση εκ μέρους του εκπαιδευτικού διαδραματίζει καίριο ρόλο σε όλα τα 
εξελικτικά στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 
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την αποτελεσματικότητά του στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση με τους μαθητές 
(Κιρκιγιάννη, 2009).  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Μετά από διερεύνηση της βιβλιογραφίας και των αποτελεσμάτων προηγουμένων 
ερευνών, οι υποθέσεις της έρευνας διατυπώνονται ως εξής: 

 Υποθέτουμε ότι η «Κλίμακα Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης» παρουσιάζει 
ικανοποιητικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά στον πληθυσμό των εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Υποθέτουμε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 
ενσυναίσθησης σε σχέση με τους άντρες.  

 Υποθέτουμε ότι οι εκπαιδευτικοί ανθρωπιστικών σπουδών παρουσιάζουν 
υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης σε σχέση με εκείνους των θετικών σπουδών.  

Η έρευνα εκπονήθηκε από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο του 2016. Ως ερευνητική 
μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η επισκόπηση μικρής κλίμακας με χρήση 
ερωτηματολογίου, διότι είναι κατάλληλη για τη διαπίστωση καταστάσεων, θέσεων, 
απόψεων και εκτιμήσεων (Δημητρόπουλος, 2001) και είναι η συνηθέστερα 
χρησιμοποιούμενη περιγραφική μέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα. Με κλίμακα 
Likert παρουσιάστηκαν στους ερωτηθέντες ερωτήσεις με πέντε εναλλακτικές 
απαντήσεις για τον βαθμό στον οποίο συμφωνούν, του τύπου «καθόλου», «λίγο», 
«μέτρια», «πολύ» και «πάρα πολύ», με το 0 να αντιστοιχεί στο «καθόλου» και το 4 
στο «πάρα πολύ». Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS 21. Σε 
περιγραφικό επίπεδο, η παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων περιλάμβανε 
εξαγωγή μέσων τιμών. Σε επαγωγικό επίπεδο,  εφαρμόστηκε το κριτήριο «t-test για 
ανεξάρτητα δείγματα», καθώς τόσο το φύλο (άνδρας-γυναίκα) όσο και η ειδικότητα 
(ανθρωπιστικών-θετικών σπουδών) είναι ονομαστικές μεταβλητές με δύο κατηγορίες. 
Ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας επιλέχθηκε το p<.05 (<5%). Oι 
περιπτώσεις στις οποίες αυτό ήταν μικρότερο του 1% (p<.01) δηλώνονται στους 
πίνακες που ακολουθούν με δύο αστερίσκους.  

Το δείγμα αποτέλεσαν 282 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν σε δημόσια ή 
ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτούς, οι άνδρες 
ανθρωπιστικών σπουδών ήταν 59, οι άνδρες θετικών σπουδών 72, οι γυναίκες 
ανθρωπιστικών σπουδών 76 και οι γυναίκες θετικών σπουδών 75. Η επιλογή του 
δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία επιδιώκοντας οι τέσσερις προαναφερθείσες 
υποκατηγορίες των εκπαιδευτικών να είναι περίπου ισομεγέθεις. Τα δημογραφικά 
στοιχεία, που επιλέχτηκαν και αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, ήταν το φύλο 
και η ειδικότητα. Οι 28 ερωτήσεις, που αποτέλεσαν τον κορμό του ερωτηματολογίου, 
εξέτασαν τα επίπεδα ενσυναίσθησης σε κάθε μία από τις τέσσερις υποκλίμακές της (7 
ερωτήσεις για κάθε υποκλίμακα).  
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Αποτελέσματα σχετικά με τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της «Κλίμακας 
Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης»  

Κατά τον έλεγχο των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του ερωτηματολογίου, δεν 
επιχειρήθηκε η εξαγωγή ενός συνολικού συντελεστή για όλη την κλίμακα, αλλά 
προτιμήθηκε για κάθε υποκλίμακα ξεχωριστά, καθώς ο ίδιος ο Davis αποτρέπει από 
τη χρησιμοποίηση ενός συνολικού αποτελέσματος του «Interpersonal Reactivity 
Index» (IRI), θεωρώντας ότι η ενσυναίσθηση αποτελείται τόσο από γνωστικά όσο και 
από συναισθηματικά στοιχεία, που είναι απαραίτητο να εξεταστούν ξεχωριστά 
προκειμένου να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η μεμονωμένη επίδρασή τους στη 
συμπεριφορά του ατόμου.  

Από την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών προέκυψε ότι 
και οι τέσσερις υποκλίμακες παρουσιάζουν ικανοποιητική εσωτερική αξιοπιστία 
(Πίνακας 1), με τον δείκτη a-Crombach να κυμαίνεται ανάμεσα στα όρια που δίνει η 
διεθνής βιβλιογραφία.  

 a- Crombach 
Γνωστική Ενσυναίσθηση  .74 
Φαντασιακή Ενσυναίσθηση .73 
Σύμφωνη Θυμική ενσυναίσθηση .72 
Ενσυναίσθητη Ανησυχία  .78 

Πίνακας 1. Δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι οι παραπάνω δείκτες για τις υποκλίμακες 
της γνωστικής ενσυναίσθησης, της φαντασιακής ενσυναίσθησης και της 
ενσυναίσθητης ανησυχίας θα ήταν υψηλότεροι ( .75, .75 και .80 αντίστοιχα) αν 
έλειπαν οι ερωτήσεις «15. Εάν είμαι βέβαιος/η ότι έχω δίκιο σε κάτι, δεν χάνω τον 
χρόνο μου ακούγοντας τα επιχειρήματα των άλλων», «12. Είναι σπάνιες οι φορές που 
με απορροφά ένα καλό βιβλίο ή έργο...» και «13. Όταν βλέπω κάποιο τραυματισμένο, 
προσπαθώ να παραμείνω ψύχραιμος», αντίστοιχα.  

Αποτελέσματα σχετικά με την ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο  

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος προέκυψε θετική συσχέτιση ανάμεσα 
στο φύλο και στις τρεις από τις τέσσερις υποκλίμακες της ενσυναίσθησης, με τις 
γυναίκες να υπερτερούν έναντι των ανδρών (Πίνακας 2).  

 Άνδρες Γυναίκες 
Γνωστική ενσυναίσθηση 18.26 18.80 
Φαντασιακή ενσυναίσθηση 12.72** 14.70** 
Σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση 19.82** 20.97** 
Ενσυναίσθητη ανησυχία 9.59** 11.96** 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι ανά φύλο στο σύνολο του δείγματος 
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Συγκεκριμένα, η διαφορά στους μέσους βρέθηκε στατιστικά σημαντική για τη 
φαντασιακή ενσυναίσθηση (t(277.64)=-3.85, p=.00), τη σύμφωνη θυμική 
ενσυναίσθηση (t(273.29)=-2.87, p=.004) και την ενσυναίσθητη ανησυχία (t(279.31)=-
4.77, p=.00). 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους σε σχέση με το φύλο παρουσιάστηκαν 
όχι μόνο στο σύνολο του δείγματος, αλλά και σε κάθε ειδικότητα χωριστά, με τις 
γυναίκες τόσο των ανθρωπιστικών όσο και των θετικών σπουδών να υπερτερούν 
έναντι των αντρών. Στο δείγμα των εκπαιδευτικών ανθρωπιστικών σπουδών οι 
διαφορές στους μέσους βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές για τη φαντασιακή 
ενσυναίσθηση (t(124.40)=-2.26, p=.0026) και την ενσυναίσθητη ανησυχία 
(t(132.20)=-3.25, p=.001) (Πίνακας 3), ενώ στο δείγμα των εκπαιδευτικών θετικών 
σπουδών οι διαφορές βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές για τη φαντασιακή 
ενσυναίσθηση (t(144.24)=-3.02, p=.003), τη σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση 
(t(144.89)=-2.26, p=.025) και την ενσυναίσθητη ανησυχία (t(141.89)=-3.4, p=.001) 
(Πίνακας 4). 

 Άνδρες 
ανθρωπιστικών 

σπουδών 

Γυναίκες 
ανθρωπιστικών 

σπουδών 
Γνωστική ενσυναίσθηση 18.47 19.24 
Φαντασιακή ενσυναίσθηση 13.36** 15.05** 
Σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση 20.19 22.22 
Ενσυναίσθητη ανησυχία 9.88** 12.37** 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι ανά φύλο στους εκπαιδευτικούς ανθρωπιστικών σπουδών 

 Άνδρες 
θετικών 
σπουδών 

Γυναίκες 
θετικών 
σπουδών 

Γνωστική ενσυναίσθηση 18.08 18.36 
Φαντασιακή ενσυναίσθηση 12.19** 14.35** 
Σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση 19.51** 20.71** 
Ενσυναίσθητη ανησυχία 9.36** 11.55** 
Πίνακας 4. Μέσοι όροι ανά φύλο στους εκπαιδευτικούς θετικών σπουδών 

Τέλος, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση με το φύλο, ούτε 
στο σύνολο του δείγματος ούτε σε κάποια ειδικότητα, για την υποκλίμακα της 
γνωστικής ενσυναίσθησης. 

Αποτελέσματα σχετικά με την ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών με βάση την 
ειδικότητα  

Οι εκπαιδευτικοί των ανθρωπιστικών σπουδών εμφανίζουν υψηλότερους μέσους 
όρους σε σχέση με εκείνους των θετικών σπουδών και στις τέσσερις υποκλίμακες της 
ενσυναίσθησης (Πίνακας 5), χωρίς να προκύπτουν διαφορές στατιστικά σημαντικές.  
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 Εκπαιδευτικοί 
θετικών 
σπουδών 

Εκπαιδευτικοί 
ανθρωπιστικών 

σπουδών 
Γνωστική ενσυναίσθηση 18.22 18.55 
Φαντασιακή ενσυναίσθηση 13.30 13.78 
Σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση 20.12 20.43 
Ενσυναίσθητη ανησυχία 10.47 10.86 

Πίνακας 5. Μέσοι όροι ανά ειδικότητα 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η  «Κλίμακα Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης», που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση 
της ενσυναίσθησης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ελέγχθηκε ως προς 
την εσωτερική συνοχή των τεσσάρων υποκλιμάκων της ενσυναίσθησης κατά τον 
Davis και κρίθηκε ικανοποιητική (α>.70), γεγονός που συντελεί θετικά στην 
περαιτέρω προσπάθεια στάθμισής της για τα ελληνικά δεδομένα. Η επαναδιατύπωση 
με πιθανή βελτίωση της μετάφρασης ή ακόμα και η αντιστροφή κάποιων ερωτημάτων 
κρίνονται απαραίτητες κατά περιπτώσεις, καθώς παρατηρήθηκε πως κάτι τέτοιο θα 
οδηγήσει πιθανόν σε αύξηση της εσωτερικής συνοχής.  

Ο έλεγχος των υποθέσεων επιβεβαίωσε τη συσχέτιση της ενσυναίσθησης με το φύλο, 
αλλά όχι και με την ειδικότητα. Οι γυναίκες, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί σε αρκετές 
έρευνες, εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης από τους άντρες, γεγονός 
που μπορεί να οφείλεται είτε στη φύση τους είτε στους ρόλους που καλούνται να 
διαδραματίσουν, όπως η μητρότητα για παράδειγμα, που είναι ταυτόχρονα 
συνυφασμένη με τη φύση των γυναικών και αποτελεί τον κύριο ρόλο στη ζωή των 
περισσοτέρων. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά των μέσων αναφορικά με τα δύο 
φύλα βρέθηκε στατιστικά σημαντική μόνο για τις τρεις υποκλίμακες της 
ενσυναίσθησης, τη φαντασιακή, τη σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση και την 
ενσυναίσθητη ανησυχία, ενώ δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά για τη 
γνωστική ενσυναίσθηση. Φαίνεται δηλαδή πως τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν 
ουσιαστική διαφορά όσον αφορά στην ικανότητα να αντιλαμβάνονται την προοπτική 
του άλλου, μια καθαρά γνωστική διάσταση της ενσυναίσθησης, ενώ παρουσιάζουν 
διαφορές σε διαστάσεις της, που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο συναισθηματισμό. 
Περαιτέρω έρευνα κρίνεται απαραίτητη για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης. 

Μη αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα για τη μη συσχέτιση της ενσυναίσθησης με την 
ειδικότητα. Δεδομένης της έλλειψης σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και των 
προσωπικών απόψεων πως το αντικείμενο σπουδών (παραβλέποντας τη μετέπειτα 
επιλογή επαγγέλματος μη σχετικού με αυτό, που μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες 
που το άτομο δεν ελέγχει) συνδέεται με την ιδιοσυγκρασία του ατόμου που το 
επιλέγει και μπορεί να επηρεάσει στοιχεία του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του, 
οι προσδοκίες για αυξημένη ενσυναίσθηση στους εκπαιδευτικούς ανθρωπιστικών 
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σπουδών έναντι εκείνων των θετικών σπουδών διαψεύστηκαν. Η ενασχόληση των 
πρώτων με μαθήματα σχετικά με το συναισθηματισμό και τον ψυχισμό του ατόμου, 
όπως η ποίηση και η λογοτεχνία, φαίνεται να μην επηρέασε τα επίπεδα της 
ενσυναίσθησής τους, όπως αυτά προϋπήρχαν. Η επίκτητη δηλαδή ενσυναίσθηση δε 
φαίνεται να επηρεάζεται από την ειδικότητα, όπως αντίθετα η έμφυτη φαίνεται να 
συνδέεται με το φύλο. Η παραπάνω υπόθεση αξίζει περαιτέρω έρευνας, σε ομάδες 
φοιτητών για παράδειγμα, πριν και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους 
(ανθρωπιστικών και θετικών, ή και άλλων).  

Τέλος, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και ο έλεγχος της ενσυναίσθησης σχετικά με το 
περιβάλλον εργασίας (στη συγκεκριμένη έρευνα τα υποκείμενα προέρχονταν μεν από 
διαφορετικές ειδικότητες, αλλά εργάζονταν σε παραπλήσιες συνθήκες, με έμψυχο 
υλικό στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), αλλά και η επίδραση της ηλικίας, 
μιας και η πείρα που αυτή πολλές φορές συνεπάγεται μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα 
της ενσυναίσθησης του ατόμου.  
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Περίληψη 
Στη συγκεκριμένη βιβλιογραφική εργασία ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο παρου-
σιάζεται η νοητική αναπηρία στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Για αυτό το λόγο 
επιλέχθησαν τέσσερα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, καθώς και μία νουβέλα. Η 
Παιδική Λογοτεχνία αδιαμφισβήτητα άρει τη συνήθεια Πέρα από αυτό, όμως, η λογο-
τεχνία είναι συνδυασμένη με την ιδεολογία. Δεν υπάρχει βιβλίο στο οποίο να απου-
σιάζει παντελώς κάποια ιδεολογική θέση, μιας και συνιστά απόρροια των ιδεών του 
γράφοντος υποκειμένου και της εποχής μέσα στην οποία ζει και δημιουργεί. Έπειτα 
από την ανάλυση περιεχομένου παρατηρήθηκε ότι τα εικονογραφημένα παιδικά βι-
βλία παρουσιάζουν την νοητική αναπηρία με έναν στερεότυπο, «ηρωικό» τρόπο. 

Λέξεις-κλειδιά: Παιδική Λογοτεχνία, Νοητική Αναπηρία, Στερεότυπα. 

Εισαγωγή: Η αναπηρία στην Λογοτεχνία 

Πρόσφατα έχει αρχίσει να απασχολεί τους μελετητές της παιδικής λογοτεχνίας η ανα-
πηρία. Ωστόσο, στο πέρασμα των χρόνων δεν μπόρεσε να απαλλαχθεί από τις προκα-
ταλήψεις και τα στερεότυπα σχετικά με την παρουσίαση της αληθινής εικόνας του α-
νάπηρου ατόμου, συνιστώντας έτσι έναν τρόπο παραπληροφόρησης. Τα άτομα με α-
ναπηρία παρουσιάζονται έτσι ώστε να προκαλέσουν τον οίκτο έχοντας παθητική 
στάση. Στην άλλη άκρη της διελκυστίνδας συχνά εμφανίζονται ως «υπερήρωες». Με 
άλλα λόγια, ένα βιβλίο μπορεί να επικεντρωθεί σε αυτό που ένας χαρακτήρας κατα-
φέρνει να πετύχει παρά την αναπηρία του, ή το άτομο με αναπηρία μπορεί να έχει κά-
ποια εξαιρετική ποιότητα και δύναμη, σαν αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμε-
τωπίζει (Strict, 2013). Η διαφορετικότητα, λοιπόν, αποτελεί ταυτόχρονα αιτία μειονε-
ξίας αλλά και υπεροχής. Σύμφωνα με τους Biklen και Bogdan (Rubin, 1987) υπάρχουν 
ακόμα 8 κοινά στερεότυπα εκτός από το “αξιολύπητο” και τον “υπερήρωα”. Το άτομο 
με αναπηρία απεικονίζεται, επίσης, ως  αντικείμενο βίας, σαν απαίσιο και σατανικό, 
ως εχθρός ή γελοιοποιείται, ως «ατμόσφαιρα», χωρίς να εξελίσσεται ως χαρακτήρες, 
είναι περιφερειακός στην κύρια δράση (π.χ. Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου), σαν 
μία επιβάρυνση, ένα φορτίο από το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε ως κοινωνία, «απαν-
θρωποιεί», αλλά και αρνείται τις αξίες και τη συνεισφορά των ατόμων με αναπηρία. 
Συν τοις άλλοις, το ανάπηρο άτομο παρουσιάζεται ως μη σεξουαλικό και ανίκανο να 
συμμετέχει πλήρως στην καθημερινή ζωή. Μέχρι πρόσφατα, η ιδέα ότι μπορεί να συμ-
βάλει στην καθημερινή ζωή, είτε ως λειτουργικό μέλος στην εργασία ή μέσα στην οι-
κογένεια, δεν ήταν διαδεδομένη. Τέλος, φαίνονται μόνοι ή / και μοναχικοί (Rubin, 
1987), είναι δηλαδή απομονωμένοι τόσο από τους ανάπηρους, όσο και από τους μη 
ανάπηρους συνομήλικους τους. 
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Είναι ξεκάθαρο ότι οι διαφορές, παρά τα κοινά με τους «φυσιολογικούς», μπορούν να 
κάνουν πιο «συναρπαστική» την πλοκή της ιστορίας. Ωστόσο, δεν σπάνε τα εμπόδια ή 
δεν συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του αναγνωστικού κοινού. Είναι αδιαμφισβή-
τητο το γεγονός ότι δεν αποδίδονται με φυσικότητα να συμμετέχουν στα συμβάντα της 
καθημερινότητας (Blaska, 2003). Πιο πρόσφατα, η αναπηρία απεικονίζεται ως μια πρό-
κληση ή εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Στις νεότερες ιστορίες για μικρά παιδιά 
τίθεται το ζήτημα της πολιτικής ορθότητας και μιας διαφορετικής ιδεολογικής στρατη-
γικής υποστήριξής τους, οπότε είναι εύλογο να προσδοκούμε μια άλλη αντιμετώπιση 
των ατόμων με αναπηρία. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, μελετάται από την ερευ-
νήτρια, ο τρόπος που απεικονίζεται η νοητική αναπηρία στο παιδικό βιβλίο. 

Ορισμός της Νοητικής Αναπηρίας 

Αρχικά, είναι σημαντικό να οριστεί η νοητική αναπηρία σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιο-
γραφία. Σύμφωνα με τον AAMR (American Association on Mental Retardation), η 
νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε ουσιώδεις περιορισμούς της λειτουργικότητας 
του ατόμου και τη χαρακτηρίζει σημαντική και κάτω του μέσου όρου νοητική λειτουρ-
γία. Υφίστανται περιοριστικά στοιχεία σε προσαρμοστικές ικανότητες, όπως είναι η 
επικοινωνία, η αυτοεξυπηρέτηση, η αυτοσυντήρηση, οι κοινωνικές ικανότητες, οι λει-
τουργικές σχολικές ικανότητες, η εργασία και η ψυχαγωγία (Thomas & Woods, 2008). 

Ανάλυση Περιεχομένου των Παιδικών Βιβλίων 

Έπειτα από την ανάλυση περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι το 
μοντέλο προσέγγισης που κυριαρχεί σε όλα τα βιβλία είναι το κλινικό, το οποίο δια-
πνέει την ελληνική κοινωνία, αφού οι αντιλήψεις που κυριαρχούν σχετικά με την ανα-
πηρία, στηρίζονται είτε σε ατομικές, ελλειμματικές προσεγγίσεις, είτε αντιμετωπίζο-
νται με οίκτο, ανοχή και άγνοια, σύμφωνα με τις τάσεις «προστασίας» και «ομαλοποί-
ησης» (Ζώνιου-Σιδέρη & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2012). 

Το δεύτερο μοντέλο προσέγγισης που εμφανίζεται με έντονο τρόπο, συγκεκριμένα 
στην ιστορία του «Θωμά», είναι το ατομικό μοντέλο προσέγγισης ή η θεωρία της προ-
σωπικής τραγωδίας. Σύμφωνα με την ατομική διάσταση, η ύπαρξη μιας ή περισσότε-
ρων αναπηριών είναι η πηγή των προβλημάτων και των περιορισμών που υφίσταται 
ένα άτομο (Βλάχου, 2004), αλλά και η αναπηρία παρουσιάζεται και εξετάζεται ως ένα 
προσωπικό πρόβλημα του ατόμου. Τα βιβλία που επιλέχθηκαν είναι «ο Θωμάς» (συγ-
γραφέας: Λίτσα Ψαραύτη), «Μόζα η γάτα (το βουνό των νάνων)» (συγγραφέας: Ιωάννα 
Σταματοπούλου), «Όνειρα και Ελπίδες» (Φραντζέσκα Αλεξοπούλου-Πετράκη), «Θέλω 
μόνο να παίξω μαζί σου» (συγγραφέας: Μερκούριος Αυτζής) και «Γράμμα στο μονα-
χικό αδερφό μου» (συγγραφέας: Μαρία Αβραμίδου).  

Έχοντας ως στόχο να διδάξουν οδηγούνται σε σχεδόν πανομοιότυπες επιλογές και α-
κολουθούν σταθερές φόρμες και μανιέρες, καταλήγοντας σε μια σειρά κειμένων που 
μοιάζουν μεταξύ τους. Εκτός από το «Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου» που είναι 
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νουβέλα, τα υπόλοιπα αποτελούν αφηγηματικά βιβλία γνώσης που παρέχουν πληρο-
φορίες σχετικά με τη νοητική αναπηρία. Συνιστούν διαπολιτισμικά βιβλία με ήρωες 
που είναι εκφραστές μια μορφής ετερότητας, της αναπηρίας. Με αλλά λόγια, αποτυ-
πώνεται η “διαφορετικότητα” της αναπηρίας (Καρακίτσιος, 2003), παρουσιάζεται μια 
κοινωνία διαφορετικών ατόμων, εντοπίζονται τα προβλήματα του Άλλου και παρατη-
ρείται η ζωή του διαφορετικού μέσα από ένα μεγεθυντικό φακό. Για το λόγο αυτό α-
κόμη και όταν παρόμοια βιβλία δεν συνοδεύονται από ταμπέλες στο εξώφυλλο που να 
διαλαλούν την καταλληλότητα τους (π.χ. «Όνειρα και Ελπίδες», «Μόζα, η γάτα», δεν 
αφήνουν κανένα περιθώριο ότι το βιβλίο αναφέρεται στη διαφορετικότητα (Γιαννικο-
πούλου, 2009). 

Αποτελούν κλειστά κείμενα και περιλαμβάνουν ένα έντονο, συγκεκριμένο εγγεγραμ-
μένο μήνυμα που περιορίζει τους αναγνώστες να καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα. Οι 
χαρακτήρες φαίνεται να υπάρχουν μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν και να ανα-
δείξουν αυτό το μήνυμα. Ενώ, λοιπόν, «αγωνίζονται να επικοινωνήσουν προοδευτικά 
μηνύματα, η αποδοχή τους φαντάζει μονόδρομος, καθώς ένα κείμενο αφόρητα ‘κλειστό’ 
δεν παρέχει καμία δυνατότητα στον αναγνώστη να εγγράψει τη δική του εκδοχή» (Γιαν-
νικοπούλου, 2005, σελ. 11,12). Ουσιαστικά, η προσωπική ερμηνεία του αναγνώστη δεν 
«επιτρέπεται» να εγγραφεί στην πλοκή. 

Στα συγκεκριμένα βιβλία, παρουσιάζεται μια ρεαλιστική εικόνα του ατόμου με αναπη-
ρία, που δέχεται τον αποκλεισμό από την κοινωνία και τελικά καταφέρνει να γίνει α-
ποδεκτός μέσα από τα κατορθώματά του ή τον χαρακτήρα του. Στο «Θωμά» κυρίαρχο 
μέλημα της αφηγήτριας (η μητέρα του – ομοδιηγητικός αφηγητής) είναι η προώθηση 
των χαρισμάτων του Θωμά και δεν ενδιαφέρεται για τη νίκη στους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι ανάπηροι μπορούν να φτάσουν τις ικανότητες 
των «φυσιολογικών». Σκοπός της είναι ο αναγνώστης να ταυτιστεί και να κατανοήσει 
τα συναισθήματα που βιώνουν οι γονείς των ανάπηρων παιδιών παρουσιάζοντας προ-
σωπικές βιωμένες εμπειρίες της σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Είναι αρκετά ενδιαφέρον 
η σταθερή εσωτερική εστίαση στη μητέρα, καθώς πολύ συχνά παρουσιάζονται οι δυ-
σκολίες και ο αποκλεισμός που βιώνουν τα παιδιά με αναπηρία και όχι οι γονείς τους. 
Παράλληλα, μέσα από την αφήγηση του ενήλικα σκιαγραφείται το «βουβό» παιδί. Η 
αναπηρία του Θωμά υπερτονίζεται ως κάτι ξεχωριστό, ηρωικό για το οποίο δοξάζεται. 
Η αποδοχή του αναπήρου πηγάζει, λοιπόν, από μια «ηρωική» πράξη. Το ίδιο γίνεται 
και με τον Σταμάτη. Αντίθετα όμως με το Θωμά, ο Σταμάτης στο «Όνειρα και Ελπίδες» 
ακολουθώντας το μοτίβο της πρωτοπρόσωπης αφήγησης παρουσιάζει τον προσωπικό 
αγώνα και τις ενδόμυχες σκέψεις για την πορεία του προς τους Παραολυμπιακούς Α-
γώνες. Παράλληλα εξυμνεί τον αδερφό του που παρουσιάζεται στην ιστορία ως η κι-
νητήριος δύναμή του. 

 Η αναπηρία δεν παρουσιάζεται με ωραιοποιημένο τρόπο, αλλά ως πραγματικότητα. 
Είναι το μόνο βιβλίο όπου αφηγητής είναι το άτομο με αναπηρία. Δίνοντας φωνή στο 
παιδί που φέρει αναπηρία υπάρχει απόλυτη ταύτιση του αναγνώστη με τον ήρωα. Ου-
σιαστικά, το εγώ του ήρωα «μπλέκεται» με το εγώ του αναγνώστη, προσδίδοντας πολύ 
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περισσότερη συναισθηματική δύναμη και έμφαση στο δικό του τρόπο θέασης των 
πραγμάτων. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση στα παιδικά βιβλία που έχουν τα άτομα με 
αναπηρία ως θέμα, αναμφίβολα υπογραμμίζει με τρόπο πολύ πιο δυναμικό μια ιδεολο-
γική άποψη που τονίζει την υποκειμενικότητα του λογοτεχνικού ήρωα. Τονίζεται και 
αφηγηματικά – με όρους δηλαδή λογοτεχνικούς - ότι το άτομο με αναπηρία είναι πρώτα 
απ’ όλα άτομο, είναι πρόσωπο και είναι μοναδικό. 

 Επίσης, στο «Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου» η αφηγήτρια της ιστορίας (Κόριννα) 
παρουσιάζει σαν σε μορφή ημερολογίου, χρησιμοποιώντας α’ πρόσωπο, τις ενδόμυχες 
σκέψεις της σχετικά με την προσωπική της ζωή και την ιστορία της Κύπρου. Παρόλο 
που η αναπηρία δεν είναι το κυρίαρχο θέμα, προβάλλεται ότι είναι κάτι κακό και αιτία 
ντροπής για την οικογένεια. Η αναπηρία «προσωποποιείται» από τον αδερφό της ηρω-
ίδας, στον οποίο απευθύνεται η ιστορία, αλλά και συχνά η ίδια αναφέρεται σε αυτόν 
σε β’ πρόσωπο. Ουσιαστικά, υπάρχει αποδέκτης της αφήγησης, του οποίου ο χαρακτή-
ρας σκιαγραφείται από την ίδια του την αδερφή. 

 Εν αντιθέσει με τις παραπάνω πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις, στη «Μόζα, η γάτα» υπάρ-
χει ένας ετεροδιηγητικός αφηγητής που εξιστορεί σε τρίτο πρόσωπο και με μηδενική 
εστίαση αποστασιοποιείται από τον αναγνώστη παρέχοντας «στείρες» πληροφορίες. Η 
Μόζα, ως κεντρικός χαρακτήρας, «ενσαρκώνει» την τεχνική του ανθρωπομορφισμού 
(τεχνική μεταφοράς), όπου οι πρωταγωνιστές είναι ζώα που μιλούν για ανθρώπινες κα-
ταστάσεις. Η χρήση ζώων κάνει την αναπηρία λιγότερο σκληρή, αλλά και ως ήρωες 
αρέσουν περισσότερο στα παιδιά. Παρόλα αυτά, ενώ προβάλλεται ότι οι νοητικά ανά-
πηροι δεν είναι διαφορετικοί, τελικά μέσα από την γλώσσα και τον τρόπο που γράφεται 
το βιβλίο στιγματίζει περισσότερο τα άτομα με αναπηρία. Οι πληροφορίες που δίνει 
σαν «εγχειρίδιο αντιμετώπισης» των αναπήρων ξεκινούν από τη διάγνωση μέχρι τη 
θεραπευτική παρέμβαση και την ενσωμάτωση τους στην κανονικότητα της «φυσιολο-
γικής» κοινωνίας. 

Σύμφωνα με τον Goffman (2001), το στίγμα συνιστά μια κοινωνική κατασκευή και η 
κοινωνία καθορίζει κάποια στοιχεία ως φυσιολογικά και συνηθισμένα και κάποια άλλα 
ως αφύσικα και απαξιωτικά. Ο E. Goffman καταλήγει «Όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, 
είναι παίκτες στο παιχνίδι του στίγματος καθένας μας έχει το δικό του στίγμα και το μόνο 
που τον διαφοροποιεί από κάποιον άλλο είναι το είδος του στίγματος που έχει βιώσει 
προσωπικά. Όλοι, ακόμα και οι πιο τυχεροί φυσιολογικοί, έχουν βρεθεί σε κοινωνικές 
περιστάσεις αλληλεπίδρασης όπου δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στα 
ισχύοντα κανονιστικά πρότυπα, με αποτέλεσμα να νιώσουν περιθωριοποιημένοι και στιγ-
ματισμένοι - αυτή είναι και η έννοια του «φυσιολογικού παρεκκλίνοντα» ή του «συνήθους 
παραβάτη» (…) Μπορεί, κατά συνέπεια, να υποθέσει κανείς ότι ο ρόλος του φυσιολογι-
κού και ο ρόλος του στιγματισμένου αποτελούν μέρη του ίδιου συμπλέγματος, κομμάτια 
από την ίδια στόφα.» (Goffman, 2001, σελ. 18, 19, 214). 

Διαφορετικό περιεχόμενο έχει το βιβλίο «Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου», όπου προ-
βάλλεται η φιλία και η αγάπη με το ανάπηρο άτομο έπειτα από έντονη προσπάθεια του 
ίδιου, αλλά με μία δόση «φιλανθρωπίας». H προθετικότητά των βιβλίων είναι σαφής, 
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όλα τα βιβλία, πλην της “Μόζας” που ενημερώνει, χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα 
συναισθημάτων και στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση του αναγνωστικού κοινού. 

Σύμφωνα με τον Stephens (1992) η ιδεολογία εγγράφεται αναπόφευκτα στη γλώσσα, 
φορέα άμεσων και έμμεσων ιδεολογικών μηνυμάτων. Το λογοτεχνικό ύφος και η 
γλώσσα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαιώνιση της αναπηρικής προκατάλη-
ψης, η "handicapist language" έχει παρόμοιες καταστροφικές συνέπειες για την εικόνα 
του εαυτού. Η επιλογή λέξεων ή εκφράσεων σχετικά με την αναπηρία μπορεί να έχουν 
το ίδιο πληροφοριακό περιεχόμενο, αλλά διαφορετικό συγκινησιακό βάρος και ως εκ 
τούτου να επικοινωνούν τις ιδεολογικές θέσεις του ομιλούντος. Τα τρία βιβλία από το 
σύνολο που επιλέχθηκαν, δημιουργούν μια συναισθηματική φόρτιση ήδη από τον τίτλο 
τους (π.χ. “Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου”, “Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου”, “Ό-
νειρα και οι ελπίδες” ) 

Παρ’ όλη την προσπάθεια ευαισθητοποίησης παρατηρείται η χρήση μη πολιτικώς ορ-
θής ορολογίας, η οποία εγείρει ποικίλους προβληματισμούς. Αυτό, λοιπόν, φαίνεται 
και στα βιβλία όπου χρησιμοποιούνται μειωτικές λέξεις για το ανάπηρο άτομο (π.χ. 
«είναι καθυστερημένος …», «γεννήθηκε πνευματικά καθυστερημένος …», «γιατί ο Θω-
μάς είναι παράξενος…», «Μα αυτός είναι «μογγολάκι! κλπ.). 

Διαφορετική είναι η γλώσσα με την οποία γράφεται το «Όνειρα και Ελπίδες». Το κεί-
μενο δεν περιλαμβάνει αρνητικά στερεότυπα, αλλά ο ίδιος ο ανάπηρος χρησιμοποιεί 
μια γλώσσα που «ποτίζει» τα όνειρα και τις ελπίδες του με θετική χροιά.  Ενώ και τα 
λόγια των υπόλοιπων ηρώων έχουν μια θετική χροιά. Ο τρόπος ομιλίας του, όμως, 
συμφωνεί με τα “φυσιολογικά” πρότυπα των κανονικών. 

Μπορεί το κείμενο να αποτελεί το κατ’ εξοχήν μέσο μεταφοράς μηνυμάτων, ωστόσο, 
η εικόνα παρεμβάλλεται εξίσου δυναμικά μέσα στην πλοκή μιας ιστορίας. Οι εικόνες 
στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία μπορούν να αντιμετωπιστούν «επί ίσοις όροις» 
με το κείμενο (Sipe, 1998, σ. 250). Έχουν τη δύναμη να προσδιορίσουν τη διάθεση, 
τους χαρακτήρες ή την πλοκή, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική γωνία (Fang, 
1996). Η εικονογράφηση εκφράζει μια ιδεολογική θέση. Το κύριο ζήτημα είναι αν θα 
ζωγραφιστούν τα παιδιά που φέρουν νοητική αναπηρία ή σύνδρομο Down όπως είναι 
στην πραγματικότητα, αν θα τοποθετηθούν να κάνουν τις ίδιες δραστηριότητες με τους 
υπόλοιπους, αν θα πρέπει να αναδειχθεί ότι έχουν άλλες ικανότητες κλπ. Στη «Μόζα», 
στο «Όνειρα και Ελπίδες» και στο «Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου» το ανάπηρο παιδί 
εικονογραφείται όπως είναι στην πραγματικότητα, στον «Θωμά» τίποτα εικονικό δεν 
υποδηλώνει την αναπηρία του, εκτός από τη μπλούζα των Παραολυμπιακών Αγώνων. 
Η εικονογράφηση παρουσιάζεται πιο ηρωική από το κείμενο δείχνοντας το παιδί πιο 
ανεξάρτητο. Ίσως η αποφυγή αυτή στην εικόνα να οφείλεται στη μητέρα του Θωμά. 
Να μην ήθελε, δηλαδή, η ίδια να την τονίσει. Τέλος, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι 
το μοτίβο του φωτοστέφανου (κίτρινο περίγραμμα) στην εικονογράφηση, όπου συν-
δυάζεται με την προσπάθεια εξιλέωσης του κάθε ήρωα.  
Συμπέρασμα 
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Η εστίαση/οπτική γωνία παίζει καθοριστικό ρόλο, αν και έμμεσο, στη διαμόρφωση της 
ιδεολογίας του κειμένου (Γιαννικοπούλου, 2008). Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί εί-
ναι “Ποιος βλέπει;”. Το ρήμα «βλέπω» έχει γίνει συνώνυμο του ρήματος «κατανοώ» 
και το ερώτημα αλλάζει από το «Ποιος βλέπει;» σε «Ποιος βλέπει τον Άλλο;». Στα 
περισσότερα βιβλία για την αναπηρία «η φωνή του αφηγητή φαίνεται να υπακούει στο 
δόγμα: ‘Ο άφωνος Άλλος’ ή όταν ‘Εμείς μιλάμε για τους Άλλους’» (Γιαννικοπούλου, 
2009, σελ. 7 ). Κάποιος, λοιπόν, που βρίσκεται σε θέση ισχύος μιλά για κάποιον άλλο 
που παραμένει σιωπηλός και αναλαμβάνει να παρουσιάσει πώς μιλάνε, πώς σκέπτονται 
και πώς αισθάνονται οι Άλλοι, καταλήγοντας σε στερεοτυπικά ή γενικευτικά πολιτι-
σμικά μοτίβα. Παράλληλα υιοθετούν μια «τουριστική», επιφανειακή οπτική για τους 
χαρακτήρες και τα γεγονότα (McGuire-Raskin, 1996). Ωστόσο, αυτό που λείπει είναι 
ένα βιβλίο από τον ίδιο τον ανάπηρο. Δεν υφίσταται, δηλαδή, η «οπτική από μέσα» («a 
view from within»), που θα εμπλούτιζε το λογοτεχνικό κείμενο με μια πολιτισμική αυ-
θεντικότητα (Stephens, 2005) και θα συνιστούσε ένα “πολιτισμικά συνειδητοποιη-
μένο” βιβλίο («culturally conscious»).  Γενικά, οι λέξεις και οι εικόνες στα παιδικά 
βιβλία μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο για την ανάπτυξη της ταυτότητας του παι-
διού και της αίσθησης του εαυτού του, καθώς και να συμβάλλουν εποικοδομητικά στην 
κατανόηση των άλλων και των διάφορων πολιτισμών (Cole & Valentine, 2000). 

«Η λογοτεχνία τις θέριεψε τις προκαταλήψεις μας. Ζωγράφισε με τα μελανότερα χρώματα 
ό, τι διέφερε από το συνηθισμένο στο σώμα και το μυαλό, από την αρχαιότητα» (Φτιάκα, 
2001). Οι ανάπηροι χαρακτήρες συχνά απεικονίζονται από μια παθολογική οπτική θε-
ωρώντας ότι έχουν ένα έλλειμμα, ή παρουσιάζεται το πώς η αναπηρία επηρεάζει αρνη-
τικά το χαρακτήρα τους (Golos, Moses, Wolbers, 2012). Εν κατακλείδι, είναι σημα-
ντικό, λοιπόν, η λογοτεχνία να ξεφύγει από αυτόν τον ιδιότυπο εξαναγκασμό της αρ-
νητικής παρουσίασης ανάπηρων χαρακτήρων, ώστε να βοηθήσει στην εκμηδένιση των 
προκαταλήψεων και στην αποκατάσταση της θέσης των αναπήρων (Ψάλιου & Φτιάκα, 
2010). Ουσιαστικά θα πρέπει οι συγγραφείς να επικεντρώνονται στον άνθρωπο και όχι 
στην αναπηρία του, μιας και οι ανάπηροι όπως όλα τα κοινωνικά όντα χαρακτηρίζονται 
από πολλαπλές ταυτότητες. Η αναπηρία τους είναι μία ταυτότητα που κατέχουν, αλλά 
όχι η μόνη που πρέπει να εξοστρακίζει όλες τις υπόλοιπες. 
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H παράνομη μετανάστευση και η προσφυγική κρίση ως πρόβλημα ασφάλειας1 

Διακογεωργίου Αρχοντούλα 
Δρ. του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθη-

νών: Σχολική Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σάμου. 
arxontouladiako@hotmail.com 

 
Πολλοί απ’ αυτούς που σταμάτησαν 

δεν ήξεραν πού έβγαζε ο δρόμος, 
άλλοι ψάχναν για το λιμάνι, 

άλλοι ρωτούσαν για το σταθμό, 
ένας σκυφτός κούρδιζε το ρολόι του 

σταματημένο εδώ και μέρες, 
άραγε τι τον ένοιαζε η ώρα; 

ήταν πρωί, ο ήλιος σηκωνόταν 
κι όλα μύριζαν άλλη μια σκάρτη μέρα. 

Ντίνος Σιώτης, 
(Από τη συλλογή «Δεν γνωρίζω δεν απαντώ», εκδ. Κέδρος, 2004) 

Περίληψη 

Η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο στην ιστορία του ανθρώπου αφού ο 
άνθρωπος πάντα μετακινούνταν προκειμένου να επιβιώσει. Η μόνιμη ή προσωρινή 
μεταβολή του τόπου κατοικίας ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου 
ονομάζεται μετανάστευση. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο είναι το προσφυγικό ζήτημα. Όλες σχεδόν οι χώρες στην ιστορία τους δέχτη-
καν ή ανάγκασαν τους πολίτες τους να ακολουθήσουν το δρόμο της προσφυγιάς. Οι 
πρόσφυγες είναι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους από δικαιολογημένο 
φόβο  δίωξης για φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς, πολιτικούς λόγους. Εξαιτίας 
αυτού του φόβου, δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, διότι αυτό θα έθε-
τε σε κίνδυνο τη ζωή ή την ελευθερία τους.    Η μετανάστευση, τα σύνορα, το άσυλο 
είναι τα βασικά θέματα για τον σχεδιασμό της πολιτικής της ΕΕ. Η σοβαρότητα των 
ζητημάτων αυτών και ιδιαίτερα το θέμα της παράνομης μετανάστευσης συνδέεται με 
εθνικούς φόβους, αντιμαχόμενες ιδεολογίες, πολιτικές ευαισθησίες είναι οι λόγοι για 
τους οποίους η επίτευξη συνολικών  και αποτελεσματικών μέτρων καθίσταται δύ-
σκολη.   

Λέξεις κλειδιά: πρόσφυγας, μετανάστης, ασφάλεια  

Εισαγωγή 

                                                             
1 Θερμές ευχαριστίες στον κ. Παναγιώτη Τσάκωνα, καθηγητή του τμήματος Μεσογειακών  
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παροχή βιβλιογραφικών πηγών και την 
καθοδήγηση κατά τη συγγραφή  της εργασίας.  
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Η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο στην ιστορία του ανθρώπου αφού ο 
άνθρωπος πάντα μετακινούνταν προκειμένου να επιβιώσει. Η μόνιμη ή προσωρινή 
μεταβολή του τόπου κατοικίας ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου 
ονομάζεται μετανάστευση. 

Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις της μετανάστευσης. Οι βασικότερες είναι: 

1. Η παραδοσιακή, ήταν, κυρίως, υπερπόντια και αφορά  το τέλος του 19ου και 
την αρχή του 20ου  αιώνα . 

2. Η  σύγχρονη, με κύριο προορισμό την Ευρώπη και συμπίπτει με το τέλος του 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και την βιομηχανική ανάπτυξη.  

3. Η εσωτερική, πραγματοποιείται στα γεωγραφικά όρια του κράτους. 
4. Η εξωτερική, εκτός των εθνικών συνόρων. 
5. Η νόμιμη, που είναι καταγεγραμμένη από τις επίσημες αρχές. 
6. Η παράνομη, που δεν είναι καταγεγραμμένη από τις επίσημες 

αρχές.(Μπαγκαβού  Χρ., Παπαδοπούλου Δ.,(2003): σ.11-13) 

Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις για τον ορισμό της έννοιας του μετανάστη. 
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία: «μετανάστης  είναι ένα άτομο που μετακινείται από 
έναν τόπο σε άλλο, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, συνήθως για να βρει εργασία». Η 
έννοια του μετανάστη, ακόμη, διαφοροποιείται από αυτή του αλλοδαπού στο σημείο 
της ιθαγένειας. Έτσι  μπορεί ένας μετανάστης να είναι : αλλοδαπός, να έχει ξένη 
ιθαγένεια, επαναπατριζόμενος ομογενής, να έχει ξένη ιθαγένεια αλλά εθνικότητα του 
κράτους υποδοχής, παλλινοστούντας, να έχει την  ιθαγένεια του κράτους υποδοχής 
και να επιστρέφει σε αυτό, ανιθαγενής, να στερείται ιθαγένειας. Στην περίπτωση της 
Ε.Ε. γίνεται διάκριση μεταξύ των μεταναστών – αλλοδαπών που είναι πολίτες της 
Ε.Ε. και αυτών που είναι πολίτες τρίτων χωρών. Αντίστοιχα διακρίνονται και οι 
χώρες, ως χώρες αποστολής, αν εξάγουν εργατικό δυναμικό, ή ως χώρες υποδοχής, αν 
δέχονται μετανάστες (Μπαγκαβού Χρ.2003:σ .14). 

Στην Ε.Ε. η μεταναστευτική εισροή και εκροή ποικίλει. Οι πλούσιες χώρες του 
βορρά,- Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο - υπήρξαν παραδοσιακά 
χώρες υποδοχής, αποκτώντας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ιδίως τη 
δεκαετία 1960-1970, μεταναστευτικές μειονότητες που έφταναν ως το 10% του 
πληθυσμού τους. Οι φτωχές  χώρες του νότου – Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα 
-  από την άλλη, ήταν παραδοσιακά  χώρες αποστολής εργατικού δυναμικού ως την 
δεκαετία του 80, όπου άρχισαν να μεταβάλλονται σε χώρες υποδοχής τόσο από την 
Αφρική, την Μέση και Άπω Ανατολή όσο από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 παρουσιάζεται τάση σύγκλισης του φαινομένου 
στις ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της κατάρρευσης του ανατολικού μπλοκ, του πολέμου 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία και της ασταθούς κατάστασης των Βαλκανίων. 
Παράλληλα αυξήθηκαν και οι εισροές από την Ασία και τη Βόρεια Αφρική, που 
οφείλονταν σε πολιτικό-οικονομικούς και δημογραφικούς παράγοντες. 
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Η Ελλάδα, ακολουθώντας την πορεία των κρατών του ευρωπαϊκού νότου, κλήθηκε 
σε μια απότομη αλλαγή ρόλου που σηματοδότησε βαθιές πολιτικοοικονομικές και 
κοινωνικές εξελίξεις. Τα μεταναστευτικά κύματα αυξήθηκαν ραγδαία και η χώρα 
αναγκάζονταν σε βίαιη προσαρμογή. Η Ελλάδα έγινε ουσιαστικά ένας προθάλαμος 
για την προώθηση των μεταναστών στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης στην ανατολική πύλη  της Ε.Ε. και της γεωγραφικής της 
μορφολογίας (εκτεταμένη ακτογραμμή και πάμπολλες ορεινές συνοριακές διαβάσεις), 
παράγοντες που χαρακτηρίζουν το νoτιοευρωπαϊκό μοντέλο μετανάστευσης. Η 
ακριβής ποσοτική διάσταση των μεταναστευτικών ροών είναι δύσκολο να 
απεικονισθεί από τα επίσημα στοιχεία επειδή οι περισσότεροι από τους αλλοδαπούς, 
που εισήλθαν στην χώρα στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ήταν παράνομοι. 
Αντίθετα, το μεταναστευτικό απόθεμα της χώρας μπορεί να προκύψει από τα 
αποτελέσματα των απογραφών. (Έτσι σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο μόνιµος  
πληθυσμός της χώρας ανήλθε σε 10.815.197 άτοµα. Η σύνθεση του μόνιµου 
πληθυσμού κατά υπηκοότητα διαμορφώνεται ως εξής: 9.903.268 άτοµα έχουν 
ελληνική υπηκοότητα, 199.101 άτοµα έχουν υπηκοότητα άλλων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 708.003 άτοµα έχουν υπηκοότητα λοιπών χωρών και 4.825 
άτοµα είναι χωρίς υπηκοότητα ή έχουν αδιευκρίνιστη υπηκοότητα. Μπαγκαβού 
Χρ.2003:σ .14).  

    Οι άνθρωποι αυτοί προκάλεσαν κλυδωνισμό στην ελληνική κοινωνία, όπως και 
στις υπόλοιπες νοτιοευρωπαϊκές κοινωνίες, που ουσιαστικά ήταν απροετοίμαστες για 
ένα τόσο μεγάλο ρεύμα. Παρόλα αυτά έφεραν δημογραφική ανανέωση του 
πληθυσμού και οικονομική ανάπτυξη, παρέχοντας φτηνή εργασία χωρίς να 
ανταγωνίζονται τους ντόπιους, αφού επιλέγονταν για τις εργασίες που οι Έλληνες 
απέρριπταν. Στην παρούσα εργασία θα  εξετάσουμε το φαινόμενο της παράνομης 
μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης και θα εστιάσουμε τις επιπτώσεις τους  
σχετικά  με το θέμα της ασφάλειας στις περιοχές όπου εμφανίζονται.  

Αποσαφήνιση των εννοιών- μετανάστευση-μετανάστης –παράτυπος μετανάστης-  
πρόσφυγας 

Η μετανάστευση (immigration), τόσο στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστήμων όσο και 
κατά το Διεθνές Δίκαιο, είναι η μετακίνηση ανθρώπων σε μία χώρα της οποίας δεν 
έχουν την ιθαγένεια, προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί, ιδιαίτερα ως μόνιμοι κά-
τοικοι ή μελλοντικοί πολίτες της χώρας. Επίσης, υπάρχουν και καθαρά οικονομικοί 
λόγοι, όπως η φτώχεια και η πείνα που επικρατεί σε μια χώρα ή ακόμη και λόγοι 
θρησκευτικοί. Οι λόγοι που δημιουργούν το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι δια-
φορετικής προέλευσης κι εξαρτώνται από τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν κατά 
δεδομένη κάθε φορά χρονική περίοδο από τους τόπους της προγενέστερης διαμονής 
στους τόπους αποδημίας. Βασικός λόγος στην ανθρώπινη μετανάστευση αποτελεί η 
αιτία κάποιου πολέμου η οποία τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Με-
γαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετανάστευση των ανθρώπων, που είναι φαινό-
μενο πανάρχαιο και που κάθε φορά καθορίζεται από διαφορετικούς παράγοντες. Από 
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την προϊστορική περίοδο οι διάφορες ανθρώπινες φυλές ήταν αναγκασμένες να μετα-
ναστεύουν από τον έναν τόπο στον άλλο, στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν. Ενώ 
στα προϊστορικά χρόνια το φαινόμενο ήταν γενικό κι αναγκαστικό πολλές φορές, 
στην ιστορική πια εποχή αρχίζει να διαφοροποιείται και να σταματά βέβαια. Σήμερα 
μεγάλες ομάδες ανθρώπων μεταφέρονται από τον ένα τόπο στον άλλο, μέσα στα 
πλαίσια κυριάρχησης πάνω στους συνανθρώπους τους και κατάκτησης καινούριων 
χωρών. Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, η μετανάστευση παίρνει καινούριες μορ-
φές. Ο πόλεμος  έφερε πολλές χώρες σε οικονομική δυσχέρεια  τις συνέπειες της ο-
ποίας προσπάθησε να αντιμετωπίσει ένας σημαντικός αριθμός κατοίκων τους, μετα-
ναστεύοντας στις ΗΠΑ, που δεν είχαν θιγεί άμεσα από την παγκόσμια σύρραξη και 
βάδιζαν σταθερά και με ανοδικά βήματα προς την κατάκτηση της παγκόσμιας ηγεμο-
νίας. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία  οι ΗΠΑ κι ο Καναδάς άρχισαν 
σταδιακά να γίνονται οι παγκόσμιες αγορές εργατικής δύναμης, που εξασφαλίζονταν 
από τα φτωχά και οικονομικά καθυστερημένα κράτη, όπως τις Ελλάδα, Ισπανί-
α, Τουρκία, ορισμένα κράτη της Ασίας κ.ά. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων, κυρίως από 
τις βόρειες αγροτικές περιοχές της χώρας μας, φεύγει την εποχή αυτή προς την Ευ-
ρώπη και πιο πολύ στη Γερμανία, ζητώντας εργασία στις αγορές της. Την ανθρώπινη 
μετανάστευση παρακολουθεί με ειδικές στατιστικές έρευνες η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας του ΟΗΕ. 

Μετανάστης: Με βάση τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, ως μετανάστης χαρακτηρί-
ζεται το άτομο που είναι μακριά από τη χώρα που γεννήθηκε ή από τη χώρα που έχει 
την εθνικότητα ή υπηκοότητά της για περισσότερους από 12 μήνες.  Οι μετανάστες 
εγκαταλείπουν τη χώρα τους προσπαθώντας να βρουν εργασία και καλλίτερες συνθή-
κες διαβίωσης. 

 Παράτυπος μετανάστης: είναι κάποιος που δεν έχει νόμιμη άδεια εισόδου και παρα-
μονής σε κάποια χώρα. Είναι πιθανό να έχει πέσει θύμα σωματεμπορίας και οι έμπο-
ροι να τον έχουν εφοδιάσει με πλαστά έγγραφα. Η Διεθνής Αμνηστία δεν χρησιμο-
ποιεί τον όρο «λαθρομετανάστης», πιστεύοντας ότι ο όρος «λαθραίος» δεν είναι δό-
κιμος για έναν άνθρωπο. Επιπλέον, υποδηλώνει και εκφράζει την έννοια της εγκλη-
ματικότητας.  

Πρόσφυγας: είναι αυτός που δεν είχε άλλη επιλογή παρά να φύγει από την πατρίδα 
του. Ο όρος πρόσφυγας αναφέρεται σε άτομο το οποίο βρίσκεται εκτός της χώρας 
καταγωγής του και έχει «δικαιολογημένο φόβο δίωξης εξαιτίας της φυλής, της θρη-
σκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή 
των πολιτικών του πεποιθήσεων» (ορισμός της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς 
των Προσφύγων) και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη 
χώρα του»2. 

    Τα αίτια τα οποία μπορούν να οδηγήσουν άτομα ή ομάδες να μεταναστεύσουν 
συνδέονται με συγκεκριμένους παράγοντες ανθρωπογενείς ή όχι. Συγκεκριμένα, οι 
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περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως έλλειψη υδάτινων πόρων, άνοδος της στάθμης του νε-
ρού της θάλασσας, κλπ. που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές στον πλανήτη μπο-
ρούν να οδηγήσουν πληθυσμούς σε μετακινήσεις. Οι οικονομικοί παράγοντες αποτε-
λούν μια άλλη κατηγορία αιτιών των μεταναστευτικών ροών οι οποίοι συνδέονται με 
τον περιορισμό ή την ανυπαρξία προοπτικών απασχόλησης σε μια χώρα. Τέλος, οι 
κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες όπως εμφύλιες συρράξεις, πόλεμοι, πολιτικές εκκα-
θαρίσεις, θρησκευτικές διώξεις, κλπ. αποτελούν ένα επιπλέον αίτιο εμφάνισης των 
μεταναστευτικών μετακινήσεων. Με το νόμο 3907/2011 ιδρύθηκε η υπηρεσία ασύλου και 
η υπηρεσία πρώτης υποδοχής με σκοπό την εξέταση χορήγησης ασύλου σε πρώτο και δεύτε-
ρο βαθμό. Η ίδρυση και οι διαδικασίες προσαρμόστηκαν στις διεθνείς συνθήκες  και 
στις ευρωπαϊκές οδηγίες, στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. 

 

Πολιτικές της ΕΕ για τη διαχείριση των  μεταναστευτικών ροών / διατάξεις για 
τους πρόσφυγες 

Μετά από την κατάρρευση του διπολισμού, και μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που 
δημιουργήθηκαν χιλιάδες απελπισμένοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, επι-
λέγουν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους σ’ ένα αβέβαιο ταξίδι προς τον πολιτισμένο 
κόσμο. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται τα κύματα των προσφύγων είναι κυρίως 
το Αφγανιστάν, η Λιβύη, η Συρία, το Ιράκ, το Σουδάν, η Νιγηρία κ.ά. Στις παραπάνω 
χώρες κυριαρχούν συγκρούσεις και καθεστώτα τα οποία καταδιώκουν τους πολιτι-
κούς τους αντιπάλους καθώς και τις μειονότητες που κατοικούν εντός των συνόρων 
τους. Ο αριθμός των προσφύγων οι οποίοι βοηθούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έφτασε τα 13 εκατομμύρια στα μέσα του 2014 και είναι ο 
μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων από το 1996. Σύμφωνα με την Έκθεση της ΥΑ του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλήγει σε γειτονικές χώρες. Αν 
και οι πρόσφυγες ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες ωστόσο υπάρχει κίνδυνος να βρε-
θούν σε ακόμη δυσκολότερες καθώς υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί μεγάλη οικονομι-
κή βοήθεια για να καλυφτούν οι αυξημένες ανάγκες τους.  

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα η παράνομη μετανάστευση προσεγγίζεται ως απειλή 
με αποτέλεσμα η φύλαξη των συνόρων  να καταστεί συστατικό της διαδικασίας της 
«ασφαλειοποίησης». Οι Συνθήκες του Άμστερνταμ, της Νίκαιας, της Λισσαβόνας με 
αναθεωρήσεις στα κείμενα τους προώθησαν θέματα που αφορούν την παράνομη με-
τανάστευση μέρους της  ΕΕ. Για την περίοδο 2010- 2014  το «Πρόγραμμα της Στοκ-
χόλμης» καθορίζει το θέμα της αντιμετώπισης από την πολιτική πλευρά.  

    Η Ελλάδα, ακολουθώντας την πορεία των κρατών του ευρωπαϊκού νότου, κλήθηκε 
σε μια απότομη αλλαγή ρόλου που σηματοδότησε βαθιές πολιτικοοικονομικές και 
κοινωνικές εξελίξεις. Τα μεταναστευτικά κύματα αυξήθηκαν ραγδαία και η χώρα α-
ναγκάζονταν σε βίαιη προσαρμογή. Η Ελλάδα έγινε ουσιαστικά ένας προθάλαμος για 
την προώθηση των μεταναστών στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της γεω-
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γραφικής της θέσης στην ανατολική πύλη  της Ε.Ε. και της γεωγραφικής της μορφο-
λογίας (εκτεταμένη ακτογραμμή και πάμπολλες ορεινές συνοριακές διαβάσεις), πα-
ράγοντες που χαρακτηρίζουν το νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο μετανάστευσης. H μεγάλη 
ροή παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα από την Τουρκία, κατέστη ιδιαίτερα δύ-
σκολη εξ αιτίας: (από το 2010) 

  Της έλλειψης των κέντρων υποδοχής,  
 Την απουσία συμφωνιών επαναπροώθησης με τις χώρες προέλευσης 
 Το χαμηλό κόστος της άδειας εισόδου από την Τουρκία 
 Ο αυξημένος αριθμός των παράνομων δικτύων εμπορίας ανθρώπων.    

Οι άνθρωποι αυτοί προκάλεσαν κλυδωνισμό στην ελληνική κοινωνία, όπως και στις 
υπόλοιπες νοτιοευρωπαϊκές κοινωνίες, που ουσιαστικά ήταν απροετοίμαστες για ένα 
τόσο μεγάλο ρεύμα. Παρόλα αυτά έφεραν δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού 
και οικονομική ανάπτυξη, παρέχοντας φτηνή εργασία χωρίς να ανταγωνίζονται τους 
ντόπιους, αφού επιλέγονταν για τις εργασίες που οι Έλληνες απέρριπταν. Στο πλαί-
σιο, λοιπόν, αυτό άλλα και στην ανάγκη ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών 
που επιβάλλει η διατήρηση της εκάστοτε κοινωνικής συνοχής  διαμορφώνονται οι 
εθνικές  και η Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.  

Τα άρθρα του ελληνικού Συντάγματος αναφέρουν σχετικά: 

 Άρθρο 2 παρ.1 (Σ): Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου α-
ποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Πρόκειται για τη γενική 
αρχή της αξίας του ανθρώπου, η οποία ισχύοντας κατά τρόπο καθολικό (ανε-
ξάρτητα δηλαδή από την ιθαγένεια ή την προέλευση του καθενός) διαμορφώ-
νει τον κανονιστικό πυρήνα της συνταγματικής αρχής του κοσμοπολιτισμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπλέον το εν λόγω άρθρο, σύμφωνα με το 
άρθρο 110 παρ.1 (Σ) δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.   

 Άρθρο 5 παρ.1 (Σ): «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την 
προσωπικότητα του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολι-
τική ζωή της χώρας…». Θεμελιώνει τη γενική ελευθερία του ατόμου και αφο-
ρά αδιαφοροποίητα τόσο τους ημεδαπούς όσο και τους αλλοδαπούς, ενώ 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.1 (Σ) δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.  

 Άρθρο 5 παρ.2 (Σ): «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απο-
λαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας 
τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολι-
τικών πεποιθήσεων…». Η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται αφενός στους αλλο-
δαπούς και αφετέρου στους ημεδαπούς που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες  

 Άρθρο 25 παρ. 1 (Σ): «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέ-
λους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τε-
λούν υπό την εγγύηση του Κράτους…». Με την αναθεωρημένη μορφή της 
παρ.1 του άρθρου 25 (το 2001) εισάγεται – ανάμεσα στα άλλα- και ρητά η αρ-
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χή του κοινωνικού κράτους δικαίου, καθιστώντας το εν λόγω άρθρο ίσως η 
σημαντικότερη διάταξη του αναθεωρημένου Συντάγματος.  

 Άρθρο 25 παρ.2 (Σ): Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και α-
παράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην 
πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη». Το 
άρθρο 25, παρ.1 και 2, εντάσσει το υποκείμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στο «κοινωνικό σύνολο», το οποίο αναμφίβολα περιλαμβάνει τόσο τους ημε-
δαπούς όσο και τους αλλοδαπούς.  

 Άρθρο 28 παρ.3 (Σ): Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα σε περιορισμούς ως προς 
την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από 
σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις 
βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισό-
τητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας». Το άρθρο 2, που αποτελεί θεμέλιο 
για τη συμμετοχή της χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
θέτει ως όριο των περιορισμών στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας τα «δι-
καιώματα του ανθρώπου».   

Το Πρόγραμμα του Τάμπερε (Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Tάμπερε 15-16 Οκτωβρίου 1999) αποτελείται από τέσσερις ενότητες: 

 Α. Κοινή Πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης της ΕΕ,  

Β. Ένας Γνήσιος Ευρωπαϊκός Χώρος Δικαιοσύνης,  

Γ. Καταπολέμηση του Εγκλήματος στην Ένωση,  

Δ. Ισχυρότερη Εξωτερική Δράση.  

   Η πρώτη ενότητα (Α. Κοινή Πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης της ΕΕ) διαρ-
θρώνεται στα κεφάλαια:  

1. Εταιρική σχέση με τις χώρες καταγωγής  

2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου 

 3. Δίκαιη μεταχείριση των πολιτών τρίτων χωρών 

 4. Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο (3. Δίκαιη μεταχείριση των πολιτών  τρίτων χωρών) και συγκε-
κριμένα στην παράγραφο 18 προβλέπονται τα ακόλουθα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ο-
φείλει να διασφαλίζει μια δίκαιη μεταχείριση των πολιτών τρίτων χωρών που διαμέ-
νουν νομίμως στο έδαφος των κρατών μελών της. Μια σθεναρότερη πολιτική κοινω-
νικής ένταξης θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
συγκρίσιμων με εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει εξάλλου να 
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προωθεί την άνευ διακρίσεων μεταχείριση στον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον 
πολιτιστικό τομέα και να προβλέπει μέτρα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας». 
Η εναρμόνιση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την χάραξη μιας 
ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσει μια άμεση προτεραιότη-
τα τόσο για χώρες που βίωσαν έντονα το φαινόμενο της μετανάστευσης  στα μέσα 
του 20ου αιώνα, όσο και για εκείνες που τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί από 
χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό η ισότητα στην 
πρόσβαση και απόλαυση κοινωνικών αγαθών και δικαιωμάτων (δικαίωμα στην εργα-
σία, στην παιδεία, στην υγεία, στην στέγαση, αποδοχή διαφορετικών θρησκευτικών 
πεποιθήσεων και πολιτισμικών αξιών) έχει αποτελέσει τόσο μέρος κανονιστικών κει-
μένων στο πλαίσιο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μέρος μιας επίση-
μης ρητορικής, σε επίπεδο οργάνων της Ένωσης, για την ανάγκη καταπολέμησης του 
κοινωνικού αποκλεισμού και περιορισμού φαινομένων περιθωριοποίησης μετανα-
στευτικών πληθυσμών. Η πολιτική παλιννόστησης που ακολούθησε η Ελλάδα αποτε-
λεί χαρακτηριστική περίπτωση άσκησης μεταναστευτικής πολιτικής διαφορετικών 
ταχυτήτων  για διαφορετικούς μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Είναι γεγονός ότι η 
Ελλάδα από χώρα αποστολής μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών και σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα κλήθηκε να διαχειριστεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο σε 
συνθήκες παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής ρευστότητας. Χωρίς προηγούμενη ε-
μπειρία σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής σε αρκετές περιπτώσεις ακολούθησε 
πολιτικές επιλεκτικής νομιμοποίησης γι διάφορους πληθυσμούς μεταναστών με αρ-
νητικές επιπτώσεις στις διαδικασίες κοινωνικοπολιτισμικής συσπείρωσης και συνο-
χής της κοινωνίας.  

 

Η παράνομη μετανάστευση και η προσφυγική κρίση ως πρόβλημα ασφάλειας  

    Η έξαρση σε παγκόσμιο επίπεδο της δράσης της Διεθνούς τρομοκρατίας με 
έμφαση την Ισλαμική Φονταμενταλιστική τρομοκρατία που αποκορυφώθηκε στις 
ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου 2001 με τις καταστροφικότερες μέχρι σήμερα 
τρομοκρατικές επιθέσεις, σε συνδυασμό με τη διεθνοποίηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και τις ολέθριες συνέπειες που επιφέρει σε όλους τους τομείς της 
κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής κάθε χώρας, σε συνδυασμό με την 
ταχύτατη εξάπλωσή του σε παγκόσμιο επίπεδο, είχαν σαν συνέπεια, η τρομοκρατία 
της σύγχρονης αυτής μορφής μαζί και με ορισμένες εκφάνσεις του διεθνούς 
οργανωμένου εγκλήματος να υπαχθούν στις λεγόμενες «Ασύμμετρες Απειλές». Η 
αντιμετώπιση λοιπόν των με την έννοια αυτή «Ασύμμετρων Απειλών»3 που από 
ζήτημα Δημόσιας (Εσωτερικής) Ασφάλειας, έχει μετατραπεί για τις Δημοκρατίες του 
Δυτικού κόσμου και σε ζήτημα Εθνικής ασφάλειας και Άμυνας, απαιτεί ιδιαίτερη 
Στρατηγική, γιατί τίθενται σε κίνδυνο η Παγκόσμια ασφάλεια, η Διεθνής Ειρήνη και 
η Δημοκρατία.  
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    Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια συζήτηση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
οργανώσεις υποστήριξης μεταναστών, αλλά και σε κάποιο βαθμό από τις 
κυβερνήσεις, η οποία επικεντρώνεται στην «ανθρώπινη ασφάλεια» ή την ασφάλεια 
των μεταναστών. Από αυτή την άποψη, η κύρια επιτακτική ανάγκη δεν είναι να 
περιορίσει τη μετανάστευση με κάθε δυνατό μέσο, αλλά μάλλον για να αποτρέψει την 
απώλεια της ζωής στη Μεσόγειο, την προστασία των μεταναστών από τους 
μεταφορείς λαθρομεταναστών και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των προσφύγων. Τα 
τελευταία χρόνια η έννοια της ασφάλειας αλλάζει δυναμικά  καθώς διευρύνεται και 
ενσωματώνονται στα πλαίσια της οι ονομαζόμενες νέες απειλές όπως η υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος, οι μεταναστευτικές ροές, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός 
και στρέφουν το ενδιαφέρον σε εσωτερικό επίπεδο και παράλληλα χαρακτηρίζονται 
από μια νέα τυπολογία. Η ασφάλεια του ανθρώπου είναι σημαντική καινοτομία και 
αναδεικνύεται ως σημαντικό αντικείμενο μελέτης.  

    Σύμφωνα με την Έκθεση του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ασφάλεια το 1994 και τις 
πτυχές της, «Η ανθρώπινη ασφάλεια είναι ένα παιδί που δεν πέθανε, η ασθένεια που 
δεν διαδόθηκε, η εργασία που δεν χάθηκε, η εργασία που δεν χάθηκε, μια εθνική σύ-
γκρουση που δεν εξελίχτηκε σε βίαιη, μια διαφωνία που δεν αποσιωπήθηκε. Η ανθρώ-
πινη ασφάλεια είναι ζήτημα ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας».   

 Οι παράτυποι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι εκτοπισμένοι με βίαιο τρόπο, τα 
θύματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων συγκαταλέγονται στις περισσότερο 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που θεωρούνται απειλές για τα βασικά ζητήματα 
ασφάλειας. Το θέμα της ασφάλειας συμπεριλήφθητε με βίαιο τρόπο στον κατάλογο 
των απειλών λόγω της σύνδεσης με την τρομοκρατία και σε συνδυασμό με άλλα 
προβλήματα οικονομικής φύσεως επιδείνωσε την κατάσταση με αποτέλεσμα να 
συνδεθεί η παράνομη μετανάστευση και να αποτελεί βασικό συστατικό και 
ουσιαστικό αίτιο στο θέμα της ασφάλειας. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες το θέμα έχει 
αλλάξει ριζικά και οι επιπτώσεις του σε συνδυασμό με άλλα παγκόσμια προβλήματα 
όπως η παράνομη μετανάστευση αναλύονται και αξιολογούνται σε πολλά επίπεδα. Η 
ανθρώπινη ασφάλεια δεν είναι ασύνδετη με την εθνική ασφάλεια η οποία έχει ως 
επίκεντρο το κράτος και τους πολίτες της χώρας υποδοχής των παράνομων 
μεταναστών. H ανθρώπινη ασφάλεια ως κατηγορία έρευνας στο πεδίο των σπουδών 
ασφάλειας έχει κύριο αντικείμενο τις μη στρατιωτικές απειλές και εστιάζει στην 
ασφάλεια των κοινωνιών, των ομάδων και των ατόμων σε αντίθεση με τις 
παραδοσιακές προσεγγίσεις (των οπαδών) της ασφάλειας που έχουν ως επίκεντρο 
κυρίως την προστασία κρατών από εξωτερικές απειλές, παρόλο που κοινός 
παρονομαστής και των δύο προσεγγίσεων είναι η προώθηση και η προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την προστασία και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
«Ως ενοποιητική έννοια η ανθρώπινη ασφάλεια είναι ένας παντοδύναμος όρος 
ακριβώς επειδή στερείται ακριβούς προσδιορισμού και επομένως περικλείει τις 
διαφορετικές προοπτικές και στόχους των μελών του  συνασπισμού» (Paris, Roland, 
2011p. 87-102. 
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    Εφόσον η ανθρώπινη ασφάλεια σχετίζεται ουσιαστικά με ανθρώπινες αξίες,  και 
είναι δύσκολο να ιεραρχηθούν αυτές οι  αξίες και οι προτεραιότητες που την χαρα-
κτηρίζουν. Οι νέες απειλές που πλήττουν την ανθρώπινη ασφάλεια περιλαμβάνουν τη 
ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την άνιση κατα-
νομή του πλούτου, τις κοινωνικές συγκρούσεις που οδηγούν σε κοινωνικές αναταρα-
χές, το θέμα των προσφύγων. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων έ-
χουν γίνει προσπάθειες οριοθέτησης της έννοιας της ανθρώπινης ασφάλειας. Η αν-
θρώπινη ασφάλεια περιλαμβάνει τα κρισιμότερα στοιχεία για την ανθρώπινη ζωή - 
υγεία, εκπαίδευση, πολιτική ελευθερία, δημοκρατία, περιλαμβάνει επίσης μέτρα προ-
στασίας των ατόμων από έμμεσες και άμεσες απειλές και τη δυνατότητα αντιμετώπι-
σης αυτών των απειλών4. Τα αίτια των σημερινών πηγών ανασφάλειας είναι διαφορε-
τικά και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες καθώς και με παράγοντες που αφορούν στις απειλές κατά της υγείας 
των πολιτών. Αυτού του είδους οι ανασφάλειες υπερβαίνουν ολοένα και περισσότερο 
τα κρατικά σύνορα και έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις.  

Η Μεσόγειος λόγω της σημαντικής γεωστρατηγικής της θέσης – αποτελεί σταυρο-
δρόμι τριών ηπείρων- διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη της ειρήνης 
και της ασφάλειας της Ευρώπης. Οι ροές των μεταναστών προς την περιοχή της Με-
σογείου δεν παρουσιάζουν ομοιογένεια σχετικά με τα αίτια που τις προκαλούν. Από 
τη μια πλευρά οι χώρες της Νότιας ακτής αποτελούν την πηγή των μεταναστών και 
από την άλλη ο ευρωπαϊκός νότος δέχεται μεταναστευτικές πιέσεις από τις χώρες της 
Β. Αφρικής (Μαρόκο- Αλγερία- Τυνησία). Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 εκα-
τομμύρια Βορειοαφρικανοί αποπειρώνται να διασχίσουν τη Μεσόγειο με προορισμό 
την Ελλάδα την Ιταλία και την Ισπανία. Εκατομμύρια κατοίκων της Υποσαχάριας 
Αφρικής περιμένουν την ευκαιρία να περάσουν στην Ευρώπη καθώς επίσης και ένας 
μεγάλος αριθμός μεταναστών από τη Μέση Ανατολή και την Ασία γεγονός που δη-
μιουργεί ανασφάλεια και φόβο. Μετά από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου η αντι-
μετώπιση των ροών των μεταναστών από το Νότο της Μεσογείου και η σύνδεση τους 
με το πρόβλημα  της εμπορίας ανθρώπων αποτέλεσε σημαντική πρόκληση για τον 
έλεγχο των συνόρων της ΕΕ και εκφράστηκαν ανησυχίες για τη σύνδεσή της με: 

 Το έγκλημα 
 Τη διακίνηση ναρκωτικών 
 Την τρομοκρατία   

Άλλες αρνητικές συνέπειες από την παράτυπη μετανάστευση και την προσφυγική 
κρίση μπορεί να θεωρηθούν και οι παρακάτω: 

                                                             
 

 

819

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



  Διάχυση της άποψης ότι οι μετανάστες (π.χ. μουσουλμάνοι) αποτελούν κίνδυνο 
για την κοινωνική ειρήνη των κοινωνιών της ΕΕ  

 Κατ’ επέκταση δημιουργία αρνητικών στερεοτυπικών αντιλήψεων για συγκεκρι-
μένους μετανάστες που στιγματίζονται ως ανεπιθύμητοι και επικίνδυνοι  

 Δημιουργία εντάσεων και αντιπαλοτήτων ανάμεσα σε γηγενείς και αλλοδαπούς 
με αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική ένταξη και κοινωνική συνοχή   

 Θέματα υγείας. Οι άνθρωποι που προέρχονται από τις χώρες της Μέσης Ανατο-
λής και Ασίας βρίσκονταν σε περιοχές με ελάχιστη υποδομή και πολλές από τις 
ασθένειες που είχαν και έχουν, δεν υπάρχουν στην Δύση. Η αδυναμία ελέγχου 
των παράνομα εισερχομένων μεταναστών οδηγεί σε πολύ σημαντικό πρόβλημα 
και στον τοπικό πληθυσμό καθιστώντας την όλη κατάσταση μια εν δυνάμει απει-
λή. 

  H Eυρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας ανέδειξε από την πλευρά της το ζήτημα της 
παράνομης μετανάστευσης ως απειλή για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών με 
δύο συγκεκριμένους τρόπους: 

α) Με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους (κυρίως το νερό) 
και την κλιματική αλλαγή, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό, ήδη από το 2013, 
τη διάσταση της «περιβαλλοντικής μετανάστευσης» και 

β) ως της εξωτερικής διάστασης του οργανωμένου εγκλήματος, συνδέοντας τη 
διακίνηση παράνομων μεταναστών με τη διακίνηση ναρκωτικών, γυναικών και 
όπλων και όλων αυτών με την τρομοκρατία.(Τσάκωνα, Π., Ξενάκη, Δ., Καρατρά-
ντου, Τρ.,1996 : σ. 248).  

   Αυτή η μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών αποτελεί ανθρωπιστική κρίση,  για τη 
Διεθνή Κοινότητα με παραμέτρους που επηρεάζουν μεγάλο τμήμα της υδρογείου. 
Οι αναλύσεις κινδύνου για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ κατέ-
δειξαν ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση των χερ-
σαίων και των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης παραμένουν αυξη-
μένοι, ειδικά στο νότιο τμήμα της. Σύμφωνα με στοιχεία της FRONTEX τα βασι-
κότερα σημεία κινδύνου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αφορούν τα 
χερσαία σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Η Κεντρική Με-
σόγειος αξιολογείται ως περιοχή αυξημένου κινδύνου λόγω της παρατεταμένης 
αστάθειας στις χώρες της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής Η Ευρωπαϊκή πο-
λιτική κατά της παράνομης μετανάστευσης επιδιώκει να οχυρώσει την Ένωση 
από  αυτή την απειλή ασφαλείας αλλά και, συγχρόνως, από σύμφυτους κινδύνους 
όπως: 

  η λαθρεμπορία ανθρώπων  
 το εμπόριο όπλων  
  η τρομοκρατία.   
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Από τις απαρχές της διαμόρφωσής της, η ευρωπαϊκή στρατηγική χαρακτηριζόταν 
από αμυντικά και αποτρεπτικά μέσα που αποσκοπούσαν στην απόκρουση των με-
ταναστευτικών εισροών. Αυτό διαφαίνεται και στην τρέχουσα κρίση, στην οποία 
η ΕΕ, λόγω του πολέμου Συρία, καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη μετα-
ναστευτική εισροή από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ΕΕ α-
ντέδρασε αμυντικά τριπλασιάζοντας την παρουσία της Frontex στα θαλάσσια σύ-
νορα στη Μεσόγειο.  

    Σύμφωνα με νεότερη εκδοχή της έκθεσης (2008) σχετικά με την εφαρμογή 
τηςΕυρωπαϊκής  Στρατηγικής Ασφάλειας η παράνομη μετανάστευση συνδέεται 
με τα αποσαθρωμένα κράτη δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή της Με-
σογείου αναφέρει ότι: Η διάλυση των κρατών θίγει την ασφάλεια μας μέσω της 
εγκληματικότητας, της λαθρομετανάστευσης και, πιο πρόσφατα της πειρατείας5.    

Συμπεράσματα 

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σ’ ολόκληρο τον κόσμο είναι το προσφυγικό 
ζήτημα. Όλες σχεδόν οι χώρες στην ιστορία τους δέχτηκαν ή ανάγκασαν τους πολίτες 
τους να ακολουθήσουν το δρόμο της προσφυγιάς. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που 
εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους από δικαιολογημένο φόβο  δίωξης για φυλετικούς, 
θρησκευτικούς, εθνικούς, πολιτικούς λόγους. Εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν μπορούν 
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, διότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή την ε-
λευθερία τους.    

Η μετανάστευση, τα σύνορα, το άσυλο είναι τα βασικά θέματα για τον σχεδιασμό της 
πολιτικής της ΕΕ. Η σοβαρότητα των ζητημάτων αυτών και ιδιαίτερα το θέμα της 
παράνομης μετανάστευσης συνδέεται με εθνικούς φόβους, αντιμαχόμενες ιδεολογίες, 
πολιτικές ευαισθησίες είναι οι λόγοι για τους οποίους η επίτευξη συνολικών  και απο-
τελεσματικών μέτρων καθίσταται δύσκολη.  Η αδυναμία της ΕΕ να υιοθετήσει μια 
συνολική πολιτική για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στη Μεσό-
γειο δημιουργεί συνεχώς θέματα σχετικά με την ασφάλεια στα σύνορα της Ευρώπης. 
Η έλλειψη αποτελεσματικότητας στους συνοριακούς ελέγχους και στη συνεργασία με 
τις γειτονικές χώρες δημιουργεί πίεση στο σύστημα ασύλου το οποίο βάλλεται, επί-
σης, από τις αδυναμίες στις τακτικές επιστροφής. Εάν η ΕΕ επιθυμεί πραγματικά να 
αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης θα πρέπει να 
αναθεωρήσει τα μέσα που χρησιμοποιεί και να εφαρμόσει μία νέα στρατηγική η ο-
ποία θα στηρίζεται στις ευρωπαϊκές αρχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και 
δεν θα τις υποσκάπτει. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αύξησης των μεταναστευτικών 
ροών και με έντονους προβληματισμούς για μια συνολική αποτίμηση της συνεισφο-
ράς των μεταναστών στις οικονομίες των εθνικών κρατών, παρουσιάζεται επιτακτική 
η ανάγκη για θεσμικές μεταναστευτικές πολιτικές οι οποίες συνήθως διαμορφώνονται 
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σε δύο βασικές συνισταμένες: από την μια περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης 
καθώς και την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αρνητική αφήγηση που παρουσιάζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως τρο-
μοκράτες, εγκληματίες και κλεφτές θέσεων εργασίας, αρχίζει επιτέλους να αλλάζει, 
επιτρέποντας την ακριβέστερη περιγραφή της πραγματικότητας τα ξεκάθαρα οικονο-
μικά και κοινωνικά οφέλη για τις χώρες υποδοχής και της χώρες προέλευσης, αλλά 
και το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών  καθώς 
και των άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών, χρειάζεται ν’ ανοίξει τις πόρτες της στην 
ουσιαστική μετανάστευση με στόχο την ικανοποίηση των παροντικών και μελλοντι-
κών αναγκών τόσο για εξειδικευμένο όσο και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. (Moller, 
M. 2015: σ. 74).    
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Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται το φαινόμενο της προκατάληψης του φυσικού α-

ριθμού στις αριθμητικές πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, ανάμεσα σε φυσι-

κούς αριθμούς και κλάσματα. Οι μαθητές επηρεασμένοι από τη γνώση των φυσικών 

αριθμών έχουν την τάση να αποδίδουν ιδιότητες αυτών και στις αριθμητικές πράξεις 

με μη φυσικούς αριθμούς. Εμφανίζεται, επίσης, η τάση να θεωρούν ότι σε αριθμητι-

κές πράξεις με αριθμούς που λείπουν, οι αριθμοί αυτοί είναι φυσικοί αριθμοί. Έτσι 

καταλήγουν να θεωρούν ότι οι πράξεις δίνουν πάντα αποτέλεσμα συμβατό με αυτό 

που θα έδινε αν η πράξη συνέβαινε ανάμεσα σε φυσικούς αριθμούς, δηλαδή, έχουν 

την τάση να θεωρούν ότι ο πολλαπλασιασμός πάντα μεγαλώνει τους αρχικούς αριθ-

μούς ενώ η διαίρεση τους μικραίνει. Επίσης, τείνουν να θεωρούν ότι οι πράξεις δί-

νουν ως αποτέλεσμα αριθμούς του ίδιου είδους με τους τελεστές, δηλαδή πράξεις α-

νάμεσα σε κλάσματα δίνουν κλάσματα και όχι φυσικούς, και αντίστοιχα πράξεις α-

νάμεσα σε φυσικούς δίνουν μόνο φυσικούς. Τα ευρήματα συγκρίνονται με ανάλογα 

προηγούμενων ερευνών, αξιολογούνται οι συνέπειες αυτού του φαινομένου ενώ προ-

τείνονται τρόποι αντιμετώπισής του. 

Λέξεις-Κλειδιά: προκατάληψη φυσικού αριθμού, φυσικοί αριθμοί, κλάσματα 

Εισαγωγή 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η ποσοτική μελέτη του βαθμού επίδρασης της προ-

κατάληψης του φυσικού αριθμού σε πράξεις, ειδικότερα σε πολλαπλασιασμούς και 

διαιρέσεις, στις οποίες εμπλέκονται μη φυσικοί αριθμοί και ειδικότερα κλάσματα. 

Σύμφωνα με τους Ni και Zhou (2005) ως προκατάληψη του φυσικού αριθμού ορίζε-

ται η τάση των μαθητών να αποδίδουν χαρακτηριστικά των φυσικών αριθμών σε μη 

φυσικούς, μια τακτική η οποία οδηγεί συχνά σε συγκεκριμένες παρανοήσεις και λάθη 

από τους μαθητές (στο Christou, 2015). Έρευνες στην Γνωστική – Αναπτυξιακή Ψυ-

χολογία και τη Μαθηματική Εκπαίδευση έχουν δείξει ότι μια κύρια πηγή των παρα-

νοήσεων κατά την διδασκαλία των ρητών αριθμών, είναι η ακατάλληλη εφαρμογή 

και μεταφορά, από μέρους των μαθητών, των κανόνων των φυσικών αριθμών στους 

ρητούς (Vamvakoussi et al., 2012). Στην περίπτωση των κλασμάτων, των οποίων οι 

ιδιότητες διαφέρουν από αυτές των φυσικών, οι μαθητές εμφανίζουν τις προαναφερ-
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θείσες παρανοήσεις αποδίδοντας στα κλάσματα ιδιότητες των φυσικών. Για παρά-

δειγμα, ενώ στην περίπτωση των φυσικών αριθμών ο πολλαπλασιασμός προκαλεί πά-

ντοτε αύξηση και η διαίρεση ελάττωση στις αρχικές ποσότητες, στην περίπτωση των 

κλασμάτων αυτά δεν ισχύουν κατ’ ανάγκη. Φαίνεται ότι ορισμένα από αυτά τα συ-

στηματικά λάθη  μπορούν να μειωθούν ή ακόμα και να εξαλειφθούν μεγαλώνοντας 

και με το επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ άλλα είναι αξιοσημείωτα επίμονα (Vamvakoussi 

et al., 2012). Στο παρελθόν, άλλοι ερευνητές πρότειναν ότι τα φαινόμενα αυτά είναι 

αποτέλεσμα της προσκόλλησης των  αριθμητικών πράξεων σε πρωτόγονα μοντέλα 

συμπεριφοράς τα οποία επηρεάζουν σιωπηρά την επιλογή μιας πράξης από τους μα-

θητές , ακόμη και αφότου αυτοί έχουν αποκτήσει μια στέρεα τυπική-αλγοριθμική εκ-

παίδευση (Fischbein et al., 1985).  

Η προκατάληψη του φυσικού αριθμού και η έννοια του αριθμού 

Σύμφωνα με τον Rips (2008) μια συνεχής συζήτηση λαμβάνει χώρα σχετικά με την 

προέλευση του φαινομένου της προκατάληψης του φυσικού αριθμού, καθώς και τη 

σχέση του με τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται και αναπτύσσεται η έννοια του 

αριθμού. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Gelman (2000) και Smith et al. (2005) υπάρχει 

συναίνεση στο γεγονός ότι οι πολιτισμικές καταβολές, ο συμβολισμός, η διαίσθηση 

και η πρώιμη διδασκαλία, μπορούν να υποστηρίξουν την κατασκευή μια πρωταρχικής 

αντίληψης για τους αριθμούς, η οποία θεμελιώνεται πάνω στους φυσικούς και στη 

διαδικασία της απαρίθμησης (στο Christou, 2015). Στην έρευνα των Vamvakoussi και 

Vosniadou (2010) αναφέρεται πως αυτή η αρχική αντίληψη που διαμορφώνουν οι 

μαθητές για την έννοια του αριθμού, μπορεί να υπονομεύει τις σκέψεις τους σχετικά 

με το πώς θα έπρεπε να «μοιάζει» και να συμπεριφέρεται ένας αριθμός.  

Οι Hartett και Gelman (1998) και Moss (2005) επισημαίνουν ότι στην περίπτωση των 

κλασμάτων, πολλοί μαθητές φαίνεται να συγχέουν το πλήθος των μερών με το μέγε-

θος του μέρους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μαθητές τείνουν να ερμηνεύουν το σύμβολο 

a/b ως δύο ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς οι οποίοι χωρίζονται από μια γραμμή 

(Vamvakoussi et al., 2012). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θεωρούν ότι ένα κλάσμα 

αυξάνει όταν αυξάνει ο αριθμητής του ή ο παρονομαστής του, ή και τα δύο. Εστιάζο-

ντας σε κάθε όρο του κλάσματος ξεχωριστά οι μαθητές δύνανται να οδηγηθούν τόσο 

σε σωστές απαντήσεις όσο όμως και σε λανθασμένες (Vamvakoussi et al., 2012). 

 Η προκατάληψη του φυσικού αριθμού και Αριθμητικές Πράξεις  

Σύμφωνα με τους Fischbein , Deri , Nello και Marino (1985) υπάρχουν διαισθητικά 

μοντέλα των τεσσάρων πράξεων τα οποία συσχετίζουν την πρόσθεση με το «βάζω 

μαζί», την αφαίρεση με το «παίρνω μακριά» , τον πολλαπλασιασμό με την επανα-

λαμβανόμενη πρόσθεση και τη διαίρεση με την ίση κατανομή . Αυτά τα διαισθητικά 

μοντέλα  είναι άρρητα και μπορούν να διαμορφώσουν τις προσδοκίες των μαθητών 

σχετικά με την επίδραση των πράξεων, καθώς και το ρόλο των αριθμών που εμπλέ-

κονται (Vamvakoussi et al. 2012). Όπως αναφέρει ο Christou (2015) είναι εύλογο να 

αναμένει κανείς ότι η προκατάληψη του φυσικού αριθμού να παρεμβαίνει κατά αυτόν 
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τον τρόπο στις προσδοκίες των μαθητών σχετικά με τα αποτελέσματα των αριθμητι-

κών πράξεων, καθώς το αποτέλεσμα της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού μετα-

ξύ δυο φυσικών αριθμών είναι πάντοτε ένας αριθμός μεγαλύτερος των δυο αρχικών. 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι υπάρχει διττή επίδραση της προκατάληψης του φυ-

σικού στις πράξεις με αριθμούς που λείπουν, γιατί οι μαθητές όχι μόνο περιμένουν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα από συγκεκριμένες πράξεις (ο πολ/μος πάντα μεγαλώ-

νει) αλλά έχουν και την τάση να δοκιμάζουν μόνο φυσικούς, καταλήγοντας σε λαν-

θασμένες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα των πράξεων (Christou, 2015). 

Η παρούσα μελέτη 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το πώς το γενικότερο φαινόμενο της 

προκατάληψης του αριθμού ευθύνεται για την τάση των μαθητών να αναμένουν συ-

γκεκριμένα αποτελέσματα από τις πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης 

σε αριθμητικές ισότητες που εμπλέκονται φυσικοί αριθμοί και κλάσματα καθώς και 

συγκεκριμένη συμπεριφορά από τους αριθμούς. Έτσι, διερευνάται η υπόθεση ότι οι 

μαθητές αναμένουν ότι οι πράξεις με πολλαπλασιασμό οδηγούν σε αύξηση, ενώ η 

διαίρεση οδηγεί σε ελάττωση. Δηλαδή, ότι τείνουν να αποδίδουν ιδιότητες των φυσι-

κών αριθμών σε μη – φυσικούς. Μια δεύτερη υπόθεση είναι ότι η παρέμβαση της 

γνώσης των φυσικών τους οδηγεί στην νοητή αντικατάσταση των αριθμών που λεί-

πουν μόνο με φυσικούς αριθμούς. Μεταξύ άλλων, αυτό έχει ως συνέπεια να αναμέ-

νουν ότι ένας φυσικός αριθμός που θα βρεθεί σε πράξη με έναν αριθμό που λείπει, 

είτε αυτός είναι φυσικός είτε όχι, θα δώσει οπωσδήποτε φυσικό αριθμό ως αποτέλε-

σμα, ενώ ένα κλάσμα όταν βρεθεί σε πράξη με ένα αριθμό θα δώσει απαραίτητα απο-

τέλεσμα κλάσμα. Υπό αυτό το πρίσμα ιδιαίτερη δυσκολία συναντούν στα έργα που 

εμφανίζονται διαφορετικά είδη αριθμών ως αποτέλεσμα σε σχέση με τους αριθμούς 

που εμφανίζονται ως τελεστές. 

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 66 μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στο Μουσικό Σχο-

λείου Ιλίου. Οι συμμετέχοντες  ήταν 23 αγόρια και 42 κορίτσια, εκ των οποίων οι 41 

ήταν μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, 13 ήταν μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και 12 ήταν μα-

θητές της Γ΄ Γυμνασίου. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το κατάλληλο γνωστικό υπό-

βαθρο ώστε να απαντήσουν επιτυχώς στα έργα, εφόσον όλοι τους είχαν διδαχτεί πρά-

ξεις με ρητούς αριθμούς. Οι μαθητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν ελληνι-

κή υπηκοότητα και όλοι είχαν δεχτεί την ελληνική παιδεία στην μαθητική τους πο-

ρεία.  

Υλικό 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας οι μαθητές καλούνταν να συμπληρώσουν ένα ερωτη-

ματολόγιο που περιελάμβανε 40 έργα-ερωτήματα. Τα ερωτήματα ήταν χωρισμένα σε 

τέσσερις κατηγορίες με το καθένα από αυτά να είναι τοποθετημένο στο ερωτηματο-

λόγιο με τυχαία σειρά. Σε όλες τις κατηγορίες υπήρχαν ισότητες με αριθμητικές πρά-
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ξεις μεταξύ ενός δοσμένου αριθμού και ενός που έλειπε, ενώ δινόταν το αποτέλεσμα. 

Στους μαθητές ζητήθηκε να αποφασίσουν εάν κάθε μια από τις αριθμητικές πράξεις 

ήταν δυνατή ή όχι , χωρίς να κάνουν υπολογισμούς. Γι’ αυτό το λόγο τους δόθηκε η 

επιλογή δύο εναλλακτικών απαντήσεων: «γίνεται» και «δεν γίνεται».  

Τα έργα της πρώτης κατηγορίας ήταν Συνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη, δηλαδή 

το είδος του δοσμένου αριθμού ήταν κοινό με το είδος του αποτελέσματος και ο πολ-

λαπλασιασμός οδηγούσε σε αύξηση και η διαίρεση σε ελάττωση (π.χ. υπάρχει αριθ-

μός ώστε  
4

7
  x…= 

16

14
). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν έργα Ασυνεπή με Είδος-

Συνεπή με Πράξη, για παράδειγμα 15:…= 
30

7
. Η τρίτη κατηγορία απαρτίζεται από 

έργα Συνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη, για παράδειγμα 
2

9
:…= 

14

9
. Η τέταρτη κα-

τηγορία αποτελούνταν από έργα Ασυνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη, για παρά-

δειγμα 
33

7
 x…= 3. Η τελευταία κατηγορία είναι τα «Βuffers» που λειτούργησαν ως 

εξουδετερωτές των μαθητών ,ώστε η απάντηση να μην είναι πάντα «γίνεται», δηλαδή 

ισότητες που ήταν αδύνατες , για παράδειγμα 0 x…= 
2

11
. 

 Παράδειγμα έργου ανά κατηγορία 

Συνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη 4

7
  x…= 

16

14
 

Ασυνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη 15:…= 
30

7
 

Συνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη 2

9
:…= 

14

9
 

Ασυνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη 33

7
 x…= 3 

Εξουδετερωτές 0 x…= 
2

11
 

Πίνακας 1: Παράδειγμα έργου ανά κατηγορία 

Διαδικασία 

Οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν τo ερωτηματολόγιo λίγο πριν τις διακοπές 

του Πάσχα, ενώ η διδακτέα ύλη είχε ολοκληρωθεί και οι διδάσκοντες ενημέρωναν 

τους μαθητές για την εξεταστέα ύλη. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους 

μαθητές στις τάξεις τους, κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας η οποία σε μερικές 

περιπτώσεις δε χρειάστηκε ολόκληρη. Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης ήταν πα-

ρούσες οι δύο ερευνήτριες, ενώ μόνο στην περίπτωση των τμημάτων της Α’ Γυμνα-

σίου ήταν παρών και ο διδάσκων. 

Διευκρινίστηκε στους μαθητές ότι για κάθε έργο υπήρχε μόνο μια σωστή απάντηση. 

Οι ερευνήτριες κατέστησαν στους μαθητές σαφές ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να 

πραγματοποιήσουν τις αριθμητικές πράξεις ώστε να βρουν τους αριθμούς που έλει-

παν, αλλά έπρεπε απλά να απαντήσουν αν θεωρούσαν εφικτή ή όχι την κάθε πράξη 

επιλέγοντας «γίνεται» για τις πράξεις που θεωρούσαν εφικτές και «δε γίνεται» για 

αυτές που θεωρούσαν ανέφικτες. Τέλος ειπώθηκε ρητά στους μαθητές ότι στα κενά 

των αριθμητικών ισοτήτων του ερωτηματολογίου θα μπορούσαν να υπάρχουν αριθ-

μοί οποιουδήποτε σε αυτούς γνωστού είδους. 
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Αποτελέσματα 

Οι απαντήσεις των μαθητών αξιολογήθηκαν στη βάση του σωστού/λάθους (1 = σω-

στό, 0 = λάθος). Συνολικά τα 40 έργα που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο 1 παρουσιά-

ζουν αποδεκτή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (acceptable reliable, Cronbach’s Al-

pha = 0.738). Η μέση συνολική επίδοση των μαθητών ανήλθε στο 49.13%. Η ανάλυ-

ση της διακύμανσης της συνολικής επίδοσης (ANOVA) έδειξε στατιστικά μη σημα-

ντική διαφοροποίηση σε σχέση με την τάξη φοίτησης [ 𝐹(2,63) = 1,721, p-value = 

0,187], η οποία θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί στη γνώση των αρνητικών αριθμών 

από όλους τους μαθητές του δείγματος. Μη σημαντική ήταν και η διαφοροποίηση με 

βάση το φύλο [ 𝐹(1,64) = 0,611, p-value = 0,437 ].  

Μελετώντας τις μέσες επιδόσεις των μαθητών ανά φύλο και ανά τάξη παρότι δεν πα-

ρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση, φαίνεται πως η μέση επίδοση των 

αγοριών είναι λίγο καλύτερη από αυτή των κοριτσιών. Κατά την ανάλυση της μέσης 

επίδοσης ανά τάξη παρότι αναμενόταν βελτίωση από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες 

τάξεις, παρατηρείται ότι η μέση επίδοση της Β΄ Γυμνασίου είναι η μικρότερη, ενώ 

πράγματι η υψηλότερη επίδοση εμφανίζεται στη Γ΄ Γυμνασίου. 

Περιγραφική ανάλυση των επιδόσεων στα ερωτηματολόγια έδειξε ότι όπως αναμενό-

ταν οι υψηλότερες επιδόσεις σημειώθηκαν στις ασκήσεις της πρώτης κατηγορίας, οι 

οποίες ήταν Συνεπείς με Είδος-Συνεπείς με Πράξη  και δεν παραβίαζαν τη διαίσθη-

ση (και την προσδοκία) των μαθητών για το αποτέλεσμα της κάθε πράξης. Οι χαμη-

λότερες επιδόσεις εμφανίζονται στην τρίτη κατηγορία έργων, η οποία περιέχει έργα 

Συνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη.  

 Πλήθος Μέσος Όρος Τυπική 

Απόκλιση 

Συνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη 66 0,56 0,2 

Ασυνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη 66 0,49 0,23 

Συνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη 66 0,35 0,22 

Ασυνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη 66 0,42 0,21 

Εξουδετερωτές 66 0,66 0,2 

Έγκυρες Απαντήσεις 66   

Πίνακας 2: Συνολικές Μέσες Επιδόσεις ανά Κατηγορία Έργων 

Και στις τρεις τάξεις η μεγαλύτερη επίδοση εμφανίζεται στα έργα της πρώτης κατη-

γορίας  Συνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη. Οι χαμηλότερες επιδόσεις των δύο 

πρώτων τάξεων εμφανίζεται στην τρίτη κατηγορία Συνεπή με Είδος-Ασυνεπή με 

Πράξη, ενώ στη Γ΄ Γυμνασίου στην τέταρτη κατηγορία  Ασυνεπή με Είδος-

Ασυνεπή με Πράξη. Αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία όλου του δείγματος στους εξου-

δετερωτές. 

Κάθε μια από τις τέσσερις προαναφερθείσες κατηγορίες χωρίστηκε σε δυο υποκατη-

γορίες ανάλογα με την πράξη που εμφανιζόταν σε κάθε έργο. Έτσι, προέκυψαν οκτώ 

υποκατηγορίες. Η πρώτη υποκατηγορία κάθε κατηγορίας περιέχει τα έργα στα οποία 

σημειώνεται η πράξη του πολλαπλασιασμού, ενώ στη δεύτερη υποκατηγορία κάθε 
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κατηγορίας ανήκουν τα έργα στα οποία σημειώνεται η πράξη της διαίρεσης. Στον πα-

ρακάτω πίνακα φαίνονται οι συνολικές μέσες επιδόσεις σε κάθε υποκατηγορία.   

  Πλήθος Μέσος 

Όρος 

Τυπική Α-

πόκλιση 

 

 

Πολλαπλασιασμός 

Συνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη 66 0,64 0,24 

Ασυνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη 66 0,51 0,27 

Συνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη 66 0,29 0,29 

Ασυνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη 66 0,34 0,27 

 

 

Διαίρεση 

Συνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη 66 0,48 0,26 

Ασυνεπή με Είδος-Συνεπή με Πράξη 66 0,48 0,27 

Συνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη 66 0,41 0,25 

Ασυνεπή με Είδος Ασυνεπή με Πράξη 66 0,47 0,25 

Πίνακας 3: Συνολικές Μέσες Επιδόσεις ανά Υποκατηγορία Έργων για κάθε Πράξη 

Στις δύο πρώτες κατηγορίες στις οποίες περιλαμβάνονται έργα συνεπή ως προς την 

πράξη (ο πολλαπλασιασμός οδηγεί σε αύξηση, η διαίρεση σε ελάττωση) μεγαλύτερη 

επιτυχία παρουσιάζεται στα έργα πολλαπλασιασμού. Αντίθετα, στις άλλες δύο κατη-

γορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν έργα ασυνεπή ως προς την πράξη, μεγαλύτερη επι-

τυχία παρουσιάζεται στα έργα διαίρεσης. Η παραπάνω παρατήρηση επιβεβαιώνει και 

την υπόθεσή μας για την αντίληψη των μαθητών περί της έννοιας και της συμπεριφο-

ράς του αριθμού. Από τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, πως η επίδραση 

της προκατάληψης του φυσικού αριθμού είναι πιο έντονη ως προς το αναμενόμενο 

διαισθητικά αποτέλεσμα της πράξης, παρά ως προς το είδος του αριθμού.  

Συζήτηση 

Περιγραφικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν την ύπαρξη και την 

επίδραση της προκατάληψης του φυσικού αριθμού στις απαντήσεις που δόθηκαν από 

τους μαθητές, υπό την έννοια ότι η πρώιμη γνώση των φυσικών αριθμών φαίνεται να 

παρεμβαίνει και να επηρεάζει τις απαντήσεις τους σε έργα όπου οι εμπλεκόμενοι α-

ριθμοί είναι πέρα από φυσικοί και κλάσματα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι όπως αναμενόταν, οι απαντήσεις των μαθητών σε έργα που 

ήταν συμβατά με τη διαίσθησή τους παρουσίασαν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, 

όπως έχουν παρουσιάσει και προγενέστερες έρευνες. Πιο αναλυτικά, οι περισσότερες 

σωστές απαντήσεις δόθηκαν σε έργα που ήταν συνεπή τόσο ως προς το είδος των α-

ριθμών όσο και ως προς την πράξη. Έτσι, φάνηκε ότι η προκατάληψη του φυσικού 

αριθμού οδηγεί τους μαθητές να θεωρούν ότι πράξεις με κλάσματα ή φυσικούς οδη-

γούσαν μόνο σε αποτελέσματα που ήταν κλάσματα ή φυσικοί αντίστοιχα και ο πολ-

λαπλασιασμός οδηγούσε πάντοτε σε αύξηση, ενώ η διαίρεση σε ελάττωση. 

Αυτή η καλύτερη επίδοση μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι μαθητές έχουν δη-

μιουργήσει τη λαθεμένη αντίληψη  ότι κάθε φυσικός αριθμός που βρίσκεται σε πράξη 

με άλλον φυσικό αριθμό θα δώσει υποχρεωτικά φυσικό αριθμό, ακόμα και στην περί-
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πτωση της διαίρεσης. Γενικεύουν αυτή την πεποίθηση σε όλες τις πράξεις ακόμα και 

για τις περιπτώσεις όπου ο αριθμός που δίνεται αλλά και αυτός που λείπει δεν είναι 

υποχρεωτικά φυσικός και έτσι, έχοντας την τάση να σκέφτονται και να αντικαθιστούν 

μόνο με φυσικούς αριθμούς αυτούς που λείπουν, δε δέχονται εύκολα ότι ένας αριθμός 

μπορεί να δώσει μη ομοειδή αριθμό. Ενισχύθηκε, λοιπόν, η τάση των μαθητών να 

σκέφτονται και να χρησιμοποιούν μόνο τους φυσικούς αριθμούς ακόμα και σε περι-

πτώσεις όπου ο αριθμός που έλειπε δε ήταν εφικτό να είναι φυσικός. Η τάση αυτή 

είχε επίδραση στις απαντήσεις τους σε όλα τα έργα ανεξαρτήτου κατηγορίας. 

Το γεγονός ότι η δεύτερη σε επιτυχία κατηγορία έργων αποτελούνταν από έργα ασυ-

νεπή ως προς το είδος και συνεπή ως προς την πράξη μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

η συνέπεια της πράξης ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στη σκέψη των μαθητών από ότι η 

συνέπεια στο είδος. Μια πιθανή εξήγηση του φαινομένου είναι ότι η αντίληψη των 

μαθητών ότι ο πολλαπλασιασμός οδηγεί πάντα σε αύξηση και η διαίρεση σε ελάττω-

ση έχει εδραιωθεί από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ή ενδεχομένως και από την 

προσχολική ηλικία. Περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη για την διερεύνηση αυτού 

του φαινομένου. 

Παρά τα αναμενόμενα αποτελέσματα το μικρότερο ποσοστό επιτυχίας σημειώθηκε 

στην κατηγορία όπου τα έργα ήταν Συνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη και όχι σε 

αυτά που ήταν Ασυνεπή με Είδος-Ασυνεπή με Πράξη, γεγονός που ενισχύει την ερ-

μηνεία που δόθηκε παραπάνω, σύμφωνα με την οποία μεγαλύτερη επίδραση στη 

σκέψη των μαθητών ασκεί η συνέπεια ως προς την πράξη. 

Επιπλέον, στα έργα που ήταν συνεπή ως προς την πράξη μεγαλύτερο ποσοστό επιτυ-

χίας εμφανίζουν αυτά στα οποία σημειώνεται η πράξη του πολλαπλασιασμού, ενώ σε 

αυτά που ήταν ασυνεπή ως προς την πράξη περισσότερες σωστές απαντήσεις δόθη-

καν σε αυτά που υπήρχε η πράξη της διαίρεσης.  

Παρόλα αυτά στατιστικές αναλύσεις των παραπάνω αποτελεσμάτων και περαιτέρω 

μελέτη του φαινομένου είναι απαραίτητη για την έκφραση πιο ακριβών συμπερασμά-

των. 

 

Προτάσεις 

Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου το οποίο μελετά η πα-

ρούσα έρευνα διαδραματίζει η διαισθητική τάση των μαθητών να αποδίδουν στους μη 

φυσικούς αριθμούς ιδιότητες των φυσικών γεγονός που εν τέλει τους οδηγεί σε λάθη. 

Όπως υποστηρίχτηκε και από την παρούσα έρευνα δεν παρατηρούνται σημαντικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των έργων στα οποία σημειώνονταν η πράξη του πολλαπλα-

σιασμού και σε αυτά που σημειώνεται η πράξη της διαίρεσης. 

Σύμφωνα με τους  Vamvakoussi, Van Dooren και Verschaffel (2013) μια κατάλληλη 

διδασκαλία πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι μαθητές έχουν πολλές διαισθητικές πε-

ποιθήσεις για πολλά μαθηματικά θέματα, να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά 
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με τη διαφορά μεταξύ των διαισθητικών τους ιδεών και των μαθηματικά σωστών α-

ντιλήψεων, να εκπαιδεύει τους μαθητές να υιοθετούν στρατηγικές στάσου και σκέ-

ψου όταν έρχονται αντιμέτωποι με περιπτώσεις έργων που καταπατούν τις διαισθή-

σεις τους. 

Εν κατακλείδι, απαιτούνται ειδικά σχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις που αφενός 

θα προκαλούν τη διαισθητική απάντηση των μαθητών, θα αποδεικνύουν το εσφαλμέ-

νο μιας τέτοιας συμπεριφοράς (σκόπιμη διάψευση) και θα προτείνουν εναλλακτικούς 

τρόπους δράσης. Δηλαδή είναι αναγκαίο να βρεθούν τρόποι ώστε να γίνει ρητό στους 

μαθητές ότι ο πολλαπλασιασμός δεν οδηγεί πάντα σε αύξηση, η διαίρεση δεν οδηγεί 

πάντα σε μείωση και ότι οι πράξεις με κλάσματα μπορούν να δώσουν ως αποτέλεσμα 

φυσικό αριθμό και αντίστροφα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση εδράζεται σε αποτελέσματα που κομίζει η σύγχρονη έρευνα 
στον τομέα της διδασκαλίας της Βιοηθικής στην εκπαίδευση, και τα οποία καταδει-
κνύουν την ανάγκη για την αντιμετώπιση σύγχρονων βιοηθικών διλημμάτων από 
τους μαθητές, με τρόπο που να εγείρονται η κριτική τους σκέψη και οι δεξιότητές 
τους για λογική επιχειρηματολογία, ορθολογικό διάλογο, προετοιμασία για λήψη α-
ποφάσεων και ανάληψη ευθύνης και δράσης. Κομίζοντας από την θεωρία της Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και τη διεργασία, στη βάση των ο-
ποίων προσεγγίζεται ένα «δίλημμα» (ως «διάζευξη», κατά τον Jarvis, ή ως «αποπρο-
σανατολιστικό δίλημμα», κατά τον Mezirow), συζητά διεξοδικά την προσέγγιση των 
Βιοηθικών διλημμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Λέξεις κλειδιά: Βιοηθικά διλήμματα, «διάζευξη», «αποπροσανατολιστικό δίλημμα», 
Jarvis, Mezirow.  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, αν ένα θέμα Βιοηθικής παρουσιασθεί 
με έγκυρα επιστημονικά στοιχεία, συναντά μια εξαιρετική ωριμότητα στην προσέγγι-
σή του από την πλευρά των μαθητών του Λυκείου, ακόμη και του Γυμνασίου, ενώ 
συνδράμει στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Βιδάλης & Μολάκη, 2016). Η 
σύγχρονη γενιά των εκπαιδευόμενων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, έρχεται ήδη 
αντιμέτωπη με ύψιστης ηθικής, προσωπικής και κοινωνικής σημασίας Βιοτεχνολογι-
κές προόδους, που έχουν τη δύναμη είτε να μεταμορφώσουν την ανθρωπότητα προς 
το καλύτερο, είτε να προκαλέσουν καταστροφικές συνέπειες. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα είναι: η χρησιμοποίηση προσωπικών γενετικών πληροφοριών από τους ε-
παγγελματίες υγείας, η Στοιχειοθεσία DNA μέσω CRISPR/Cas9, η Ανάλυση ολόκλη-
ρου του γονιδιώματος (Rapid Whole Genome Diagnosis), η Τεχνητή μήτρα, η Ολική 
μεταμόσχευση κεφαλής (Head Transplants), κ.α. (The John Reilly Center for Science, 
Technology & Values, 2016). 

Η διδασκαλία των Βιοεπιστημών αποβλέπει στην εποχή μας, είτε στην ανάπτυξη των 
μεταγνωστικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων (Tzampazi, 2016; 
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Hadzigeorgiou, 2015), ή στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, ώστε να 
είναι σε θέση να εξετάσουν κριτικά τη γνώση (σπουδαιότητα, συνθετότητα και συνέ-
πειές της για τον άνθρωπο), μέσω της εξοικείωσής τους με τη διεργασία της λογικής 
επιχειρηματολογίας και του διαλόγου (Malamitsa et al., 2009; Crne-Hladnik et al., 
2011). Πρόσφατη διερεύνηση, ωστόσο, των γνώσεων μαθητών Λυκείου σε Βιοεπι-
στημονικά ζητήματα, κατέδειξε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα άγνοιας ή 
γνωστικής σύγχυσης και έλλειψης ηθικών κριτηρίων στην υιοθέτηση των στάσεών 
τους (Γιασεμής, 2011), ενώ έχει διαπιστωθεί ότι στις μέρες μας, αξίες όπως αυτές της 
δημοκρατίας, του ενεργού πολίτη, του σεβασμού και της κριτικής σκέψης, αποδει-
κνύονται μέρος μιας κενής περιεχομένου ρητορικής των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
διδασκαλίας των Βιοεπιστημών, στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Χρι-
στοφοράτου, 2014). Το γνωστικό πεδίο της Βιοηθικής αποσκοπεί στο να εκπαιδεύει 
τους ανθρώπους να μην εμμένουν σε παγιωμένες και αναχρονιστικές αντιλήψεις,  να 
δημιουργεί στέρεα και λογικά ελέγξιμα επιστημονικά ερωτήματα για τα βιοηθικά ζη-
τήματα και στο να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δια-
μορφώσουν τη δική τους αμερόληπτη λογική αιτιολόγηση, όταν αντιμετωπίζουν 
βιοηθικά διλήμματα (Bostick, 2016). Η απόκριση σε αυτά επιβάλλει την εξέτασή 
τους μέσα στο κοινωνικό, πολιτικό οικονομικό και ιδεολογικό πλαίσιο, στο οποίο ε-
ντάσσονται, όπως και την ερμηνεία των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών των α-
τόμων που εμπλέκονται ενεργά σε αυτά, αλλά και την αποκάλυψη της «σιωπηλής 
γνώσης» που κατευθύνει τις σκέψεις και τις αποφάσεις τους (Gordon & Levin, 2007).  

Εκκινώντας από το πλαίσιο της διδακτικής-μαθησιακής συνθήκης, η οποία, με βάση 
τα προαναφερόμενα, απαιτείται, προκειμένου για την κριτικά στοχαστική προσέγγι-
ση, συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση βιοηθικών δι-
λημμάτων από μαθητές, η παρούσα εισήγηση επιχειρεί, μέσω της Κοινωνικής Θεω-
ρίας για τη μάθηση του Jarvis και της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης 
(Μ.Μ.) του Mezirow, τα εξής: α) να προσφέρει μια προσέγγιση στον όρο «δίλημμα», 
κι επομένως και «ηθικό δίλημμα», β) να περιγράψει τις διδακτικές-μαθησιακές διερ-
γασίες που οφείλουν να λαμβάνουν χώρα, ώστε η αντιμετώπιση ενός πραγματικού 
διλήμματος να λειτουργεί ως κίνητρο προς την κριτικά στοχαστική και ενεργό μάθη-
ση. 

Επανα-προσδιορίζοντας τον όρο « Ηθικό δίλημμα» ως «Διάζευξη» και ως «Απο-
προσανατολιστικό δίλημμα»  

Ο Jarvis (1987:63) κάνει λόγο για «κοινωνική συνθήκη», στο πλαίσιο της οποίας συ-
ντελείται η μάθηση, προς την οποία η ανταπόκριση καθενός διαφοροποιείται από αυ-
τή ενός άλλου ατόμου. Σε κάθε μαθησιακή συγκυρία εντοπίζει δύο σταθερές, ανα-
γκαίες και επαρκείς προϋποθέσεις κινητοποίησης της ανάγκης για μάθηση: α) «τη 
βιογραφία» (διαμορφώνεται με βάση την κοινωνική και ταξική θέση, το φύλο, την 
εθνικότητα, την ηλικία), και συνιστά κοινωνικό φαινόμενο, ενώ είναι γεγονός ότι «οι 
άνθρωποι κατασκευάζουν τη δική τους κοινωνική πραγματικότητα σε συμφωνία με τη 
δική τους κοινωνική βιογραφία» (Jarvis, 1987:186), και β) «τη διάζευξη» (“disjunc-

834

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



ture”), που ορίζεται από τον Jarvis (2002:50) ως «το νοηματικό χάσμα μεταξύ των 
βιογραφικών γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και της δομής της τρέχουσας εμπει-
ρίας τους» και αποτελεί την αφετηρία κάθε μαθησιακής διεργασίας. Αυτή η «διάζευ-
ξη», το σημείο τομής δηλαδή, μεταξύ της ατομικής βιογραφίας και της έξωθεν προ-
ερχόμενης νέας εμπειρίας, συνιστά την ουσία της έννοιας του «διλήμματος». Το άτο-
μο δηλαδή, συνειδητοποιεί την ανεπάρκεια των γνωστικών του παρακαταθηκών υπό 
τη συγκυρία μιας νέας εμπειρίας (δίλημμα) που δεν ταιριάζει με το, έως εκείνη τη 
στιγμή, θεωρούμενο ως «δεδομένο» και «έγκυρο» πλαίσιο αναφοράς του.  

O Mezirow (1990) θεωρεί ότι, όταν εισερχόμαστε σε μια διαδικασία επαναξιολόγη-
σης παραδοχών, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και οδήγησαν 
σε στρεβλώσεις της πραγματικότητας, τότε τίθεται ο κριτικός στοχασμός σε μια ειδι-
κή λειτουργία, που φέρει ως αποτέλεσμα το μετασχηματισμό των απόψεών μας (Με-
τασχηματίζουσα Μάθηση). Στρεβλώσεις, προκύπτουσες από διαδικασίες ενδοπροβο-
λής (άκριτης αποδοχής αξιών) αξιολογούνται κριτικά, οδηγώντας σε μια επαναδιατύ-
πωση απόψεων, ώστε να επιτυγχάνεται μια νέα κατανόηση (πιο περιεκτική, πιο οξυ-
δερκής, πιο διαπερατή και ολοκληρωμένη) και επομένως, και μια νέα δράση του ατό-
μου απορρέουσα από αυτή τη νέα αυτή κατανόηση. Η αλλαγή των απόψεων, έρχεται 
ως αποτέλεσμα ενός έξωθεν επιβαλλόμενου «αποπροσανατολιστικού διλήμματος» 
(εφεξής Α.Δ.), που δοκιμάζει και θέτει υπό αμφισβήτηση τις πρότερες υποθέσεις μας  
και πρέπει να γίνει κατανοητό και αντιμετωπίσιμο (Mezirow, 1994). Το Α.Δ. συνιστά 
τον καταλύτη για το μετασχηματισμό της οπτικής ενός ατόμου και ορίζεται ως οτιδή-
ποτε ασύμφωνο με τον τρόπο που κατανοούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο (Cranton, 
2006), με ό,τι δηλαδή, θεωρούσαμε, με βάση τις εμπειρίες μας, ως δεδομένο. Η α-
συμφωνία αυτού του είδους προξενείται μέσω της ανάγνωσης ενός βιβλίου, της θέα-
σης ενός έργου τέχνης ή της προσπάθειας να κατανοήσουμε μια νέα κουλτούρα ( Me-
zirow, 2007). 

Η σημασία και η διαχείριση της «διάζευξης» / «αποπροσανατολιστικού διλήμματος» 
στο πλαίσιο της διδακτικής-μαθησιακής διεργασίας 

Ο Jarvis (1987) θεωρεί ότι ο άνθρωπος επιζητά την αρμονία ανάμεσα σε αυτόν και 
στον γύρω κόσμο, και ότι αυτή η προσπάθεια για αρμονία βρίσκεται στην αρχή της 
μαθησιακής διαδικασίας. Επομένως, ανακύπτει η ανάγκη να προσθέσει στις γνώσεις, 
στις δεξιότητες κλπ. που ήδη κατέχει, ώστε να επιτύχει την επιθυμητή ισορροπία. 
«Στη βιωματική μάθηση αναγνωρίζεται ότι ο ενήλικος μαθαίνει πιο αποτελεσματικά, 
όταν η μαθησιακή διεργασία απαντά σε ένα υπαρκτό πρόβλημα ή μια πραγματική ανά-
γκη» (Jarvis, 2004:151). Η μάθηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας τύπος αλλαγής 
ή προσαρμογής του ατόμου προς ανταπόκριση σε μια δυνητική σύγχυση, που ανακύ-
πτει ανάμεσα στη βιογραφία και στην εμπειρία, και η ανταπόκριση αυτή γίνεται «με 
ένα προ-δραστικό και αυτο-καθοδηγητικό τρόπο, αν αυτός είναι σχετικός και πλήρης 
νοήματος» (Jarvis, ό.π.). Ο Jarvis (1987) επισημαίνει ωστόσο, ότι σε περίπτωση οξεί-
ας «διάζευξης» μεταξύ βιογραφικής γνώσης και αυτοαντίληψης και ερεθισμάτων από 
το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, προξενείται μεγάλη ασυνέχεια, οπότε ακολου-
θεί στοχασμός χωρίς μάθηση ή νόημα, επέρχεται κατάσταση ανομίας (κατάσταση 
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απορύθμισης κοινωνικών επιταγών και αξιών), και ο νους δεν αναπτύσσεται. Παρά-
δειγμα, που επιβεβαιώνει τα παραπάνω, το γεγονός ότι στην εποχή μας, που χαρα-
κτηρίζεται από ραγδαία μεταβολή της τεχνολογικής γνώσης, οι άνθρωποι αντιμετωπί-
ζουν αυξανόμενες δυσκολίες στο να συγχρονιστούν με την ταχύτητα των αλλαγών, 
εφόσον οι σύγχρονες εμπειρίες τους είναι αποκομμένες από τη βιογραφία τους. Συνε-
πώς, μόνο όταν υπάρχει περιορισμένη «διάζευξη» εξασφαλίζεται η δυνατότητα κριτι-
κά στοχαστικής μάθησης. Σε ό,τι μάλιστα, αφορά αυτό το είδος μάθησης, ο Jarvis 
(1987:169) υποστηρίζει ότι η «διάζευξη» μπορεί να προκληθεί σκόπιμα από μια εξω-
τερική εξουσία και τότε υπάρχει η πιθανότητα «να βοηθούνται οι εκπαιδευόμενοι να 
δεσμευτούν στην κριτικά στοχαστική σκέψη, ειδικά όταν η εξωτερική εξουσία προσλαμ-
βάνεται ως φιλάνθρωπη». Τονίζει μάλιστα, ότι: «οι εκπαιδευτές μπορούν να συμβάλ-
λουν ώστε να δημιουργήσουν αυτή τη «διάζευξη» μέσω μιας ποικιλίας διδακτικών με-
θόδων -διδακτική, σωκρατική ή διευκολυντική μέθοδος-» (Jarvis, 1987:195). Ο Jarvis 
(2004:109) θεωρεί ότι η αίσθηση του δεδομένου που έχουν οι άνθρωποι, πηγάζει από 
το γεγονός ότι υιοθετούν μια ενστικτώδη γνώση, ως αποτέλεσμα προηγούμενων, α-
φομοιωμένων μαθησιακών εμπειριών, που τους εθίζουν σε συγκεκριμένους τρόπους 
σκέψης και δράσης και στην επιτυχή αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Όταν όμως, α-
πουσιάζει αυτή η αίσθηση του δεδομένου («Διάζευξη»), τότε είναι ακριβώς η στιγμή 
που «πρέπει να σκεφτούν, να σχεδιάσουν ή να μάθουν κάτι νέο» (ό.π.). Επισημαίνει 
εξάλλου, ότι όσο πιο περίπλοκα και πιο γρήγορα αλλάζει η παγκοσμιοποιημένη κοι-
νωνία μας, τόσο πιο συχνά βιώνουμε τη «διάζευξη», το αποτέλεσμα της οποίας μπο-
ρεί να οδηγήσει είτε στην απομνημόνευση νέων γνωστικών δεδομένων, ή στην επί-
λυση προβλημάτων, ή στο σχεδιασμό της μελλοντικής δράσης του ατόμου (Jarvis, 
2004).  

Ο Mezirow (1990), από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι το πλαίσιο αναφοράς των 
ατόμων (οι πεποιθήσεις και τα ποικίλα πρότυπα που συγκροτούν ένα ισχυρό και βα-
θιά ριζωμένο προσωπικό σύστημα ιδεών, αξιών και στάσεων) αποκτάται είτε μέσω 
πολιτισμικής αφομοίωσης, είτε μπορεί να γίνει αντικείμενο συνειδητής μάθησης. 
Στην πρώτη περίπτωση, οι απόψεις υιοθετούνται κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποί-
ησης, στο πλαίσιο μιας σχέσης συναισθηματικά φορτισμένης (με γονείς, δασκάλους ή 
μέντορες), σταδιακά, βιωματικά, χωρίς τη διαμεσολάβηση της κριτικής σκέψης και 
φυσικά, χωρίς τη συνειδητοποίηση του κοινωνικο-πολιτισμικού ή του ψυχολογικού 
υπόβαθρου, το οποίο στηρίζει τις πεποιθήσεις. Όταν ωθούμαστε σε μια ερμηνεία των 
τρεχουσών εμπειριών μας, με βάση το διαμορφωμένο πλαίσιο αναφοράς μας, και η 
πρότερη γνώση καθίσταται ανεπαρκής για αυτήν την ερμηνευτική διεργασία (είναι η 
στιγμή λοιπόν, που ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα «αποπροσανατολιστικό δίλημμα»), 
τότε έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσομε τη μεταβολή των θεωρήσεών μας. 
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατανόηση και η αντιμετώπιση του «αποπροσα-
νατολιστικού διλήμματος», ενεργοποιείται ο κριτικός στοχασμός, ο οποίος συνδράμει 
στην εξέταση των θεμελίων, των αιτιών που προξενούν τις πεποιθήσεις μας, ώστε να 
καθορίσουμε εάν αυτά που πιστεύουμε, συνεχίζουν να ισχύουν και να είναι λειτουρ-
γικά για την πρακτική μας. Μιλώντας για κριτικό στοχασμό, ο Mezirow (1998) εννοεί 
κυρίως: α) την κριτική αποτίμηση του περιεχομένου των σκέψεών μας β) την στροφή 
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της προσοχής μας στην προσπάθεια δικαιολόγησης του τι γνωρίζουμε, πώς αισθανό-
μαστε, τι πιστεύουμε και πώς δρούμε. 

Συζητώντας περί Βιοηθικής και αντιμετωπίζοντας Βιοηθικά διλήμματα, ως ση-
μεία «διάζευξης» ή ως «αποπροσανατολιστικά διλήμματα»  

Ο όρος «δίλημμα»,  αναφέρεται σε ένα τύπο λογικής επιχειρηματολογίας στον οποίο 
δύο παραδοχές οδηγούν σε ένα συμπέρασμα, ενώ η κοινή χρήση του παραπέμπει 
στην επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων αντιτιθέμενων εναλλακτικών (UNESCO, 
2007). Στη Βιοηθική θεωρία τα ηθικά διλήμματα προσεγγίζονται με όρους σύγκρου-
σης και επιλογής ανάμεσα σε αξίες, πεποιθήσεις και τη συνακόλουθη δράση του ατό-
μου (Braunack-Mayer, 2001). Ας πάρουμε για παράδειγμα το παρακάτω ερώτημα, 
που τέθηκε σε εκπαιδευτικό σενάριο για μαθητές 15-18 ετών, σχετικό με την αντιμε-
τώπιση σύγχρονων Βιοηθικών διλημμάτων: «Πώς κρίνουμε το σωστό και το λάθος και 
τι συνεπάγεται η αναμέτρηση με τα όρια της ανθρώπινης φύσης;» (Καπουτσή, n.d.). Το 
εγχείρημα της απάντησης «σωστό-λάθος-όρια της ανθρώπινης φύσης», με βάση τις 
αντίστοιχες προσεγγίσεις των Jarvis και Mezirow, επιτρέπει στο διδάσκοντα να κατα-
στήσει στους μαθητές του κατανοητό ότι το εν λόγω δίλημμα λειτουργεί ανατρεπτικά 
ως προς τις δεδομένες και θεωρούμενες μέχρι τώρα ως έγκυρες, γνώσεις τους περί 
«ορθότητας ή μη» των επιστημονικών/τεχνολογικών επιτευγμάτων. Εν συνεχεία, 
μπορεί να τους εισαγάγει, με τη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών μεθόδων (ορθο-
λογικός διάλογος, σωκρατική μέθοδος, ανάγνωση κατάλληλων κειμένων, θέαση ενός 
έργου τέχνης κ.ά. -βλ. παραπάνω), σε μια διεργασία κριτικής αποτίμησης του «γιατί», 
που κρύβεται πίσω από τις πεποιθήσεις/στάσεις/συμπεριφορές, τις δικές τους και των 
άλλων (Βιοεπιστημόνων, διαχειριστών και αποδεκτών της βιοεπιστημονικής παραγω-
γής). Ιδιαίτερη σημασία έχει εδώ, η οριοθέτηση της «οξύτητας» των ζητημάτων που 
θα τεθούν προς συζήτηση (π.χ μαθητές 15-18 ετών πιθανόν δεν θα μπορούσαν να 
στοχαστούν κριτικά σε όλο το εύρος του ζητήματος των «ορίων της ανθρώπινης φύ-
σης» σε σχέση με τις παρεμβάσεις της Βιοτεχνολογίας και των Βιοεπιστημών), με 
δεδομένη την παρατήρηση του Jarvis ότι, όταν προξενείται ισχυρή «διάζευξη» ανά-
μεσα στην τρέχουσα μαθησιακή εμπειρία και στο απόθεμα γνώσης και αυτοαντίλη-
ψης του εκπαιδευόμενου, ακολουθεί στοχασμός χωρίς μάθηση ή νόημα, ή ελλοχεύει 
πάντα ο κίνδυνος αδράνειας της σκέψης.    

Η ανάγκη για εξάσκηση των δεξιοτήτων των μαθητών στην λογική επιχειρηματολο-
γία, όπως και των κριτικά στοχαστικών και μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων και στά-
σεων σχετικά με τα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα που εγείρονται στον χώρο της 
Βιοηθικής, ώστε να προετοιμαστούν για ενεργό, ενήμερη και κριτικά στοχαστική και 
υπεύθυνη κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή (Crne-Hladnik et al., 2011; Stefanidou, 
2016; Tzampazi, 2016; Hadzigeorgiou, 2015; Malamitsa et al., 2009), συναντώνται 
με τις επισημάνσεις του Mezirow (1990; 2000) ότι η μάθηση της αυτόνομης σκέψης 
προϋποθέτει την κριτικά στοχαστική αλληλεπίδραση προσωπικών και κοινωνικών 
συντεταγμένων. Ανάμεσα στις εμπλεκόμενες αξίες, κατά την αντιμετώπιση ηθικών 
διλημμάτων, σημαίνουσα θέση κατέχουν όσες είναι αποθηκευμένες στις «διανοητικές 
αποσκευές» των μαθητών (Rundgren et al., 2016). Στο προαναφερόμενο ερώτημα, 
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εκμεταλλευόμενος ο διδάσκων τις απόψεις των Jarvis και Mezirow για «προσωπικές 
κατασκευές», με βάση τις οποίες οι άνθρωποι αποκωδικοποιούν την κοινωνική πραγ-
ματικότητα, μπορεί να στρέψει τη διερεύνηση της απάντησής του στο είδος των α-
ξιών που εμπεριέχονται στην κουλτούρα κάθε λαού και στις τοπικές ηθικές παραδό-
σεις και νόρμες κάθε κοινωνίας, αλλά και σε αυτές που ανακύπτουν από τον πολιτι-
σμικό πλουραλισμό και τη διαπολιτισμικότητα (Rosário Pinto, 2016). Θα τεθεί συνε-
πώς, ως επόμενο ερώτημα από τον διδάσκοντα το τι σημαίνει και πώς διαμορφώνεται 
η αντίληψη και η στάση περί «ορθού-λάθους-ορίου της ανθρώπινης φύσης», τόσο για 
τον Βιοεπιστήμονα όσο και για τον αποδέκτη της γνώσης;. Τέλος, προς την κατεύθυν-
ση της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, η ενσωμάτω-
ση στη διδασκαλία πραγματικών κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων/διλημμάτων, 
όπως το προαναφερόμενο αρχικό ερώτημα που τέθηκε σε μαθητές Λυκείου, κρίνεται 
και αναγκαία και αποτελεσματική, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι κινητοποιούνται κυρί-
ως, ορθολογιστικές μορφές συλλογισμού, όταν αυτοί λαμβάνουν μέρος σε μικρές ο-
μάδες συζήτησης για την επίλυσή τους (Gutierez, 2015; Kolarova & Denev, 2012; 
Ιωαννίδη κ.ά., 2008; Jarvis, 2004).  

Κατά τον Mezirow, ο κριτικός στοχασμός οδηγεί σε κριτική αντιμετώπιση της ισχύος 
των κοινωνικών κανόνων και πολιτισμικών κωδίκων που καθορίζουν τις ερμηνείες οι 
οποίες θεωρούνται «αποδεκτές». Συνεπώς, οι μαθητές μέσω της κριτικής εξέτασης 
των κοινωνικο-πολτισμικά καθορισμένων ερμηνευτικών κωδίκων, στους οποίους ε-
δράζονται διαφορετικές απόψεις/απαντήσεις τους στα προαναφερόμενα ερωτήματα, 
μπορούν να μεταβάλλουν τις αντιλήψεις τους, να τις επαναδιατυπώσουν ή να απο-
κτήσουν μια νέα κατανόηση για τα βιοηθικά ζητήματα, πιο οξυδερκή και πιο ολο-
κληρωμένη -Μετασχηματισμός των  πλαισίων αναφοράς των μαθητών (Mezirow, 
1990)- ή «να σκεφτούν, να σχεδιάσουν ή να μάθουν κάτι νέο» (Jarvis, 2004:109).  

Συμπεράσματα 

Καταληκτικές σκέψεις συνοψίζονται στην τοποθέτηση του Mezirow (1990), ότι η 
χειραφετική εκπαίδευση κατατείνει στο να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να αναρωτη-
θεί εν τέλει, «γιατί» αντιλαμβανόμαστε, σκεφτόμαστε και δρούμε με ένα συγκεκριμέ-
νο τρόπο -«κριτικός στοχασμός επί των παραδοχών» αποκαλείται αυτή η διεργασία 
(Mezirow, 1991:107-108)-, και εν συνεχεία, να εξερευνήσει εναλλακτικές απόψεις, 
να μετασχηματίσει ή να αναδιαμορφώσει παλιούς τρόπους κατανόησης, αναζητώντας 
εναλλακτικές ερμηνείες, και εντέλει, να δράσει βασισμένος στις νέες απόψεις του. 
Εφόσον τα «διλήμματα» λειτουργούν ως μαθησιακή αφόρμηση και εφόσον, η διδα-
κτική/μαθησιακή συνθήκη διαμορφωθεί με «φιλάνθρωπη», όπως θα έλεγε ο Jarvis 
(1987:195), πρόθεση και διδακτική πρακτική, για την επίλυσή τους, τότε πολλές από 
τις γνωστικές και ηθικές δυσχέρειες που προαναφέρθηκαν εισαγωγικά, θα τύχουν κα-
λύτερης αντιμετώπισης, όταν, όπως λέει η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, «η Βιοηθική 
πηγαίνει σχολείο». 
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Η προτεινόμενη αξιολόγηση στις προδιαγραφές των «φιλολογικών» μαθημάτων 
του Γυμνασίου 

 
Αντωνίου Φλωρεντία 

Διδάκτορας Παιδαγωγικής του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 
e-mail: florenka@edlit.auth.gr, flo.antoniou@gmail.com 

 
Περίληψη 

Η εφαρμογή ενοποιημένων προγραμμάτων και η συνακόλουθη έμφαση που δόθηκε 
σε μορφές αυθεντικής αξιολόγησης σε διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήμα-
τα, οδήγησαν στο σχεδιασμό και την εισαγωγή του Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην ελληνική εκπαι-
δευτική πραγματικότητα, με το οποίο επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η εισαγωγή αφε-
νός, της ενοποίησης της γνώσης και αφετέρου, εναλλακτικών πρακτικών αξιολόγη-
σης που συνάδουν με αυτήν, όπως ο φάκελος του μαθητή και της μαθήτριας. Στην 
παρούσα εισήγηση καταγράφεται και παρουσιάζεται η προτεινόμενη αξιολόγηση του 
μαθητή και της μαθήτριας στις προδιαγραφές των «φιλολογικών» μαθημάτων του 
Γυμνασίου, ενώ γίνεται και μια απόπειρα ερμηνείας των διαπιστώσεων που απορρέ-
ουν από το ερευνητικό υλικό.  
 
Λέξεις-φράσεις κλειδιά: προγράμματα σπουδών, ενοποίηση της γνώσης, αυθεντική 
αξιολόγηση 

Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα οι ραγδαίες εξελίξεις που επέφερε η παγκο-
σμιοποίηση και η εισβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οδήγησαν πολλά εκπαιδευτικά 
συστήματα στην ανάπτυξη  εποικοδομητικών προγραμμάτων (Μπονίδης 2010) ή αλ-
λιώς ενοποιημένων προγράμματων σπουδών (integrated curricula) (Pring 2006, Drake 
2007), τα οποία διέπονται από βασικές αρχές, όπως η ολιστική προσέγγιση της γνώ-
σης, η εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών στις διαδικασίες παραγωγής, η πο-
λυτροπικότητα (Harris & Alexander 1998) και η αυθεντική αξιολόγηση (authentic 
assessment) (Ryan 1994, Slavin 2007, Earl & Giles 2011).  

Στην Ελλάδα –σε αντιστοιχία με άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα- από το 
2003 είναι σε ισχύ το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) παράλληλα με τα συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
(Α.Π.Σ.) (ΦΕΚ 303 & 304/ 2003), με το οποίο εισήχθη για πρώτη φορά η ενοποίηση 
ως μορφή οργάνωσης της σχολικής γνώσης στην Υποχρεωτική εκπαίδευση (Αλαχιώ-
της 2003). Συνακόλουθα με την εισαγωγή της ενοποίησης με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. επιχειρεί-
ται και η εισαγωγή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης στην Υποχρεωτική εκπαί-
δευση, όπως ο φάκελος εργασιών (portfolio) του μαθητή και της μαθήτριας. 
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Η έρευνα 

Με την παρούσα εισήγηση –η οποία αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου διατριβής- 
επιδιώκω να παρουσιάσω την προτεινόμενη στις προδιαγραφές των «φιλολογικών» 
μαθημάτων αξιολόγηση του μαθητή και της μαθήτριας. Υλικό της έρευνάς μου απο-
τέλεσαν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Λογοτεχνία, Αρ-
χαία Ελληνικά και Φιλοσοφία (ΦΕΚ 303 & 304/ 2003), καθώς και τα συνοδευτικά 
τους διδακτικά πακέτα (εγχειρίδιο του μαθητή και της μαθήτριας, CD-ROM και το 
βιβλίο του/της εκπαιδευτικού). Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποίησα δύο παρα-
δείγματα της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου αυτά της «Δόμησης Περιεχομένου» 
και της «Πρότυπης Δόμησης. Επιπροσθέτως, ερμηνεύω τα κείμενα των παραφράσε-
ων και τις πρότυπες γλωσσικές αναφορές του υπό έρευνα υλικού βάσει των εγγύς και 
άπω συγκειμένων τους (Μπονίδης 2004).  

Οι αναλύσεις 

Από την μελέτη του ερευνητικού υλικού προκύπτει ότι η προτεινόμενη αξιολόγηση 
του μαθητή και της μαθήτριας στις προδιαγραφές των «φιλολογικών» μαθημάτων 
είναι κατά βάση παραδοσιακή-ποσοτική. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι:  

Α) Η αξιολόγηση ως διαδικασία διέπεται από συγκεκριμένες αρχές και αποσκοπεί 
πρώτον, στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που απορρέουν από τη φύση και τους 
σκοπούς των γνωστικών αντικειμένων και δεύτερον, στην ανατροφοδότηση, ώστε να 
βελτιωθεί τόσο η πορεία του μαθητή και της μαθήτριας όσο και η διδακτική και εκ-
παιδευτική διαδικασία:  

 «Η αξιολόγηση των μαθητών αφορά τόσο την επίδοσή τους όσο και την πρόοδο που 
επιτυγχάνουν σε σχέση με τις πρότερες επιδόσεις τους. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνο-
νται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και ο ατομικός τρόπος και ρυθ-
μός μάθησης» (Γενικό Μέρος ΔΕΠΠΣ Βασικές αρχές της Αξιολόγησης, σελ. 12).  

Β) Οι τεχνικές αξιολόγησης που προτείνονται στο Γενικός Μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ. εί-
ναι τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές και ο/η εκπαιδευτικός καλείται να τις χρησιμο-
ποιήσει ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού 
αντικειμένου αλλά και ανάλογα με τις μαθητικές απαιτήσεις και ανάγκες: 

«Οι τεχνικές της αξιολόγησης συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους 
στόχους και το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου. Στις τεχνικές αξιολόγησης 
περιλαμβάνονται οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού 
τύπου, ο ημιδομημένος δυναμικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή 
διαδικασία, οι συνθετικές δημιουργικές-διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας), η 
συστηματική παρατήρηση, ο φάκελος εργασιών/δελτίο του μαθητή, η αυτοαξιολόγηση 
του μαθητή ή η αξιολόγηση από τους συμμαθητές του, ο συνδυασμός διαφορετικών τε-
χνικών (π.χ. τεστ και προφορική εξέταση) κ.λπ.» (Γενικός Μέρος ΔΕΠΠΣ, σελ. 12-13).  

Ωστόσο, στην πλειονότητά τους οι αξιολογικές ασκήσεις  για το μαθητή και τη μαθή-
τρια έχουν τη μορφή ερωτήσεων ανοιχτού ή κλειστού τύπου και αποσκοπούν σε μέ-
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τρηση του αξιολογικού αποτελέσματος με τη χρήση μονάδων μέτρησης, δηλαδή βαθ-
μών:  

«Για τον έλεγχο της γλωσσικής κατάρτισης των μαθητών του Γυμνασίου οι ερωτήσεις-
ασκήσεις αξιολόγησης πρέπει να καλύπτουν όλα τα επίπεδα της γλωσσικής διδασκαλί-
ας, δηλαδή τη γραμματική και τη σύνταξη,  την κατάκτηση του λεξιλογίου και την ικα-
νότητα κατανόησης κειμένου. Έτσι, απαιτούνται τρεις κατηγορίες ασκήσεων: α) για τη 
γνώση της γραμματικής και της σύνταξης αντικειμενικού τύπου: 1.Πολλαπλής επιλογής 
διαφόρων τύπων, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, διάζευξης κ.ά. και 2. Μετασχη-
ματισμού φράσεων ή ολόκληρων προτάσεων (π.χ. από τον έναν αριθμό στον άλλο)» 
(Βιβλίο εκπαιδευτικού Αρχαία Ελληνικά Α, Β και Γ’ Γυμνασίου, σελ.19). 

Γ) Η όποια εναλλακτική αξιολόγηση προτείνεται στις προδιαγραφές συνδέεται με την 
περιγραφική αξιολόγηση η οποία προτείνεται για εφαρμογή στο Γυμνάσιο σε συν-
δυασμό με τη χρήση των βαθμών, ώστε να εξαλείφεται η πίεση για βαθμοθηρία και 
για αποστήθιση, αλλά και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθή-
τριες. Μέσω της περιγραφικής αξιολόγησης παρέχεται η δυνατότητα να διαμορφωθεί 
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη μαθησιακή πορεία, τις επιδόσεις, τις ανάγκες 
και ιδιαιτερότητες του μαθητή και της μαθήτριας. Χαρακτηριστικά στο Γενικός Μέ-
ρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ. σημειώνεται:  

«…θεωρούμε ότι εγγύτερα στους σκοπούς και τους στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των 
συνακόλουθων Α.Π.Σ. βρίσκεται η περιγραφική μορφή έκφρασης του αξιολογικού απο-
τελέσματος, ιδιαίτερα για τις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου. Μέσα από αυτήν 
παρέχεται η δυνατότητα περιγραφής των επιδόσεων του μαθητή με περισσότερη σαφή-
νεια και πληρότητα. Έτσι κατανοούνται από τους μαθητές και τους γονείς όχι μόνο οι 
αδυναμίες και οι ελλείψεις του μαθητή, αλλά ακόμη και σημαντικές πτυχές της σχολικής 
προσπάθειας, της συμμετοχής και της δραστηριότητας του μαθητή. Με αυτή τη μορφή 
έκφρασης-ανακοίνωσης του αποτελέσματος της αξιολόγησης ελαχιστοποιείται ή και 
εξαλείφεται η πίεση για βαθμοθηρία και στείρα απομνημόνευση, καθώς και ο υπέρμε-
τρος ανταγωνισμός που δημιουργείται ανάμεσα στους μαθητές» (Γενικός Μέρος 
ΔΕΠΠΣ, σελ. 13).  

Δ) Η εφαρμογή μιας αποκλειστικά περιγραφικής αξιολόγησης προτείνεται στις ακό-
λουθες περιπτώσεις: 

α) στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, διότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούνται 
μέσα από τις διαθεματικές δραστηριότητες ή εργασίες που εκπονούν χωρίς να βαθμο-
λογούνται: 

«Οι μαθητές που παίρνουν μέρος στις διαθεματικές αυτές δραστηριότητες δεν βαθμολο-
γούνται ούτε αξιολογούνται κατά το πρότυπο των υπόλοιπων μαθημάτων του ωρολογί-
ου προγράμματος. Έτσι αποφεύγεται κατά το δυνατόν η συνειρμική ταύτιση της “Ευέλι-
κτης Ζώνης” με τα παραδοσιακά μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, από το φόρ-
το και την ενδεχόμενη τυποποίηση των οποίων στοχεύει να απαλλάξει η καινοτομία 
αυτή του Π.Ι. τους μαθητές» (ΔΕΠΠΣ- Ευέλικτη Ζώνη, σελ. 622). 
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β) στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας, στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες εκπο-
νούν ερευνητικά σχέδια εργασίας με διεπιστημονικό ή διαθεματικό περιεχόμενο τα 
οποία δεν βαθμολογούνται: 

«Η αξιολόγηση στο μάθημα της τοπικής ιστορίας δεν έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο 
τους μαθητές, δεδομένου ότι αυτοί δεν εξετάζονται ξεχωριστά (υπό την τυπική έννοια), 
ούτε βαθμολογούνται στο μάθημα αυτό. Επειδή, όμως, πρόκειται για εκπαιδευτική-
ερευνητική διαδικασία, είναι απαραίτητο να αξιολογούνται οι διάφορες φάσεις της» 
(Τοπική Ιστορία, βιβλίο εκπαιδευτικού, σελ. 41). 

Ωστόσο, η προτεινόμενη περιγραφική αξιολόγηση στις παραπάνω περιπτώσεις απλώς 
αναφέρεται χωρίς παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε αυτή να εφαρμοστεί στην 
πράξη, δηλαδή δεν παρέχονται πληροφορίες, υποδείξεις, προτάσεις και μοντέλα ποιο-
τικής αξιολόγησης. 

Ε) Στο πλαίσιο μιας περιγραφικής αξιολόγησης οι βασικές πρακτικές που μπορούν να 
εφαρμοστούν είναι οι ακόλουθες: 

 Η αυτοαξιολόγηση, η οποία εμφανίζεται πρωτίστως στα βιβλία για τον/την εκ-
παιδευτικό της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η αυτοαξιολόγηση διαχωρίζεται ρητά από τη 
βαθμολόγηση, ενώ συνδέεται άμεσα με την ανατροφοδότηση και με την ενεργό ε-
μπλοκή των μαθητών και των μαθητριών στη διαδικασία της αξιολόγησης, διαδικα-
σία που θεωρείται αφενός, κυκλική, καθώς τα κριτήρια, οι σκοποί και τα μέσα διαρ-
κώς αναθεωρούνται και αφετέρου, κοινωνική, διότι η συμβολή του διδάσκοντα ή της 
διδάσκουσας και των συμμαθητών και συμμαθητριών είναι ζωτικής σημασίας για την 
ατομική αυτοαξιολόγηση:  
 «Αυτοαξιολόγηση, δηλαδή, δε σημαίνει βαθμολόγηση της γλωσσικής παραγωγής από 
τους ίδιους του μαθητές. Σημαίνει εμπλοκή στη διαδικασία καθορισμού του κατάλληλου 
και αποτελεσματικού λόγου σε δεδομένες συνθήκες και σύγκριση του λόγου που παρή-
γαγαν με αυτόν… Μάλλον, πρόκειται για μια διαδικασία κυκλική: μέσα από τα κείμενα 
αναδύονται τα κριτήρια αναφοράς και πάλι στα κείμενα εφαρμόζονται (αυτή τη φορά 
στα κείμενα των μαθητών) και διαρκώς αναθεωρούνται, εμπλουτίζονται κα αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα στην τάξη. Επιπλέον, η αυτοαξιολόγηση είναι κοι-
νωνική διαδικασία. Δε σημαίνει διαμόρφωση κρίσεων από τους μαθητές σε απομόνωση 
από τις κρίσεις άλλων. Η συμβολή των συμμαθητών και του καθηγητή είναι ζωτικής 
σημασίας στην ανάπτυξη τις ικανότητας του μαθητή να αυτοαξιολογείται. Η ανατροφο-
δότηση (και όχι η βαθμολόγηση) που μπορούν να δώσουν στο μαθητή, ο καθηγητής και 
οι συμμαθητές του έχει στόχο τη βελτίωση του κειμένου που έχει παραχθεί και μπορεί 
να συμβάλλει στη διαμόρφωση συνεργατικού κλίματος στην τάξη» (Νεοελληνική 
Γλώσσα, βιβλίο εκπαιδευτικού, σελ. 17). 
 
Παράλληλα, κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης προτείνεται η τήρηση φακέλου 
με τα δείγματα εργασιών από όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε μαθητής και μαθή-
τρια, γονείς και εκπαιδευτικός να έχουν μια σαφή εικόνα για την εξέλιξή του/της: 

«Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σταδιακά στην τήρηση φακέ-
λου υλικού από την πλευρά τους, ενός φακέλου δηλαδή, που θα περιέχει δείγματα κει-
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μένων από όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία θα δείχνουν στον ίδιο το μαθητή και 
σε όλους (εκπαιδευτικό, γονιό, συμμαθητή) τις προσπάθειες και την εξέλιξή του» (Νεο-
ελληνική Γλώσσα, βιβλίο εκπαιδευτικού, σελ. 18). 

Ωστόσο, ασκήσεις/δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης δεν υπάρχουν σε όλα τα βιβλία 
του μαθητή και της μαθήτριας, αλλά μόνα στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσ-
σας, της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και στο λογισμικό πακέτο της Ιστορίας. Επί-
σης, οι δραστηριότητες αυτές απαντώνται σε ελάχιστες θεματικές ενότητες των ανα-
φερόμενων μαθημάτων. Και στα τρία αυτά μαθήματα, πάντως, οι ασκή-
σεις/δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης τοποθετούνται στο τέλος της θεματικής ενό-
τητας και έχουν τη μορφή ερωτήσεων κλειστού αντικειμενικού τύπου, όπως για πα-
ράδειγμα ερωτήσεις αντιστοίχισης: 

«Άσκηση αυτοαξιολόγησης 
Συνδέστε με μία γραμμή τις λέξεις που σχετίζονται μεταξύ τους. 
Αφρική  Δισπηλιό  
Κυνηγός  Μαγούλα  
Ανατολική Ευρώπη  γεωργία  
τάφος  αλέτρι  
Νεολιθική εποχή  «Ικανός άνθρωπος»  
εργαλείο  θήραμα  
Τροφή  προσφορά  
οικισμός  δημητριακά  
λιμναίος οικισμός  Μαμούθ» 
 
(Αρχαία Ελληνική Ιστορία, βιβλίο μαθητή, κεφάλαιο 1ο : 2. Η Νεολιθική εποχή, σελ. 
12). 
 Η ανάθεση ατομικών ή ομαδικών συνθετικών εργασιών ως βασική πρακτική 
περιγραφικής αξιολόγησης η οποία απαντάται στα Α.Π.Σ. της Αρχαίας, της Νεοελλη-
νικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας και στα αντίστοιχα βιβλία του/της εκπαιδευτικού 
των ίδιων μαθημάτων, αλλά και στα λογισμικά πακέτα. Συνήθως, προτείνεται η ανά-
θεσή τους στους μαθητές και στις μαθήτριες, αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία μιας 
συγκεκριμένης ενότητας και για την πραγματοποίησή τους πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη η υλικοτεχνική υποδομή της εκάστοτε σχολικής μονάδας, ο χρόνος που διαθέ-
τουν οι μαθητές και οι μαθήτριες αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Συχνά δε οι συνθετικές 
αυτές εργασίες μπορεί να πάρουν τη μορφή συζήτησης ή σχεδίου εργασίας:  
 «Με την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας ενδείκνυται να δίνονται διαθεματικές-
δημιουργικές εργασίες, όπως συγκρίσεις έργων βασισμένες σε ποικίλους άξονες (θέμα, 
είδος, ρεύμα κ.ά.), αξιοποίηση κριτικών άρθρων/μελετών για διερεύνηση πιθανώς δια-
φορετικών οπτικών και άρα αναγνώσεων, μελέτη μιας ολόκληρης ποιητικής συλλογής ή 
μυθιστορήματος, μετατροπή ενός είδους σε άλλο, π.χ. μετασχηματισμός διηγήματος σε 
θεατρικό ή σενάριο, ή απόδοση του θέματός του σε στίχους, σχέδιο εργασίας, συζήτηση 
κ.λπ. Οι εργασίες αυτές απαιτούν χρόνο, κατάλληλη εξάσκηση και προετοιμασία, καλή 
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υποδομή του σχολείου σε βιβλιοθήκη και άλλα μέσα, και δεν μπορεί να απευθύνονται 
αδιάκριτα σε όλους τους μαθητές» (Α.Π.Σ. Λογοτεχνίας, σελ. 76). 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, στην πλειονότητα των ερευνώμενων προδιαγραφών η αξιολόγηση εί-
ναι παραδοσιακή ή αντικειμενικού τύπου και αποσκοπεί στη μέτρηση του αξιολογι-
κού αποτελέσματος με τη χρήση βαθμών. Αντιθέτως, εναλλακτικές μορφές αξιολό-
γησης εμφανίζονται λιγότερο συχνά και μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Η παραπάνω 
διαπίστωση έρχεται, ωστόσο, σε αντίθεση με τις δηλώσεις των σχεδιαστών των 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε σχετική αρθογραφία (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας 2004), οι 
οποίοι υποστήριζαν πως πρόθεσή τους ήταν η εισαγωγή αυθεντικών μορφών αξιολό-
γησης στην Υποχρεωτική εκπαίδευση και ειδικότερα η εισαγωγή του φακέλου εργα-
σιών (portfolio) του μαθητή και της μαθήτριας (Macdonald 1997, Grace & Shores 
1998), διότι η έμφαση των Διαθεματικών Προγραμμάτων Σπουδών στις διαδικασίες 
προσπέλασης της γνώσης, συνεπαγόταν και τη διεύρυνση του πεδίου της αξιολόγη-
σης, ώστε αυτή να συμπεριλαμβάνει εκτός από το περιεχόμενο και τη διαδικασία. Σε 
μια προσπάθεια ερμηνείας αυτής της διαπίστωσης, θα λέγαμε ότι οι λόγοι που παρε-
μπόδισαν την ενσωμάτωση περισσότερων πρακτικών αυθεντικής αξιολόγησης στις 
προδιαγραφές είναι οι ακόλουθοι:  

Α) η απουσία συνεργασίας μεταξύ των ομάδων συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων 
και των ομάδων σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και η διαφορετικό-
τητα ως προς τη σύνθεση των ομάδων συγγραφής είχε ως επακόλουθο την παραγωγή 
προϊόντων τα οποία δεν ενσωματώνουν με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό ποιοτι-
κές μορφές αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα χάσμα ανάμεσα στις 
προτάσεις των προγραμμάτων για την αξιολόγηση του μαθητή και της μαθήτριας και 
στις μορφές και πρακτικές αξιολόγησης που εμπεριέχονται τελικά στα σχολικά βιβλία 
εκπαιδευτικού και μαθητή και της μαθήτριας. 

Β) η σύνδεση της ποιοτικής αξιολόγησης και άλλων εναλλακτικών αξιολογικών πρα-
κτικών με τα σχέδια εργασίας, την Ευέλικτη Ζώνη και τα Διαθεματικά Προγράμματα 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αγωγής Υγείας (Αλαχιώτης 2003), που 
είναι προαιρετικά στην εφαρμογή τους, αποδυναμώνει την υλοποίησή της, γιατί την 
περιορίζει σε συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές, οι οποίες, μάλιστα, δε βρίσκουν 
ούτε καθημερινή ούτε υποχρεωτική εφαρμογή.  

Γ) η ισχυρή παράδοση της βαθμολογίας σε συνδυασμό με την απουσία σχετικής κα-
τάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα αξιολόγησης των μαθη-
τών και των μαθητριών (Ξωχέλλης 2010) λειτουργούν αποτρεπτικά στην εφαρμογή 
αυθεντικών μορφών αξιολόγησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί, λόγω της ανεπαρκούς κα-
τάρτισης και επιμόρφωσης σε ζητήματα αξιολόγησης, προσφεύγουν στη χρήση πα-
ραδοσιακών τεχνικών, αφού δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν και να αξιολογούν 
με διαφορετικό και περισσότερο επιστημονικό τρόπο την ατομική και κοινωνική συ-
μπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας. Συνεπώς, οι εναλλακτικές μορφές ελέγχου 
της επίδοσης ή ο συνδυασμός τεχνικών χρησιμοποιούνται σπάνια ή αποφεύγονται 
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λόγω άγνοιας ή ανύπαρκτης παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης 
(Δημητρόπουλος 2003).   

Δ) τέλος, η βαρύτητα που εξακολουθεί να δίνεται στην κάλυψη της ύλης και στις εξε-
τάσεις στο Γυμνάσιο παρεμποδίζει την εισαγωγή και πολύ περισσότερο την εφαρμο-
γή αυθεντικών μορφών αξιολόγησης, γιατί καθιστά αυτοσκοπό της διδασκαλίας και 
της μάθησης τη συσσώρευση των πληροφοριών και την απομνημόνευση. Συνακό-
λουθα, το εξετασιοκεντρικό σύστημα που δίνει έμφαση στον ανταγωνισμό καθιστά 
ακόμα πιο δυσπρόσιτη την αυθεντική αξιολόγηση, διότι δημιουργεί και εδραιώνει στο 
Γυμνάσιο μια λογική σύγκρισης, ανταγωνισμού και αποστήθισης που δε συνάδει με 
τη φιλοσοφία της αυθεντικής αξιολόγησης (Ryan 1994, Δημητρόπουλος 2003) 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2011 λειτουργούν συμπληρωματικά 
με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. της Γλώσσας (Αρχαίας και Νεοελληνικής) και της 
Λογοτεχνίας νέα πιλοτικά προγράμματα, στα οποία γίνεται μία προσπάθεια να δοθεί 
περισσότερη έμφαση -τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο- σε εναλλακτικές μορφές 
αξιολόγησης (φάκελος μαθητή.μαθήτριας, παρατήρηση, αλληλοαξιολόγηση κ.α.). 
Ωστόσο, το γεγονός ότι εξακολοθούν να βρίσκονται σε ισχύ τόσο τα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-
Α.Π.Σ. του 2003, καθώς και τα συνοδευτικά τους πακέτα (σχολικό βιβλίο, 
λογισμικό), αλλά και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν έχουν δεχτεί την κατάλληλη και συστηματική επιμόρφωση 
αναφορικά με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, θεωρώ ότι δεν διευκολύνεται η 
εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Σε αυτό το κενό θα μπορούσε να 
συμβάλλει ίσως αποτελεσματικά αφενός, η πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης στο Γυμνάσιο που ξεκίνησε τη σχολική χρονιά  2016-2017 και 
αφετέρου, η γενίκευσή της –μετά την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής- σε όλα 
τα Γυμνάσια της χώρας, αφού προηγηθεί φυσικά η αντίστοιχη επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) που εργάζονται σε αυτά, ώστε η 
αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών στο ελληνικό Γυμνάσιο να συμβαδίσει 
με τη σύγχρονη παιδαγωγική που τείνει προς την αξιολόγηση των μαθητών και 
μαθητριών σε αυθεντικές καταστάσεις (Earl, 2003, Earl & Giles 2011).  
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Η προώθηση της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας από τον Εκπαιδευτή Ενηλίκων: 
Η περίπτωση των Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ρόδου 

 
Γιώργος Ν. Γιακουμάκης 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υποψ. Διδάκτορας, M.Sc, M.Ed 
giakoumakisgi@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση εξετάζει την προώθηση της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας από 
τον εκπαιδευτή ενηλίκων στα τμήματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) 
του Δήμου Ρόδου. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτημα-
τολογίου το οποίο επιδόθηκε στους εκπαιδευόμενους ενήλικες των τμημάτων. Ε-
στιάζοντας στα ευρήματά μας, ως γενική διαπίστωση, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτές 
ενηλίκων προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία ενθαρρύνοντας την ενεργητική 
συμμετοχή, την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων, την αποδοχή του πολιτισμικά διαφο-
ρετικού και την ενσυναίσθηση. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτές διδά-
σκουν δεξιότητες, επικοινωνίας, λαμβάνουν υπόψη του τις εμπειρίες των εκπαιδευο-
μένων, ενώ, σε μικρότερο βαθμό φαίνεται να αναφέρονται σε πολιτισμικά στοιχεία 
και να προωθούν τον στοχασμό πάνω στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) 

Εισαγωγή  

Η εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται στις μαθησιακές διαδικασίες επαγγελματικής 
κατάρτισης ή γενικής εκπαίδευσης που παρακολουθούν ενήλικα άτομα (Jarvis, 2004), 
με στόχο να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, ενδιαφέροντα και αξίες 
(Knowles, 1980). Αποτελεί ένα πεδίο διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Καγκά, 2002. 
Samovar et al., 2010. Νικολάου, 2011), όπου εκπαιδευόμενοι/ες με διαφορετικές πο-
λιτισμικές εμπειρίες, διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικού φύλου και ηλιακής ο-
μάδας, έρχονται σε επαφή, αναπτύσσουν και μοιράζονται τρόπους γλωσσικής και µη 
γλωσσικής δράσης, αντιλήψεις και αξίες, ως συνάρτηση της από κοινού συμμετοχή 
τους στις δραστηριότητες των τμημάτων δια βίου μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, το ζη-
τούμενο στην εκπαίδευση είναι να λειτουργήσει το πνεύμα της διαπολιτισμικής προ-
σέγγισης, όπου το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και στην ετερότητα αποτελεί για 
όλους δεσμευτική αξία (Δαμανάκης, 2007).   

Η Ελλάδα υιοθετώντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E. Council, 2011, E. 
Commission, 2001, 2000), με μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων (N.3879/2010, 
N.3369/2005), στρέφεται προς την διεύρυνση και συστηματοποίηση της Δια Βίου 
Μάθησης, προσφέροντας στους πολίτες της, τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων και πιστοποίηση των προσόντων τους. Βασική δομή εκπαί-
δευσης ενηλίκων αποτελούν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), τα οποία συ-
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στήνονται και λειτουργούν σύμφωνα με το Νόμο 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου 
Μάθησης και λοιπές διατάξεις», σε όσους Δήμους το επιθυμούν. Η παρούσα έρευνα 
αφορά τα Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου, τα οποία λειτούργησαν για πρώτη φορά το 
έτος 2013, όπου και υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. 

Πρακτικές προώθησης της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
Θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν αναφερθεί στο ρόλο του ως συντονιστή 
(Κόκκος, 1999), ως διευκολυντή της μάθησης (Jarvis, 2004), ως εμψυχωτή (Courau, 
2000), ως συμβούλου (Knowles et al., 1998). Ο σύνθετος  ρόλος του προσδιορίζεται 
και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. Έχει 
απέναντι του αυτόνομες προσωπικότητες, με διαφορετικό φάσμα πολιτισμικών ε-
μπειριών και καλείται να δημιουργήσει το κατάλληλο για όλους μαθησιακό περιβάλ-
λον το οποίο οφείλει να αναπροσαρμόζει συνεχώς ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.  

Η αποτελεσματική επικοινωνία μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προϋποθέτει  από την πλευ-
ρά του εκπαιδευτή, συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και επικοινωνιακών 
ικανοτήτων. Σύμφωνα με τον Σταμάτη (2013), ο χαμογελαστός, ομιλητικός, επινοη-
τικός και φιλικός εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα καλό παιδαγωγικό και επικοινωνιακό 
κλίμα. Σε αυτό το μαθησιακό περιβάλλον, είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να μην 
αισθάνονται “ξένοι” και παράλληλα, όπως επισημαίνει η Κούρτη-Καζούλλη (2011), 
να νιώθουν καλά με την ταυτότητά τους. Προϋποθέτει την ίση αντιμετώπιση όλων 
των εκπαιδευομένων, την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων και την αλληλοκατανόη-
ση. Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτής οφείλει να αναπτύσσει ένα κλίμα αποδοχής όλων 
των ατόμων ανεξάρτητα της καταγωγής, ηλικίας, φύλου και πολιτισμού, καθώς και 
να προωθεί την ικανότητα της ενσυναίσθησης.  

Σύμφωνα με την Coelho (1998: 255), μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους στο 
πλαίσιο της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, αποτελεί η ύπαρξη εκπαιδευτικού που 
κατανοεί την πολιτισμική ποικιλομορφία και είναι ενημερωμένος για τις εμπειρίες 
των μαθητών του. Η Jensen (2003) τοποθετεί ως πρώτο εργαλείο αποτελεσματικής 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας τις εμπειρίες, θεωρώντας ότι όλες οι ερμηνείες οριοθε-
τούνται από ατομικές εμπειρίες. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), η μάθηση 
των ενηλίκων οφείλει να στηρίζεται στο στοχασμό επάνω στις προηγούμενες εμπειρί-
ες. Η αξιοποίηση των εμπειριών είναι απαραίτητη όχι μόνο προκειμένου να εξασφα-
λιστεί η αποτελεσματική εκπαίδευση, αλλά επιπλέον, διότι αποτελεί παράγοντα που 
συμβάλλει στη συνοχή της ομάδας (Rogers, 1999).   

Σύμφωνα με τον Courau (2000), ο ενήλικας, μαθαίνει όταν ενεργεί και εμπλέκεται 
στις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής 
με τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική εμπλοκή στη μάθηση, αποτελεί παράγοντα 
καθοριστικό για τη μάθηση των ενηλίκων και παράλληλα ευνοεί την αμοιβαία ανταλ-
λαγή απόψεων και τη συνεργασία, μέσο που θεωρείται σημαντικό για την αποδόμηση 
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των προκαταλήψεων (Μάρκου, 1996). Υπό ο πρίσμα αυτό, ο εκπαιδευτής οφείλει να 
ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή και παράλληλα να προωθεί το στοχασμό πάνω 
στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 
συνειδητοποιήσουν τις δικές τους προκαταλήψεις και να κατανοήσουν τους διαφορε-
τικούς τρόπους που ανταποκρίνονται οι άνθρωποι σε ποικιλόμορφες επικοινωνιακές 
καταστάσεις (Holliday et. al., 2004). 

Η Gay (2002) αναφέρει ως βασική συνιστώσα για τη προώθηση της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας, την πολιτισμικά επαρκή διδασκαλία. Η ερευνήτρια επισημαίνει τον ση-
μαντικό ρόλο της ενίσχυσης των δεξιοτήτων επικοινωνίας με διαφορετικούς τρόπους, 
με διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα 
με τον Singh (2010), μέσω της εστίασης στα διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, τις 
διαφορετικές πολιτισμικές πρακτικές και τους διαφορετικούς τρόπους ζωής, οι εκπαι-
δευόμενοι  εκτίθενται σε νέες και διαφορετικές θεωρήσεις του κόσμου. Η εφαρμογή 
της παραπάνω διαπολιτισμικής πρακτικής προϋποθέτει από τον εκπαιδευτή γνώση 
και συναίσθηση τόσο της δικής του ταυτότητας και πολιτισμού όσο και των μαθητών 
του.  

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται στην διερεύνηση της προώθησης της δια-
πολιτισμικής επικοινωνίας από τον εκπαιδευτή ενηλίκων, την οποία θεωρούμε σημα-
ντική παράμετρο της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους εκπαιδευόμε-
νους και γενικότερα της εξέλιξης τους ως κοινωνικά όντα. Βασικός σκοπός της έρευ-
νας υπήρξε η εξέταση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και η καταγραφή των απόψεων και αντιλήψεων των εκπαιδευ-
όμενων για την προώθησης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας από τον εκπαιδευτή 
ενηλίκων. Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευό-
μενους στα σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων των Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ρόδου, οι ο-
ποίοι συμμετείχαν κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Σύμφωνα με τα διαθέ-
σιμα στοιχεία, ο υπό εξέταση πληθυσμός ανερχόταν σε διακόσια είκοσι ένα (221) ά-
τομα. Από αυτά συγκεντρώθηκαν εκατόν οχτώ (108) ερωτηματολόγια, τα οποία αντι-
στοιχούν στο 48,9% των εκπαιδευόμενων. Η επιλογή του δείγματος έγινε με την μέ-
θοδο της απλής, τυχαίας δειγματοληψίας (Cohen & Manion, 1997).  

Αναφορικά με τη μεθοδολογική προσέγγιση υιοθετήθηκε η χρήση ερωτηματολογίου 
με κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert, με τις εξής διαβαθμίσεις: 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 
3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Απόλυτα. Το ερωτηματολόγιο συγκροτήθηκε με βάση τη βι-
βλιογραφική έρευνα για το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων (Cohen & Manion, 
1997. Βάμβουκας, 1991). Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία 
των συμμετεχόντων και το δεύτερο δώδεκα ερωτήσεις που αφορούσαν στη προώθη-
ση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας από τον εκπαιδευτή ενηλίκων. Η στατιστική ε-
πεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου επεξεργασίας 
δεδομένων SPSS v.22. Για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας του ερωτηματολογίου 
έγινε πιλοτική εφαρμογή σε 20 εκπαιδευόμενους. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιο-
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πιστίας εσωτερικής συνέπειας των μεταβλητών με το συντελεστή Cronbach’s alpha 
(Cronbach, 1951), η οποία βρέθηκε πολύ υψηλή (a=.952, a >.7). Ελέγξαμε την κανο-
νικότητα των κατανομών με το κριτήριο Shapiro-Wilk και προέκυψε ότι σε όλα τα 
ερωτήματα η κατανομή αποκλίνει από την κανονικότητα. Κατά συνέπεια, για να πι-
στώσουμε αν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε σχέση με το φύλο και 
την εθνικότητα, χρησιμοποιήσαμε το μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney (U-test) 
(Ρούσος & Τσαούσης, 2011).  

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από 5 έως 20 Δεκεμβρίου 2014. Με-
ταξύ των εκατόν οχτώ (108) συμμετεχόντων στην έρευνα, οι εβδομήντα εννέα ήταν 
γυναίκες (73,1%) και οι είκοσι οχτώ άντρες (25,9%). Η πλειονότητα των συμμετεχό-
ντων (34,6%) βρισκόταν ηλικιακά ανάμεσα στα 18-30 έτη. Το 25,9% βρισκόταν ανά-
μεσα στα 30-40, το 25% στα 40-50 έτη, ενώ μειοψηφία αποτελούσαν οι ηλικίες πάνω 
από 50 (13,9%). Η πλειονότητα ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (39,8%), ενώ η μειοψηφία 
απόφοιτοι Δημοτικού (2,8%) και Τεχνικών/Τουριστικών Σχολών (2,8%). Οι Απόφοι-
τοι Γυμνασίου ανερχόταν στο 4,6% του δείγματος, Λυκείου στο 27,8%, ΙΕΚ στο 
14,8%, ενώ μεταπτυχιακές σπουδές είχε το 7,4%. Το 92,6% είχε Ελληνική εθνικότη-
τα, ενώ άλλης εθνικότητας ήταν το 7,4%.  

Αποτελέσματα 

Σε μια γενική αποτύπωση των αποτελεσμάτων και από τους μέσους όρους στο κάθε 
ερώτημα, φαίνεται ότι ο εκπαιδευτής να προωθεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία, 
καθώς ο μέσος όρος (Μ.Ο) στις απαντήσεις κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. 
Καθολική σχεδόν φαίνεται να είναι η άποψη μεταξύ των εκπαιδευομένων ότι ο εκ-
παιδευτής είναι ευχάριστος και φιλικός (Μ.Ο=4,28 Τ.Α=.88), καθώς και ότι κάνει 
τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους (4,09, .98). Παράλ-
ληλα, οι ενέργειες του εκπαιδευτή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες (3,81, 1,10) και να ενθαρρύνει την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των εκπαιδευομένων (3,79, 1,16), καθώς και των εκπαιδευόμενων και του 
ιδίου (3,79, 1,06), αποτυπώνονται θετικά. Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζουν σε ικα-
νοποιητικό βαθμό ότι ο εκπαιδευτής προωθεί την πολιτισμική ανεκτικότητα και την 
αποδοχή του πολιτισμικά διαφορετικού (3,55, 1,20), ότι επισημαίνει την σημασία να 
μπαίνουμε στην θέση του άλλου ώστε να καταλάβουμε το πως αισθάνεται και συ-
μπεριφέρεται (3,38, 1,12), να διδάσκει δεξιότητες, για επικοινωνία με διαφορετικούς 
τρόπους, με διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικά περιβάλλοντα (3,34, 1,04), 
να λαμβάνει υπόψη του τις εμπειρίες τους και να ενθαρρύνει το στοχασμό επάνω σε 
αυτές (3,43, 1,04). 

Από την άλλη χαμηλότερους μέσους όρους, αλλά κοντά στα επίπεδα της μέσης τιμής, 
συγκεντρώνουν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τις ενέργειες του εκπαι-
δευτή να αναφέρεται σε χαρακτηριστικά του δικού του πολιτισμού (3,16, 1,11) και σε 
χαρακτηριστικά άλλων πολιτισμών (3,15, 1,06). H προώθηση από τον εκπαιδευτή του 
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στοχασμού στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σε σχέση με άτομα και ομάδες 
άλλων πολιτισμών και τον τρόπο που επιδρούν (3,00, 1,21), παρουσιάζει το μικρότε-
ρο μέσο όρο, ωστόσο βρίσκεται στο επίπεδο της μέσης τιμής (Μ.Τ). Ως προς το τε-
λευταίο, εμφανίζεται διαφορά στους μέσους όρους σε σχέση με το φύλο ( Γ=2,89, 
Α=3,29), με τις γυναίκες να εμφανίζουν Μέσο Όρο χαμηλότερο της Μέσης Τιμής. 
Παρόλα αυτά η διαφορά βρέθηκε να μην είναι στατιστικώς σημαντική (ρ=.112). Στα 
υπόλοιπα ερωτήματα δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το φύλο. Σε 
σχέση με την εθνικότητα, στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους προέ-
κυψε στα ερωτήματα που αφορούν στην προώθηση της ενσυναίσθησης (Ε=3.44, 
Α=2.63, p= .50), καθώς και στις πρακτικές του εκπαιδευτή να ενθαρρύνει και ενισχύ-
ει την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευομένων και του ιδίου 
(Ε=3.85, Α=3.13, p= .47), με τις επιδώσεις των Ελλήνων (Ε) είναι υψηλότερες από 
αυτές των αλλοεθνών (Α). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (Μ.Ο) και οι 
τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) των απαντήσεων του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 1.  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στα ερωτήματα για την προώθηση της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας από τον εκπαιδευτή.  

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων N Μ.Ο Τ.Α 
Ενθαρρύνει και ενισχύει την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευομένων 106 3,79 1,16 
Ενθαρρύνει και ενισχύει την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευομένων και 
του ιδίου 

107 3,79 1,06 

Προωθεί την πολιτισμική ανεκτικότητα και την αποδοχή του πολιτισμικά διαφορετικού 105 3,55 1,20 
Αναφέρεται σε χαρακτηριστικά του δικού του πολιτισμού 106 3,16 1,11 
Αναφέρεται σε χαρακτηριστικά άλλων πολιτισμών 106 3,15 1,06 
Είναι ευχάριστος και φιλικός 107 4,28 ,88 
Κάνει τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους 108 4,09 ,98 
Προωθεί το στοχασμό για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σε σχέση με άτομα και ομά-
δες άλλων πολιτισμών και τον τρόπο που επιδρούν 

103 3,00 1,21 

Ενισχύει δεξιότητες, για επικοινωνία με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικούς ανθρώ-
πους, σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

105 3,34 1,05 

Επισημαίνει την σημασία να μπαίνουμε στην θέση του άλλου ώστε να καταλάβουμε το πως 
αισθάνεται και συμπεριφέρεται 

106 3,38 1,12 

Ενθαρρύνει να συμμετέχουμε στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 106 3,81 1,10 
Λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες μας και ενθαρρύνει το στοχασμό επάνω σε αυτές 105 3,43 1,05 

Συζήτηση και συμπεράσματα 

Εστιάζοντας στα ευρήματά μας, ως γενική διαπίστωση, θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτές 
ενηλίκων φαίνεται να προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία στα τμήματα εκπαί-
δευσης ενηλίκων των Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ρόδου. Με βάση τα στοιχεία, αποτυπώνε-
ται η δημιουργία ενός θετικού επικοινωνιακού πλαισίου από τον εκπαιδευτή, το οποίο 
ενεργοποιεί την αυτόβουλη και δημιουργική συμμετοχή (Σταμάτης, 2005). Επιπλέον, 
προκύπτει η άποψη ότι ο εκπαιδευτής είναι ευχάριστος και φιλικός, καθώς και ότι 
δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται καλά με την 
ταυτότητα τους (Κούρτη-Καζούλλη, 2011). Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με 
την έρευνα του Σιμόπουλου (2014), στην οποία οι εκπαιδευόμενοι είχαν αναφερθεί 
ακόμα και σε αυταρχικές πρακτικές του εκπαιδευτή ενηλίκων που έφθαναν μέχρι την 
προσβολή, την ειρωνεία και την υποτίμηση. 
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Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, φαίνεται ότι ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει και 
ενισχύει τη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την αμοιβαία ανταλ-
λαγή απόψεων. Ωστόσο, ως προς το τελευταίο, οι αλλοεθνής εκπαιδευόμενοι φαίνε-
ται να συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό και ενδεχομένως ο εκπαιδευτής τους προσφέ-
ρει λιγότερα κίνητρα για εμπλοκή στο μάθημα και συμμετοχή στο διάλογο. Ο Singh 
(2010) τονίζει ότι πρωταρχικό μέλημα της εκπαίδευσης, προτού ακόμη φροντίσει για 
την προώθηση της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, αποτελεί η ενίσχυση της διαπολι-
τισμικής επικοινωνίας, μέσω της απλής ενθάρρυνσης της αλληλεπίδρασης και της 
επικοινωνίας.  

Επιπλέον, φαίνεται ότι ο εκπαιδευτής, σε ικανοποιητικό βαθμό, επισημαίνει την ση-
μασία της ενσυναίσθησης και προωθεί την πολιτισμική ανεκτικότητα και την αποδο-
χή του πολιτισμικά διαφορετικού. Εντούτοις, μας προβληματίζουν οι απαντήσεις των 
αλλοεθνών εκπαιδευομένων σχετικά με την προώθηση της ενσυναίσθησης, οι οποίες 
συγκεντρώνουν Μέσο Όρο μικρότερο της Μέσης Τιμής. Σύμφωνα με τον Essinger 
(1988: όπ. αν. στον Νικολάου, 2011), η ενσυναίσθηση αποτελεί μία από τις αρχές που 
οφείλει να στηρίζεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο 
εκπαιδευτής να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να ενδιαφερθούν για τους άλλους, 
τα προβλήματά τους, τη διαφορετικότητά τους και να κατανοήσουν τη συμπεριφορά 
τους. Υπό το πρίσμα αυτό, σημαντικό εύρημα αποτελεί η διαπίστωση ότι ο εκπαιδευ-
τής διδάσκει σε ικανοποιητικό βαθμό δεξιότητες για επικοινωνία με διαφορετικούς 
τρόπους, με διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, καθώς και ότι 
λαμβάνει υπόψη του τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και ενθαρρύνει το στοχασμό 
επάνω σε αυτές (Κόκκος, 2005).  

Χαμηλότερα αλλά κοντά στα επίπεδα της Μέσης Τιμής εμφανίζονται οι απαντήσεις 
που συνδέονται με τις αναφορές του εκπαιδευτή σε χαρακτηριστικά του δικού του και 
άλλων πολιτισμών. Τέλος, το χαμηλότερο μέσο όρο συγκεντρώνουν οι απαντήσεις 
για την προώθηση του στοχασμού πάνω στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, με 
τις γυναίκες εκπαιδευόμενες να δίνουν απαντήσεις με Μέσο Όρο μικρότερο της Μέ-
σης Τιμής. Η παραπάνω διαπίστωση θα λέγαμε ότι είναι σε συμφωνία με αντίστοιχα 
ευρήματα της μελέτης του Σιμόπουλου (2014), η οποία έδειξε ότι εκφράζονταν από 
τους εκπαιδευτές πολιτισμικά στερεότυπα κυρίως στο επίπεδο του φύλου, προκατα-
λήψεις και αρνητικές στάσεις. Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν αφενός την 
ανάγκη προσαρμογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα νέα πολυπολιτισμικά δεδομένα 
και αφετέρου την ανάγκη ανάδειξης θεμάτων που συνδέονται με τις προκαταλήψεις 
και τα στερεότυπα που σχετίζονται με την πολιτισμική διαφορετικότητα. Οι εκπαι-
δευτές ενηλίκων μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως εκπαιδευτικές πρακτικές την εστί-
αση σε κείμενα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, τη δημιουργία συνεργα-
τικών projects και το διάλογο προκειμένου να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 
εξετάσουν τις πολιτισμικές τους γνώσεις και προκαταλήψεις και να ενημερωθούν για 
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Drayton, 2014).  
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Λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος τα αποτελέσματα της έρευνας δεν δύναται 
να γενικευτούν, καθώς είναι ευρήματα για το συγκεκριμένο δείγμα, τα συγκεκριμένα 
σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Παρόλα αυτά, 
αποτυπώνουν μία τάση και μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για περαιτέρω διερεύ-
νηση και προβληματισμό. Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα ανίχνευσε θετικά στοι-
χεία σε σχέση με την προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας από τον εκπαιδευ-
τή ενηλίκων, με συμπεριφορές και ενέργειες που συμβάλουν στην παροχή επιπρόσθε-
των εφοδίων στους εκπαιδευόμενους, απαραίτητων ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς 
στις απαιτήσεις που θέτουν οι ταχύτατα μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες της 
εποχής μας. 
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Η συμβολή των μικτών ερευνητικών μεθόδων στην εκπαιδευτική έρευνα: Πλαί-
σιο εφαρμογής και εμπειρικά δεδομένα 

Σταυρόπουλος Βασίλειος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης & Με-

θοδολογίας της Έρευνας  
bstavro@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, αρχικά γίνεται αναφορά στην πορεία από τις «μονο-
μεθοδολογικές» προσεγγίσεις στις μικτές ερευνητικές μεθόδους και, στη συνέχεια, 
στις βασικές αρχές και στο πλαίσιο εφαρμογής των ερευνητικών αυτών μεθόδων. Τα 
εμπειρικά δεδομένα από τη μεθοδολογικά αντίστοιχη σύγχρονη εκπαιδευτική αρθρο-
γραφία επιχειρούν, αφενός να αποδώσουν το πλαίσιο εφαρμογής και, αφετέρου, να 
δώσουν το στίγμα της συμβολής των μικτών ερευνητικών μεθόδων   στην εκπαιδευ-
τική έρευνα, που αφορά στον εμπλουτισμό της παραγόμενης γνώσης και στη συνακό-
λουθη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής.    

Λέξεις-Κλειδιά: Μικτές ερευνητικές μέθοδοι, εκπαιδευτική έρευνα, δεδομένα 

Από τις «μονο-μεθοδολογικές» προσεγγίσεις στις Μικτές Ερευνητικές Μεθόδους  

Στο πλαίσιο της αναζήτησης για το ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος διεξαγωγής 
μιας έρευνας, αναπτύχθηκε μια μακρά συζήτηση, η οποία επικεντρωνόταν στη σχετι-
κή αξία των δύο σχολών που εισηγούνταν ξεχωριστά παραδείγματα συστηματικής 
έρευνας και αναζήτησης πληροφοριών (inquiry paradigms): Από τη μια πλευρά βρι-
σκόταν η φαινομενολογική (phenomenological) προσέγγιση στην έρευνα και στην 
αναζήτηση πληροφοριών και στον αντίποδα κινούνταν ο λογικός θετικισμός (logical 
positivism). Όσον αφορά στον καταλληλότερο τρόπο ερευνητικής προσέγγισης, με 
βάση τις φιλοσοφικές αντιλήψεις των δύο σχολών, (φαινομενολογική & λογικός θετι-
κισμός) η έρευνα διακρίνεται αντίστοιχα σε ποιοτική και ποσοτική (Amaratunga, 
Baldry, Sarshar, & Newton, 2002).     

Το ποιοτικό παράδειγμα (qualitative paradigm) ερευνητικής προσέγγισης, έχει τη βά-
ση του στον «ερμηνευτισμό» (interpretivism) (Altheide & Johnson, 1994· Kuzel & 
Like, 1991· Secker, Wimbush, Watson, & Milburn, 1995) και συνδέθηκε με τον κον-
στρουκτιβισμό (Guba & Lincoln, 1994). Σύμφωνα με την οντολογική θεώρηση της 
ποιοτικής μεθόδου, υπάρχουν πολλαπλές πραγματικότητες ή αλήθειες πάνω στις ο-
ποίες κάποιος δομεί την πραγματικότητα (Sale, Lohfeld, & Brazil, 2002). Επίσης, η 
πραγματικότητα αποτελεί μια κοινωνικά δομημένη έννοια (Berger & Luckmann, 
1966), οπότε αλλάζει σε σταθερή βάση (Sale et al., 2002) ανάλογα με τις δυναμικές 
που διαμορφώνονται στο ευρύτερο κοινωνικό συγκείμενο. Τόσο ο ερευνητής, όσο και 
το υποκείμενο της μελέτης αλληλεπιδρούν, έτσι ώστε τα ευρήματα να είναι αποτέλε-
σμα αμοιβαίας δημιουργίας εντός του πλαισίου στο οποίο διαμορφώνεται η ερευνητι-
κή διαδικασία (Denzin & Lincoln, 1994· Guba & Lincoln, 1994). Μια τέτοια άποψη 
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υποδηλώνει ότι η πραγματικότητα δεν υφίσταται πριν την ερευνητική διαδικασία· και 
η πραγματικότητα παύει πλέον να υπάρχει όταν δεν εστιάζουμε σε αυτή (Smith, 
1983). Έννοιες και διαδικασίες αποτελούν τα κύρια εκείνα στοιχεία στα οποία δίνει 
έμφαση η ποιοτική ερευνητική μέθοδος. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ποιοτικές 
μελέτες περιλαμβάνουν συνεντεύξεις εμπεριστατωμένες και σε ομάδες-στόχους (fo-
cus groups), καθώς και παρατήρηση του υποκειμένου. Το δείγμα δε θεωρείται ότι α-
ντιπροσωπεύει μεγάλους πληθυσμούς. Ωστόσο, η χρήση μικρών και σκόπιμα επιλεγ-
μένων δειγμάτων είναι σε θέση να παράσχει σημαντικές πληροφορίες (Reid, 1996). 

Η ποσοτική ερευνητική μέθοδος βασίζεται στη φιλοσοφική αντίληψη του θετικισμού 
(positivism). Στο πλαίσιο της οντολογικής θεώρησης, το ποσοτικό παράδειγμα (para-
digm) υποστηρίζει την ύπαρξη μιας αλήθειας, μιας αντικειμενικής πραγματικότητας 
ανεξάρτητης από την ανθρώπινη αντίληψη, ενώ σε επιστημολογικό πλαίσιο, ο ερευ-
νητής και το υποκείμενο της έρευνας αποτελούν ξεχωριστές οντότητες. Επομένως, ο 
ερευνητής είναι σε θέση να μελετήσει ένα φαινόμενο χωρίς να το επηρεάζει ή να ε-
πηρεάζεται από αυτό, καθόσον η έρευνα κινείται, σε αντίθεση με την ποιοτική, σε 
ουδέτερο πλαίσιο, οπότε και προάγει τη γενίκευση (McWilliam, 1991∙ Sale et al., 
2002). Επομένως, στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι η μέτρηση και ανάλυση των 
αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών σε ένα ουδέτερο αξιακά πλαίσιο (Denzin 
& Lincoln, 1994). Τεχνικές που προάγουν το στόχο αυτό περιλαμβάνουν την τυχαιό-
τητα, την ανωνυμία, ερωτηματολόγια δομημένα σε γραπτή ή προφορική μορφή και 
με περιορισμένο αριθμό προκαθορισμένων απαντήσεων. Στις ποσοτικές έρευνες, το 
μέγεθος του δείγματος είναι κατά πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με τις ποιοτικές, έτσι 
ώστε να επιβεβαιωθεί η αντιπροσωπευτικότητά του με τη χρήση κατάλληλων στατι-
στικών μεθόδων (Carey, 1993). Συμπερασματικά, η ποσοτική έρευνα, επιδεικνύοντας 
σε μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των αριθμητικών δεδομένων του να 
είναι αντιπροσωπευτικά στάσεων και αντιλήψεων, αναπτύσσεται εντός του πλαισίου 
μιας «σκληρής» ακαδημαϊκής παράδοσης (Amaratunga et al., 2002).     

Επειδή λοιπόν οι ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι εκπροσωπούν δύο διαφορετικά πα-
ραδείγματα (paradigms), ως εκ τούτου είναι μη συγκρίσιμες μεταξύ τους (Sale et al., 
2002). Από ιστορικής και κοινωνιολογικής άποψης, οι διαφορετικές αξιώσεις των 
ποσοτικών και ποιοτικών παραδειγμάτων, δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της διαμάχης 
των κινημάτων του θετικισμού και ιδεαλισμού στο τέλος του 19ου αιώνα (Smith, 
1983). Έτσι λοιπόν, ένα παράδειγμα (paradigm), ποιοτικό ή ποσοτικό, μπορεί να ορι-
στεί καλύτερα σαν μια «κοσμοθεωρία» (Rocco, Bliss, Gallagher, & Pérez-Prado, 
2003). Οπότε και τυχόν ερωτήματα που αφορούν σε μεθόδους έπονται των ερωτημά-
των εκείνων που αφορούν σε κοσμοθεωρίες, από τη στιγμή που οι μέθοδοι διαμορ-
φώνονται με βάση αυτές τις κοσμοθεωρίες (Guba & Lincoln, 1989· Sale et al., 2002). 
Τα θέματα που απασχολούν τους ερευνητές προκειμένου να καταλήξουν στην επιλο-
γή της μεθόδου, εξαρτώνται και από το τι, γιατί και με ποιο τρόπο θέλουν να ερευνή-
σουν ένα φαινόμενο. Οι ερευνητές που ανήκουν στους λεγόμενους «καθαρολόγους» 
(purists) (Creswell & Plano-Clark, 2007· Rocco et al., 2003), επιλέγουν ξεχωριστά 
είτε ποσοτικές ή ποιοτικές προσεγγίσεις με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που θέ-
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τουν κάθε φορά (Rocco et al., 2003). Από την άλλη πλευρά, ερευνητές των οποίων η 
προσωπική κοσμοθεωρία απορρίπτει ως ακραίο το διαχωρισμό των «καθαρολόγων», 
βρίσκουν συχνά επωφελή τη μίξη των ερευνητικών μεθόδων (ό.π., 2003).    

Οι δύο βασικές θέσεις που αναπτύχθηκαν από τους υποστηρικτές των μικτών ερευνη-
τικών μεθόδων, αφορούν στην πραγματιστική (pragmatist) και διαλεκτική 
(dialectical) θέση (Rocco et al., 2003). Οι θέσεις αυτές, εκπροσωπούν διαφορετικές 
πρακτικές στη διεξαγωγή έρευνας με μικτές μεθόδους, στο πλαίσιο της αναζήτησης -
από την πλευρά των ερευνητών- τρόπων ενίσχυσης της έρευνας (ό.π., 2003). Η πραγ-
ματιστική θεώρηση/θέση υποστηρίζει τη χρήση οποιασδήποτε φιλοσοφικής ή/και με-
θοδολογικής προσέγγισης, η οποία είναι λειτουργική για ένα ξεχωριστό ερευνητικό 
ερώτημα που προκύπτει κάθε φορά, ανάλογα με το πλαίσιο των απαιτήσεων που α-
πορρέουν από το σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας (Patton, 1988· Tashak-
kori & Teddlie, 1998). Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πραγματιστών, βρίσκε-
ται η καλύτερη δυνατή χρήση τεχνικών/διαδικασιών για συγκεκριμένα ερευνητικά 
ερωτήματα, επομένως δεν υπάρχει εκ των προτέρων δέσμευση από τον ερευνητή για 
τη χρήση μικτών μεθόδων, καθόσον όλες οι μέθοδοι είναι συμβατές και εν δυνάμει 
χρήσιμες. Η χρήση των μικτών μεθόδων λαμβάνει χώρα εφόσον ο ερευνητής αποφα-
σίζει ότι σε μια συγκεκριμένη μελέτη οι ίδιες μέθοδοι θα βοηθήσουν στην ορθή και 
ακριβή διαδικασία συλλογής, ανάλυσης δεδομένων καθώς και εξαγωγής συμπερα-
σμάτων (Rocco et al., 2003). Η διαλεκτική θεώρηση/θέση υποστηρίζει την αναζήτη-
ση του οφέλους που προκύπτει από την ενσωμάτωση της μετα-θετικιστικής (postposi-
tivist) και κονστρουκτιβιστικής κοσμοθεωρίας (paradigm). Η υποδηλούμενη υπόθεση 
είναι ότι η έρευνα είναι πιο ισχυρή/έγκυρη όταν γίνεται μίξη των ερευνητικών παρα-
δειγμάτων, οπότε το όφελος από αυτή τη διαδικασία είναι η πληρέστερη κατανόηση 
των φαινομένων (Greene & Caracelli, 1997· Kidder & Fine, 1987· Maxwell & 
Loomis, 2003· Rocco et al., 2003). Οι διαλεκτικοί ερευνητές θεωρούν ότι η ηθική 
πλευρά της μίξης ερευνητικών μεθόδων αφορά στην εκπροσώπηση της πλειοψηφίας 
των απόψεων και ενδιαφερόντων των ερευνούμενων  (Greene & Caracelli, 1997). Στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διαλεκτιστών βρίσκονται τα πλεονεκτήματα από 
την ποιοτική και ποσοτική έρευνα στην πορεία για την προσέγγιση της πραγματικό-
τητας, ενώ, σε αντίθεση με τους πραγματιστές, υπάρχει η εκ των προτέρων δέσμευση 
για τη χρήση μικτών μεθόδων έρευνας, περισσότερο μέσα από την συμπληρωματικό-
τητα που παρέχει η μια μέθοδος στην άλλη παρά από τη συμβατότητά τους (Rocco et 
al., 2003).  

 

Μικτές Ερευνητικές Μέθοδοι (ΜΕΜ): Βασικές αρχές και πλαίσιο εφαρμογής 

Οι ΜΕΜ, μαζί με τις ποσοτικές και τις ποιοτικές μεθόδους, εκπροσωπούν την τρίτη 
μεθοδολογική προσέγγιση στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών και των επιστη-
μών της συμπεριφοράς (Tashakkori & Teddlie, 2003, όπ. αναφ. στο Creswell & 
Plano-Clark, 2007). Αποτελούν επίσης έναν αναπτυσσόμενο τομέα στον οποίο δρα-
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στηριοποιούνται ερευνητές τόσο σε επίπεδο εφαρμογής, όσο και θεωρίας (Creswell & 
Plano-Clark, 2007).     

Ήδη από τη δεκαετία του 1950 παρατηρούνταν συχνά ο συνδυασμός μεθόδων έρευ-
νας στην αξιολόγηση (Patton, 1981) καθώς και στη διερεύνηση που αφορούσε θέματα 
και ζητήματα στα οποία δεν υπήρχε αρκετή γνώση (Campbell & Stanley, 1966). Ο 
Denzin (1978) υπήρξε ένας από τους εισηγητές της έννοιας της χρήσης δύο ή περισ-
σότερων μεθόδων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κύρος των ερευνητικών συμπερα-
σμάτων. Όμως από τη δεκαετία του 1990 η όλη συζήτηση επικεντρωνόταν στο ότι οι 
ΜΕΜ αποτελούσαν ένα ανερχόμενο «νέο παράδειγμα» (new paradigm) όσον αφορά 
στην επιλογή μεθόδων έρευνας, για το λόγο ότι οι ΜΕΜ αφενός θα γεφύρωναν το 
χάσμα μεταξύ του ποσοτικού και ποιοτικού παραδείγματος  και, αφετέρου, οι ερευνη-
τές θα ήταν σε θέση να χειριστούν περίπλοκα πρακτικά ζητήματα (Giddings, 2006).       

Σε αντίθεση λοιπόν με τους μεμονωμένους ερευνητές των ποσοτικών και ποιοτικών 
μεθόδων έρευνας, οι ερευνητές των ΜΕΜ είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα ευρή-
ματα του ποσοτικού μέρους της έρευνας για την ενημέρωση του ποιοτικού και το α-
ντίθετο (Onwegbuzie & Leech, 2004). Για παράδειγμα, ο συνυπολογισμός των ποιο-
τικών δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές στο να εξηγήσουν τις σχέσεις 
μεταξύ των μεταβλητών που απορρέουν από τα ποσοτικά δεδομένα. Με τον ίδιο τρό-
πο, ο συνυπολογισμός των ποσοτικών δεδομένων μπορεί να λειτουργήσει αντισταθ-
μιστικά, για το λόγο ότι, στην πραγματικότητα, τα ποιοτικά δεδομένα τυπικά δεν 
μπορούν να γενικευθούν (Onwuegbuzie & Johnson, 2004). Επομένως, θεμελιώδη αρ-
χή των ΜΕΜ αποτελεί το ότι ευνοείται ο συνδυασμός μεθόδων, οι οποίες έχουν αλ-
ληλοσυμπληρούμενα πλεονεκτήματα και μη-αλληλοκαλυπτόμενα μειονεκτήματα 
(Johnson & Turner, 2003). Πράγματι, επειδή οι ΜΕΜ κατά κάποιο τρόπο περιλαμβά-
νουν το συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων μέσα στην ίδια έρευνα, 
οι ερευνητές που κάνουν χρήση των ΜΕΜ είναι σε θέση να εξετάσουν περαιτέρω ένα 
σύνολο δεδομένων για να κατανοήσουν την έννοιά του και να χρησιμοποιήσουν μια 
μέθοδο για να ελέγξουν τα συμπεράσματα που προέρχονται από την άλλη (Onwueg-
buzie & Teddlie, 2003). 

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει, αφορά στο πώς δικαιολογείται η χρήση των 
ΜΕΜ. Σύμφωνα με τους Greene et al. (1989, σελ.259, όπ. αναφ. στο Bryman, 2006, 
σελ.105), υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία που δικαιολογούν τη χρήση των ΜΕΜ και 
τα οποία αφορούν σε: 

1.Τριγωνοποίηση (triangulation): Επιδιώκει τη σύγκλιση, επιβεβαίωση, αντιστοιχία 
των αποτελεσμάτων μεταξύ τους ή από διαφορετικές μεθόδους.  

2.Συμπληρωματικότητα (complementarity): Επιδιώκει την επεξεργασία, εμπλουτισμό, 
επεξήγηση, διευκρίνιση των αποτελεσμάτων από τη μια μέθοδο με τα αποτελέσματα 
της άλλης.           
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3.Ανάπτυξη (development): Επιδιώκει τη χρησιμοποίηση αποτελεσμάτων από τη μια 
μέθοδο με στόχο την ανάπτυξη ή ενημέρωση της άλλης μεθόδου.  

4.Εισαγωγή (initiation): Επιδιώκει την ανακάλυψη του παραδόξου και της αντίφασης, 
τις νέες προοπτικές εντός πλαισίου των ΜΕΜ, την αναδιατύπωση των ερωτήσεων ή 
των αποτελεσμάτων από τη μία μέθοδο με τις ερωτήσεις ή τα αποτελέσματα από την 
άλλη μέθοδο. 

5.Επέκταση (expansion): Επιδιώκει να επεκτείνει το εύρος και τo πεδίο της έρευνας 
με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών μεθόδων για το κάθε σκέλος της έρευνας.  

Επιχειρώντας την απόδοση ενός πλαισίου αναφοράς και εφαρμογής των ΜΕΜ, οι 
Creswell και Plano-Clark (2007), υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή 
των μικτών μεθόδων έρευνας διαφέρει από εκείνον των ποιοτικών μεθόδων. Σύμφω-
να με τον Creswell (2003), οι μικτές μέθοδοι έρευνας διακρίνονται σε συγχρονικές 
(concurrent) και διαδοχικές (sequential). Στις συγχρονικές μεθόδους γίνεται παράλ-
ληλη διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Οι διαδοχικές διακρίνονται από 
δύο φάσεις, όπου το ποσοτικό ή το ποιοτικό σκέλος της έρευνας προηγείται του άλ-
λου. Συγκεκριμένα, στη διαδοχική διερευνητική στρατηγική (sequential exploratory 
strategy) η ποιοτική προηγείται της ποσοτικής και τα ποσοτικά δεδομένα βοηθούν 
στην ερμηνεία των ποιοτικών. Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση ενός φαινομένου, 
σε αντίθεση με την ερμηνευτική που χρησιμοποιείται για την ερμηνεία σχέσεων. 
Χρησιμοποιείται επίσης και στην ανάπτυξη και έλεγχο ενός ερευνητικού εργαλείου. 
Ο διαδοχικός ερμηνευτικός σχεδιασμός (sequential explanatory design) που εφαρμό-
ζεται στην έρευνα με μικτές ερευνητικές μεθόδους αποτελείται επίσης από δύο χωρι-
στές φάσεις: την ποσοτική αρχικά και στη συνέχεια την ποιοτική (Creswell, Plano 
Clark, Gutmann, & Hanson, 2003). Με βάση το σχεδιασμό αυτό, ο ερευνητής αρχικά 
συλλέγει και αναλύει τα ποσοτικά δεδομένα. Στη συνέχεια, τα ποιοτικά δεδομένα 
συλλέγονται και αναλύονται με στόχο την ερμηνεία ή επεξεργασία των αποτελεσμά-
των που προέκυψαν από το ποσοτικό σκέλος. Το ποιοτικό σκέλος δομείται με βάση 
το ποσοτικό και το σημείο σύνδεσης των δύο φάσεων λαμβάνει χώρα σε ένα ενδιά-
μεσο στάδιο της μελέτης. Η λογική αυτής της προσέγγισης έγκειται, κατά πρώτον, 
στο ότι τα ποσοτικά δεδομένα και η συνακόλουθη ανάλυσή τους παρέχουν μια γενι-
κότερης μορφής κατανόηση του ερευνητικού προβλήματος, ενώ τα ποιοτικά δεδομέ-
να παρέχουν μια ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων με την εις βάθος κατανόηση 
των απόψεων των συμμετεχόντων (Creswell, 2003∙ Rossman & Wilson, 1985∙ 
Tashakkori & Teddlie, 1998).   

Εμπειρικά δεδομένα  

Τα εμπειρικά δεδομένα της σύγχρονης εκπαιδευτικής αρθρογραφίας προέρχονται από 
το κατεξοχήν εστιασμένο στις ΜΕΜ περιοδικό, το “Journal of Mixed Methods Re-
search”, το πρώτο τεύχος του οποίου δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2007. Το σύ-
νολο των τόμων και τευχών του περιοδικού είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
(http://journals.sagepub.com/home/mmr) και, ως επί το πλείστον, προσβάσιμο κατό-
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πιν συνδρομής. Από την όλη διερεύνηση, η οποία εστιάστηκε σε σχετικά με την εκ-
παίδευση ερευνητικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν την τελευταία πενταετία, ήτοι από το 
έτος 2012 και μετά, προέκυψαν τα δεδομένα που παρατίθενται στη συνέχεια της ενό-
τητας.   

Στην έρευνα των Cooper και Hall (2016), που αφορούσε στις εμπειρίες μαύρων αν-
δρών αθλητών που φοιτούσαν σε τριτοβάθμια ιδρύματα όπου παραδοσιακά φοιτού-
σαν μαύροι φοιτητές, εφαρμόστηκε συγχρονικός σχεδιασμός, ήτοι παράλληλη διεξα-
γωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης. Τα δεδομέ-
να του ποσοτικού σκέλους δρούσαν συμπληρωματικά και επιβεβαίωσαν τις θεματικές 
κατηγορίες που αναδύθηκαν στο ποιοτικό σκέλος της έρευνας. Στη μελέτη των 
Knaggs, Sondergeld και Schardt (2015), που αφορούσε στη διερεύνηση αντιλήψεων 
μαθητών Β/θμιας (Λυκείου) αναφορικά με πρόγραμμα προετοιμασίας για φοίτηση σε 
Κολλέγιο, εφαρμόστηκε διαδοχικός ερμηνευτικός σχεδιασμός όπου η ποσοτική φάση 
ακολουθείται από την ποιοτική και κατέδειξε τη συμβολή της συμμετοχής των μαθη-
τών στο εν λόγω πρόγραμμα. Αντίθετα, εφαρμόστηκε διαδοχικός διερευνητικός σχε-
διασμός στη μελέτη των Hayden και Chiu (2015) όπου και διαπιστώθηκε η αξία των 
στοχαστικών γραπτών και σημειώσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών στην ανάπτυ-
ξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.     

Στις έρευνες που ακολουθούν, διαπιστώνεται ότι οι ερευνητές προσπαθούν, μέσα από 
ήδη γνωστά και καθιερωμένα θεωρητικά μοντέλα και πρότυπα, να προσδώσουν μια 
νέα, διαφορετική αντίληψη αναφορικά με τη χρήση και εφαρμογή των ΜΕΜ στην 
εκπαιδευτική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνά τους οι Nowicki, Brown και 
Stepien (2014) χρησιμοποίησαν την Εννοιολογική Χαρτογράφηση (Concept 
Mapping) η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, συνδυάζει την πιστότητα που προσ-
δίδουν τα ποιοτικά δεδομένα με την αντικειμενικότητα που προσδίδει η ανάλυση κα-
τά συστάδες καθώς και η πολυδιάστατη ανάλυση. Η Shuayb (2014), εξέτασε τις δυ-
νατότητες και τους περιορισμούς της χρήσης της Καταξιωτικής Διερεύνησης (Appre-
ciative Inquiry) στο πλαίσιο ενός μικτού ερευνητικού σχεδίου για την ανάπτυξη της 
αποτελεσματικότητας καθώς και ενός φροντιστικού πλαισίου σε τρία σχολεία Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λίβανο. Τέλος, η Fitzpatrick (2016) στην έρευνά της 
που αφορούσε στη μουσική εκπαίδευση, συνδυάζε δεδομένα προερχόμενα από ομάδα 
εστίασης (focus group), έρευνα επισκόπησης (survey) και μελέτη περίπτωσης (case 
study). Η ερευνήτρια χρησιμοποίησε τις ετικέτες δεδομένων (data labels) και ανέπτυ-
ξε σχετική επιχειρηματολογία για την ενσωμάτωση των ποιοτικών και ποσοτικών δε-
δομένων σε επίπεδο ισότιμο με τα ήδη καθιερωμένα πρότυπα σχεδιασμού των ΜΕΜ 
(συγχρονικά και διαδοχικά).  

Αντί επιλόγου 

Από την ανασκόπηση των εμπειρικών δεδομένων, όπως αυτά προέκυψαν από την ε-
στιασμένη στο θέμα διερεύνηση της αρθρογραφίας, το συμπέρασμα ταυτίζεται με την  
άποψη της Fitzpatrick (2016): «Καθώς οι ΜΕΜ εξελίσσονται, είναι επιτακτική η α-
νάγκη να αναπτύσσονται καλύτερες στρατηγικές ενσωμάτωσης των μεθόδων» (σελ. 
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273). Οι σύγχρονοι ερευνητές εκπαιδευτικών ζητημάτων στο πλαίσιο της συναρμογής 
των δύο κοσμοθεωριών που εκπροσωπούν οι ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές 
προσεγγίσεις, προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν το τετράπτυχο «φαντασία-
δημιουργικότητα-σύνθεση-όραμα» (Lipman-Blumen, 1985, όπ. αναφ. στο Σαραφί-
δου, 2011). Στο τετράπτυχο αυτό εδράζεται και η συμβολή των ΜΕΜ στην εκπαιδευ-
τική έρευνα, που αφορά στον εμπλουτισμό της παραγόμενης γνώσης και στη συνακό-
λουθη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής.    
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H συναισθηματική εμπειρία ως εργαλείο μετασχηματίζουσας μάθησης στην Τυ-
πική Εκπαίδευση  
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Περίληψη 

Μία σειρά εκπαιδευτικών μεθοδολογικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρούνται και αποτελούν πλέον και μεθοδολογικά εργα-
λεία της τυπικής εκπαίδευσης. Είναι  φανερό πως η ώσμωση ανάμεσα στα διακριτά 
επιστημονικά πεδία των επιστημών  της εκπαίδευσης, επιτρέπει μια μεγάλη διαπερα-
τότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τη μαθησιακή διαδικασία. Η Μετασχηματί-
ζουσα μάθηση αποτελεί ένα από τα πεδία της εκπαίδευση ενηλίκων και αξιοποιήθηκε  
στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού των δυσλειτουργικών παγιωμένων αντιλή-
ψεων με σκοπό οι άνθρωποι να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται 
κοινωνικά υπεύθυνοι, να αποκτούν την αυτονομία τους, να σκέφτονται περισσότερο 
κριτικά. Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα, στο οποίο στην παρούσα εργασία επι-
χειρούμε να απαντήσουμε: η Μετασχηματίζουσα Μάθηση μπορεί να αποτελεί μέρος 
της μαθησιακής διαδικασίας της τυπικής εκπαίδευσης; Αναγνωρίζοντας τον κομβικό 
ρόλο της συναισθηματικής μάθησης στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύ-
νης των μαθητών, θεωρούμε την εξάλειψη των προκαταλήψεων ένα καίριο πεδίο, για 
την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών της τυπικής εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργα-
σία, επιχειρούμε κατά κύριο λόγο, τη θεωρητική υποστήριξη της σκοπιμότητας της  
εφαρμογής μετασχηματιστικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην τυπική εκπαίδευση 
στη βάση της συναισθηματικής εμπειρίας με στόχο τη συναισθηματική επαναμάθηση 
σύμφωνα με τις παραδοχές και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα της έρευνας των 
νευροεπιστημών. 

         Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματικός εγκέφαλος, συναισθηματική μάθηση, συναισθημα-
τική μνήμη, μετασχηματίζουσα μάθηση. 

Εισαγωγή 

 Η εποχή των αυτόνομων και αυστηρά διακριτών επιστημονικών πεδίων ανήκει στο 
παρελθόν (Λιοναράκης, 2006) και ιδιαίτερα όταν αυτά περιέχονται στον κοινό επι-
στημονικό χώρο των επιστημών της αγωγής.  Η μετασχηματίζουσα μάθηση κινείται  
στην κατεύθυνση προσδιορισμού των διεργασιών που συντελούν στον μετασχηματι-
σμό των πλαισίων αναφοράς με τα οποία αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τις ε-
μπειρίες μας,  ενώ δεν αποκλείεται  το ενδεχόμενο να πραγματοποιείται και στο σχο-
λείο κάποιας μορφής μετασχηματίζουσα μάθηση (Mezirow, 1991). Απαιτεί μια ορθο-
λογική διεργασία, η οποία όμως περιλαμβάνει και συγκινησιακές, διαισθητικές και 
φανταστικές διαστάσεις (Mezirow, 2009), ενεργοποιείται  στη βάση του κριτικού 

868

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



στοχασμού (Mezirow, 1990)  κάτι που σημαίνει ότι  η ορθολογική διεργασία και ο 
κριτικός στοχασμός προτάσσονται και αποτελούν  προϋποθέσεις  μετασχηματισμού. 
Ο γνωσιακός μετασχηματισμός των προκαταλήψεων με άξονα τη διεργασία του συ-
ναισθήματος σε επίπεδο παγίωσης, απομάθησης, επαναμάθησης και επαναπαγίωσης 
είναι αυτός που μας δημιουργεί την ανάγκη ανίχνευσης  της δυνατότητας μετασχημα-
τιστικών εκπαιδευτικών  παρεμβάσεων στην τυπική εκπαίδευση.  Με δεδομένο ότι 
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης  ο εγκέφαλος αναπτύχθηκε από τα κατώτερα προς τα 
ανώτερα κέντρα και η ανάπτυξη του εγκεφάλου στο ανθρώπινο έμβρυο ακολουθεί 
την ίδια πορεία (Goleman, 2011α),  ο συναισθηματικός εγκέφαλος, στις μικρότερες 
ηλικίες, είναι αναλογικά περισσότερο ανεπτυγμένος από ό,τι ο λογικός εγκέφαλος.  Η 
ανάδειξη της σκοπιμότητας  εφαρμογής της μετασχηματίζουσας μάθησης  στην τυπι-
κή εκπαίδευση, μέσα από τις ιδιαίτερες διεργασίες  αυτού που ονομάζουμε συναι-
σθηματικό εγκέφαλο, αποτελεί το σκοπό της παρούσας εργασίας. Ο συναισθηματικός 
εγκέφαλος, οι νευροφυσιολογικές βάσεις λειτουργίας του συναισθήματος, η συναι-
σθηματική μνήμη, η συναισθηματική μάθηση και το πεδίο εφαρμογής της αποτελούν 
τα σημεία από όπου αντλούνται οι ισχυρισμοί αναφορικά με την  εφαρμογή της μετα-
σχηματίζουσας συναισθηματικής μάθησης στην τυπική εκπαίδευση. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Αμυγδαλή - Ο Συναισθηματικός Εγκέφαλος 

 Η αμυγδαλή είναι ένα σύμπλεγμα αλληλοσυνδεόμενων ομοειδών δομών σε σχήμα 
αμυγδάλου, τοποθετημένο πάνω από το εγκεφαλικό στέλεχος κοντά στη βάση του 
μεταιχμιακού δακτυλίου. Υπάρχουν δυο αμυγδαλές εκατέρωθεν τοποθετημένες στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο μεγαλύτερες σε σύγκριση με αυτές κάθε άλλου στενού μας συγ-
γενή στην κλίμακα της εξέλιξης των πρωτευόντων θηλαστικών και αποτελεί φυλογε-
νετικά μια παλιά δομή του εγκεφάλου  (Adolphs et al,1999  Goleman, 2011α).  Η 
νευρωνική βάση της συναισθηματικής επεξεργασίας, το συναίσθημα, έχει αποδοθεί 
στο μεταιχμιακό σύστημα το οποίο θεωρείται, στην εξελικτική κλίμακα, σαν ένα αρ-
χέγονο τμήμα του εγκεφάλου που εμπλέκεται άμεσα στην επιβίωση του ατόμου και 
των ειδών (Fellous, Armony & LeDoux, 2000). Η αμυγδαλή λειτουργεί ως αποθήκη 
συναισθηματικής συγκινησιακής  μνήμης   και αποτελεί το τμήμα του στεφανιαίου 
συστήματος το οποίο έχει την αμεσότερη σχέση με το συναίσθημα. Είναι υπεύθυνη 
για τη συγκινησιακή έκφραση, τη συγκινησιακή μνήμη αλλά και για τη ρύθμιση της 
διεργασίας της μνημονικής παγίωσης μέσω της συγκίνησης (Παπαθεοδωρόπουλος, 
2015  Behrendt, 2011 Goleman,  2011 LeDoux, 2003  LeDoux,  2000  Kandel, 
1999  Ono, Nishijo, & Uwano, 1995).  Αρχικά είχε θεωρηθεί υπεύθυνη για την επε-
ξεργασία απειλητικών αρνητικών συναισθημάτων φόβου (Öhman & Mineka, 2001). 
Νεότερες μελέτες έχουν αποδείξει ενεργοποίηση της αμυγδαλής ως απάντηση στη 
θέαση χαρούμενων προσώπων και  συναισθηματικά ευχάριστων γεγονότων (Παπα-
θεοδωρόπουλος, 2015  Anderson et al., 2003  Zald, 2003). H ανθρώπινη αμυγδαλή 
λειτουργεί ως ένας δυναμικός ανιχνευτής ο οποίος μας προειδοποιεί αξιολογώντας 
θετικά ή αρνητικά τα συναισθηματικά ερεθίσματα σύμφωνα με τις τρέχουσες  συνθή-
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κες  και πάντα σε σχέση με τα  ιδιαίτερα ατομικά   και  χωροχρονικά  δεδομένα (Her-
bert et al, 2008).  Ζημιά   στην αμυγδαλή των πρωτευόντων θηλαστικών διαταράσσει 
τη συναισθηματική επεξεργασία (Antoniadis, Winslow, Davis, & Amaral, 2009  
Chudasama, Izquierdo, & Murray, 2009) η οποία έχει   σημαντικές συνέπειες για την 
κοινωνική συμπεριφορά ειδικά όταν υπάρχει αλληλεπίδραση με άτομα του ίδιου  εί-
δους (Moreau, et al, 2013  Machado, Emery, et al, 2008  Kim & Hamann, 2007), 
ενώ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να αναλάβει την καθοδήγηση του υπό-
λοιπου εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου του λογικού (Goleman 2011α).  

Η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου δίνει στην αμυγδαλή μια προνομιούχο θέση. Μια 
ιδιαίτερα πρακτικής αξίας παρατήρηση είναι πως τα αισθητηριακά σήματα μεταβιβά-
ζονται προς το θάλαμο και ύστερα προς την αμυγδαλή ενώ ένα επόμενο σήμα οδεύει 
προς το νεοφλοιό. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία φτάνει πρώτα στην αμυγδαλή η 
οποία αποκτά το δικαίωμα της αντίδρασης πριν από  τον σκεπτόμενο εγκέφαλο. H 
αμυγδαλή μπορεί να μας κάνει να αντιδράσουμε ακαριαία και πιο γρήγορα από τον 
«αργό» νεοφλοιό ο οποίος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί το σχέ-
διο της δράσης του   (LeDoux, 2003  LeDoux,  2000  LeDoux,  1998  Kandel, 
1999). Στα ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου που περνούν μέχρι να αντιληφθού-
με κάτι, κατανοούμε ασυναίσθητα τι είναι αυτό και αν μας αρέσει. Το γνωστικό ασυ-
νείδητο μας παρέχει την αντίληψη της ταυτότητας αυτού που βλέπουμε αλλά και το 
θετικό ή το αρνητικό του πρόσημο. Τα συναισθήματά μας δείχνουν να έχουν δικό 
τους μυαλό το οποίο μπορεί να λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από το λογικό εγκέ-
φαλο (Goleman, 2011α), ενώ  θεωρούνται  τυπικά απαραίτητα στη λήψη λογικών α-
ποφάσεων (Damagio, 1994). Αυτή η ανεξάρτητη λειτουργία του συναισθηματικού 
εγκέφαλου, η οποία αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει την ανάγκη επιβίωσης του αν-
θρώπου της Πλειστόκαινου περιόδου,  δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφήνεται στην 
τύχη της στην εποχή της μετανεωτερικότητας. Η εκπαίδευση έχει ένα πολύ σημαντι-
κό ρόλο να παίξει σε αυτή τη λειτουργία, η οποία καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, 
την κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. 

Μνήμη - Συναισθηματική μνήμη 

Η µνήµη είναι η διαδικασία που  κωδικοποιεί, αποθηκεύει και ανακαλεί πληροφορίες, 
οι οποίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του οργανισµού μέσα από τη διαδικασία της 
απόκρισης των ερεθισµάτων που δέχεται. Η µάθηση είναι η διαδικασία κατά την ο-
ποία η αποκτηθείσα  πληροφορία αποθηκεύεται στο σύστηµα της µνήµης, ώστε να 
µπορεί αργότερα να ανακληθεί (Σιδηροπούλου, 2015).   Η σημασία της ικανότητας 
μνήμης είναι καθοριστική για τη μάθηση. Οι μνημονικές λειτουργίες είναι δυνατόν να 
εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου.         

Το υπόβαθρο της μνήμης είναι ένα φυσικό αποτύπωμα στον εγκέφαλο, αναφέρεται 
ως μνημονικό αποτύπωμα (memory trace) ή έγγραμμα (engram) και ταυτίζεται με την  
έννοια της αναπαράστασης. Θεωρείται δηλαδή, ως το σύνολο των αλλαγών στον ε-
γκέφαλο, οι οποίες στηρίζουν το φαινόμενο της μνήμης. Μεταξύ των κεντρικών ζη-
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τημάτων που αφορούν το μνημονικό αποτύπωμα είναι το είδος των ερεθισμάτων που 
το προκαλούν,  η περιοχή ή οι περιοχές στον εγκέφαλο που συμμετέχουν καθώς και η 
σταθερότητά του στον χρόνο (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015). Η διαδικασία ανάκλησης 
της μνήμης διακρίνεται στο στάδιο της απόκτησης (εκμάθηση), της παγίωσης, της 
αποθήκευσης, της ανάκλησης και της επανα-παγίωσης ενώ η συναισθηματική μνήμη 
κατέχει μια διακριτή θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα είδη της μνήμης (Σιδηροπούλου, 
2015).   Εναλλακτικά, το μνημονικό αποτύπωμα θεωρείται ότι είναι η νευρωνική αλ-
λαγή, αποτέλεσμα μιας νοητικής εμπειρίας, της οποίας η συγκράτηση  επιτρέπει στο 
υποκείμενο σε έναν μεταγενέστερο χρόνο, να έχει νοητικές εμπειρίες τέτοιου είδους 
που δεν θα ήταν δυνατόν να έχει χωρίς την δημιουργία του αποτυπώματος (Tulving, 
2007).  Ο Morris Moscovitch αναφέρει ότι το  μνημονικό αποτύπωμα είναι η αναπα-
ράσταση ενός κωδικοποιημένου συμβάντος   ή μιας εμπειρίας (Moscovitch, 2007).  
Ενώ μεγάλο μέρος των αναπαραστάσεων δημιουργείται μέσω της εμπειρίας (Ainge & 
Langston, 2012 · Langston et al., 2010  Wills, Cacucci, Burgerss, & O’Keefe, 2010) 
κάποιες ήδη διαμορφωμένες αναπαραστάσεις, συνήθως αδρές, χρησιμεύουν για τη 
διαμόρφωση περισσότερο λεπτομερών αναπαραστάσεων.  Πρόσφατες έρευνες σχετι-
κές με τη συγκρότηση του συστήματος  αναπαράστασης και πλοήγησης στο περιβάλ-
λον, το οποίο τροποποιείται και προσαρμόζεται μέσω της εμπειρίας, αποτελούν στή-
ριξη για την άποψη της ύπαρξης  σχέσης μεταξύ μιας εγγενούς οργανωτικής δομής 
στο νευρικό σύστημα και της επίδρασης του περιβάλλοντος σε αυτήν (Παπαθεοδω-
ρόπουλος, 2015). Ενεργοποίηση της αμυγδαλής και των συνδέσεών της με τις περιο-
χές αναπαράστασης της βιωματικής εμπειρίας σε συνδυασμό με νευροδιαβιβαστικές 
και ορμονικές δράσεις στις εμπλεκόμενες περιοχές συνεπάγεται ενδυνάμωση της 
μνημονικής παγίωσης της εμπειρίας (Krugers & Hoogenraad, 2009 Krugers et al., 
2010  McIntyre et al., 2012).  

Συναισθηματική Μάθηση – Η Λειτουργία και το Πεδίο Μετασχηματισμού 

Επιστημονικός όρος που να αποδίδει ακριβώς την έννοια του συναισθήματος, δεν έχει 
δοθεί έως σήμερα. Στην καθημερινότητά μας, χρησιμοποιούμε τον όρο αναφορικά με 
τα αισθήματα και τη διάθεσή μας αλλά  και με τον  τρόπο που αυτά εκφράζονται στην 
έκδηλη συμπεριφορά μας (Kandel, 1999). Οι επιμελητές της Ελληνικής έκδοσης του 
βιβλίου του Goleman,  Συναισθηματική Νοημοσύνη,  ορίζουν το συναίσθημα, ως μια 
σύνθετη κατάσταση αυξημένης αντίληψης ενός αντικειμένου με σωματικές αλλαγές 
μεγάλης διάρκειας και εκτίμηση που κατευθύνεται προς την προσέγγιση ή την απο-
φυγή. Η παρακίνηση  για πράξη αποτελεί μια από τις ισχυρότερες υποκειμενικές ε-
μπειρίες του συναισθήματος στην κατεύθυνση της ετυμολογικής προέλευσης του αγ-
γλικού όρου συναίσθημα (emotion) – ώθηση (motivation) (Goleman, 2011α). Οι εγ-
γραφές, τα αποτυπώματα στην αμυγδαλή, επηρεάζουν την συμπεριφορά μας και κα-
θορίζουν σε σημαντικό βαθμό την συναισθηματική μας νοημοσύνη (Goleman, 
2011α). Εδώ γεννάται το ερώτημα: Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αμυγδαλή λει-
τουργεί ως ένα συναισθηματικό παλίμψηστο στο οποίο μπορούμε να επανεγγράψου-
με τα μνημονικά αποτυπώματα μας;  Με άλλα λόγια, το μνημονικό αποτύπωμα ενός 
συναισθήματος  μπορεί να επανεγγραφεί με επόμενο;  Οι ερευνητικές μελέτες δεί-
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χνουν ότι ένα ισχυρό αποτύπωμα στην αμυγδαλή δεν φεύγει εντελώς. Η διαδικασία 
της επαναμάθησης όμως διδάσκει το νεοφλοιό να παρεμβαίνει και να ελέγχει τη λει-
τουργία της αμυγδαλής (Kim & Hamann 2007 Milad et al, 2009  LeDoux, 1993). 
Αυτή η παρέμβαση, στη βάση της συνεργασίας συναισθηματικού και λογικού εγκε-
φάλου, αποτελεί παράδειγμα  μετασχηματίζουσας συναισθηματικής μάθησης. Η με-
τασχηματίζουσα μάθηση, η οποία επιδιώκει να παρέμβει στα πλαίσια αναφοράς με 
βάση τα οποία αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας (Mezirow, 
1991) εκτός από ενήλικες εκπαιδευόμενους αφορά και σε μαθητές της τυπικής εκπαί-
δευσης, ιδιαίτερα στη διαδικασία του μετασχηματισμού των προκαταλήψεων. Άλλω-
στε ο μετασχηματισμός των νοητικών συνηθειών γίνεται με την αλλαγή όχι μόνο ό-
σων γνωρίζουμε αλλά και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματι-
κότητα και μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας (αναπλαισίωση) (Mezirow, 1985).  
Πολλές έντονες συναισθηματικές μνήμες χρονολογούνται από τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του παιδιού και όπως αναφέρει ο LeDoux, ο ιππόκαμπος, υπεύθυνος για τις α-
φηγηματικές αναμνήσεις και ο νεοφλοιός, έδρα της λογικής σκέψης, επειδή δεν ανα-
πτύχθηκαν κατά την παιδική ηλικία  στο ίδιο επίπεδο με την  αμυγδαλή (LeDoux, 
1993) της παραχώρησαν μια προνομιούχο θέση. Όπως λέει ο Thomas Pettigrew «οι 
προκαταλήψεις είναι ένα είδος συναισθηματικής παιδείας, μεγαλώνοντας μπορεί να 
θελήσεις να αλλάξεις τις προκαταλήψεις της παιδική σου ηλικίας, αλλά ενώ μπορείς να 
μεταβάλεις τις πνευματικές σου πεποιθήσεις είναι σχεδόν αδύνατο να μεταβάλεις τα 
βαθύτερα συναισθήματα που οι προκαταλήψεις σου έχουν δημιουργήσει σε αυτή την 
ηλικία» (Goleman, 2011β σ.49).  Οι προκαταλήψεις συνιστούν ένα εσωτερικό εμπό-
διο στη μάθηση, πρόκειται για απόψεις στρεβλές που αφορούν ζητήματα εθνότητας, 
φυλής ή φύλου (Rogers, 1996) και αποτελούν μια μορφή συναισθηματικής μάθησης, 
άρα είναι δυνατή η επαναμάθησή τους (Goleman, 2011β).  

Όσο πιο έντονη είναι η διέγερση της αμυγδαλής τόσο πιο έντονο το αποτύπωμα που 
εγχαράζεται σε αυτή. Ο εγκέφαλος έχει δυο συστήματα μνήμης. Το ένα αφορά στα 
συνηθισμένα και το άλλο στα συγκινησιακά φορτισμένα γεγονότα. Ο σκεπτόμενος 
εγκέφαλος αναπτύχθηκε από τον συγκινησιακό εγκέφαλο. Ο συγκινησιακός εγκέφα-
λος υπήρξε πολύ καιρό πριν υπάρξει ο λογικός.  Το μνημονικό αποτύπωμα μπορεί να 
είναι ισχυρό ή λιγότερο ισχυρό, μπορεί να παραμένει ενεργό, λιγότερο ή περισσότερο 
χρόνο. Σαν αναπαράσταση ενός κωδικοποιημένου συμβάντος μπορεί να επανακωδι-
κοποιείται και να αντικαθίσταται,  μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση του ίδιου 
του συμβάντος και την επαναξιολόγηση της εμπειρίας. Μια συναισθηματική εμπειρία 
είναι αποτέλεσμα μιας προηγούμενης συναισθηματικής διεργασίας (Fellous, Armony 
& LeDoux, 2002), άρα και κάθε επόμενη μπορεί να καθοριστεί από την παρούσα ε-
φόσον αυτή είναι ικανή να αλλοιώσει το μνημονικό αποτύπωμα. Αυτό το τελευταίο,  
μπορεί να χαρακτηριστεί και ως η νομιμοποίηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης με 
στόχο το μετασχηματισμό των μνημονικών αποτυπωμάτων που εδράζονται στην α-
μυγδαλή. Μάλιστα, όταν αυτό συμβαίνει κατά την διάρκεια μιας ελεγχόμενης μαθη-
σιακής διαδικασίας, με τόπο και χρόνο που αυτή ορίζει, τότε η μάθηση μέσα από τη 
συναισθηματική εμπειρία μπορεί να συμβάλει εκτός από το μετασχηματισμό ιδεών,  
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στάσεων, αντιλήψεων και στη συμφιλίωση, τη λειτουργική συνεργασία του συναι-
σθηματικού με το λογικό εγκέφαλο.  

Συζήτηση 

 Οι προκαταλήψεις είναι ένα είδος συναισθηματικής παιδείας που διδάσκεται στην 
αρχή της ζωής. Θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να ξεριζωθούν ακόμα και σε αυτούς 
που συνειδητοποιούν το λάθος της συντήρησής τους, αφού ενώ μπορούμε να αλλά-
ξουμε τις πνευματικές μας πεποιθήσεις δεν μπορούμε εύκολα να εξαλείψουμε τα βα-
θύτερα συναισθήματά μας (Goleman, 2011β). Η διεργασία της συναισθηματικής μά-
θησης, μπορεί να αποτελέσει μια μορφή μετασχηματίζουσας μάθησης στην τυπική 
εκπαίδευση, στηριζόμενη όχι τόσο στον ορθολογικό διάλογο και τον κριτικό στοχα-
σμό (Mezirow, 2009) αλλά στην συναισθηματική επαναμάθηση και επαναπαγίωση. 
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μετασχηματίσουμε, δια μέσου της συναισθηματικής 
εμπειρίας, την αναπαράσταση, δηλαδή  το  μηχανισμό μέσω του οποίου συγκροτείται 
ένα ανάλογο της εξωτερικής και εσωτερικής του οργανισμού πραγματικότητας στο 
νευρικό σύστημα (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015). Το ερώτημα που γεννάται εδώ  αφο-
ρά τα εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  ειδικά στην τυπι-
κή εκπαίδευση.  Ένας από τους τρόπους που μας επιτρέπει να εισχωρήσουμε στην 
παγωμένη εικόνα μέσα στην αμυγδαλή και ειδικά για τα παιδιά είναι η τέχνη 
(Goleman, 2011β). Η σχέση του συναισθήματος με την τέχνη είναι αμφίδρομη. Από 
τη μια μεριά το συναίσθημα είναι προϋπόθεση δημιουργίας, από την άλλη η δημιουρ-
γία συναισθήματος είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς της τέχνης: να αγγίξει δη-
λαδή, το θυμικό του αποδέκτη της, ώστε να εκμαιεύσει και από  αυτόν συναισθήματα 
ανάλογα με αυτά που κινητοποίησαν τον καλλιτέχνη (Γαλανάκη, 2011). Η τέχνη λοι-
πόν, ως εκπαιδευτικό εργαλείο, θα μπορούσε να έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο στη δια-
δικασία της συναισθηματικής μάθησης χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλα εκ-
παιδευτικά εργαλεία με την ανάλογη εκπαιδευτική μεθοδολογία που οφείλει να τα 
συνοδεύει. Ένα πολύ καλό παράδειγμα εφαρμογής  της  τέχνης στη  διδακτική  μεθο-
δολογία της μετασχηματίζουσας μάθησης αποτελεί  η μέθοδος που έχει αναπτύξει ο 
Κόκκος (Κόκκος, 2012  Κόκκος,  2011 ). Αυτή η μέθοδος προτείνεται για την εκπαί-
δευση ενηλίκων και στοχεύει στην κριτική προσέγγιση των θεμάτων μέσα από την 
αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας σε συνδυασμό με τον τρόπο  με τον οποίο η 
Μέγα έχει προσαρμόσει στο πλαίσιο της ενήλικης μάθησης το εφαρμοσμένο πρό-
γραμμα της Ορατής Σκέψης (Κόκκος & Μέγα, 2007). Μια ανάλογη  εκπαιδευτική 
μεθοδολογία, που δεν θα εστιάζει  στην  αισθητική εμπειρία  αλλά στη διεργασία  της 
συναισθηματικής εμπειρίας, της συναισθηματικής μάθησης, απομάθησης και επανα-
μάθησης και θα απευθύνεται σε ανηλίκους μαθητές της τυπικής εκπαίδευσης  αποτε-
λεί ένα επόμενο ζητούμενο. Ασφαλώς τα στοιχεία του ορθολογικού διαλόγου και του 
κριτικού στοχασμού, έστω και σε δεύτερο πλάνο, θα πρέπει να εμπεριέχονται αφού η 
συνεργασία λογικού και συναισθηματικού εγκέφαλου και η λειτουργική αλληλεπί-
δρασή τους αποτελεί σταθερό ζητούμενο που προάγει τη συναισθηματική νοημοσύνη 
και τη νοητική ικανότητα.  
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Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές διαπιστώσεις 

Ιορδανίδου Φωτεινή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
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fiordan2015@gmail.com 

Περίληψη  

Η ανάπτυξη της συνεργασίας αποτελεί πρόκληση αλλά και ζητούμενο, τόσο για τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, όσο και για την ποιοτική αναβάθμιση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παρά τα οφέλη, η συνεργασία δεν είναι εύκολα επι-
τεύξιμη, καθώς προκύπτουν συχνά εμπόδια. Στο πλαίσιο του ανωτέρω προβληματι-
σμού η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί τμήμα της διπλωματικής εργασίας που 
εκπονήθηκε στο ΕΑΠ το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, έχει ως σκοπό να διερευνήσει αν 
συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί, καθώς και αν υπάρχουν εμπόδια που δυσχεραίνουν 
την ανάπτυξη της συνεργασίας τους, μέσω της καταγραφής των απόψεων των εκπαι-
δευτικών που υπηρετούν στα πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία της Χαλκιδικής. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015-16 σε δείγμα 182 εκπαιδευτικών. Η στατι-
στική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SΡSS.  Η έρευνα αποκαλύ-
πτει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη τη συνεργασία για την επίτευξη των 
στόχων του εκπαιδευτικού οργανισμού. Επίσης εκτιμούν ότι υπάρχει συνεργασία με-
ταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, εκτιμούν ότι υπάρ-
χουν εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: συνεργασία, οφέλη, εμπόδια 

Εισαγωγή 

Το σύγχρονο σχολείο χρειάζεται ένα δάσκαλο που θα είναι ο συντονιστής, διαμεσο-
λαβητής και εμψυχωτής στη μαθησιακή διαδικασία, ο σύμβουλος που θα εμπνέει, θα 
ενθαρρύνει τις προσπάθειες των μαθητών/τριών του (Τζάνη, 2006). Παράλληλα, βα-
σίζεται και στον καταρτισμένο επιστήμονα, τον «στοχαζόμενο ερευνητή και καινοτό-
μο εκπαιδευτικό» (Ξωχέλλης, 2001, σελ. 105), που διαθέτει μεταξύ άλλων και έντονη 
διάθεση για συνεργασία (Ανθοπούλου, 1999). 

Ως συνεργασία ορίζεται η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ τουλάχιστον δύο ισότιμων 
μερών που ασχολούνται εθελοντικά για κοινή λήψη αποφάσεων, καθώς εργάζονται 
προς την επίτευξη ενός κοινού σκοπού (Cook & Friend, 1993 · Gable & Manning, 
1997) με αλληλοϋποστήριξη και αλληλοσυμπαράσταση (Σιγάλα & Τσιγγινού, 2016). 

Στα χαρακτηριστικά της έννοιας της εκπαιδευτικής συνεργασίας συγκαταλέγονται τα 
εξής: Είναι αυθόρμητη και εθελοντική. Βασίζεται στην ισοτιμία. Απαιτεί κοινό στό-
χο. Περιλαμβάνει συνυπευθυνότητα για λήψη σημαντικών αποφάσεων. Περιλαμβάνει 
συνευθύνη για τα αποτελέσματα. Βασίζεται σε κοινούς πόρους (Cook & Friend, 1993 
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· Gable & Manning, 1997 · Hargreaves, 1994 · Καραγιάννη & Κλαδάκης, 2012).  
Οφέλη της συνεργασίας 

Ένα από τα ελπιδοφόρα οφέλη της συνεργασίας είναι οι πολλές ευκαιρίες που προ-
σφέρει στους εκπαιδευτικούς να μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για εκπαι-
δευτικά θέματα (Barth, 1990a). Επίσης όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Για-
κουμή και Θεοφιλίδης (2012), η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι «πρώ-
τιστης σημασίας» (σελ.480), υπό την έννοια ότι ενώνοντας τις γνώσεις, δυνατότητες 
και εμπειρίες τους γίνονται πιο αποτελεσματικοί στη διδασκαλία τους (Γιακουμή & 
Θεοφιλίδης, 2012 · Day, 2003). Παράλληλα επηρεάζεται θετικά η γενικότερη στάση 
και συμπεριφορά τους, καθώς η συνεργασία τους δίνει τη δυνατότητα να βιώνουν την 
αίσθηση του «ανήκειν» στο σχολείο (Bouchamma, Savoie, & Basque, 2012). Όσο 
μάλιστα εξελίσσεται και βελτιώνεται η συνεργασία και κατ’ επέκταση η εμπιστοσύνη 
και ο σεβασμός, τόσο βελτιώνεται και η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας (Cook & Friend, 1993 · Smith & Scott, 1990), καθώς και η ποιότητα της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης (Barth,1990a · Bouchamma et al., 2012 · Γιακουμή & Θεοφι-
λίδης, 2012 · Καραγιάννη & Κλαδάκης, 2012), που αποτελεί σκοπό του σύγχρονου 
σχολείου. 

Εμπόδια στη συνεργασία 

Ωστόσο, η συνεργασία είναι μια διαδικασία που δεν πραγματοποιείται εύκολα και 
αυτόματα (Barth,1990a), αλλά σταδιακά, μέσω δομών που αναπτύσσονται ενσυνείδη-
τα μέσα στο σχολείο (Πομάκη, 2007). Απαιτείται δε υπομονή και ιδιαίτερη προσοχή 
(Cook & Friend, 1993 · Smith & Scott, 1990), καθώς προκύπτουν συχνά εμπόδια, που 
προέρχονται από: 
→ την έλλειψη επαρκούς χρόνου για συναντήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και για 
κοινό σχεδιασμό (Goddard et al., 2010 · Nathan, 2008),  
→ τον μεγάλο αριθμό υπηρετούντων εκπαιδευτικών ((Hargreaves & Hopkins, 1994), 
→ την αδυναμία πραγματοποίησης συχνών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκό-
ντων (Bouchamma et al., 2012 · Nathan, 2008),   
→ την επιφυλακτικότητα των παλαιοτέρων εκπαιδευτικών να συνεργαστούν με τους 
νεότερους (Κατσουλάκης, 1999 · Σάχου, 2012), 
→ διάφορα ψυχολογικά εμπόδια, όπως φόβος (Hargreaves, 1980), ανασφάλεια, αμυ-
ντικότητα και άλλες συναισθηματικές αντιδράσεις (Smith & Scott, 1990) με αποτέλε-
σμα οι εκπαιδευτικοί να οδηγούνται σε απομόνωση (individualism), προσπαθώντας 
μόνοι να επιτελέσουν το εκπαιδευτικό τους έργο (Feiman- Nemser & Floden, 1986). 

Η σημερινή κατάσταση – Διαπιστώσεις – Προβληματισμοί 

Η συνεργασία θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη για την επίτευξη των εκπαιδευτι-
κών στόχων. Ωστόσο επηρεάζεται αρνητικά από τη διάρθρωση, δομή και λειτουργία 
των εκπαιδευτικών οργανισμών (Καραγιάννη & Κλαδάκης, 2012). Η διάρθρωση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος φαίνεται ότι εμποδίζει την ανάπτυξη συνεργα-
σίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικό – διευ-
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θυντή – σχολικό σύμβουλο), πιθανότατα λόγω του συγκεντρωτικού του χαρακτήρα 
(Καραγιάννη & Κλαδάκης, 2012). Επίσης σήμερα, κυρίως στα πολυθέσια σχολεία, 
που λειτουργούν με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, φαίνεται 
ότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί η συνεργασία, κυρίως λόγω της οργανωτικής δο-
μής και λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα όπως επισημαίνει η Καραγιάννη (όπ.ανάφ. 
στο Καραγιάννη & Κλαδάκης, 2012), η συνεργασία να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπε-
δα, καθώς οι σχέσεις των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται από δημοσιοϋπαλληλική 
τυπικότητα. 

Διεξαγωγή της έρευνας – Στόχος – Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι προβληματισμοί που αναδύθηκαν μέσα από τη σχετική συζήτηση αποτέλεσαν το 
έναυσμα για την ερευνητική προσπάθεια. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έχει ως 
σκοπό να διερευνήσει αν συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί, καθώς και αν υπάρχουν 
εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας τους, μέσω της καταγρα-
φής των απόψεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα πολυθέσια Δημοτικά Σχο-
λεία της Χαλκιδικής. Με βάση το γενικό σκοπό διατυπώνονται οι ακόλουθες ερευνη-
τικές υποθέσεις:  
Υ1. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη τη συνεργασία για την επίτευξη των στό-
χων του εκπαιδευτικού οργανισμού. 
Υ2. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Υ3. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυ-
ξη της συνεργασίας. 

Το δείγμα και η μέθοδος 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016, αφού είχε προηγηθεί η έ-
γκρισή της από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με τη χρήση γρα-
πτού ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο δόθηκε σε εκπαιδευτικούς που υπηρε-
τούσαν στα δώδεκα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π) της Χαλκιδικής. Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι συγκε-
κριμένες σχολικές μονάδες είναι ότι υπηρετούν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. 

Συμπληρώθηκαν 182 ερωτηματολόγια, τα οποία και κατέληξαν σε στατιστική ανάλυ-
ση. Θεωρήθηκε ότι τα 182 ερωτηματολόγια επαρκούν για να υπάρχουν αρκετά έγκυ-
ρα αποτελέσματα που να μπορούν να εφαρμοστούν στον πραγματικό πληθυσμό των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δώδεκα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ 
της Χαλκιδικής. Ο πληθυσμός αυτός είναι 262 άτομα και με αυτά τα δεδομένα, υπάρ-
χει επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και περιθώριο σφάλματος 4,02%. Αυτά τα μεγέθη εί-
ναι αποδεκτά ώστε να θεωρηθεί ότι τα αποτελέσματα θα είναι έγκυρα για προβολή 
στον πληθυσμό κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος (ερωτ. 1–7) α-
φορά  στη συγκέντρωση δημογραφικών – προσωπικών - υπηρεσιακών στοιχείων. Στο 

881

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 
 

 

δεύτερο μέρος υπάρχει μία (1) ερώτηση που αφορά την άποψη των συμμετεχόντων 
αναφορικά με την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στο τρίτο 
μέρος υπάρχουν τρεις (3) ερωτήσεις στις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί να τοπο-
θετηθούν ως προς αν συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς – Διευθυ-
ντή/ντρια – Σχολικό Σύμβουλο. Τέλος, στο τέταρτο μέρος υπάρχει μία (1) ερώτηση 
στην οποία οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν τις απόψεις τους αναφορικά με τους λό-
γους που εμποδίζεται η συνεργασία τους. Η έρευνα βασίστηκε κυρίως στην εκτετα-
μένη ποσοτική ανάλυση δεδομένων µε τη βοήθεια του στατιστικού λογισμικού SPSS. 
Η ανάλυση έγινε με πίνακες συνάφειας και με κατάλληλους ελέγχους χ2, ώστε να 
διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών των ποσοστών. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Για την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων παρουσιάζονται παρακάτω τα αποτε-
λέσματα (έλεγχος συχνοτήτων και έλεγχος επιρροής). 
Ως προς το φύλο (ερ. 1), οι γυναίκες αποτελούν το 63,22% και οι άντρες το 36,78% . 
Ως προς την ηλικία (ερ. 2) το μεγάλο ποσοστό του δείγματος (47,5%) είναι 43-52 ε-
τών, το 14,9%  22-32 ετών, το 24,3%  33-42 ετών και το 13,3% άνω των 52 ετών.  Ως 
προς την ειδικότητα (ερ. 3), οι δάσκαλοι αποτελούν το 62,09% του δείγματος και οι 
λοιπές ειδικότητες το 37,91%. Ως προς την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 
τίτλου (ερ. 4), το 18,44% του δείγματος έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και μόνο το 0,56% 
έχει διδακτορικό τίτλο. Ως προς τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας (ερ. 5) το 32,58% του 
δείγματος έχει έως 10 χρόνια, το 37,64% έως 20 χρόνια και το 29,78% πάνω από 21 
χρόνια υπηρεσίας. Ως προς τη θέση τους στη σχολική μονάδα (ερ. 6) το 54,95% του 
δείγματος κατέχει οργανική θέση, το 13,74% είναι με απόσπαση, το 23,63% αναπλη-
ρωτές και το 7,69% στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.  Ως προς το βαθμό αστικότητας της 
περιοχής του σχολείου (ερ. 7) το 76,92%  υπηρετεί σε σχολεία ημιαστικής και το 
22,53% σε σχολεία αστικής περιοχής. Όσο αφορά την ερώτηση 8 «Πόσο απαραίτητη 
θεωρείτε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών προκειμένου να είναι αποτελεσματικότε-
ρη η εκπαιδευτική διαδικασία;», το 93,41% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι πολύ 
απαραίτητη, ενώ το 6,04%% και το 0,55% θεωρούν αντίστοιχα ότι είναι μερικώς ή 
καθόλου απαραίτητη η συνεργασία. Ως προς την ερώτηση 9 «Συνεργάζεστε με τους 
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής σας μονάδας;», το 60,77% του δείγματος 
απαντά συνεργάζεται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, ενώ το 37,57% και το 
1,66% απαντούν αντίστοιχα ότι συνεργάζονται λίγο ή καθόλου. Στην ερώτηση 10 
«Πώς κρίνετε τη συνεργασία και την υποστήριξη που έχετε από τον/την Διευθυ-
ντή/ντρια της σχολικής σας μονάδας;», το 89,56% των συμμετεχόντων την εκτιμά ως 
καλή, το 8,24% ούτε καλή, ούτε κακή και το 2,20% ως κακή. Αναφορικά με την ερώ-
τηση 11 «Πώς κρίνετε τη συνεργασία και την υποστήριξη που έχετε από τον/την 
Σχολικό Σύμβουλο της ειδικότητάς σας;» το 54,50% του δείγματος κρίνει τη συνερ-
γασία ως καλή, το 38,46% ούτε ως καλή, ούτε ως κακή και το 7,14% ως κακή. Το 
συγκεκριμένο εύρημα σε συνδυασμό με τα χρόνια υπηρεσίας (ερ. 5) αποκαλύπτει ότι 
οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας κρίνουν τη συνεργασία αρνητικό-
τερα, ενώ οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα χρόνια την κρίνουν πιο θετικά (πίνακες 1, 2). 

882

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 
 

 

Πίνακας 1. Συνάφεια συνεργασίας και υποστήριξης  
από τον/την Σχολικό Σύμβουλο και χρόνια υπηρεσίας 

 
Πίνακας 2.Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 
 

 
 
 
 
Ως προς την ερώτηση 12 «Ποιοι από τους παρακάτω λόγους θεωρείτε ότι εμποδίζουν 
τη δική σας συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής σας μονά-
δας;», οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Λόγοι που εμποδίζουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

 

Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων 

Αρχικά και σε σχέση με το αν η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα που διαμορφώνε-
ται μέσα στα πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ καθιστά τη συνεργασία μεταξύ 
των εκπαιδευτικών απαραίτητη, τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (93,41%) τη θεωρούν πολύ απαραίτητη. Το αποτέλε-
σμα της έρευνας το οποίο συγκλίνει με την έρευνα του Νεβεσκιώτη (2011), μπορεί να 
αποδοθεί στο γεγονός ότι η συνεργασία συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη γνώσεων των 
εκπαιδευτικών ώστε να διεκπεραιώνουν καλύτερα το παιδαγωγικό τους έργο (Day, 
2003), όσο και στις  επιδόσεις των μαθητών/τριών (Bouchamma et al., 2012 · Για-
κουμή & Θεοφιλίδης, 2012 · Πομάκη, 2007 · Smith & Scott, 1990). Συνεπώς, επιβε-
βαιώνεται  η Υ1 ερευνητική υπόθεση. 

Όσο αφορά το επίπεδο συνεργασίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, η έρευνα έδειξε 
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ότι το 60,77% των εκπαιδευτικών συνεργάζονται. Ωστόσο το γεγονός ότι το 39,23% 
των εκπαιδευτικών συνεργάζονται λίγο ή και καθόλου με τους συναδέλφους τους 
μπορεί να αποδοθεί είτε σε ψυχολογικούς λόγους, όπως φόβο, ανασφάλεια, αμυντικό-
τητα και άλλες συναισθηματικές αντιδράσεις (Πομάκη, 2007), είτε και σε τεμπελιά ή 
αδιαφορία ή ακόμα να είναι αποτέλεσμα αντίστασης στις εκπαιδευτικές αλλαγές 
(Smith & Scott, 1990). Σχετικά με τη συνεργασία και υποστήριξη από τον/τη Διευθυ-
ντή/ντρια της σχολικής μονάδας, τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κρίνουν ως καλή τη συνεργασία και υποστήρι-
ξη από τον Διευθυντή/ντρια. Το αποτέλεσμα της έρευνας το οποίο συγκλίνει και με 
σχετική έρευνα (Νεβεσκιώτης, 2011) μπορεί να αποδοθεί στο ότι ο/η Διευθυ-
ντής/ντρια αποτελεί τον άμεσο και οικείο συνεργάτη για κάθε εκπαιδευτικό. Αναφο-
ρικά με τη συνεργασία και υποστήριξη από τον/την Σχολικό Σύμβουλο η έρευνα έ-
δειξε ότι το 54,40% των εκπαιδευτικών την κρίνουν ως καλή. Το δεδομένο αυτό μπο-
ρεί να αποδοθεί στο ότι ο/η Σχολικός Σύμβουλος αποτελεί τον βοηθό και συνεργάτη 
που ενημερώνει και καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό όταν αυτός νιώθει ανεπαρκής ή ά-
πειρος (Καραγιάννη & Κλαδάκης, 2012). Επίσης το γεγονός ότι το 38,46% των εκ-
παιδευτικών κρίνουν τη συνεργασία και υποστήριξη από τον/την Σχολικό Σύμβουλο 
ούτε ως καλή ούτε ως κακή, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Σχολικοί Σύμ-
βουλοι έχουν πολλά σχολεία στην περιοχή ευθύνης τους και δεν είναι πάντα εύκολο 
να επεμβαίνουν άμεσα όταν προκύπτει ανάγκη. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί με περισ-
σότερα χρόνια υπηρεσίας φαίνεται ότι κρίνουν τη συνεργασία και υποστήριξη από 
τον/την Σχολικό Σύμβουλο αρνητικότερα σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους με 
λιγότερα χρόνια υπηρεσίας. Το δεδομένο αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι εκπαι-
δευτικοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας θεωρούν ότι έχουν τις γνώσεις και κυρίως 
την εμπειρία να μπορούν να διαχειρίζονται εύκολα τα εκπαιδευτικά θέματα και ως εκ 
τούτου η στήριξη από τον/την Σχολικό Σύμβουλο θεωρείται περιττή. Συνεπώς επιβε-
βαιώνεται η Υ2 ερευνητική υπόθεση.  

Αναφορικά με τους λόγους που εμποδίζουν τη συνεργασία, τα ερευνητικά δεδομένα 
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως κυριότερο λόγο την μη έγκαιρη στελέχωση 
της σχολικής μονάδας (57,46%). Το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο συγκλίνει με σχετική 
έρευνα (Μπούργος, 2012) θεωρείται αναμενόμενο, διότι η μη έγκαιρη στελέχωση, 
είτε λόγω καθυστερημένων προσλήψεων αναπληρωτών είτε λόγω αποσπάσεων του 
προσωπικού, δυσχεραίνει τη λειτουργία των σχολείων κυρίως στο πρώτο διάστημα 
του σχολικού έτους (Δάρρα κ.συν., 2010), δημιουργώντας κατά συνέπεια εμπόδια 
στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως ένα 
ακόμα σοβαρό παράγοντα που εμποδίζει τη συνεργασία το διαφορετικό εργασιακό 
ωράριο των εκπαιδευτικών (54,7%). Η συγκεκριμένη επιλογή των εκπαιδευτικών θε-
ωρείται αναμενόμενη, καθώς η δομή του Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος 
είναι τέτοια, που αναγκάζει ένα μεγάλο αριθμό υπηρετούντων εκπαιδευτικών, είτε να 
έχει διαφορετικό εργασιακό ωράριο μέσα στην ίδια τη σχολική μονάδα, είτε να μετα-
κινείται και προς άλλες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ανάπτυξη συνεργασίας. 
Ως ένα ακόμα σοβαρό εμπόδιο αναδεικνύεται  και η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου 
(48,07%). Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς όπως υποστηρίζουν 
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πολλοί μελετητές, αποτελεί βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της συνεργασίας. Οι συ-
χνές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από σχολείο σε σχολείο για την 
κάλυψη του εργασιακού ωραρίου, η δομή του Ωρολογίου Προγράμματος, ο εργασια-
κός φόρτος, συντελούν στο να μην υπάρχει διαθέσιμος χρόνος με αποτέλεσμα να 
στερούνται οι εκπαιδευτικοί τη δυνατότητα συζήτησης σε παιδαγωγικά θέματα (God-
dard et al., 2010 · Nathan, 2008). Εμπόδια στη συνεργασία αποτελούν επίσης ο μεγά-
λος αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών (25,97%), εύρημα που συγκλίνει με 
την έρευνα του Μπούργου (2012), καθώς και η αδυναμία πραγματοποίησης συχνών 
συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων (21,55%). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 
αποδοθεί στην ταύτιση του υποχρεωτικού προγράμματος με τη λήξη του εργασιακού 
ωραρίου, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν την ευκαιρία για συζήτηση 
σε παιδαγωγικά θέματα (Bouchamma et al., 2012 · Καραγιάννη & Κλαδάκης, 2012 · 
Nathan, 2008) και έτσι να οδηγούνται σε λήψη βιαστικών αποφάσεων αμφιβόλου α-
ποτελεσματικότητας (Cook & Friend, 1993 · Gable & Manning, 1997). Τέλος, αν και 
το ποσοστό των συμμετεχόντων που θεωρούν ότι εμπόδιο στη συνεργασία αποτελεί 
και η επιφυλακτικότητα των παλαιότερων εκπαιδευτικών να συνεργαστούν με τους 
νεότερους (19,34%) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αποτελεί ένα σοβαρό παράγοντα που 
δυσχεραίνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών (Κατσουλάκης, 1999 · Σάχου, 
2012). Συνεπώς, επιβεβαιώνεται και η Υ3 ερευνητική υπόθεση.  

Αντί επιλόγου 

Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται έγκυρα για προβολή στον πληθυ-
σμό που αντιστοιχεί στο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, σε καμία περίπτωση, η συγκε-
κριμένη έρευνα δε θεωρείται γενικεύσιμη στο συνολικό πληθυσμό των εκπαιδευτικών 
της χώρας. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθο-
ρίζει την ποιότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η φύση και ποιότητα των 
σχέσεων των εργαζόμενων ενηλίκων (Barth, 1990b), η περαιτέρω ολόπλευρη και σε 
βάθος διερεύνηση του θέματος θεωρείται απαραίτητη. Ως εκ τούτου προτείνεται μια 
ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων, όπως συνέ-
ντευξη και παρατήρηση. 
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Η σχέση μεταξύ γνώσης και εργασίας στη μεταβιομηχανική κοινωνία 

Σιατοπούλου –Σιάτη Στέλλα 
Εκπαιδευτικός  (Κοινωνιολόγος), Mεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία 

siatopou@otenet.gr 

Περίληψη 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες όπως και η εργατική  δύναμη έχουν αξία χρήσης μόνο 
αν έχουν ανταλλακτική αξία. Οποιαδήποτε μορφή εργασίας είτε χειρωνακτική, είτε 
διανοητική έχει ανταλλακτική αξία και  είναι χρήσιμη στον εργαζόμενο, μόνο αν εί-
ναι χρήσιμη στο κεφάλαιο και έχει αξία χρήσης για αυτό.   Σε καπιταλιστικές συνθή-
κες παραγωγής η γνώση, οι πληροφορίες και η τεχνολογία δεν μπορούν να αναπτύσ-
σονται ανεξάρτητα από την αξιοποίηση του κεφαλαίου και να μετατρέπονται σε ανε-
ξάρτητο παράγοντα. Ακόμα και η πιο διανοητική εργασία προϋποθέτει τη σωματική 
συμμετοχή του ανθρώπου, έστω και αν αυτή είναι μικρότερης σημασίας. Εφόσον 
λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει κυριολεκτικά ασώματη  εργασία μέσα στην οργάνωση 
της παραγωγής, ο διαχωρισμός ανάμεσα στη χειρωνακτική και στη διανοητική – άυλη 
εργασία που θεωρείται ότι προσφέρει αυτονομία στον κάτοχό της, είναι απλουστευτι-
κός. Η επένδυση της εργασίας με περισσότερες γνώσεις ανταποκρίνεται στην τάση να 
μετατρέπεται η ικανότητα για διανοητική εργασία σε εμπορεύσιμη εργατική δύναμη 
που εξαρτάται από το κεφάλαιο και αποτελεί παραγωγική του δύναμη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γνώση, Εργασία, Εκπαίδευση, Παραγωγή, Κεφάλαιο. 

Εισαγωγή 

Η  σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία  χαρακτηρίζεται και ως «κοινωνία της γνώσης». 
Ο χαρακτηρισμός αυτός επιβεβαιώνει  σε ιδεολογικό επίπεδο μια πραγματική τάση 
του σύγχρονου και τεχνολογικά αναπτυγμένου καπιταλισμού, που είναι «η χρήση της 
γνώσης στην εργασιακή διαδικασία ως άμεσα παραγωγική δύναμη» (Σταμάτης, 
2005). 

Στα μέσα του 18ου αιώνα οι κλασικοί της πολιτικής οικονομίας όρισαν ως παραγωγι-
κούς συντελεστές την εργασία, το κεφάλαιο και τη γη. Θεωρώντας την εργασία ως 
έναν ενιαίο παραγωγικό συντελεστή, απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη δύναμη της 
μυϊκής εργασίας χωρίς όμως να αγνοήσουν την πνευματική εργασία. Οι κλασικοί οι-
κονομολόγοι αναφέρθηκαν στην αξία της αυξημένης  παραγωγικότητας των εκπαι-
δευμένων  εργαζόμενων     που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις, 
ώστε να είναι ειδικευμένοι στο αντικείμενο παραγωγής με το οποίο ασχολούνται.  Ο 
Μαρξ είναι ο πρώτος που «θεωρεί την ειδικευμένη εργασία ως προϊόν που δημιουρ-
γείται από το ίδιο το άτομο μέσω της εκπαίδευσής του για την οποία έχει αφιερώσει 
χρόνο και κόπο». Η αναφορά του Μαρξ στην αξία της ειδικευμένης εργασίας την ο-
ποία καρπώνεται ο εργοδότης μέσω της υπεραξίας της, παραπέμπει στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας του εργαζόμενου  που είναι αποτέλεσμα των δεξιοτήτων και των 
γνώσεων του ειδικευμένου ατόμου (Παπακωνσταντίνου, 2003). 
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Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η νεοκλασική οικονομική θεωρία «χρησιμοποίησε» 
την ιδέα της εργασίας ως προϊόντος, για να υποστηρίξει ότι η εργασία αποτελεί κεφά-
λαιο που εισρέει  στην παραγωγική διαδικασία.  Έτσι δημιουργήθηκε η έννοια  του 
«ανθρώπινου κεφαλαίου» δηλαδή οι δεξιότητες και η γνώση των εργαζόμενων, σε 
αντιστοιχία με αυτή του «φυσικού κεφαλαίου» (μηχανές, εργαλεία, κτηριακός εξο-
πλισμός).  Η θεωρία του  «ανθρώπινου κεφαλαίου» υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι ε-
πενδύουν για τον  εαυτό τους σε εκπαίδευση, κατάρτιση και άλλες δραστηριότητες 
που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, 
για το άτομο η εκπαίδευση και η γνώση θεωρούνται ως επένδυση που θα του αποφέ-
ρει  βραχυχρόνια οφέλη για εύρεση εργασίας και μακροχρόνια κάνοντάς το  πιο α-
νταγωνιστικό. Γενικότερα μέσω  της εκπαίδευσής τους οι άνθρωποι παράγουν  οφέλη 
τόσο για τους ίδιους, όσο και για το σύνολο της κοινωνίας.  Έτσι η επένδυση σε εκ-
παίδευση και κατάρτιση θεωρούνται ως  μέσο προσωπικής και κοινωνικοοικονομικής  
ανάπτυξης (Καμπέρης, Θωμά, 2002). 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει η τάση, η κατανόηση της σύγχρονης κοινωνικής 
πραγματικότητας να γίνεται μέσα από έννοιες όπως «γνώση», «κοινωνίας της γνώ-
σης», «κατάρτιση», «πληροφορία». Διαμορφώνεται η άποψη ότι η γνώση αποτελεί  
τη  βάση της οικονομίας, αφετηρία για κοινωνική δράση και θεμελιώδη πόρο της 
σύγχρονης κοινωνίας η οποία χαρακτηρίζεται ως μεταβιομηχανική. Χαρακτηρισμός 
που  συνδέεται με τον κομβικό ρόλο της γνώσης στα τρέχοντα οικονομικά και κοινω-
νικά προβλήματα (Καμπέρης, Θωμά, 2002). Συγκεκριμένα αυτό που δείχνει τη μετά-
βαση από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική κοινωνία είναι η παραγωγή και η α-
ξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης, οι οποίες εκλαμβάνονται ως ο βασικότε-
ρος παράγοντας για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. 

Η γνώση ως παραγωγική δύναμη 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς  της «κοινωνίας της γνώσης», στη μεταβιομηχανική 
κοινωνία ο κύριες παραγωγικές δυνάμεις είναι η γνώση και η πληροφορία.  Η θέση 
αυτή στηρίζεται στο ότι   η παραγωγή γνώσεων και πληροφοριών, γίνεται αντιληπτή 
ως κάτι που δημιουργείται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα κα-
θορίζει την οργάνωση της εργασίας εντασσόμενη στην επιχειρηματική δραστηριότη-
τα.  Σύμφωνα δε με τους ακραίους υποστηρικτές της «κοινωνίας της γνώσης», στο 
μέλλον οι πλουτοπαραγωγικές πηγές δεν θα είναι  ούτε το κεφάλαιο, ούτε η γη,  ούτε 
και η εργασία όπως ήταν στη βιομηχανική καπιταλιστική κοινωνία,    αλλά θα είναι η 
γνώση, η επιστήμη και η τεχνολογία (Αλεξίου, 2002). 

Ωστόσο, η κατοχή γνώσεων και τεχνογνωσίας δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει 
στην παραγωγή κοινωνικού πλούτου. Μόνο αν  η εργασία, είτε διανοητική είτε χει-
ρωνακτική, ενταχθεί μέσα σε έναν ορισμένο κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, μπο-
ρεί να παραχθεί πλούτος (Σταμάτης, 2005).  Γι΄ αυτό και η   τεχνολογία δεν μπορεί να 
λειτουργεί ανεξάρτητα από το κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο εμπλέκεται. Και 
αυτό το σύστημα παρά τις μεταμορφώσεις του παραμένει καπιταλιστικό (Αλεξίου, 
2002). 
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 Για να μπορέσει  το άτομο  να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, χρειά-
ζεται κάποιες υποδομές δηλαδή τα  μέσα παραγωγής που δεν τα κατέχει το ίδιο (Αλε-
ξίου, 2002). Επομένως, τα αποτελέσματα της διανοητικής εργασίας όπως και της χει-
ρωνακτικής, αφαιρούνται από αυτούς που την διαθέτουν υπέρ αυτών που  κατέχουν 
τα μέσα παραγωγής. Η αξία που παράγεται από αυτούς που καταβάλλουν την διανοη-
τική εργασία δεν επιστρέφει σε αυτούς, αλλά διατίθεται από τους κατόχους του «φυ-
σικού κεφαλαίου» και τους εργοδότες (Σταμάτης, 2005). 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες όπως και η εργατική  δύναμη έχουν αξία χρήσης μόνο 
αν έχουν ανταλλακτική αξία. Οποιαδήποτε μορφή εργασίας είτε χειρωνακτική, είτε 
διανοητική έχει ανταλλακτική αξία και  είναι χρήσιμη στον εργαζόμενο, μόνο αν εί-
ναι χρήσιμη στο κεφάλαιο και έχει αξία χρήσης για αυτό.   Σε καπιταλιστικές συνθή-
κες παραγωγής η γνώση, οι πληροφορίες και η τεχνολογία δεν μπορούν να αναπτύσ-
σονται ανεξάρτητα από την αξιοποίηση του κεφαλαίου και να μετατρέπονται σε ανε-
ξάρτητο παράγοντα,  αλλά εντάσσονται στην εργασία (Αλεξίου, 2002). 

Κεντρικό στοιχείο των απόψεων που καταλήγουν στην «κοινωνία της γνώσης», είναι 
ο άυλος χαρακτήρας της εργασίας η οποία βασίζεται στην παραγωγή  και την αξιο-
ποίηση γνώσεων.  Αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι τα υποκείμενα αν και είναι  ε-
ξαρτημένοι εργαζόμενοι, είναι ταυτόχρονα και σχετικά αυτόνομα απέναντι στο κεφά-
λαιο, γιατί ως κάτοχοι  γνώσεων και  διαχειριστικών  δεξιοτήτων  έχουν τη δυνατότη-
τα να οργανώσουν σε «συνθήκες αυτοαξιοποίησης», μορφές ζωής και κοινωνικής 
δράσης,  εναλλακτικές προς τη μισθωτή εργασία (Αλεξίου, 2002). Στο περιβάλλον 
της αγοράς τα άτομα παρουσιάζονται ως «ανεξάρτητοι πωλητές εμπορευμάτων» που 
διαπραγματεύονται και παραχωρούν ελεύθερα την πιο αποδοτική δεξιότητά τους, τη 
διανοητική νοημοσύνη η οποία εκλαμβάνεται ως ατομική ιδιοκτησία και ατομικό 
τους κεφάλαιο (Δαφέρμος, 2003). 

Όμως, ακόμα και η πιο διανοητική εργασία προϋποθέτει τη σωματική συμμετοχή του 
ανθρώπου, έστω και αν αυτή είναι μικρότερης σημασίας. Εφόσον λοιπόν δεν μπορεί 
να υπάρξει κυριολεκτικά ασώματη  εργασία μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο οργάνω-
σης της παραγωγής, ο διαχωρισμός ανάμεσα στη χειρωνακτική και στη διανοητική – 
άυλη εργασία που θεωρείται ότι προσφέρει αυτονομία στον κάτοχό της, είναι απλου-
στευτικός. Η επένδυση της εργασίας με περισσότερες γνώσεις ανταποκρίνεται στην 
τάση να μετατρέπεται η ικανότητα για διανοητική εργασία σε εμπορεύσιμη εργατική 
δύναμη που εξαρτάται από το κεφάλαιο και αποτελεί παραγωγική του δύναμη (Στα-
μάτης, 2005). 

Είναι  φανερό ότι σήμερα είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τη σωματική από τη δια-
νοητική, την «αλλοτριωτική» από την «απελευθερωτική» εργασία και  την «υποδού-
λωση» στην παραγωγική διαδικασία από την αυτόνομη συμμετοχή.   Ωστόσο, η τε-
χνολογία και η αυτοματοποίηση  δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει τις καπιταλιστικές 
σχέσεις παραγωγής, ούτε να έχουν καταργήσει το «μόχθο». Παρόλη τη μεγάλη εξέλι-
ξη της γνώσης, οι νέες τεχνολογίες απαιτούν από τους εργαζόμενους την πλήρη προ-
σαρμογή τους σε εκείνες τις συνθήκες που εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση του κε-
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φαλαίου. Η αύξηση της παραγωγικότητας του εργαζόμενου παραμένει ο βασικός 
σκοπός της  εργασίας και αξιολογείται κυρίως με βάση τη «μετρήσιμη επίδοση και 
απόδοση» (Τσουκαλάς, 2000). 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην «κοινωνία της γνώσης» 

Στην «κοινωνία της γνώσης» μια από τις πιο σημαντικές απόψεις για την εκπαίδευση, 
είναι ότι αυτή πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες, ώστε με την παροχή γνώσεων να βελτιώνει την προσαρμο-
στικότητα και την ευελιξία του ατόμου στα  καινούργια  δεδομένα της απασχόλησης 
(Καμπέρης, Θωμά, 2002). Επίσης, επικρατεί η άποψη ότι με την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση το άτομο μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητά του, ώστε στην μελλο-
ντική του εργασία να αμείβεται με επιπλέον χρήματα. Η εκπαίδευση παρουσιάζεται 
ως επένδυση του ατόμου, το οποίο με τις συσσωρευμένες γνώσεις και τις δεξιότητές 
που απέκτησε μέσω της εκπαίδευσης, δημιουργεί ένα «ανθρώπινο κεφάλαιο» το ο-
ποίο θα του αποφέρει στη συνέχεια μεγαλύτερα εισοδήματα (Παπακωνσταντίνου, 
2003). 

Έτσι, η  γνώση αποκτά ένα κατεξοχήν οικονομικό  ρόλο και απομακρύνεται όλο και 
περισσότερο από τις ανάγκες του υποκειμένου για στοχασμό και αυτοέκφραση.    Ε-
ντάσσεται  δε στο γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο του φιλελευθερισμού το οποίο προ-
σεγγίζει την εκπαίδευση ως ατομικό δικαίωμα (Καμπέρης, Θωμά, 2002).  Ο καθένας 
αφήνεται  «ελεύθερος» να επιβιώσει ανταγωνιζόμενος όλους τους άλλους και ανα-
λαμβάνοντας την ευθύνη να δημιουργήσει για τον εαυτό του  ένα «ανθρώπινο κεφά-
λαιο» καθαρά χρηστικού χαρακτήρα.   Η  εκπαίδευση γίνεται ένα εμπορεύσιμο προϊ-
όν και σταδιακά χάνει την σημασία του κοινωνικού αγαθού και της μόρφωσης, ενώ 
τα άτομα καλούνται να καλύψουν με προσωπικές τους δαπάνες την απόκτηση γνώ-
σεων, μέσω  μιας «δια βίου εκπαίδευσης» η οποία θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν 
την απασχολησιμότητά τους και έτσι να «αναπαραχθούν κοινωνικά».    Επομένως, το 
«ανθρώπινο κεφάλαιο» λειτουργεί ως μια σύγχρονη εκδοχή της εργατικής δύναμης 
και αποτελεί ένα εμπορεύσιμο προσόν, προκειμένου αυτοί που δεν κατέχουν τα μέσα 
παραγωγής να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους (Σταμάτης, 2005).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο όρος «κοινωνία της γνώσης» παρα-
πέμπει στις επαγγελματικές γνώσεις Πρόκειται για γνώσεις εντελώς διαφορετικές από 
εκείνες που αποκτιούνται στο γενικότερο πλαίσιο της μόρφωσης και οι οποίες  ταυ-
τόχρονα ακολουθούν την απροσδιοριστία και την μεταβλητότητα που έχουν τα επαγ-
γέλματα, σε σχέση με τις σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής και τις σύγχρονες αντι-
λήψεις για την εργασία. Αντιλήψεις που δηλώνουν μια έντονη τάση για την κατάργη-
ση της εργασίας ως σταθερής κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας η οποία εξα-
σφαλίζει τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων και την αντικατάστασή της από 
ευέλικτες και επισφαλείς μορφές απασχόλησης που  αναιρούν τα περισσότερα από τα 
εργασιακά  δικαιώματα (Φραγκομιχελάκης, 2002).   
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Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε πολλούς χώρους εργασίας, εκτός από τις  αλ-
λαγές που έφερε στην οργανωτική δομή της εργασίας, είχε σαν αποτέλεσμα και τη 
συνεχή διαφοροποίηση των προσόντων που απαιτούνται για την εύρεση εργασίας. 
Διαφοροποίηση που με τη σειρά της απαιτεί την απόκτηση καινούργιων γνώσεων και 
δεξιοτήτων με σκοπό την προσαρμογή του ατόμου στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς. Έτσι, όμως οι επαγγελματικές γνώσεις απαξιώνονται πολύ γρήγορα και δεν 
αναγνωρίζονται από τους εργοδότες ως «τεκμήριο αξίας και αμοιβής της εργατικής 
δύναμης» (Φραγκομιχελάκης, 2002).   

Η διαρκής εκπαίδευση εμφανίζεται ως πιο αποτελεσματική από το υπάρχον εκπαιδευ-
τικό σύστημα και ως  μέσο για την προώθηση  της ισότητας των ευκαιριών στην εκ-
παίδευση και στο επαγγελματικό μέλλον. Στη Λευκή Βίβλο που εκδόθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002, διατυπώνεται η άποψη ότι  το δίπλωμα είναι «παρω-
χημένο κατάλοιπο» που περιορίζει τις ευκαιρίες εκείνων που διαθέτουν  άλλα σημα-
ντικά προσόντα και παράλληλα εμποδίζει αυτούς που ξεκινούν με ελλείψεις, να τις 
καλύψουν σε μια επόμενη φάση κατάρτισης και επιμόρφωσης (Κατριβέσης, 2002).   

Έτσι, ενώ στην  «κοινωνία της γνώσης»  υποδηλώνεται μια μονόπλευρη σχέση στην 
οποία οι γνώσεις και ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να υπηρετούν στενά την 
παραγωγή και την αγορά, ταυτόχρονα προωθείται   η αποσύνδεση της εκπαίδευσης 
και των τίτλων σπουδών από την επαγγελματική αποκατάσταση.  Όμως σε αυτή τη  
φαινομενική  αντίφαση υπάρχει μια «ξεκάθαρη συνοχή ταξικών συμφερόντων». Η 
απαίτηση των εργοδοτών για συγκεκριμένες γνώσεις οι οποίες θα μεγιστοποιούν την 
παραγωγικότητα της εργατικής δύναμης, συνδυάζεται με την απαίτησή τους για απο-
σύνδεση των τίτλων σπουδών από το επάγγελμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα 
ώστε να ελαχιστοποιείται η αμοιβή της εργατικής δύναμης και να καθηλώνονται οι 
απαιτήσεις των εργαζόμενων (Φραγκομιχελάκης, 2002). 

Από την άλλη μεριά η ισχύς των τίτλων σπουδών και η σύνδεσή  της με την επαγγελ-
ματική αποκατάσταση διαφοροποιείται. Από τη βαθμίδα της μέσης εκπαίδευσης και 
πάνω, υπάρχει ένα διαφορετικό είδος εξειδίκευσης που προκαθορίζει την επαγγελμα-
τική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του ατόμου. Όσοι προέρχονται από κατώτερα 
κοινωνικοοικονομικά στρώματα, μετά τη  γενική παιδεία προχωρούν σχεδόν πάντα 
σε μια   επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση την οποία αποκτούν σε πανεπιστημια-
κές ή τεχνικές σχολές. Αντίθετα όσοι προέρχονται από ανώτερα στρώματα συνεχί-
ζουν σε μια εκπαίδευση καθαρά επιστημονική, «τεχνογνωστική», «διευθυντική». Οι 
μεν πρώτοι εκπαιδεύονται κυρίως στην «εφαρμοσμένη και εκτελεστική σκέψη», οι δε 
άλλοι  σε μια «διερευνητική, κριτική και αρχηγετική σκέψη» (Δερτιλής, 1996). Τα 
διπλώματα  λοιπόν διαφοροποιούνται με ταξικό τρόπο  και η αποσύνδεση των τίτλων 
σπουδών από το επάγγελμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, αφορά κυρίως αυτούς 
που αποκτούν κατώτερα διπλώματα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στόχος είναι η «εκπαίδευση ενός εργα-
τικού δυναμικού δύο επιπέδων». Από τη μια μεριά  επιδιώκεται να αποκτήσει η 
πλειοψηφία μια τέτοια εκπαίδευση ώστε να μπορεί να καλύψει μόνο τις βασικές ανά-

893

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

 

γκες των επιχειρήσεων. Ο  εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτών 
των ατόμων  γίνεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός, μέσα από  
επαναλαμβανόμενα προγράμματα επιμόρφωσης και επανακατάρτισης. Από την άλλη 
μεριά επιδιώκεται να παρέχεται σε μια μικρή μερίδα  του εργατικού δυναμικού μια  
πιο ποιοτική και εξειδικευμένη γνώση, μέσα από  σπουδές και εμπειρία σε αναβαθμι-
σμένα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα.  Κατ΄ αυτό τον τρόπο αυτοί θα διαθέ-
τουν τα απαιτούμενα προσόντα για να μπορούν να ανέρχονται σε διευθυντικές θέσεις 
τόσο των επιχειρήσεων, όσο και του κρατικού μηχανισμού (Σταμάτης, 2005).  Η α-
πόκτηση των τίτλων σπουδών  και η επιλογή των πιο ικανών από «τεχνική άποψη», 
αφορά μια κοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας το δικαίωμα της κυριαρχίας στην 
παραγωγή και σε όλα τα πεδία της κοινωνίας,  περιορίζεται  συνήθως σε αυτούς που 
προέρχονται  από οικογένειες που ήδη κατέχουν υψηλές κοινωνικοοικονομικές θέσεις 
(Μπουρντιέ, 2000). 

Η γνώση ως παράγοντας αναπαραγωγής της κοινωνίας 

Η ένταξη των κατώτερων κοινωνικών τάξεων στο παραγωγικό και κοινωνικό σύστη-
μα, επέβαλε ανέκαθεν ένα ανάλογο είδος εκπαίδευσης, η οποία ήταν ιεραρχημένη με 
βάση αφενός τις ανάγκες της παραγωγής και αφετέρου  μια δεδομένη  κοινωνική ιε-
ραρχία την οποία   αναπαράγει (Δερτιλής, 1996).   Η διαρκής εκπαίδευση  αποβλέπει  
κυρίως στη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού κατώτερου και μέσου  επιστημονι-
κού επιπέδου που οι γνώσεις του θα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για τις πρακτι-
κές ανάγκες της παραγωγής (Σταμάτης, 2005).  Στην «κοινωνία της γνώσης» όπου οι 
αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική ζωή είναι ραγδαίες, η συνεχής επιμόρφωση 
αποτελεί το μέσο προσαρμογής του εργατικού δυναμικού στις απαιτήσεις της εποχής. 
Ασκεί δε ένα είδος κοινωνικού ελέγχου ο οποίος δεν επιβάλλεται με τη βία, αλλά 
στηρίζεται στην εσωτερίκευση των νέων αξιών και στην κοινωνική συναίνεση (Κα-
τριβέσης, 2002), γιατί αυτοί που θα αποκτήσουν μια θέση εργασίας δεν αρκεί να δια-
θέτουν  τα κατάλληλα προσόντα, δηλαδή τις γνώσεις και τις δεξιότητες.  Θα πρέπει 
να  είναι    ψυχικά και διανοητικά δεκτικοί στο να συμμετέχουν στους επιβαλλόμε-
νους ρυθμούς παραγωγικότητας (Τσουκαλάς, 2000). 

Βασικό μήνυμα όλων των εξαγγελιών για τη «δια βίου εκπαίδευση», αποτελεί η δυ-
νατότητα της μείωσης ή και της εξάλειψης των κοινωνικών ανισοτήτων που  δεν 
μπορεί να περιορίσει το εκπαιδευτικό σύστημα (Κατριβέσης, 2002). Σε σχέση με αυ-
τό παρατηρείται η «ασθένεια του διπλώματος» αφού το άτομο πείθεται ότι για να ε-
ξασφαλίσει την απασχόλησή του και  να επιτύχει την επαγγελματική και κοινωνική 
του άνοδο, θα πρέπει να συλλέξει όσο το δυνατό περισσότερους τίτλους σπουδών. Αν 
και τα δεδομένα της πραγματικότητας με τον μεγάλο αριθμό των ανέργων αναιρούν 
τα παραπάνω, τα πτυχία και τα πιστοποιητικά σπουδών αποτελούν σύμβολο διάκρι-
σης και κάνουν τους κατόχους τους να ξεχωρίζουν από τους μη κατόχους τίτλων 
(Καμπέρης, Θωμά, 2002). 

Η επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων καθορίζεται από κοινωνικούς και θεσμικούς 
παράγοντες τους οποίους διατηρεί και αναπαράγει η διαρκής εκπαίδευση.  Η  συνεχής 
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επιμόρφωση  απευθύνεται  κυρίως σε εκείνο τμήμα του πληθυσμού που είναι το με-
γαλύτερο  και το οποίο από την αρχή δε διαθέτει κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήμα-
τα και προσόντα. Τις ελλείψεις αυτές που αφορούν το «πολιτισμικό κεφάλαιο» των 
ατόμων και των κοινωνικών ομάδων δεν μπορεί και δεν έχει την πρόθεση να τις κα-
λύψει η διαρκής εκπαίδευση. 

Το «πολιτισμικό κεφάλαιο»  περιλαμβάνει μια πιο βαθειά παιδεία  και μόρφωση από 
αυτή που αποκτά η πλειοψηφία των νέων ανθρώπων.  Αυτό  που στις σύγχρονες κοι-
νωνίες ονομάζεται  «κουλτούρα» και αφορά ευρύτερες γνώσεις  και δεξιότητες,  το 
έχουν αποκτήσει  τα παιδιά των ανώτερων τάξεων από την οικογένειά τους  και αργό-
τερα μπορούν να το καλλιεργήσουν με ποικίλα ερεθίσματα και  αναβαθμισμένες 
σπουδές που μόνο μια υψηλή οικονομική κατάσταση μπορεί να  εξασφαλίσει. Επομέ-
νως,  το  «πολιτισμικό κεφάλαιο»   έχει κοινωνική προέλευση και συνδέεται  με  ένα 
«συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας» (Δαφέρ-
μος, 2003). 

Επίλογος 

Στη μεταβιομηχανική κοινωνία η άμεση σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή οδη-
γεί στην πλήρη σχεδόν ταύτιση της επιστημονικής εκπαίδευσης με την επαγγελματική 
κατάρτιση και εξειδίκευση. Αυτό  όμως έχει σαν αποτέλεσμα τον κατακερματισμό 
των επιστημονικών γνώσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η ανώτατη παιδεία που 
απευθύνεται στα μη προνομιούχα  κοινωνικά στρώματα, δεν αποσκοπεί στην παροχή 
μιας πραγματικά επιστημονικής εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια καλούνται να προ-
σφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες που θα έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και 
οι οποίες σύμφωνα με τις ανάγκες της μεταβιομηχανικής κοινωνίας, ταυτίζονται με 
προγράμματα και ερευνητικές προσπάθειες που αφορούν κυρίως τις νέες τεχνολογίες 
(Σταμάτης, 2005). Η  σύνδεση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών γνώσεων  με την παρα-
γωγή και η συνεργασία  με ιδιωτικές επιχειρήσεις, δίνει στο ίδιο το πανεπιστήμιο επι-
χειρηματικό χαρακτήρα  καθιστώντας το όχι μόνο δεξαμενή εργατικού δυναμικού, 
αλλά και κύρια μονάδα παραγωγής.   

Πέρα από το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη και η χρήση των γνώσεων στη σύγχρο-
νη καπιταλιστική κοινωνία,  αυτοί που στηρίζουν την «κοινωνία της γνώσης», στο 
πλαίσιο μιας τεχνοκρατικής θεώρησης,  ταυτίζουν την κοινωνία με την οικονομία, 
εφόσον  κάθε πτυχή της ατομικής  και της κοινωνικής ζωής εμπορευματοποιείται. 
Γίνεται δε φανερό ότι δεν  ενδιαφέρονται  ούτε για την πνευματική ανάπτυξη των αν-
θρώπων, ούτε για την ελεύθερη και κριτική προσέγγιση  των επιστημονικών εξελίξε-
ων και της κοινωνικής πραγματικότητας (Σταμάτης, 2005). 
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Περίληψη 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στις μέρες μας αποτελεί αναγκαία γνώση και δεξιότητα 
για κάθε ενεργό πολίτη, όμως η αλματώδης ανάπτυξή τους πολλές φορές δημιουργεί 
διστακτικότητα και προβληματισμό σε αρκετούς ενήλικες. Στην παρούσα εργασία πα-
ρουσιάζουμε μια εφαρμογή της μεθόδου «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη» σε ενήλι-
κες εκπαιδευόμενους, όπως τη διατύπωσε ο Κόκκος. Σκοπός της προσπάθειας είναι η 
βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος των γραμματισμών στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ), προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αντιμετωπίσουν τις φοβίες και το 
άγχος τους για την επίδραση της Τεχνολογίας και των ΤΠΕ στους ίδιους και στην κοι-
νωνία. Η πρωτοτυπία της στηρίζεται στην εστίαση του καινοτόμου και ευέλικτου πλαι-
σίου των ΣΔΕ με οφέλη τόσο στην αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών τους, 
όσο και σε αυτό της τυπικής εκπαίδευσης - σε ενδεχόμενη υιοθέτησή της - σε μία εποχή 
ανάγκης επαναπροδιορισμού των στόχων και των μεθόδων της εκπαίδευσης. Για την 
επεξεργασία των έργων τέχνης ακολουθήθηκε η τεχνική του Perkins. Η εφαρμογή της 
μεθόδου έχει σκοπό την ενεργοποίηση της δημιουργικής σκέψης και την ανάπτυξη της 
κριτικής ικανότητας των εκπαιδευομένων ώστε με κριτικό στοχασμό να αντιμετωπί-
σουν τις αμφιβολίες και τις παραδοχές τους και με ενισχυμένη αυτοεκτίμηση και αυ-
τοπεποίθηση να συμμετέχουν ενεργά στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας και 
των ΤΠΕ.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη, Τεχνολογία, 
ΤΠΕ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Εισαγωγή 

Η μέθοδος «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη», όπως προτείνεται από τον Κόκκο, είναι 
μια καινοτόμος μέθοδος στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων που αναδεικνύει τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της αισθητικής εμπειρίας και λειτουργώντας μέσα στο πλαίσιο 
της μετασχηματίζουσας μάθησης προσφέρει στους ενηλίκους τη δυνατότητα να ανα-
πτυχθούν σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η τέχνη στην εκπαίδευση ενεργοποιεί τον 
στοχασμό των εκπαιδευομένων και τους βοηθά στην «ολιστική ανάπτυξη της προσωπι-
κότητά τους» (Μέγα, 2011).  

Οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν με διστακτικότητα και 
προβληματισμό τα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας και των ΤΠΕ. Στη σημερινή 
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εποχή η εκπαίδευση των ενηλίκων πολιτών «στην τεχνολογία είναι ζωτική» (Γεωργα-
κέλλος & Καρβούνης, 2015). Με την εφαρμογή της μεθόδου διερευνάται μέσω της 
επεξεργασίας και της ανάλυσης συγκεκριμένων έργων τέχνης η καλλιέργεια της δη-
μιουργικής σκέψης και του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευομένων, ώστε να αλλά-
ξουν τις όποιες παραδοχές τους και με αυξημένη αυτοπεποίθηση να συμμετάσχουν ε-
νεργά στον πληροφορικό γραμματισμό. 

Εκπαίδευση ενηλίκων και Μετασχηματίζουσα μάθηση 

Το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον. Η σχεδίαση και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν ως 
βασικό στόχο την ενθάρρυνση, «την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης και την καλ-
λιέργεια της αυτοπεποίθησης» των ενήλικων εκπαιδευομένων (Rogers, 1999). 

Από τα κύρια στοιχεία στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ο στοχασμός και κυρίως ο κρι-
τικός στοχασμός. Από τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς του κριτικού στοχασμού ο 
Freire διατύπωσε την έννοια της «κριτικής συνειδητοποίησης», μέσω της οποίας τα ά-
τομα μπορούν να κατανοήσουν τόσο την «κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα που 
διαμορφώνει τη ζωή τους όσο και της ικανότητάς τους να μετασχηματίζουν την πραγμα-
τικότητα αυτή» (Jarvis, 2007). Συσχετίζοντας τον κριτικό στοχασμό και αυτοστοχασμό 
με την ορθολογική αναζήτηση των αιτιών μίας δυσλειτουργικής κατάστασης, ο 
Mezirow θεμελίωσε τη θεωρία της «μετασχηματίζουσας μάθησης», όπου το άτομο απε-
λευθερώνεται από νόρμες και κανόνες που άκριτα έχει δεχθεί, επαναπροσδιορίζοντας 
τα νοητικά σχήματα και τις θεωρήσεις του προς μία πορεία προσωπικής χειραφέτησης. 
Ο ίδιος αναφέρει πως οι ενήλικοι μαθαίνουν να σκέφτονται «για τον εαυτό τους, αντί 
να ενεργούν στη βάση των αφομοιωμένων πεποιθήσεων, αξιών αισθημάτων και κρίσεων 
των άλλων» (Mezirow, 2003). Θεωρώντας την άσκηση κριτικού στοχασμού και αυτο-
στοχασμού ως χαρακτηριστικό της ενηλικιότητας διαπιστώνει ότι η διευκόλυνσή της 
αποτελεί την βασικότερη επιδίωξη της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία προωθεί την 
αποτελεσματικότερη μάθηση (Λιντζέρης, 2007). 

Έτσι, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι οδηγούνται στην αμφισβήτηση πεποιθήσεων που 
τους κρατούν δέσμιους, επανεκτιμώντας και διαμορφώνοντας με κριτική σκέψη νέο 
σύστημα αξιών που τους επιτρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στο σύγχρονο γίγνε-
σθαι.  

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Second Chance Schools) είναι «εναλλακτικά σχολεία 
για ενήλικους επιπέδου γυμνασίου» (Μανεσιώτης, 2015), τα οποία απευθύνονται σε ε-
νήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Στην Ελλάδα 
ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2000 (ΣΔΕ Περιστερίου) με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών ένταξης στην εκπαίδευση «ατόμων ειδικών κατηγοριών» (Βεκρής, 2010).  
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Τα βασικά χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζεται η λειτουργία τους είναι: η προσέγγιση 
των εκπαιδευτικών αναγκών των διδασκομένων, η ανάπτυξη της ικανότητας «μαθαίνω 
πώς να μαθαίνω», η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και υπολογι-
σμών, η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και η συνεργασία με κοινωνικούς και το-
πικούς φορείς. Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες και οργανώνεται σε δύο έτη (κύκλοι) 
σπουδών. Τα μαθήματα είναι καθημερινά, απογευματινά και έχουν διάρκεια 25 ώρες 
την εβδομάδα. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στις ιδιαίτερες ανά-
γκες κάθε ομάδας εκπαιδευομένων. Τα μαθήματα ακολουθούν την έννοια των γραμ-
ματισμών, και έχουν ως αντικείμενο όχι μόνο την ικανότητα κάθε ενήλικου να διαβάζει 
και να κατανοεί ένα κείμενο, αλλά να μπορεί να διαχειρίζεται τη ζωή του και να ελέγχει 
«ορθολογικά τα προβλήματά του» (Μανεσιώτης, 2015).  

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΣΔΕ είναι οργανωμένη σύμφωνα με την αρχή των πο-
λυγραμματισμών (multiliteracies), δηλαδή ο σημερινός εγγράμματος πολίτης είναι εγ-
γράμματος «σε αντικείμενα εκτός της γραφής, της ανάγνωσης και των βασικών αριθμη-
τικών πράξεων» (Χοντολίδου, 2010). Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ δίνει ιδιαίτερη 
σημασία στις νέες τεχνολογίες και τις ΤΠΕ, μέσω του «πληροφορικού γραμματισμού». 
Στον πληροφορικό γραμματισμό οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τους 
σύγχρονους Η/Υ και τα βασικά λογισμικά. Επίσης γνωρίζουν τους μηχανισμούς «πάνω 
στους οποίους βασίζεται η τεχνολογία του Διαδικτύου». (Βεργίνης κ.α., 2013). Παράλ-
ληλα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν την κριτική 
τους ικανότητα και στάση στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στο χώρο ερ-
γασίας τους, όσο και στην καθημερινότητά τους.  

Τέχνη και Εκπαίδευση 

Στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο υποστηρίζεται η μαθη-
σιακή διεργασία μέσα από την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας. Η χρήση της τέ-
χνης στην εκπαίδευση προτείνει η μάθηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο να βασίζεται 
στην ανάλυση και στην επεξεργασία έργων τέχνης που συσχετίζονται με αυτό. Η χρήση 
έργων τέχνης στην εκπαίδευση δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι εκ-
παιδευόμενοι να έχουν ενεργητική συμμετοχή, να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη και 
κριτικό στοχασμό με αποτέλεσμα την εποικοδομητικότερη μάθηση.  

H τεχνική που θεμελίωσε ο Perkins οδηγεί μέσω της ανάλυσης και της επεξεργασίας 
έργων τέχνης στην ανάδειξη της διαδικασίας του κριτικού στοχασμού. Σύμφωνα με 
αυτή σε κάθε παρατηρητή έργων τέχνης μπορεί να ενεργοποιηθούν οι απαραίτητες δι-
δακτικές ενέργειες που «χρειάζεται να γίνουν για να προκαλέσει το στοχασμό» (Μέγα, 
2011). Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι παρατηρώντας τα έργα τέχνης ενεργοποιούν το στο-
χασμό τους ξεκινώντας από την απλή παρατήρηση του έργου τέχνης. Στη συνέχεια 
περνούν στα «εσωτερικά» μηνύματα του καλλιτέχνη και οδηγούνται στην ανάπτυξη 
του δικού τους προσωπικού αναστοχασμού. Η τεχνική εξειδικεύει την παρατήρηση των 
εκπαιδευόμενων στις ακόλουθες φάσεις: αρχική, ευρεία και περιπετειώδη, λεπτομερή 
και σε βάθος καθώς και ανασκόπηση της διεργασίας (Perkins, 1994).  
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Στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης 
ο Κόκκος πρότεινε μια μέθοδο για την εφαρμογή της αισθητικής εμπειρίας μέσω της 
ανάλυσης των έργων τέχνης, (Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες). Η υλοποίηση της με-
θόδου περιλαμβάνει έξι διακριτά στάδια όπως διατυπώθηκαν από τον ίδιο (Κόκκος, 
2011). Αναλυτικά τα στάδια αυτά είναι: 

 1ο Στάδιο: Διερεύνηση της ανάγκης για κριτικό στοχασμό.  
 2ο Στάδιο: Οι συμμετέχοντες εκφράζουν απόψεις τους.  
 3ο Στάδιο: Προσδιορισμός των απόψεων που θα εξεταστούν.  
 4ο Στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης.  
 5ο Στάδιο: Κριτικός στοχασμός μέσω της αισθητικής εμπειρίας.  
 6ο Στάδιο: Επαναξιολόγηση των παραδοχών.  

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Η παρούσα εργασία 
βασίζεται στην υλοποίηση της μεθόδου για τεχνολογικά γνωστικά αντικείμενα (πλη-
ροφορικός γραμματισμός) του προγράμματος σπουδών των ΣΔΕ. 

Μεθοδολογία και Εφαρμογή της Μεθόδου 

Η εφαρμογή της μεθόδου πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλι-
θέας το χρονικό διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου 2015 και του Ιανουαρίου 2016 και 
αποτελεί μέρος εκπαιδευτικής έρευνας που ξεκίνησε την προηγούμενη εκπαιδευτική 
χρονιά. Στην έρευνα συμμετείχαν 18 εκπαιδευόμενοι του Α Κύκλου, ενήλικες που μό-
λις είχαν ξεκινήσει τη φοίτησή τους στο ΣΔΕ. Οι εκπαιδευόμενοι παραχώρησαν ατο-
μική συνέντευξη στον εκπαιδευτή τους και στη συνέχεια συμπλήρωσαν ερωτηματολό-
γιο με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις τους και οι στάσεις τους σχετικά με την Τε-
χνολογία και τις ΤΠΕ. Τα κυριότερα αποτελέσματα της επεξεργασίας ήταν: 

 Ο μικρότερος σε ηλικία ήταν 18 ετών, η μεγαλύτερη 66 ενώ το 51% ήταν πάνω 
από 41 ετών. 

 Το 57% των εκπαιδευόμενων ήταν άνεργοι και το 19% συνταξιούχοι ή εργαζό-
μενοι στο σπίτι. 

 Σε ποσοστό 51% οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα το τελευταία 10 χρόνια. 

 Εκπαιδευόμενοι σε ποσοστό 34% δεν γνώριζαν να χρησιμοποιούν τις νέες τε-
χνολογίες. 

Τα αποτελέσματα ανίχνευσαν την ανάγκη οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν αυτοπε-
ποίθηση ώστε να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις τεχνολογίες και τις ΤΠΕ. 

Η εφαρμογή της μεθόδου στηρίχθηκε στην αισθητική εμπειρία για την ανάπτυξη της 
δημιουργικής μάθησης, η οποία «έχει διερευνηθεί στο πλαίσιο αρκετών επιστημονικών 
πεδίων» (Κόκκος, 2009), όμως στα τεχνολογικά γνωστικά αντικείμενα δεν υπάρχουν 
αρκετές εφαρμογές και ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου. 
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Ο εκπαιδευτής επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον τριγωνισμό (πολυμεθοδική προσέγ-
γιση), τη χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων «συλλογής στοιχείων για τη μελέτη της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς» (Βεργίδης, 2008). Μελέτησε τους ατομικούς φακέλους 
των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο και έδωσαν ατομική 
συνέντευξη. Παράλληλα, χρησιμοποίησε ημερολόγιο ερευνητή και προσπάθησε να συ-
μπληρώνεται ημερολόγιο και από τους εκπαιδευόμενους. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε 
αναλυτικά τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου, όπως την περιγράψαμε παραπάνω. 

1ο Στάδιο: Οι εκπαιδευτές στα ΣΔΕ στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος πρέ-
πει να διαχειριστούν τον προβληματισμό και τη διστακτικότητα των ενηλίκων πάνω σε 
θέματα που αφορούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και των ΤΠΕ, να τους «απελευθερώ-
σουν» από τις φοβίες που τυχόν έχουν, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ε-
νεργητικά τους αντίστοιχους γραμματισμούς. Από τις ατομικές συνεντεύξεις και το 
διάλογο που αναπτύχθηκε στην ομάδα διαπιστώθηκε η ανάγκη ανάπτυξης κριτικής 
σκέψης για την αντιμετώπιση των παραδοχών μεγάλου μέρους των νέων εκπαιδευόμε-
νων. 

2ο Στάδιο: Οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο, ώστε να αποτυπωθούν 
οι απόψεις τους και να φανούν οι παραδοχές που έχουν σε σχέση με την τεχνολογία 
και τις ΤΠΕ. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα παρακάτω πιο 
σημαντικά αποτελέσματα: 

 Το 44% των εκπαιδευόμενων απάντησαν ότι δεν αισθάνονταν ικανοί να χειρι-
στούν τους υπολογιστές στο εργαστήριο πληροφορικής του ΣΔΕ, ενώ το 42% 
διατύπωσαν διστακτικότητα αν θα τα καταφέρουν στο εργαστήριο. 

 Οι εκπαιδευόμενοι σε ποσοστό 37% ανέφεραν ότι η προχωρημένη ηλικία απο-
τελεί εμπόδιο στην κατανόηση της τεχνολογίας και της ανάπτυξης των ΤΠΕ. 

 Μεγάλο ποσοστό (42%) δήλωσαν ότι η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών τους 
είναι άγνωστη και τους προκαλεί φόβο. 

 Ωστόσο, σχεδόν όλη η ομάδα (79%) δήλωσε ότι επιθυμούσαν να προσπαθή-
σουν για να γνωρίσουν τα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και των ΤΠΕ. 

3ο Στάδιο: Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάσθηκαν στην ολομέλεια της ομάδας 
και ακολούθησε διάλογος ώστε να διατυπωθούν τα υποθέματα που θα απασχολήσουν 
τους εκπαιδευόμενους στη συνέχεια: 

 Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα από τη χρήση της τεχνολογίας. 
 Εμπόδια και προϋποθέσεις για τη γνώση των βασικών δεξιοτήτων Η/Υ. 
 Ύπαρξη περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ΤΠΕ. 

Μετά από συζήτηση στην ολομέλεια μεταξύ του εκπαιδευτή και της ομάδας προέκυ-
ψαν τα εξής τελικά κριτικά ερωτήματα: 

1. Είναι δυνατό ο κάθε άνθρωπος να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες χωρίς να 
κινδυνεύει από αυτές; 
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2. Ποια είναι η επίδραση από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ΤΠΕ 
στην κοινωνία στις μέρες μας;  

4ο Στάδιο: Ο εκπαιδευτής πρότεινε στους εκπαιδευόμενους έργα τέχνης. Συγκεκριμένα 
πρότεινε δύο πορτραίτα του Pablo Picasso, δύο έργα ζωγραφικής του Fernand Leger 
και ένα απόσπασμα από το κινηματογραφικό έργο «Modern Times», του Charlie 
Chaplin, τα οποία μπορούσαν να συσχετισθούν και με τα δύο κριτικά ερωτήματα που 
είχαν επιλεγεί. Η ομάδα σε ολομέλεια και μετά από διάλογο κατέληξε στο απόσπασμα 
από το κινηματογραφικό έργο. 

5ο Στάδιο: Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν ένα απόσπασμα διάρκειας 15 λεπτών 
περίπου από την ταινία «Modern Times». Η ομάδα επεξεργάσθηκε το έργο με την τε-
χνική του Perkins. Στην αρχική φάση οι εκπαιδευόμενοι περιέγραψαν τον ήρωα και το 
σενάριο του κινηματογραφικού έργου. Στη συνέχεια προσπάθησαν να εξηγήσουν πως 
ήταν η ζωή του πρωταγωνιστή (εργάτη) και των αφεντικών του καθώς και ποια η συμ-
βολή της τεχνολογίας στην αλλαγή της παραγωγής στο εργοστάσιο. Τέλος οι εκπαι-
δευόμενοι έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας και τους σκοπούς 
που θα πρέπει να εξυπηρετεί. 

Ο εκπαιδευτής προχώρησε στη συσχέτιση με τα κριτικά ερωτήματα που είχαν αρχικά 
τεθεί από την ολομέλεια. Όσον αφορά στο πρώτο κριτικό ερώτημα οι εκπαιδευόμενοι 
συμφώνησαν ότι στη σημερινή εποχή απαιτείται ο κάθε άνθρωπος να γνωρίζει να χει-
ρίζεται τις νέες τεχνολογίες και να πιστεύει στις ικανότητες που διαθέτει. Για το δεύ-
τερο κριτικό ερώτημα οι εκπαιδευόμενοι παρατήρησαν ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
προσφέρει ευκολία και ταχύτητα στην ολοκλήρωση εργασιών και υπηρεσιών. Παράλ-
ληλα προβληματίσθηκαν σχετικά με τις θέσεις εργασίας που έχουν περικοπεί λόγω των 
νέων τεχνολογιών. Ομόφωνα κατέληξαν ότι είναι απαραίτητη η απόκτηση των βασι-
κών δεξιοτήτων Η/Υ στη σημερινή αγορά εργασίας.  

6ο Στάδιο: Ο εκπαιδευτής ζήτησε από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν εκ 
νέου το αρχικό ερωτηματολόγιο για να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο υπήρξε αλλαγή 
στη στάση και τις παραδοχές που είχαν αρχικά. Από την επεξεργασία των απαντήσεων 
παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα: 

 Συμφωνούσαν σε ποσοστό 82% με την άποψη ότι η γνώση των νέων τεχνολο-
γιών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την εύρεση εργασίας, έναντι του 
64% που συμφωνούσε αρχικά. 

 Επιθυμούσαν σε ποσοστό 87,5% να μάθουν να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες, 
ενώ αρχικά μόνο το 65% είχε απαντήσει θετικά. 

 Αισθάνονταν σε ποσοστό 75% ικανοί να δουλέψουν με τους Η/Υ και το Διαδί-
κτυο, ενώ αρχικά μόλις το 52% αισθάνονταν ικανοί. 

Συμπεράσματα – Αναστοχασμός 
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Οι εκπαιδευόμενοι, όταν ξεκίνησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΔΕ τον Οκτώ-
βριο του 2015 παρουσίαζαν χαμηλή αυτοπεποίθηση, φοβίες από την καθολική ανά-
πτυξη της τεχνολογίας και σε μεγάλο βαθμό άγχος και απογοήτευση για την ικανότητά 
τους να παρακολουθήσουν τον πληροφορικό γραμματισμό και να καταφέρουν να απο-
κτήσουν τις βασικές δεξιότητες των νέων τεχνολογιών. Μέσα από την επεξεργασία του 
κινηματογραφικού αποσπάσματος, εντόπισαν τις προσωπικές τους παραδοχές και τις 
φοβίες που τους συνόδευαν για τις νέες τεχνολογίες και τις ΤΠΕ. Ταυτόχρονα, μπόρε-
σαν να αναπτύξουν προβληματισμό αλλά και κριτική / δημιουργική σκέψη για κάθε 
προηγούμενη εμπειρία ή άποψη που είχαν. 

 

Εικόνα 1. Αποτίμηση ικανότητας εκπαιδευόμενων για κριτική / δημιουργική σκέψη. 

Μετά την ολοκλήρωση της μεθόδου οι εκπαιδευόμενοι παρουσίασαν ενισχυμένη αυ-
τοπεποίθηση καθώς και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Επιπρόσθετα, 
εμφάνισαν επιθυμία και δημιουργική διάθεση να τα καταφέρουν στο εργαστήριο των 
νέων τεχνολογιών και να μάθουν να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες και τα διάφορα 
σύγχρονα εργαλεία τους.  

Συμπερασματικά, η μέθοδος «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη» μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί με πολύ θετικά αποτελέσματα και στα τεχνολογικά γνωστικά αντικείμενα. Δί-
νει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν τις απόψεις τους και τους προ-
βληματισμούς τους, ενώ παράλληλα τους καθιστά ικανούς να στοχαστούν κριτικά 
«πάνω σε συνήθειες ή απόψεις οι οποίες σχετίζονται με τα εξεταζόμενα αντικείμενα» 
(Κόκκος, 2011). Η μέθοδος παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύ-
ξουν κριτική και δημιουργική σκέψη, η οποία είναι ταυτόχρονα «αποτελεσματική και 
αυθεντική» (Swartz & Perkins, 1990). 
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Η χρήση των ασκήσεων υπαίθρου στη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωλογία – 
Γεωγραφία»: Μία έρευνα για την ελληνική πραγματικότητα. 

 
Ψυχογιού Μαρία 

Γεωλόγος - Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ 
mpsychogiou@geol.uoa.gr 

 
Ντρίνια Χαρίκλεια 

Καθηγήτρια ΕΚΠΑ - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
cntrinia@geol.uoa.gr 

 
Αντωναράκου Ασημίνα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
aantonar@geol.uoa.gr 

 
Καρακίτσιος Βασίλειος 

Καθηγητής ΕΚΠΑ - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
vkarak@geol.uoa.gr 

Περίληψη 

Η διδασκαλία της Γεωλογίας στην Ελλάδα έχει υποστεί πολλές και διάφορες αλλαγές 
με το πέρασμα των χρόνων και αυτή τη στιγμή δε διδάσκεται ως ένα αυτόνομο μάθη-
μα αλλά ως ένα μέρος του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία». Ο σκοπός της πα-
ρούσας έρευνας είναι να καταγράψει τις πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται στη διδα-
σκαλία του εν λόγω μαθήματος και να ανιχνεύσει σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται οι 
Ασκήσεις Υπαίθρου ως διδακτική προσέγγιση. Μια ποσοτική και ποιοτική ερευνητι-
κή μέθοδος ακολουθήθηκε με ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε σε εκπαιδευτικούς 
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι, τουλάχιστον 
για τον Ελλαδικό χώρο, ενώ οι Ασκήσεις Υπαίθρου θεωρούνται από την πλειονότητα 
των εκπαιδευτικών ως ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο, μόνο ένα μικρό σχετικά πο-
σοστό τις εφαρμόζει στην πράξη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ασκήσεις Υπαίθρου, άτυπη μάθηση, «Γεωλογία – Γεωγραφία» 

Εισαγωγή 

Το μάθημα «Γεωλογία – Γεωγραφία» διδάσκεται στις τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. 
Με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα, σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Γε-
ωλογίας-Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο είναι: να αποκτήσουν οι μαθητές τις βασικές γνώ-
σεις αυτού του γνωστικού αντικειμένου και να εξοικειωθούν με μεθόδους που συμβάλ-
λουν στην κατανόηση της δομής του χώρου και διευκολύνουν την ερμηνεία των αλληλε-
πιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του ανθρώπου και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποδοχή/υιοθέτηση πανανθρώπι-
νων αξιών και η διαμόρφωση θετικών στάσεων τόσο απέναντι στο άμεσο περιβάλλον 
τους όσο και απέναντι των άλλων λαών του πλανήτη (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 
304/13-03-03). 
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Οι στόχοι που επιδιώκονται για τον μαθητή με τη διδασκαλία της Γεωλογίας-
Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο είναι: 

 Να ερμηνεύουν φαινόμενα και διαδικασίες που ξεφεύγουν από την άμεση παρα-
τήρηση και συχνά απαιτούν αυξημένη ικανότητα αφηρημένης σκέψης και συν-
δυασμού δεδομένων (π.χ. για τη μελέτη των γεωλογικών φαινομένων). 

 Να χρησιμοποιούν με σχετική ευχέρεια ορισμένες απλές, αλλά εξειδικευμένες 
μεθόδους μελέτης δεδομένων που συνδέονται με τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία 
(π.χ. αξιοποίηση χαρτών, γραφημάτων και άλλων πληροφοριών, συνεργασία για 
την υλοποίηση σχεδίων εργασίας κτλ.). 

 Να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών τους, 
ώστε να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα.  

 Να αναπτύσσουν τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τους επιτρέψουν 
να ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 
τους (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 304/13-03-03). 

Είναι εμφανές ότι για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί 
από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι μαθητές οφείλουν να εμπλακούν σε παρατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος για τη μελέτη γεωλογικών φαινομένων, ώστε να εξοι-
κειωθούν με τη δομή του χώρου και να καθιστούν ικανοί να αξιοποιούν χάρτες και να 
συνδυάζουν δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο κρίνεται ότι θα αναπτυχθούν δεξιότητες 
οι οποίες θα επιτρέψουν στους μελλοντικούς πολίτες να έχουν μια ομαλή κοινωνική 
ένταξη, αλλά και να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Ο πλέον ενδεδειγμένος 
τρόπος για να πραγματοποιηθούν όλα τα προαναφερθέντα είναι η Άσκηση Υπαίθρου. 
Μιας και βρισκόμαστε στον Ελλαδικό χώρο, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον ε-
νεργούς παγκοσμίως, γίνεται εύκολα εφικτή μια επίσκεψη με τους μαθητές σε περιο-
χές γεωλογικού ενδιαφέροντος. 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την Άσκηση Υπαίθρου ως διδα-
κτική προσέγγιση και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας πανελλήνιας έρευνας η 
οποία διεξήχθη σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα 
«Γεωλογία – Γεωγραφία», ώστε να καταγραφούν οι τρέχουσες διδακτικές πρακτικές 
οι οποίες εφαρμόζονται στο εν λόγω μάθημα, αλλά και να ανιχνευθεί εάν γίνεται 
χρήση Ασκήσεων Υπαίθρου από τους καθηγητές/τριες κατά την εκπαιδευτική διαδι-
κασία.  

Ασκήσεις Υπαίθρου: εφαρμογές και περιορισμοί 

Η Άσκηση Υπαίθρου, όπως ορίζεται από λεξικό Random House Kernerman Web-
ster's College (2005), είναι μια σχολική επίσκεψη ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν 
γνώση από προσωπική εμπειρία εκτός της τάξης ή ένα ταξίδι από έναν ερευνητή με 
σκοπό να συλλέξει στοιχεία από πρώτο χέρι, σε μία τοποθεσία γεωλογικής, αρχαιολογι-
κής ή κάποιας άλλης σημασίας. Ως διδακτική προσέγγιση είναι γνωστή και ως Μελέτη 
στο Πεδίο. 
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Ο 21ος αιώνας ανέδειξε τον σκοπό της Εκπαίδευσης στις Επιστήμες να εμπλέξει τους 
μαθητές στη δια βίου Μάθηση, ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες των αυριανών πο-
λιτών. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τις ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις της μετα – μοντέρνας εποχής στις Επιστήμες και την Τεχνολογία, όπου 
αναδύονται νέοι στόχοι, με τον πιο σημαντικό τον επιστημονικό εγγραμματισμό του 
πληθυσμού. Οι Rutherford & Ahlgren (1990) αναφέρουν ότι αυτός ο στόχος σπάνια 
επιτυγχάνεται. Αυτή η ανησυχία να προετοιμαστούν οι μαθητές μέσα από τις τάξεις 
των μαθημάτων φυσικών επιστημών, ώστε να παίξουν έναν δημιουργικό ρόλο ως πο-
λίτες της κοινωνίας, είναι πιθανά το κύριο σημείο εστίασης των διεθνών προγραμμά-
των όπως το TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) και το 
PISA (Programme for International Student Assessment), τα οποία δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη του επιστημονικού εγγραμματισμού των μαθητών. Ο επιστη-
μονικός εγγραμματισμός αντιπροσωπεύει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνε-
ται και να ασχολείται με την επιστήμη και τις εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή 
και την λήψη αποφάσεων. Ο Durant (1993) το έθεσε ως: «όλα όσα οφείλει να γνωρί-
ζει το ευρύ κοινό για την επιστήμη». Συνεπώς αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα να 
πραγματοποιείται η επιστημονική μάθηση όχι μόνο σε χώρους τυπικής μάθησης 
(σχολική μονάδα) αλλά και άτυπης μάθησης (οπουδήποτε εκτός σχολείου) (Gilbert, 
2010). Ο Campiani (1991) υπογραμμίζει τη σημασία των Ασκήσεων Υπαίθρου: «δεν 
μπορούμε να παραβλέψουμε το ρόλο που παίζουν οι Ασκήσεις Υπαίθρου ως πηγή γνώ-
σης. Στην πράξη, η Ύπαιθρος αντιπροσωπεύει όχι μόνο τον τόπο από όπου προκύπτουν 
οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη της θεωρίας, αλλά και το μέρος όπου δοκιμάζονται οι 
θεωρίες». Οι Ασκήσεις Υπαίθρου δεν πρέπει απλά να θεωρούνται μια επίσκεψη στο 
πεδίο αλλά μάλλον ως ευκαιρίες άμεσης επαφής με τη γεωλογία και το περιβάλλον. 
Τόνισε, επίσης, και την παιδαγωγική σχέση των Ασκήσεων Υπαίθρου με τη διδασκα-
λία των Γεω – επιστημών. Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις από προσωπική πείρα, πα-
ρόμοια με την hands – on εμπειρία, η οποία αναγνωρίστηκε από τον γνωστικό ψυχο-
λόγο Piaget (1970) ως άκρως επικουρική για την μετάβαση από τη συγκεκριμένη 
προς την αφηρημένη γνωστική λειτουργία. Αλλά και ο Dewey (1944) έχει αναφέρει 
ότι η μάθηση επιτυγχάνεται καλύτερα «κάνοντας πράγματα» -  αρχή της βιωματικής 
μάθησης. 

Πολλές τρέχουσες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών παρο-
τρύνουν τους μαθητές να εμπλέκονται τακτικά στην εξερεύνηση του φυσικού κόσμου 
μέσω διάφορων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Όμως, αφού το εξωτερικό μαθησιακό 
περιβάλλον δε χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασί-
ας, οι Ασκήσεις Υπαίθρου δεν περιλαμβάνονται στην τυπική εκπαίδευση. Συνεπώς 
πολλά μαθήματα γεω-επιστημών διδάσκονται ακόμη επικεντρωμένα στην ανάγνωση 
σχολικών εγχειριδίων και σε κάποιες πρακτικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν 
χώρα εντός του σχολείου (Esteves et al., 2013), ενώ η Ύπαιθρος είναι και πάντοτε θα 
είναι το κατάλληλο φυσικό περιβάλλον για τη μελέτη γεω – επιστημονικών ζητημά-
των (Esteves et al., 2015).  

Πραγματικά, οι Ασκήσεις Υπαίθρου έχουν αναγνωριστεί ευρέως ως ένα πολύ χρήσι-
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μο εργαλείο στην εκπαίδευση, κυρίως στη διδασκαλία των γεωλογικών και βιολογι-
κών επιστημών. Παρόλα αυτά, η ομόφωνη συμφωνία της εκπαιδευτικής αξίας των 
Ασκήσεων Υπαίθρου δεν αντανακλάται στη χρήση τους στο σχολείο. Στην πραγματι-
κότητα, οι καθηγητές σπάνια χρησιμοποιούν εξωτερικές δραστηριότητες, συμπερι-
λαμβανομένων και των Ασκήσεων Υπαίθρου, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του 
Προγράμματος Σπουδών (Orion, 1993). 

Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν την ύπαρξη του κενού μεταξύ 
του αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού δυναμικού των Ασκήσεων Υπαίθρου και της 
πραγματοποίησή τους στα σχολεία. Οι Mirka (1970), Fido & Gayford (1982) και 
McKenzie et al. (1986) κατέληξαν ότι υπάρχουν οι εξής πιθανές εξηγήσεις: 
 Περιορισμός των οικονομικών στο σχολείο 
 Έλλειψη σε επαρκές διδακτικό υλικό 
 Η μη εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την Ύπαιθρο ως εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Οι οργανωτικές δυσκολίες, το κόστος, τα θέματα ασφάλειας και η έλλειψη χρόνου 
είναι τα κοινά εμπόδια εφαρμογής Ασκήσεων Υπαίθρου. Επίσης, η απουσία δραστη-
ριοτήτων για το πεδίο από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, καθιστούν τέτοιες 
πρακτικές μη απαραίτητες. Σαφώς οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν τις Ασκήσεις Υπαί-
θρου, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι ανεξοικείωτοι με τη φιλοσοφία, την οργάνωση 
και τη διδακτική τέτοιων προσεγγίσεων (Orion , 1993). 

Οι Anderson et al. (2006) ανέφεραν σε εργασία τους, ότι ελάχιστοι καθηγητές ενσω-
ματώνουν τις Ασκήσεις Υπαίθρου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, παρόλο που οι περισ-
σότεροι τις θεωρούν σημαντικές εξαιτίας των προαναφερθέντων λόγων. 

Φυσικά, οι Ασκήσεις Υπαίθρου από μόνες τους δεν εγγυώνται μεγαλύτερα γνωστικά 
οφέλη, εάν δεν είναι καλά οργανωμένες, με προσανατολισμό στη διαδικασία και όχι 
στο περιεχόμενο (McKenzie & White, 1982). Πιθανά να αποβούν αναποτελεσματικές 
εάν απλά μεταφερθεί η διάλεξη από την τάξη στην Ύπαιθρο, ή άκρως αποτελεσματι-
κές εάν υπάρχουν ξεκάθαρες και καλά δομημένες δραστηριότητες (Hofstein & 
Rosenfeld, 1996). Μια «σειρά σταδίων μάθησης» έχουν αναγνωριστεί από πολλούς 
ερευνητές για όλες τις πρακτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των 
Ασκήσεων Υπαίθρου και αυτά είναι: προετοιμασία και ενημέρωση, ενασχόληση με 
τη δραστηριότητα στο πεδίο, επεξεργασία των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας, 
ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, απολογισμός και ανατροφοδότηση 
(Henderson, 1969; Laws, 1981; Boud et al., 1985; Couch, 1985; Lonergan & An-
dresen, 1988). Η αξιολόγηση όλης της διαδικασίας είναι, επίσης, πολύ χρήσιμη για 
τον εκπαιδευτικό και θα πρέπει να εμπεριέχεται στον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης εξαρχής (Kent et al., 1997). 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική και ποιοτική και διενεργήθηκε με τη διανομή ερω-
τηματολογίου το οποίο απάντησαν 122 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δίδαξαν το μάθημα 
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«Γεωλογία – Γεωγραφία» τη σχολική χρονιά 2015-16 σε σχολικές μονάδες ανά την 
Ελλάδα. Τους ζητήθηκε να δώσουν στοιχεία σε σχέση με τα χρόνια προϋπηρεσίας 
τους, την ειδικότητά τους αλλά και τις επιμορφώσεις τις οποίες έχουν παρακολουθή-
σει. Ερωτήθηκαν για το γεωλογικό περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων και εάν 
περιέχονται σε αυτά δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως Α-
σκήσεις Υπαίθρου. Κατόπιν απάντησαν στο ερώτημα πόσο χρήσιμες θεωρούν ότι εί-
ναι οι Ασκήσεις Υπαίθρου στη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος και εάν τις έχουν 
χρησιμοποιήσει στη διδακτική τους πρακτική. Τέλος, έδωσαν την εκτίμησή τους για 
το ποιοι θα ήταν οι πιο επιθυμητοί τρόποι διδασκαλίας του μαθήματος ως προς τους 
μαθητές. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ανοικτές ερωτήσεις, ερωτήσεις 
κλειστού τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ και των τριών βαθμών της κλίμακας Likert (συμφωνώ, ού-
τε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, διαφωνώ) και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Η εγκυ-
ρότητα/αξιολόγηση του ερωτηματολογίου πριν διατεθεί στα σχολεία για συμπλήρω-
ση, έγινε από 4 Γεωλόγους Εκπαιδευτικούς και 2 καθηγήτριες του Τμήματος Γεωλο-
γίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Η επεξεργασία κάποιων μεταβλητών έγινε με 
το σύστημα SPSS 21 για τον υπολογισμό του χ2. 

Αποτελέσματα 

Το πρώτο αξιοσημείωτο γεγονός, το οποίο προέκυψε από την έρευνα, είναι ότι το μά-
θημα «Γεωλογία – Γεωγραφία» διδάσκεται σε ποσοστό 49% σε Α΄ ανάθεση από εκ-
παιδευτικούς Γεωλόγους (Γράφημα 1). Την τρέχουσα χρονιά, με την καθιέρωση του 
θεσμού της Γ΄ ανάθεσης με 34 διαφορετικές ειδικότητες να διεκδικούν τη διδασκαλία 
του εν λόγω μαθήματος, πιθανά το ποσοστό να είναι ακόμη μικρότερο.  

 
Γράφημα 1 

Όσον αφορά στην ερώτηση για το αν περιέχονται Ασκήσεις Υπαίθρου στα σχολικά 
εγχειρίδια, το τετράδιο Εργασιών της Α΄ Γυμνασίου έχει θετικές απαντήσεις σε πο-
σοστό 26%, ενώ καταφατικές απαντήσεις σε ποσοστό 14% πήρε και το βιβλίο Μαθη-
τή της Α΄ Γυμνασίου. Το βιβλίο του Μαθητή και το τετράδιο Εργασιών της Β΄ Γυ-
μνασίου είχαν ένα ελάχιστο ποσοστό θετικών απαντήσεων (5%). Σε αυτό το σημείο 
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είναι σημαντικό να αναφερθούν οι δραστηριότητες των βιβλίων οι οποίες έχουν χα-
ρακτηριστεί ως Ασκήσεις Υπαίθρου από τους εκπαιδευτικούς. Αναφέρονται κυρίως ο 
προσανατολισμός με τη χρήση πυξίδας, ο προσδιορισμός θέσης με χρήση GPS αλλά 
και της σχετικής θέσης, ο περίπατος στην Ύπαιθρο και η χρήση χαρτών. 

Ένα ποσοστό 30% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει Ασκήσεις 
Υπαίθρου ως διδακτική προσέγγιση (Γράφημα 2). Μάλιστα ανέφεραν πολλές και 
διαφορετικές δραστηριότητες, κυρίως επισκέψεις σε Μουσεία Γεωλογικού περιεχο-
μένου αλλά και επισκέψεις στην Ύπαιθρο για παρατήρηση γεωλογικών σχηματι-
σμών. Επίσης αναφέρθηκαν δραστηριότητες προσανατολισμού όχι μόνο με τη χρήση 
πυξίδας, αλλά και με χρήση στοιχείων του περιβάλλοντος. Το Πείραμα του Ερατο-
σθένη αναφέρθηκε αρκετές φορές αλλά και ο σχεδιασμός απλών χαρτών με Κλίμακα 
και Υπόμνημα. 

 
Γράφημα 2 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν σχετικά με τις πρακτικές τις οποίες χρη-
σιμοποιούν στη διδασκαλία τους. Η συντριπτική πλειονότητα απάντησε ότι προβάλ-
λουν σχετικά βίντεο (77%) και διεξάγουν συζήτηση μέσα στην τάξη (75%) (Γράφημα 
3). Η Μελέτη στο πεδίο είναι η λιγότερο δημοφιλής πρακτική με ποσοστό 12%, γεγο-
νός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το 86% των ίδιων εκπαιδευτικών οι οποίοι χαρα-
κτηρίζουν τις Ασκήσεις Υπαίθρου χρήσιμες στη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωλο-
γία – Γεωγραφία» στο Γυμνάσιο (Γράφημα 4) και δηλώνουν ότι οι μαθητές τους θα 
προτιμούσαν να διδαχθούν μέσα από επισκέψεις σε Μουσεία ή/και την Ύπαιθρο με 
ποσοστό 82,2% (Γράφημα 5). Το εύρημα αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις α-
ναφορές στη βιβλιογραφία, όπου ενώ αναγνωρίζεται η εκπαιδευτική αξία των Ασκή-
σεων Υπαίθρου, η πρακτική εφαρμογή τους είναι εμφανώς περιορισμένη (Orion, 
1993, Anderson et al., 2006).  
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Γράφημα 3 

 
Γράφημα 4 

 
Γράφημα 5 

Κατά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν κάποια ερωτήματα τα ο-
ποία θεωρήθηκε σωστό να διερευνηθούν περαιτέρω με στατιστική επεξεργασία. Επι-
λέχθηκε ένα από τα ποιο σημαντικά: Είναι η ειδικότητα των εκπαιδευτικών που διδά-

912

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



σκουν το μάθημα και η εφαρμογή των Ασκήσεων Υπαίθρου εξαρτημένα ή ανεξάρτη-
τα; Υποθέτουμε ότι η απάντηση είναι ότι είναι ανεξάρτητα και εφαρμόζουμε το τεστ 
χ2 (Chi-Square Tests) μέσω που προγράμματος SPSS 21 (Πίνακας 1) για να επαλη-
θεύσουμε ή όχι την υπόθεσή μας.  

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9.451a 1 .002   
Continuity Correctionb 8.278 1 .004   
Likelihood Ratio 9.650 1 .002   
Fisher's Exact Test    .003 .002 
Linear-by-Linear Association 9.373 1 .002   
N of Valid Cases 122     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
18.20. b. Computed only for a 2x2 table 

Πίνακας 1 (Στο Output παίρνουμε τον πίνακα «Chi-Square Tests»:-Χ2: είναι ο αριθ-
μός στο πρώτο κελί (Pearson Chi-square / Value) - df: είναι οι βαθμοί ελευθερίας (de-
grees of freedom)- asymptotic significance: είναι το επίπεδο ή η στάθμη σημαντικότη-

τας και συμβολίζεται με το p) 

Γενικά, όταν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεσή μας, ενώ όταν p < 
0,05 απορρίπτουμε την υπόθεσή μας και δεχόμαστε το αντίθετο. Στην περίπτωσή 
μας: p = 0,002, δηλαδή p < 0,05 και επομένως απορρίπτουμε την υπόθεση ότι είναι 
ανεξάρτητα μεταξύ τους, άρα δεχόμαστε ότι είναι εξαρτημένα. Δηλαδή το αν οι εκ-
παιδευτικοί χρησιμοποιούν ή όχι τις Ασκήσεις Υπαίθρου ως διδακτική προσέγγιση, 
εξαρτάται από την ειδικότητά τους. Το αποτέλεσμα αυτό επαληθεύεται όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 2. Οι Γεωλόγοι σε ποσοστό 43,3% απάντησαν θετικά στο ερώτημα για 
τη χρήση των Ασκήσεων Υπαίθρου ως διδακτική πρακτική, ενώ στο ίδιο ερώτημα 
μόλις 17,7% απάντησαν θετικά από τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.  

 Ειδικότητα * Ασκήσεις Υπαίθρου Crosstabulation 
 Ασκήσεις Υπαίθρου Total 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ειδικότητα 
Γεωλόγος 

Count 26 34 60 
% within Ειδικότητα 43.3% 56.7% 100.0% 

Άλλη 
Count 11 51 62 
% within Ειδικότητα 17.7% 82.3% 100.0% 

Total 
Count 37 85 122 
% within Ειδικότητα 30.3% 69.7% 100.0% 

Πίνακας 2 
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Συζήτηση - Συμπεράσματα   

Τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την παρούσα έρευνα δείχνουν ξεκάθαρα ότι 
ενώ οι Ασκήσεις Υπαίθρου θεωρούνται από τη συντριπτική πλειονότητα των εκπαι-
δευτικών ως χρήσιμες στη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» στο 
Γυμνάσιο, μόνο το ένα τρίτο αυτών τις εφαρμόζει στην πράξη. Το γεγονός ότι, το με-
γαλύτερο ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη διδα-
κτική προσέγγιση είναι Γεωλόγοι, μπορεί να εξηγηθεί με το ότι οι εν λόγω εκπαιδευ-
τικοί είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες πρακτικές, αφού για την απόκτηση του πτυχίου 
τους από τα σχετικά τμήματα των Πανεπιστημίων, έχουν υποχρεωτικά μαθήματα, τα 
οποία διεξάγονται στην Ύπαιθρο, καθώς και Χαρτογράφηση.  

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές τους θα προτι-
μούσαν να διδάσκονται μέσα από επισκέψεις σε Μουσεία και στην Ύπαιθρο και έτσι 
θα ήταν πιο ευχαριστημένοι, αλλά παρόλα αυτά δεν περιλαμβάνουν συχνά τέτοιες 
πρακτικές στην οργάνωση της διδασκαλίας τους.  

Μια περαιτέρω έρευνα, στοχευμένη στο πώς θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να ξεπε-
ράσουν τις δυσκολίες οι οποίες τους εμποδίζουν να διεξάγουν Ασκήσεις Υπαίθρου 
κατά τη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» στο Γυμνάσιο, θα είχε 
ενδιαφέρον και τα αποτελέσματά της θα μπορούσαν να έχουν άμεση εφαρμογή ακό-
μη και στα Αναλυτικά Προγράμματα ή στον σχεδιασμό επιμορφώσεων.  

Οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα την παρούσα στιγ-
μή, καλό θα ήταν να λάβουν υπόψη τους έρευνες όπως η παρούσα, ώστε ο τελικός 
σχεδιασμός να περιλαμβάνει προτάσεις διδασκαλίας, προς όφελος των μαθητών, σε 
χώρους άτυπης μάθησης όπως είναι η Ύπαιθρος. 
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Η ψυχολογία στη δημόσια διοίκηση της Ειδικής Εκπαίδευσης 

Στέλα Μαρκαντώνη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

stellamarkandoni@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η διάσταση της ψυχολογίας μέσα στους οργανι-
σμούς και στους θεσμούς της Ειδικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της δημόσιας διοί-
κησης των Ειδικών σχολείων. Η διαχείριση και η οργάνωση ενός αυτόνομου σχολεί-
ου επικεντρώνεται σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην ηγεσία και στην εκπαί-
δευση. Οι οργανισμοί και οι θεσμοί της Ειδικής Εκπαίδευσης εξετάζονται σύμφωνα 
με τις αρχές της Ψυχολογίας στη διοίκηση των οργανισμών και από τον τρόπο εφαρ-
μογής των θεωρητικών προσεγγίσεων από το χώρο της Οργανωτικής Ψυχολογίας, 
ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε έναν οργανισμό σε όλα τα 
επίπεδα της ιεραρχίας και στη συνεργασία των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών και 
του διευθυντή. Εξετάζεται η διοίκηση των οργανισμών. Επίσης, αναλύονται οι εκπαι-
δευτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα 
αλλά και η ανάγκη ύπαρξης ενός κώδικα δεοντολογίας για τους δημοσίους υπαλλή-
λους. Τέλος, παρουσιάζονται φαινόμενα εκφοβισμού μεταξύ των συναδέρφων – ερ-
γαζομένων στους χώρους εργασίας. 

Λέξεις – κλειδιά: Ψυχολογία, δημόσια διοίκηση, Ειδική Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία στο εκπαιδευτικό σύστημα σημειώθηκαν σημαντικές αλλα-
γές, οι οποίες αναφέρονται στην εισαγωγή ενιαίου εκπαιδευτικού στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, στην αναδιοργάνωση των σχολείων τεχνικής και επαγγελματικής δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαχείρι-
ση και η οργάνωση ενός αυτόνομου σχολείου επικεντρώνονται σε σημαντικές διαρ-
θρωτικές αλλαγές στο επίπεδο της ηγεσίας και της εκπαίδευσης. Οι οργανισμοί και οι 
θεσμοί της Ειδικής Εκπαίδευσης εξετάζονται και από την πλευρά των βασικών αρχών 
της Ψυχολογίας και από τον τρόπο εφαρμογής των θεωρητικών προσεγγίσεων στη 
διοίκηση των οργανισμών και τη συνεργασία των εργαζομένων. Επίσης, αξίζει να 
αναφερθεί και η σκοτεινή πλευρά στους χώρους εργασίας, που αφορά στη φυσική και 
ψυχολογική βία και στον εκφοβισμό μεταξύ των συναδέρφων (mobbing) (Acquadro 
Maran, 2013). 

Η Δημόσια Διοίκηση στο σχολείο 

Η Ψυχολογία στη διοίκηση των οργανισμών χρησιμοποιεί κυρίως μεθόδους από τον 
χώρο της Οργανωτικής Ψυχολογίας, ώστε να μελετήσει τη συμπεριφορά του ατόμου 
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μέσα σε έναν οργανισμό σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Η Οργανωτική Ψυχολογία 
αποτελεί έναν τομέα, ο οποίος χρησιμοποιεί την επιστημονική μεθοδολογία, ώστε να 
κατανοηθεί καλύτερα η συμπεριφορά των ατόμων που εργάζονται στους οργανισμούς 
(Κατσαρός, 2008). 

Σύμφωνα με την Οργανωτική Ψυχολογία η συμπεριφορά των ατόμων και της ομάδας 
μελετάται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας των οργανισμών. Επίσης, μια συγκε-
κριμένη δομή επιβάλλει τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα σε έναν οργανισμό. Αυτή 
η δομή αναφέρεται στην πολιτική του οργανισμού. Οι οργανισμοί αποτελούν ένα σύ-
νολο, μια ολοκληρωμένη δομή και διέπονται από ένα γενικό σύνολο αξιών που επι-
διώκουν να τηρηθεί από τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, ένας οργανισμός δεν 
μπορεί να υφίσταται, όταν ο κάθε εργαζόμενος λειτουργεί τελείως αυτόβουλα (Κα-
τσαρός, 2008· Τραυλός, 2013). 

Κάθε σχολική μονάδα, όπως κάθε οργανωτικό σχήμα, δημιουργείται για να εξυπηρε-
τήσει συγκεκριμένους σκοπούς. Για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, έ-
χουν προβλεφθεί ορισμένοι συντελεστές που συμβάλλουν στην υλοποίησης των στό-
χων μιας εκπαιδευτικής μονάδας, όπως το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, τα 
σχολικά εγχειρίδια και άλλα διδακτικά μέσα και ο διδακτικός χρόνος (Τραυλός, 
2013). 

Οι παραπάνω συντελεστές συνδυάζονται μεταξύ τους και ενεργοποιούνται με τη 
διοίκηση. Η διοίκηση αποτελεί πολυσύνθετο φαινόμενο μέσα στους οργανισμούς και 
εκδηλώνεται μέσα από ένα σύνολο δυναμικά αλληλοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων. 
Αναφέρεται στην ομαδοποίηση και στην κατανομή αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, ευ-
θυνών αλλά και σε ένα πλέγμα σχέσεων εξουσίας που συγκροτούν έναν οργανισμό 
(Κατσαρός, 2008: 23· Μπουραντάς, 2002· Σαΐτης, 2000). Η διοίκηση περιλαμβάνει 
ένα σύνολο απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη ορισμένου έργου. Ορθές μέθο-
δοι συστηματοποίησης αυτών των ενεργειών χαρακτηρίζονται αυτές που διέπονται 
από επιστημονικούς και πρακτικούς κανόνες και καταλήγουν σε θετικά αποτελέσμα-
τα (Τραυλός, 2013). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση δεν στηρίζεται μόνο σε 
επιστημονικά κριτήρια, αλλά και σε τεχνικά στοιχεία που προέρχονται από τις γνώ-
σεις και τις ικανότητες των ατόμων να διευθύνουν έναν οργανισμό. Συνεπώς, η διοί-
κηση μπορεί να οριστεί ως «ένα σύνολο ενεργειών μιας ομάδας ανθρώπων που υπό το 
πρίσμα του ορθολογισμού συντελεί στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μιας οργάνω-
σης» (Τραυλός, 2013). 

Η μακρά πορεία των μεταρρυθμίσεων 

Από τον 20ο αιώνα έως σήμερα η εκπαίδευση αναβαθμίζεται με πιο σημαντικές με-
ταρρυθμίσεις: την ίδρυση τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, την καθιέρωση δω-
ρεάν δημόσιας παιδείας, τη βαθμιαία επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης έως το 
15ο έτος της ηλικίας, τον χωρισμό της μέσης εκπαίδευσης σε Γυμνάσιο και Λύκειο, 
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την καθιέρωση της δημοτικής ως γλώσσα διδασκαλίας και τον διαχωρισμό της εκπαί-
δευσης σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια (Σαΐτης, 2008· Τριπόδης, 2005· Τσουκα-
λάς, 1996). 

Εντούτοις, η δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας δεν έχει επιδείξει την επιθυμητή α-
ποδοτικότητα. Κύριοι παράγοντες αυτού του δεδομένου αποτελούν η γραφειοκρατία, 
η έλλειψη ορθολογικής οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων και η ανεπαρκής 
ενημέρωση των στελεχών για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης (Κατσαρός, 
2008· Bush, 2005· Παπαναούμ, 1995). 

Το επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στην α-
ντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που προαναφέρθηκαν, διότι, πρώτον, η διοίκηση 
αποτελεί έναν από τους βασικότερους συντελεστές για την επίτευξη των στόχων του 
εκπαιδευτικού συστήματος και δεύτερον, ο σκοπός της λειτουργίας της διοίκησης εί-
ναι η δημιουργία προϋποθέσεων που θα διευκολύνουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας (Κατσαρός, 2008· Σαΐτης, 2000). 

Τα τελευταία δεκαπέντε έτη περίπου, έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα η συζήτηση 
περί αποκέντρωσης του κρατικού μηχανισμού και του εκπαιδευτικού συστήματος 
(Lortie, 1969). Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας αναβαθμίζε-
ται, καθώς καλείται να δώσει το δικό της στίγμα σε μια σειρά από ζητήματα και να 
οριοθετήσει την πολιτική και τις πρακτικές της. Ένα ουσιαστικό ζήτημα αποτελεί η 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο δεν αποτελεί ένα απλό οργανωτικό - 
διοικητικό ζήτημα, αλλά μια ουσιαστική παράμετρο που συμβάλλει στην βελτίωση 
του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε μονάδα. Οι διαδικασίες υποδοχής, παρακίνησης και 
εξέλιξης του εκπαιδευτικού και του βοηθητικού προσωπικού και η διαμόρφωση 
κουλτούρας συνεργασίας είναι κρίσιμα πεδία άσκησης της εσωτερικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής (Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο, 2008). 

Οι δημόσιοι οργανισμοί, όπως τα δημόσια σχολεία, είναι οργανωμένοι για πάρα πολ-
λά έτη σύμφωνα με το γραφειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης, με αποτέλεσμα η γρα-
φειοκρατία να έχει ταυτιστεί με τη δημόσια διοίκηση (Κατσαρός, 2008: 34· Ιορδανί-
δης, 2002). Ένα σύνολο παραγόντων που έχει συμβάλλει στην εποχή των αλλαγών 
είναι: η παγκοσμιοποίηση, η αμφισβήτηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα και η 
προσέγγιση της γραφειοκρατίας με όρους πολιτικής οικονομίας. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα το γραφειοκρατικό μοντέλο οργάνωσης αμφισβητείται συ-
νεχώς και στα κράτη – μέλη του ΟΟΣΑ και καταβάλλονται καινοτόμες προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της διοίκησης με καλύτερη νομοθέτηση. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολό-
γησης (Common Assessment Framework) αποτελεί ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης 
των δημοσίων υπηρεσιών που διαμορφώθηκε από την Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων 
Υπηρεσιών (Innovation Public Services Group), το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει ενεργά και στην Ελλάδα (Υπ. Εσωτερικών, Κοι-
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νό Πλαίσιο Αξιολόγησης, 2007). Η εφαρμογή του ΚΠΑ συμβάλει στην εισαγωγή τε-
χνικών διοίκησης και στη διάχυση της απαραίτητης τεχνογνωσίας. Αντιμετωπίζει τη 
διοικητική μεταρρύθμιση ως μια διαρκή, ανοικτή και συναινετική διαδικασία, στην 
οποία επιτελεί σημαντικό ρόλο το ανθρώπινο δυναμικό. Σχετικά με τον εκσυγχρονι-
σμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης υπάρχουν κοινοτικά πλαίσια στήριξης με διά-
φορα προγράμματα (Σπακούρη, 2008). 

Ο κώδικας δεοντολογίας για τους δημοσίους υπαλλήλους 

Στον χώρο εργασίας έχουν αναφερθεί φαινόμενα βίας σωματικής και ψυχολογικής με 
περιστατικά κακομεταχείρισης, απειλών ή επίθεσης του προσωπικού σε εργασιακές 
συνθήκες. Μια στρατηγική παρέμβασης σε αυτά ήταν o νόμος Επαγγελματικής Υγεί-
ας και Ασφάλειας (Π.Δ 16/1996), ο οποίος αναφέρεται σε ένα περιβάλλον ασφαλές 
για τους εργαζόμενους χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους. Η ασφάλεια στο χώρο ερ-
γασίας μπορεί να μειώσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της επιθετικής συμπερι-
φοράς και του εκφοβισμού (Acquadro Maran, 2013). 

Υπάρχουν ποικίλες συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν ως βία στο χώρο 
εργασίας, αλλά διαφοροποιείται η αντίληψη ως προς το τι συνιστά βία σε διαφορετι-
κά περιβάλλοντα. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες επιθετικής συμπεριφοράς, από τις 
οποίες επικεντρωνόμαστε στην επιθετικότητα μεταξύ συναδέρφων σε έναν οργανισμό 
και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι ο κίνδυνος είναι 
σημαντικά υψηλότερος στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης. Η 
επιθετική συμπεριφορά μεταξύ συναδέρφων έχει αρκετές ονομασίες συχνά ταυτόση-
μες, όπως «bulling», «work harassment», «mobbing» (Acquadro Maran, 2013). 

Σύμφωνα με τον Carol Brodsky (1976), η έννοια «work harassment» σημαίνει τις ε-
πανειλημμένες και επίμονες προσπάθειες ενός ατόμου να βασανίσει ή να φθείρει κά-
ποιον, δηλαδή πρόκειται για εκφοβισμό και επιθετικότητα. Το «work harassment» 
θεωρείται παράνομο, όταν γίνεται για διακρίσεις φύλου, φυλής, εθνοτικής ή εθνικής 
καταγωγής, ηλικίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή αναπηρίας. 

Σχετικά με το «mobbing», ο Heinz Leymann (1996) ως πρωτοπόρος στον τομέα του 
εκφοβισμού στο χώρο εργασίας ορίζει την έννοια «mobbing» ή «ψυχολογική τρομο-
κρατία» στον εργασιακό βίο ως «εχθρική και ανήθικη επικοινωνία, η οποία στρέφεται 
κατά συστηματικό τρόπο, μία φορά εβδομαδιαίως τουλάχιστον για έξι μήνες, από ένα ή 
λίγα άτομα προς ένα άτομο που ωθείται σε ανυπεράσπιστη θέση και παραμένει αβοήθη-
το εξαιτίας της συνέχισης του mobbing» (Leymann, 1996). Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μόνο το 10% των περιπτώσεων είναι πραγματικά θύματα «mobbing» στον εργασιακό 
τους χώρο, καθώς το υπόλοιπο 90% έχει βιώσει απλά έντονο στρες από την εργασία 
του (Acquadro Maran, 2013). Τα τέσσερα στάδια του «mobbing», σύμφωνα με τον 
Leymann (1996), είναι τα παρακάτω: 
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 η κατάσταση ξεκινά με μια σύγκρουση που προκαλεί ένα κρίσιμο συμβάν, 
 το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει διάφορες αρνητικές πράξεις (π.χ. εκφοβισμό 

και στιγματισμό), 
 το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει αρνητικά σχόλια για το άτομο (π.χ. αν λείπει 

αρκετές ημέρες από το χώρο εργασίας) και 
 στο τελευταίο στάδιο το θύμα του εργασιακού εκφοβισμού εκτοπίζεται από το 

εργασιακό περιβάλλον. 

Τα θύματα του «mobbing» υφίστανται απομόνωση, λεκτική κακοποίηση, συκοφαντί-
ες, γελοιοποίηση, απειλές κατά των ιδίων και της οικογένειάς τους και υποτίμηση των 
δικαιωμάτων τους. Σε ψυχολογικό επίπεδο εκδηλώνουν στρες, κατάθλιψη, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, προβλήματα μνήμης, αϋπνίες, διπο-
λική διαταραχή και χωρίς την εργασία τους αισθάνονται χωρίς προσωπική ταυτότητα 
(Leymann, 1996· Acquadro Maran, 2013). 

Το «bulling» αφορά μια κατάσταση, όπου ένα ή περισσότερα άτομα επίμονα, πάνω 
από ένα χρονικό διάστημα, δέχονται αρνητικές ενέργειες από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα και οι θύτες στοχεύουν στη δυσκολία που έχουν τα θύματα να υπερασπι-
στούν τον εαυτό τους. Συμπερασματικά, το «work harassment» και το «mobbing» 
αποτελούν διαφορετικές οπτικές του ίδιου φαινομένου, αφού πρόκειται για επανα-
λαμβανόμενες συμπεριφορές. Ο απώτερος σκοπός των παραπάνω κατηγοριών επιθε-
τικής συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο είναι κοινός, να θέσουν εκτός εργασιακού 
χώρου ένα άτομο (Acquadro Maran, 2013). 

Στις περιπτώσεις εκφοβισμού και επιθετικών συμπεριφορών στο χώρο εργασίας είναι 
επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης ενός κώδικα δεοντολογίας για τους δημοσίους υπαλλή-
λους, ο οποίος θεμελιώνεται στην πίστη ότι οι άνθρωποι διαθέτουν εγγενές δικαίωμα 
στην ισότητα των ευκαιριών σε κάθε πτυχή της ζωής τους - η οποία αποτελεί βασική 
αρχή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών (United Nations Treaty Series, 1976). 

Θεμελιώνεται, επίσης, στην πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε αξιο-
πρεπείς συνθήκες εργασίας, δικαίωμα να ανταμείβονται για την εργασία τους βάσει 
των προσόντων τους, να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις για μια θέση και να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις υποδομές (Σταμάτη & Συριόπουλος, 2011). Ένας κώδικας δεο-
ντολογίας σε συνδυασμό με ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο ενάντια στις διακρίσεις 
κάθε μορφής αποτελούν εργαλεία για δημιουργία πολιτικής και αντίληψης για την 
ισότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Αυτά τα εργαλεία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία στον τομέα της απασχόλησης, όπου η ύπαρξη διακρίσεων μπορεί να οδηγή-
σει σε οικονομική δυσπραγία και σε κοινωνικό αποκλεισμό (Σταμάτη & Συριόπου-
λος, 2011). Τέλος, σε ορισμένους οργανισμούς Ειδικής Εκπαίδευσης υπάρχει ο Κώ-
δικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Ειδικού Παιδαγωγού σύμφωνα με τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, ο οποίος ορίζει τα καθήκοντα του Ειδι-
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κού Παιδαγωγού ως προς τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και ως 
προς τους συναδέλφους του και τις υπευθυνότητες του στην εκπαιδευτική πράξη 
(Καδέρογλου και συν., Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α., 2012). 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, εξετάσαμε την ψυχολογία των οργανισμών Ειδικής Εκπαίδευσης 
υπό το πρίσμα των θεωρητικών προσεγγίσεων και των αρχών της Οργανωτικής Ψυ-
χολογίας. Παρουσιάστηκε η οργάνωση και η διοίκηση των οργανισμών ως ένα οργα-
νωτικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει καθήκοντα, σχέσεις εξουσίας και συνεργασία 
μεταξύ των εργαζομένων. Μελετήθηκε η συμπεριφορά των ατόμων που εργάζονται 
στους οργανισμούς Ειδικής Εκπαίδευσης και παρουσιάστηκαν φαινόμενα εκφοβι-
σμού μεταξύ των συναδέρφων στους οργανισμούς. Τέλος, αναδείχθηκε η ανάγκη ύ-
παρξης ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου και ενός κώδικα δεοντολογίας, με στόχο 
την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας και την προώθηση της ισότη-
τας των εργαζομένων. Η καλή πρακτική στην ισότητα προωθεί μια πηγή ευκαιριών 
στο ανθρώπινο δυναμικό και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού 
περιβάλλοντος, όπου ομάδες και άτομα εκτελούν τα καθήκοντά τους στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 
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«‘Ηχοπαιδαγωγική’, ‘ηχοκεντρική εκπαίδευση’ ή κάπως αλλιώς»;  
Πρακτικές και δυνατότητες της Εκπαίδευσης που εστιάζει στον Ήχο 

Σαρρής Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.16 

dsarris@sch.gr 

Περίληψη 

Μπορεί ο «ήχος» να αποτελέσει «εργαλείο» που ενδυναμώνει την εκπαιδευτική δια-
δικασία; Πως μπορεί να γίνει ο «ήχος» εκπαιδευτικό μέσο για κάθε εκπαιδευτικό; 
Μπορεί μια «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» να αμβλύνει τα πρωτάκουστα προ-
βλήματα του σύγχρονου σχολείου; Η εργασία αυτή δεν στοχεύει να παρουσιάσει τον 
ήχο ως πανάκεια και καινοτομία, ούτε τον ανακαλεί «από παρθενογένεση». Αντίθετα 
εκπορεύεται από εφαρμοσμένες συνθέσεις σύγχρονων δόκιμων πρακτικών «εκπαί-
δευσης που εστιάζει στον ήχο». Στόχος είναι να διευκολυνθεί και να αντλήσει ιδέες 
ο/η εκπαιδευτικός που θα θελήσει να ασχοληθεί ή ασχολείται με σχετικές μεθοδολο-
γίες. Δεν έχει σημασία αν η Εκπαίδευσης αυτή θα ονομαστεί «ηχοπαιδαγωγική», «η-
χοκεντρική εκπαίδευση» καθώς το μόνο που «μετράει» είναι η αποτελεσματικότητα 
και όχι οι λέξεις. Οι ονομασίες είναι χρήσιμες σε επίπεδο ορισμών που διευκολύνουν 
τη συζήτηση. Το τελευταίο που θα μας απασχολήσει είναι να βρούμε τη λέξη που θα 
περιγράφει, όμως, μια εκπαιδευτική διαδικασία που γνωρίζει και αξιοποιεί τον ήχο 
και τον «κόσμο» του, ώστε να διευρυνθεί η συζήτηση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, ήχος, ηχοπαιδαγωγική, ηχοκεντρική. 

Εισαγωγή 

Μια τάξη που κάνει «φασαρία», μαθητές/τριες που ενοχλούν, «θορυβούν» άλλους/ες 
μαθητές μαθήτριες, μαθητές/τριες που «σιωπούν» ή και «φωνάζουν» στο μάθημα, 
μαθητές/τριες που αποτελούν «παραφωνία», που «δεν ακούν», που «παρακούν», επι-
δόσεις «δυνατές» ή «αδύναμες», «αργές» ή «γρήγορες», «συμφωνίες», «διαφωνίες», 
«εντάσεις», αρμονία και σχολική ομορρυθμία, είναι όλα φλέγοντα ζητήματα της σύγ-
χρονης Εκπαίδευσης, αλλά και ζητήματα μάλλον σε άμεση σχέση με τον ήχο αν προ-
σέξουμε λίγο τις – όχι τυχαίες - λέξεις.  

Η αξία της μουσικής εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, η προτεραιότητα 
που έδωσαν από την αρχαιότητα πολιτισμοί στη Μουσική, στην πράξη αλλά και τη 
θεωρία τους - εκπεφρασμένη και στη μυθολογία (Τσοκανή 2006) -, οι σύγχρονες πο-
λυάριθμες προσεγγίσεις του ήχου και της μουσικής στην Εκπαίδευση, δεν είναι κα-
πνός χωρίς φωτιά. Υπάρχει μια βαθιά και συνεπέστατη σχέση μεταξύ του ήχου και 
της ζωής μας. Όταν η σχέση αυτή έχει αναδεικνύεται κατανοούμε πληρέστερα τον 
πολιτισμό μας.  

Δεν είναι εύκολο, ωστόσο, να ακολουθούμε το βάθος, τη «συνέπεια», την αποκαλυ-
πτικότητα του ήχου κάθε ώρα και στιγμή. Γι’ αυτό και κατά κανόνα μας διακρίνει μια 
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αποσπασματική πρόσληψη των ήχων γύρω μας, καθώς αγνοούμε κάποιους από αυ-
τούς και επιλέγουμε κάποιους άλλους, παρόλο που όλοι έρχονται στα αυτιά μας και 
επιδρούν σε μας. Γι’ αυτό δημιουργούμε εκπαίδευση-μέσα-στο-θόρυβο, με  «θυρυβο-
ποιητικές» πηγές που βρίσκονται άλλοτε έξω και άλλοτε μέσα στην αίθουσα διδα-
σκαλίας. Όσα θα καταγραφούν στην εργασία αυτή, απορρέουν από πολύχρονες ε-
φαρμογές στην τάξη, δεν είναι εξ ίσου εύκολα στην υλοποίηση και μερικές φορές 
χρειάζεται εξειδίκευση και εκπαιδευτικές δεξιότητες. Είναι επίσης προφανές ότι με 
μια τέτοια προοπτική δεν εκπαιδεύουμε σε ένα επίπεδο όπου μπορεί να μπει ερώτημα 
του τύπου  αν «είναι η Μουσική αναγκαίο μάθημα» και «κατά πόσο». Μια τόσο ά-
στοχη προοπτική θα σήμαινε μάλλον μια εκπαίδευση αδιάφορη έως ανύπαρκτη για 
τον «ιστορικό του μέλλοντος». Θα πρέπει να εκπαιδεύουμε σαν η Μουσική να είναι 
αναντικατάστατο κομμάτι της ανθρώπινης υπόστασής μας, θεωρώντας «το αυτονόητο», 
δηλαδή, ώστε να φτάσουμε στο πραγματικά ζητούμενο, που είναι να βρούμε τρόπους κα-
τάκτησης του υλικού της Μουσικής, δηλαδή του ήχου.   

Ξεκινώντας «αντίστροφα» την εργασία: το σκεπτικό και οι πρακτικές 

Δεν μπορεί να γίνει μάθημα Μουσικής, σε καθεστώς θορύβου, π.χ. γύρω από το σχο-
λείο ή μέσα στην τάξη· είναι κατάσταση αυτοαναιρούμενη. Στο μάθημα της Μουσι-
κής, της κατά παράδοση «τέχνης των ήχων» θα πρέπει να ευαισθητοποιούμαστε και 
στον πιο μικρό ήχο, π.χ. το τρίψιμο των δαχτύλων μεταξύ τους, ένα σιγανό ψίθυρο 
κ.λπ. Πώς είναι δυνατόν να γίνει μάθημα Μουσικής, όταν ο περιβαλλοντικός ήχος 
έχει σταθερό θόρυβο πάνω από τη ένταση των προαναφερθέντων ήχων; Όλοι οι ήχοι 
φτάνουν στο αυτί αλλοιωμένοι, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Υπάρχει μια ανα-
γκαία συνθήκη ενός «λευκού ακουστικού καμβά»· διαφορετικά μοιάζει σα να ζω-
γραφίζουμε σε «λερωμένο χαρτί». Όχι τυχαία, οι «λεκέδες» αυτοί και στην οπτική 
γλώσσα ονομάζονται «θόρυβος». Γιατί να μην ισχύει αυτή η αναγκαιότητα σε ολό-
κληρη την εκπαιδευτική διαδικασία; Γιατί τα Εικαστικά, η Ιστορία, η Γλώσσα και 
όλα τα διδακτικά αντικείμενα να διδάσκονται σε καθεστώς θορύβου; Μήπως δεν έχει 
κάθε εκπαιδευτική δημιουργία την ηχητική της διάσταση, που κρίνει την ποιότητά της; Ή 
υπάρχει κάτι που μας αναγκάζει να επικοινωνούμε με λειψές τις αισθήσεις μας μέσα το 
σχολικό περιβάλλον;  

Μήπως οι μαθητές/τριες μπορούν να έχουν εξ ίσου συγκέντρωση στο θόρυβο, όπως 
και στην ησυχία; Εξ ίσου συγκέντρωση όταν όλα τα ηχητικά ερεθίσματα έχουν νόημα 
και συμμετοχή στο μάθημα, και όταν τα ηχητικά ερεθίσματα παρεισφρέουν και εκ 
φύσεως αποσπούν την προσοχή; Συνεπώς πρέπει να θέσουμε ένα «ελάχιστο κοινό 
αφαιρέτη» θορύβου, αν πραγματικά μεριμνούμε για την εκπαιδευτική διαδικασία, ή 
τουλάχιστο να κατανοήσουμε τον θόρυβο του σχολείου και να αποδεχτούμε την εκ-
παίδευση μέσα σε αυτόν, ως αναγκαία και - κατά την περίσταση - μη αποφευκτή 
συνθήκη. Σε κάθε περίπτωση, να παραγνωρίζουμε το ηχητικό περιβάλλον που υπάρ-
χει πραγματικά στα αυτιά μας μοιάζει σαν αυτές τις «συνθήκες ψεύδους», του ενήλι-
κού κόσμου μας, τις «ατέλειες» αυτού του κόσμου, τις οποίες σύμφωνα με το όραμα 
της εκπαίδευσης και την λαχτάρα για αλήθεια της παιδικής ψυχής, θέλουμε να απα-
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λείψουμε. Στο «παιδαγωγικό συμβόλαιο» λοιπόν, πρέπει να προβλέπονται και τα άρ-
θρα για τον ήχο και την ηχητική κατάσταση της τάξης και του σχολείου.  

Ας αναλογιστούμε το παράδειγμα της Ορχήστρας, όπου κάθε ήχος είναι απόλυτα ε-
λέγξιμος, τόσο της ορχήστρας όσο και του κοινού, κανένας ήχος δεν περνά απαρατή-
ρητος, όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/ουσες είναι ηχητικά «πειθήνιοι» στο/στη Μαέ-
στρο, χωρίς να θεωρείται ένα άδικο μοντέλο σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων, π.χ. 
σε βάρος των πολλών και υπέρ του Μαέστρου. Στην είσοδο των συναυλιακών θεά-
τρων ίσως μοιράζονται χαρτομάντιλα, για τον βήχα, καθώς μειώνουν αισθητά το θό-
ρυβό του. Στις Ορχήστρες, υπάρχει μια προσωρινή συνθήκη συνεργασίας με βάση 
τον ήχο, τόσο κατά την πρόβα, όσο και κατά την συναυλία, προκειμένου να υπάρχει 
ένα επιθυμητό πολιτισμικό αποτέλεσμα. Η συνθήκη αυτή έχει αναλογίες για τον/την 
καθένα/καθεμιά, για το/τη Μαέστρο, τους Μουσικούς, το Κοινό, ώστε να παρέχει ευ-
χαρίστηση σε όλους/ες. Γιατί η Εκπαιδευτική διαδικασία να παρέχει λιγότερη «ευχα-
ρίστηση» στους συμμετέχοντες από τόση; Γιατί οι μαθητές/τριες – κατά βάση – δεν 
υπόκεινται σε μια «σύμβαση», αυτή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως αναγκαία 
συνθήκη ώστε όλοι/ες να απολαύσουν ό,τι τους αναλογεί; Να απολαύσουν δηλαδή 
μάθηση, αυτοβελτίωση, ένταξη στην κοινωνία των ανθρώπων και της γνώσης, εφο-
διασμό με δεξιότητες ζωής για τους μαθητές, και οι Εκπαιδευτικοί να έχουν ολοκλή-
ρωση του λειτουργήματός τους; Με δυο λόγια αν πρέπει να αποδεχτούμε τη «λογική 
της Ορχήστρας» ως απαραίτητη για να έχουμε πραγματική Μάθηση της Μουσικής, 
αν δηλαδή το ζήτημα είναι να συμμετέχουμε σε μια «πολιτισμική διαδικασία», γιατί 
ολόκληρη η Εκπαιδευτική διαδικασία να μην είναι μια «πολιτισμική διαδικασία» τέ-
τοιας τάξεως; Τι, άραγε, τη διαφοροποιεί;  

Η ιστορία της εκπαίδευσης και του σχολικού ηχητικού περιβάλλοντος (Σαρρής 
2010β) με χρονικό σταθμό την εισαγωγή των «σιωπηρών εργασιών» στην εκπαίδευ-
ση (Καραχρήστος 1929:24, Κασσιμάτης 1963), μάλλον δείχνει πως τίποτα απολύτως 
δεν διαφοροποιεί μεθοδολογικά, σε θέματα ηχητικότητας, τη «μουσική μάθηση» από τη 
μάθηση γενικά. Στο πνεύμα αυτό, στις μέρες μας, το ηχητικό περιβάλλον του σχολι-
κού χώρου, έχει εδώ και χρόνια μπει στο επίκεντρο της προσοχής μας (ενδεικτικά: 
Ζεπάτου & Σπυρέλλης 2007). 

Η ύπαρξη μιας σταθερής υποδομής τηρούμενων διαδικασιών, όπου ο ήχος, η συμμε-
τοχή και η υπευθυνότητα των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
προϋπόθεση, θα πρέπει να είναι πρώτη μας μέριμνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα εί-
ναι σα να προσπαθούμε να θέσουμε σε λειτουργία κάτι που του λείπουν μέρη, που 
είναι… ελαττωματικό.  

Στην πράξη, ίσως ισχυριστεί κάποιος/α ότι δαπανώντας χρόνο για να έχουμε ένα υπό-
βαθρο, παίρνουμε χρόνο από την διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, π.χ. από το χρόνο 
μελέτης των σχολικών εγχειριδίων. Θα ισχυριστεί δηλαδή κάποιος/α ότι «δεν υπάρχει 
χρόνος» για να δομηθεί ένα υπόβαθρο «ηχοκεντρικής εκπαίδευσης». Είναι όμως αυτό 
απόλυτα αληθές; Ποια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, η Εκπαίδευση ή οι Γνώσεις; 
Αυτές αποκτούνται με πολλούς τρόπους και εκτός τάξης, γι’ αυτό άλλωστε και δίνο-
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νται εργασίες για το σπίτι. Το πραγματικό σώμα, όμως, της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας, όπως την επιθυμεί η Κοινωνία που μας εντέλλει να εκπαιδεύουμε, είναι να έχουμε 
ολοκληρωμένους, κριτικά σκεπτόμενους, υπεύθυνους, ενεργούς πολίτες. Να είναι το 
σχολείο μια μικρογραφία κοινωνίας και κοινότητας, σε συνεργασία με την Κοινωνία 
και την κοινότητα. Πως αλλιώς επιτυγχάνονται αυτά αν δεν «ακούμε ο ένας τον άλ-
λο» αλλά και αν δεν μεριμνούμε για ό,τι ακούει ο/η άλλος/η από εμάς, για τον «ήχο 
που εκπέμπουμε»;  

Το «βιβλιογραφικό σώμα» που οδηγεί στην Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο 

Η παρουσία του «ήχου» στα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια, είναι 
διάσπαρτη σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Σε πρόσφατη εργασία σχετικά με τον 
ήχο στην Εκπαίδευση (Σαρρής 2015) φάνηκε ότι στις μέρες μας, ίσως περισσότερο 
από ποτέ: (α) Μια έννοια του ήχου, π.χ. ο «θόρυβος», μπορεί να υπάρχει ή να αναδει-
χτεί στη διδακτέα ύλη σε οποιοδήποτε διδακτικό αντικείμενο, ισχύει δηλαδή μια 
«διαθεματικότητα του ήχου» αλλά και αντιστρόφως (β) μια έννοια της διδακτέας ύ-
λης μπορεί να αναδειχθεί ως προς την ηχητική της διάσταση σε οποιοδήποτε διδακτι-
κό αντικείμενο, ισχύει δηλαδή μια «καθολική ηχητική διάσταση» στη διδακτέα ύλη 
και – ίσως το πιο άμεσο στοιχείο είναι ότι (γ) σε κάθε τάξη (στην εργασία μας του Δη-
μοτικού) υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές στον ήχο σε όλα τα εγχειρίδια, ώστε να συγκρο-
τείται άτυπα ένα «αλφαβητάρι του ήχου», ένα «εγχειρίδιο» του ήχου για κάθε τάξη. Στην 
εικόνα 1 (Σαρρής 2015) καταγράφουμε χαρακτηριστικά τις ενότητες του «εγχειριδίου του 
ήχου», όπως ισχύουν για την Α  ́και τη Β  ́τάξη Δημοτικού.  

 

Εικόνα 1 

Παρόμοια αποτελέσματα για τον ήχο έχουμε και στα λεγόμενα «παιδικά βιβλία», ό-
που συναντούμε σε βάθος χρόνου μια πληθώρα τίτλων που είτε (i) είναι αφιερωμένα 
άμεσα στον ήχο, είτε (ii) αφιερώνουν ένα μέρος τους άμεσα στον ήχο, είτε (iii) έχουν 
έμμεσες, ίσως ευκαιριακά αλλά με εκπαιδευτική σημασία αναφορές στον ήχο. Σε 
προγενέστερη εργασία, αναδείχτηκαν «δέκα συν μία ενότητες θεμάτων για τον ήχο: 
(α) Ακουστική και χαρακτηριστικά του ήχου (β) Περιβάλλον και πολιτισμική διάσταση 
του ήχου (γ) Γραμματισμός και συστήματα γραφής (δ) Οργανολογία και Πολιτισμική Ορ-
γανολογία (ε) Ιστορία και Μυθολογία για τον Ήχο και τη Μουσική (στ) τεχνολογία του 
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ήχου (ζ) Εκπαίδευση για τη Μουσική (η) Ενορχήστρωση και Διεύθυνση Ορχήστρας (θ) 
Κατασκευή Μουσικών Οργάνων (ι) Ανθρώπινη φωνή και φωνητικές χορδές και τέλος (ια) 
Διάφορα μεμονωμένα συμβάντα αξιοπρόσεκτα για τον ήχο και τη φιλολογία του, που δεν 
εντάσσονται στις προηγούμενες ενότητες» (Σαρρής 2010α). 

Μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι στη σύγχρονη βιβλιογραφική πραγματικότητα που 
απευθύνεται στα παιδιά, εντός και εκτός σχολείου, ο ήχος έχει μια παρουσία τόσο 
ολοκληρωμένη, που δίνει στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να οργανώσει ολό-
κληρη την εκπαιδευτική διαδικασία με επίκεντρο τον ήχο.  

Η κατάσταση αυτή συμπληρώνεται από μια ήδη σημαντική παρουσία αναφορών στην 
ηχητική διάσταση της καθημερινότητας στη βιβλιογραφία που απευθύνεται 
στον/στην εκπαιδευτικό, είτε πρόκειται για εκπαιδευτικό μουσικής είτε για άλλο/η 
εκπαιδευτικό. Τα σύγχρονα εγχειρίδια για τον/την εκπαιδευτικό αναφέρονται σε παι-
χνίδια και ασκήσεις ευαισθητοποίησης στον ήχο, σε μη συμβατικά μουσικά κείμενα 
που συνδέουν τον ευρύτερο καθημερινό γραμματισμό μας με τον ήχο ως αντικείμενο 
για καταγραφή, σε κατασκευές μουσικών οργάνων, ηχητικών αντικειμένων και άλ-
λων εμπνεύσεων, σε διευρυμένες αντιλήψεις για τον τρόπο προσέγγισης των μουσι-
κών οργάνων και των αντικειμένων ως μουσικών οργάνων, και άλλες πολλές παρα-
πλήσιες ιδέες. Οι αναφορές είναι τόσες, και διαρκώς αυξανόμενες, ώστε θα αδικού-
σαμε κάποιους/ες συγγραφείς αν κάναμε μια παραπομπή  έστω και ενδεικτικής βι-
βλιογραφίας στο σημείο αυτό. Θα επισημάνουμε, πως το πνεύμα αυτό διαπνέει και τα 
«βιβλία για το δάσκαλο» που αφορούν στα σχολικά εγχειρίδια και εκδίδονται τα τε-
λευταία χρόνια, ιδιαίτερα σχετικά με τη Μουσική, οπότε και έχουμε κάποιες εκδόσεις για 
το διδακτικό αντικείμενο αυτό. Θα προσθέσουμε, επίσης, ότι σχεδόν πριν μια δεκαετία εκ-
δόθηκε το εγχειρίδιο «Ήχος και Φύση» (Τάτσης – Κεχαγιόγλου 2005) στο πλαίσιο ενός 
ομώνυμου Δικτύου Εκπαίδευσης, ενώ πριν λίγα χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής 
Οικολογίας διοργάνωσε συνέδριο με θέμα «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση» (Πα-
παρρηγόπουλος – Ετμεκτσόγου 2015). 

Προχωρώντας από τα «βιβλία για τους/τις μαθητές/τριες» και τα «βιβλία για τους/τις 
εκπαιδευτικούς» προς άλλες βιβλιογραφικές πηγές των σύγχρονων αυτών εκπαιδευ-
τικών τάσεων, φθάνουμε στον ακαδημαϊκό χώρο, που παρουσιάζει μια αντίστοιχη 
τάση εδώ και δεκαετίες διεθνώς. Σε αυτή έπαιξαν ρόλο οι εξελίξεις του εικοστού 
αιώνα, από τις αρχές του ακόμη, οπότε και οι καινούργιοι ήχοι της βιομηχανικής επο-
χής έδωσαν ερεθίσματα για να «ακουστεί» το ηχητικό περιβάλλον «με άλλο αυτί». 
Πριν τον δραματικό για την ανθρωπότητα Παγκόσμιο Πόλεμο, εμφανίζονται οι 
«Φουτουριστές», που εκθειάζουν στο μανιφέστο τους του ήχους των μηχανών, όντας 
οι δημιουργοί των «θορυβομελοποιών» (Russolo 2004). Μετά τον Πόλεμο αυτό, που 
άλλαξε την αντίληψή μας για την ίδια τη φύση του ανθρώπου, με μια φρικαλεότητα 
που η ανθρωπότητα δε μπορεί να ξεχάσει, η τέχνη εξέφρασε τη δική της αμφισβήτη-
ση στον τρόπο που ακούγαμε, συνθέταμε και καταγράφαμε τη μουσική, προτείνοντας 
νέα πράγματα, προτείνοντας μια νέα σχέση με τον ήχο.  

Για να αποκτήσουν όμως η σύγχρονες επιστημονικές, καλλιτεχνικές, μουσικές και 
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εκπαιδευτικές κοινότητες την αντίληψη για τον ήχο που έχουν σήμερα, χρειάστηκε 
μία τουλάχιστο δεκαετία, ώστε να εμφανιστούν καλλιτέχνες και δάσκαλοι που θα ει-
σάγουν συστηματικά τις καινούργιες προσεγγίσεις. Στις μέρες μας βλέπουμε στην 
εκπαίδευση «ηχοποιητικές πρακτικές» εμπνευσμένες από τον John Cage (1961), τον 
λίγο μεταγενέστερό του Murrey Schafer (1965, 1977), ενώ η εκπαίδευση για τη μου-
σική και τον ήχο εξελίσσει διαρκώς ένα πλέγμα ιδεών και συστημάτων γι’ αυτή, που 
ξεκινούν από τον Ρουσσώ, συνεχίζουν με προτάσεις όπως των Emile Jaques-
Dalcroze, Zoltán Kodály και Carl Orff και συνεχίζουν με πολλά συστήματα που μέχρι 
αυτή τη στιγμή εξελίσσουν Υπουργεία Εκπαίδευσης και Πανεπιστήμια σε όλο τον 
κόσμο. 

Σχετικά με χαρακτηριστικές μελέτες, άλλοτε από πανεπιστημιακούς, άλλοτε από με-
λετητές που «διδάσκονται» στο πανεπιστήμιο, βρίσκουμε δείγματα σε ένα μεγάλο 
εύρος επιστημονικών πεδίων. Από την Πολιτική Οικονομία, με τον Jaque Atalli 
(1991), την Επικοινωνία, με τον Marshall McLuhan (1964), την Πολιτισμολογία, με 
το μαθητή του McLuhan, Walter Ong (2001), έως την νευρολογία – ακουολογία του 
Alfred Tomatis (1988) και την «Ακουστική Οικολογία» (Truax 1984, Ετμεκτσόγου 
2014) του Murrey Schafer (1977). Στις συναφείς με τον ήχο επιστήμες ένα μεγάλο 
βήμα έγινε από την Εθνομουσικολογία, που άλλοτε αποδομεί, άλλοτε διευρύνει τις 
προοπτικές της Δυτικής Μουσικής (Small 1996, 1998α, 1998β) και γονιμοποιεί την 
Εκπαίδευση (ενδεικτικά: Κανελλόπουλος 2011), από την Πολιτισμική Ανθρωπολογί-
α, που έχει ανοίξει ένα μεγάλο κεφάλαιο σχετικά με την «Ανθρωπολογία του Ήχου», 
με κάποιες χαρακτηριστικές εκδόσεις και στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία (Βλέπε 
και επίμετρο: Πανόπουλος 2005), από τις σύγχρονες Πολιτισμικές Σπουδές που για 
πάνω από μία δεκαετία εστιάζουν στην «ακουσματική εμπειρία» (Μπουμπάρης 2003) 
και εξετάζουν τη σχέση μας με τον ήχο ξεκινώντας από την αρχαιότητα (Τσοκανή 
2006).  

Είναι προφανές ότι το «βιβλιογραφικό σώμα» που οδηγεί σε μια Εκπαίδευση που ε-
στιάζει στον ήχο εκτείνεται σε όλες τις ηλικίες αναφοράς, σε όλα τα επιστημονικά 
πεδία, σε έργα για την Εκπαίδευση και έργα για τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης. 
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, γίνεται μια προσπάθεια ώστε να μπορέσει ο/η ανα-
γνώστης/αναγνώστρια να έχει μια ιδέα για να αναζητήσει την βιβλιογραφία που εκ-
φράζει τις δικές του/της ανάγκες. Συμπληρωματικά θα αναφέρουμε τον ιστότοπο του 
Επιστημονικού Θεματικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, 
Πολιτισμός», το οποίο συνιστά μια προσπάθεια σύνδεσης της σχετικής με τον ήχο 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη θεωρία και την πράξη της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη διαδικτυακή «βιβλιοθήκη» του ιστοτόπου, γίνεται μια 
διαρκώς βελτιούμενη παράθεση βιβλιογραφίας και διαδικτυακά διαθέσιμων πηγών 
(Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, 2017). 

Σκιαγράφηση της Εκπαίδευσης που εστιάζει στον ήχο και ο ρόλος της Μουσικής 

Η δυνατότητα να διδάσκονται τα διδακτικά αντικείμενα από τους/τις ειδικούς γι’ αυ-
τά επιστήμονες, προσθέτει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη μοναδική δυνατότητα να 
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εμπλουτίζεται με ετερόκλητες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες. Όταν – για παρά-
δειγμα – μια Μαθητική Ομάδα δημιουργεί μια παράσταση ένα πρότζεκτ κ.λπ. σε μια 
«Ξένη Γλώσσα», εκτός από τον προφανή στόχο της εκμάθησης της γλώσσας επιτυγ-
χάνονται βιωματικά και πρωτόλεια ο εμπλουτισμός της μαθησιακής διαδικασίας με 
διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και πολιτισμικούς κώδικες, προσφέροντας πολύ 
μεγάλη ικανότητα πολιτισμικής και μαθησιακής αυτοσυνειδησίας, κριτικής σκέψης, 
αυτό-οργάνωσης και ομαδικής οργάνωσης.  

Εκπληρώνονται δηλαδή πλήθος διδακτικών στόχων με καινοτόμο, δυναμικό και ενδιαφέ-
ρον για τη Μαθητική Ομάδα, υλικό. Κατ’ αναλογία, η συμμετοχή των Εκπαιδευτικών 
Μουσικής στην εκάστοτε παιδαγωγική ομάδα, είναι μια δυνατότητα στοχευμένης αναζωο-
γόνησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την «κουλτούρα» που κομίζει η Μουσι-
κή και Ήχος, ως καθημερινότητα και φιλοσοφία.  

Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ότι η παιδαγωγική ομάδα, όλοι/ες δηλαδή οι εμπλε-
κόμενοι/ες εκπαιδευτικοί ενός τμήματος, μιας τάξης, ή της σχολικής μονάδας, να 
γνωρίσουν και να υιοθετήσουν κοινές αντιλήψεις και κανόνες για τη σχολική ζωή, το 
σχολικό περιβάλλον, την σχολική και «περι-σχολική» κοινότητα, τις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες και τις συμπεριφορές. Σε τέσσερις ενότητες - ορισμένες για τις ανάγκες 
της εργασίας μας και μόνο – παραθέτουμε κάποιες «έννοιες – κλειδιά», που θα πρέπει 
να γίνονται με τον ίδιο τρόπο κατανοητές από την παιδαγωγική ομάδα στον πίνακα 1. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής μιας «εκπαίδευσης που εστιάζει στον ή-
χο», όπως καταγράφηκε στην πράξη. Οι ενδεικτικές «έννοιες» αυτές θα οδηγήσουν 
σε μια «κουλτούρα» της σχολικής μονάδας, η οποία λόγω της ξεκάθαρης και συμπα-
γούς παρουσίας της στη σχολική κοινότητα, θα γίνει και κουλτούρα όλων των συμμε-
τεχόντων, του προσωπικού, των μαθητών/τριών και φυσικά των γονέων και κηδεμό-
νων.  

Η «κουλτούρα» αυτή, υπάρχει – όταν επιλέγεται ως μέσο – ως αυτονόητη π.χ. στο 
μάθημα της Μουσικής. Στην περίπτωσή μας προεκτείνεται ως ένα «δημιουργικό πρό-
τζεκτ», ως μια αυτονόητη συνέχεια όσων ισχύουν στο μάθημα της μουσικής επιπρό-
σθετα εκτός των ωρών της Μουσικής. Χρειάζεται, δηλαδή, μια ενιαία και συμπαγής 
αντίληψη της σχολικής μονάδας για τη «σχέση» που αναπτύσσει με τον ήχο και τον 
κόσμο του. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα οι μαθητές/μαθήτριες να 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «υπάρχουν διδακτικές ώρες που εργαζόμαστε με 
την ακρίβεια, τη συνέπεια και τον αυτοέλεγχο μιας Ορχήστρας -ασχέτως αν πρόκειται 
για τις ώρες της Μουσικής ή για άλλες ώρες- και ώρες που εργαζόμαστε με χαλαρό-
τητα, ‘ηχητική’ ασυνέπεια και ανεκτή παρορμητικότητα που δε συνάδουν με το περι-
βάλλον μιας Ορχήστρας».  

Αντί συμπερασμάτων 

Η παρούσα εργασία μπορεί να αξιοποιηθεί ως σύνολο εκπαιδευτικών πρακτικών ή να αξιο-
ποιηθεί σε μερικά ή και ένα μόνο της σημείο που κρίνεται ενδιαφέρον από τον/την αναγνώ-
στη/στρια. Αποτελεί καταγραφή πρακτικών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν  σε ενό-
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τητες, το διάστημα 2003 – 2016 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην Γενική και την Ειδική 
Αγωγή, από Εκπαιδευτικό Μουσικής σε συνεργασία με τους/τις εκάστοτε διδάσκοντες/ουσες 
των Συλλόγων Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων – ό,τι αποκαλέσαμε ως «παιδα-
γωγική ομάδα» (ΥΠΠΕΘ 2016).  
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Επίσης αναπτύχθηκαν κατ’ αναλογία και στο πλαίσιο διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση σε Τμήματα από τα οποία αποφοιτούν Εκπαιδευτικοί. Στην εργασία μας, ωστό-
σο, δόθηκε βαρύτητα στην καταγραφή της θεωρίας και της βιβλιογραφικής εικόνας που 
συνθέτει το μακροχρόνιο αυτό πρότζεκτ, επειδή κρίθηκε σε προτεραιότητα σε σχέση με 
την τεκμηρίωση και καταγραφή του πρότζεκτ με συγκεκριμένες αναφορές στην προανα-
φερθείσα πορεία στην Πρωτοβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Με την αλλαγή της δεκαετίας και την πάροδο του χρόνου, παρατηρούμε ότι αλλάζουν και 
οι συνθήκες της Εκπαίδευσης, αλλάζουν οι προτεραιότητες και οι προτεραιότητες εκπαι-
δευτικών, μαθητών και γονέων. Άλλωστε ο κόσμος μας ολόκληρος, η καθημερινότητά μας 
αλλάζουν διαρκώς. Έτσι τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση στους τρό-
πους που γίνεται αντιληπτή η «ομαδικότητα» και η «συνεργασία», που αποτελούν και δύο 
θεμελιώδη στοιχεία της «Ορχήστρας», του μοντέλου δηλαδή που παρουσιάζουμε εδώ ως 
πρωταρχικού για την οργάνωση της τάξης (του τμήματος). Η «ομαδικότητα» και η «συ-
νεργασία» σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι αρκούντως ανεπτυγμένα στοιχεία ως κουλ-
τούρα και ως γνώση · δεν είναι καν στοιχεία που γνωρίζουμε αλλά δεν τα προτιμούμε. Σε 
σπάνιες περιπτώσεις οι έννοιες αυτές στρεβλώνονται και η «ομαδικότητα» ερμηνεύεται σε 
δημιουργία κλειστών ομάδων εντός της σχολικής τάξης ή του σχολείου, χωρίς συνεργασία 
ή με αντικρουόμενους στόχους. Βέβαια κάτι τέτοιο θα σήμαινε μια «ορχήστρα» που εκτε-
λεί δύο διαφορετικά μουσικά έργα ταυτοχρόνως, πράγμα ασύμβατο με την έννοια της συ-
μπράττουσας Ορχήστρας. Αυτή η πλευρά της «εκπαίδευσης που εστιάζει στον ήχο» σχετί-
ζεται με τη γενικότερη σχολική ψυχική και κοινωνική υγεία και την σχολική καθημερινό-
τητα.  

Συνοψίζοντας τις διεργασίες, για να έχουμε τα οφέλη μιας εκπαίδευσης που εστιάζει στον 
ήχο, διακρίνουμε περίπου τα παρακάτω βήματα: (α) κατανόηση από τον/την ή τους/τις εκ-
παιδευτικό/ους βασικών ζητημάτων σχετικά με τον ήχο και τη σχέση του  με τη ζωή και 
την καθημερινότητά μας (β) υιοθέτηση μιας ανάλογης «φιλοσοφίας», κατά προτίμηση από 
όλους - την παιδαγωγική ομάδα που μπορεί να είναι ολόκληρος ο σύλλογος διδασκό-
ντων/ουσών (γ) δημιουργίας μιας σχετικής «κουλτούρας», μέσα από το έμπρακτο παρά-
δειγμα και τις προτροπές των εκπαιδευτικών προς τους/τις μαθητές/τριες και με ενημέρω-
ση των γονέων και κηδεμόνων, (δ) διασύνδεσης των πρακτικών της κουλτούρας αυτής με 
την τάξη και το διδακτικό έργο. Σε αυτά θα προσθέσουμε ένα ακόμη στάδιο, (ε) την τακτι-
κή ανατροφοδότηση και συζήτηση για βελτίωση της μεθοδολογίας, δεδομένου ότι πρόκει-
ται για ένα εφαρμοζόμενο πρότζεκτ χωρίς τα χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης μεθο-
δολογίας που «δίνει απαντήσεις» σε κάθε πρόβλημα. Πως θα μπορούσε να ονομαστεί μια 
τέτοια προγραμματική δραστηριότητα; Ο τίτλος εναπόκειται στη δημιουργικότητα και τις 
ανάγκες των συμμετεχόντων. Αυτή η «εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» θα μπορούσε να 
ονομαστεί «ηχοπαιδαγωγική», ως μια συνολική θεώρηση των παιδαγωγικών πρακτικών με 
επίκεντρο τον ήχο, ίσως και – περιφραστικά – «ηχοκεντρική» εκπαίδευση. Κάποιες ακόμη 
προτάσεις και ιδέες θα βρει ο/η ενδιαφερόμενος/η στον ιστότοπο metasound.gr στην ενό-
τητα «ηχοπαιδεία» (echopedia). Όλη η σημερινή πορεία της προσπάθειας και το δημιουρ-
γούμενο εκπαιδευτικό υλικό φιλοξενούνται στον ιστότοπο literacy.sch.gr της Δ. Π. Ε. 
Μεσσηνίας.  
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Θεωρία μάθησης Ενηλίκων και μοντέλα επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανά-
πτυξης των εκπαιδευτικών. 

Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed. 

diotima27@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται η Θεωρία Μάθησης Ενηλίκων και τα Μοντέλα 
Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, ως αλληλένδετα 
σχήματα κατά τη διαδικασία υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαι-
δευτικών. Τα τρία μοντέλα που περιγράψαμε στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, 
το Θετικιστικό, το Ερμηνευτικό και το Στοχαστικοκριτικό, αναφέρονται σε διαφορετι-
κές πτυχές διδακτικών, μεθοδολογικών προσεγγίσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτι-
κών πάνω σε διδακτικά αντικείμενα, στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να επιλύουν 
προβλήματα καθώς και στα διλήμματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα οποία καλού-
νται να αντιμετωπίσουν. Κύριος στόχος των παραπάνω διαφορετικών προσεγγίσεων 
είναι η κατανόηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων και η ενεργοποί-
ηση της δράσης των εκπαιδευτικών για ένα καλύτερο σχολείο. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι σχεδιασμένες επιμορ-
φωτικές διαδικασίες, σε όποιο από τα τρία επιμορφωτικά μοντέλα εντάσσονται, θα πρέ-
πει να εξασφαλίζουν την ενεργητική-βιωματική και κριτική μάθηση και να καλύπτουν 
τις προσδοκίες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. 

Λέξεις-κλειδιά: Θεωρία Μάθησης Ενηλίκων, Διαβίου εκπαίδευση, θετικιστικό μο-
ντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ερμηνευτικό μοντέλο, στοχαστικοκριτικό μοντέλο. 

Εισαγωγή 

Υπόβαθρο κάθε επιμορφωτικής δραστηριότητας με κριτήριο τις επιμορφωτικές ανά-
γκες των εκπαιδευτικών αποτελεί η διάκρισή τους σε υπαρκτές, δηλαδή σε ανάγκες 
που καταγράφονται και που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από τους εκπαιδευτι-
κούς και σε ενδεχόμενες, δηλαδή σε ανάγκες που θα προκύψουν μακροπρόθεσμα στο 
πλαίσιο των γενικότερων εκπαιδευτικών, επιστημονικών και κοινωνικών δεδομένων 
(Χατζηπαναγιώτη, 2001). Τα περισσότερα προγράμματα επιμόρφωσης δεν εφαρμό-
ζουν τις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων που αφορούν την αυτοπροσδιοριζόμενη και ε-
νεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση των αναγκών τους, στο σχεδια-
σμό, στην οργάνωση, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των επιμορφωτικών διαδι-
κασιών. Περιορίζονται κυρίως, χωρίς ευελιξία και πολυμορφία, στην παροχή σεμινα-
ριακών μαθημάτων με τη μορφή διαλέξεων-εισηγήσεων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 
τους, σημαντικούς παράγοντες διαφοροποίησης όπως η ηλικία και τα στάδια γνωστικής 
και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των επιμορφούμενων (Νικολακάκη, 2003). 
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Θεωρία Μάθησης Ενηλίκων-Χαρακτηριστικά 

Οι ερευνητές K. Howey-B.Joyce διακρίνουν πέντε τύπους επιμορφωτικών διαδικασιών 
ανάλογα με το είδος των αναγκών των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών (Χατζηπανα-
γιώτη, 2001). Ο πρώτος και ο δεύτερος ανταποκρίνονται στις ανάγκες που προκύπτουν 
από την καθημερινή διδακτική πράξη. Ο τρίτος τύπος περιλαμβάνει επιμορφωτικές 
δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση του επαγγελματικού κύρους. Ο 
τέταρτος τύπος προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη νέων επαγγελμα-
τικών ρόλων με την παροχή επιπρόσθετων προσόντων. Ο τελευταίος τύπος αφορά την 
ικανοποίηση των ατομικών ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών και στοχεύει στην προ-
σωπική τους ανάπτυξη. Ωστόσο η επιχειρηματολογία μας, παρουσιάζει έναν σημα-
ντικό και ίσως μοναδικό προσανατολισμό που δεσπόζει σήμερα στο θέμα της επιμόρ-
φωσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η διαβίου εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών δεν είναι απλά ζήτημα οργάνωσης σεμιναρίων ή σχεδιασμού ορι-
σμένων πρωτοποριακών δραστηριοτήτων αλλά επιβάλλεται να αντιμετωπίζεται ως πε-
δίο εφαρμογής των αρχών, της μεθοδολογίας, των χαρακτηριστικών και της παιδαγω-
γικής της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Χατζηπαναγιώτου, 2001˙ Δάντη, 2005).  

Οι αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στηρίζονται σε συγκεκριμένη Θεωρία και χαρα-
κτηριστικά Μάθησης ενηλίκων. Ως εκ τούτου θα παρουσιάσουμε τη Θεωρία Μάθησης 
Ενηλίκων ως προσέγγιση η οποία είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδια-
σμό επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών. Η Θεωρία Μάθησης Ενηλί-
κων γνωστής ως Θεωρία της «Ανδραγωγικής» αναφέρθηκε από τον Knowles 
(1980,1990) ο οποίος την επεξεργάστηκε συστηματικά και οι απόψεις του συζητήθη-
καν ευρύτατα από τα τέλη της δεκαετίας του ΄60 ως τις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Η 
θεωρία αυτή υποδηλώνει το μέλημα των εμπνευστών της να υπογραμμίσουν την ιδιαι-
τερότητα του τρόπου μάθησης των ενηλίκων σε σύγκριση με τον τρόπο μάθησης των 
παιδιών και των εφήβων και βασική της παραδοχή είναι ότι ο ενήλικος έχει τη φυσική 
τάση να είναι αυτοκατευθυνόμενος και να παίρνει αποφάσεις μόνος του (Κόκκος, 
1999α). Με άλλα λόγια η βασική αντίληψη στη Θεωρία της Ανδραγωγικής στηρίζεται 
στην επίγνωση ότι η βαθύτερη ανάγκη ενός ενηλίκου είναι να τον αντιμετωπίζουν ως 
αυτοκαθοριζόμενο και αυτοδύναμο πρόσωπο και να του φέρονται με σεβασμό. Η αντί-
ληψη αυτή, σύμφωνα με τον Knowles (όπως αναφέρεται στο Κόκκος,1999α, 2005), 
οδηγεί σε μια σειρά από εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν 
ως εξής: 1) Tα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα οικοδομούνται με βάση τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να μαθαίνουν ό,τι χρειά-
ζονται, να συνδέουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες στάσεις 
και δεξιότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 2) Το μαθησιακό κλίμα σε κάθε επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό, αλλη-
λεπίδραση, εμπιστοσύνη (Ζαβλανός, 1983˙ Βαϊκούση, 1999,2003˙ Jarvis, 2004) και ε-
πικοινωνία διδασκόντων-διδασκομένων, ελευθερία έκφρασης, φιλικό πνεύμα και 
πραγματική διάθεση για αναζήτηση και δημιουργικότητα. 3) Οι εκπαιδευόμενοι δεν 
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καλούνται να ακολουθήσουν προαποφασισμένες επιλογές των οργανωτών των προ-
γραμμάτων αλλά συμμετέχουν ενεργητικά σε όλες τις φάσεις πραγματοποίησής του 
(σχεδιασμό, οργάνωση, μαθησιακά αντικείμενα, αξιολόγηση). 4) Ο εκπαιδευτής-επι-
μορφωτής είναι ο συντονιστής, o διαμεσολαβητής και ο εμψυχωτής των ενεργειών, ( 
Noyé & Piveteau, 1999˙ Κόκκος, 2003˙) μια πηγή που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους 
επιμορφούμενους στο βαθμό που επιθυμούν, και όχι ένας καθοδηγητής ή μεταφορέας 
γνώσεων. 5) Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που επιλέγονται είναι εκείνες που προάγουν την 
αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, τη συλλογικότητα και τη 
συμμετοχή. Χαρακτηριστικές μέθοδοι είναι οι προσομοιώσεις, οι συζητήσεις, ο καται-
γισμός ιδεών, τα παιχνίδια ρόλων, οι ομαδικές εργασίες, οι πρακτικές εφαρμογές, η 
διασύνδεση της μάθησης με πραγματικά προβλήματα, η αξιοποίηση της εμπειρίας για 
την ευρετική πορεία προς τη γνώση και η σύνδεσή της με συλλογικά σχέδια δράσης 
(Κόκκος,1998,1999β). 

Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί όχι μόνο στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων αλλά 
και στην ενεργητική μάθησή τους (Βαλανίδης, 1992˙ Noyé & Piveteau, 1999˙Courau, 
2000). Έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο μεγάλη είναι αυτή τόσο πιο αποτελεσματική γί-
νεται και η μαθησιακή διεργασία, ενώ όσο πιο παθητικοί είναι οι εκπαιδευόμενοι, τόσο 
πιο επιφανειακή είναι η μάθηση. Η μόνη σχεδιασμένη μάθηση η οποία επηρεάζει ση-
μαντικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη συμπεριφορά και τις στάσεις ενός ανθρώπου 
είναι εκείνη η οποία αυτο-ανακαλύπτεται, αυτο-διατίθεται και έχει αφομοιωθεί από την 
εμπειρία (Rogers,1999). Η παθητική μάθηση κατά την οποία έχουμε παθητική μετα-
φορά πληροφοριών συγκρούεται με τη βιωματική και ενεργητική αναζήτηση της μά-
θησης, δηλαδή με τη δυναμική ή κριτική μάθηση η οποία έχει ως απώτερο στόχο την 
ανεξαρτησία και την αυτοδυναμία του ανθρώπου. Οι εκπαιδευτικοί, ως ενήλικες, έχουν 
συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες, διαθέτουν μεγάλο απόθεμα εμπειριών, 
γνώσεων και αντιλήψεων. Έρχονται στα επιμορφωτικά προγράμματα με δεδομένες 
προθέσεις και προσδοκίες, οι μαθησιακοί τους προσανατολισμοί εστιάζουν σε συγκε-
κριμένα προβλήματα και όχι στην απόκτηση αφηρημένων ακαδημαϊκών γνώσεων και 
έχουν ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζονται να μάθουν κάτι πριν εμπλακούν 
στη διαδικασία της εκμάθησής του (Κόκκος,2005). Επειδή είναι πρόσωπα αυτοδύναμα 
επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην πορεία της μάθησης, δηλαδή στον προσδιορι-
σμό των στόχων και του περιεχομένου, στο δημιουργικό προβληματισμό, στην εξα-
γωγή συμπερασμάτων και στην αξιολόγηση (Kόκκος,1999β˙Rogers,1999). Άρα τα ε-
πιμορφωτικά προγράμματα τα οποία είναι κατάλληλα για ενήλικους θα πρέπει να έχουν 
ευρείς στόχους και να τονίζουν περισσότερο την ανάπτυξη της δημιουργικής μάθησης 
παρά την ανάπτυξη της μηχανιστικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 
Θεωρία τη Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Μezirow, 2007), η οποία στοχεύει στην α-
νάλυση της νοητικής διεργασίας με την οποία κατακτούμε μεγαλύτερο βαθμό αντίλη-
ψης και δράσης ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, επισημαίνοντας, επανεξετάζοντας και με-
τασχηματίζοντας τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις μας, τις παραδοχές, τις προκαταλή-
ψεις και τις συνήθειές μας. Στην περίπτωση αυτή δε συνειδητοποιούμε απλώς το πώς 
πρέπει να πράττουμε, αλλά και το γιατί πράττουμε, τους βαθύτερους λόγους της συ-
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μπεριφοράς μας, δηλαδή επανεκτιμούμε τις δεδομένες αντιλήψεις μας για την πραγμα-
τικότητα και επαναθεωρούμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αντιλαμβανόμα-
στε, μαθαίνουμε και δρούμε. Ο Corrigan (όπως αναφέρεται στο Νικολακάκη, 2003 
σ.12) συνδέοντας τη Θεωρία Μάθησης Ενηλίκων με την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών και συνθέτοντας τις εργασίες διαφορετικών συγγραφέων καταλήγει στα ακόλουθα 
συμπεράσματα: 1) υπάρχει ανάγκη να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς ποικιλία πηγών 
και εναλλακτικές λύσεις μάθησης οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ποικιλία των εκπαι-
δευτικών που θα ασχοληθούν με αυτά 2) η επιμόρφωση πρέπει να δίνει προτεραιότητα 
στις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, των οποίων η αντανάκλαση πάνω στην πρακτική 
είναι το σημαντικότερο κομμάτι της διαδικασίας 3) ο ρόλος του επιμορφωτή των εκ-
παιδευτικών πρέπει να είναι του συναδέλφου, του συμβούλου, του ειδικού και του ε-
ρευνητή 4) η επιμόρφωση είναι σχεδόν άχρηστη, αν οι σκοποί του προγράμματος δε 
θεωρούνται σημαντικοί και δεν εκτιμώνται από τη δυναμική δομή του σχολικού συ-
στήματος. 

Μοντέλα Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών 

Το Θετικιστικό-Τεχνοκρατικό Μοντέλο 

Από την κριτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (Hargreaves & Fullan, 1995˙ 
Carr & Kemmis, 1986,2002˙ Χρυσαφίδης, 2005˙ Καραμπίνη & Ψιλού, 2005˙ Ματσαγ-
γούρας,2005, 2006) προκύπτει ότι το τεχνοκρατικό μοντέλο στην επιμορφωτική διαδι-
κασία προέρχεται από τη Θετικιστική Παιδαγωγική. Η θετικιστική ή αλλιώς εμπειρικο-
αναλυτική κατεύθυνση εκφράζει μια ευρύτερη επιστημολογική αντίληψη η οποία χα-
ρακτηρίζει μεγάλο αριθμό σχολών στις Κοινωνικές Επιστήμες. Βασική αρχή των θετι-
κιστών είναι ότι ο κόσμος αποτελεί ένα οργανωμένο σύστημα με αιτιοκρατική δομή η 
οποία υπάρχει αντικειμενικά, ανεξάρτητα από τις αντιληπτικές δυνατότητες και τους 
τρόπους κατανόησης του ανθρώπου. Η γνώση η οποία αποκτιέται μέσα από επαγωγι-
κές-εμπειρικές διαδικασίες και συστηματική παρατήρηση, θεωρείται αδιαμφισβήτητη 
και έχει πρακτική αξία αφού η εφαρμογή της μπορεί να επιλύσει εκπαιδευτικά, κοινω-
νικά και πολιτικά προβλήματα ή να βελτιώσει διάφορες καταστάσεις ζωής (Ματσαγ-
γούρας, 2006). Οι κοινωνικοί θετικιστές θεωρούν ότι στις κοινωνικές επιστήμες μπο-
ρούν να εφαρμοστούν οι εμπειριοκρατικές μέθοδοι και τεχνικές, όπως η παρατήρηση, 
το πείραμα και η μέτρηση που χρησιμοποιούνται στις Φυσικές Επιστήμες. Με τις με-
θόδους αυτές συγκεντρώνονται τα δεδομένα τα οποία με τη χρήση της επαγωγικής 
συλλογιστικής και της στατιστικής επεξεργασίας οδηγούν σε αντικειμενική και καθο-
λική γνώση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών φαινομένων. Στην επαγωγική μέθοδο 
αφετηρία είναι το συγκεκριμένο φαινόμενο και ζητούμενο είναι η γενική αρχή, ο νόμος. 
Η αντικειμενική κατά τους θετικιστές γνώση, που προέρχεται από επαγωγικές γενικεύ-
σεις, έχει επεξηγηματικό και όχι αξιολογικό χαρακτήρα αφού με τη μορφή αιτιωδών 
σχέσεων μπορεί να εξηγήσει τα κοινωνικά φαινόμενα. Κατά συνέπεια μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για να προβλέψει την εξέλιξη των διαφόρων κοινωνικών φαινομένων, κα-
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θώς επίσης και να προτείνει τεχνοκρατικές λύσεις στα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προ-
βλήματα, οι οποίες για να παραμείνουν επιστημονικές πρέπει να απαλλαχθούν από α-
ξιολογικές αναφορές (Ματσαγγούρας, 2006). 

Η Θετικιστική ή Πειραματική Παιδαγωγική χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της εμπει-
ρικο-αναλυτικής μεθόδου δεν ασχολείται με αξιολογικά ερωτήματα. Αντίθετα πιστεύει 
ότι υπάρχουν αντικειμενικές και αποτελεσματικές λύσεις στα εκπαιδευτικά προβλή-
ματα οι οποίες εντοπίζονται με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων έρευνας. Άρα η Πει-
ραματική Παιδαγωγική έχει τεχνοκρατικό προσανατολισμό (Ματσαγγούρας,2006). Ο 
σκοπός της είναι να περιγράψει και να εξηγήσει με επιστημονικό, αντικειμενικό και 
ελέγξιμο τρόπο φαινόμενα της Αγωγής, όπως είναι οι σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, 
η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία της εκπαίδευσης, το κοινωνικό περιβάλλον του 
σχολείου, αλλά όχι τα αξιολογικά προβλήματα της εκπαίδευσης, όπως είναι λ.χ. οι σκο-
ποί της εκπαίδευσης, τα οποία σύμφωνα με τη θετικιστική κατεύθυνση δεν μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενα επιστημονικής ανάλυσης. Το θετικιστικό ή τεχνοκρατικό μο-
ντέλο απορρέει από τη Θετικιστική Παιδαγωγική και επικεντρώνει τη δράση και το 
ενδιαφέρον του στη δομή επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία δίνουν έμφαση στην 
ανάπτυξη και στην ανάλυση νέων διδακτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων και 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών πάνω σε διδακτικά αντικείμενα, στην ανάπτυξη της ι-
κανότητάς τους να επιλύουν προβλήματα, στην ορθολογική ανάλυση της διδασκαλίας, 
στην εκμάθηση και στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και γενικότερα στην τε-
χνοκρατική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σαλτερής, 2006).  

To Ερμηνευτικό Μοντέλο 

H δεύτερη επιστημολογική κατεύθυνση είναι η Ερμηνευτική Παιδαγωγική η οποία α-
ναπτύχθηκε κυρίως ως αντιθετικιστική πρόταση. Δεν αποδέχεται τη βασική θέση του 
θετικισμού ότι ο κοινωνικός κόσμος έχει αντικειμενική υπόσταση ανεξάρτητα από τη 
συνείδηση του ατόμου και ότι οι νόμοι που τον διέπουν εντοπίζονται μέσα από την 
παρατήρηση, το πείραμα και τη λογική ανάλυση. Υποστηρίζει ότι ενώ τα φυσικά φαι-
νόμενα λειτουργούν ανεξάρτητα από την ανθρώπινη βούληση με βάση αιτιοκρατικούς 
νόμους, τα κοινωνικά φαινόμενα είναι υποκειμενικής και όχι αντικειμενικής φύσεως 
επειδή δημιουργούνται μέσα από την ανθρώπινη δράση με την έννοια που αποδίδουν 
σε αυτήν τα εμπλεκόμενα άτομα (Ματσαγγούρας, 2006). Ως εκ τούτου τα κοινωνικά 
φαινόμενα δεν διέπονται από αιτιοκρατικούς νόμους αλλά συγκροτούνται από τις σκέ-
ψεις, τις ιδέες, τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις των εμπλεκομένων σε αυτά. Ση-
μαντικό ρόλο κατέχει η προσωπική τοποθέτηση και οι ερμηνείες που δίνει ο ίδιος ο 
άνθρωπος για το πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο καθώς και ποια είναι τα βαθύτερα 
νοήματα της δράσης του (Ματσαγγούρας, 2005,2006). Η όλη διαδικασία γίνεται ακόμη 
πιο σύνθετη αφού και ο ίδιος ο ερευνητής είναι μέλος του κοινωνικού γίγνεσθαι και 
φορέας συγκεκριμένων αντιλήψεων, αξιών, προκαταλήψεων και κοσμοθεωρίας και έ-
τσι είναι αδύνατον να λειτουργήσει ως αντικειμενικός παρατηρητής. 
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Άρα η παιδαγωγική επιστημονική έρευνα δεν κατέχει την αντικειμενική αλήθεια. Η 
άσκηση της επιστήμης, όπως και κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, δεν μπορεί να εί-
ναι αξιολογικά ουδέτερη, αλλά όπως αναφέρουν οι Walker (1995) και Βοttery (1997) 
είναι μια πρακτική η οποία εμπεριέχει αξιολογικές επιλογές και συνεπαγωγές τις οποίες 
επιδιώκουν να αναδείξουν οι Ερμηνευτικοί ερευνητές. Η επιστημονική γνώση, σύμ-
φωνα με την Ερμηνευτική Παιδαγωγική είναι κοινωνική κατασκευή η οποία συγκρο-
τείται από την προσωπική εμπλοκή και τη συλλογική ανάλυση καταστάσεων. ΄Ετσι 
αναγνωρίζεται η αυταξία της πρακτικής γνώσης και νομιμοποιείται ο εκπαιδευτικός ως 
παραγωγός γνώσης χωρίς να παραγκωνίζεται η αναγκαιότητα της επιστημονικής γνώ-
σης (Ματσαγγούρας, 2006). Η επιστημονική γνώση αποκτά σημασία για τον εκπαιδευ-
τικό όταν νοηματοδοτηθεί και συνδεθεί κατάλληλα με τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις, την 
προσωπική πρακτική του γνώση και τις θέσεις του για ζητήματα που αφορούν το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα, τη μαθητική συμπεριφορά, τις σχολικές επιδόσεις, τις παιδαγωγι-
κές σχέσεις αλλά και πολλά άλλα θέματα που τον απασχολούν άμεσα (Ματσαγγούρας, 
2006). Διαδικασίες επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης βασισμένες στο ερ-
μηνευτικό μοντέλο είναι λιγοστές και ακολουθούν κυρίως τεχνικές εμπλοκής των εκ-
παιδευτικών σε διαδικασίες αφηγηματοποίησης των προβληματισμών, εμπειριών και 
βιωμάτων τους μέσα από τις οποίες περιγράφουν, αναλύουν, επιχειρηματολογούν και 
κυρίως στοχάζονται πάνω σε αντιφάσεις και διλήμματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(όπως για τις διαδικασίες μάθησης, τη φύση και τον ρόλο του μαθητή, τον ρόλο του 
εκπαιδευτικού, τη σχολική εξουσία, την επιστημολογία του αναλυτικού προγράμματος 
κτλ.) θεωρητικοποιώντας τα εκπαιδευτικά πράγματα (Ματσαγγούρας, 2006). Έτσι ο 
εκπαιδευτικός διαμορφώνει και την Προσωπική του Θεωρία της διδασκαλίας η οποία 
όμως δεν είναι συστηματικά δομημένη. 

Το Στοχαστικοκριτικό Μοντέλο 

Κατά τη δεκαετία του 1920 αρκετοί θεωρητικοί επεσήμαναν ότι τόσο ο Θετικισμός 
όσο και η Ερμηνευτική Κατεύθυνση δεν έδιναν πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα 
του ανθρώπου, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Η ονομασία της προέρχεται από τη 
μέθοδο που χρησιμοποιεί (Κριτική Μέθοδος). Σύμφωνα με τους Carr και Kemmis 
(2002, σ.174-175) η επιστημολογική αυτή κατεύθυνση κινείται πάνω σε πέντε θέσεις 
οι οποίες έχουν ως εξής: Καταρχήν απορρίπτει τις θετικιστικές έννοιες της ορθολογι-
κότητας, της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. Δεύτερον η εκπαιδευτική θεωρία 
οφείλει να δεχτεί την ανάγκη χρησιμοποίησης των ερμηνευτικών κατηγοριών των εκ-
παιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαιδευτική θεωρία πρέπει να οικοδομηθεί στην 
αυτογνωσία και στην πραγματική λειτουργία των δρώντων προσώπων όπως προτείνει 
το ερμηνευτικό μοντέλο (Carr & Kemmis, 2002). Τρίτον η εκπαιδευτική θεωρία πρέπει 
να παρέχει τρόπους διάκρισης των ιδεολογικά διαστρεβλωμένων ερμηνειών από τις μη 
διαστρεβλωμένες. Τονίζει το διαστρεβλωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ι-
δεολογία ως προς τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ερμηνεύουν την πραγμα-
τικότητα (Carr & Kemmis, 2002). Η τέταρτη απαίτηση της εκπαιδευτικής Κριτικής 
Θεωρίας είναι να προσδιορίσει και να παρουσιάσει εκείνες τις όψεις της υφιστάμενης 
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κοινωνικής πραγματικότητας που δυσχεραίνουν την επιδίωξη λογικών στόχων και επι-
πλέον είναι σε θέση να προσφέρει θεωρητικές αναλύσεις που θα καταστήσουν τους 
εκπαιδευτικούς ικανούς να τις εξουδετερώσουν ή να τις υπερπηδήσουν (Carr & Kem-
mis, 2002). Αναδεικνύει τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τις δεσμεύσεις που επιβάλλουν 
στα άτομα οι κοινωνικές καταστάσεις κάτι που επίσης δεν ισχύει στο ερμηνευτικό μο-
ντέλο. Η πέμπτη απαίτηση που προκύπτει είναι ότι η εκπαιδευτική θεωρία είναι πρα-
κτική με την έννοια ότι το πρόβλημα του εκπαιδευτικού status θα προσδιοριστεί από 
τους τρόπους με τους οποίους συνυπάρχει ή σχετίζεται με την πράξη. Η κριτική-εκπαι-
δευτική θεωρία πρέπει να είναι πραξιακά προσανατολισμένη ώστε να μπορεί να καθο-
δηγεί τους κοινωνικούς επιστήμονες στις προσπάθειές τους για την άρση των καθημε-
ρινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους 

Η κριτική επιστημολογική κατεύθυνση στο χώρο της Παιδαγωγικής εκφράζεται με την 
Κριτική ή Χειραφετική Παιδαγωγική όπως τη διαμόρφωσαν οι Dewey, Freire και 
Giroux (Ματσαγγούρας, 2006). Πρωταρχικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόβλημα 
για την Κριτική Παιδαγωγική είναι η εξάρτηση, η ανισότητα και η αλλοτρίωση. Ως εκ 
τούτου, πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ατομική και κοινωνική χειραφέ-
τηση την οποία η Κριτική Παιδαγωγική ορίζει ως τη δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης 
του ανθρώπου μέσα σε συνθήκες κοινωνικής ελευθερίας, αυτοπροσδιορισμού και κοι-
νωνικής δράσης που υπαγορεύεται από την κριτική ανάλυση των κοινωνικών καταστά-
σεων (Ματσαγγούρας, 2006). Η δημιουργία κριτικής σκέψης και συνείδησης, οι αρχές 
της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης αποτελούν τις βασικότερες προϋπο-
θέσεις για την κατανόηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων και την 
ενεργοποίηση της δράσης με σκοπό την αυτοπραγμάτωση και τον μετασχηματισμό του 
σχολείου και της κοινωνίας. 

Συμπεράσματα 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ανοιχτοί στις νέες εξελίξεις, να διαθέτουν ετοιμότητα, 
να τοποθετούνται κριτικά και να αξιολογούν τη δράση τους, να αναλύουν τις μαθησια-
κές ανάγκες και τα προβλήματα των μαθητών τους και να εντάσσουν τους προβλημα-
τισμούς τους στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος των επιμορ-
φωτικών προγραμμάτων δεν είναι να παράγουν κανόνες και οδηγίες για εφαρμογή στη 
σχολική τάξη, αλλά γνώση και ερευνητικές μεθόδους που ενισχύουν το Στοχασμό και 
την κριτική σκέψη πάνω σε υπαρκτά εκπαιδευτικά προβλήματα και πρακτικές. Ο Στο-
χασμός στο εκπαιδευτικό έργο δεν είναι μια μέθοδος ή μια τεχνική αλλά ένας τρόπος 
ζωής ο οποίος δεν αρχίζει και δεν τελειώνει μόνο με τη βασική εκπαίδευση ή την πα-
ρακολούθηση κάποιων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Αυτά αποτελούν μόνο την 
αρχή της διαβίου σχέσης με τον Στοχασμό (Καλαϊτζοπούλου, 2001).  
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«Ιστορίες με νόημα»: Μια πρόταση Προγράμματος Φιλαναγνωσίας και Δη-
μιουργικής Γραφής για μαθητές Γυμνασίου  

Ακριτίδου Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

parakritidou@yahoo.gr  

Περίληψη 

Με την παρούσα ανακοίνωση προτείνεται η εκπόνηση ενός Προγράμματος Φιλανα-
γνωσίας και Δημιουργικής Γραφής για μαθητές Γυμνασίου. Το Πρόγραμμα θα διαρ-
θρώνεται σε τρεις φάσεις: α) στην ανάγνωση επιλεγμένων ιστοριών-αφηγήσεων-
παραμυθιών που βρίσκουμε σε συγκεκριμένα βιβλία του αργεντινού συγγραφέα-
ψυχοθεραπευτή Χόρχε Μπουκάι («Να σου πω μια ιστορία» και «Ιστορίες να σκε-
φτείς»), β) στη συζήτηση πάνω στο περιεχόμενο των ιστοριών και την πολύπλευρη 
ερμηνεία τους από τους μαθητές και γ) στη δημιουργική μεταγραφή, συμπλήρωση ή 
επέκταση των ιστοριών από τους μαθητές. Ως στόχος τίθεται το να αποκομίσουν οι 
μαθητές ορισμένα «μαθήματα ζωής» μέσα από την ερμηνεία των ιστοριών και να εκ-
φραστούν λογοτεχνικά μέσα από τα δικά τους κείμενα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Λογοτεχνία, Ψυχολογία, Φιλαναγνωσία, Δημιουργική γραφή  

Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση συνδυάζει δύο μεγάλους θεωρητικούς κλάδους, αυτόν της Λο-
γοτεχνίας και εκείνον της Ψυχολογίας, καθώς το θέμα μας αφορά τα λογοτεχνικά κεί-
μενα ενός ψυχοθεραπευτή. Αρχικά, καταδεικνύονται τα σημεία τομής των δύο κλά-
δων, όπως έχουν διατυπωθεί από θεωρητικούς των επιστημών αυτών. Στο κυρίως 
σώμα της εργασίας επιχειρηματολογούμε για την καταλληλότητά των παραμυθιακών 
αφηγήσεων του Χόρχε Μπουκάι στη διδακτική πράξη και πώς αυτές μπορούν να α-
ξιοποιηθούν πολλαπλώς μέσα από ένα Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής 
Γραφής χάρη στη λογοτεχνική τους υφή. Ακολουθεί η περιγραφή της διάρθρωσης του 
Προγράμματος σε δραστηριότητες. Η εισήγηση κλείνει με ορισμένα συμπεράσματα 
και με τη σχετική βιβλιογραφία. 

Σχέση Λογοτεχνίας και Ψυχολογίας 

Ο πατέρας της Ψυχανάλυσης, Φρόυντ, αναγνώριζε στους λογοτέχνες πως σε πολλά 
έχουν προλάβει την ψυχανάλυση στη διείσδυση της ανθρώπινης ψυχής (Φρόυντ 
1994: 7). Αυτό είναι το πρώτο και βασικότερο σημείο τομής της Λογοτεχνίας και της 
Ψυχολογίας. Ακόμα και στην περίπτωση όχι ελεύθερων δημιουργιών αλλά δοσμένου 
υλικού, το οποίο προέρχεται από τους λαϊκούς θησαυρούς τους αποθηκευμένους σε 
μύθους, αφηγήσεις και παραμύθια, γίνεται προφανές πως αυτό ανταποκρίνεται στα 
λαϊκά όνειρα και την ψυχολογία της ανθρωπότητας (Φρόυντ 1987: 17-18).  

Το παραμύθι δηλαδή αποτελεί κι αυτό ένα δημιούργημα που προέρχεται από το ασυ-
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νείδητο, ατομικό ή συλλογικό (Βελουδής 2006: 323), όπως είναι και τα όνειρα, οι μύ-
θοι και το συμβολικό παιχνίδι (Τζούλης 1996: 384). Επομένως, βρίσκεται στην άμεση 
εποπτεία της Ψυχανάλυσης, η οποία μελετά τις λειτουργίες του ασυνείδητου. Άλλω-
στε έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το ασυνείδητο είναι δομημένο σαν τη γλώσσα (Ή-
γκλετον 1996: 250), κάτι που φέρνει πάλι κοντά τη Λογοτεχνία με την Ψυχολογία.  

Διαβάζοντας ή ακούγοντας την ανάγνωση της Λογοτεχνίας ή ενός παραμυθιού, νοιώ-
θουμε μια γοητεία και μιαν ηδονή, καθώς η ψυχή μας ταυτίζεται με τον ή τους ήρωες 
που προσεγγίζουν και οικειώνονται το άγνωστο, και απελευθερώνεται από τις βαθύ-
τερες αγωνίες τις μετασχηματισμένες σε κοινωνικώς αποδεκτά νοήματα (Φρόυντ 
1987: 18, Ήγκλετον 1996: 269, 282). Η απόλαυση που προσφέρει η επαφή με τη Λο-
γοτεχνία προσιδιάζει τελικά στην ανακούφιση που μπορεί να δεχτεί κάποιος και από 
την ψυχοθεραπεία. Αναδεικνύεται έτσι η θεραπευτική λειτουργία της Λογοτεχνίας.  

Τα οφέλη όμως της Λογοτεχνίας δεν σταματούν εκεί. Τα λογοτεχνικά κείμενα προ-
καλούν τον αναγνώστη τους σε μιαν αποκρυπτογράφηση, η οποία οδηγεί σε ένα είδος 
κέρδους εντελώς ιδιαίτερο. Ο αναγνώστης βιώνει τη χαρά της ανακάλυψης νοημά-
των, της ερμηνείας δυσνόητων εννοιών, πράγμα που τον φέρνει πιο κοντά στον εαυτό 
του (Μπελεμέν-Νοέλ 1987: 46). Παρόμοια ικανοποίηση μπορεί να νοιώσει κάποιος 
που μαζί με τον ψυχοθεραπευτή «καταδύεται» στα βάθη της ψυχής του για να (ανα-
)γνωρίσει πτυχές του ίδιου του του εαυτού. Μάλιστα, όπως συμβαίνει και με τη Λο-
γοτεχνία, πολλές φορές υπάρχουν πιο πολλά νοήματα απ’ όσα νομίζει κανείς αναδι-
φώντας στο ασυνείδητό του (Jung 1982: 50).   

Καταλληλότητα των ιστοριών του Χόρχε Μπουκάι για ένα Πρόγραμμα Φιλανα-
γνωσίας και Δημιουργικής Γραφής για μαθητές Γυμνασίου 

Οι ιστορίες του Χόρχε Μπουκάι εμπίπτουν στο αφηγηματικό είδος με έμφαση σε ε-
κείνο του παραμυθιού, το οποίο ως είδος τέχνης εμπίπτει στην κατηγορία της προφο-
ρικής λαϊκής λογοτεχνίας (Παναγιωτακόπουλος κ..ά. 2013: 5). Είναι αντλημένες οι 
περισσότερες από συλλογές παραμυθιών ή διηγημάτων ενώ άλλες προέρχονται από 
τη φαντασία του ίδιου. Για τον λόγο αυτόν θα τις θεωρήσουμε ως έντεχνα παραμύθια 
– ή αλλιώς ως παραμυθιακές ιστορίες ή παραμυθητικά αφηγήματα με ψυχαγωγικό 
και διδακτικό χαρακτήρα που πραγματεύονται σύγχρονα θέματα και εμπνέονται από 
την πραγματικότητα (Καρακίτσιος 2013: 285-287) – και πάνω σε αυτή την παραδοχή 
θα ανιχνεύσουμε τη χρησιμότητά τους ως διδακτικού μέσου κατάλληλου για ένα 
Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής για μαθητές Γυμνασίου.  

Πρακτική-διδακτική σκοπιά: Οι παραμυθιακές ιστορίες που προτείνονται για διδα-
σκαλία περιλαμβάνονται σε δύο βιβλία του Χόρχε Μπουκάι (Μπουκάι 2011, Μπου-
κάι 2014). Έτσι, είναι πολύ εύκολο να τις εντοπίσει ένας εκπαιδευτικός, αν έχει τα 
βιβλία ή αν τα παραγγείλει για τη βιβλιοθήκη του σχολείου, και από εκεί να τις ανα-
γνώσει στους μαθητές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Κάποιες από αυτές είναι 
δυνατόν να τις βρει κανείς και στο διαδίκτυο. Επίσης, ως προς το μέγεθος είναι ευσύ-
νοπτες, κάτι που τις καθιστά ιδανικές για επεξεργασία κατά τις (περιορισμένου κατά 
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βάσιν χρόνου) διδακτικές συναντήσεις.    

Παιδαγωγική σκοπιά: Σήμερα δεν αμφισβητείται η παιδαγωγική αξία του παραμυ-
θιού, το οποίο ως μορφωτικό αγαθό υπηρετεί πολλούς σκοπούς (Αναγνωστόπουλος 
1997: 88-89). Το παραμύθι με έναν δικό του τρόπο ισορροπώντας ανάμεσα σε φα-
ντασία και ρεαλισμό μεταφέρει θρησκευτικές και μεταφυσικές αντιλήψεις, κοινωνι-
κές απόψεις, συμπεριφορές, αξιολογικές αντιλήψεις (Δαμιανού 2002: 21). Είναι ση-
μαντικό να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με όλα τα παραπάνω για την ηθική και ευρύ-
τερη καλλιέργειά τους.  

Αναπτυξιακή σκοπιά: Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των παραμυθιών από τους 
θιασώτες της ψυχολογικής προσέγγισης του παραμυθιού (Αυδίκος 1997: 73-74), υ-
πάρχουν παραμύθια που απευθύνονται σε εφήβους και καταπιάνονται με τα προβλή-
ματα που τους απασχολούν, όπως είναι για παράδειγμα η προσπάθεια του πρωταγω-
νιστή να αυτονομηθεί απέναντι στη γονεϊκή εξουσία και να συγκροτήσει τη δική του 
ταυτότητα. Στο ένα βιβλίο του Μπουκάι οι ιστορίες απευθύνονται προς έναν 
(μετ)έφηβο, επομένως ταιριάζουν αρκετά στις ανάγκες των μαθητών Γυμνασίου. Ε-
πιπλέον, μέσω των παραμυθιακών αυτών αφηγήσεων ο έφηβος μαθαίνει να διαχειρί-
ζεται και να αντιμετωπίζει τον φόβο του για το άγνωστο (Carr-Gregg & Shale 2005: 
23), καθώς έρχεται με «απαλό» τρόπο σε επαφή με καταστάσεις που του δημιουργούν 
άγχος.  

Ψυχολογική σκοπιά: Σε συνέχεια των προηγούμενων, με βάση την ψυχολογία του 
βάθους και την ψυχαναλυτική θεωρία του Bettelheim τα παραμύθια λειτουργούν ως 
χώροι προβολής (υπαρξιακών) προβλημάτων της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας 
που δίνουν τη δυνατότητα στους ακροατές να συνειδητοποιήσουν την αιτία των δι-
κών τους ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και τρόπους αντιμετώπισης (Αυδίκος 
1997: 41). Επομένως, επιβεβαιώνεται η θεραπευτική λειτουργία των παραμυθιακών 
αφηγήσεων, μέσω των οποίων δίνεται στους εφήβους το μήνυμα ότι ο αγώνας ενα-
ντίον σοβαρών δυσκολιών στη ζωή είναι αναπόφευκτος, είναι συστατικό κομμάτι της 
ανθρώπινης ύπαρξης, όμως αν κανείς δεν λιγοψυχήσει και αντιμετωπίσει απτόητος 
απρόσμενες και συχνά άδικες δοκιμασίες τότε κυριαρχεί σε όλα τα εμπόδια και στο 
τέλος αναδεικνύεται νικητής (Μπέτελχαϊμ στο Αυδίκος 1997: 74). Έτσι, οι έφηβοι 
ενδυναμώνονται ψυχολογικά, ωριμάζουν συναισθηματικά, αποκτούν αισιοδοξία (Κα-
ζάζη 2003: 349) και προωθείται τελικά η ψυχική τους υγεία.   

Λογοτεχνική-αισθητική σκοπιά: Οι παραμυθιακές ιστορίες, λαϊκές ή έντεχνες, δεν 
παύουν να αποτελούν λογοτεχνικά κείμενα, όπως ισχύει και για τις ιστορίες του 
Μπουκάι, με συμβολική και αλληγορική γλώσσα (Καπλάνογλου 2006: 163, Αναγνω-
στόπουλος 1997: 34), η οποία επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. Αυτό τις καθιστά 
προσφιλείς στους μαθητές χάρη στην παιγνιώδη διαδικασία απόδοσης κάποιου νοή-
ματος, διαδικασία η οποία τους καθιστά έμπειρους αναγνώστες που μπορούν να συλ-
λάβουν ακόμη και τα υπονοούμενα ή τα αποσιωπημένα (Καρακίτσιος 2011: 52-53). 
Έτσι, καλλιεργείται η λογοτεχνικότητα και η αισθητική στους μαθητές (Καζάζη 
2003: 351).   
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Δημιουργική σκοπιά: Τα λογοτεχνικά κείμενα των ιστοριών του Μπουκάι μπορούν 
να λειτουργήσουν ως αφορμές να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δημιουργικές τους 
δυνάμεις εισερχόμενοι σε μια διαδικασία δημιουργίας και συνοικοδόμησης νοήματος 
διαμέσου πρακτικών που προωθούν την ισοτιμία και τον διάλογο ως απαραίτητο συ-
μπλήρωμα της ανάγνωσης, η οποία αποτελεί μια διαδικασία διαπραγμάτευσης νοη-
μάτων (Γρόσδος 2014: 32. 41). Έτσι, τα κείμενα δεν μένουν «κενό» γράμμα αλλά α-
ξιοποιούνται με βάση τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών (Γουλής 
& Γρόσδος 2011: 65).  

Κοινωνική σκοπιά: Μέσα από την ακρόαση, ανάγνωση και επαναδιήγηση παραμυ-
θιακών ιστοριών οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό περιβάλλον με διαπρο-
σωπικό χαρακτήρα (Καραγεωργίου 2002: 97), αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τον 
εκπαιδευτικό-αφηγητή και κοινωνικοποιούνται, αφού εξοικειώνονται με τον αφηγη-
ματικό και τον προφορικό λόγο (Δαμιανού 2002: 26), που τόσο τον χρειάζονται για 
να επικοινωνήσουν με τους άλλους. Επίσης, με έναν ευχάριστο τρόπο προβληματίζο-
νται μέσα από τις υποθέσεις των ιστοριών για τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής / 
πραγματικότητας (Καζάζη 2003: 350).  

Πολιτισμική σκοπιά: Οι παραμυθιακές ιστορίες του Χόρχε Μπουκάι είναι κάποιες 
δικές του ενώ άλλες προέρχονται από συλλογές παραμυθιών και κειμένων διαφόρων 
λαών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις δημιουργίες άλλων 
πολιτισμών και εξοικειώνονται με τον τρόπο σκέψης ανά τον κόσμο, οπότε «σβή-
νουν» οι όποιες ρατσιστικές νοοτροπίες. 

Ενδεικτικοί στόχοι του προτεινόμενου Πολιτιστικού Προγράμματος Φιλαναγνω-
σίας και Δημιουργικής Γραφής 

Γνωστικοί στόχοι 

Οι μαθητές αναμένεται: α) να έρθουν σε επαφή με τη λαϊκή σοφία μέσα από επιλεγ-
μένα παραμύθια ποικίλης καταγωγής, β) να ακούσουν διαφορετικές απόψεις είτε τις 
ενστερνιστούν είτε όχι, γ) να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους. 

Συναισθηματικοί στόχοι 

Οι μαθητές αναμένεται: α) να προβληματιστούν επάνω σε διάφορα ζητήματα κοινω-
νικής και ψυχολογικής φύσεως (διαμόρφωση χαρακτήρα, αυτοεκτίμηση, διαπροσω-
πικές σχέσεις, στάση ζωής και αξίες που τη διέπουν), β) να έρθουν σε επαφή με τα 
συναισθήματα που μπορεί να γεννηθούν στους ανθρώπους σε διάφορες καταστάσεις 
που ίσως έχουν βιώσει και οι ίδιοι και να θέσουν σε εφαρμογή την ενσυναίσθηση, γ) 
να ψυχαγωγηθούν (Γουλής & Γρόσδος, 2011: 175).   

Ψυχοκινητικοί στόχοι 

Οι μαθητές αναμένεται: α) να ασκηθούν στον διάλογο-συζήτηση και στην εξωτερί-
κευση των συναισθημάτων τους, β) να εκφράζουν τις σκέψεις και τις εντυπώσεις 
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τους, γ) να εξοικειωθούν με το κειμενικό είδος της αφήγησης καθώς και με την ανα-
ζήτηση, αποτύπωση και ερμηνεία των νοημάτων ποικίλων κειμένων λογοτεχνικής 
υφής, δ) να ασκηθούν στη δημιουργική γραφή και να «ακονίσουν» τη φαντασία τους, 
ε) να εξαγάγουν κάποια διδάγματα από τα κείμενα των ιστοριών με σκοπό την ψυχο-
λογική τους ωρίμανση και την αποκρυστάλλωση μιας προσωπικής οπτικής απέναντι 
στον εαυτό τους, στους άλλους και στη ζωή γενικότερα.   

Διαθεματικότητα  

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής συνδέεται 
διαθεματικά με τα εξής διδακτικά αντικείμενα: α) με τη Νεοελληνική Γλώσσα, καθώς 
οι μαθητές θα προβούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου αλλά και ε-
πειδή θα πλουτίσουν τις γνώσεις τους για την τεχνική της αφήγησης μέσα από την 
ανάγνωση και παραγωγή κειμένων, β) με τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
αφού οι ιστορίες που θα αποτελούν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Προγράμ-
ματος νοούνται ως λογοτεχνικά κείμενα και, επίσης, επειδή οι μαθητές πρόκειται να 
γίνουν και οι ίδιοι λογοτέχνες-δημιουργοί δικών τους ιστοριών με αφορμή τις πρωτό-
τυπες αφηγήσεις, και γ) με τα Θρησκευτικά, καθώς οι εν λόγω ιστορίες λειτουργούν 
κατά τα λεγόμενα του συγγραφέα ως παραβολές, μέσα από τις οποίες προκύπτουν 
ορισμένα διδάγματα-«μαθήματα ζωής», όπως συμβαίνει και με τις παραβολές του 
Χριστού, τις οποίες διδάσκονται οι μαθητές. 

Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής 
Γραφής  

Το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής που προτείνεται εδώ θα 
μπορούσε να αποτελείται από τα εξής «βήματα»-δραστηριότητες:  

1. Προετοιμασία: Ο υπεύθυνος καθηγητής επιλέγει από τα δύο βιβλία του Χόρχε 
Μπουκάι «Να σου πω μια ιστορία» και «Ιστορίες να σκεφτείς» τόσες ιστορίες όσες 
του επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους. Κατά την επιλογή των αφηγήσεων πρέπει να έχει κατά νου τόσο τις κατευθύν-
σεις που θέλει να δώσει ο ίδιος στο Πρόγραμμα όσο και τις ανάγκες των συμμετεχό-
ντων μαθητών του, τον βαθμό ωριμότητάς τους καθώς και τον βαθμό δυσκολίας των 
κειμένων ως προς τις δυνατότητες ερμηνείας του περιεχομένου τους.  

2. Ανάγνωση και συζήτηση: Σε κάθε συνάντηση διαβάζεται από τον υπεύθυνο καθη-
γητή μια ιστορία. Μετά την ανάγνωση ο καθηγητής προτρέπει τους μαθητές να την 
αναδιηγηθούν, να εκφράσουν την άποψή τους για τον ήρωα ή τους ήρωες της ιστορί-
ας, να σχολιάσουν τη στάση τους αιτιολογώντας με βάση τα λεγόμενα ή τις πράξεις 
τους στο πλαίσιο της αφήγησης, να αποτυπώσουν προφορικά τα συναισθήματα που 
τους προκάλεσε ή και την αίσθηση που τους άφησε το κείμενο, να καταγράψουν το τι 
αποκόμισαν ως δίδαγμα από τη συγκεκριμένη ιστορία. Το δίδαγμα μπορεί να μην εί-
ναι μόνο ένα, ανάλογα με την πολυσημία του κειμένου.  
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3. Ανάγνωση και αναγνωστική ανταπόκριση: Ο υπεύθυνος καθηγητής διαβάζει την 
ιστορία κάνοντας παύση πριν από το τέλος της ή σε κάποιες καμπές της αφήγησης 
και προκαλεί τους μαθητές να μαντέψουν τι θα επακολουθήσει και να συμπληρώσουν 
οι ίδιοι την ιστορία. Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τη δική τους εκδοχή της 
ιστορίας κι έτσι μπαίνουν στη λογική του κειμένου, γίνονται «συν-δημιουργοί» του 
και, επομένως, το κατανοούν και το απολαμβάνουν περισσότερο (Σπανός 2002).    

4. Δημιουργική γραφή Ι: Με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα δίνει ο υπεύθυνος 
καθηγητής οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν δικές τους ιστορίες με τα ίδια 
πρόσωπα των ιστοριών που διαβάστηκαν ή με νέα πρόσωπα, επεκτείνοντας τα αρχικά 
νοήματα των πρωτότυπων ιστοριών ή παραλλάζοντάς τα, ώστε να ταιριάζουν με τους 
δικούς τους προβληματισμούς, αγωνίες, βιώματα και ανάγκες. Ασκούνται έτσι στην 
τεχνική της αφήγησης, ενώ αποφορτίζονται από τα προβλήματα και τα συναισθήματα 
που ντρέπονται ή δυσκολεύονται να βρουν άλλο τρόπο να εκφράσουν (Carr-Gregg & 
Shale 2005: 5, 11-12).  

5. Δημιουργική γραφή ΙΙ: Επίσης, οι μαθητές μπορούν να φέρουν σε επαφή πρόσωπα 
διαφόρων ιστοριών και να διατυπώσουν σε λογοτεχνική (διαλογική) μορφή τα μηνύ-
ματα που αυτά μεταφέρουν ανακεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματά τους και επιλέγο-
ντας τους λογοτεχνικούς ήρωες που θα χρησιμεύσουν ως προσωπεία τους. Ασκούνται 
έτσι στην τεχνική του διαλόγου, ο οποίος δεν διδάσκεται στο Γυμνάσιο, αν και απο-
τελεί  την πιο φυσική μορφή της γλώσσας (Todorov στο Adam 1999: 228).  

6. Εικονογράφηση – Δραματοποίηση: Τέλος, οι μαθητές μπορούν να εικονογραφή-
σουν τις παραμυθιακές ιστορίες και να δημιουργήσουν κόμικς ή να τις μεταφέρουν σε 
θεατρική μορφή (Αναγνωστόπουλος 1997: 238). Αυτές οι δραστηριότητες ευνοούνται 
από το χιουμοριστικό ύφος ορισμένων από τα παραμύθια του Μπουκάι. 

Συμπεράσματα 

Μέσα από το παραπάνω προτεινόμενο Πολιτιστικό Πρόγραμμα γίνεται μια προσπά-
θεια να συνταιριαστούν: α) ο γραπτός με τον προφορικό λόγο, β) η λαϊκή παράδοση 
με την πρωτοτυπία του έντεχνου λόγου, γ) η ψυχαγωγία με έναν εύφορο διδακτισμό, 
δ) τα ήθη και οι παραδόσεις διαφόρων πολιτισμών, ε) η φαντασία με τον ρεαλισμό, 
στ) η παράδοση με τη σύγχρονη πραγματικότητα, ζ) η Λογοτεχνία με την Ψυχολογία, 
η) η ανάγνωση / πρόσληψη με την ενεργητική δημιουργία μέσω της Δημιουργικής 
Γραφής. 

Βιβλιογραφία  

Adam, J.-M. (1999): Τα κείμενα, τύποι και πρότυπα: Αφήγηση, περιγραφή, επιχειρημα-
τολογία, εξήγηση και διάλογος (μτφρ. Γιάννης Παρίσης). Αθήνα: Πατάκης. 

Αναγνωστόπουλος, Β. (1997). Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού. Αθήνα: Καστανιώ-
της.  

952

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Αυδίκος, Ε. (1997). Το λαϊκό παραμύθι. Θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Οδυσσέας.  

Βελουδής, Γ. (2006). Γραμματολογία. Θεωρία Λογοτεχνίας. Αθήνα: Πατάκης.  

Carr-Gregg, M. & Shale, E. (2005). Εφηβεία. Οδηγός για γονείς (μτφρ. Φιλία Αντω-
νακάκη). Αθήνα: Ωρίων.  

Γρόσδος, Σ. (2014) Δημιουργικότητα και δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση: Από το 
παιδί γραμματέα στο παιδί δημιουργό κειμένων. Στρατηγικές δημιουργικής γραφής. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Γουλής, Δ. & Γρόσδος, Σ. (2011). Φιλαναγνωσία: ερωτήσεις και απαντήσεις. Στο Ε. 
Αρτζανίδου, Δ. Γουλής, Σ. Γρόσδος & Α. Καρακίτσιος (Επιμ.), Παιχνίδια φιλανα-
γνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις (σελ. 57-72). Αθήνα: Gutenberg. 

Δαμιανού, Δ. (2002). Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στου Γυμνάσιο. 
Στο Δ. Προύσαλης (Επιμ.), Κουβεντιάζοντας για … τα παραμύθια: Πρακτικά της διη-
μερίδας του Σχολικού Συνεταιρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου (31 Μαρτί-
ου-1 Απριλίου 2001) (σελ. 21-27). Αθήνα: Μολύβιος Νιάου. 

Ήγκλετον, Τ. (1996). Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας (μτφρ. Μιχάλης Μαυ-
ρωνάς). Αθήνα: Οδυσσέας.  

Jung, C. (1982). Για τη σχέση της αναλυτικής ψυχολογίας με το ποιητικό έργο (μτφρ. 
Πέννυ Τσελέντη-Αποστολίδη). Το Δέντρο 27.  

Καζάζη, Μ. (2003). Ψυχολογία του Αναγνώστη. Ψυχολογία της Ανάγνωσης. Αθήνα: 
Έλλην.   

Καπλάνογλου, Μ. (2006). Παραμύθι και αφήγηση στην Ελλάδα. Μια παλιά τέχνη σε 
μια νέα εποχή. Το παράδειγμα των αφηγητών από τα νησιά του Αιγαίου και από τις 
προσφυγικές κοινότητες των Μικρασιατών Ελλήνων. Αθήνα: Πατάκης.  

Καραγεωργίου, Ρ. (2002). Α΄ Εργαστήριο: «Η θεραπευτική διάσταση του παραμυ-
θιού». Στο Δ. Προύσαλης (Επιμ.), Κουβεντιάζοντας για … τα παραμύθια: Πρακτικά 
της διημερίδας του Σχολικού Συνεταιρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου (31 
Μαρτίου-1 Απριλίου 2001) (σελ. 97-98). Αθήνα: Μολύβιος Νιάου. 

Καρακίτσιος, Α. (2011). Φιλαναγνωσία… Φανατική συνήθεια. Στο Ε. Αρτζανίδου, Δ. 
Γουλής, Σ. Γρόσδος & Α. Καρακίτσιος (Επιμ.), Παιχνίδια φιλαναγνωσίας και ανα-
γνωστικές εμψυχώσεις (σελ. 19-56). Αθήνα: Gutenberg. 

Καρακίτσιος, Α. (2013). Διδασκαλία της Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή. Θεσσα-
λονίκη: Ζυγός.  

Μπελεμέν-Νοέλ, Ζ. (1987). Διάβασμα μαζί με τον Φρόυντ (μτφρ. Μαρίνα Φανιουδά-
κη). Διαβάζω 163.  

953

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Μπουκάι, Χ. (2011): Να σου πω μια ιστορία. Διηγήσεις που μ’ έμαθαν να ζω (μτφρ. 
Κρίτων Ηλιόπουλος). Αθήνα: opera.  

Μπουκάι, Χ. (2014): Ιστορίες να σκεφτείς. «Με τις ιστορίες κοιμούνται τα παιδιά και 
ξυπνάνε οι μεγάλοι» (μτφρ. Μαρία Μπεζαντάκου). Αθήνα: opera.  

Παναγιωτακόπουλος, Α., Πανίτσας, Χ., Παπαλεξοπούλου, Χ., Σακκάς, Γ. & Σφύρη, 
Ε. (2013). Το ελληνικό παραμύθι. Ανακτήθηκε 18 Ιανουαρίου 2017, από 
http://blogs.sch.gr/2lyk-pat/files/2013/06/to-elliniko-paramythi.pdf  

Σπανός, Γ. (2002). Διδασκαλία σε τάξεις αναγνωστικά ανομοιογενείς: εφαρμογή με 
Αναγνωστική Ανταπόκριση. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, τ. 1. Ανακτήθηκε 26 Νοεμ-
βρίου 2014, από 
http://www.gspanos.gr/uploads/articles/Didaskalia_se_taksis_anagnostika_anomiogen
is.pdf 

Τζούλης, Θ. (1996). Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία. Αθήνα: Οδυσσέας.  

Φρόυντ, Σ. (1987). Ο Συγγραφέας και η Φαντασία (μτφρ. Νένη Ευθυμιάδη). Διαβάζω 
163.  

Φρόυντ, Σ. (1994). Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία: Μελέτες (μτφρ. Λευτέρης Αναγνώ-
στου). Αθήνα: Επίκουρος.  

 

Συμπληρωματικό παράρτημα (εν είδει σχεδίου μαθήματος) 

1. Ο / η εκπαιδευτικός διαβάζει στην ομάδα των μαθητών μια από τις ιστορίες 
του Χόρχε Μπουκάι, όπως είναι η παρακάτω:  

Μια φορά, στην πόλη της Κρακοβίας, ζούσε ένας φιλεύσπλαχνος και αλτρουϊστής 
γέροντας ονόματι Ίζι. Για πολλές νύχτες συνέχεια ο Ίζι ονειρευόταν ότι ταξίδευε στην 
Πράγα κι έφτανε στη γέφυρα ενός ποταμού. Ονειρεύτηκε ότι δίπλα στο ποτάμι, κάτω 
από τη γέφυρα, βρισκόταν ένα δασύφυλλο δέντρο. Ονειρεύτηκε ότι ο ίδιος έσκαβε 
ένα λάκκο δίπλα στο δέντρο κι έβγαζε ένα θησαυρό που του πρόσφερε ευημερία και 
ηρεμία για όλη τη ζωή του.  

Στην αρχή, ο Ίζι δεν έδωσε σημασία. Όταν, όμως, το όνειρο επαναλήφθηκε επί αρκε-
τές εβδομάδες, υπέθεσε ότι έκρυβε κάποιο μήνυμα και αποφάσισε να μην περιφρονή-
σει αυτή την πληροφορία που ερχόταν από τον Θεό – ή ποιος ξέρει από πού.  

Ακολουθώντας, λοιπόν, τη διαίσθησή του, φόρτωσε το μουλάρι του για ένα μεγάλο 
ταξίδι κι έφυγε για την Πράγα.  

Ύστερα από έξι μέρες πορεία, ο γέροντας έφτασε στην Πράγα κι έπιασε να ψάχνει 
για τη γέφυρα του ποταμού στα περίχωρα της πόλης.  
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Δεν υπήρχαν πολλά ποτάμια ούτε πολλές γέφυρες, κι έτσι βρήκε γρήγορα το μέρος 
που γύρευε. Όλα ήταν όπως στο όνειρό του. Το ποτάμι, η γέφυρα, και στη μια πλευρά 
του ποταμού το δέντρο όπου έπρεπε να σκάψει.  

Υπήρχε, όμως, μια λεπτομέρεια που δεν εμφανιζόταν στο όνειρο. Τη γέφυρα τη 
φρουρούσε μέρα-νύχτα ένας στρατιώτης της αυτοκρατορικής φρουράς.  

Ο Ίζι δεν τολμούσε να σκάψει όσο ο στρατιώτης βρισκόταν εκεί. Κατασκήνωσε κο-
ντά στη γέφυρα και περίμενε. Τη δεύτερη νύχτα, ο στρατιώτης υποπτεύθηκε τον άν-
θρωπο που είχε κατασκηνώσει κοντά στη γέφυρα και πλησίασε να τον ανακρίνει.  

Ο γέρος δεν βρήκε λόγο να του πει ψέματα. Του εξήγησε ότι είχε έρθει από μια πολύ 
μακρινή πόλη γιατί είχε ονειρευτεί ότι στην Πράγα, κάτω από μια γέφυρα σαν κι αυ-
τή, υπήρχε θαμμένος ένας θησαυρός.  

Ο φρουρός ξέσπασε σε δυνατά χάχανα.  

«Έκανες τόσο μεγάλο ταξίδι για μια βλακεία» του είπε. «Εδώ και τρία χρόνια εγώ 
ονειρεύομαι κάθε νύχτα ότι στην Κρακοβία, κάτω από την κουζίνα ενός γερο-
παλαβού που τον λένε Ίζι, υπάρχει θαμμένος ένας θησαυρός. Χα, χα, χα! Νομίζεις ότι 
πρέπει να πάω κι εγώ στην Κρακοβία να ψάξω αυτόν τον Ίζι και να σκάψω κάτω από 
την κουζίνα του; Χα, χα, χα!» 

Ο Ίζι τον ευχαρίστησε ευγενικά και γύρισε στο σπίτι του.  

Μόλις έφτασε, έσκαψε στην κουζίνα του και βρήκε το θησαυρό που ήταν πάντα εκεί 
θαμμένος.   

(Απόσπασμα από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι «Να σου πω μια ιστορία», σελ. 58-
59) 

2. Ο / η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αναδιατυπώσουν την ιστορία 
για να δει τι κατάλαβαν.  

3. Ο / η εκπαιδευτικός αρχίζει διάλογο με τους μαθητές για να προβληματιστούν 
πάνω στο τι μπορεί να «σημαίνει» η ιστορία, τι νοήματα / μηνύματα / συμβο-
λισμούς / διδάγματα μπορεί να κρύβει, όπως είναι τα παρακάτω: 

 Πρέπει να εμπιστευόμαστε τη διαίσθησή μας.  

 Ο «θησαυρός» που ψάχνουμε υπάρχει μέσα μας. 

 Για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας πρέπει να «ανοιχτούμε» στους άλλους.  

 Όποιος δεν έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση ή δεν μπορεί να εμπιστευτεί τους 
άλλους δεν ανακαλύπτει ποτέ τον «θησαυρό» που έχει μέσα του.  
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 Με τον διάλογο και την αληθινή και ειλικρινή επικοινωνία κερδίζουμε πολλά 
πράγματα.  

 Το «ταξίδι» της αυτογνωσίας είναι μακρύ και κοπιαστικό αλλά αξίζει τον κό-
πο.   

4. Ο / η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπλάσουν ή να συμπλη-
ρώσουν δημιουργικά το κείμενο μέσα από ασκήσεις δημιουργικής γραφής, 
όπως είναι οι παρακάτω:  

 Να γράψετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του γέροντα Ίζι, όταν τελικά 
βρήκε τον θησαυρό του.  

 Ο Ίζι γυρίζει στην Πράγα για να βοηθήσει τον στρατιώτη να βρει τον δικό του 
θησαυρό. Να φανταστείτε και να καταγράψετε τον διάλογο του Ίζι με τον 
στρατιώτη (ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να δραματοποιηθεί).    
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ανακοίνωση ενός σημαντικού έργου που θα παραδοθεί 
στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφορά σε εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση 
μαθητών με αναπηρίες. Το έργο βασίζεται στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και 
του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση και ακολουθεί μια πολυμεθοδολογική 
προσέγγιση για την ανάπτυξή του. Το υλικό αφορά σε όλους τους μαθητές με αναπη-
ρία Γ΄ και Δ΄ δημοτικού, καθώς και στο νηπιαγωγείο και στα ΕΕΕΕΚ και τα ειδικά 
σχολεία. Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα του έργου συνδέεται με τη συνεισφορά του σε 
όλους τους εμπλεκομένους στη μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία (μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικούς, κ.α.),  στη διαχρονικότητά του και στη δυνατότητα αναβάθμισής του.  

Λέξεις-Κλειδιά: Καθολικός σχεδιασμός, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, αναπηρία 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ανακοίνωση ενός σημαντικού έργου που θα παραδοθεί 
στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφορά σε εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση 
μαθητών με αναπηρίες. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στοχεύοντας στην 
εφαρμογή ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών (Unesco, 2007), στο πλαίσιο υλοποί-
ησης έργων ΕΣΠΑ 2014-2020, προέβη στο σχεδιασμό του έργου με τίτλο  «Καθολι-
κός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» 
που η υλοποίησή του είναι υπό εξέλιξη. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη καθολικά 
σχεδιασμένου έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και από την Γ’ έως και την ΣΤ’ Δημοτικού) για όλους τους 
μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εν λόγω υλικό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές των Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (ΣΜΕΑΕ)  και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Το έργο αποτελεί συνέχεια της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκ-
παιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» 
(http://www.prosvasimo.gr/el/), με την οποία έγινε η προσαρμογή των σχολικών εγ-
χειριδίων για όλα τα μαθήματα των τάξεων της Α’ και Β’ Δημοτικού, ώστε να κατα-
στούν προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες αναπηρίες (Κουρμπέτης, 2016). Το νέο 
υλικό αφορά στην εκπαίδευση μαθητών με:  1) Προβλήματα όρασης  (τυφλοί , αμ-
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βλύωπες), 2) Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 3) Κινητικά προβλήματα, 4) 
Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία, 5) Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, 6) Ειδι-
κές Μαθησιακές Δυσκολίες και 7) Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. Το υ-
λικό βέβαια μπορεί να αξιοποιηθεί και από μαθητές με γενικές μαθησιακές δυσκολίες 
ή και από μαθητές των γενικών σχολείων και θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή 
μορφή, καθώς επίσης θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία που θα το 
καθιστά πλήρως προσβάσιμο. Θα αναπτυχθεί και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που θα 
αφορά στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Προβλέπεται και η καταγραφή υ-
πάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
που δεν έχει καταγραφεί. Όλο το υλικό και πληροφορίες σχετικά με το έργο και την πορεία 
του είναι διαθέσιμα στο http://www.prosvasimo.gr . 

Η δημοσιότητα του έργου κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών και όλων των εμπλεκομένων στην  εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε το 
εν λόγω υλικό να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο του εκπαιδευτικού έργου.   

Βασικές αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση 

Ο καθολικός σχεδιασμός επεκτεινόμενος από το χώρο της αρχιτεκτονικής στο χώρο 
της εκπαίδευσης  σημαίνει ότι όλα τα μαθησιακά πλαίσια (φυσικά, κοινωνικά και εκ-
παιδευτικά) σχεδιάζονται με τρόπο που ενισχύουν όλους τους μανθάνοντες ανεξαρτή-
του ιδιαιτεροτήτων και ταυτοτήτων να συμμετέχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην 
εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία (Izzo,  & Bauer, 2015). Ο σχεδιασμός προϋ-
ποθέτει και αφορά συγκεκριμένα στην απαλοιφή εμποδίων στα τεχνητά περιβάλλοντα 
(υλικοτεχνική υποδομή), στο αναλυτικό πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό υλικό και στις 
διδακτικές μεθόδους. Ο καθολικός Σχεδιασμός για  τη Μάθηση σχεδιάστηκε με στόχο 
την πρόσβαση των μαθητών με αναπηρίες στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα. Ο  «κα-
θολικός σχεδιασμός» συνδέεται με την προσέγγιση της  εκ των προτέρων εισαγωγής 
ενταξιακών χαρακτηριστικών σχεδιασμού με τη μείωση της ανάγκης των εκ των υ-
στέρων προσαρμογών. Στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές: α) πολλαπλοί τρό-
ποι αναπαράστασης, καθώς δεν υπάρχει ένας ιδανικός τρόπος για την κατανόηση των 
πληροφοριών από όλους, β) πολλαπλοί τρόποι έκφρασης δεδομένου πως όλοι οι μαθητές δε 
χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο τα μαθησιακά ερεθίσματα και γ) πολλαπλοί τρόποι εμπλοκής, 
καθώς υπάρχει ποικιλία τρόπων που οι μαθητές κινητοποιούνται ή  εμπλέκονται στη μάθη-
ση. Ο όρος «καθολικός» αναγνωρίζει τη μοναδικότητα κάθε μαθητή και την ανάγκη συμπε-
ρίληψης των ιδιαιτεροτήτων του στο σχεδιασμό της μάθησης  με τη δημιουργία  ευκαιριών 
συμμετοχής (Rose & Meyer, 2002). Σύμφωνα με το CAST (2011) οι κατευθυντήριες γραμ-
μές και αρχές αναλύονται ως εξής: 

1. Ως προς τα πολλαπλά μέσα αναπαράστασης: α) εναλλακτικές επιλογές για την 
αντίληψη, όπως η παρουσίαση ποικίλων πληροφοριών (ακουστικές, οπτικές 
πληροφορίες για τη γλώσσα, τις μαθηματικές εκφράσεις και τα σύμβολα, κ.α.), β) 
αποσαφήνιση λεξιλογίου συμβόλων, συντακτικού και δομής, υποστήριξη για την α-
ποκωδικοποίηση κειμένων, μαθηματικών εκφράσεων και συμβόλων, κ.α., γ) παροχή 
εναλλακτικών επιλογών για την κατανόηση, όπως ενεργοποίηση-εφοδιασμός γνωστι-
κού υποβάθρου, υπογράμμιση μοτίβων, σημαντικών ιδεών και σχέσεων, καθοδήγηση 
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στην επεξεργασία των πληροφοριών, την οπτικοποίηση και το χειρισμό, μεγιστοποί-
ηση της μεταφοράς και της γενίκευσης της μάθησης. 

2. Ως προς τη παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης: α) εναλλακτικές επιλο-
γές για σωματική δράση, ποικίλες μέθοδοι απόκρισης και πλοήγησης και μεγιστοποίηση της 
πρόσβασης σε εργαλεία και υποστηρικτικές τεχνολογίες, β) εναλλακτικές επιλογές για έκ-
φραση και επικοινωνία, όπως χρήση πολλαπλών μέσων επικοινωνίας και εργαλείων για τη 
δόμηση και τη σύνθεση της μάθησης, διαβαθμισμένη υποστήριξη για πρακτική εξάσκηση 
και απόδοση, γ) εναλλακτικές επιλογές για εκτελεστικές λειτουργίες, όπως καθοδήγηση, υ-
ποστήριξη για  την  ανάπτυξη στρατηγικών και τη διαχείριση πληροφοριών και πηγών κα-
θώς και της ικανότητας παρακολούθησης της προόδου. 

3. Ως προς την παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής: α) εναλλακτικές επιλογές προσέλ-
κυσης του ενδιαφέροντος, ανάπτυξη ευκαιριών για ατομική επιλογή και αυτονομία, εξά-
λειψη απειλών και περισπασμών, β) εναλλακτικές επιλογές για τη διατήρηση της προσπά-
θειας, όπως ανάδειξη της σπουδαιότητας των στόχων, παροχή ποικίλων  πηγών για πρό-
κληση, ενίσχυση της συνεργασίας και της ανατροφοδότησης, γ) εναλλακτικές επιλογές για 
την αυτορρύθμιση, όπως η προαγωγή των προσδοκιών και των αντιλήψεων που βελτιώ-
νουν την παρώθηση, διευκόλυνση ατομικών δεξιοτήτων και στρατηγικών για την αντιμε-
τώπιση δυσκολιών, ανάπτυξη αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού.  

Μεθοδολογία 
Το έργο ακολουθεί τις αρχέςτου καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση, παρότι δεν 
αποτελεί εξαρχής σχεδιασμό υλικού, αλλά  σύνολο κατάλληλων προσαρμογών. Ακο-
λουθείται πολυμεθοδολογική προσέγγιση λόγω της φύσης και του εύρους του αντι-
κειμένου. Αξιοποιεί συνδυαστικά στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας ( 
Creswell, 2012). Επιπλέον, αξιοποιεί τη χειραφετική έρευνα καθώς εμπλέκει τους ί-
διους τους ανάπηρους στην ανάπτυξη και αξιολόγηση του υλικού (Barton, 2005). 
Ακολουθεί τη μεθοδολογία του προηγούμενου έργου (Κουρμπέτης, 2016∙ Γελαστο-
πούλου & Κουρμπέτης, 2014) αξιοποιώντας ταυτόχρονα και νέα στοιχεία ανάλογα με 
τις ανάγκες του έργου, όπως για παράδειγμα η επικαιροποίηση των προδιαγραφών 
που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο έργο, η αξιοποίηση νέων μεθόδων για την ανά-
πτυξη του υλικού (κοινωνικές ιστορίες, κ.α.). Για την επιστημονική και παιδαγωγική τεκ-
μηρίωση προβλέφθηκε η δημιουργία  ομάδας ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων με νό-
μιμη αξιολογική διαδικασία και επιπλέον αξιοποιείται η εμπειρία από την εκπαιδευτική χρήση 
του υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για την αποτελεσματική ανάπτυξη του 
νέου. Το ειδικό λογισμικό, ψηφιακό, εκπαιδευτικό υλικό για όλους τους μαθητές θα είναι συμ-
βατό με την πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου και θα δύναται να αναβαθμιστεί.  Στο πλαίσιο 
του έργου προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή του υλικού, επιμόρφωση για τη χρήση του καθώς 
και  αξιολόγηση από ειδικούς εμπειρογνώμονες.  

Καθολικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό 

Το εν λόγω υλικό αφορά τις Γ’-ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού, για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες, καθώς και σε μαθητές των ΕΕΕΕΚ και για πρώτη φορά προβλέπεται η α-
νάπτυξη προσβάσιμου υλικού και για το Νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα: 
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1. Εκπαιδευτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοχής της αναπη-
ρίας και της διαφορετικότητας καθώς και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλ-
τούρας στο σχολείο. Αφορά σε εκπαιδευτικούς (σε επίπεδο τάξης και όλου του σχο-
λείου), μαθητές, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία και προσεγγίζεται μέσω α) παρα-
μυθιών, ιστοριών ή και άλλων λογοτεχνικών κειμένων, β) των τεχνών και βιωματι-
κών δραστηριοτήτων και γ)  μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων.  

2. Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτή-
των και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης με την μορφή Κοινωνικών 
Ιστοριών. Αφορούν στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και στην κατανόηση  
κοινωνικών καταστάσεων, στη διαχείριση κινδύνων και  κρίσεων για την ασφάλεια 
και υγεία των μαθητών με αναπηρία. Οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) αποτε-
λούν μια σύγχρονη προσέγγιση για τη διδασκαλία κοινωνικών συμπεριφορών με στό-
χο την ανάπτυξη κατάλληλων συμπεριφορών, στάσεων,  κοινωνικών δεξιοτήτων 
προκειμένου το άτομο να επιτύχει την κοινωνική αλληλεπίδραση, να δημιουργήσει 
σχέσεις με τους συνομηλίκους τους ή άλλους ανθρώπους και να ενταχθεί στο κοινω-
νικό πλαίσιο (Gray, 2010). 

3. Εικονογραφικό εννοιολογικό λεξικό  για τη διδασκαλία βασικών εννοιών και 
θεματικών που διδάσκονται στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό για μαθητές με 
αναπηρία και δυσκολίες κατανόησης. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί στα ΕΕΕΕΚ, 
και στα ειδικά σχολεία. Πρόκειται για έντυπο και ψηφιακό υλικό για την Προσωπική 
και Κοινωνική Ανάπτυξη, στις Φυσικές Επιστήμες, ΤΠΕ, Μαθηματικά, στο Περιβάλ-
λον, Ιστορία και Φυσική Αγωγή καθώς και στη  Γλώσσα και τις Τέχνες.  

4. Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές 
πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη. Πρόκειται για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που 
αφορά  σε καλές πρακτικές και σε Μελέτες περίπτωσης μαθητών του δημοτικού σχολείου. 

5. Έντυπο και ψηφιακό υλικό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για μαθητές με προ-
βλήματα προσοχής και συγκέντρωσης -  Καλές πρακτικές για τη σχολική τους 
ένταξη Πρόκειται για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που αφορά  σε καλές πρακτικές 
και σε Μελέτες περίπτωσης μαθητών του δημοτικού σχολείου. 

6. Προσβάσιμο υλικό για ενίσχυση ευέλικτων στρατηγικών αυτορρύθμισης της 
συμπεριφοράς και της μάθησης  στο γενικό δημοτικό σχολείο. Περιλαμβάνει: α) 
εγχειρίδιο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσον αφορά τις στρατηγικές αυτο-
ρύθμισης, ενεργητικής εμπλοκής του μαθητή στο γνωστικό αντικείμενο και σε  Ψη-
φιοποιημένο υλικό (Κείμενα easy to read) από τα βιβλία γλώσσας (Γ’ και Δ’ Δημοτι-
κού) – εμπλουτισμένο, προσαρμοσμένο, τροποποιημένο κατά περίπτωση, β) εγχειρί-
διο με βήμα προς βήμα με οδηγίες για τη χρήση και εφαρμογή του ψηφιοποιημένου 
υλικού από τα βιβλία γλώσσας (Γ’ και Δ’ Δημοτικού).  

7. Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με κινητική αναπηρία. Πρόκειται για α) εκπαι-
δευτικό περιεχόμενο εφαρμογών με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ’ έως ΣΤ’ 
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Δημοτικού, β) εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση 
του περιβάλλοντος μαθητών με κινητική αναπηρία.  

8. Εικαστικό Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές με αναπηρία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Πρόκειται για εικαστικές δράσεις, ασκήσεις & projects ατομικά ή  ο-
μαδικά που συνδέουν δημιουργικά διαφορετικούς μαθησιακούς τομείς και αφορούν 
όλους τους τομείς των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών όπως ζωγραφική, γλυ-
πτική, χαρακτική, κεραμική, γυψοτεχνία, κινούμενο σχέδιο, χαρτοδιπλωτική, κ.α. 

9. Καθολικά σχεδιασμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθηματικά 
της Ε’ τάξης  Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Το 
βιβλίο θα  διατίθεται στους εξής μορφότυπους: απλό κείμενο (plain text), εμπλου-
τισμένο κείμενο (rich text format), επισημειωμένο κείμενο (accessible markup – 
XML), DAISY, ηχητική απόδοση, ψηφιακή μορφή braille κειμένου (braille-
ready), ανάγλυφη γραφή braille, σε μεγεθυσμένη μορφή (large-print-ready), βιβλίο 
σε μεγεθυσμένη εκτύπωση, απτικά ανάγλυφα σχήματα και σε μορφή video στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, φέροντα και υπότιτλους. 

10. Εργαλεία για την παιδαγωγική αξιολόγηση Η αξιολόγηση ως αναπόσπαστο 
μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του 
καταλληλότερου Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για κάθε μαθητή. 
Έτσι, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης που να συμβάλλουν σε 
μια σφαιρική δυναμικού τύπου αξιολογική διαδικασία (Γελαστοπούλου, 2016). 

11. Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα όρασης. Αφορά σε 
εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ανάγνωση και γραφή της 
braille και στην Αγωγή Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερι-
νής Διαβίωσης τυφλών μαθητών. 

12. Υλικό για την απτική νοηματική επικοινωνία για μαθητές με τύφλωση και 
πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση. Πρόκειται για λεξικό απτικής νοηματικής 
γλώσσας και  λίστα ανίχνευσης επικοινωνιακού λεξιλογίου. Η δομή του βιβλίου  πε-
ριλαμβάνει: ομαδοποίηση των εννοιών σε ενότητες σε ξεχωριστά τεύχη, απεικόνιση 
της κάθε έννοιας με απτικό σκίτσο και του νοήματος απτικά, αναγραφή της κάθε έν-
νοιας σε γραφή βλεπόντων και γραφή Braille, οδηγίες για τον τρόπο εκφοράς κάθε 
απτικού νοήματος, το σύνολο των εννοιών και των απτικών νοημάτων σε ηλεκτρονι-
κή μορφή (videos), οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό και τους γονείς.        

13. Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα ακοής Γ΄και Δ΄ 
δημοτικού για την διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη 
γλώσσα.  Αφορά στη δημιουργία πολυμεσικών ηλεκτρονικού βιβλίων όλων των μα-
θημάτων καθώς και ψηφιακού και έντυπου εγχειριδίου για τη διδασκαλία της ΕΝΓ ως 
πρώτη γλώσσα στη Γ΄ και Δ΄ τάξη του δημοτικού. 

Επίλογος 

Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα του έργου συνδέεται με τη συνεισφορά 

961

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



του σε όλους τους εμπλεκομένους στη μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία 
(μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κ.α.), στη διαχρονικότητά του και στη δυνατότητα 
αναβάθμισής του. Επιπλέον, συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της διεθνούς 
σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και στην προώθηση 
των αρχών της ενταξιακής εκπαίδευσης. 

Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» 
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

Βιβλιογραφία 

Barton, L. (2005). Emancipatory research and disabled people: some observations and 
questions. Educational Review, 57(3), 317-327. 

CAST, (2011). Universal Design for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author. 

Creswell, J. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quan-
titative and qualitative research. Boston: Pearson. 

Izzo, M. V., & Bauer, W. M. (2015). Universal design for learning: Enhancing 
achievement and employment of STEM students with disabilities. Universal 
Access in the Information Society, 14(1), 17-27 

Γελαστοπούλου, Μ. Κουρμπέτης, Β. (2015). Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επι-
κοινωνιών στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης, στο Ζαράνης, Ν & Αναστασιάδης, Π. (επ.) 9ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο  με Διεθνή Συμμετοχή. Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. 
Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 855-863.. Ανακτήθηκε στις 30/9/2016 από 
https://www.researchgate.net/publication/305000468 _Proceedings _of_the _9th_PanHellenic_ Con-
fere_ICT_in_Education_University_of_Crete_Rethymno_03102014_-_05102014_in_Greek   

Γελαστοπούλου, Μ. (2016). Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης 
και της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο, στο Κολιάδης, Ε. (επιμ.), Διλήμματα και 
Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση, Τόμος Α ,́ σελ 173-185. Αθήνα: Γρηγόρης 

Κουρμπέτης, Β. (2016). Εκπαιδευτικό υλικό και εφαρμογές για μαθητές με αναπηρία, 
στο Παπαδάτος, Γ. Πολυχρονοπούλου, Σ. & Μπαστέα, Α.(επ.) Πρακτικά συνεδρίου 
«Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική α-
γωγή. Ανακτήθηκε στις 30/11/2016 από το 
http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/391/353 

Rose, D. H., Meyer, A. (2002). Universal Design for Learning: Teaching Every 
Student in the Digital Age. Alexandria, Virginia USA: Association for 
Supervision and Curriculum Development. 

UNESCO (2007). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ανακτήθηκε 

962

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



στις 15 Δεκεμβρίου 2015 από 
http:www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/9EA85834AB487A10C2257A7C002CEDA
5/$file/Symbasi%20OHE%20kai%20Prwtokollo.pdf  

963

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Κοινωνικές αναπαραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη δασκάλα 

Βασιλάκη Μαρία  
Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Φοιτήτρια στο Μ.Π.Σ.: Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική 

Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 
mavasila@primedu.uoa.gr 

 
Δεμέστιχα Ειρήνη  

Κοινωνιολόγος ΠΕ 10, Φοιτήτρια στο Μ.Π.Σ.: Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνι-
κή Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 

eirinideme@primedu.uoa.gr 
 

Ιωάννου Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Φοιτήτρια στο Μ.Π.Σ.: Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική 

Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 
konstioann@primedu.uoa.gr 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή, μέσα από τη χρήση ιχνογραφημάτων (με την οδηγία «ζωγραφίστε 
τη δασκάλα σας») εξετάζονται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 34 (προ)νηπίων και 
των δύο φύλων (22 κορίτσια και 12 αγόρια), από δύο σχολεία της Αττικής, για τη δα-
σκάλα τους. Για την ανάλυση του ερευνητικού υλικού βασιζόμαστε στην κοινωνιο-
σημειωτική μέθοδο των Kress & Leeuwen. Το δείγμα των ιχνογραφημάτων αναλύθη-
κε με βάση τα χαρακτηριστικά που απέδωσαν τα παιδιά στη μορφή της δασκάλας και 
στο σενάριο που η μορφή τοποθετείται. Στην ανάλυση των ιχνογραφημάτων, λήφθη-
καν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: μορφή, σχήμα, μέγεθος, χώρος, σενάριο, κίνηση, 
θέση, κατεύθυνση, υπογραφή, γραμμές και χρώμα. Από την ανάλυση του ερευνητι-
κού υλικού διαπιστώνεται πως στα ιχνογραφήματα των παιδιών αντικατοπτρίζονται 
τα ενδιαφέροντα τους, η συναισθηματική αξία της δασκάλας, ο έμφυλος κώδικας 
(ταύτιση κοριτσιών με το φύλο τους, ενδιαφέρον αγοριών για το σενάριο της σύνθε-
σης) και οι λεπτομέρειες της καθημερινής τους εμπειρίας σε σχέση με τη δασκάλα. 

Λέξεις κλειδιά: σημειωτική ανάλυση, ιχνογράφημα, (προ)νήπια, δασκάλα.  

Εισαγωγή 

Το παιδικό σχέδιο αποτελεί έναν «τρόπο γραφής» που μας αφηγείται μια ιστορία με 
εικόνες και σύμβολα μέσω του χρώματος, της σύνθεσης, της μορφής και του περιε-
χομένου. Σύμφωνα με τη Μυλωνάκου-Κεκέ (2009), οι παιδικές ζωγραφιές αποτελούν 
μια πρωτότυπη και δημιουργική διαδικασία μέσα από την οποία προβάλλεται η κατα-
νόηση και η αντίληψη των παιδιών για τον κόσμο. Τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, 
έχουν την τάση να σχηματίζουν αντιλήψεις για τον κοινωνικό τους κόσμο, τις ομάδες 
και τα άτομα του περιβάλλοντός τους. Από μικρή ακόμα ηλικία, το άτομο αναπτύσσει 
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κοινωνικές αναπαραστάσεις για κοινωνικά φαινόμενα, ομάδες, συγκεκριμένες κατα-
στάσεις και πρόσωπα.  

Η σχεδιαστική ικανότητα του παιδιού εξελίσσεται συγχρόνως με τη γλώσσα και τη 
γραφή. Σε αρχικό στάδιο, το παιδικό ιχνογράφημα έχει τη μορφή μουτζουρώματος το 
οποίο προσφέρει στο παιδί την ικανοποίηση της κινησιακής δραστηριότητας. Από τη 
στιγμή που το παιδί συνειδητοποιεί ότι αφήνει κάποιο ίχνος, ανακαλύπτει τη δυνατό-
τητα της δημιουργικής παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Luquet (όπως αναφέρεται στην 
Κακίση–Παναγοπούλου, 2006), τα παιδιά 5 - 6 ετών, έχοντας περάσει από τα στάδια 
του τυχαίου και του αποτυχημένου ρεαλισμού,  βρίσκονται στο στάδιο του διανοητι-
κού ρεαλισμού στο οποίο είναι ικανά να σχεδιάζουν τα αντικείμενα όχι όπως τα βλέ-
πουν αλλά όπως τα γνωρίζουν.  

H παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων παι-
διών προσχολικής ηλικίας για την δασκάλα. Με εφαρμογή σημειωτικής ανάλυσης σε 
ιχνογραφήματα παιδιών ηλικίας 5-6 ετών με θέμα «Η δασκάλα μου», πραγματοποιή-
θηκε μελέτη των στοιχείων που αποδίδουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας στη δασκάλα 
τους, σε επίπεδο κοινωνικών χαρακτηριστικών αλλά και σε επίπεδο συναισθηματικού 
περιεχομένου.   

Εφαρμόστηκε σημειωτική ανάλυση, πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η γραμμα-
τική του οπτικού σχεδίου στο πεδίο της σημειωτικής ανάγνωσης της εικόνας. Η ανά-
λυση πραγματοποιήθηκε με βάση και τα τρία σημειωτικά πεδία: το συντακτικό, το 
σημαντικό και το πραγματιστικό (Κυρίδης, Βαμβακίδου & Δασκαλάκη, 2009). Το 
εργαλείο της σημειωτικής ανάλυσης θεωρήθηκε ως το καταλληλότερο για την διε-
ρεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για 
τον/την δάσκαλο/α τους. Επιλέχθηκε η μελέτη παιδικών ιχνογραφημάτων, καθώς η 
ζωγραφική είναι μία δραστηριότητα με την οποία τα παιδιά είναι εξοικειωμένα τόσο 
στο χώρο του νηπιαγωγείου όσο και εκτός αυτού. Οι παιδικές ζωγραφιές χαρακτηρί-
ζονται από την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία της παιδικής σκέψης και της φα-
ντασίας και παράλληλα παρέχουν πληροφορίες για τη νοητική, συναισθηματική και 
την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού (Kρότι & Μάνι, 2003). Επιλέξαμε να εξετά-
σουμε την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (5–6 ετών), καθώς τα παιδιά είναι ικανά να 
δημιουργούν σχέδια με ρεαλισμό και λεπτομέρειες. Τα νήπια μέσω των ιχνογραφη-
μάτων τους μπορούν να αποτυπώσουν εικόνες–σύμβολα, σύμφωνα με το θέμα που 
τους ζητείται να αποδοθεί. Έτσι, το παιδικό σχέδιο μπορεί να αξιοποιηθεί, σύμφωνα 
με τις Ιακωβίδου και Μαυρικάκη (χ.χ.), από/για το παιδί και από/για το διδάσκοντα, 
τον ερευνητή ως υλικό πληροφόρησης για τα συναισθήματά του, για τυχόν στερεότυ-
πα, για την κοινωνικοποίησή του και για τις κοινωνικές του αναπαραστάσεις.  

Μεθοδολογία Έρευνας 

 Για τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε συλλογή παιδικών ιχνογραφημά-
των από ένα νηπιαγωγείο της Ανατολικής Αττικής και από ένα νηπιαγωγείο της Β’ 
Αθηνών. Από το πρώτο  συλλέχθηκαν 27 ιχνογραφήματα από τάξη με 29 παιδιά και 

965

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



από το δεύτερο 7 ιχνογραφήματα από τάξη 9 παιδιών. Συνολικά το δείγμα αποτελεί-
ται από 34 ιχνογραφήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας, από τα οποία τα 22 είναι 
κορίτσια και τα 12 αγόρια. Πρόκειται για τυχαίο βολικό δείγμα καθώς ένα από τα μέ-
λη της ομάδας εργάζεται ως νηπιαγωγός στο σχολείο της Ανατολικής Αττικής. Ακό-
μα, η συλλογή των ιχνογραφημάτων από το δεύτερο σχολείο έγινε σε συνεργασία με 
τη νηπιαγωγό του τμήματος την οποία γνωρίζει προσωπικά το ίδιο μέλος της ομάδας. 

Όσον αφορά τη διαδικασία συλλογής των ιχνογραφημάτων, σε κάθε τάξη, η δασκάλα 
πρότεινε στα παιδιά να τη ζωγραφίσουν και έπειτα να της χαρίσουν τις ζωγραφιές 
ώστε να τις χρησιμοποιήσει για τη διακόσμηση της τάξης. Τα παιδιά δέχτηκαν με 
προθυμία. Μετά την οδηγία «Ζωγραφίστε τη δασκάλα σας», καμία άλλη οδηγία δεν 
δόθηκε από τις νηπιαγωγούς. Τα παιδιά ζωγράφισαν τη δασκάλα χωρίς χρονικό πε-
ριορισμό, έχοντας στη διάθεσή τους φύλλα ζωγραφικής και μαρκαδόρους ποικίλων 
χρωμάτων. Μετά την ολοκλήρωση κάθε ιχνογραφήματος, κάθε παιδί ρωτήθηκε για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είχε ζωγραφίσει και πραγματοποιήθηκε 
καταγραφή αυτών των πληροφοριών στο φύλλο του παιδικού σχεδίου από τις νηπια-
γωγούς. Η σημειωτική ανάλυση των ιχνογραφημάτων πραγματοποιήθηκε  σε σχέση 
με τις λεκτικές πληροφορίες-επεξηγήσεις που δόθηκαν από το κάθε παιδί. 

Τα ιχνογραφήματα, αφού διακόσμησαν για μια εβδομάδα την τάξη, συλλέχθηκαν από 
τις νηπιαγωγούς. Πραγματοποιήθηκε σημειωτική ανάλυση των ιχνογραφημάτων κατά 
την οποία διακρίθηκαν τα τρία σημειωτικά στάδια: συντακτικό (μορφή, χρώμα και 
σύνθεση), σημαντικό (σημασιολογικά πλέγματα) και πραγματιστικό (πλαίσιο στο ο-
ποίο τα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα συναρτώνται). Ακόμα χρησιμοποιήθηκε η 
συμπαραδήλωση και η θεωρία του βλέμματος, καθώς μας ενδιέφερε η έννοια της 
ταύτισης που σχετίζεται με το βλέμμα (Κυρίδης, Βαμβακίδου & Δασκαλάκη, 2009).  

Αποτελέσματα 

Μορφή, Σχήμα και Μέγεθος 

Οι μορφές της δασκάλας που δημιουργήθηκαν στο σύνολο των ιχνογραφημάτων είναι 
38 σε αριθμό, καθώς τέσσερα από τα παιδιά του νηπιαγωγείου από την περιοχή της 
Ανατολικής Αττικής ζωγράφισαν και τις δύο δασκάλες τους. Πρόκειται για μορφές 
στις οποίες κυριαρχεί το ανθρωποκεντρικό μοντέλο με εξαίρεση μία ζωγραφιά στην 
οποία η δασκάλα αναπαριστάται με μουντζούρωμα. Το ιχνογράφημα με το μουντζού-
ρωμα ίσως οφείλεται σε παραμονή του παιδιού σε προγενέστερο στάδιο εικαστικής 
εξέλιξης, χαρακτηριστικό του οποίου είναι τα μουτζουρογραφήματα. Εκτός από τη 
μορφή της δασκάλας, ορισμένα ιχνογραφήματα περιλαμβάνουν και άλλες μορφές 
όπως μορφές παιδιών, ανθρωπόμορφο χιονάνθρωπο, ανθρωπόμορφο τέρας και έναν 
υπερήρωα. Η ατέλεια στο σχήμα των μορφών εξαρτάται από την προσχολική σχεδια-
στική δεξιότητα σύμφωνα με τα στάδια της εξέλιξης του παιδιού (Κυρίδης, Βαμβακί-
δου & Δασκαλάκη, 2009). 
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Οι μορφές διακρίνονται σε λιτές και σε μορφές με όγκο σε μια τυπολογία σχημάτων 
που αποδίδει την ανθρώπινη μορφή. Στα περισσότερα ιχνογραφήματα η μορφή της 
δασκάλας διαθέτει όγκο, ενώ λιτές μορφές παρατηρούνται περισσότερο συχνά σε ι-
χνογραφήματα αγοριών. Η πλειοψηφία των παιδιών σχεδίασε ολόσωμες μορφές οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από ευκρίνεια. Σε 9 ιχνογραφήματα, ωστόσο, υπάρχουν σχε-
διαστικά ελλείμματα, όπως απουσία άνω άκρων, κάτω άκρων και  χαρακτηριστικών 
του προσώπου. Η απουσία χαρακτηριστικών του προσώπου ή μελών του σώματος, 
μπορεί να δείχνει έλλειψη επικοινωνίας με αυτά τα πρόσωπα ή ανωριμότητα (Κακί-
ση–Παναγοπούλου, 2006). Ακόμα σε 14 ιχνογραφήματα εμφανίζεται δυσανάλογη 
σχέση μεταξύ του μεγέθους του κεφαλιού και του μεγέθους των χεριών της μορφής. 

Η δασκάλα σχεδιάζεται στα περισσότερα ιχνογραφήματα κατά πρόσωπο, να χαμογε-
λά. Εξαίρεση αποτελούν τέσσερα ιχνογραφήματα στα οποία παρατηρείται ουδέτερη 
έκφραση προσώπου και πρόσωπα ζωγραφισμένα με μαύρο χρώμα. Τα κορίτσια, αρ-
κετά συχνά, ζωγραφίζουν λεπτομέρειες στο πρόσωπο της δασκάλας. Ακόμα, δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυμασία της δασκάλας, η οποία παριστάνεται με μακριά, 
πολύχρωμα φορέματα, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζουν σχεδιαστικές λεπτομέ-
ρειες. Σε τέσσερα ιχνογραφήματα ζωγραφίζονται φτερά στη μορφή της δασκάλας, 
στοιχείο φανταστικό που πιθανόν φανερώνει επιρροές παραμυθιών και κινουμένων 
σχεδίων στη φαντασία και στη δημιουργικότητα των παιδιών. 

Ο σχεδιασμός της μορφής με διαφορετικά μεγέθη, με ή χωρίς μουτζούρες, με ή χωρίς 
χαρακτηριστικά του προσώπου και με μέλη του σώματος κρυμμένα ή ανύπαρκτα, α-
ντανακλά την ικανότητα του παιδιού να εκφράζει μέσω του σχεδίου τον συναισθημα-
τικό του κόσμο (Κακίση, 2006). Η μορφή της δασκάλας και τα χαρακτηριστικά της 
σε κάθε ιχνογράφημα αποτελούν αποτέλεσμα της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης 
των παιδιών όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη ζωτικότητα και τον αυθορμητισμό 
τους. Τα παιδιά εκφραζόμενα με το σχέδιο τους αποδίδουν και ερμηνεύουν μέσω αυ-
τού τη δική τους αυθεντική πραγματικότητα (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). 

 Χώρος 

Ο χώρος που σχεδιάζεται η δασκάλα διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Ως 
εσωτερικός χώρος ορίζεται αρκετά συχνά η τάξη/σχολείο όπου τα παιδιά περνούν 
αρκετή ώρα με τη δασκάλα τους και θεωρείται χώρος παιχνιδιού, δημιουργικότητας 
και  έκφρασης. Όσον αφορά τον εξωτερικό χώρο, η δασκάλα τοποθετείται σε 7 ιχνο-
γραφήματα σε φυσικό χώρο όπως στον κήπο, στη φύση και στην αυλή. Ακόμα, πα-
ρουσιάζεται η μορφή της δασκάλας σε άλλα ιχνογραφήματα, στο τρένο, στο αυτοκί-
νητο και να πηγαίνει προς το σχολείο, σημεία τα οποία μπορεί να προσελκύουν το 
ενδιαφέρον των παιδιών.  

Σε 23 ιχνογραφήματα η μορφή της δασκάλας βρίσκεται στο κέντρο της σελίδας. 
Σύμφωνα με τη γραμματική του οπτικού σχεδίου, η αξία της πληροφορίας στη σημα-
σία της παιδικής σύνθεσης, επικεντρώνεται στο «δεδομένο-σταθερό» γνωστικό υλικό, 
το οποίο είναι στο αριστερό τμήμα του σχεδίου, στο δεξί τμήμα το «νέο», ενώ στο 
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κέντρο τονίζεται ο πυρήνας της πληροφορίας (Κυρίδης, Βαμβακίδου & Δασκαλάκη, 
2009). 

 Σενάριο 

Σε 11 ιχνογραφήματα η δασκάλα εμφανίζεται σε εξωτερικούς χώρους, σε 8 εμφανίζε-
ται μέσα στο σχολείο και σε 4 εμφανίζεται σαν νεράιδα με φτερά. Η  δασκάλα τοπο-
θετείται -κυρίως στο κέντρο- μόνη της, χωρίς κάποιο άλλο ζωγραφισμένο στοιχείο 
 στα περισσότερα ιχνογραφήματα. Σταθερές επαναλήψεις εμφανίζονται ως προς τη 
μορφή της δασκάλας στα ιχνογραφήματα των κοριτσιών, στα οποία φαίνεται να δίνε-
ται μεγαλύτερη έμφαση σχεδιαστικά στην ενδυμασία, στα μαλλιά της  δασκάλας και 
στις λεπτομέρειες, σε σχέση με τα αγόρια. Το γεγονός αυτό καθιστά εμφανή την ανα-
γκαία ταύτιση με το φύλο. 

Ορισμένα σενάρια ιχνογραφημάτων από αγόρια περιλαμβάνουν εξωτερικούς χώρους 
στους οποία διακρίνονται μηχανήματα ή μέσα μεταφοράς (τρένο, αυτοκίνητο). Εν-
διαφέρον παρουσιάζει το ιχνογράφημα 25 ενός αγοριού, το οποίο παρουσιάζει τις δύο 
δασκάλες σε έναν καταρράκτη να κινδυνεύουν από ένα ανθρωπόμορφο τέρας και να 
σώζονται από έναν ηπερήρωα.  

Κίνηση, Θέση και Κατεύθυνση 

Στα παιδικά ιχνογραφήματα που εξετάσαμε οι μορφές παρουσιάζονται στατικές. Από 
τα 34 σε σύνολο, μόνο τα 6  παρουσιάζονται σε κίνηση. Η κίνηση στις παιδικές ζω-
γραφιές δίνει την εντύπωση της ελευθερίας και μιας δυναμικής εικόνας. Στις υπόλοι-
πες ζωγραφιές, η δασκάλα αλλά και οι υπόλοιπες μορφές (όπου αυτές υπάρχουν) πα-
ρουσιάζονται σε ακινησία με μετωπιαία κατεύθυνση. Οι παιδικές ζωγραφιές που 
προβάλλονται σε κίνηση φαίνεται να κινούνται προς τα αριστερά. Σύμφωνα με την 
Κακίση–Παναγοπούλου (2006), η κίνηση προς  τα αριστερά δηλώνει  συνήθως πως 
τα παιδιά είναι εσωστρεφή και συναισθηματικά.  Ομοίως, σύμφωνα με την ίδια, η 
ύπαρξη της ελεύθερης κίνησης στο χαρτί, ισοδυναμεί με ένα παιδί ελεύθερο και σί-
γουρο χωρίς άγχη και έντονα εκφραστικά συναισθήματα.  

Επιπρόσθετα, όλες οι μορφές  παρουσιάζονται μετωπιαία. Αυτή η μετωπιαία θέση 
κατά τους Κυρίδη, Βαμβακίδου & Δασκαλάκη (2009) είναι μια τάση, ή καλύτερα α-
παίτηση των παιδιών για αναγνώριση. Η θέση που παρουσιάζονται οι μορφές πάνω 
στην κόλλα, είναι το κέντρο στα περισσότερα ιχνογραφήματα, όπου δίνεται έμφαση 
στην πληροφορία που τους έχει δοθεί. Στο δεξί τμήμα της κόλλας, όπου συμβολίζεται 
το νέο σχεδιάζεται η μορφή της δασκάλας σε 7 ιχνογραφήματα και στο αριστερό ό-
που ενυπάρχει το δεδομένο–σταθερό υλικό σχεδιάζεται 4 φορές. Τα σχέδια των παι-
διών αν και  απλά, ήταν δομημένα με ομοιομορφία, χωρίς κάποια ιδιαίτερη καλλιτε-
χνική θέρμη και ένταση. 

Υπογραφή 
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Η τοποθέτηση της υπογραφής των παιδικών έργων ποικίλλει. Κάποιες ζωγραφιές υ-
πογράφονται πάνω στο κέντρο, πάνω αριστερά, πάνω δεξιά και κάτω δεξιά. Κάποιες 
υπογράφονται πίσω, 13 στο σύνολο και οι υπόλοιπες 17 είναι ανυπόγραφες. Η τοπο-
θέτηση της υπογραφής στο πάνω μέρος του σχεδίου όπου επί το πλείστον παρουσιά-
ζεται, σύμφωνα με τους Kress & Van Leeuween (1996), προβάλλει το «ιδεώδες» της 
δημιουργίας, ενώ στο κάτω μέρος του σχεδίου η υπογραφή προβάλλεται ως στοιχείο 
της σύνθεσης, ως πραγματικό στοιχείο. 

Γραμμές 

Οι γραμμές σε ένα παιδικό σχέδιο επινοούνται από τα παιδιά για να φτιάξουν κάτι το 
οποίο δεν έχουν διδαχθεί από τους ενήλικες. Στα παιδικά έργα που συγκεντρώσαμε 
διακρίναμε δύο είδη γραμμών, τις άνετες και  σίγουρες  γραμμές και τις περικλείου-
σες προστατευτικές γραμμές. Σύμφωνα με την Κακίση-Παναγοπούλου (2006), οι ά-
νετες γραμμές σε ένα παιδικό σχέδιο είναι ίσιες, καθαρές, χωρίς υπολείμματα σβησί-
ματος και υποδηλώνουν μια ψυχική ισορροπία στο παιδί. Ενώ οι περικλείουσες προ-
στατευτικές γραμμές, είναι οι γραμμές που περικλείουν ορισμένα σχήματα που ζω-
γράφισε το παιδί για να προστατεύσει είτε τους ανθρώπους, είτε τα αντικείμενα που 
έχει συμπεριλάβει στο σχέδιο του. 

 Χρώμα 

Καμία παιδική ζωγραφιά παιδιών νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας δεν νοείται 
χωρίς χρώμα. Στα παιδιά από μικρή ηλικία τους δίνονται χρώματα, τα οποία επιλέ-
γουν μόνα τους και τα χρησιμοποιούν όπως εκείνα νομίζουν, είτε για να κάνουν μου-
ντζούρες, είτε για να παραστήσουν μια μορφή είτε αυτός είναι ένας άνθρωπος, είτε 
ένα σπίτι, είτε ένα ζώο, είτε η φύση κοκ. Στην παρούσα έρευνα μας ενδιαφέρει κυρί-
ως να εξετάσουμε πως και αν αποδίδεται το χρώμα στην ανθρώπινη φιγούρα της δα-
σκάλας. Πριν πραγματοποιηθεί σχολιασμός των ευρημάτων μας, πρέπει να τονίσουμε 
πως το χρώμα της ανθρώπινης φιγούρας μας επιτρέπει να «ερμηνεύσουμε» με μεγα-
λύτερη ακρίβεια το σχέδιο, όσον αφορά το συγκινησιακό–συναισθηματικό κόσμο του 
παιδιού (Κρότι & Μάνι , 2003). 

Το σημαίνον χρώμα που κυριαρχεί στα περισσότερα παιδικά ιχνογραφήματα είναι το 
πολύχρωμο, με κυρίαρχα το κίτρινο, το πορτοκαλί, το μπλε και το μοβ. Παράλληλα, 
όμως ισχνή είναι η χρήση του πράσινου, του ροζ, του κόκκινου, του μαύρου και τέλος 
του γκρι και του καφέ. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι πως από τα 34 ιχνογρα-
φήματα που πήραμε από τα παιδιά, μόνο σε μια παιδική ζωγραφιά είχε χρησιμοποιη-
θεί ένα χρώμα, το μοβ. Σε όλα τα έργα υπάρχει μια αρμονία στη χρήση των χρωμά-
των και μια καθαρότητα λόγω του ότι δεν υπήρξαν μουντζούρες και σβησίματα. 

Συζήτηση 

Το παιδικό σχέδιο αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας ανάλογο με αυτόν που πραγμα-
τοποιείται μέσω της γλώσσας. Σύμφωνα με τη σημειωτική προσέγγιση, προσφέρεται 
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για μελέτη με στόχο τον εντοπισμό των κωδίκων στους οποίους οργανώνονται τα ση-
μεία και της σχέσης τους με την κουλτούρα μέσα στην οποία διαμορφώνονται.  Η 
γραμματική του οπτικού σχεδίου ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο η απεικόνιση 
(ανθρώπων,  χώρων, αντικειμένων) συνθέτει ένα σύνολο που χαρακτηρίζεται από 
σημασία. Οι δομές της εικόνας και κατ’ επέκταση του οπτικού σχεδίου, όπως και οι 
γλωσσικές δομές, πραγματώνουν νοήματα που σχετίζονται με διαφορετικές ερμηνείες 
εμπειριών και διαφορετικούς τύπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Kress & Leeuwen, 
1996). 

Τα παιδιά σχεδιάζοντας, εκφράζουν μηνύματα μέσω των σημείων που δημιουργούν. 
Ειδικά στην νηπιακή ηλικία (5-6 ετών) το παιδικό ιχνογράφημα αποτελεί σημαντικό 
επικοινωνιακό μέσο καθώς οι επικοινωνιακές γλωσσικές δεξιότητες βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να παράγουν σημασίες μέσω του ιχνο-
γραφήματος (Βαμβακίδου, Κυρίδης & Μπέσσας, 2003), σε αντίθεση με τους ενήλικες 
οι οποίοι δεσμεύονται περισσότερο από τις υπάρχουσες μεταφορές στην κουλτούρα, 
σύμφωνα με τους Kress και Leeuwen (1996). Το ερώτημα που προκύπτει στη ση-
μειωτική ανάλυση είναι εάν και σε ποιο βαθμό το αφηγηματικό στοιχείο της εικαστι-
κής γραφής εξαρτάται από τα στοιχεία της κουλτούρας των ενηλίκων.  

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ιχνογραφήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας 
για τη διερεύνηση της κοινωνικής αναπαράστασης για τη δασκάλα, εντοπίστηκε ο 
σωματικός, ενδυματολογικός κώδικας όπου δίνεται έμφαση στην ενδυμασία και στην 
κώμη της δασκάλας. Ακόμα εντοπίζεται ο έμφυλος κώδικας, κυρίως σε ιχνογραφήμα-
τα κοριτσιών, ο οποίος προκύπτει από την αναγκαία ταύτιση των παιδιών με το φύλο 
τους και αποδίδεται με περισσότερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες της μορφής (Βαμβα-
κίδου, Δασκαλάκη, Γκόλια, Κασίδου, Κεραμυδά & Βαλσαμίδου, 2010). Από την άλ-
λη μεριά, τα αγόρια τείνουν να δίνουν περισσότερη έμφαση σχεδιαστικά σε αντικεί-
μενα στον χώρο και φαίνεται να τους ενδιαφέρει περισσότερο το σενάριο της σύνθε-
σης. 

Στην πλειονότητα τους τα ιχνογραφήματα παρουσιάζουν τη δασκάλα ως μια χαμογε-
λαστή μορφή με ενδυματολογικά στοιχεία σχετικά με το φύλο, να κοιτά κατά πρόσω-
πο τον αναγνώστη. Το χαμόγελο της μορφής σε συνδυασμό με άλλα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά και με την ερμηνεία των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται, δηλώ-
νουν θετικά συναισθήματα των παιδιών που αποτυπώνονται μέσω του ιχνογραφήμα-
τος. Η απόδοση συναισθηματικού περιεχομένου στη μορφή της δασκάλας σχετίζεται 
με τον συναισθηματικό κώδικα που είναι μοναδικός για κάθε παιδί, καθώς είναι απο-
τέλεσμα προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών του κάθε παιδιού, γεγονός που καθι-
στά δύσκολη τη διερεύνηση του. Από τα ιχνογραφήματα που εξετάστηκαν, μπορεί να 
εξαχθεί το συμπέρασμα πως η δασκάλα αποτελεί σημαντικό πρόσωπο με συναισθη-
ματική αξία για τα παιδιά. Σύμφωνα με τον Tausch  (όπως αναφέρεται στον Μπρού-
ζο, 1998), οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς, έχουν ως αποτέλεσμα οι μαθητές να τους αντιλαμβάνονται ως πρόσωπα με 
συναισθήματα, που τους προσφέρουν αποδοχή.   
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Περίληψη 

 
Η ραγδαία εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων επιβάλλει τη συνε-
χιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Καμία αρχική εκπαίδευση δε φαίνεται να επαρκεί για όλη τη διάρκεια της επαγγελμα-
τικής σταδιοδρομίας των εργαζομένων. Ο διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός και η 
τεχνολογική εξέλιξη οδηγούν σε βαθιές και συνεχείς αλλαγές της αγοράς εργασίας. 
Βασικό προσόν των εργαζομένων σε αυτές τις συνθήκες, είναι η ικανότητα των ατό-
μων να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες είναι πολλές 
φορές μη προβλέψιμες, διαθέτοντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Φα-
νερά λοιπόν, η ανάπτυξη του τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.) αποτελεί ολοέ-
να και περισσότερο αναγκαία παράμετρο των συνεχών αλλαγών στην επαγγελματική 
πορεία των ατόμων, εξασφαλίζοντας την κοινωνική σταθερότητα και συνοχή. Στο 
πλαίσιο αυτό, η συμβολή των κινήτρων των εκπαιδευόμενων και του ρόλου του εκ-
παιδευτή, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Ε. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Φορείς Ε.Ε., Κίνητρα Ε.Ε., Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και σύγχρονη κοινωνία 

Η παγκοσμιοποίηση, οι πληθυσμιακές αλλαγές και η πρόοδος της τεχνολογίας, έχουν 
επιφέρει ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις. Παράλληλα, η αύξηση της ανεργίας και του αριθμού των συνταξιούχων, η 
ανάγκες για νέες ειδικότητες, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και εργασίας, όπως η αύ-
ξηση της εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας, οδήγησαν στην ανάγκη της 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Βεργίδης, 1998). Είναι λοιπόν φανερό ότι ο ρόλος της Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων είναι καθοριστικός για τον εκσυγχρονισμό κάθε κοινωνίας, τροφο-
δοτώντας τα άτομα με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επιβιώσουν στις συνεχείς κοι-
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νωνικές αλλαγές, οι οποίες είναι κατά βάση αυτές που συντελούν στις επιμορφωτικές 
ανάγκες τους (Jarvis, 2004) 

Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Η έννοια της εκπαίδευσης 

Η έννοια «εκπαίδευση» οριοθετείται ως μια μακροχρόνια αλλαγή της συμπεριφοράς 
που προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη πείρα, η οποία κατόπιν επεξεργασίας παίρ-
νει μορφή και χαρακτήρα τόσο θεσμικό όσο και μη (Μάρδας, 2000). Ο όρος «εκπαί-
δευση» δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο «μάθηση», διότι όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Rogers (1998), η εκπαίδευση συμβάλλει στη μάθηση αλλά η μάθηση δεν 
είναι αποτέλεσμα μόνο της εκπαίδευσης.  

Η έννοια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

Ο όρος «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 από 
τον Olof Palme στη συνάντηση του Ο.Ο.Σ.Α. με στόχο η πρόσβαση στην συστηματι-
κή εκπαίδευση να είναι εφικτή σε όλη τη διάρκεια της ζωής κάθε ατόμου (Καψάλης 
& Παπασταμάτης, 2000). Ο Venables (1976) χαρακτηρίζει ως συνεχιζόμενη εκπαί-
δευση όλες τις μαθησιακές ευκαιρίες που πιθανόν να αξιοποιηθούν έπειτα από την 
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τυπικής φοίτησης που αφορά επομένως ενήλικους 
εκπαιδευόμενους. Ο προαναφερθείς όρος ταυτίζεται πλέον με τον πιο σύγχρονο, που 
αφορά στη δια βίου μάθηση (Jarvis, 2004). 

Η έννοια της Κατάρτισης 

Η έννοια της κατάρτισης αφορά στην αποκτηθείσα επαγγελματική κατάρτιση του α-
τόμου. Σύμφωνα με Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης της Ελλάδας και το Ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, κατάρτιση θεω-
ρείται το τμήμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης που σκοπό έχει την συμπλήρωση ή 
τον εκσυγχρονισμό γνώσεων και δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την επαγγελματική 
και προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου (CEDEFOP, 1996). 

Η έννοια της Επιμόρφωσης 

Ως επιμόρφωση ορίζεται η βραχυχρόνια εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι ε-
νταγμένη στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και στοχεύει στη γεφύρωση του χά-
σματος μεταξύ της τυπικής μόρφωσης και των καθημερινών επαγγελματικών απαιτή-
σεων. Συνεπώς, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την τυπική εκπαίδευση μπορούν 
να εμπλουτιστούν και να επικαιροποιηθούν ενώ οι εμπειρικές γνώσεις να συστηματο-
ποιηθούν και να τεκμηριωθούν, καλύπτοντας τη συνεχή ανάγκη του ατόμου για βελ-
τίωση και συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα, τόσο στο επαγγελματικό περίγυρο όσο και 
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Βεργίδης, 1998). 

Εννοιολογική προσέγγιση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
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Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μια υποκατηγορία του ευρύτερου πλαισίου της δια 
βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Σύμφωνα με την UNESCO αφορά σε οποιαδήποτε 
διεργασία εκπαιδευτικής φύσης, οποιουδήποτε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, 
μέσω της οποίας ενήλικα άτομα, αναπτύσσουν ή εξελίσσουν τις ικανότητες και τις 
γνώσεις τους και βελτιώνουν ή επαναπροσδιορίζουν τα τεχνικά και επαγγελματικά 
τους προσόντα, με στόχο την πλήρη προσωπική ανάπτυξη και τη συμμετοχή τους σε 
μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη 
(Rogers, 2003). 

Η ιστορική εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Ευρώπη και Ελλάδα 

Η εκπαίδευση ενηλίκων εμφανίζεται ως κοινωνικός θεσμός στα τέλη του 19ου αιώνα, 
ενώ φαίνεται να μην είναι προσανατολισμένος σε επαγγελματικούς σκοπούς αλλά 
κυρίως στη διάδοση της γενικής παιδείας και παροχής εφοδίων στους εκπαιδευόμε-
νους, με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και της συμμετοχής τους στα 
κοινωνικοοικονομικά, πολιτισμικά και πολιτικά δρώμενα. Στη διάρκεια των δεκαε-
τιών του ’60 και του ’80, η εκπαίδευση ενηλίκων αποκτά νέες διαστάσεις, αφού οι 
υποανάπτυκτες τότε χώρες κλήθηκαν να καταπολεμήσουν τον αναλφαβητισμό, ενώ 
οι αναπτυγμένες χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες με απότομες αλλαγές στην αγορά ερ-
γασίας, κυρίως λόγω της παγκοσμιοποίησης, οπότε και έδωσαν στην εκπαίδευση ε-
νηλίκων τη μορφή της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,. Ωστόσο, έγινε 
αντιληπτό ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν ήταν η κατάρτιση των ατόμων σε σχέση μόνο με 
τις τεχνικές γνώσεις και  την απασχόληση, αλλά η ανάπτυξη των κοινωνικών τους 
δεξιοτήτων και βελτίωση τους ως συνολικές προσωπικότητες. Έτσι, στα μέσα του ’90 
έγινε το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, κηρύσσοντας το έτος 1996 ως «ευ-
ρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης», εκδίδοντας ταυτόχρονα το Λευκό 
Βιβλίο: Διδασκαλία και Μάθηση προς την  Κοινωνία της Γνώσης, στο οποίο κατα-
γράφονταν οι νέες προοπτικές του θεσμού. Εν συνεχεία, με τη Συνθήκη της Λισσα-
βόνας τον Μάρτιο του 2000 εγκαινιάζεται η ανάπτυξη δικτύου δια βίου μάθησης με 
τρεις βασικούς πυλώνες: καθολική και συνεχή πρόσβαση στη μάθηση, ανάπτυξη α-
ποτελεσματικών μεθόδων μάθησης και επενδύσεις στον τομέα ανθρωπίνων πόρων. 
Έπειτα, το Δεκέμβριο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, έρχεται να 
επικυρώσει τις αποφάσεις της Λισσαβόνας, ψηφίζοντας την «Ευρωπαϊκή Κοινωνική 
Ατζέντα», που πραγματεύεται την ανάπτυξη και επέκταση της δια βίου μάθησης κα-
θώς και τη βελτίωση της ποιότητάς της (Rogers, 2003). 

Στην Ελλάδα, οι πρώτες ουσιαστικές προσπάθειες για παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων 
με μια πιο οργανωμένη μορφή, σημειώνονται στις αρχές του 20ου αιώνα. Πιο συγκε-
κριμένα, η πρώτη κρατική παρέμβαση εντοπίζεται το 1929, όταν ιδρύθηκαν οι κρατι-
κές Νυχτερινές Σχολές, με στόχο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού (Σιπητά-
νου, 1998). Στα μέσα του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα μετά το Β’ Παγκόσμιο και 
τον εμφύλιο πόλεμο, έχουμε την ίδρυση της Κεντρικής Επιτροπής Καταπολέμησης 
του Αναλφαβητισμού (Κ.Ε.Κ.Α.) καθώς και Νομαρχιακές Επιτροπές Καταπολέμησης 
του Αναλφαβητισμού (Ν.Ε.Κ.Α.) (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002). Η περίοδος 
όμως που σηματοδότησε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
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ήταν εκείνη της μεταπολίτευσης (1974) και μετέπειτα, που καταγράφεται η ίδρυση 
των «Πρότυπων Κέντρων Επιμόρφωσης» και η δημιουργία της Διεύθυνσης Επιμόρ-
φωσης Ενηλίκων. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 1980 σημειώνεται η εδραίωση του 
θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης με την ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής 
Επιμόρφωσης που στόχευε στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών, τη συ-
νειδητή και ενεργή συμμετοχή τους στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, καθώς και τη 
δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου. Το διάστημα 1981-1985, παρά το γεγονός 
ότι οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις βελτίωσαν σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρί-
ες και δραστικές εκπαιδευτικές πολιτικές, η Ελλάδα φαίνεται πως απείχε παρασάγγας 
από την πρόοδο που διέγραφε η υπόλοιπη Ευρώπη. Ως εκ τούτου, μετά τη δεκαετία 
του ’90 και υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξε αναδιοργάνωση του συ-
στήματος επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων και θεσμοθετήθηκαν προδιαγραφές 
για την καλύτερη διαχείριση των νέων δομών της εκπαίδευσης ενηλίκων (Βεργίδης, 
2005· Κόκκος, 2005). Σημαντικός σταθμός στην εκπαίδευση ενηλίκων, από τα μέσα 
της δεκαετίας του 2000 και μετά, υπήρξε η θεσμοθέτηση και υλοποίηση ενός συστή-
ματος πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων, ως ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόμε-
νες ανάγκες για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα 

Ο επιτελικός φορέας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που σχεδιάζει, συντονίζει 
και υλοποιεί ενέργειες που αφορούν στη δια βίου μάθηση είναι η Γενική Γραμματεία 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) (http://www.gsae.edu.gr/el/) και υπάγεται στο Υ-
πουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα, φορείς υλοποίησης 
αποτελούν: α) το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) 
(http://www.ideke.edu.gr/), το οποίο διαχειρίζεται προγράμματα όπως τα Κέντρα Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και τις Σχο-
λές Γονέων, β) τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), γ) οι Σχολές μαθη-
τείας του Ο.Α.Ε.Δ. (http://www.oaed.gr/), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) και τέλος δ) το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) 
(http://www.eap.gr/el/). 

Κίνητρα και Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικες να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
διακρίνονται σε κίνητρα μάθησης και κίνητρα συμμετοχής. Σύμφωνα με τη θεωρία 
του αυτοπροσδιορισμού (Ryan & Deci, 2000), τα κίνητρα μάθησης χωρίζονται σε 
αφενός σε ενδογενή κίνητρα, δηλαδή όταν κάποιος δραστηριοποιείται για να πετύχει 
κάτι, με σκοπό την ικανοποίηση του εσωτερικού του κόσμου, παρά για να λάβει μια 
εξωτερική ανταμοιβή και αφετέρου σε εξωγενή κίνητρα, δηλαδή όταν το άτομο δρα 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναμένει κάποιο αποτέλεσμα που είναι διαχωρίσιμο και 
άμεσα συνδεδεμένο με τη συγκεκριμένη δράση που αναλαμβάνει.  Τα ενδογενή κίνη-
τρα κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε γνωστικά κίνητρα μάθησης, κίνητρα αυτοέκ-
φρασης, αυτοεκτίμησης και διαπροσωπικών σχέσεων. 
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Ενώ τα εξωγενή κίνητρα αναφέρονται για παράδειγμα στις αμοιβές, το φόβο, απωθη-
τικά ερεθίσματα (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999) τα κίνητρα επίτευξης αφορούν στη 
θέση των ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον και την ανάγκη τους να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του κοινωνικού τους ρόλου.  Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί όσον 
αφορά στα εξωγενή κίνητρα ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσουν υπερβολικό άγ-
χος και να δημιουργήσουν συνθήκες πίεσης και ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να με-
τατραπούν σε αντικίνητρα (Fontana, 1996). 

Όσον αφορά τα κίνητρα συμμετοχής, ο πρώτος που ασχολήθηκε με αυτά είναι ο 
Houle (1961), ο οποίος καταλήγει και προτείνει μια τυπολογία των ενηλίκων εκπαι-
δευομένων διακρίνοντάς τους σε αυτούς που είναι προσανατολισμένοι στους στό-
χους, σε αυτούς που είναι προσανατολισμένοι στη δράση και, τέλος, σε αυτούς που 
είναι προσανατολισμένοι στη μάθηση. Μεταγενέστερα, ξεκινώντας από την τυπολο-
γία του Houle, ο Boshier (1971) δημιούργησε τη λεγόμενη Κλίμακα Εκπαιδευτικής 
Συμμετοχής (κλίμακα EPS) και εισήγαγε τα κίνητρα συμμετοχής τα οποία στη συνέ-
χεια εμπλουτίστηκαν από τον ίδιο καθώς και άλλους ερευνητές (Morstain & Smart, 
1974∙ Fujita-Starck, 1996) και πλέον η κλίμακα αποτελείται από τις εξής επτά κατη-
γορίες: α) Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας. β) Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών. 
γ) Εκπαιδευτική προετοιμασία. δ) Επαγγελματική εξέλιξη. ε) Βελτίωση των σχέσεων 
στην οικογένεια. στ) Επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων. ζ) Ενδιαφέρον για μάθηση 
σε ένα αντικείμενο. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι το άτομο που πρέπει να συνδυάζει πράξεις, ενέργειες 
και συμπεριφορές, που να τον καθιστούν, ανάλογα με την περίπτωση κάθε φορά, συ-
ντονιστή, καταλύτη, καθοδηγητή – διευκολυντή της μάθησης, υποστηρικτή – εμψυ-
χωτή (Rogers, 1999∙ Jarvis, 2004∙ Coureau, 2000∙ Noye & Pivetau, 1999). Ως εκ τού-
του, αν και τα κίνητρα αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενη-
λίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι εκείνος που θα 
παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Ως συντονιστής, ο εκπαιδευτής ενηλίκων διευκρινίζει τους στόχους και εποπτεύει τις 
δραστηριότητες του προγράμματος. Σύμφωνα με τον Rogers (1999): «αναδεικνύει 
την αξία ολόκληρου του εγχειρήματος ενώπιον της ομάδας και αξιολογεί μαζί με την 
ομάδα, εφόσον συνεχίζεται η μαθησιακή διαδικασία, την πρόοδο που έχει συντελε-
στεί και συντελείται ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων». Ως συντονιστής πρέ-
πει να είναι σε θέση να οργανώνει την εκτέλεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων 
και να υποκινεί την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, χωρίς όμως να δίνει έ-
τοιμες λύσεις.  

Ως καταλύτης, ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να αποδέχεται την αμφισβήτηση των 
εκπαιδευτικών του μεθόδων και τρόπων διδακτικής συμπεριφοράς, καθώς επίσης και 
το γεγονός ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι αμοιβαία και ως τέτοια, μαθαίνει και 
αυτός από τους εκπαιδευόμενους. Ως διαμεσολαβητής καλείται να διαμορφώσει τη 
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σχέση των εκπαιδευομένων με το μαθησιακό τους αντικείμενο μέσω κατάλληλα ορ-
γανωμένων δραστηριοτήτων. Έτσι, θα πρέπει να διαγιγνώσκει και να κατανοεί τις 
συνθήκες, το κλίμα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κάθε φορά σε μια δρα-
στηριότητα και να μπορεί να τα μετασχηματίζει σε ευκαιρίες για μάθηση. 

Ως καθοδηγητής και διευκολυντής της μάθησης, ο εκπαιδευτής ενηλίκων, υποστηρί-
ζει τη μαθησιακή διαδικασία ενθαρρύνοντας διαρκώς τους εκπαιδευόμενους του με 
σκοπό να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και δείχνοντας τους πρακτικές για τη διόρθωση 
τυχόν λαθών τους Ο Rogers (1983) ορίζει τον εκπαιδευτή ως διευκολυντή της μάθη-
σης που απελευθερώνει την περιέργεια, επιτρέπει την κίνηση προς νέες κατευθύνσεις 
που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόμενου, αποδεσμεύει τη διάθεση 
για έρευνα και εμπιστεύεται τη δημιουργική τάση του ατόμου. 

Σύμφωνα με τον Κόκκο (2003) «εμψύχωση είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής έκ-
φρασης και των δεξιοτήτων μέσα από σχέσεις που βασίζονται στη συνεργατικότητα, 
την πρωτοβουλία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εμψύχωση είναι ακόμη η κινητο-
ποίηση μιας ομάδας προς την κατεύθυνση ενός στόχου, η προσέγγιση του οποίου ση-
ματοδοτεί την ενεργητική παρουσία της ομάδας στην κοινωνία». Συνεπώς, ο εκπαι-
δευτής ενηλίκων ως εμψυχωτής πρέπει να προσπαθεί να ενεργοποιεί τους εκπαιδευό-
μενους ενήλικες να αποκτήσουν συναίσθηση των μαθησιακών τους αναγκών, έτσι 
ώστε να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα μέσα για να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες αυτές και να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση.  

Απαραίτητα επίσης εφόδια που προσδίδουν αξία στο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, 
σύμφωνα με τον Βεργίδη (2003, 2005), είναι η αυτογνωσία, ώστε να γνωρίζει ποιες 
είναι οι δυνατότητές του, τα αδύνατα σημεία του αλλά και μέχρι ποιο σημείο μπορεί 
να παρεμβαίνει στην ομάδα, καθώς και να είναι σε θέση να αυτοαξιολογείται, να ε-
λέγχει την ποιότητα του έργου που προσφέρει και σε συνδυασμό με την κριτική που 
θα του ασκείται, να είναι σε θέση να βελτιώσει τις αδυναμίες του, τις ελλείψεις του 
και γενικά να βρίσκεται σε μία πορεία συνεχούς εξέλιξης (Rogers, 2003). 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και κοινωνικό συγκείμενο 

Η Ε.Ε. ως θεσμός και διαδικασία περιλαμβάνει όλες τις συστηματικές δραστηριότη-
τες, μέσα από τις οποίες οι ενήλικες αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, με 
απώτερο στόχο να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοι-
νωνίας που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει, βοηθώντας την παράλληλα να γίνεται 
πιο ανταγωνιστική. Έτσι, ενισχύει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμόζεται σε 
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης 
περιβάλλον, εφόσον η παγκόσμια πλέον, γνώση εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό, ε-
μπλουτίζεται με νέα στοιχεία καθημερινά, νέες θεωρίες προκύπτουν και επικρατούν, 
δημιουργώντας καινούργια δεδομένα και καταστάσεις. Η κοινωνία με τη βοήθεια της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, πρέπει να διατηρεί ένα εργατικό δυναμικό συνεχώς ενη-
μερωμένο πάνω σε όλες αυτές τις γνωστικές αλλαγές, για να μπορεί να συμμετέχει 
και όχι απλώς να συμβαδίζει με τις παγκόσμιες αυτές εξελίξεις. Επιπλέον, η εκπαί-
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δευση ενηλίκων συμβάλλει ως αρωγός στη διαφύλαξη της κοινωνικής σταθερότητας 
και συνοχής, εξασφαλίζοντας την ισότητα ευκαιριών, παρέχοντας ίσες εκπαιδευτικές 
προοπτικές σε άτομα κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής και ταξικής τους 
προέλευσης, καθώς όλοι έχουν και πρέπει να έχουν δικαίωμα στη μόρφωση. Με άλλα 
λόγια, συμβάλλει στην εξομάλυνση των ανισοτήτων παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε 
όλους. Αποτελεί μια δεύτερη ευκαιρία εκπαίδευσης για όσους δεν ολοκλήρωσαν τη 
βασική ή την επαγγελματική τους εκπαίδευση ή για όσους επιθυμούν να βελτιωθούν 
και να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση προς όφελος της κοινωνίας, βοηθώντας τα μέλη 
της κοινωνίας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Εν τέλει, η Ε.Ε. 
συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας. Στη χώρα μας, ι-
διαίτερα αυτή την περίοδο όπου οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, οι πολι-
τικές και τα μέτρα θα πρέπει να ευνοούν την ενίσχυση της Ε.Ε., καθώς συνδέεται άρ-
ρηκτα με την αναβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα στις οικονομικές και κοινωνι-
κές διεργασίες και θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα βελτίωσης, έστω και μα-
κροπρόθεσμα, της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Βεργίδης Δ. (2005). Κοινωνικές και Οικονομικές διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλί-
κων. Στο Βεργίδης Δ. και Προίκου Ε., Στοιχεία κοινωνικο-οικονομικής λειτουργίας 
και θεσμικού πλαισίου, (Τόμος Α). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Βεργίδης, Δ. (2003). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Βεργίδης, Δ. (1998). Σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα και 
Ανοικτή Εκπαίδευση. Στο: Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. Μα-
κράκης & Χ. Ματραλής, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Θεσμοί και λει-
τουργίες, τ. Α΄(σσ. 95-111). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Boshier, R. (1971). Motivational orientations of adult education participants: A factor 
analytic exploration of Houle's typology. Adult Education Quarterly, 21(2), 3-26. 

CEDEFOP, (2002). Κατάρτιση και Μάθηση με Στόχο την Απόκτηση Ικανοτήτων. Λου-
ξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Coureau, S.(2000). Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων.  Αθήνα:  Μεταίχμιο. 

Fontana, D. (1996). Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. 

Fujita-Starck, P. J. (1996). Motivations and characteristics of adult students: Factor 
stability and construct validity of Tie educational participation scale. Adult education 
quarterly, 47(1), 29-40. 

Houle, C. O. (1961). The Inquiring Mind. Madison: University of Wisconsin Press. 

978

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρία και Πράξη., μτφ 
Αλεξάνδρα Μανιάτη. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Καψάλης, Α., & Παπασταμάτης, Α. (2002). Εκπαίδευση Ενηλίκων Α΄: Γενικά εισαγω-
γικά θέματα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Καψάλης, Α., & Παπασταμάτης, Α. (2000). Εκπαίδευση Ενηλίκων Β΄: Διδακτική Ενη-
λίκων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων-Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κόκκος, Α. (2003). Ο μετασχηματισμός των στάσεων και ο ρόλος του εμψυχωτή. Αθή-
να: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1999). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα. 

Μάρδας, Γ. (2000). Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση και Οικονομία. Θεωρία – Διοι-
κητική – Εθνικό και Διεθνές Πεδίο. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

Morstain, B. R., & Smart, J. C. (1974). Reasons for participation in adult education 
courses: A multivariate analysis of group differences. Adult Education Quarter-
ly, 24(2), 83-98. 

Noye, D., & Piveteau, J. (1999).  Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή.  Αθήνα: 
Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Rogers, A. (2003). What is the difference? A new critique of adult learning and teach-
ing. Leicester: NIACE. 

Rogers, A. (1998). Η εκπαίδευση ενηλίκων. (Α. Κόκκος, επιστ. επιμ.). Αθήνα: Με-
ταίχμιο. (Πρωτότυπη έκδοση,1996). 

Rogers, A. (1999).  Η εκπαίδευση ενηλίκων, μτφ. Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία 
Τόμπρου. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Rogers, C. (1983). Freedom to learn for the 80’s Merrill. New York: Macmillan. 

Ryan, M., & Deci, L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions 
and new Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.  

Σιπητάνου, Α. (1998). Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα: η διαχρονικότητα και οι με-
ταλλαγές του προβλήματος. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 

Venables, P. (1976). Report of the Committee on Continuing education. Milton 
Keynes: Open University Press. 

Διαδικτυακοί Τόποι 

979

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης: http://www.gsae.edu.gr/el/ Προσπελάστηκε 
στις  25/05/2016. 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: http://www.eap.gr/el/ Προσπελάστηκε στις  
30/05/2016. 
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων: http://www.ideke.edu.gr/  Προσπελά-
στηκε στις 02/06/2016. 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: http://www.oaed.gr/ Προσπελά-
στηκε στις 02/06/2016. 

980

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

Κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση στο νηπιαγωγείο και ρύθμιση δυσάρεστων 
συναισθημάτων 

Παπαδημητρίου Ειρήνη  
Νηπιαγωγός, MΑ Επιστήμες της Αγωγής 

eirpapadim@gmail.com 

Περίληψη 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία αποτελεί έρευνα- δράσης,  ήταν 
η αξιολόγηση της επίδρασης ενός προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής μάθη-
σης (Βήματα για τη Ζωή) στην ενίσχυση της ικανότητας ρύθμισης των δυσάρεστων 
συναισθημάτων (φόβος, θυμός, λύπη) και της κοινωνικής επάρκειας των μαθητών 
ενός τμήματος νηπιαγωγείου. Η  ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως 
μετά την εφαρμογή του προγράμματος υπήρξε σημαντική βελτίωση στα παιδιά του 
τμήματος  παρέμβασης ως προς την αναγνώριση των δυσάρεστων συναισθημάτων 
(φόβος, θυμός, λύπη), τόσο στους άλλους όσο και στον εαυτό τους και ως προς την 
επιλογή δημιουργικών στρατηγικών αντιμετώπισης συναισθηματικών προβλημάτων 
ως προς τον εαυτό τους.  Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα 
παιδιά του τμήματος παρέμβασης βελτίωσαν τις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας 
μετά την εφαρμογή του προγράμματος.  

Λέξεις κλειδιά: ρύθμιση συναισθημάτων, δυσάρεστα συναισθήματα, κοινωνική ε-
πάρκεια, κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση. 

Συναισθηματική  ρύθμιση (emotion regulation) 

Ένας γενικός ορισμός της συναισθηματικής ρύθμισης που έχει διατυπωθεί από τους 
Gross & Thompson (2007) αναφέρεται σε αυτή ως το σύνολο των δεξιοτήτων που 
αναπτύσσει το άτομο προκειμένου να ελέγχει και να κατευθύνει τη συναισθηματική 
του έκφραση σε έντονες συναισθηματικές καταστάσεις. Η Saarni (1999) διαπίστωσε 
πως η συναισθηματική ρύθμιση προκύπτει όταν τα παιδιά επεκτείνουν τις ικανότητές 
τους για να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν έντονα συναισθήματα. Όπως αναφέ-
ρουν οι Eisenberg et al., (1994) οι βασικές στρατηγικές διαχείρισης συναισθηματικών 
καταστάσεων (coping skills) αναπτύσσονται στην προσχολική ηλικία και χρησιμο-
ποιούνται προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από 
καταστάσεις που τους δημιουργούν έντονα συναισθήματα, χωρίς να χάνουν τον έλεγ-
χο των συναισθημάτων τους και της συμπεριφοράς τους. Οι στρατηγικές  αντιμετώ-
πισης συναισθηματικών καταστάσεων αποτελούν δείκτη της συναισθηματικής ρύθ-
μισης παιδιών προσχολικής και μέσης παιδικής ηλικίας σύμφωνα με την  Κλίμακα 
Αξιολόγησης από Εκπαιδευτικούς της Αντιμετώπισης Συναισθηματικών Καταστά-
σεων Παιδιών  (Teacher’s Children’s Coping Scales with Emotional Situations) των 
Eisenberg et al., (1994). Οι στρατηγικές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

Στρατηγικές συναισθηματικής αποφόρτισης (emotional venting): π.χ. κλαίει για να 
εκφράσει τα συναισθήματά του, λύνει τα προβλήματά του με επιθετικό τρόπο. 
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Δημιουργικές στρατηγικές (constructive strategies): π.χ. αναζητά συναισθηματική 
στήριξη για την επίλυση του προβλήματος. Η χρήση δημιουργικών στρατηγικών  
σχετίζεται θετικά με υψηλά ποσοστά συναισθηματικής ρύθμισης (Eisenberg & Fabes, 
1992). 

Στρατηγικές αποφυγής (avoidant strategies): π.χ. αρνείται το πρόβλημα, προσπαθεί να 
αποσπάσει την προσοχή του από το πρόβλημα. 

Η συναισθηματική ρύθμιση έχει επίσης συνδεθεί με πολυάριθμες πλευρές της κοινω-
νικής επάρκειας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Eisenberg et al., 2002).  Σύμφωνα 
με τους Eisenberg & Fabes (1992) η συναισθηματική ρύθμιση αποτελεί βασικό συ-
στατικό της κοινωνικής επάρκειας, απαραίτητο για τη λειτουργική αλληλεπίδραση με 
τους άλλους στις καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ένταση και άγχος.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (SOCIAL COMPETENCE) 

Ο όρος κοινωνική επάρκεια υποδηλώνει υψηλά επίπεδα ανάπτυξης των κοινωνικών 
δεξιοτήτων του ατόμου (Thompson, 1991) και συνδέεται στενά με τη συναισθηματι-
κή επάρκεια. Η κοινωνική επάρκεια κατά την προσχολική ηλικία απαιτεί συναισθη-
ματική ρύθμιση, κοινωνική γνώση και κατανόηση καθώς και συγκεκριμένες κοινωνι-
κές δεξιότητες (Katz & McClellan, 1997). Ιδιαίτερα, η συναισθηματική ρύθμιση και η 
ικανότητα για αποτελεσματική χρήση συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων και 
δεξιοτήτων φιλίας αναπτύσσονται μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συνομηλί-
κους αλλά και με τους ενήλικες, οι οποίοι αποτελούν πρότυπα με τις λεκτικές τους 
αντιδράσεις και τις πράξεις τους για την υιοθέτηση κοινωνικών και συναισθηματικών 
στάσεων (Rudolph et al., 1995).  

Γενικότερα, τα παιδιά που θεωρούνται κοινωνικά επαρκή είναι ιδιαίτερα αγαπητά 
από τους συνομηλίκους τους και πιο δημοφιλή, καθώς προσαρμόζουν την συμπερι-
φορά τους έτσι που να συμπεριλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των συνο-
μηλίκων τους (Rubin et al., 2006).  

ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Σε σχέση με την ταξινόμηση των συναισθημάτων, από έρευνες διαφάνηκε η παγκο-
σμιότητα τεσσάρων βασικών συναισθημάτων που αναγνωρίζονται από όλα τα άτομα 
και είναι ο φόβος, η λύπη, ο θυμός και η χαρά (Goleman, 1998). Στη συγκεκριμένη 
μελέτη γίνεται αναφορά στα δυσάρεστα συναισθήματα του φόβου, του θυμού και της 
λύπης και στο κατά πόσο επιτεύχθηκε η ρύθμισή τους μέσα από την εφαρμογή ενός 
προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης στους μαθητές μιας τάξης νηπια-
γωγείου. Η επιλογή των συγκεκριμένων συναισθημάτων έγινε με κριτήριο το γεγονός 
ότι η ρύθμιση αυτών των συναισθημάτων στην προσχολική ηλικία διαδραματίζει βα-
σικό ρόλο στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (Eisenberg et al., 
1993). 
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 Όπως επισημαίνουν οι Denham et al., (2003) η ανεπαρκής ρύθμιση των δυσάρεστων 
συναισθημάτων είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς συνδέεται με την κοινωνική επάρκεια, τη δημο-
τικότητα ανάμεσα στους συνομηλίκους, την προσαρμοστικότητα, τη ντροπαλότητα, 
την εσωστρέφεια και τη συμπόνια.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση σχετίζεται με την ικανότητα να αναγνωρίζει 
κάποιος και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να επιλύει προβλήματα με αποτε-
λεσματικό τρόπο και να αναπτύσσει λειτουργικές σχέσεις με τους άλλους (Zins & 
Elias, 2007). Μέσα από την κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση τόσο τα παιδιά όσο 
και οι ενήλικες  αναπτύσσουν τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για την 
απόκτηση της κοινωνικής και συναισθηματικής τους επάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, η 
κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση αναφέρεται  στη διαδικασία απόκτησης βασικών 
δεξιοτήτων αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων, προσδιορισμού και επίτευ-
ξης θετικών στόχων, εκτίμησης των απόψεων των άλλων, δημιουργίας και διατήρη-
σης θετικών σχέσεων, λήψης υπεύθυνων αποφάσεων και αποτελεσματικού χειρισμού 
διαπροσωπικών καταστάσεων (Elias et al., 1997). 

Όπως επίσης προκύπτει από ερευνητικά δεδομένα, οι δεξιότητες κοινωνικής και συ-
ναισθηματικής επάρκειας είναι σημαντικοί δείκτες για την σχολική ετοιμότητα των 
παιδιών (Greenberg et al., 2003) και αποτελούν προστατευτικό παράγοντα ενάντια 
στην ανάπτυξη ψυχικών νόσων (Brotman et al., 2005).  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» 

Το πρόγραμμα «Βήματα για τη Ζωή» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβα-
σης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για το ελληνικό Νηπιαγωγείο  και βασί-
ζεται στην πεποίθηση ότι το σχολείο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
καλλιέργεια ικανοτήτων όπως η ψυχική ανθεκτικότητα, η επινοητικότητα και η κριτι-
κή σκέψη (Κουρμούση & Κούτρας, 2011).  

. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται πάνω στους άξονες της κοινωνικοσυναισθηματικής 
μάθησης, βάσει της οποίας τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες αναπτύσσουν εκείνες τις 
στάσεις, τις αξίες και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την κοινωνική και συ-
ναισθηματική τους επάρκεια. Μεταξύ των βασικών δεξιοτήτων του κοινωνικά και 
συναισθηματικά επαρκούς ατόμου περιλαμβάνονται η αυτοεκτίμηση, η συναισθημα-
τική ρύθμιση, η ενσυναίσθηση, η επίλυση προβλημάτων και η αποτελεσματική δια-
χείριση των κοινωνικών σχέσεων (Elias et al., 1997).  

Η σπουδαιότητα της καλλιέργειας αυτών των δεξιοτήτων υπογραμμίζεται από το 
ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), το οποίο ορίζει ως 
ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν την αυτοεκτίμηση και τις δεξιότητες συ-
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νεργασίας, διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων (ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΠΙ.2002). Επι-
πλέον, στον Οδηγό Νηπιαγωγού-Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί-Δημιουργικά Περιβάλλοντα 
Μάθησης τονίζεται η αξία και η σημασία της μάθησης μέσα από την επίλυση προ-
βλημάτων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την αποτελεσματικότητα και 
λειτουργικότητα των παιδιών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (Δαφέρμου, Χ., & 
συν., 2005) όπως επίσης και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου «Οριζό-
ντια Πράξη» (ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., 2011) τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της συναισθηματι-
κής ρύθμισης για την υγιή ψυχοκοινωνική λειτουργία του ατόμου και η αξία της από-
κτησης κοινωνικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των παι-
διών και τη διαμόρφωση ενός πολίτη που συμβάλλει θετικά στην κοινωνία. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η περίοδος της προσχολικής ηλικίας είναι ένα κομβικό στάδιο στην ανάπτυξη των 
συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Η αύξηση της συχνότητας 
και της πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους καθιστούν α-
παραίτητη την ικανότητα ρύθμισης των δυσάρεστων συναισθημάτων,  προκειμένου 
να επιτευχθεί η κοινωνική και συναισθηματική  επάρκεια αλλά και η σχολική ετοιμό-
τητα και ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών στα αναπτυξιακά στάδια που θα ακολου-
θήσουν. Όπως προκύπτει από ερευνητικά δεδομένα οι κοινωνικά και συναισθηματικά 
επαρκείς μαθητές εμφανίζουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, είναι αποτελε-
σματικότεροι στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, δημιουργούν και διατηρούν 
ευκολότερα φιλίες και εμφανίζουν σπανίως συμπτώματα κοινωνικής απομόνωσης 
(Elias et al., 1997). Συνεπώς, σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να αξιολογή-
σει την επίδραση ενός προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης στη ρύθ-
μιση των δυσάρεστων συναισθημάτων του φόβου, του θυμού και της λύπης και στην 
κοινωνική επάρκεια των παιδιών ενός τμήματος νηπιαγωγείου. Tα ερευνητικά ερω-
τήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 

Ε1.Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που αναγνωρίζουν, διαχειρίζονται και ρυθμίζουν τα 
νήπια του τμήματος παρέμβασης τα δυσάρεστα συναισθήματά τους (φόβος, θυμός, 
λύπη) πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος; 

Ε2.Υπάρχει διαφορά στην αναγνώριση, διαχείριση και ρύθμιση των δυσάρεστων συ-
ναισθημάτων (φόβος, θυμός, λύπη) των νηπίων του τμήματος παρέμβασης σε σύ-
γκριση με τα νήπια του τμήματος ελέγχου μετά την εφαρμογή του προγράμματος; 

Ε3.Υπάρχει διαφορά στις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας στα νήπια του τμήματος 
παρέμβασης σε σύγκριση με τα νήπια του τμήματος ελέγχου μετά την εφαρμογή του 
προγράμματος; 

Ε4.Υπάρχει διαφορά στην αναγνώριση, διαχείριση και ρύθμιση των δυσάρεστων συ-
ναισθημάτων (φόβος, θυμός, λύπη) και στις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας των 
νηπίων του τμήματος παρέμβασης σε σχέση με το φύλο τους; 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης έρευνας αποτελούνταν από  μαθητές  νηπιαγωγείων. 
Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 17 μαθητές ενός ολοήμερου τμήματος νη-
πιαγωγείου, που ήταν το τμήμα παρέμβασης. Το τμήμα παρέμβασης ήταν το τμήμα 
στο οποία εργαζόταν η ερευνήτρια ως νηπιαγωγός και συνεπώς υπήρχε άμεση πρό-
σβαση σε αυτό. Για την ενίσχυση της αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων της 
έρευνας χρησιμοποιήθηκε και τμήμα ελέγχου σε νηπιαγωγείο της ίδιας περιοχής, το 
οποίο επιλέχτηκε με κριτήριο το γεγονός ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των 
παιδιών του τμήματος αυτού ήταν παρεμφερές με το αντίστοιχο του τμήματος παρέμ-
βασης. 

 

Στο τμήμα παρέμβασης φοιτούσαν 17 νήπια (Ν= 17), 9 αγόρια και 8 κορίτσια, από τα 
οποία τα 10 κατάγονταν από την Αλβανία και τα 7 από την Ελλάδα. Το κοινωνικοοι-
κονομικό επίπεδο της πλειοψηφίας των μαθητών ήταν χαμηλό (μόρφωση, επάγγελμα 
και εισόδημα). Το επίπεδο κατανόησης και ομιλίας της ελληνικής γλώσσας των αλ-
λοδαπών νηπίων ήταν καλό. Το τμήμα ελέγχου αποτελούνταν από 21 νήπια (Ν=21), 
9 αγόρια και 12 κορίτσια, από τα οποία 2 είχαν καταγωγή από την Πολωνία, 1 από το 
Μαρόκο, 1 από τη Μολδαβία, 1 από την Αλβανία και 2 από τη Ρωσία, ενώ τα υπό-
λοιπα 14 κατάγονταν από την Ελλάδα. Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο  των μαθη-
τών ήταν χαμηλό (μόρφωση, επάγγελμα και εισόδημα). Το επίπεδο κατανόησης και 
ομιλίας της ελληνικής γλώσσας των περισσότερων αλλοδαπών νηπίων ήταν καλό. Ο 
μέσος όρος ηλικίας των υποκειμένων της έρευνας ήταν 5,8 έτη.  

 

Η συγκεκριμένη έρευνα ανήκει στις ποιοτικές έρευνες καθώς σκοπός της δεν είναι η 
γενίκευση των αποτελεσμάτων σε έναν πληθυσμό αλλά η βαθύτερη διερεύνηση ενός 
φαινομένου (Creswell, 2011). Η ερευνητική στρατηγική που υιοθετήθηκε στη συγκε-
κριμένη έρευνα είναι η έρευνα-δράσης (Cohen et al., 2008˙ Creswell, 2011). Η έρευ-
να-δράσης δεν καταλήγει στη διατύπωση γενικευμένων νόμων και γι’ αυτό δεν προϋ-
ποθέτει αντιπροσωπευτικό δείγμα, συνεπώς βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ποιο-
τική ερευνητική της διάσταση. Με την έρευνα δράσης ο εκπαιδευτικός ερευνητής 
προσπαθεί να βελτιώσει τη διδακτική του πρακτική ή να βρει λύση σε κάποιο προ-
βληματισμό του, δοκιμάζοντας κάτι διαφορετικό στην τάξη (Κατσαρού & Τσάφος, 
2003). Ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν το ημερολόγιο, η ημιδο-
μημένη συνέντευξη και η παρατήρηση προκειμένου να επιτευχθεί η εγκυρότητα των 
δεδομένων με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης (Cohen et al., 2008). 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας-δράσης  που αφορούν στα ερευνητικά 
ερωτήματα που τέθηκαν μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 
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Τα παιδιά στα οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα κοινωνικοσυναισθηματικής μάθη-
σης «Βήματα για τη Ζωή, μετά την εφαρμογή του προγράμματος ήταν σε θέση να 
αναγνωρίσουν τα δυσάρεστα συναισθήματά τους τόσο στους άλλους όσο και στον 
εαυτό τους σε σχέση με πριν την εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, όσον αφο-
ρά στη διαχείριση των συναισθηματικών καταστάσεων επέλεγαν περισσότερο δη-
μιουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης, γεγονός που κι αυτό σχετίζεται με υψηλά ε-
πίπεδα συναισθηματικής ρύθμισης (Eisenberg & Fabes,1992). 

Τα παιδιά του τμήματος ελέγχου μετά την εφαρμογή του προγράμματος στο τμήμα 
παρέμβασης συνέχισαν να παρουσιάζουν δυσκολία στο να αναγνωρίζουν τα δυσάρε-
στα συναισθήματα στον εαυτό τους. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη διαχείριση των 
συναισθηματικών τους προβλημάτων επέλεγαν περισσότερο στρατηγικές αποφυγής 
και συναισθηματικής αποφόρτισης, οπότε και η ρύθμιση των δυσάρεστων συναισθη-
μάτων τους κρίθηκε ανεπαρκής. 

Ως προς τις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας τα πιο συνεσταλμένα παιδιά του τμήμα-
τος παρέμβασης μετά την εφαρμογή του προγράμματος εμφάνισαν  αξιοσημείωτη 
βελτίωση, καθώς έπαιζαν πλέον κυρίως σε ομάδες, έμπαιναν με ευκολία σε παρέες 
και δημιουργούσαν εύκολα νέες φιλίες. Αντιθέτως, αρκετά από τα συνεσταλμένα 
παιδιά του τμήματος ελέγχου συνέχιζαν να επιλέγουν ατομικές δραστηριότητες και 
να κάθονται μόνα τους μακριά από άλλα παιδιά και δυσκολεύονταν να μπουν σε πα-
ρέες ή να δημιουργήσουν νέες φιλίες.  

Σε σχέση με το φύλο των παιδιών του τμήματος παρέμβασης, τα αγόρια εμφάνισαν 
αξιοσημείωτη βελτίωση ως προς την αναγνώριση των δυσάρεστων συναισθημάτων  
(φόβου, θυμού, λύπης) στον εαυτό τους και ως προς την επιλογή δημιουργικών στρα-
τηγικών αντιμετώπισης συναισθηματικών καταστάσεων αντί για στρατηγικές συναι-
σθηματικής αποφόρτισης τις οποίες  επέλεγαν πριν την εφαρμογή του προγράμματος. 
Ως προς τις δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας, εκείνα τα αγόρια του τμήματος παρέμ-
βασης που είχαν δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις, μετά την εφαρμογή του 
προγράμματος παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση. Όσον αφορά στα κορίτσια του 
τμήματος παρέμβασης, υπήρξε σχετική σταθερότητα ως προς την αναγνώριση των 
δυσάρεστων συναισθημάτων (φόβος, θυμός, λύπη) μετά την εφαρμογή του προγράμ-
ματος, με αξιοπρόσεκτη βελτίωση στην αναγνώριση του συναισθήματος της λύπης 
στον εαυτό τους. Ως προς τις στρατηγικές αντιμετώπισης συναισθηματικών καταστά-
σεων, υπήρξε σχετική σταθερότητα στα κορίτσια μετά την εφαρμογή του προγράμ-
ματος στην επιλογή δημιουργικών στρατηγικών και στρατηγικών αποφυγής σε σχέση 
με πριν την εφαρμογή του προγράμματος. Ως προς τις δεξιότητες κοινωνικής επάρ-
κειας, εκείνα τα κορίτσια του τμήματος παρέμβασης που είχαν δυσκολίες στις κοινω-
νικές τους σχέσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος, παρουσίασαν αξιοπρόσε-
κτη βελτίωση μετά την εφαρμογή του προγράμματος.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
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Περίληψη 

Η κοινωνιομετρία αφορά ένα σύνολο τεχνικών με τις οποίες μπορούμε να συλλέξου-
με πληροφορίες που μας βοηθούν να αντιληφθούμε καλύτερα μια ομάδα, μια σχολική 
τάξη ως σύστημα σχέσεων με λειτουργικούς και δομικούς δεσμούς. Παρέχει πληρο-
φορίες σχετικά με τη συναισθηματική ή την κοινωνική δομή και τη δυναμική της τά-
ξης, προσδιορίζοντας το βαθμό αποδοχής των μαθητών από τους συμμαθητές ή τους 
καθηγητές τους, το κατά πόσο τα άτομα είναι ανεκτά σε μια ομάδα, το ποιος μαθητής 
είναι περισσότερο δημοφιλής και ποιος όχι, κλπ. (Σολομώv 1999, Hοpkins 1985, 
Schratz 1997) Το κοινωνιομετρικό τεστ και το κοινωνιόγραμμα αποτελούν συνήθεις 
τύπους κοινωνιομετρικών τεχνικών που αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα. 

Λέξεις - κλειδιά: Κοινωνιομετρία, Εκπαιδευτικές Τεχνικές, ΤΠE στηv εκπαίδευση 

Eισαγωγή 

Παράδειγμα Κοινωνιομετρικού Τεστ και Κοινωνιογράμματος 

Η κοινωνιομετρία είναι σύνολο τεχνικών, με τις οποίες διαπιστώνονται και μελετώ-
νται οι διαπρoσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας. Εμπνευ-
στής της είναι ο ρουμανικής καταγωγής Αμερικανός ψυχοκοινωνιολόγος J. L. More-
no (1934). Αποσκοπεί στον προσδιορισμό του βαθμού αμοιβαίας αποδοχής των με-
λών ενός συνόλου προσώπων, ώστε με βάση αυτό το κριτήριο να χωριστούν σε μι-
κρότερες ομάδες εργασίας. 

Συνίσταται κυρίως: α) στη διενέργεια του κοινωνιομετρικού τεστ, β) από τα δεδομένα 
του τεστ στη σύνταξη της κοινωνιόμητρας, γ) από αυτήν στη δημιουργία του κοινω-
νιόγραμματος και τελικά δ) στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Το κοινωνιομετρικό τεστ 
προϋποθέτει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου όπως το παράδειγμα που ακολουθεί 
(Πίνακας 1) (Καραγκιοζίδης, 2008): 
 

Ονοματεπώνυμο:.............................................................................................................. 

Με ποιους συμμαθητές σου επιθυμείς να είσαι στην ίδια ομάδα. Γράψε τα ονόματα 
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τριών από αυτούς κατά σειρά προτίμησης. 
α)....................................................................................................................................... 
β)....................................................................................................................................... 
γ)....................................................................................................................................... 

Πίνακας 1: Κοινωνιομετρικό τεστ 

Ο διδάσκων πρέπει απαραιτήτως να διαβεβαιώσει τους μαθητές ότι δεν θα κοινοποι-
ήσει τις επιλογές τους. Θα ζητήσει από το τμήμα να γράψουν τις προτιμήσεις 
τους χωρίς καμία προσυνεννόηση μεταξύ τους και σε συνθήκες μυστικής ψηφοφορί-
ας. Οι μαθητές που απουσιάζουν την ημέρα του τεστ αποτελούν αντικείμενο εκλογής, 
και το δικό τους τεστ θα διενεργηθεί όταν επιστρέψουν. Συνιστάται να μη δίνεται 
τεστ αρνητικής μορφής, δηλ. του τύπου «Με ποιους συναδέλφους σου δεν θα ήθελες 
να είσαι στην ίδια ομάδα». Τα αποτελέσματα του τεστ καταχωρούνται σε πίνακα ο 
οποίος ονομάζεται κοινωνιόμητρα, όπως το παράδειγμα που ακολουθεί (Πίνακας 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2: Κοινωνιόμητρα 

Α, Β, Γ. κτλ: Ονόματα μαθητών (13) σύμφωνα με το μαθητικό κατάλογο. 
Αγόρια χρώμα γαλάζιο, κορίτσια χρώμα κόκκινο. 
1η επιλογή: α, 2η επιλογή: β, 3η επιλογή: γ. (Καραγκιοζίδης, 2008) 
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Για τη συγκρότηση των ομάδων πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 
1. Μαθητές που δείχνουν αμοιβαία προτίμηση να μπαίνουν, κατά το δυνατό, στην 
ίδια ομάδα. 
2. Για τον κάθε μαθητή να ικανοποιείται μία, τουλάχιστον προτίμηση. 
3. Μαθητές τους οποίους δεν επέλεξε κανείς, να τοποθετούνται σε ομάδες με συμμα-
θητές τους που οι ίδιοι προτιμούν και όχι περισσότεροι από ένας σε κάθε ομάδα. 

Παράδειγμα Κοινωνιομετρικού Τεστ και Κοινωνιογράμματος: η συγκρότηση 
ομάδων εργασίας σε μια τάξη Δημοτικού Σχολείου 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στην Τετάρτη τάξη ενός εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου 
στο νομό Λακωνίας. Η παλαιότητα των κτηριακών υποδομών υποχρεώνει την εν λό-
γω τάξη να στεγάζεται σε μία και μοναδική αίθουσα στην οποία πραγματοποιούνται 
όλα τα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος. Από την έναρξη του σχολικού έ-
τους, η εκπαιδευτικός της τάξης, παράλληλα με άλλες δραστηριότητες γνωριμίας και 
ενδυνάμωσης των μαθητικών σχέσεων, εφάρμοσε το κοινωνιομετρικό τεστ σύμφωνα 
με το οποίο θα σχηματίζονταν οι εκάστοτε ομάδες εργασίας. Στην πορεία, όμως, της 
διδακτικής πράξης διαπίστωσε ότι καθίσταται πολύ δύσκολη η ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία διότι δημιουργούνταν συχνά έριδες μεταξύ μαθητών οι οποίοι επιθυμού-
σαν να ανήκουν στις ίδιες ομάδες. Έτσι προτιμήθηκε η διάταξη Π με συχνές εναλλα-
γές μεταξύ των μαθητικών δυάδων. 

Η δυσκολία στη δημιουργία ομάδων εργασίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, εκπορεύε-
ται από την ύπαρξη ορισμένων «ιδιαιτεροτήτων» που παρουσιάζει το μαθητικό δυνα-
μικό της τάξης. Αρχικά, μια βδομάδα μετά την έναρξη του σχολικού έτους, εγγράφο-
νται στην τάξη δυο μαθητές βουλγαρικής καταγωγής. Η ελάχιστη γνώση της ελληνι-
κής γλώσσας, σε συνδυασμό με την άρνηση των δύο μαθητών να συμμετάσχουν στη 
μαθησιακή διαδικασία (αν και εξατομικευμένη), συνδράμει στον κοινωνικό αποκλει-
σμό τους από το σχολικό περίγυρο. Ταυτόχρονα, εγείρονται αντιδράσεις και από το 
μαθητικό πληθυσμό της τάξης ο οποίος αρνείται να αποδεχθεί το διαφορετικό και ε-
πιμένει, παρά τις παρεμβάσεις της εκπαιδευτικού, να απομονώνει τους δυο αυτούς 
μαθητές, όπως αποδεικνύεται και από το κοινωνιομετρικό τεστ που διεξήχθη. Το ήδη 
αρνητικό κλίμα έρχονται να επιτείνουν οι γονείς, οι οποίοι προβάλλοντας διάφορες 
ρατσιστικές απόψεις και στερεότυπα, επιβάλλουν τόσο στα παιδιά τους όσο και στο 
διευθυντή της σχολικής μονάδας την απομάκρυνση από την τάξη των παιδιών από 
διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. 

Μια ακόμη «ιδιαιτερότητα» στο μαθητικό δυναμικό της τάξης προκύπτει από την ύ-
παρξη ενός παιδιού με Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 
(Δ.Ε.Π.Υ.) το οποίο, αν και μη επίσημα διαγνωσμένο από τους αρμόδιους φορείς, 
εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συνδρόμου. Πιο συγκεκριμένα, 
και όσον αφορά στον τομέα της κοινωνικοποίησης, επιζητεί συχνά από το σύνολο της 
τάξης να γίνεται το επίκεντρο της προσοχής και όταν δεν αναγνωρίζεται η δημοφιλία 
του προκαλεί εντάσεις και αντιπαλότητες. Το εχθρικό κλίμα που έχει καλλιεργηθεί 
απέναντί του ευνοείται και από το γεγονός ότι, ως υπερκινητικό παιδί, αρνείται να 
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συμβιβαστεί με τους ήδη θεσμοθετημένους κανόνες ενός παιχνιδιού ή μιας δραστη-
ριότητας και προσπαθεί να επιβάλλει στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους δικούς του 
κανόνες. Έτσι, τελικά γίνεται αποδέκτης αρνητικών σχολίων από τους συμμαθητές 
του, οι οποίοι δε διστάζουν να τον περιθωριοποιήσουν. 

Μια τελευταία «ιδιομορφία» που εντοπίζεται στο μαθητικό πληθυσμό της υπό έρευ-
νας τάξης είναι η ύπαρξη ενός παιδιού διαζευγμένων γονιών. Το συγκεκριμένο παιδί 
αντιμετωπίζει αρκετά ψυχολογικά προβλήματα λόγου του έντονου και βίαιου διαζυ-
γίου των γονιών του. Η πλημμελής φροντίδα του στο οικιακό περιβάλλον, σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι είναι μοναχοπαίδι τον οδηγούν να εκφράζει ανάρμοστη και 
ανάγωγη συμπεριφορά στο σχολικό χώρο αρνούμενος να υπακούσει στους κανόνες 
του σχολείου. Η συμπεριφορά του αυτή, αν και θα έπρεπε να αποδοκιμάζεται από 
τους συμμαθητές του, αντίθετα εγείρει συναισθήματα θαυμασμού στο πρόσωπό του 
καθιστώντας τον το πιο δημοφιλές παιδί της τάξης. Οι ηγετικές ικανότητες που επι-
δεικνύει συσπειρώνουν γύρω του έναν πυρήνα αγοριών τα οποία δεν διστάζουν να 
τον προτιμήσουν, όπως φαίνεται στο παρακάτω κοινωνιόγραμμα. 

Οι μαθητικές σχέσεις της τάξης, βέβαια, καθορίζονται κι από εξωσχολικούς παράγο-
ντες κυρίως κοινωνιοπολιτισμικούς του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου μέσα στο 
οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα. Το συγκεκριμένο Δημοτικό παρουσιάζει μια 
ιδιαιτερότητα καθώς αν και η σχολική του μονάδα είναι διοικητικά ενιαία, κτηριακά 
εκτείνεται σε δυο γειτονικά χωριά. Συνεπώς, οι τέσσερις πρώτες τάξεις εδράζονται 
στο μεγαλύτερο πληθυσμιακά χωριό ενώ οι δυο τελευταίες στο άλλο. Η ιδιαιτερότητα 
αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση των φιλικών δεσμών μεταξύ των 
μαθητών της εν λόγω τάξης καθότι το 1/3 εξ’ αυτών δε διαμένει στο χωριό όπου στε-
γάζεται η σχολική μονάδα που φοιτούν. Το γεγονός αυτό κατευθύνει τις σχέσεις τους, 
κι όπως είναι εύλογο τα παιδιά του ενός χωριού προτιμούν να συνάπτουν μεταξύ τους 
φιλίες (οι οποίες ενισχύονται από τις από κοινού εξωσχολικές τους δραστηριότητες) 
οι οποίες κατ’ επέκταση μεταφέρονται και στο σχολικό χώρο. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία φιλικών 
σχέσεων μεταξύ των μαθητών της Τετάρτης τάξης είναι οι αντιλήψεις και τα πιστεύω 
των οικογενειών τους. Τα δυο χωριά, από τα οποία προέρχεται το μαθητικό δυναμικό 
του σχολείου, αποτελούν κλειστές κοινωνίες, αρκετά τοπικιστικές. Επομένως, οι σχέ-
σεις ή οι αντιπαλότητες τις οποίες οικοδομούν οι γονείς, να διαποτίζουν τις νεότερες 
γενιές έχοντας αντίκτυπο στις σχέσεις που οι μαθητές διαμορφώνουν. Στην υπό έρευ-
να τάξη, αποτελεί συχνό φαινόμενο η γονεϊκή υπόδειξη προς την εκπαιδευτικό (και 
ενίοτε προς τους μαθητές) σχετικά με τον τρόπο σύστασης των ομάδων εργασίας. Οι 
γονείς, δηλαδή, κρίνοντας με βάση τις δικιές τους συναναστροφές (στο πλαίσιο πάντα 
της κλειστής κοινωνίας) κατευθύνουν ανάλογα τα παιδιά τους, αφαιρώντας τους το 
δικαίωμα της επιλογής. 

Ακόμα και ο τρόπος ζωής των οικογενειών επηρεάζει, ως ένα βαθμό, τους φίλους που 
επιλέγουν τα παιδιά τους. Οι δραστηριότητες των κατοίκων των δυο χωριών είναι κυ-
ρίως αγροτικές και κτηνοτροφικές, επιβεβαιώνοντας έτσι το μέτριο μορφωτικό επίπε-
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δο της ευρύτερης περιοχής. Επομένως, παρατηρείται το φαινόμενο οι μαθητές να επι-
λέγουν τη συντροφιά συμμαθητών τους των οποίων οι γονείς συνεργάζονται επαγ-
γελματικά. Για παράδειγμα, τα παιδιά αγροτικών οικογενειών συχνά επιθυμούν να 
συνυπάρχουν σε ένα ομαδικό project της Ευέλικτης Ζώνης (π.χ. για την ελιά και το 
λάδι) καθώς μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες προσλαμβάνουσες και ανη-
συχίες και καθίσταται πιο εύκολη γι’ αυτούς η συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. 
Η συνύπαρξή τους στο χώρο εργασίας των γονιών τους (καθώς τα παιδιά αρκετές φο-
ρές εμπλέκονται στις επαγγελματικές δραστηριότητες της οικογένειάς τους) εννοεί 
και τη σύναψη σχέσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Κομβικό σημείο στην επιτυχή πραγματοποίηση μαθήματος (μετωπικού ή κυκλικού) 
με ομάδες μαθητών είναι ο τρόπος συγκρότησης της κάθε ομάδας εργασίας, που μπο-
ρεί να γίνει με διάφορους τρόπους: 

 Διαμόρφωση ελεύθερων ομάδων χωρίς παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Συνή-
θως η (αυτο)επιλογή των συμμαθητών ή των συμμαθητριών στην ομάδα, γίνεται 
ανάλογα με τη φιλία, τις συμπάθειες, τα κοινά ενδιαφέροντα ή ανάλογα με τη συ-
νεργασία που επιβάλλει η τρέχουσα σχολική κατάσταση (= επίδoση στο μάθημα). 
Τρόπος κατάλληλος για παιδιά ηλικίας 8-13 ετών - αλλά και με ομάδες όχι πάντο-
τε ικανοποιητικής απόδοσης και επίδοσης. 
 Καθορισμένες ομάδες, που τη σύνθεσή τους διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός, 
βάσει δικών του, κατά περίπτωση, κριτηρίων. Τρόπος ικανοποιητικός για τους μα-
θητές των μικρότερων ηλικιών. 
 Ομάδες, βάσει κoινωνιoγράμματoς, που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να 
ορίσει ο ίδιος την ομάδα που θα ήθελε να ανήκει, αλλά και τον εκπαιδευτικό να 
κάνει (αναγκαίες) διαρθρωτικές παρεμβάσεις, έχοντας υπόψη την αρχή της βοή-
θειας. Αυτός ο τρόπος είναι ένα καλό βοηθητικό μέσο για συγκρότηση ομάδων 
στο δημοτικό. 

Το μέγεθος της ομάδας είναι σημαντικός παράγοντας για την αποδοτική εργασία. Έ-
χει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι ομάδες με 3 έως 4 μέλη, δουλεύουν καλύτερα. Bέβαια 
στην περίπτωση ενός μετωπικού μαθήματος Δημοτικού, λόγου χάρη, ο αριθμός των 
μελών της ομάδας καθορίζεται κατ' ανάγκη και από τον αριθμό των σειρών των ορ-
γάνων και συσκευών που υπάρχουν. Στη διαμόρφωση της ομάδας δεν πρέπει να λαμ-
βάνεται υπόψη το φύλο (αμιγείς ομάδες αγοριών ή κοριτσιών). Επίσης, η σύνθεση 
της ομάδας δεν πρέπει να είναι άκαμπτη και αμετάβλητη, χωρίς αυτό να σημαίνει συ-
νεχή μετακίνηση μελών από τη μια ομάδα στην άλλη. Στην ομάδα είναι αναγκαίο οι 
«δυνατοί» μαθητές να στηρίζουν τους «αδύνατους». 

Η κoινωνιoμετρία και το κοινωνιομετρικό τεστ 

Η μέθοδος που χαρακτηρίζεται ως κoινωνιoμετρία βασίζεται στην υποβολή ερωτή-
σεων στους μαθητές της σχολικής τάξης για τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές 
τους στην ίδια τάξη / τμήμα, πράγμα που σημαίνει ότι ως μέθοδος μέτρησης συναι-
σθηματικών καταστάσεων αποτελεί μια κρίση που αφορά συμπάθεια, 
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ικανότητα συνεργασίας, ανεκτικότητα και εμπιστοσύνη, χωρίς όμως να δίνει πληρο-
φορίες για το βάθος των αμοιβαίων και λοιπών σχέσεων. Εργαλεία της είναι το 
κοινωνιομετρικό τεστ, η κοινωνιόμητρα και το κοινωνιόγραμμα. 

Το κοινωνιομετρικό τεστ είναι ένα μέσο με το οποίο προσδιορίζουμε κατά πόσο τα 
άτομα είναι ανεκτά σε μια ομάδα. Στη σχολική τάξη / τμήμα πληροφορεί το δάσκαλο 
ποιος μαθητής γίνεται δεκτός από τους άλλους, ποιος δέχεται τις περισσότερες προτι-
μήσεις των συμμαθητών του (αστέρας ή δημοφιλής) και ποιος όχι (απομονωμένος), 
ποιοι είναι οι φίλοι, ποιες επιλογές έχουν αμοιβαιότητα και ποιες όχι, τις προτιμήσεις 
μεταξύ ατόμων του ίδιου ή του άλλου φύλου, το σχηματισμό ζευγών κ.ά. 

Iδιαίτερα πρέπει, να τoνιστεί, ο σωστός χειρισμός ομάδων μεταξύ φίλων, που σχημα-
τίζουν μεταξύ τους τρίγωνο ή αλυσίδα και των απομονωμένων ατόμων (αυτών δηλα-
δή που δε δέχoνται καμιά προτίμηση από τους συμμαθητές τους). Στην περίπτωση 
των φίλων, που είναι και ταυτόχρονα «αδύνατοι» μαθητές, αυξάνει η πιθανότητα α-
ποτυχίας τους σαν oμάδα εργασίας στο εργαστήριo, ενώ oι απομονωμένοι μαθητές 
δεν πρέπει να μπαίνουν όλοι μαζί σε μια oμάδα, αλλά μεμoνωμένα μεταξύ αυτών που 
αυτoί προτιμούν. 

Ένα κoινωνιoμετρικό τεστ στην απλή μορφή του (που εν πρoκειμένω μας ενδιαφέρει) 
είναι ένα ερωτηματολόγιο με μια ερώτηση πάνω σε μια δραστηριότητα, δηλαδή τη 
συγκρότηση ομάδας στα μαθήματα του Δημοτικού, η οποία να οδηγεί σε τρεις επιλο-
γές κατά σειρά πρoτίμησης. Mπoρεί να έχει τη μορφή (Πίνακας 3) (Καραγκιοζίδης, 
2008; Παπασταματίου, 2008): 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………. 

Με ποιους συμμαθητές ή συμμαθήτριές σου θέλεις να είσαι στην ίδια ομάδα στο μά-
θημα τη φετινή χρονιά; Γράψε τρεις συμμαθητές ή συμμαθήτριές σου 
κατά σειρά προτίμησης. 
1)………………………………………………………………………………………... 
2)………………………………………………………………………………………... 
3)………………………………………………………………………………………... 

Πίνακας 3: Κοινωνιομετρικό τεστ 
 
 
 

Υπόδειγμα κοινωνιομετρικού τεστ με μία μόνο ερώτηση 

Μια πρακτική υπόδειξη είναι να βεβαιώσει προκαταρκτικά ο εκπαιδευτικός τους μα-
θητές ότι θα τηρηθεί απόλυτα η ανωνυμία των απαντήσεών τους, οι επιλογές τους θα 
ληφθούν υπόψη όσο το δυνατό περισσότερο και τέλος, να ζητηθεί από την τάξη να 
γράψουν τις προτιμήσεις τους χωρίς καμιά πρoσυνεννόηση μεταξύ τους και σε συν-
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θήκες μυστικής ψηφοφορίας. Oι μαθητές που απουσιάζουν την ημέρα του τεστ απο-
τελούν αντικείμενο εκλογής, και το δικό τους τεστ θα παρθεί με την επιστροφή τους. 

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του κοινωνιομετρικού τεστ, εξαρτάται από την ειλι-
κρίνεια με την οποία οι μαθητές εκφράζoυν τις επιθυμίες τους (επιθυμίες που μπορεί 
με την πάροδο του χρόνου να αλλάζουν). Συνίσταται να μη δοθεί κοινωνιομετρικό 
τεστ αρνητικής μορφής, δηλαδή: «Με ποιους συμμαθητές ή συμμαθήτριές σου δε θα 
ήθελες να είσαι στην ίδια ομάδα». (...) 

Η κοινωνιόμητρα 

Τα αποτελέσματα του κοινωνιομετρικού τεστ καταχωρίζονται στην κοινωνιόμητρα, 
τετραγωνικό πίνακα διπλής εισόδου, με αριθμό στηλών και γραμμών ίσων με τον α-
ριθμό των μαθητών της τάξης. Ο κάθε μαθητής συμβολίζεται με το ονοματεπώνυμο ή 
τα αρχικά του ή τον αύξοντα αριθμό κατάλογου. Κάθε προτίμηση σημειώνεται με τον 
αριθμό 1 (πρώτη), 2 (δεύτερη), 3 (τρίτη), στα αντίστοιχα τετραγωνίδια της μήτρας, 
που αντιστοιχούν στα πρόσωπα που πηγαίνει η προτίμηση. 

Στη βάση της κοινωνιόμητρας γίνεται συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων, ενώ 
βρίσκεται το σύνολο των προτιμήσεων για τον κάθε μαθητή (Πίνακας 4). 

    Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ 
Α Μαθήτρια 1       3                     
Β Μαθήτρια 2 2   3 2                     
Γ Μαθήτρια 3 1 2   1                     
Δ Μαθήτρια 4 3                           
Ε Μαθητής 1   3         1 2 3 1 3       
Ζ Μαθητής 2   1                         
Η Μαθητής 3               3             
Θ Μαθητής 4             3               
Ι Μαθητής 5         2 1 2     3 1 2     
Κ Μαθητής 6     1   3 3     1   2 3 1   
Λ Μαθητής 7         1 2     2 2   1 2   
Μ Μαθητής 8                         3   
Ν Μαθητής 9     2                       
Ξ Μαθητής 10                             

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 

Τα δεδομένα της κoινωνιόμητρας μπορούν να αναπαρασταθούν με τη μορφή του κoι-
νωνιoγράμματoς, μια ειδική κoινωνιoμετρική τεχνική, που δίνει με διάφορες μορφές 
τη γραφική αναπαράσταση του συνόλου των σχέσεων μιας ομάδας (μαθητικής τάξης 
/ τμήματος). Το κoινωνιόγραμμα επιτρέπει να γίνουν άμεσα και εποπτικά κατανοητές 
oι δομές μιας ομάδας ατόμων (Πίνακας 5). 
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Σύvολο 
βαθμών 

1ή επι-
λογή 

2ή επι-
λογή 

3ή επι-
λογή 

Σύvολο προ-
τιμήσεων 

Α 3 1 0 0 1 
Β 7 1 2 0 3 
Γ 4 0 1 2 3 
Δ 3 1 0 0 1 
E 13 3 1 2 6 
Ζ 1 0 0 1 1 
H 3 1 0 0 1 
Θ 3 1 0 0 1 
Ι 11 1 3 2 6 
K 14 3 1 3 7 
Λ 10 0 4 2 6 
Μ 3 1 0 0 1 
Ν 2 0 1 0 1 
Ξ 0 0 0 0 0 

Πίνακας 5: Σύνολα προτιμήσεων 

Παρατηρήσεις: 
- Ο H και ο Θ είναι μαθητές από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον (Βουλγαρία). 
- Ο Ζ είναι ο μαθηής με Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. 
- Ο E είναι ο μαθητής διαζευγμένων γονιών. 
- Ο Ξ δεν συμμετείχε στη διεξαγωγή του κοινωνιογράμματος. 

Αποτελέσματα 

 Παρατηρούμε ότι το πιο δημοφιλές παιδί είναι το Κ, και ακολουθούν το Ε, το Ι 
και το Λ. Επίσης το Κ είναι επιλεκτέο, ανεξαρτήτως θέσης από την πλειοψηφία 
(7/13). 

 Το παιδί Λ μπορεί να μην είναι η 1η επιλογή κανενός αλλά πλειοψηφεί ως 2η 
επιλογή. 

Συμπεράσματα 

Η μελέτη και η ερμηνεία της κoινωνιόμητρας και του κoινωνιoγράμματoς οδηγούν σε 
διαπιστώσεις για τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, τις διαφoρoπoιήσεις τους, τις α-
μοιβαίες επιλογές μεταξύ δύο ή τριών μαθητών κτλ., που βοηθούν στη συγκρότηση 
των ομάδων εργασίας (Πίνακας 4). Γιατί με βάση τις όπoιες διαπιστώσεις για τη δομή 
της τάξης, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών και την ατoμικότητά τους, ο εκ-
παιδευτικός θα μπορέσει να επέμβει θεραπευτικά. Θα συντελέσει με τον τρόπο αυτό 
στην καλύτερη συγκρότηση των ομάδων, όχι αυθαίρετα, αλλά όσο το δυνατό σύμφω-
να με τις επιθυμίες των μαθητών του, βοηθώντας τους απομονωμένους και χρησι-
μoπoιώντας τους αστέρες για το καλό της τάξης. Eπηρεάζει με αυτό τον τρόπο (προς 
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το καλύτερο) την αμοιβαία προσαρμογή των μαθητών στις μεταξύ τους σχέσεις, εκ-
πληρώνοντας τον όπoιο κoινωνικoπoιητικό του ρόλο (χωρίς αυτό να είναι απόλυτο). 

Τα καθoδηγητικά και διoρθωτικά μέτρα που πρέπει να πάρει ο εκπαιδευτικός, σε κύ-
ριες γραμμές είναι:  

 Μαθητές που δείχνoυν αμoιβαία προτίμηση, αν είναι δυνατό να μπαίνουν στην 
ίδια ομάδα. 

 Για τον κάθε μαθητή ή μαθήτρια να ικανοποιείται μία τoυλάχιστoν επιθυμία / 
προτίμηση. 

 Μαθητές που δεν είναι επιθυμητoί από κάποιους, να μην μπαίνoυν σε ομάδες 
με αυτούς τους συμμαθητές τους που δεν τους αποδέχoνται. 

 Οι απoμoνωμένoι μαθητές να τoπoθετoύνται σε ομάδες με συμμαθητές τους, 
που αφενός οι ίδιοι εκλέγουν / πρoτιμoύν, και αφετέρου σε αυτή από τις ομάδες 
που παρoυσιάζει τη χαμηλότερη αντίσταση προς αυτούς (και όχι περισσότερoι 
από ένας στην κάθε ομάδα). 

 Να επιτρέπεται μια σχετική κινητικότητα μεταξύ των μελών των ομάδων. 
 Στην ομάδα oι μαθητές να εναλλάσσουν τους ρόλους ως προς τις εργασίες (με-

ταφορά των οργάνων, μετρήσεις κτλ.). 

Τέλος, προυπόθεση ηταν η προσοχή στηv τήρηση απόλυτης εχεμύθειας ως προς τις 
προτιμήσεις / επιλογές τωv μαθητώv ώστε vα αποκλειστεί κάθε εvδεχόμεvο τυχαίας 
διαρροής και καταστράφηκαν τα κοιvωvιομετρικά τεστ αμέσως μετά τηv ολοκλήρω-
ση της συγκρότησης τωv ομάδωv. 
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Κουκλοθέατρο στην Ειδική Εκπαίδευση: Ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα 

Χατζή Αθανασία 
Ειδική Παιδαγωγός, Μ.Ed  
chatzi.nancy@gmail.com 

Περίληψη 

Το κουκλοθέατρο αποτελεί ένα σημαντικό μέσο ψυχαγωγίας για το παιδί, καθώς απο-
τελεί έναν τρόπο αντίληψης τόσο του κόσμου και της κοινωνίας, όσο και του ίδιου 
του, του εαυτού. Το θέμα του προγράμματος ήταν η διδασκαλία της κυκλοφοριακής 
αγωγής, μέσω του κουκλοθέατρου, και σκοπός του ήταν η βελτίωση των επικοινω-
νιακών δεξιοτήτων και η αποτελεσματικότερη κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων 
με αναπηρία. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016 και είχε διάρ-
κεια τρεις μήνες. Συμμετείχαν 15 ενήλικα άτομα ηλικίας 18-30 ετών με νοητική υ-
στέρηση και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, υψηλής λειτουργικότητας, καθώς και 
1 άτομο ηλικίας 18 ετών με ψυχικές διαταραχές. Το πρόγραμμα στηρίχθηκε στην ο-
μαδοσυνεργατική μέθοδο, στη βιωματική διδασκαλία, στη χρήση ψηφιακών εργαλεί-
ων και στην αξιοποίηση προϋπάρχουσων γνώσεων και εμπειριών των ατόμων. Με 
την ολοκλήρωση του προγράμματος, επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σε σημαντικό βαθ-
μό, καθώς τα εμπλεκόμενα άτομα σημείωσαν βελτίωση στην συμπεριφορά τους ως 
προς την κυκλοφορία τους, την αρμονική συνύπαρξη σε μια ομάδα αλλά την λεπτή 
κινητικότητα.  

Λέξεις- κλειδιά: κουκλοθέατρο, ειδική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή, κοινωνική εν-
σωμάτωση 

«Το θέατρο είναι κάτι σαν μέσο, που μας επιτρέπει ν’ αναδυθούμε 
από  μέσα μας, να ολοκληρώσουμε τον εαυτό μας» 

                                                                                                                       Γκροτόφσκι 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το κουκλοθέατρο έχει αναγνωριστεί ως ιδιαίτε-
ρα δημοφιλές και διαδεδομένο μέσο για την εκπαίδευση και τη θεραπεία ατόμων που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κυρίως στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
(Κουτσογιάννης, 2001). Αντίστοιχα, παιχνίδι και τέχνη καταξιώνονται ως διαδικασίες 
αναπαραστατικές, καθώς παιδί και καλλιτέχνης προβάλλουν τον εσωτερικό τους κό-
σμο (Παρούση, 2012). Υπάρχουν, εσωτερικές ανάγκες για να μπορεί η έκφραση 
πραγματικά ελεύθερη να απηχεί, και όχι επιβολή ρόλων, θεμάτων και καταστάσεων 
κατά παραγγελία. 

Το θεατρικό παιχνίδι, ως μέθοδος, μεταφέρει την ουσία της τέχνης στον κόσμο των 
παιδιών και τους μιλά με τη γλώσσα του θεάτρου στο παιχνίδι τους (Παναγιωτακο-
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πούλου, 2007). Είναι μια ψυχοπαιδαγωγική και καλλιτεχνική θεατρική διαδικασία και 
μέθοδος, που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παίζουν και να επικοινωνούν στην ο-
μάδα με βάση τις ανάγκες τους, κινητοποιώντας την έμπνευση των ιδεών και τη φα-
ντασία τους, ιδιαίτερα, μέσω της σωματικής τους έκφρασης, σε θεατρικό ρόλο να α-
ναπαριστούν καταστάσεις αυτοσχέδιες και εφήμερες (Μαρκόπουλος, 2003). 

Το κουκλοθέατρο στην ειδική εκπαίδευση 

Ανάμεσα λοιπόν, στα μέσα και υλικά του παιχνιδιού βρίσκεται το κουκλοθέατρο και 
με τη σειρά της η κούκλα, και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
εκπαίδευση προσαρμοσμένα στην ηλικία του παιδιού και στις εκπαιδευτικές του ανά-
γκες, αλλά και ως  αντικείμενο έκφρασης των συναισθημάτων (Pélicand, Gagnayre, 
Sandrin-Berthon & Aujoulat, 2006). Ταυτόχρονα, με την χρήση της κούκλας το παιδί 
εξασκείται στην εκτέλεση οδηγιών και την μιμητική του ικανότητα (Parton, 1970).  
Σε ένα παιδί με αυτισμό για παράδειγμα η δεξιότητα της μίμησης είναι πολύ χρήσιμη, 
διότι μέσω της μίμησης μπορεί να καταφέρει να αποκτήσει δεξιότητες αυτοεξυπηρέ-
τησης (Happé, 1998). 

Αξιοσημείωτα είναι τα συμπεράσματα της έρευνας των Schrandt, Townsend & Poul-
son (2009) όπου πρωταγωνιστούσε η χρήση της κούκλας, μέσω της οποίας διδάχθηκε 
η ικανότητα της ενσυναίσθησης και κοινωνικές δεξιότητες σε αυτιστικά παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας. τα οποία εμφάνισαν θετικές επιδόσεις στις προαναφερθέντες δεξιό-
τητες.  

Το κουκλοθέατρο μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο θεραπείας σε 
ενήλικα άτομα με αναπηρίες. Η θεραπεία, ασφαλώς, μπορεί να αφορά τόσο τα παιδιά 
όσο και τους ενήλικες. Τα άτομα με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας έχουν ανάγκη τη 
δράση και την ανεξαρτησία. Σύμφωνα με την Aronoff (1994), μπορεί το ατομικό 
«δυναμικό» να αναπτυχθεί στο κοινωνικό πλαίσιο με σκοπό την ενδυνάμωση, μέσω 
της κούκλας και του κουκλοθέατρου, ενός «περιθωριοποιημένου» μέσου, που θα α-
ποτελέσει το κίνητρο για τα άτομα με αναπηρία να επιτύχουν το στόχο τους και τη 
βελτίωση της καθημερινότητάς τους (Λενακάκης, 2008). 

Υλοποίηση του προγράμματος 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνθηκε σε ενήλικα άτομα ηλικίας 18-30 ετών με 
νοητική υστέρηση και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, υψηλής λειτουργικότητας. 
Επιπλέον συμμετείχε και ένα άτομο  ηλικίας 18 ετών με ψυχικές διαταραχές. 

Η θεραπεία μέσω κούκλας είναι μια εξελικτική και δυναμική διαδικασία, η οποία πε-
ριλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια (Μαγουλιώτης, 2006). Αρχικά, τέθηκαν οι στόχοι οι 
οποίοι ήταν οι εξής:  

 Να ευαισθητοποιηθεί η λεπτή κινητικότητα των ατόμων. 
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 Να γίνει παραγωγή προφορικού λόγου μέσα από την επεξεργασία κάποιου έργου. 
 Να εκφράσουν τα άτομα τα συναισθήματά τους. 
 Να γνωρίσουν από κοντά τη χαρά της  δημιουργίας μέσα σε μια οργανωμένη ο-

μαδική εργασία. 
 Να μπορούν να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε μια 

ομαδική εργασία. 
 Να συνεργαστούν ομαδικά. 
 Να παίξουν, να χαρούν και να διασκεδάσουν. 
 Να κοινωνικοποιηθούν. 
 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βασικές ως προς το θέμα έννοιες (σήμανση, 

φωτεινοί σηματοδότες, παράβαση, πρόστιμο, πρόληψη, μονόδρομος…) 
 Να γνωρίσουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ.) 
 Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή αγωγή ως οδηγοί ποδηλάτων, ως πεζοί και ως ε-

πιβάτες μέσων μαζικής μεταφοράς. 
 Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση. 
 Να προσεγγίσουν το θέμα διαθεματικά με το μάθημα της Μουσικής Αγωγής και 

το μάθημα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. 

Η ομάδα των ατόμων παρακολούθησε μέσω οπτικοακουστικού υλικού βίντεο με πα-
ραστάσεις κουκλοθέατρου. Ακολούθησε η επιλογή του θέματος, το οποίο αφορούσε 
την κυκλοφοριακή αγωγή. Επιλέχτηκε το συγκεκριμένο θέμα διότι, είναι ύψιστης ση-
μασίας για την κοινωνική ένταξη και την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. 
Σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό, δημιουργήθηκαν βιωματικά παιχνίδια 
που σχετίζονταν με κανόνες του κώδικα κυκλοφορίας τα οποία συνδυάστηκαν με εκ-
παιδευτική εκδρομή σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Στην συνέχεια, τα εκπαιδευό-
μενα άτομα (για την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου) χωρίστηκαν σε ο-
μάδες ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, για την κατασκευή των κουκλών. Οι 
κούκλες δημιουργήθηκαν από απλά υλικά προσαρμοσμένα στα χέρια των ατόμων. 
Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως στο πρόγραμμα, δε συμμετείχαν άτομα με κινητι-
κές αναπηρίες των άνω άκρων. Αφού ολοκληρώθηκε το στάδιο κατασκευής κούκλας, 
με την καθοδήγηση του εμψυχωτή- εκπαιδευτή, δημιουργήθηκε το σενάριο της θεα-
τρικής παράστασης μέσω της δημιουργικής γραφής. 

Μετά την επιλογή της σωστής κούκλας με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί για τη 
δραστηριότητα, ακολούθησε το «χτίσιμο» του χαρακτήρα, η κατασκευή του ήρωα και 
η δημιουργία της ιστορίας (πλοκή του έργου), ενώ επιλέχθηκαν και οι κατάλληλοι 
συνεργάτες (για τη μουσική, το φωτισμό, κλπ.) οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στην διεξαγωγή της παράστασης.     
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Αξιολόγηση 

Το συγκεκριμένο project υλοποιήθηκε με άξονα τη βιωματική διδασκαλία. Πραγμα-
τοποιήθηκε ποιοτική διαμορφωτική αξιολόγηση του συγκεκριμένου project και ε-
φαρμόστηκε σε όλη τη διάρκειά του. Η εκπαιδευτικός- εμψυχωτής κατέγραφε στο 
ημερολόγιο το βαθμό ανταπόκρισης των ατόμων στις δραστηριότητες. Παρατηρούσε 
τον τρόπο συνεργασίας των ατόμων, κατά τη διάρκεια των δράσεων. Η αξιολόγηση 
ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης στους γονείς των ατό-
μων.  
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Συμπεράσματα 

Αξιολογώντας τα προϊόντα που παρήγαγαν τα άτομα και τις αλλαγές στη συμπεριφο-
ρά τους, τα συμπεράσματα ήταν τα ακόλουθα: 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μετά την λήξη του προγράμματος ότι τα άτομα που 
συμμετείχαν εφάρμοζαν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας μέσω του σεναρίου που 
επεξεργάστηκαν. Ανακαλούσαν τους ήρωες, στην μνήμη τους μιμώντας τις πρότυπες  
συμπεριφορές τους, διορθώνοντας μάλιστα και τα υπόλοιπα άτομα που δεν συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα. Επίσης, κατά την διάρκεια ενός περιπάτου τα περισσότερα άτο-
μα εμφάνισαν στοιχεία υπευθυνότητας προσέχοντας περισσότερο την κυκλοφορία 
τους στον δρόμο. Συγκεκριμένα, έλεγχαν τα φανάρια και κοιτούσαν δεξιά και αριστε-
ρά τον δρόμο πριν περάσουν. Έντονη ήταν και η αλλαγή της συμπεριφοράς τους στα 
μέσα μαζικής κυκλοφορίας (λεωφορείο), καθώς ήταν περισσότερο ευγενική, και προ-
σεκτική. Συνεπώς παρατηρήθηκε, πως μέσω αυτής της μεθόδου εκπαίδευσης,  μπο-
ρούν να εκπαιδευτούν άτομα με αναπηρίες και η μάθηση να είναι διασκεδαστική και 
αποτελεσματικότερη (Κοντογιάννη, 2011). Επιπλέον, τα άτομα μετά την συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα βελτιώθηκαν στην λεπτή κινητικότητα, καθώς κατασκεύασαν 
κούκλες. Παράλληλα, προσπάθησαν να γράψουν απλούς διαλόγους, οι οποίοι στη 
συνέχεια εξελίχτηκαν σε θεατρικά σκετς, γεγονός που συντέλεσε στην βελτίωση των 
επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και της δημιουργικής σκέψης και γραφής. Συγχρό-
νως, τα άτομα που συμμετείχαν στην δράση αυτή, κατάφεραν να λειτουργούν σε μια 
ομάδα αρμονικά αλλά και να συνεργαστούν για την δημιουργία της θεατρικής παρά-
στασης. Μάλιστα δημιουργήθηκαν κάποιες φιλίες που δεν υπήρχαν πριν την συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα. 
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι αγγλόφωνες χώρες έχουν εισαγάγει ένα διαφορετικό μο-
ντέλο εκπαίδευσης με μεγάλο βαθμό αποκέντρωσης που έχει επιφέρει αρκετές αλλα-
γές στο παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Αρκετές από τις αλ-
λαγές αυτές έχουν επηρεάσει, όπως είναι φυσικό, και τους διευθυντές, καθώς έχει 
διαφοροποιηθεί εν γένει η φιλοσοφία των προσδοκιών ως προς τον ρόλο τους. Αλλά-
ζοντας τον ρόλο, άλλαξαν (και πλήθυναν) οι απαιτήσεις και ως εκ τούτου διατυπώθη-
κε η ανάγκη για τον σαφή προσδιορισμό ενός πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, 
με αποτέλεσμα κάθε χώρα να καταρτίσει πλέον συγκεκριμένες προδιαγραφές και κρι-
τήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του σχολικού διευθυντή. Η πα-
ρούσα εργασία εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο επιλογής σχολικών διευθυντών στις 
Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αγγλία, τη Σκωτία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.  

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικοί διευθυντές, κριτήρια επιλογής, αγγλόφωνες χώρες 

Τα αγγλόφωνα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν καθιερώσει ένα υψηλό βαθμό αυτο-
νομίας και αποκέντρωσης εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου, γεγονός που επέφερε αρ-
κετές μεταβολές σε διάφορες λειτουργίες της σχολικής μονάδας. Μία βασική από αυ-
τές ήταν ο διοικητικός ρόλος του διευθυντή, ο οποίος διευρύνθηκε σημαντικά και α-
πέκτησε ένα πιο εκτεταμένο σύνολο αρμοδιοτήτων. Οι αρμοδιότητες αυτές απομα-
κρύνονταν από το σύνηθες πλαίσιο εκπαιδευτικών γνώσεων και απαιτούσαν ένα επι-
πλέον σύνολο διαφόρων ικανοτήτων, οδηγώντας στην ανάδυση μιας φιλολογίας σχε-
τικά με τον νέο χαρακτήρα του ρόλου του διευθυντή, τον κατάλληλο τρόπο για την 
προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων με προγράμματα επιμόρφωσης, αλλά και την ανά-
πτυξη προγραμμάτων προετοιμασίας των επίδοξων διευθυντών.  βάσει των οποίων 
κρίνεται η υποψηφιότητα, η πρόσληψη και σε βάθος χρόνου τελικά και η παραμονή 
του. Η αρχή έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 με τη δημιουργία ενός φορέα, 
μέλημα του οποίου θα ήταν πρώτα η διατύπωση εθνικών προτύπων σχολικής ηγεσίας 
και μετά η χρήση αυτών στα συστήματα αδειοδότησης ή πιστοποίησης των σχολικών 
διευθυντών. Τα ίδια ίχνη ακολούθησαν και άλλες αγγλόφωνες χώρες όπως ο Κανα-
δάς, η Αγγλία και η Σκωτία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. 

Ηνωμένες Πολιτείες 

Στις Η.Π.Α. η αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής εδράζεται ιδεολογικά σε πλήθος 
μελετών που υποστηρίζουν ότι οι σχολικοί ηγέτες φέρουν σημαντικό μέρος της ευθύ-
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νης για την επιτυχία των μαθητών – είναι χαρακτηριστικό το ότι η μετα-ανάλυση των 
Waters, Marzano & McNulty (2003) αναφέρει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 
1970 έχουν δημοσιευτεί πάνω από 5000 εργασίες που εξετάζουν την επίδραση της 
ηγεσίας στην πρόοδο των μαθητών, διατυπώνοντας 21 συγκεκριμένους τομείς.  

Με βάση αυτά, η θέση του διευθυντή σχολικής μονάδας χαρακτηρίζεται ως διακριτό 
επάγγελμα (profession) με συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο που περιλαμβάνει την ε-
φαρμογή της σχολικής πολιτικής, την ευθύνη για τη διαμόρφωση και εφαρμογή του 
προγράμματος σπουδών και τη διοίκηση του προσωπικού. Αν και δεν υπάρχει αυστη-
ρά καθορισμένη πολιτική από το Υπουργείο Παιδείας (Department of Education) λό-
γω αφενός του πολιτειακού συστήματος και αφετέρου του μεγάλου βαθμού αποκέ-
ντρωσης, αυτό που ισχύει σε γενικές γραμμές είναι ότι πρέπει να διαθέτουν τυπικές 
γνώσεις σε προπτυχιακό επίπεδο (με πρόγραμμα που περιλαμβάνει παιδαγωγική και 
διδακτική, ψυχολογία και ανάπτυξη προγράμματος σπουδών), διδακτική εμπειρία, 
μεταπτυχιακό στη διοίκηση της εκπαίδευσης (με πρόγραμμα που καλύπτει θέματα 
όπως τα οικονομικά της σχολικής μονάδας, εκπαιδευτική πολιτική, ηγεσία και νομικό 
πλαίσιο) και πρακτική εξάσκηση που γίνεται στα πλαίσια αυτού. 

Το 1994 το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής για την Εκπαιδευτική Διοίκηση (National 
Policy Board for Educational Administration) δημιούργησε τη Διαπολιτειακή Κοινο-
πραξία Πιστοποίησης των Σχολικών Ηγετών (Interstate School Leaders Licensure 
Consortium), στόχος της οποίας θα ήταν σε πρώτη φάση να διατυπώσει Πρότυπα για 
το επάγγελμα αυτό ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα. 
Δύο χρόνια αργότερα το πρώτο κείμενο που προσδιόριζε τα επαγγελματικά Πρότυπα 
για Σχολικούς Ηγέτες ήταν γεγονός, με δύο αναθεωρήσεις το 2008 και το 2016. Πάνω 
σε αυτό στηρίχθηκε η ανάπτυξη μιας διαδικασίας πιστοποίησης που θεωρήθηκε ως 
μια από τις ατραπούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αναβαθμιστεί το 
επάγγελμα των διευθυντών. Πρόκειται για πιστοποιητικό που χορηγείται μετά από 
εξετάσεις (School Leadership Licensure Assessment, SLLA) και που θεωρείται απα-
ραίτητο προσόν για έναν μελλοντικό διευθυντή σε αρκετές πολιτείες. Σε αυτές τις ε-
ξετάσεις προσδιορίζεται και αξιολογείται ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα πρέπει να 
κατέχει ο υποψήφιος για να θεωρηθεί επαρκής και αποτελεσματικός στη νέα του θέ-
ση. Λόγω της αυτονομίας των πολιτειών, θα πρέπει οι υποψήφιοι να ενημερώνονται 
πριν δώσουν τις εξετάσεις για τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προδιαγραφές που 
έχει προσδιορίσει η κάθε πολιτεία και τις ελάχιστες απαιτήσεις επιτυχίας (π.χ. για την 
Καλιφόρνια είναι 173/200, για την Λουιζιάνα 166, στη Βιρτζίνια, στη Βόρεια Καρο-
λίνα και στο Νιού Τζέρσεϋ είναι 163 και στο Μισισιπή είναι 169).  

Καναδάς 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στον Καναδά είναι εντελώς αποκεντρωμένο με την ευθύνη 
να έχει μετατεθεί αποκλειστικά στην κάθε μία από τις δέκα επαρχίες – είναι χαρακτη-
ριστικό ότι στην κυβέρνηση με τα περίπου 30 υπουργεία δεν υπάρχει αντίστοιχο για 
την παιδεία. Οι δύο μεγαλύτερες αγγλόφωνες επαρχίες είναι το Οντάριο και η Αλ-
μπέρτα που έχουν σχεδόν ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα και πολιτική ως προς το θέμα 
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των σχολικών διευθυντών: οι υποψήφιοι επιλέγονται, τοποθετούνται και επιμορφώ-
νονται από τις σχολικές περιφέρειες – η μόνη διαφορά είναι ότι στην Αλμπέρτα οι 
σχολικοί διευθυντές ανήκουν στην συνδικαλιστική ένωση με τους εκπαιδευτικούς, 
ενώ στο Οντάριο απομακρύνθηκαν από την αντίστοιχη ένωση το 2008. Έχουν διατυ-
πωθεί πρότυπα ηγεσίας τα οποία λειτουργούν σαν βάση για την επαγγελματική ανά-
πτυξη των διευθυντών, αλλά με τρόπο που επιτρέπει την προσαρμογή στις τοπικές 
συνθήκες και ιδιαιτερότητες.  

Στην Αλμπέρτα δημιουργήθηκε το 2003 η Επιτροπή για τη Μάθηση (Alberta Com-
mission on Learning) δημοσίευσε μια αναφορά στην οποία υποστήριζε ότι οι εκπαι-
δευτικοί που επιλέγονται ως διευθυντές χρειάζονται ένα εύρος δεξιοτήτων και ως εκ 
τούτου θα έπρεπε να διατυπωθούν πρότυπα ποιότητας με σαφώς διατυπωμένες απαι-
τήσεις ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου 
διευθυντή. Την άνοιξη του 2009, το υπουργείο παιδείας της Αλμπέρτα εξέδωσε για 
εθελοντική χρήση από τους υπεύθυνους το αντίστοιχο κείμενο (Principal Quality 
Practice Guideline) που περιέχει  τις απαιτούμενες δεξιότητες για την άσκηση της 
σχολικής διεύθυνσης: δημιουργία καλών σχέσεων, δημιουργία οράματος, αξιών και 
στόχων, καλλιέργεια κουλτούρας μάθησης, παροχή ποιοτικής διδασκαλίας, προώθη-
ση της ανάπτυξης των ηγετικών ικανοτήτων εντός του σχολείου, διαχείριση της λει-
τουργίας και των πόρων του σχολείου και, τέλος, κατανόηση του ευρύτερου πολιτι-
κού, κοινωνικο-οικονομικού, θεσμικού και πολιτισμικού πλαισίου που επηρεάζει το 
σχολείο.  

Στο πολυπληθέστερο Οντάριο ισχύει από το 2006 το Πλαίσιο Ηγεσίας (Ontario Lead-
ership Framework) το οποίο χρησιμοποιείται αφενός για να περιγράψει τις πρακτικές 
και τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας και αφετέρου για να 
βοηθήσει στην επιλογή, πρόσληψη, επιμόρφωση και παραμονή των σχολικών διευθυ-
ντών. Βάσει αυτού προσφέρεται από το εκπαιδευτικό κολλέγιο του Οντάριο το Πρό-
γραμμα Πιστοποίησης Διευθυντών (Principals Qualification Program) το οποίο απο-
τελεί μέρος των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων διευθυντών (Murakami, 
Törnsén & Pollock, 2014). 

Αγγλία - Ουαλία 

Η Αγγλία διατύπωσε για πρώτη φορά το 2000 συγκεκριμένα Εθνικά Πρότυπα για τη 
σχολική Διεύθυνση τα οποία έχουν αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί αρκετές φορές. Η 
πρόσφατη επανέκδοση του 2015 αυτοπροσδιορίζεται ως “departmental advice” («υ-
πηρεσιακό συμβουλευτικό κείμενο»), που δεν έχει θεσμοθετηθεί επίσημα και απευ-
θύνεται σε εν ενεργεία και υποψήφιους διευθυντές, καθώς και σε διάφορους φορείς, 
με σκοπό να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη προς τους σχολικούς διευθυντές, να καλ-
λιεργήσει βλέψεις και προσδοκίες, να εξασφαλίσει υψηλά στάνταρ για τα σχολεία της 
χώρας και να ενδυναμώσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό; Θεωρώντας εκ προοιμίου ότι οι σχολικοί 
διευθυντές κατέχουν μια θέση που αφενός διαμορφώνει το επάγγελμα του εκπαιδευ-
τικού και ταυτόχρονα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, καθώς οι αξίες τους 
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καθορίζουν τα επιτεύγματα του σχολείου τους και είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευ-
ση της παρούσας γενεάς παιδιών αλλά και των επόμενων.  

Στο κείμενο των Εθνικών Προτύπων προσδιορίζονται ακολούθως τέσσερις βασικοί 
τομείς δεξιοτήτων 

 Χαρακτηριστικά και γνώσεις (qualities and knowledge) 
 Μαθητές και προσωπικό (pupils and staff) 
 Συστήματα και διαδικασίες (systems and processes) 
 Το αυτό-βελτιούμενο σχολικό σύστημα (The self-improving school system) 

ενώ εντός του κάθε τομέα διατυπώνονται έξι βασικά χαρακτηριστικά τα οποία ανα-
μένεται να διαθέτουν οι σχολικοί διευθυντές, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής. 

- Α’ τομέας δεξιοτήτων, «χαρακτηριστικά και γνώσεις»: οι σαφείς αρχές και ο 
ηθικός σκοπός, αισιοδοξία και θετικές σχέσεις εντός και εκτός της σχολικής 
μονάδας, παραδειγματική ηγεσία, γνώση και ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά 
συστήματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, διοικητική οξύνοια, επικοι-
νωνία του σχολικού οράματος 

-  Β’ τομέας δεξιοτήτων, «μαθητές και προσωπικό»: η διασφάλιση ισότητας για 
τους μαθητές και της ποιοτικής διδασκαλίας, επαγγελματική ανάπτυξη προ-
σωπικού, η λογοδοσία, 

-  Γ’ τομέας δεξιοτήτων, «συστήματα και διαδικασίες»: η αποτελεσματικότητα 
και η διαφάνεια, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η χρήση των διαθέσιμων πό-
ρων, η καλλιέργεια της διάχυτης ηγεσίας 

- Δ’ τομέας δεξιοτήτων, «το αυτοβελτιούμενο σχολείο»: συνεργασία με άλλα 
σχολεία, φορείς, την κοινωνία, επιμόρφωση και ανάπτυξη προσωπικού, χρήση 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, προώθηση της αξίας της εκπαίδευσης. 

Με σκοπό να πιστοποιούνται τα επιθυμητά προσόντα ενός σχολικού διευθυντή θε-
σμοθετήθηκε το 2004 το Εθνικό Επαγγελματικό Πιστοποιητικό (National 
Professional Qualification for Headship, NPQH), το οποίο χορηγείται ύστερα από πα-
ρακολούθηση 5 κύκλων μαθημάτων, πρακτική εξάσκηση σε σχολείο και τελικές εξε-
τάσεις, με περαιτέρω δυνατότητα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Υπάρχουν 
ανάλογα πιστοποιητικά και για διευθυντές σχολικών τμημάτων ή υποδιευθυντές σχο-
λείων (National Professional Qualification for Middle Leadership, National Profes-
sional Qualification for Senior Leadership) και για διευθυντές κέντρων προσχολικής 
αγωγής (National Professional Qualification in Integrated Centre Leadership ). Έως 
τον Φεβρουάριο του 2012 η κατοχή του πιστοποιητικού αυτού ήταν αναγκαία προϋ-
πόθεση για όλους τους νεοδιοριζόμενους διευθυντές στην Αγγλία και την Ουαλία. Η 
έλλειψη, όμως, υποψηφίων σχολικών διευθυντών που σημειώνεται την τελευταία δε-
καετία στη χώρα για διάφορους λόγους επέβαλε αλλαγή πολιτικής και έτσι ισχύει 
πλέον μόνο για την Ουαλία, ενώ έγινε προαιρετική για την Αγγλία ώστε να υπάρχει 
μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών (National College for School Leadership, 2012).  
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Σκωτία 

Στη Σκωτία, ο ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας των εκπαιδευτικών General Teaching 
Council for Scotland έχει διατυπώσει ένα παρόμοιο κείμενο Προτύπων (The Stand-
ards for Leadership and Management), το οποίο προσδιορίζει ως εξής τα καθήκοντα 
των σχολικών διευθυντών: 

- καθιερώνουν, υποστηρίζουν και ενισχύουν την κουλτούρα της αυτό-
αξιολόγησης για το σκοπό της σχολικής βελτίωσης 

- προωθούν την ανάπτυξη του προσωπικού, ώστε να υποστηριχθεί η κουλτούρα 
και η πρακτική της μάθησης 

- εξασφαλίζουν διαρκή, υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση για όλους 
τους μαθητές 

- δημιουργούν και υποστηρίζουν συνεργασίες με τους μαθητές, τις οικογένειές 
τους και σχετικούς παράγοντες ώστε να διαγνώσουν και να καλύψουν τις ανά-
γκες όλων των μαθητών 

- κατανέμουν αποτελεσματικά τους πόρους σύμφωνα με τις διατυπωμένες 
στρατηγικές και λειτουργικές προτεραιότητες 

Οι υποψήφιοι σχολικοί διευθυντές είχαν τη δυνατότητα μέχρι πέρσι να κατακτήσουν 
αυτά τα Πρότυπα μέσω δύο πιστοποιήσεων: το “Scottish Qualification for Headship” 
που παρεχόταν από διάφορα πανεπιστήμια και το “Flexible Route to Headship” που 
απονεμόταν από τον φορέα που ασχολείται με την Παιδεία της Σκωτίας (Education 
Scotland). Πλέον και οι δύο προαναφερθείσες αντικαθίστανται από την πιστοποίηση 
“Into Headship” του νεοσύστατου Scottish College for Educational Leadership, η ο-
ποία συνιστά μεταπτυχιακό πρόγραμμα 60 μονάδων με δυνατότητα να οδηγήσει και 
σε πλήρη μεταπτυχιακό τίτλο 180 μονάδων στην ηγεσία. Ορίζεται επίσης ότι η επιτυ-
χής ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι υποχρεωτική για όλους τους νέους διευ-
θυντές από τον Αύγουστο του 2019. 

Και στις τρεις πιστοποιήσεις, οι ικανότητες που αναμένεται να διαθέτει ο υποψήφιος 
διευθυντής αφορούν τους τομείς της σχολικής βελτίωσης (επαγγελματικές αξίες και 
προσωπική δέσμευση), τη δημιουργία στρατηγικού οράματος και της επικοινωνίας 
(διαπροσωπικές σχέσεις), της ανάπτυξης του προσωπικού, της διασφάλισης υψηλού 
επιπέδου διδασκαλίας και μάθησης, της δημιουργίας συνεργασιών και της διαχείρι-
σης των πόρων. 

Αυστραλία 

Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο για τη Διδασκαλία και τη Σχολική Ηγεσία (Australian 
Institute for Teaching and School Leadership) έχει διατυπώσει από το 2011 το «Επαγ-
γελματικό πρότυπο για σχολικούς διευθυντές και τα προφίλ ηγεσίας» (Australian Pro-
fessional Standard for Principals and the Leadership Profiles), βάσει του οποίου υ-
πάρχουν τρεις απαιτήσεις ηγεσίας:  
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 όραμα και αξίες,  
 γνώση και κατανόηση,  
 προσωπικά χαρακτηριστικά, κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες 

οι οποίες ενεργοποιούνται από τις ακόλουθες επαγγελματικές πρακτικές 

 την ηγεσία της διδασκαλίας και της μάθησης 
 την ανάπτυξη του εαυτού και των άλλων 
 την ηγεσία της βελτίωσης, της καινοτομίας και της αλλαγής 
 την ηγεσία της διοίκησης 
 τη συνεργασία με την κοινότητα. 

Στη γειτονική Νέα Ζηλανδία η μελέτη Kiwi Leadership for Principals (2008) είχε σαν 
στόχο να παρουσιάσει ένα μοντέλο ηγεσίας που αντανακλά τα χαρακτηριστικά, τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται στο συγκεκριμένο πλαίσιο των σχολείων 
της χώρας. Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης έπρεπε να ληφθεί υπόψη  καθώς 
α) το εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει έναν από τους μεγαλύτερους βαθμούς αυ-
τονομίας και αποκέντρωσης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και β) υπάρχει σημαντική 
ανομοιογένεια μεταξύ των σχολείων της χώρας. Ενώ για παράδειγμα σε αρκετές χώ-
ρες του ΟΟΣΑ τα σχολεία βρίσκονται κατά 90% σε αστικές περιοχές, στη Νέα Ζη-
λανδία περίπου τα μισά είναι σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, 40% των δημοτι-
κών σχολείων έχουν λιγότερους από 100 μαθητές και σε πολλά από αυτά οι διευθυ-
ντές έχουν και διδακτικά καθήκοντα, σε αντίθεση με τις μεγάλες σχολικές μονάδες 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συγκεντρώνουν έως και 3000 μαθητές.  

Έτσι, η μελέτη για το παρόν και ιδίως το μέλλον του ρόλου των σχολικών διευθυντών 
περιγράφει τα επαγγελματικά πρότυπα που απαιτούνται σε συγκεκριμένους τομείς 
πρακτικής και αποτέλεσε τη βάση για το έγγραφο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασί-
ας των διευθυντών: 

 τη βελτίωση των αποτελεσμάτων όλων των μαθητών, με ιδιαίτερη προσοχή 
στους ιθαγενείς πληθυσμούς Μαορί και Πασίφικα 

 δημιουργία κουλτούρας διδασκαλίας και μάθησης 
 τη δημιουργία αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης (για μαθητές και 

προσωπικό) 
 την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων διοίκησης  
 την ενίσχυση της επικοινωνίας και των σχέσεων με γονείς, άλλα σχολεία και 

την κοινότητα 
 την ανάπτυξη των άλλων σαν ηγέτες. 

Πέρα από τις αναγκαίες δεξιότητες του υποψηφίου, το κείμενο εστιάζει και στις προ-
σωπικές αξίες που θεωρούνται ότι συμπληρώνουν και υποστηρίζουν την ικανότητά 
του να ηγείται ενός σχολείου και είναι κατά σειρά: η ηθική ευθύνη και δέσμευση 
προς τους μαθητές και την κοινότητα, το ισχυρό αίσθημα αυτοπεποίθησης που βοη-
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θάει τον διευθυντή να ηγείται με ακεραιότητα, αφοσίωση και δύναμη ψυχής, διάθεση 
διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης και τέλος καθοδήγηση και υποστήριξη προς 
τους άλλους ώστε να αναδειχθούν νέοι ηγέτες σε διάφορους τομείς της σχολικής 
δραστηριότητες. οι συγγραφείς του κειμένου δείχνουν να ασπάζονται τις αρχές της 
κατανεμημένης ηγεσίας, καθώς θεωρούν ότι η παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη 
ηγετικών δεξιοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών, των μαθητών και άλλων μελών 
της σχολικής κοινότητας ενισχύει την αίσθηση της δέσμευσης για την πραγματοποίη-
ση του οράματος και των στόχων που έχουν τεθεί. 

Τόσο στην Αυστραλία όσο και στη Νέα Ζηλανδία δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτη-
ση εκπαίδευσης ή πιστοποίησης από τους υποψήφιους ή ήδη υπάρχοντες σχολικούς 
διευθυντές, αλλά και οι δύο χώρες προσφέρουν έναν σημαντικό αριθμό προγραμμά-
των επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία θα μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος, 
κρίνοντας από τις προσωπικές του ελλείψεις και ανάγκες.  

Τα κοινά σημεία που παρατηρούνται και σε όλα τα συστήματα είναι η δημιουργία 
ενός αρχικού φορέα που αναγνώριζε τις νέες συνθήκες και ανάγκες αναφορικά με τον 
ρόλο του σχολικού διευθυντή και κατόπιν τη διατύπωση Εθνικών Προτύπων για την 
προετοιμασία και την επιλογή των υποψηφίων. Τα κείμενα αυτά περιέχουν ένα σύνο-
λο γνώσεων και προσωπικών χαρακτηριστικών που συνδυάζονται για τη δημιουργία 
ενός οράματος βελτίωσης του σχολείου, με έμφαση στην ποιοτική διδασκαλία και 
μάθηση που σχετίζεται με την επαγγελματική ανάπτυξη, τη δημιουργία κλίματος συ-
νεργασίας και εξωστρέφειας προς την κοινωνία που ενισχύεται από την αποτελεσμα-
τική διοίκηση και την κατάλληλη χρήση των υλικών και ανθρώπινων πόρων. Παρότι 
σε κάποιες χώρες αποτελούν τη βάση για υποχρεωτική πιστοποίηση, ενώ σε άλλες 
λειτουργούν προαιρετικά, δεν παύουν να χρησιμεύουν ως ένα σαφές εργαλείο που 
λειτουργεί ως πυξίδα τόσο για τους υποψήφιους ή εν ενεργεία διευθυντές, όσο και για 
τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους παράγοντες.  
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Κυβερνοεκφοβισμός: Η σύγχρονη παθογένεια και ο κρίσιμος ρόλος του σχολείου 
και των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπισή του 

Κατσιώπη Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

voulakats@gmail.com 

Περίληψη 

Ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο αποτελεί ένα σχετικά νέο φαινόμενο, καθώς εμφανίστη-
κε τις τελευταίες δεκαετίες ως μια παθογένεια του κυβερνοχώρου. Αποτελεί μια έκ-
φανση του εκφοβισμού που έχει πολλές παραδοσιακές μορφές, όλες τους βλαβερές 
για όσους/ες τον υφίστανται. Ο κυβερνοεκφοβισμός έχει τεθεί στο μικροσκόπιο πολ-
λών ερευνών και μελετών που επιχειρούν να ανιχνεύσουν και να καταγράψουν τις 
αιτίες, τις συνέπειες, τα μέσα πρόκλησης αλλά και τα ποσοτικά στοιχεία για την έ-
κταση του φαινομένου και τα χαρακτηριστικά που διέπουν τόσο τους δράστες όσο 
και τα θύματα. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου είναι 
κρίσιμος στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού. Η παρούσα 
εργασία εστιάζει στις απόψεις και στις εμπειρίες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης για το φαινόμενο του κυβερνοεκφοβισμού. Από αυτές επιβεβαιώ-
νεται πως οι μαθητές/τριες αποφεύγουν να μιλήσουν για το ζήτημα στους/στις δα-
σκάλους/ες τους. Επίσης, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για εκτενέστερη σχετική ε-
πιμόρφωσή των εκπαιδευτικών αλλά και για ανάληψης μια σειράς δράσεων από τη 
σχολική κοινότητα.  

Λέξεις-Κλειδιά: διαδικτυακός εκφοβισμός, κυβερνοχώρος, εκπαιδευτικοί 

Ο εκφοβισμός και οι μορφές του  

Ένα από τα συμπτώματα κοινωνικής παθογένειας είναι ο εκφοβισμός. Σε διάφορες 
μορφές και σε διαφορετικές εκφάνσεις, ο εκφοβισμός δεν αποτελεί χαρακτηριστικό 
της σύγχρονης κοινωνίας αλλά διαχρονικό φαινόμενο, έμφυτο στην ανθρώπινη υπό-
σταση. Επιχειρώντας έναν βασικό ορισμό θα προσδιορίζαμε τον εκφοβισμό ως μια 
επιθετική, με πρόθεση και σκοπιμότητα, πράξη ή συμπεριφορά που ενεργείται από 
ένα ή περισσότερα άτομα σε βάρος άλλου - άλλων που δεν είναι σε θέση να υπερα-
σπιστούν εύκολα τον εαυτό τους (Olweus, 1999; Smith, et al., 2006; Whitney & 
Smith, 1993). Ο παραδοσιακός εκφοβισμός διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
τον σωματικό, τον λεκτικό και τον κοινωνικό (Ockerman, Kramer & Bruno, 2014). 

Πέραν αυτών των τριών μορφών παραδοσιακού εκφοβισμού, καταγράφονται και έξι 
ακόμη επιμέρους μορφές του (Αρτινοπούλου, 2001; Espelage & Swearer, 2003; 
Lidzhegu, 2012; Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007). Συγκεκριμένα είναι ο συναισθημα-
τικός, ο ψυχολογικός, ο σεξουαλικός, ο ρατσιστικός, ο εκφοβισμός με εκβιασμό και ο 
διαδικτυακός εκφοβισμός. 

Σύγχρονη μορφή εκφοβισμού είναι o διαδικτυακός για τον οποίο χρησιμοποιείται ο 
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όρος κυβερνοεκφοβισμός ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Όπως όλες οι μορφές του εκ-
φοβισμού έτσι και ο κυβερνοεκφοβισμός βρίσκει αναγωγή στις σχολικές κοινότητες. 
Πράγματι, ο σχολικός εκφοβισμός (για τον οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς ο όρος 
bullying) αποτελεί φαινόμενο παραβατικότητας στις σχολικές κοινότητες και εκφρά-
ζεται μεταξύ μαθητών, συμμαθητών, συνομηλίκων και μη.  

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

Ο όρος ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cyberbullying) επινοήθηκε από τον Καναδό παι-
δαγωγό Bill Belsey (Belsey, 2007). Ως κυβερνοεκφοβισμός ή διαδικτυακός εκφοβι-
σμός προσδιορίζεται οποιαδήποτε πράξη διατύπωσης εκφοβισμού, απειλής, παρενό-
χλησης και ταπείνωσης, μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και των social media, κινη-
τών τηλεφώνων ή άλλων ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με τον Willard καταγράφονται εννέα διαφορετικές μορφές ηλεκτρονικού 
εκφοβισμού (2007). Συγκεκριμένα είναι οι εξής: 

1.  Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με χυδαία γλώσσα προς ένα πρόσωπο 
(Flaming). 

2. Η παρενόχληση με επανειλημμένη αποστολή προσβλητικών και δυσάρεστων μηνυ-
μάτων μεταξύ δύο ατόμων (Harassment). 

3. Η δυσφήμιση, η συκοφαντία με τον διασυρμό κάποιου ατόμου αποστέλλοντας επι-
βλαβείς ή αναληθείς φήμες προς τρίτους ή δημοσιεύοντας σχετικό υλικό στο διαδί-
κτυο με σκοπό να βλάψουν τη φήμη του ή τις διαπροσωπικές του σχέσεις 
(Denigration). 

4. Η πλαστοπροσωπία, όταν ένα άτομο προσποιείται ότι είναι κάποιο άλλο άτομο με 
σκοπό να το βλάψει δημοσιεύοντας υλικό ή αποστέλλοντας υλικό και προκαλώντας 
κατά συνέπεια προβλήματα σε κάποιον που δεν ευθύνεται (Impersonation). 

5. Η δημοσίευση- διάδοση μυστικών ή ενοχλητικών πληροφοριών καθώς και εικόνων 
στο διαδίκτυο που αφορούν  σε ένα άτομο (Outing). 

6. Η απάτη, όταν ένα κυβερνοεκφοβιστής ξεγελά το θύμα αποσπώντας του σε μια δια-
δικτυακή συνομιλία μυστικά ή ενοχλητικές πληροφορίες τις οποίες διακινεί εν συνε-
χεία σε άλλους (Trickery). 

7. Ο αποκλεισμός ή αποβολή κάποιου από μια διαδικτυακή ομάδα (Exclusion). 
8. Η κυβερνοπαρακολούθηση, κατά την οποία παρενοχλείται υπερβολικά κάποιος και 

επιδιώκεται επίμονα να επέλθει βλάβη στη φήμη του, με απειλές και προκαλώντας 
του, κατά συνέπεια, έντονο φόβο (Cyberstalking). 

Ο κρίσιμος ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού 

Η επικρατούσα άποψη πως ο κυβερνοεκφοβισμός συμβαίνει κυρίως στο οικιακό πε-
ριβάλλον δε μειώνει τον καθοριστικό ρόλο που δύναται να διαδραματίσει και το σχο-
λικό περιβάλλον στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαι-
δευτικοί καλούνται να διαχειριστούν το σύγχρονο αυτό πρόβλημα, αλλά προϋπόθεση 
βασική αποτελεί οι ίδιοι να γνωρίζουν τις διαστάσεις του και να έχουν σφαιρική γνώ-
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ση. Το σχολείο - όπως και η οικογένεια άλλωστε - καλείται να καταστήσει σαφές 
στους μαθητές πως οι πράξεις κυβερνοεκφοβισμού δεν είναι αποδεκτές συμπεριφο-
ρές. 

Καταγράφεται ωστόσο μια διάχυτη άποψη στους μελετητές πως το σχολικό περιβάλ-
λον δεν είναι ακόμη έτοιμο να αντιμετωπίσει με επάρκεια την πρόκληση του κυβερ-
νοεκφοβισμού. Συμπεραίνουν πως δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης στην 
εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύμφωνα με τους Aoyama & 
Talbert (2010), τα σχολεία άργησαν να ανταποκριθούν στα περιστατικά του εκφοβι-
σμού στον κυβερνοχώρο. Καθυστέρησαν εξάλλου να εντάξουν τον εκφοβισμό μέσω 
διαδικτύου στο πλαίσιο των δράσεών τους (Sharples, Graber, Harrison & Logant, 
2009). Ένας από τους λόγους της καθυστέρησης αποτελεί το γεγονός πως οι εκπαι-
δευτικοί σε γενικές γραμμές υποτίμησαν τη διάσταση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 
Κατά μία άποψη αυτό συνέβη καθώς το φαινόμενο ήταν λιγότερο αντιληπτό σε αυ-
τούς (Snakenborg, Van Acker & Gable, 2011) αλλά και επειδή οι μαθητές ήταν απί-
θανο να τους αναφέρουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τις επιρροές του (Tokunaga, 
2010). Το προσωπικό του σχολείου είναι λιγότερο ενημερωμένο για αυτή τη μορφή 
του εκφοβισμού σε σχέση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό. Αυτό συνεπάγεται ότι το 
προσωπικό του σχολείου δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και γρήγορα σ’ ένα ε-
πεισόδιο ηλεκτρονικού εκφοβισμού (Snakenborg et al., 2011).  

Η Li (2007) παρατήρησε πως αν και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 
τις σημαντικές επιδράσεις του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και ανησυχούν για αυτόν, 
δε θεωρούν πως αυτός αποτελεί πρόβλημα για τα σχολεία. Μάλιστα η μεγαλύτερη 
μερίδα των εκπαιδευτικών δεν αισθάνονται σίγουροι για το πώς να χειριστούν ένα 
περιστατικό ηλεκτρονικού εκφοβισμού, ούτε επίσης γνωρίζουν πώς να εντοπίσουν το 
πρόβλημα όταν εμφανιστεί, αλλά και πώς θα το διαχειριστούν όταν συμβεί.  

Η έρευνα 

Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, σχεδιάστηκε η παρούσα ερευνητική παρέμ-
βαση με σκοπό την προσέγγιση των εμπειριών και των απόψεων των εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με το φαινόμενο του κυβερνοεκφοβισμού. 
Βασικά ζητήματα που συνδέονται με τη διαχείριση της σχολικής κοινότητας και των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τον κυβερνοεκφοβισμό, θα τεθούν στο μικροσκόπιο της 
έρευνας, η οποία θα επιχειρήσει να τα αναλύσει, απαντώντας σε καίρια και κρίσιμα 
ερωτήματα που αποτελούν βασικούς της άξονες. Συγκεκριμένα, σε γενικές γραμμές, 
επιχειρείται να προσεγγιστούν- διερευνηθούν: 

 Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού 
στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Οι εκφάνσεις της συνολικής διαχείρισης του προβλήματος στους κόλπους της εκπαι-
δευτικής κοινότητας. 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα στην κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου.  
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Επιπλέον, θα τεθούν ερωτήματα στους εκπαιδευτικούς από τα οποία θα εξαχθούν συ-
μπεράσματα γύρω από τον τρόπο που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις του 
φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
τις συνέπειές του. Παράλληλα θα επιχειρηθεί να αποτυπωθεί η θεώρηση των εκπαι-
δευτικών γύρω από τον ρόλο του σχολείου και την επάρκεια της κατάρτισης των ιδί-
ων αλλά και οι προτάσεις που οι ίδιοι καταθέτουν για τους τρόπους πρόληψης και 
αντιμετώπισης του προβλήματος. Στόχος της ερευνητικής διαδικασίας αποτελεί η ε-
ξέταση των δεδομένων για το φαινόμενο του κυβερνοεκφοβισμού που θα προκύψουν 
από την ανάλυση των απαντήσεων και η σύγκριση με παρελθοντικές έρευνες και με-
λέτες για το ζήτημα. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα - Το δείγμα 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία τέθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποια είναι τα κυρίαρχα εργαλεία πρόκλησης κυβερνοεκφοβισμού; 
2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην έξαρση του φαινομένου 

του κυβερνοεκφοβισμού; 
3. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι που οι μαθητές δε μιλούν σε κάποιον μεγαλύτερο 

όταν υποστούν κυβερνοεκφοβισμό; 
4. Κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές τους, τους κοινοποιούν συμ-

βάντα κυβερνοεκφοβισμού στα οποία εμπλέκονται οι ίδιοι είτε ως δράστες είτε ως 
θύματα; 

5. Είναι οι εκπαιδευτικοί κατάλληλα προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι για να διαχει-
ριστούν καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού που αφορούν στους μαθητές τους; 

6. Με ποια συχνότητα οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ημερίδες- δράσεις – επιμορφώ-
σεις σχετικές με το φαινόμενο του κυβερνοεκφοβισμού; 

7. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι που η κατάρτισή των εκπαιδευτικών δεν είναι 
επαρκής για την ορθή διαχείριση φαινομένων κυβερνοεκφοβισμού στους μαθητές 
(για όσους εκπαιδευτικούς αυτό ισχύει); 

8. Ποιους λειτουργούς επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί ως πλέον κατάλληλους για την επι-
μόρφωσή τους στο θέμα του κυβερνοεκφοβισμού; 

9. Υπάρχουν επιδράσεις των δημογραφικών μεταβλητών στις ερωτήσεις του ερωτημα-
τολογίου; 

Για την παρούσα έρευνα αξιολογήθηκαν τα στοιχεία των απαντήσεων εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ70, οι οποίοι δίδασκαν κατά το σχολικό 
έτος 2015-2016 σε σχολεία μιας αστικής περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Το τελικό 
δείγμα της αποτελείται από 135 συνολικά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Για την επιλογή του δείγματος βασικό ρόλο διαδραμάτισε η προσβασιμότητα της 
ερευνήτριας στα σχολεία. 

Το δείγμα των 135 εκπαιδευτικών είχε μέση ηλικία τα 43 έτη και τυπική απόκλιση τα 
9,07 έτη, από τους οποίους το 36,57% είναι άνδρες και το 63,43% είναι γυναίκες. Το 
80,60 % ήταν μόνιμοι, ενώ το 52,67 % υπηρετούσε σε 12/θέσιο σχολείο. Επιπλέον, 
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τα χρόνια υπηρεσίας ήταν περίπου ισοδύναμα μοιρασμένα στα 6 – 15, 16 – 25 και 
άνω των 25 ετών, ενώ το 69,33 % ήταν πτυχιούχοι Παιδαγωγικού Τμήματος. 

Για τη διενέργεια της έρευνας αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο καθώς αποτελεί αφε-
νός την καταλληλότερη μέθοδο για τη συλλογή των δεδομένων, αφετέρου συγκε-
ντρώνει πολλά πλεονεκτήματα (Βάμβουκας, 2002; Bell, 2005; Cohen & Manion & 
Morisson, 2008; CRAC, 2006; Μητρογιανοπούλου, 2005; Πετράκης, 2006). Για τη 
διεξαγωγή της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που περιείχε, κατά 
κανόνα (19), κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με χρήση της κλίμακας μέτρη-
σης Likert. Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία και η ανά-
λυση των ερευνητικών δεδομένων με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

Μια σειρά βασικών και χρήσιμων συμπερασμάτων προέκυψαν από τη στατιστική ε-
πεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων, που καταγράφονται παρακάτω: 

 Κυρίαρχο εργαλείο πρόκλησης κυβερνοεκφοβισμού αποτελούν οι σελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης και αμέσως μετά ακολουθούν οι χώροι άμεσου διαλόγου – chatroom. 
Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει τον κανόνα των ευρημάτων και άλλων ερευνών, ό-
πως το συμπέρασμα των Hinduja & Ρatchin (2009), πως οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης προσφέρονται για εκφοβισμό λόγω της δημοφιλίας τους. 

 Η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων του δείγματος θεωρεί ως βασικά χαρακτηριστικά 
που συμβάλλουν στην έξαρση του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού τα εξής: 

o Την ανωνυμία στο διαδίκτυο. 
o Τη χαμηλή αυτοεκτίμηση από την οποία διακατέχονται ορισμένοι 

μαθητές. 
o Τις διαταραγμένες σχέσεις ορισμένων μαθητών με τους γονείς τους. 

Τα στοιχεία αυτά δεν εκπλήσσουν, αφού έχουν κατά κόρον παρατηρηθεί από πρότε-
ρους μελετητές και ερευνητές. Χαρακτηριστική, εξάλλου, είναι η άποψη των Mishna, 
Sainni & Solomon (2009) πως η ανωνυμία, ενίοτε, ωθεί τους χρήστες του διαδικτύ-
ου στο να υιοθετήσουν συμπεριφορές και να ανέχονται πράγματα που σε άλλη περί-
πτωση δε θα επέτρεπαν στον εαυτό τους. 

 Κυρίαρχος λόγος που οι μαθητές δε μιλούν σε κάποιον μεγαλύτερο όταν υποστούν 
κυβερνοεκφοβισμό θεωρείται από τα άτομα του δείγματος ο φόβος να μιλήσουν σε 
κάποιον μεγαλύτερο, ενώ μετά ακολουθεί η πεποίθηση ότι μπορούν να το χειριστούν 
μόνοι τους χωρίς να απευθυνθούν σε κάποιον. Οι εκπαιδευτικοί στη μεγάλη πλειονό-
τητά τους δηλώνουν ότι οι μαθητές τους τους καθιστούν λίγο ή καθόλου κοινωνούς 
συμβάντων κυβερνοεκφοβισμού στα οποία εμπλέκονται ως δράστες.  

 Περίπου οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι είναι κατάλληλα προετοιμα-
σμένοι και καταρτισμένοι για να διαχειριστούν καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβι-
σμού που αφορούν στους μαθητές τους. 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμμετέχει κάποιες φορές σε ημερίδες - δράσεις - 
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επιμορφώσεις σχετικές με το φαινόμενο του κυβερνοεκφοβισμού, αλλά υπάρχουν και 
αρκετοί που δηλώνουν ότι συμμετέχουν σπάνια ή καθόλου.  

 Οι πιο σημαντικοί λόγοι που η κατάρτισή των εκπαιδευτικών δεν είναι επαρκής για 
την ορθή διαχείριση φαινομένων κυβερνοεκφοβισμού στους μαθητές (για όσους εκ-
παιδευτικούς αυτό ισχύει) είναι πρώτα η έλλειψη χρόνου και μετά η έλλειψη χρημά-
των. 

 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους ως 
τους πλέον κατάλληλους για την επιμόρφωσή τους στο θέμα του κυβερνοεκφοβισμού, 
και ως 2η δήλωση ακολουθεί η αστυνομία. 

 Οι επιδράσεις – διαφοροποιήσεις των δημογραφικών μεταβλητών στις ερωτήσεις 
του ερωτηματολογίου είναι οι εξής: 

 Επίδραση του Φύλου: Η επιμόρφωση διάρκειας μιας μόνο ημέρας επιλέγεται περισ-
σότερο από τους άνδρες. 

 Επίδραση της θέσης υπηρεσίας: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θεωρούν, σε μεγαλύτερο 
βαθμό σε σχέση με τους αναπληρωτές, ότι: α) ο κυβερνοεκφοβισμός αφορά ως φαι-
νόμενο κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου και σε μικρότερο βαθμό σε μαθητές Δημοτι-
κού και Λυκείου και β) είναι λιγότερο κατάλληλα προετοιμασμένοι και καταρτισμέ-
νοι για να διαχειριστούν φαινόμενα- καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού σε μα-
θητές τους. Ακόμη, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν περισσότερο από τους α-
ναπληρωτές σε ημερίδες - δράσεις - επιμορφώσεις σχετικές με το φαινόμενο του κυ-
βερνοεκφοβισμού. 

 Επίδραση των ετών υπηρεσίας: οι εκπαιδευτικοί με 1-5 χρόνια υπηρεσίας θεωρούν, 
σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες κατηγορίες των ετών υπηρεσίας, ότι α) τα 
αγόρια κατά κανόνα έχουν τον ρόλο του δράστη και τα κορίτσια τον ρόλο του θύμα-
τος κατά τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και καταλληλότερο διάστημα το εξάμηνο και β) 
καταλληλότερο διάστημα επιμόρφωσης για το θέμα του κυβερνοεκφοβισμού είναι το 
εξάμηνο. Οι εκπαιδευτικοί με πάνω από 25 χρόνια υπηρεσίας θεωρούν, σε μεγαλύ-
τερο βαθμό από τις υπόλοιπες κατηγορίες των ετών υπηρεσίας, ότι: α) ότι ο κυβερ-
νοεκφοβισμός αφορά ως φαινόμενο κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου και σε μικρότερο 
βαθμό σε μαθητές Δημοτικού και Λυκείου και β) καταλληλότερο διάστημα επιμόρ-
φωσης για το θέμα του κυβερνοεκφοβισμού είναι η εβδομάδα. 

 Επίδραση της κατοχής πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας: οι εκπαιδευτικοί που είναι 
κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με 
τους μη κατόχους πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, την άποψη ότι ο κυβερνοεκφο-
βισμός αφορά ως φαινόμενο κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου και σε μικρότερο βαθμό 
σε μαθητές Δημοτικού και Λυκείου. 

 Επίδραση της κατοχής πτυχίου Διδασκαλείου: οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι 
πτυχίου Διδασκαλείου έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τους μη κατόχους 
πτυχίου Διδασκαλείου, την άποψη ότι α) ο κυβερνοεκφοβισμός αφορά ως φαινόμενο 
κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου και σε μικρότερο βαθμό σε μαθητές Δημοτικού και 
Λυκείου και β) είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι για να διαχειρι-
στούν φαινόμενα- καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού σε μαθητές τους.  

 Επίδραση της κατοχής πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος: οι εκπαιδευτικοί που είναι 
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κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με 
τους μη κατόχους πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος, την άποψη ότι οι μαθητές που 
διακατέχονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να υ-
πάρξουν δράστες και θύματα. 

 Επίδραση της κατοχής Μεταπτυχιακού διπλώματος: οι εκπαιδευτικοί που είναι κά-
τοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τους μη 
κατόχους Μεταπτυχιακού διπλώματος, την άποψη ότι είναι κατάλληλα προετοιμα-
σμένοι και καταρτισμένοι για να διαχειριστούν φαινόμενα- καταστάσεις διαδικτυα-
κού εκφοβισμού σε μαθητές τους.  

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού σαφώς και 
δεν αποτελεί απλή και εύκολη υπόθεση. Αντιθέτως, είναι σύνθετη και απαιτεί την 
εγρήγορση της Πολιτείας, της οικογένειας και του σχολείου. Η Πολιτεία οφείλει να 
καταρτίσει ευρύτερο πρόγραμμα παρέμβασης για την πρόληψη του φαινομένου, στο 
πλαίσιο του οποίου θα ενταχθεί και το σχολείο.  

Ιδιαίτερα κρίσιμος άλλωστε είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Καλούνται οι δάσκα-
λοι και οι καθηγητές να γνωρίσουν στους μαθητές τις βασικές αρχές για τους κινδύ-
νους του φαινομένου. Ωστόσο, προαπαιτούμενο στοιχείο αποτελεί η γνώση της έκτα-
σης και των χαρακτηριστικών του κυβερνοεκφοβισμού από τον εκπαιδευτικό και η 
γνώση γενικότερα των κανόνων και των κινδύνων του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό 
καλείται ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει τη σχετική κατάρτιση και εμπειρία. 
Αυτό μπορεί να το πετύχει παρακολουθώντας σεμινάρια και ημερίδες, όπου ειδικοί 
θα αναπτύξουν τις παραμέτρους του εξειδικευμένου αυτού θέματος.  

Ευθύνη για την πραγματοποίηση δράσεων επιμόρφωσης γύρω από το διαδίκτυο έχει 
βέβαια η Πολιτεία, εν προκειμένω το υπουργείο Παιδείας, οι κατά τόπους Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης, ενώ δράσεις μπορούν να προωθήσουν και οι σχολικές μονάδες. 
Εναπόκειται όμως στον εκπαιδευτικό να επιδιώξει πλήρη γνώση του θέματος, ώστε 
να είναι σε θέση να διαχειριστεί καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού, που αφο-
ρούν στους μαθητές του. Ο εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει παρωθητικά, ώ-
στε οι μαθητές να νιώσουν την ανάγκη να εσωτερικεύσουν το πρόβλημα όταν το υφί-
στανται, αλλά και να καταστήσει σαφές στους μαθητές- θύτες τις συνέπειες των πρά-
ξεων τους.  

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

 γνωρίζει τη χρήση του διαδικτύου και των βασικών πτυχών του κυβερνοχώρου.  
 ενημερώσει τους μαθητές για την ασφαλή χρήση και τους κινδύνους του διαδικτύου. 
 αντιλαμβάνεται και να κατανοεί το φαινόμενο.  
 στηρίξει συναισθηματικά τους μαθητές-θύματα κυβερνοεκφοβισμού. 
 εντοπίσει και να διαχειριστεί τον δράστη του εκφοβισμού και  
 επιστήσει την προσοχή στους γονείς των μαθητών του.  
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Μεγάλο βάρος παράλληλα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση των μαθητών για την 
ορθή χρήση του διαδικτύου και για τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτό. Ο διαρ-
κώς εξελισσόμενος χώρος της τεχνολογίας και της επικοινωνίας έχει δημιουργήσει 
νέα δεδομένα τα οποία δεν προσεγγίζονται από τα σχολικά εγχειρίδια. Κατά συνέ-
πεια, αποτελεί αναγκαιότητα να εξευρεθεί ο χρόνος και ο κατάλληλος τρόπος, ώστε 
οι μαθητές συγκεκριμένων τάξεων να ενημερώνονται πλήρως για τα πλεονεκτήματα 
αλλά και τα μειονεκτήματα του κυβερνοχώρου και να κατανοούν την ανάγκη να εξω-
τερικεύουν σε γονείς και εκπαιδευτικούς το πρόβλημα, όταν το υφίστανται.  

Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει τη δυνατότητα και υποχρεούται να συμ-
βάλλει στη διαχείριση του προβλήματος. Διευθυντής, εκπαιδευτικός, γονέας και μα-
θητής έχει ευθύνη να το πράξει και όλοι να συνεργαστούν. Το πρόβλημα του κυβερ-
νοεκφοβισμού είναι πολυεπίπεδο και με τη συμβολή όλων αντιμετωπίζεται. Ωστόσο, 
είναι κοινή παραδοχή πως σήμερα στη χώρα μας δεν υφίσταται συστηματικό πρό-
γραμμα παιδαγωγικής-σχολικής αντιμετώπισης του φαινομένου και αυτό πρέπει να 
αλλάξει. Οι ομιλίες, εκδηλώσεις, ημερίδες και καμπάνιες ευαισθητοποίησης μέσω 
του Τύπου και όλες οι σχετικές δράσεις καλό είναι να πολλαπλασιαστούν.  

Πολλά επιπλέον βήματα πρέπει να γίνουν και στο πεδίο της έρευνας και της μελέτης 
του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού. Πολλά στοιχεία ερευνών και συμπεράσμα-
τα μελετητών είναι αντικρουόμενα, ωστόσο μια πληρέστερη γνώση επί του θέματος 
είναι αναγκαία. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν και έρευνες, όπως πιθανόν και 
παρούσα, αν και θα πρέπει να επισημανθεί πως το δείγμα τους πρέπει να είναι μεγα-
λύτερο, πιο αντιπροσωπευτικό και εξακτινωμένο, ώστε να εξάγονται ασφαλέστερα 
συμπεράσματα. Χρήσιμη, εξάλλου, είναι και η διενέργεια ποιοτικών ερευνών, κατά 
τις οποίες θα καταγράφεται απευθείας επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ ερευ-
νητή και συμμετεχόντων.  

Τέλος, το δείγμα δε δύναται να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό, αντιθέτως λογίζεται 
ως δείγμα ευκολίας. Εξαιτίας της μη αντιπροσωπευτικότητας και του περιορισμένου 
αριθμού του δείγματος, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευθούν. 
Επομένως τα αποτελέσματα θα θεωρηθούν ως τάσεις στο συγκεκριμένο δείγμα και 
προφανώς χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε μεγαλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά 
δείγματα. 
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Περίληψη 

Λαϊκός πολιτισμός και τεχνολογία, τοπικότητα και παγκοσμιοποίηση, παρότι έννοιες 
φαινομενικά αντικρουόμενες, συνδιαμορφώνουν εντούτοις την κοινωνική πραγματικό-
τητα αλλά και τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς των μαθητών και ως εκ τούτου πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη από τη σύγχρονη εκπαίδευση. Η εργασία παρουσιάζει μία πρό-
ταση διερεύνησης του ζητήματος, που στηρίζεται στην κατασκευή ενός ιστότοπου και 
μιας σειράς ειδικά κατασκευασμένων ψηφιακών παιχνιδιών, που εμπλέκουν ένα τρίτο 
ζευγάρι φαινομενικά ασύμβατων εννοιών, αυτό της μάθησης και της διασκέδασης. 
Σκοπός είναι να εξεταστούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ένα λογισμικό που 
ενσωματώνει στοιχεία λαϊκού πολιτισμού και παράλληλα αξιοποιεί τον επικοινωνιακό 
κώδικα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μπορεί να λειτουργήσει ως δοχείο συγκερασμού 
του πατροπαράδοτου με το σύγχρονο. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να διερευνηθεί εάν η 
αξιοποίηση ψηφιακών μέσων με θέματα εμπνευσμένα από τον υβριδικό πολιτισμό μιας 
αστικής περιοχής, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας των μα-
θητών. Η έρευνα διεξάγεται σε σχολεία του Δήμου Γαλατσίου. 

Λέξεις κλειδιά: λαϊκός πολιτισμός, ψηφιακό παιχνίδι, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το-
πική ταυτότητα, παγκοσμιοποίηση. 

Λαϊκός Πολιτισμός και Τεχνολογία  

Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις του 19ου αιώνα αποσυνέδεσαν την οικονομία από τη 
χειρωνακτική εργασία και ανέτρεψαν τις κοινωνικοοικονομικές δομές της αγροτικής 
κοινωνίας, ο λαϊκός πολιτισμός της υπαίθρου δέχτηκε ισχυρό πλήγμα, αφού οι εσωτε-
ρικοί μετανάστες που άφηναν τις πατρογονικές τους εστίες για να εγκατασταθούν στην 
πόλη, εγκατέλειπαν και πολλές από τις συνήθειες που τους συνέδεαν με αυτές, προ-
σαρμοζόμενοι στο νέο περιβάλλον (Λουκάτος, 1992). Σταδιακά, έκανε την εμφάνισή 
της μια εν πολλοίς αγροτο-αστική κουλτούρα που συνδύαζε πολιτισμικά στοιχεία των 
τόπων καταγωγής των μεταναστών με αστικά-νεωτερικά, στο πλαίσιο μιας ιδιότυπης 
νόθας αστικοποίησης (Μερακλής, 1992). Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, η επιστήμη 
της λαογραφίας άρχισε μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο να διευρύνει το αντικείμενό της 
και να ασχολείται όλο και πιο έντονα με τις κοινωνικο-πολιτισμικές μεταβολές όχι 
μόνο του επαρχιακού, αλλά και του αστικού χώρου (Αυδίκος, 1995). Έτσι, ο όρος «λα-
ϊκός πολιτισμός» έφτασε σιγά σιγά να περιλαμβάνει τόσο τον παραδοσιακό (folk 
culture), όσο και τον σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό (popular culture), όπως αυτός διαμορ-
φώνεται στο πλαίσιο των εθνών κρατών υπό την επίδραση της ηγεμονικής δυτικής 
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κουλτούρας, άλλοτε με όρους συναίνεσης, άλλοτε με όρους αντίστασης στην επιχει-
ρούμενη πολιτισμική ομοιογενοποίηση της παγκοσμιοποίησης (Κακάμπουρα, 2010).  

Στα τέλη του 20ού αιώνα, η τεχνολογική πρόοδος ανέτρεψε και πάλι τις προϋπάρχου-
σες δομές, μεταφέροντας το βάρος της οικονομίας από τη δευτερογενή παραγωγή στη 
διαχείριση πληροφοριών. Αιχμή του δόρατος της νέας εποχής αποτέλεσαν εφευρέσεις 
όπως ο προσωπικός υπολογιστής, η κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. Όπως προη-
γουμένως με τον «homo urbanus» (Μερακλής, 1974), έτσι και αυτή τη φορά, έγινε 
λόγος για την ανάδυση ενός νέου τύπου ανθρώπου, του «homo interneticus» (Μιχαήλ, 
2009), που διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ξεχωριστό πλαίσιο αξιών και δια-
μορφώνει τον δικό του πολιτισμό. Προσαρμοζόμενο στις εξελίξεις, το αντικείμενο της 
λαογραφίας εξακολουθεί να διευρύνεται, αναγνωρίζοντας πλέον τη συμβολή του δια-
δικτύου στη δημιουργία νέων μορφών λαϊκού πολιτισμού, αλλά και την αποτελεσμα-
τικότητά του στη διάσωση και διάδοση πολλών από τις παραδοσιακές (Κατσαδώρος, 
2011). 

Η σχέση τεχνολογίας και λαϊκού πολιτισμού δεν είναι επομένως ανταγωνιστική, αφού 
η τεχνολογία κάθε εποχής εμπεριέχεται στον λαϊκό της πολιτισμό. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα άλλων εποχών αποτελούν το άροτρο -ένα επαναστατικό για τα νεολιθικά 
δεδομένα εργαλείο- που κυριάρχησε επί αιώνες στους αγροτικούς παραδοσιακούς πο-
λιτισμούς, ηλεκτρικά εργαλεία όπως τα φωτοτυπικά μηχανήματα, που βρήκαν μια θέση 
στη λαϊκή λογοτεχνία (Dundes & Pagter, 1978), αλλά και σύγχρονες ηλεκτρονικές ε-
φαρμογές όπως η Υπηρεσία Σύντομου Μηνύματος (SMS) που ενσωματώθηκαν στον 
λαϊκό πολιτισμικό ορίζοντα και τον εμπλουτίζουν διαρκώς (Λενακάκης, 2007). Συνε-
πώς, η τεχνολογική εξέλιξη δεν συνιστά διαχρονικό παράγοντα απομάκρυνσης του αν-
θρώπου από τις καταβολές του. Αντίθετα, τόσο αυτή όσο και η ζώσα παράδοση, δεν 
σταματούν να προσαρμόζονται ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων για έκ-
φραση και επικοινωνία, όπως αυτές διαμορφώνονται στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο. 
Μια από τις κύριες επιδιώξεις της παρούσας έρευνας, είναι να αναδείξει τον γόνιμο 
τρόπο με τον οποίο ο λαϊκός πολιτισμός μπορεί να συνδυαστεί με την ψηφιακή τεχνο-
λογία, νοηματοδοτώντας παιγνιώδεις εφαρμογές της. 

Παιχνίδι και Μάθηση στην Ψηφιακή Εποχή 

Το παιχνίδι και η μάθηση είναι έννοιες συνδεδεμένες άρρηκτα και με τόσο φυσικό 
τρόπο, ώστε στο ζωικό βασίλειο μπορεί κανείς να παρατηρήσει τα μικρά θηλαστικά να 
προετοιμάζονται για την ενήλικη ζωή τους μέσα από το παιχνίδι. Πολλοί συγγραφείς 
έχουν κατά καιρούς αναφερθεί στη σημασία του παιχνιδιού για την ψυχολογική, κοι-
νωνική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών (Piaget, 1951), αλλά και για τον ίδιο τον 
πολιτισμό του ανθρώπου (Huizinga, 1989). Όπως φαίνεται, μια σειρά από εγγενή χα-
ρακτηριστικά του καθιστούν το παιχνίδι ένα ιδιαίτερα αγαπητό όσο και αποτελεσμα-
τικό μαθησιακό εργαλείο (Zimmerman & Salen, 2003): 

α) Απαιτεί αυτενέργεια. Επειδή όλα τα παιχνίδια είναι εμπειρικής φύσης, η μάθηση 
επιτυγχάνεται μέσω πειραματισμού, δοκιμής και σφάλματος.  
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β) Προκαλεί και διασκεδάζει. Τα περισσότερα παιχνίδια προσφέρουν από τη φύση τους 
κίνητρα που τραβούν την προσοχή και μπορούν να επιτύχουν έντονη και παρατεταμένη 
συμμετοχή του παίκτη.  

γ) Είναι εξατομικευμένο και μαθητοκεντρικό. Σε κάθε παιχνίδι, το παιδί επιλέγει τον 
ρόλο που του ταιριάζει καλύτερα και τον υπηρετεί με τρόπο που να το καλύπτει γνω-
στικά και συναισθηματικά.  

δ) Παρέχει ασφάλεια. Το παιχνίδι, επειδή διαφέρει από την πραγματική ζωή, προστα-
τεύει ως δραστηριότητα το παιδί από τις συνέπειες που οι πράξεις του θα είχαν στον 
αληθινό κόσμο. Έτσι του επιτρέπει μια διερευνητική και μεταγνωστική προσέγγιση 
στον χειρισμό των προβλημάτων με τα οποία κάθε φορά καταπιάνεται. 

Στη βάση των προτερημάτων αυτών, το παιχνίδι έχει αποτελέσει εργαλείο μάθησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης. Με το πέρασμα στην εποχή της πληρο-
φορίας, οι δυνατότητες που προσφέρονται για μάθηση μέσα από ψυχαγωγικές εφαρμο-
γές, πολλαπλασιάζονται. Τα ψηφιακά παιχνίδια εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία 
καθώς διαθέτουν ένα πλαίσιο καθοδήγησης που παραπέμπει όχι σε οδηγία αλλά σε 
ελεύθερη επιλογή (Becker, 2005), κάτι που δικαιολογεί και το αυξημένο ενδιαφέρον 
για εισαγωγή ψηφιακών παιχνιδιών στην τάξη. Η αποτελεσματικότητά τους στην διδα-
κτική πράξη δεν έχει ωστόσο διερευνηθεί ακόμη επαρκώς, κάτι στο οποίο η παρούσα 
έρευνα επιδιώκει να συμβάλει. 

Υπολογιστές, Ταυτότητα και Παγκοσμιοποίηση 

Όπως αποφαίνεται η τελευταία (ΕΛΣΤΑΤ, 2016) έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληρο-
φόρησης και επικοινωνίας για τη χώρα μας, η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 16-24 ετών, συν-
δέεται καθημερινά στο διαδίκτυο σε ποσοστό 95%. Από τους ανθρώπους άνω των 45 
ετών, στο διαδίκτυο συνδέεται καθημερινά ένα ποσοστό της τάξης του 71-74%. Η δια-
φορά που προβάλλει από τη σύγκριση στους αριθμούς αυτούς, συνηγορεί με την άποψη 
ότι ανάμεσα στη νέα και τις προηγούμενες γενιές υπάρχει απόσταση σε ό,τι αφορά στην 
διάρκεια και την ένταση χρήσης υπολογιστών και δικτύων. Επιπλέον, οι νέοι της επο-
χής μας, μεγαλωμένοι ανάμεσα σε βιντεοπαιχνίδια, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου και κινητά τηλέφωνα, μοιάζουν να έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες, οράματα 
και προσδοκίες από τις προηγούμενες γενιές. Η αφοσίωσή τους προς τις ηλεκτρονικές 
συσκευές, τις οποίες θεωρούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους, είναι τέτοια, που 
φτάνει να χαρακτηρίζεται ως «οιονεί νεύρωση» (Μερακλής, 2010). 

Ο Prensky (2009), ασχολούμενος με τη μία όψη του ζητήματος, την ψηφιακή, εκτιμά 
πως η παραπάνω απόσταση προκύπτει από την έλλειψη εξοικείωσης των μεγαλύτερων 
με τους υπολογιστές. Χαρακτηρίζει τους τελευταίους ως ψηφιακούς μετανάστες, που 
όσο κι αν προσπαθούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της πληροφορικής άνθησης, 
πάντα «θα μιλούν» την γλώσσα της τεχνολογίας με μια, ανεπαίσθητη έστω, «προ-
φορά». Αντίστοιχα, αποκαλεί τους νέους της εποχής ψηφιακούς ιθαγενείς, εγκωμιάζο-
ντας την, σχεδόν εκ γενετής, επιτηδειότητα που επιδεικνύουν στη χρήση ηλεκτρονικών 
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μέσων. Από την άλλη ωστόσο όψη του ζητήματος, αυτή που αφορά τον απτό κόσμο, 
οι ρόλοι μάλλον αντιστρέφονται: οι παλαιότερες γενιές δικαιωματικά αναδεικνύονται 
σε ιθαγενείς, που με επάρκεια ανταποκρίνονται στα κελεύσματα και τις προκλήσεις του 
κοινωνικού τους περίγυρου, ενώ οι ιθαγενείς ψηφιακά νέοι, υποβαθμίζονται σε μετα-
νάστες του πραγματικού, τοπικού τους πολιτισμού. Η άποψη του συγγραφέα ότι οι σύγ-
χρονοι μαθητές υποδέχονται τα μηνύματα του περιβάλλοντός τους με απαξίωση επειδή 
βρίσκουν βαρετό ή ξεπερασμένο τον τρόπο που τους παρέχονται οι πληροφορίες, δεν 
μπορεί να εξηγήσει ικανοποιητικά τη γενικότερη στάση τους, η οποία παραπέμπει πε-
ρισσότερο σε κρίση ταυτότητας. 

Η κρίση αυτή, στη δίνη της οποίας οι νέοι αποστασιοποιούνται από το υφιστάμενο 
πολιτισμικό πλαίσιο, θα ήταν απλοϊκό να θεωρήσουμε ότι οφείλεται στην καλή τους 
σχέση με τις προηγμένες τεχνολογικά συσκευές. Πρόκειται για φαινόμενο πολυδιά-
στατο, που επηρεάζεται από παράγοντες όπως η διαπαιδαγώγηση από το σχολείο και 
την οικογένεια, η επαναστατική διάθεση που συνοδεύει την εφηβική ηλικία, αλλά και 
από μετανεωτερικά δεδομένα, όπως η αβεβαιότητα που γεννά ο μετασχηματισμός του 
αστικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Κυρίως όμως συνδέεται με την δέσμη α-
ξιών που φέρει η κουλτούρα της Παγκοσμιοποίησης, η οποία κυριαρχώντας πάνω στις 
νέες μορφές επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, εκπέμπει προς τους χρήστες μια συγκεκρι-
μένη αισθητική και ένα σύνολο πεποιθήσεων, στο οποίο δεσπόζουσα θέση κατέχουν ο 
ατομικισμός, η παθητικότητα και η συναισθηματική αδράνεια απέναντι στις εκκλήσεις 
του συνόλου.  

Το επιδιωκόμενο είναι να καταφέρει η εκπαίδευση, μέσα από δρόμους συμβατούς με 
τον διαφοροποιημένο τρόπο σκέψης, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των σύγχρονων μα-
θητών, να τους εμπνεύσει ώστε να επανεκτιμήσουν και να αγκαλιάσουν την τοπική 
τους ταυτότητα, αλλά και να τους προμηθεύσει με τα κατάλληλα εφόδια που θα τους 
επιτρέψουν να απολαμβάνουν τα οφέλη του διαδικτύου χωρίς τον κίνδυνο αλλοτρίω-
σης.  

Έρευνα και εφαρμογή 

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας αυτής, σκοπός της υπό εξέλιξη εργασίας, είναι αφενός μεν 
να διερευνήσει τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες «λαϊκός πολιτισμός - τεχνολογία», 
«μάθηση – διασκέδαση» και «τοπικότητα - παγκοσμιοποίηση», αφετέρου δε να ανα-
δείξει την αναγκαιότητα διδασκαλίας ενός νέου αντικειμένου που να καλλιεργεί τη βα-
θύτερη ή ουσιαστικότερη σχέση για τον τόπο που ζουν οι μαθητές. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, σχεδιάστηκε έντυπο υλικό έξι θεματικών ενοτήτων με τον 
τίτλο «Τοπογνωσία: Μαθαίνω για τον τόπο που ζω», που εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τον δήμο Γαλατσίου, στα δημοτικά σχο-
λεία του οποίου υλοποιείται το υπό εξέλιξη (περίοδος 2016-7) πρόγραμμα. Δεδομένου 
ότι ο αστικός ιστός της πρωτεύουσας φιλοξενεί κατοίκους που προέρχονται από πολλές 
διαφορετικές περιοχές, επελέγη να δοθεί βάρος στους κύριους τόπους καταγωγής των 
πρώτων εποίκων του Γαλατσίου (Χατζούδης, 2016) και να προβληθεί ο παράγοντας 
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της αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσά τους, μέσω των 
οποίων σμιλεύτηκε ο υβριδικός πολιτισμικός χαρακτήρας της περιοχής. Ο λόγος για 
τον οποίο επιλέχθηκε ένας πυκνοκατοικημένος, υβριδικός πολιτισμικά δήμος της Αθή-
νας αντί για κάποια επαρχιακή πόλη με σαφή γεωγραφικά όρια και ομοιογενές πολιτι-
σμικό υπόβαθρο, ήταν για να αναδειχθεί η ενοποιητική δυναμική του λαϊκού πολιτι-
σμού αλλά και να διερευνηθεί η δυνατότητα αστικών κοινοτήτων να διαμορφώνουν 
ισχυρή τοπική ταυτότητα στους πολίτες τους, μέσω αντίστοιχων πρωτοβουλιών. 

Το εν λόγω έντυπο υλικό, πλαισιώνεται από μια ψηφιακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει 
on line μαθήματα ιστορίας (Εικόνα 1), γεωγραφίας και πολιτισμού, αλλά και μια σειρά 
από ψηφιακά παιχνίδια (Εικόνα 2), που επιδιώκουν να χαράξουν όρια, να σηματοδο-
τήσουν χώρους μνήμης και να διασυνδέσουν τα σημεία καθημερινής αλληλεπίδρασης 
των νεαρών Γαλατσιωτών με την ιστορική εξέλιξη της περιοχής. 

Για τον λόγο αυτό, τα σενάρια των παιχνιδιών είναι εμπνευσμένα από την τοπική ιστο-
ρία (Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2001) και τον λαϊκό πολιτισμό, ενώ τα γραφικά τους ε-
μπεριέχουν διαχρονικές αποτυπώσεις τοπίων της περιοχής. Στο παιχνίδι «Λύκοι στα 
Τουρκοβούνια», για παράδειγμα, η εικόνα της Ομορφοκκλησιάς που χρησιμοποιήθηκε 
(Ορλάνδος, 1923), είναι πριν την αποκατάσταση της στέγης του ναού το 1956, όταν 
αυτός διέθετε ακόμα καμπαναριό, ώστε να αποδοθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστό-
τητα η εικόνα που είχε κατά τον 19ο αιώνα. Αντίστοιχα, το φόντο αποδίδει το Βόρειο 
Τουρκοβούνι της δεκαετίας του 1930 (Lauter, Lauter-Bufe & Seiler, 1985), πριν η μορ-
φολογία του λόφου αλλά και το εκεί πευκοδάσος αλλοιωθούν από την μετέπειτα λει-
τουργία των λατομείων. Τα παιχνίδια ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες όπως quiz, puz-
zle, platform, castle defense, break out, κτλ. ενώ οι πρωταγωνιστές τους είναι άλλοτε 
σύγχρονοι (π.χ. Παναγιώτης και Αναστασία στο «Κούλουμα στο Γαλάτσι») και άλλοτε 
εμπνευσμένοι από το ιστορικό και λαογραφικό παρελθόν (π.χ. αρχαιοφύλακας στο 
«Σώσε τον Βωμό»). 

Βασική θέση μας συνιστά το ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών -και πιο συγκε-
κριμένα του ψηφιακού παιχνιδιού- για την απόδοση του πολιτισμικού χαρακτήρα της 
κάθε περιοχής, μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση του ανήκειν, να συνεισφέρει στην 
ενδυνάμωση της τοπικής συνείδησης, αλλά και να αναβαθμίσει τον ρόλο της τοπικής 
ταυτότητας ως παράγοντα αυτοπροσδιορισμού των μαθητών, μέσω της (επαν)ανακά-
λυψης των φυσικών, χρονικών και πολιτισμικών ορίων του τόπου, συμβάλλοντας τε-
λικά, τόσο στην άρση της αβεβαιότητας σε ατομικό επίπεδο, όσο και μακροπρόθεσμα 
στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον η αξιοποίηση του ψηφιακού παι-
χνιδιού και των δυνατοτήτων που προσφέρει ο παγκόσμιος ιστός, φαίνεται ότι απελευ-
θερώνει τη μαθησιακή διαδικασία από τα ασφυκτικά δεσμά του σχολικού χωροχρόνου 
και διασφαλίζει το άνοιγμά της προς άλλες εκπαιδευτικές κοινότητες, πάνω σ’ έναν 
άξονα διασύνδεσης του τοπικού με το παγκόσμιο. Συμβάλλει έτσι έμμεσα στη συνει-
δητοποίηση του γεγονότος ότι ο πολίτης του κόσμου δεν είναι άλλος από τον ενεργό, 
δημοκρατικό πολίτη του τόπου. Αυτός, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο και αφετηρία 
το πολιτισμικό του φορτίο και έχοντας γνώση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών που 
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αυτό συνεπάγεται, αλληλεπιδρά και συνεργάζεται με τους συνανθρώπους του για ένα 
καλύτερο αύριο. 

Αν τα ερευνητικά αποτελέσματα από τα σχολεία που αξιοποιείται η πολυμεσική εφαρ-
μογή για τη διδασκαλία του αντικειμένου «Μαθαίνω για τον τόπο που ζω» προκύψουν 
ενθαρρυντικά βάσει των απαντήσεων στα σχετικά ερωτηματολόγια, θα διανοιχτούν 
ποικίλες προοπτικές. Αυτό θα συμβεί, καθώς παρέχεται ένα πρότυπο πάνω στο οποίο 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να καλλιεργήσουν μέσω αντίστοι-
χων προγραμμάτων το ενδιαφέρον των νέων για την περιοχή όπου ζουν, να αυξήσουν 
τις σχετικές τους γνώσεις και να ενισχύσουν την τοπική τους ταυτότητα, ενδυναμώνο-
ντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας ένα ψηφιακό αποτύπωμα 
του τοπικού τους πολιτισμού στον Παγκόσμιο Ιστό. 

 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από τα online μαθήματα τοπικής ιστορίας 
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Εικόνα 2: Χαρακτηριστικοί τίτλοι ορισμένων από τα mini games 
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Λογοτεχνία και οι σύγχρονες θεωρίες περί νοημοσύνης 

 

Χαριτάτου Νίνα 

Διδάκτωρ 

haritatou@gmail.com 

                                            

Περίληψη 

 

Η  παρουσίαση που ακολουθεί εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους η διδασκαλία 

της λογοτεχνίας μπορεί να συνδεθεί με τις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες που αφο-

ρούν στη νοημοσύνη καθώς και με τη σύγχρονη διδακτική αντίληψη της κοινωνικο-

συναισθηματικής εκπαίδευσης των μαθητών. Γίνεται σύντομη αναφορά  στη θεωρία 

της τριαρχικής νοημοσύνης του Robert J.Sternberg, στη θεωρία της πολλαπλής νοη-

μοσύνης του Howard Gardner και στη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης του 

Daniel Goleman. Έχοντας σαν βάση τη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης κα-

θώς και τις υπόλοιπες θεωρίες, καταδεικνύεται πως η συζήτηση που συνήθως ακο-

λουθεί την ανάγνωση και την περαιτέρω ανάλυση ενός κειμένου λογοτεχνίας α) καλ-

λιεργεί συναισθηματικές  δεξιότητες στους μαθητές, όπως την ενσυναίσθηση, την αυ-

τογνωσία αλλά και το κοινωνικό ενδιαφέρον για τον κόσμο που τους περιβάλλει β) 

τους βοηθά να ανακαλύψουν κλήσεις και δεξιότητες ενώ ταυτόχρονα γ) συντελεί στη 

δημιουργία ενός φιλικού μαθησιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την μαθητοκε-

ντρική διδασκαλία.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Λογοτεχνία, νοημοσύνη, ενσυναίσθηση, κοινωνικοσυναισθηματική 

μάθηση.           

Εισαγωγή 

 

Στη διδασκαλία μιας γλώσσας, της μητρικής ή άλλης, θα ήταν εντελώς άστοχο να πα-

ρακάμπτεται η λογοτεχνία της καθώς αποτελεί  το εργαστήριο όπου η γλώσσα δοκι-

μάζεται, ελέγχεται και καλλιεργείται. Η σχέση του αναγνώστη με τη λογοτεχνία είναι 

πολυδιάστατη και βαθιά, σχεδόν πάντα αποφασιστικής σημασίας για τη σχέση του με 

το λόγο. Είναι μια σχέση που μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσωπική και δημόσια, 

άνετη και απαιτητική, απλή και περίπλοκη, μια σχέση ευέλικτη η οποία εφόσον πα-

γιωθεί, γίνεται εξαιρετικά στερεή. Οι σύγχρονες θεωρίες που αφορούν στο ρόλο της 

νοημοσύνης στην μαθησιακή διαδικασία αποκαλύπτουν την πολυδιάστατη  χρήση 

του λογοτεχνικού κειμένου σαν εργαλείο εκπαίδευσης που αυτή τη φορά δεν αφορά 

μόνο στην εξάσκηση γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και στην ενίσχυση της 

προσπάθειάς τους  να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους ώστε να μπορούν 

να ανταπεξέλθουν στα πολύπλοκα ζητήματα που τους θέτει η κοινωνία στην οποία 

ανήκουν με τρόπο αποτελεσματικό και ωφέλιμο.  

            

Οι  σύγχρονες  θεωρίες περί νοημοσύνης. 
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 Η έννοια της νοημοσύνης η οποία συνδέεται άμεσα με τη μαθησιακή ικανότητα, α-

ντιμετωπίζεται ευρύτερα στις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες στις οποίες θα ανα-

φερθούμε. Κοινό σημείο αυτών των θεωριών αποτελεί η διαπίστωση πως η νοημοσύ-

νη δεν αποτελεί μια μοναδική οντότητα η οποία χαρακτηρίζει και κατηγοριοποιεί τε-

λικά ένα άτομο. Για πρώτη φορά, στις θεωρίες αυτές, αναγνωρίζονται και περιγράφο-

νται οι διαφορετικοί τρόποι που  εκδηλώνεται η νοημοσύνη λαμβάνοντας πάντοτε 

υπόψη  το ατομικό και το κοινωνικό υπόβαθρο τα οποία υποβοηθούν ή αντίθετα 

μπλοκάρουν την ανάπτυξη των ξεχωριστών ειδών της.  Ανάμεσα στους θεωρητικούς 

που συντέλεσαν στην ανάπτυξη  των παραπάνω θεωριών (Charles Spearman (1904), 

Louis Thurstone (1924), Edward Thorndike (1903)) ξεχωριστή θέση κατέχει ο  Rob-

ert J.Sternberg με τη θεωρία της τριαρχικής νοημοσύνης (1988)  ο Howard Gardner με 

την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (1983)και ο Daniel Goleman (1995) με την 

θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης.  Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στις βα-

σικές αυτές θεωρίες.  

 

H Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner 

Η θεωρία του  Howard Gardner (1983) περί νοημοσύνης υποστηρίζει  την ύπαρξη 

διαφορετικών τρόπων επεξεργασίας των πληροφοριών που δέχεται το μυαλό κάθε 

ανθρώπου προκαλώντας έτσι και αμφισβητώντας την ύπαρξη μιας και μόνο δεδομέ-

νης και μετρήσιμης νοημοσύνης .  

 

Στο έργο του Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (1983) o Gardner  

διακρίνει επτά (7) είδη νοημοσύνης, τα οποία είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, 

καθώς αποτελούν το καθένα ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, χωρίς να απο-

κλείεται όμως και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Συγκεκριμένα κατά τον Gardner η 

νοημοσύνη μπορεί να διακριθεί σε γλωσσική  (χρησιμοποιείται όταν διαβάζουμε, 

γράφουμε ή προσπαθούμε να κατανοήσουμε την ομιλία), λογικο-μαθηματική (αφορά 

στην κατανόηση μαθηματικών υπολογισμών), μουσική (αφορά στην ικανότητα αντί-

ληψης της μουσικής όπως για παράδειγμα, στη  σύνθεση μουσικών κομματιών, στη 

γνώση μουσικών οργάνων κ.λ.π), χωρική (αφορά στην ικανότητα προσανατολισμού, 

στις οπτικές τέχνες, στην χωρική ταξινόμηση αντικειμένων), σωματική–κιναισθητική 

(αφορά στην φυσική-σωματική ικανότητα ενός ατόμου π.χ. στο χορό, σε κάποιο ά-

θλημα κ.λ.π), διαπροσωπική (αφορά στις σχέσεις που αναπτύσσει ένα άτομο με τους 

συνανθρώπους του) και ενδοπροσωπική  (αφορά στην ικανότητα ενός ατόμου να α-

ντιλαμβάνεται τον εαυτό του, να προβλέπει τις αντιδράσεις του και να προσαρμόζει 

ανάλογα την συμπεριφορά του). Στο βιβλίο του Multiple Intelligences: New Horizons 

(2006) o Gardner προσθέτει στη λίστα του άλλα δύο είδη νοημοσύνης: την νατουρα-

λιστική  (αφορά στην ικανότητα κατανόησης του φυσικού περιβάλλοντος) και την 

υπαρξιακή (αφορά στην ικανότητα να προβληματίζεται κανείς πάνω σε υπαρξιακά 

ζητήματα όπως το νόημα της ζωής, το  θάνατο, τη μοίρα του ανθρώπου κ.λ.π).  

 

Ο Gardner επικρίνει το γεγονός ότι όλα σχεδόν τα τεστ ευφυΐας εστιάζουν στη γλωσ-

σική και λογικό – μαθηματική δεξιότητα του μαθητή αγνοώντας παντελώς τα υπό-
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λοιπα είδη νοημοσύνης τα οποία αποτελούν το «βιολογικό δυναμικό» ενός ατόμου 

και περιμένουν να ανακαλυφθούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον δηλ. στο σχολείο,  το 

οποίο πρέπει να λειτουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση (Gardner, 1993, σ.43). 

Η Τριαρχική Νοημοσύνη του Sternberg 

 

Στα ίδια πλαίσια με την θεωρία του Gardner κινείται και η θεωρία του  Robert J. 

Sternberg ο οποίος διατυπώνει την τριαρχική θεωρία περί νοημοσύνης σύμφωνα με 

την οποία η νοημοσύνη διακρίνεται σε αναλυτική, συνθετική (ή δημιουργική) και πρα-

κτική, ενώ η επιτυχία ενός ατόμου έγκειται κυρίως στην ικανότητά του να μπορεί να 

συνδυάζει αποτελεσματικά αυτές τις τρεις πτυχές της (Sternberg, 1988). 

 

Η αναλυτική νοημοσύνη είναι η μετρήσιμη μέσω των εκάστοτε τεστ ευφυΐας νοημο-

σύνη που βοηθά στην επίλυση των σχολικών-ακαδημαϊκών προβλημάτων και στην 

ακαδημαϊκή επιτυχία. Κυρίως αφορά στην ικανότητα ενός ατόμου να επεξεργάζεται 

την λύση ενός προβλήματος, να συγκρατεί γνώσεις και  πληροφορίες και να ανταπο-

κρίνεται επιτυχώς σε ακαδημαϊκούς στόχους.  

Η συνθετική ή δημιουργική νοημοσύνη συνδέεται με την ικανότητα ενός ατόμου να 

επωφελείται από την εμπειρία του έτσι ώστε να χειρίζεται «τα νέα δεδομένα με βάση 

τους γνωστούς, παραδοσιακούς τρόπους ή να ερμηνεύει τα παλαιά δεδομένα με σύγ-

χρονους, πρωτοποριακούς τρόπους» (Sternberg, 1988, σ. 56-57). Κατά τον Sternberg 

δεν αρκεί κάποιος να  έχει την ικανότητα να λύσει ένα πρόβλημα ακαδημαϊκής μορ-

φής, να έχει δηλαδή, καλή επίδοση στη μαθηματική επιστήμη. Χρειάζεται πρωτίστως 

την ικανότητα να λύνει τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά του 

και τα οποία είναι «ασαφώς δομημένα» (Sternberg, 1999, σ. 292) σε αντίθεση με τα 

ακαδημαϊκά και η ικανότητα επίλυσης τους δεν μπορεί να μετρηθεί με τα συνηθισμέ-

να τεστ ευφυΐας. Αφορούν επίσης στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στις απρό-

σμενες απαιτήσεις μιας καινούριας κατάστασης η οποία προβάλλει εντελώς ανοίκεια 

και άρα δισεπίλυτη.  

Η πρακτική νοημοσύνη αφορά στη δυνατότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τις ανα-

λυτικές και δημιουργικές του ικανότητες στις καθημερινές καταστάσεις., να μπορεί 

δηλαδή να εφαρμόσει την θεωρία στην πράξη.  Είναι το είδος εκείνο της νοημοσύνης 

που επίσης δεν μετριέται με τα τεστ ευφυΐας αλλά αφορά στην απόδοση του ατόμου 

στην καθημερινή του ζωή.  

H Συναισθηματική Νοημοσύνη του Daniel Goleman 

 

Βασισμένος σε νευροβιολογικές μελέτες, ο Daniel Goleman (1995) διατυπώνει την 

θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης όπου τονίζει την σημασία των συναισθημα-

τικών δεξιοτήτων ενός ατόμου οι οποίες αναπτύσσονται και καλλιεργούνται ανεξάρ-

τητα από τον δείκτη νοημοσύνης του.  

 

Στο έργο του Τριπλή Εστίαση (Goleman & Senge, 2014) ο Goleman αναφέρεται σε   

πέντε σημαντικές συναισθηματικές  και κοινωνικές δεξιότητες, η καλλιέργεια των 
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οποίων αποτελούν τη βάση του συναισθηματικού εγγραμματισμού. Οι δεξιότητες αυ-

τές αφορούν στην αυτοεπίγνωση (τη γνώση της συναισθηματικής μας κατάστασης και 

τα αίτια που την δημιουργούν), στην αυτοδιαχείριση (το πώς διαχειριζόμαστε τα εκά-

στοτε συναισθήματά μας), στην ενσυναίσθηση («τη γνώση του τι σκέφτονται και αι-

σθάνονται οι άλλοι και την κατανόηση της άποψής τους»), στην αξιοποίηση αυτών 

των συναισθηματικών δεξιοτήτων στις σχέσεις μας με τους άλλους αλλά και στη 

χρήση τους «για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις στη ζωή» ( 18-19).    .   

Οι δεξιότητες αυτές, κατά τον Goleman, πρέπει να καλλιεργούνται από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του παιδιού καθώς οι συναισθηματικές συνήθειες οι οποίες αργότερα  

χαρακτηρίζουν το παιδί αυτό ως ενήλικα διαμορφώνονται και εξελίσσονται στα παι-

δικά και εφηβικά χρόνια. Ένας λοιπόν από τους πιο βασικούς ρόλους του σχολείου, 

κατά τον θεωρητικό, είναι να φέρει σε επαφή «το μυαλό με την καρδιά» μέσω των 

προγραμμάτων κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης (Goleman, 1995, σ.xiv) τα οποία 

αποβλέπουν όχι μόνο  στην ατομική ευημερία του παιδιού στην μετέπειτα ζωή του ως 

ενήλικας, αλλά και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου του οποίου αποτελεί μέ-

λος. Κατά τον Goleman η συναισθηματική επιμόρφωση των μαθητών μπορεί να επι-

τευχθεί μέσω άλλων μαθημάτων χωρίς να είναι απαραίτητη η καθιέρωση μιας συγκε-

κριμένης ώρας στο αναλυτικό πρόγραμμα αφιερωμένη σε αυτόν τον συγκεκριμένο 

σκοπό (1995). 

 

 Θα δούμε πώς ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να χρησιμεύσει σαν εργαλείο κοινω-

νικοσυναισθηματικής εκπαίδευσης των παιδιών αναλύοντας το με βάση τις αρχές της 

θεωρίας της συναισθηματικής ευφυΐας αλλά και σαν μέσo ανίχνευσης δεξιοτήτων και 

τάσεων με βάση τις θεωρίες των διαφορετικών ειδών νοημοσύνης των Sternberg και 

Gardner.  

 

Mεθοδολογική προσέγγιση και ανάλυση ενός λογοτεχνικού κειμένου με βάση την 

θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

 

Το λογοτεχνικό απόσπασμα που επιλέχθηκε να διδαχθεί σε παιδιά της ΣΤ’ τάξης του 

20ου ΔΣ Πειραιά, είναι από το έργο της Μary Shelley, Frankenstein (Χαριτάτου, 

2013). Το απόσπασμα επιλέχθηκε προκειμένου να προκαλέσει το προβληματισμό 

των παιδιών πάνω σε ζητήματα ρατσιστικής συμπεριφοράς (η οποία στο κείμενο εκ-

δηλώνεται κατά του ευαίσθητου και συμπαθητικού δημιουργήματος του φιλόδοξου 

γιατρού Frenkenstein λόγω της τρομακτικής εξωτερικής του εμφάνισης). Το από-

σπασμα περιγράφει τη σκηνή όπου το τέρας, εγκαταλελειμμένο από τον δημιουργό 

του, αποφασίζει να επισκεφθεί την οικογένεια τη ζωή της οποίας παρακολουθούσε 

για πολύ καιρό κρυμμένος σε ένα πρόχειρο παράπηγμα δίπλα ακριβώς από το σπίτι. 

Το τέρας έχει αναπτύξει συναισθήματα συμπάθειας και αγάπης προς την οικογένεια, 

τα οποία όμως δεν εκτιμώνται εξαιτίας της απεχθούς του εμφάνισης. 

 

Προτείνεται η διδασκαλία του κειμένου σε τρεις διδακτικές ώρες. Η πρώτη ώρα α-

φιερώνεται στην προετοιμασία του κειμένου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεκινήσει με 

μια ιστορική ανασκόπηση της εποχής που γράφτηκε το κείμενο (πληροφορίες που 
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αφορούν τον  συγγραφέα και την εποχή του) και να προχωρήσει στην γνωστή σε ό-

λους  μέθοδος της «εκ του σύνεγγυς ανάγνωσης» (close reading)  που περιλαμβάνει 

την ανάγνωση του κειμένου (φωναχτή ή σιωπηρή από τους μαθητές) και τις  ερωτή-

σεις κατανόησης ενώ έχει στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα γλωσσολογικά κ.α. σημεία 

του κειμένου καθώς και λειτουργίες όπως την αμφισημία, το παράδοξο, τις συνυπο-

δηλώσεις , την  εικονοποιία και την ειρωνεία ( Culler, 2000). 

Η δεύτερη ώρα αφορά συνήθως στις ερωτήσεις εμβάθυνσης στο νόημα του κειμένου 

και στα θέματα που θέτει. Είναι η ώρα στην οποία θα επιμείνουμε καθώς στη διάρ-

κεια της αναπτύσσεται ο διάλογος, η πιο πρόσφορη ίσως διδακτική προσέγγιση, 

(Ματσαγγούρας, 2007) όπου εκδηλώνονται οι προσωπικές σκέψεις και οι προσωπι-

κοί προβληματισμοί των μαθητών. Σε συνδυασμό με την παραπάνω μέθοδο χρησι-

μοποιείται η τεχνική διδασκαλίας που αφορά στον «καταιγισμό ιδεών»  

(brainstorming) (Osborn, (1992)). Πρόκειται για μια τεχνική σύμφωνα με την οποία 

οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να προβούν σε μια αυθόρμητη έκφραση των απόψεών 

τους πάνω σε ένα θέμα με την βοήθεια προσωπικών εμπειριών που ανακαλούν συ-

νειρμικά. Την αφορμή τη δίνει το λογοτεχνικό κείμενο με τα ποικίλα θέματα που θέ-

τει αλλά και ο εκπαιδευτικός ο οποίος εμπλουτίζει αυτή τη θεματολογία, ενθαρρύνει 

την ελεύθερη έκφραση των μαθητών, πυροδοτεί νέες συζητήσεις και ενισχύει το όλο 

εγχείρημα (με τη χρήση των Τ.Π.Ε., την ανάθεση project, την διεξαγωγή πρόσθετων 

δραστηριοτήτων, κ.λ.π.). Στη φάση αυτή της διδασκαλίας  θα λέγαμε ότι συντελείται 

μια πρώτη μορφή κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης καθώς αρχικά 

 

α) Ο μαθητής-αναγνώστης «εξασκεί» τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης (της εστίασης 

δηλαδή στον άλλον). Με αφορμή ερωτήσεις όπως: Πως θα χαρακτηρίζατε τον 

Frankenstein και την πράξη του; Γιατί κρίνουμε τους ανθρώπους από την εξωτερική 

τους εμφάνιση; (Χαριτάτου, 21)) που σκοπός τους είναι να προκαλέσουν περαιτέρω 

προβληματισμό και να ενθαρρύνουν την συζήτηση και τον διάλογο μέσα στην τάξη, 

ο μαθητής-αναγνώστης ταυτίζεται και συμπονά το εγκαταλελειμμένο από τον δη-

μιουργό του πλάσμα που περιφέρεται ανήμπορο και αναρωτιέται τι θα έκανε εάν ή-

ταν στη θέση του. Καταυτόν τον τρόπο εστιάζει σε ένα φανταστικό πρόσωπο -

χαρακτήρα στοιχεία του οποίου μπορεί να συναντήσει στην επαφή του με τους άλ-

λους ανθρώπους γύρω του: o αποκλεισμός που επιβάλλεται στο τέρας  λόγω της 

τρομακτικής του εμφάνισης είναι ο αποκλεισμός που επιβάλλεται στο συμμαθητή  

του λόγω του ύψους του, των μυωπικών γυαλιών του, του χρώματος  ή της εθνικότη-

τας του. Του δίνεται έτσι η ευκαιρία να  περάσει στο δεύτερο στάδιο της αυτοκριτι-

κής και της αυτοεπίγνωσης. 

 

β)  Απαντώντας σε ερωτήσεις όπως: Έχεις ποτέ απορρίψει κάποιον για την εξωτερι-

κή του εμφάνιση; Έχεις νοιώσει ποτέ να σε απορρίπτουν για τον ίδιο ή άλλους λό-

γους; (Xαριτάτου, 21-22) ο μαθητής-αναγνώστης έχει την ευκαιρία να εστιάσει τώρα 

στον εαυτό του καθώς ανασύρει προσωπικές εμπειρίες από το παρελθόν του όταν 

απέρριψε για παράδειγμα, κάποιον συμμαθητή του λόγω εξωτερικής εμφάνισης (ή 

εθνικότητας ή φύλου κλπ) ή όταν απορρίφτηκε ό ίδιος από τους άλλους για παρό-
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μοιους λόγους. Του δίνεται η ευκαιρία να καταθέσει μέσα στην τάξη τέτοιες εμπειρί-

ες και συμπεριφορές (γραπτά ή προφορικά) και να αναπτύξει προβληματισμούς α-

κούγοντας και τις εμπειρίες αλλά και τις απόψεις των υπολοίπων συμμαθητών του.  

 

γ) Μέσω της καλλιέργειας  όλων των παραπάνω συναισθηματικών δεξιοτήτων οι 

μαθητές αναπτύσσουν και κοινωνικές δεξιότητες: μαθαίνουν οι ίδιοι πώς να αντιμε-

τωπίζουν αρνητικές αντιλήψεις και συμπεριφορές που βασίζονται σε αδικαιολόγητες 

προκαταλήψεις έχοντας πάρει ένα μάθημα ζωής (το σεβασμό στη διαφορετικότητα) 

και έχοντας διαμορφώσει ανάλογα τη στάση τους αλλά και τις πράξεις τους απέναντι 

σε ζητήματα ανθρωπιστικής φύσης. Είναι ενδιαφέρον ότι μια ομάδα παιδιών της τά-

ξης, εφαρμόζοντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο (Κοσσυβάκη (2006),  Αναγνω-

στοπούλου (2001)),  σκέφθηκε και συνέταξε την «αντιρατσιστική λίστα» με τίτλο 

«Γιατί δεν είμαι ρατσιστής» η οποία αναρτήθηκε στην τάξη και εμπλουτιζόταν κάθε 

φορά με νέες ιδέες . 

 

   Χρήση των θεωριών της Τριαρχικής και Πολλαπλής Νοημοσύνης 

 

Όλες οι παραπάνω θεωρίες που αφορούν στην πολυπλοκότητα της νοημοσύνης μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία αλληλοσυμπληρωματικά.  

 

Στην περίπτωση της λογοτεχνίας και αναφορικά με τη θεωρία της τριαρχικής νοημο-

σύνης, το λογοτεχνικό κείμενο δίνει την αφορμή να έρθει ο αναγνώστης αντιμέτωπος 

με  «ασαφώς δομημένα» προβλήματα, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του 

Sternberg (1999, σ. 292)  προβλήματα δηλαδή της  καθημερινής  ζωής στα οποία η 

λύση δεν είναι δεδομένη.  Για παράδειγμα, στο κείμενο της  Shelley οι μαθητές θέ-

τοντας σε εφαρμογή τις κλασσικές τεχνικές που αφορούν στη λύση προβλημάτων 

και σχετίζονται με την αναλυτική νοημοσύνη και απαντώντας σε ερωτήσεις όπως 

εάν θα έπρεπε το τέρας να εμφανιστεί στην οικογένεια  και να επιδιώξει την ένταξή 

του στην ανθρώπινη κοινωνία,  αναγνωρίζουν διάφορες πτυχές  του προβλήματος 

της εγκατάλειψης και τη δυσκολία της επιβίωσης σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον, το 

αναλύουν και το αξιολογούν.  Στη συνέχεια δημιουργούν  με τη βοήθεια των  προ-

σωπικών  τους εμπειριών και βιωμάτων νέες και πρωτότυπες λύσεις με βάση όμως 

τα εντελώς καινούρια δεδομένα της ιστορίας.  Έτσι οι μαθητές  επινόησαν τρόπους 

επιβίωσης του τέρατος σε ένα αφιλόξενο κόσμο.  Ακούστηκαν προτάσεις ριζικές  

όπως η χρήση της μυϊκής δύναμης του τέρατος κατά όλων αυτών που τον εχθρεύο-

νταν, αλλά και πιο συμβιβαστικές όπως  η προσφυγή του  στην δικαιοσύνη! 

 

Η προσπάθεια αυτή των μαθητών να εντοπίσουν το πρόβλημα αλλά και να αναζητή-

σουν λύσεις ακονίζει τη δημιουργική τους σκέψη και αποτελεί ένα απόθεμα «σιωπη-

ρής γνώσης», γνώσης δηλαδή που κατά τον Sternberg, καμμία σχέση δεν έχει με την 

τυπική, ακαδημαϊκή γνώση, αλλά αφορά στη «γνώση προσανατολισμένη στην δρά-

ση» (1999, σ. 295). Είναι ενδιαφέρον πως μέσα από τη παρακαταθήκη αυτών των 

τεχνιτών, λογοτεχνικών εμπειριών, μέσα δηλαδή από αυτή τη σιωπηρή γνώση που 

αφορά τελικά στη δράση, οι μαθητές-μελετητές της λογοτεχνίας μπορούν αργότερα 
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να ανασύρουν τρόπους λύσεων των προβλημάτων της αληθινής ζωής γεγονός που 

οδηγεί  στη καλλιέργεια της πρακτικής  τους νοημοσύνης.  

 

Όσον αφορά στη θεωρία της πολλαπλής   νοημοσύνης,  εύκολα διαπιστώνουμε ότι 

ένα κείμενο ή ένα ποίημα μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανίχνευση  κά-

ποιων από των ειδών της. Για παράδειγμα η άνεση με την οποία χειρίζεται το κείμε-

νο κάποιο παιδί, το διαβάζει δηλαδή ή το κατανοεί, ή ο τρόπος που ανταποκρίνεται 

στις γραπτές δραστηριότητες που προτείνονται όπως ή σύνταξη μιας έκθεσης ή περί-

ληψης (και ειδικότερα σε μια άλλη γλώσσα από την μητρική του στην περίπτωση 

ξενόγλωσσου κειμένου)  μαρτυρά (κατά τον Gardner, 1983) το βαθμό της γλωσσικής 

νοημοσύνης του. Παρομοίως  κάποιο παιδί με ανεπτυγμένη τη μουσική ή σωματική-

κιναισθητική νοημοσύνη ανταποκρίνεται καλύτερα στις δραστηριότητες που μπορεί 

να συνοδεύουν για παράδειγμα ένα ποίημα και μπορεί να αφορούν στη μελοποίηση 

του ή στην απόδοσή του με κινήσεις (χορευτικές ή όχι).  

 

Στη διάρκεια της μελέτης του κειμένου της Mary Shelley τα παιδιά είχαν την ευκαι-

ρία να εξασκήσουν κάποιες από αυτές τις δεξιότητες. Στη διάρκεια της τρίτης ώρας 

της διδασκαλίας  ανταποκρίθηκαν σε κάποιες από τις δραστηριότητες που προτείνο-

νταν (Χαριτάτου, 22) όπως η σύνταξη του διαλόγου  μεταξύ του τέρατος και του δη-

μιουργού του (ανά ομάδες των δύο μέσα στην τάξη) τον οποίο  και δραματοποίησαν.  

Επέλεξαν μουσικά κομμάτια για να επενδύσουν τις σκηνές της ιστορίας και δη-

μιούργησαν πορτραίτα των ηρώων της ιστορίας τα οποία εκτέθηκαν σε μια μικρή 

έκθεση στο τέλος του χρόνου με θέμα «Πώς φαντάζομαι τον/την αγαπημένο/η μου 

λογοτεχνικό ήρωα/ηρωίδα».  

 

Εύκολα διαπιστώνουμε πως ο εντοπισμός των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων 

των μαθητών σε συνδυασμό με τη γνώση που αποκτά ο εκπαιδευτικός αναφορικά με 

στοιχεία του χαρακτήρα τους (όπως αυτά διαφαίνονται στην ελεύθερη συζήτηση πά-

νω στα θέματα που θέτει ένα κείμενο λογοτεχνίας) του επιτρέπουν να κινηθεί πιο 

αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση της διαφοροποιημένης μάθησης προσαρμόζο-

ντας τη διδασκαλία στη διαφορετικότητα των μαθητών  της τάξης του.  Είναι ακόμα 

ένας τρόπος για να έρθουμε πιο κοντά στη δημιουργία ενός μαθητοκεντρικού σχο-

λείου  το οποίο να εστιάζει στην προσωπικότητα του εκπαιδευομένου  και στην ανα-

κάλυψη και περαιτέρω καλλιέργεια στοιχείων της προσωπικότητας του που υποβοη-

θούν τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και ανοίγουν δρόμους για τη συναισθηματική 

του εκπαίδευση.  

 

Συμπέρασμα 

 

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι λόγοι που μας ωθούν ως εκπαιδευτικούς να επι-

μείνουμε στη διδασκαλία της  λογοτεχνικής παράδοσης δεν αφορούν μόνο στην καλ-

λιέργεια δεξιοτήτων όπως της ανάγνωσης ή της γραφής, ή της επικοινωνίας μέσω του 

προφορικού λόγου, αλλά και στην απόκτηση γενικότερων γνώσεων, συμπληρωματι-

κών των ήδη παρεχομένων, οι οποίοι συντελούν στη διαμόρφωση κριτικής αντίληψης 
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και ευρύτητας πνεύματος των μαθητών. Οι σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες που αφο-

ρούν στην ικανότητα μάθησης των εκπαιδευομένων όπως αυτή συνδέεται με τις μέχρι 

τώρα αντιλήψεις περί νοημοσύνης, μας παρέχουν  ένα ακόμα πρόσθετο λόγο για  να 

ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια.  

 

Βιβλιογραφία 

 

Αναγνωστοπούλου, Μ. (2001). Η Ομαδική Διδασκαλία στην εκπαίδευση. Μια θεωρη-

τική και εμπειρική προσέγγιση. Κυριακίδης: Θεσσαλονίκη. 

Culler, J. (2000). Λογοτεχνική Θεωρία. Μια Συνοπτική Εισαγωγή. Μτφρ. 

Κ.Διαμαντάκου. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. 

Gardner, E. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New 

York: Basic Books. 

Gardner, Ε. (1993). Multiple Intelligences. The Theory in Practice. New York: Basic 

Books. 

Gardner, Ε. (2006). Multiple Intelligences. New Horizons. New York: Basic Books. 

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence U.S.A: Bantam Books.   

Goleman, D.,& Senge, P. (2014). The Triple Focus. U.S.A.: More Than Sound. 

Goleman, D., & Senge, P. (2015). Τριπλή Εστίαση. Μετάφραση: Νίκος Γάσπαρης. 

Αθήνα: Εκδόσεις  Πεδίο. 

Κοσσυβάκη, Φ. (2006). Εναλλακτική Διδακτική: Προτάσεις για μετάβαση από τη Δι-

δακτική του Αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου. Αθήνα: Guten-

berg. 

Ματσαγγούρας, Η. (2004). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρη-

γόρη 

Ματσαγγούρας, Η. (2007). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Τόμος Β: Στρατηγι-

κές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη Στη Διδακτική Πράξη. 5η έκδοση. Αθήνα: Gu-

tenberg.  

Sternberg J., R. (1988). The Triarchic Mind. U.S.A.: Penguin Books.  

Sternberg, J., R. (1999). The theory of successful intelligence. Review of General 

Psychology, Vol 3(4). 

Χαριτάτου, Ν. (2013). Κείμενα Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Εκ-

δόσεις Πατάκη.  

 

1041

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Μέθοδοι ενίσχυσης της αυτονομίας των φοιτητών 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Κατσά Μαρία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

M.Sc. e-Learning 

maria_katsa@yahoo.gr 

 

Κωσταρής Χριστόφορος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 

M.Sc. e-Learning 

xkostaris@yahoo.gr 

Περίληψη    

Ένα από τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η ύπαρξη φυσικής 

απόστασης ανάμεσα στους σπουδαστές και στον εκπαιδευτή, γεγονός που επηρεάζει 

τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα της μελέτης των φοιτητών. Στην παρούσα 

εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα  έρευνας με στόχο τη διερεύνηση της ά-

ποψης  μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ για τα χαρακτηριστικά του Συμβούλου-

Καθηγητή και τις εκπαιδευτικές μεθόδους τις οποίες πρέπει αυτός να χρησιμοποιήσει, 

ώστε να ενισχύσει την  αυτονομία των φοιτητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κα-

τέδειξαν τη σημασία της επικοινωνίας των φοιτητών με τον Σύμβουλο-Καθηγητή, τις 

προτιμώμενες  εκπαιδευτικές μεθόδους, ενώ ο ρόλος του Συμβούλου-Καθηγητή εμ-

φανίστηκε πολύπλευρος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 

του ΕΑΠ, με τη χρήση πρωτότυπου ερωτηματολόγιου και τα δεδομένα αναλύθηκαν 

με μεθόδους στατιστικής ανάλυσης.  

Λέξεις–κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επικοινωνία, αυτονομία, ρόλος Συμ-

βούλου-Καθηγητή 

Εισαγωγή 

Οι φοιτητές σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αισθάνονται ουσιαστικά 

μόνοι τους και απομονωμένοι (Race, 1999). Ένας από τους παράγοντες επιτυχίας ε-

νός τέτοιου προγράμματος είναι η δυνατότητα  επικοινωνίας  μεταξύ των μελών του,  

καθώς λίγοι είναι οι φοιτητές  που μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνοι τους στις απαι-

τήσεις του (Race, 1999).  Η σημασία της επικοινωνίας είναι τόσο μεγάλη, ώστε να 

καθιστά αυτή έναν από τους άξονες αξιολόγησης προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκ-

παίδευσης (Trentin, G. and Scimeca, S., 1999 όπ. αναφ. στο Ζυγούρης – Μαυροειδής, 

2011).  

Η ευθύνη  για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων  βαραίνει κυρίως τον φοιτητή, ο 

οποίος πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να πετύχει τους στό-

χους του. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διαφορετικός από αυτόν ενός 

τυπικού προγράμματος σπουδών. Πρέπει να στηρίζει και να διευκολύνει τον εκπαι-

δευόμενο, χωρίς να του προσφέρει έτοιμες λύσεις. Άλλωστε, γι’ αυτό αναφέρεται και 

ως  Σύμβουλος-Καθηγητής (Λιοναράκης, 2001). Η ανάγκη για αυτονομία των φοιτη-

τών είναι πολύ σημαντική και ένας από τους στόχους των Συμβούλων - Καθηγητών 

είναι να βοηθούν τους φοιτητές να αναπτύσσουν αντίστοιχες δεξιότητες. 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Η αυτονομία στη μάθηση ή αλλιώς αυτορρυθμιζόμενη ή αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 

είναι μια πολυσυζητημένη έννοια. Σε γενικές γραμμές, δύο είναι οι διαστάσεις της. 

Κατά την πρώτη, ο μαθητής αναλαμβάνει τη σχεδίαση, την εκτέλεση και την αξιολό-

γηση της εκπαιδευτικής του πορείας. Η δεύτερη, αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει ο φοιτητής, ώστε να αναλάβει την ευθύνη της μάθησής του (Brockett 

& Hiemstra, 1991 όπ. αναφ. στο Γιαγλή, Γιαγλής & Κουτσούμπα, 2010). 

Η ανάπτυξη της αυτονομίας των φοιτητών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι 

πιο σημαντικοί από αυτούς είναι τα  χαρακτηριστικά των Συμβούλων – Καθηγητών, 

που ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές και συναισθηματικές ανάγκες των φοιτητών, κα-

θώς και ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε μέσω των μεθόδων 

που χρησιμοποιούνται, είτε μέσω της διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται από το αντί-

στοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι ανάγκες των φοιτητών δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, 

είναι και  συναισθηματικές. Οι φοιτητές ζητούν βοήθεια σε εκπαιδευτικά θέματα ό-

πως η εκπόνηση των γραπτών εργασιών ή για απορίες που προκύπτουν κατά τη μελέ-

τη τους, επιθυμούν  όμως επιπλέον ψυχολογική υποστήριξη, ενθάρρυνση καθώς και 

τη  δίκαιη αξιολόγησή τους. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει  με συγκεκριμένες διδακτικές 

ενέργειες να συμβάλλει στην αυτόνομη μάθηση (Zimmerman, Bonner & Kovach, 

1996). Τέτοιες διδακτικές ενέργειες είναι η ομαδοσυνεργατική και η διαφοροποιημέ-

νη  διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2002).  Θα πρέπει, επίσης, να αξιολογεί τους φοιτη-

τές και να τους προσφέρει δυνατότητες αυτοαξιολόγησής τους. 

Η συνεργατική μάθηση βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η 

μάθηση επιτελείται - ή μπορεί να βελτιωθεί- μέσα από μια κοινωνική διαδικασία. 

Μπορεί να οριστεί ως η από κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα με τρό-

πο τέτοιο ώστε να προωθείται η ατομική μάθηση μέσω των συνεργατικών διεργασιών 

(Slavin, 1995). Αποτελεί πηγή πολύτιμων αποτελεσμάτων, όπως αυξημένη ικανότητα 

στην ομαδική εργασία, αύξηση της αυτοπεποίθησης, ενώ προσφέρει καλύτερη κατα-

νόηση της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς δημοσιοποιώντας τη γνώση του κάποιος 

αποκτά καλύτερη αντίληψη σχετικά με ένα αντικείμενο. Μέσω της ομαδοσυνεργατι-

κής διδασκαλίας ο φοιτητής δρα ατομικά, αλλά και συλλογικά, επηρεάζοντας τις α-

ποφάσεις της ομάδας. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι βασικό χαρακτηριστικό 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς κάθε φοιτητής προσπαθεί να κατακτήσει 

τους διδακτικούς στόχους, με βάση τις δικές του ανάγκες και χαρακτηριστικά. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί η σημασία της αξιολόγησης και της αυτοαξιολό-

γησης, για την επίτευξη της αυτονομίας του μαθητή. Με βάση τον Ματσαγγούρα 

(2002) αυτοαξιολόγηση είναι μια κρίση του ίδιου του μαθητή για την ποιότητα της 

δουλειάς του, βασισμένη σε ενδείξεις και σαφή κριτήρια, με στόχο τη βελτίωση της 

διαδικασίας μάθησης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η αυτοαξιολόγηση προά-

γει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και υπευθυνότητας. Στόχος του Συμβούλου-

Καθηγητή είναι να ενεργοποιήσει τους μαθητές, ώστε αυτοί να αξιολογούν την πο-
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ρεία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να αναπροσαρμόζουν τους στόχους 

και τον τρόπο επίτευξής τους. 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθεί η άποψη των μεταπτυχιακών 

φοιτητών του ΕΑΠ, για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του Καθηγητή–Συμβούλου, 

καθώς και για τις εκπαιδευτικές μεθόδους τις οποίες αυτός πρέπει να χρησιμοποιήσει, 

ώστε μέσω της επικοινωνίας του με τους φοιτητές, να τους οδηγήσει στην ανάπτυξη 

της αυτονομίας τους. 

Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

Με βάση τα παραπάνω, τα προτεινόμενα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι η άποψη των φοιτητών του ΕΑΠ, ως προς τις μεθόδους που πρέπει να 

χρησιμοποιούν οι Σύμβουλοι-Καθηγητές, κατά την επικοινωνία τους με τους φοιτη-

τές, ώστε να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν αυτονομία στη μάθησή τους; 

2. Ποια είναι η άποψη των φοιτητών του ΕΑΠ, για τα χαρακτηριστικά των Συμβού-

λων - Καθηγητών, τα οποία μέσω της επικοινωνίας τους με τους φοιτητές,  τους βοη-

θούν να αποκτήσουν αυτονομία στη μάθησή τους; 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή πο-

σοτικής έρευνας, με χρήση ερωτηματολόγιου, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ. 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε πρωτότυπο ερωτηματολόγιο. Η ε-

πιλογή αυτή στηρίχθηκε αφενός στο γεγονός ότι  το ερωτηματολόγιο μπορεί να απα-

ντηθεί ανώνυμα,  χωρίς η γνώμη του ερευνητή να επηρεάζει τα αποτελέσματα και 

αφετέρου για τους τυποποιημένους τρόπους ανάλυσης του υλικού (Cohen & 

Manion,1997). Η δομή και οι ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου προέκυψαν με βάση 

τη μελέτη της βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια,  διεξήχθη πιλοτική έρευνα διάρκειας μιας 

εβδομάδας, σε πέντε (5) φοιτητές και έναν εκπαιδευτή ενηλίκων με πείρα σε  προ-

γράμματα  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στους οποίους το ερωτηματολόγιο απεστάλη 

ηλεκτρονικά. Ύστερα από συζήτηση με τα άτομα του δείγματος της πιλοτικής έρευ-

νας, έγιναν διορθώσεις στη δομή, τον τύπο και στη διατύπωση κάποιων ερωτήσεων 

και το ερωτηματολόγιο έλαβε την οριστική του μορφή. Οι φοιτητές της πιλοτικής έ-

ρευνας εξαιρέθηκαν από το βασικό σώμα του δείγματος.   

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε πενήντα μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ, κατά τη 

διάρκεια της 4ης Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα στην 

Αθήνα, τον Απρίλιο του 2015. Το ερωτηματολόγιο συνόδευε επιστολή, στην οποία 

περιγράφονταν τα στοιχεία της έρευνας και των ερευνητών, καθώς και διαβεβαίωση 

για την ανωνυμία των απαντήσεων. Η καταγραφή των δεδομένων έγινε με χρήση λο-

γιστικού φύλλου excel. Η ανάλυση των απαντήσεων έγινε με χρήση του στατιστικού 
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πακέτου SPSS, χρησιμοποιώντας τρόπους ποσοτικής ανάλυσης, όπως κατανομή συ-

χνοτήτων, υπολογισμός μέσων όρων και διακύμανσης. 

Περιγραφή του εργαλείου συλλογής δεδομένων 

Κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου, έγινε προσπάθεια να ικανοποιεί βασικά 

χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου ερωτηματολόγιου, όπως: πληρότητα, σαφήνεια, 

κατάλληλη δομή και συνοχή. Περιελάμβανε βασικές οδηγίες συμπλήρωσης και εν-

νοιολογικές επεξηγήσεις, ενώ   επιδεχόταν κωδικογραφική και μηχανογραφική επε-

ξεργασία. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις  κλειστού τύπου, ερωτήσεις με διαβαθμι-

σμένες σε κλίμακα απαντήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η κωδικοποίηση και ορισμένες 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπου χρειαζόταν η διερεύνηση των απόψεων των ερωτη-

θέντων. Η κλίμακα η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν κλίμακα αθροιστικής βαθμολόγη-

σης (Likert scale) πέντε σημείων/επιλογών, η οποία είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος 

κλίμακας για τη μέτρηση στάσεων, πεποιθήσεων και απόψεων.  

Το ερωτηματολόγιο συνέθεταν τέσσερα βασικά μέρη. Το πρώτο περιείχε ερωτήσεις 

με τις οποίες γινόταν διερεύνηση δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος. Στο 

δεύτερο γινόταν διερεύνηση της άποψης των φοιτητών για τη σημασία της επικοινω-

νίας με τον Σύμβουλο-Καθηγητή. Στο τρίτο γινόταν διερεύνηση της άποψης των φοι-

τητών σχετικά με τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούν οι Σύμβουλοι-

Καθηγητές και στο τέταρτο ποια είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του Συμβούλου-

Καθηγητή, τα οποία προάγουν την αυτονομία των φοιτητών, μέσω της επικοινωνίας. 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας 

Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα περιεχομένου, διεξήχθη πιλοτική  έρευνα σε φοι-

τητές και έναν εκπαιδευτή ενηλίκων. Η συμπλήρωση των ερωτηματολόγιων έγινε σε 

μια μέρα, ώστε να μειωθούν οι διακυμάνσεις διάθεσης και συναισθημάτων των συμ-

μετεχόντων και να εξασφαλιστεί η εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Η κατασκευή 

του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε σε αντίστοιχες έρευνες, γεγονός το οποίο εξασφά-

λισε την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (Creswell, 2011). Οι απαντήσεις των 

ατόμων του δείγματος εξετάστηκαν συνολικά ανά ερευνητικό ερώτημα, χωρίς να πα-

ρουσιάζονται ασυνέπειες (αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας). Τέλος, ελήφθησαν επι-

πλέον μέτρα τα οποία μείωσαν τις ενδεχόμενες απειλές για την αξιοπιστία. Επίσης, η 

δομή του ερωτηματολογίου ήταν τέτοια ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη κατά τη 

διαδικασία των απαντήσεων. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Από τους 50 φοιτητές του δείγματος, το 80%  ήταν γυναίκες, ενώ το υπόλοιπο 20% 

ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία των ατόμων ανήκε ηλικιακά στην ομάδα 35-45, ενώ κα-

νείς δεν ήταν πάνω από 55 ετών.  Όλοι είχαν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-

ματος, με ένα ποσοστό 10% να δηλώνουν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
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Τέλος, οι περισσότεροι θεώρησαν ότι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση νέων τεχνολο-

γιών, αρκετά ή πολύ ( 84%).  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές θεωρούν 

ότι η επικοινωνία τους με τους Συμβούλους-Καθηγητές, ευνοεί την ανάπτυξη της αυ-

τονομίας, με τους περισσότερους από αυτούς να επιλέγουν αρκετά ή πολύ σε ποσο-

στό 83,4% (Πίνακας 1). 

     

Πίνακας 1: Η σημασία της επικοινωνίας στην ανάπτυξη της αυτονομίας. 

1ο Ερευνητικό ερώτημα : Εκπαιδευτικές μέθοδοι  οι οποίες προάγουν την αυτονομία 

των φοιτητών 

Με βάση την άποψη των φοιτητών ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της αυτο-

νομίας τους είναι η βοήθεια και υποστήριξη που λαμβάνουν από τον Σύμβουλο-

Καθηγητή σε εκπαιδευτικά θέματα. Επιθυμούν από αυτόν να τους προσφέρει επιπλέ-

ον εκπαιδευτικό υλικό (4,2/5) και να τονίζει τα κύρια σημεία των προς μελέτη ενοτή-

των (4/5). Θεωρούν επίσης σημαντικό να τους υπενθυμίζει τις βασικές, με βάση το 

χρονοδιάγραμμα μελέτης, ημερομηνίες (3,6/5). Οι φοιτητές ζητούν από τους Συμβού-

λους-Καθηγητές  να τους καθοδηγούν και να τους διδάσκουν τη μεθοδολογία, ώστε 

να μπορέσουν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες  

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών συμφωνούν ότι ο Σύμβουλος-Καθηγητής 

πρέπει να ευνοεί  τη χρήση συνεργατικών μεθόδων μάθησης (96,7%) (Πίνακας 2). 

Μια τέτοια πρακτική είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας (4,1/5), ενώ η ανάθεση ερ-

γασιών αν και κρίνεται χρήσιμη (3,7/5) διχάζει τους φοιτητές γιατί συνδέεται με επι-

πλέον φόρτο εργασίας. Με βάση την άποψη των φοιτητών, σημαντικός παράγοντας 

ανάπτυξης της αυτονομίας τους είναι η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τον 

Σύμβουλο-Καθηγητή (4,3/5) (Πίνακας 2). Οι φοιτητές θεωρούν σημαντική την ανα-

τροφοδότηση που λαμβάνουν σε ερωτήσεις και απορίες σχετικές με την εκπόνηση 

γραπτών εργασιών (2,2/5), αλλά και για τη συνολική τους εκπαιδευτική πορεία (2/5). 

Οι περισσότεροι φοιτητές (53,3%) θεωρούν ότι η ανατροφοδότηση πρέπει να προ-

σφέρεται τόσο σε ατομικό επίπεδο (εξειδικευμένη), όσο και σε σχέση με το επίπεδο 

της τάξης. Ο λόγος για τον οποίο η  ανατροφοδότηση είναι  σημαντικός παράγοντας 

ανάπτυξης της αυτονομίας, είναι γιατί δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές  να κρί-
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νουν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων (4,2/5) και να διορθώσουν αν χρειάζεται 

τον τρόπο μελέτης τους (4/5).  

 

Πίνακας 2: Μέθοδοι ανάπτυξης αυτονομίας των φοιτητών 

Τέλος, η πλειοψηφία των φοιτητών (86,7%) πιστεύει ότι ο Σύμβουλος-Καθηγητής θα 

πρέπει να προσφέρει στους φοιτητές δυνατότητες αυτοαξιολόγησης (Πίνακας 2). Οι 

περισσότερο ενδεδειγμένοι τρόποι είναι οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (3,1/5) και οι 

μικρής έκτασης εργασίες (3,1/5). Οι φοιτητές θεωρούν λιγότερο σημαντική την τήρη-

ση προσωπικού φάκελου επιτευγμάτων (portfolio) (2,6/5). 

Ερευνητικό ερώτημα 2:  Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του Συμβούλου-Καθηγητή, τα 

οποία προάγουν την αυτονομία των φοιτητών. 

Η συχνότητα της επικοινωνίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της αυ-

τονομίας με βάση την άποψη των φοιτητών (96,7%), με τους περισσότερους να  δη-

λώνουν ότι αυτή πρέπει να πραγματοποιείται ακόμα και χωρίς προφανή εκπαιδευτικό 

λόγο. Θεωρούν σημαντικό ο Σύμβουλος-Καθηγητής να αναλάβει την πρωτοβουλία 

να επικοινωνήσει με τους φοιτητές (3.2/5) από το να απαντά σε αιτήματα των φοιτη-

τών (2,9/5). Οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν την επικοινωνία με τον Σύμβουλο-

Καθηγητή είναι περισσότεροι από την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Οι 

φοιτητές επιθυμούν τη στήριξη των Συμβούλων - Καθηγητών, σε θέματα εκπαιδευτι-

κού τύπου, όπως η επίλυση αποριών (4,3/5), αλλά ταυτόχρονα ζητούν ψυχολογική 

υποστήριξη (4/5) ώστε να μειωθεί το αίσθημα μοναξιάς που αισθάνονται (3,8/5). Ση-

μαντική είναι η παρατήρηση ότι η αξιολόγηση των εργασιών δεν θεωρείται ο πιο ση-

μαντικός λόγος επικοινωνίας (1,9/5). 

Οι φοιτητές θεωρούν ότι ο Σύμβουλος-Καθηγητής πρέπει να είναι άριστος γνώστης 

του αντικειμένου (4,2/5), μιας και στρέφονται σε αυτόν για εκπαιδευτικούς λόγους, 

αλλά ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επικοινωνιακές του δεξιότητες (4,7/5).  Επιθυμούν 

από αυτόν να είναι φιλικός κατά την επικοινωνία μαζί του (4,6/5), προσιτός και δια-

θέσιμος (4,7/5)  ώστε να αντισταθμιστεί η έλλειψη της καθημερινής επαφής (Πίνακας 

3). 
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Πίνακας 3: Τα χαρακτηριστικά του Συμβούλου-Καθηγητή 

Είναι φανερό ότι η  σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ φοιτητών και Συμβούλων - Κα-

θηγητών, δεν περιορίζεται στον συμβατικό ρόλο του εκπαιδευτικού της παραδοσια-

κής εκπαίδευσης. Ο Σύμβουλος-Καθηγητής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  γίνεται 

αρωγός και σύμβουλος των φοιτητών. 

Συμπεράσματα 

Η ανάπτυξη της αυτονομίας των φοιτητών έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία 

ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες και οι ευθύνες που 

απορρέουν από τη δομή και τη μεθοδολογία ενός τέτοιου  προγράμματος είναι πρω-

τόγνωρες για τους περισσότερους φοιτητές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν εμπιστοσύ-

νη στην ικανότητά τους να τις αντιμετωπίσουν (Race, 1999).   Ο ρόλος του Συμβού-

λου-Καθηγητή είναι σημαντικός, γιατί συνδέει τον φοιτητή με το εκπαιδευτικό ίδρυ-

μα και το εκπαιδευτικό υλικό. Για να  βοηθήσει τους φοιτητές στην ανάπτυξη της αυ-

τονομίας τους, πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους και στρατηγικές. Να 

ευνοεί την συνεργατική μάθηση, να προσφέρει εξατομικευμένη ανατροφοδότηση με 

βάση τις ανάγκες του κάθε φοιτητή καθώς και δυνατότητες αυτοαξιολόγησής του. Θα 

πρέπει να είναι άριστος γνώστης του αντικειμένου, ώστε να προσφέρει βοήθεια σε 

εκπαιδευτικά θέματα, αλλά ταυτοχρόνως να έχει  συναισθηματικές δεξιότητες, οι ο-

ποίες εμφανίζονται να είναι εξίσου σημαντικές  με τις εκπαιδευτικές. Ο διδάσκων κα-

τέχει το γνωστικό αντικείμενο και είναι ταυτόχρονα το έμπιστο πρόσωπο στο οποίο 

θα στραφούν οι φοιτητές για υποστήριξη, πρακτική, οργανωτική ή εκπαιδευτική (Νο-

ταρά, 2001, όπ αναφ. στο Ηλιάδου-Αναστασιάδης, 2010). Η συμβολή του είναι κα-

θοριστική στην ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας των φοιτητών η οποία με τη σειρά της 

οδηγεί στην επίτευξη των γνωστικών στόχων και την ολοκλήρωση των σπουδών 

τους. 
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Μη συμβατική μουσική γραφή και ανάγνωση για παιδιά προσχολικής και πρώ-

της σχολικής ηλικίας: μια βιβλιογραφική προσέγγιση 

 

Ανδρεάκου Κωνσταντίνα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.16.01, Μ.Ed 

Andreakouk79@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η επαφή του παιδιού με τη μουσική αγωγή από μικρή ηλικία, σύμφωνα με πορίσματα 

ερευνών, συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Μέρος της μουσικής αγωγής α-

ποτελεί η εκμάθηση της μουσικής γραφής και ανάγνωσης. Η παραδοσιακή δυτική 

μουσική γραφή αποτελείται από γραφικά σύμβολα με αφηρημένο εννοιολογικό πε-

ριεχόμενο και γι’ αυτό η διδασκαλία τους στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία 

δημιουργεί προβληματισμό. Η μουσικοπαιδαγωγική απαντά στον προβληματισμό 

προβάλλοντας τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας της μουσικής γραφής και ανάγνω-

σης με τρόπους έξω από τους παραδοσιακούς. Ένας τέτοιος τρόπος είναι η χρήση μη 

συμβατικής μουσικής γραφής, δηλαδή η χρήση γραφικών αναπαραστάσεων των α-

κουστικών ερεθισμάτων. Αυτός ο μη συμβατικός τρόπος μουσικής γραφής και ανά-

γνωσης δημιουργεί εμπειρίες και γνώσεις στα μικρά παιδιά βιωματικά, αφήνοντας 

ανεξίτηλα ίχνη μέσα τους και διαμορφώνοντας τη συμπεριφορά τους απέναντι στη 

μουσική. 

 

Λέξεις - Κλειδιά: μουσική γραφή, γραφική παρτιτούρα, μουσικοπαιδαγωγική. 

Εισαγωγή 

Από τις απαρχές της μουσικής παιδαγωγικής τονίζεται η σημασία της επαφής του 

παιδιού με τη μουσική αγωγή από μικρή ηλικία προς όφελός του σε πολλαπλούς το-

μείς (Hallam, 2010). Ωστόσο η διδασκαλία της μουσικής αγωγής σε μικρές ηλικίες 

θέτει ερωτήματα ως προς το πλαίσιο διδασκαλίας της μουσικής γραφής και ανάγνω-

σης καθώς διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης της διδασκα-

λίας της από την καθιερωμένη διδασκαλία, όπως αυτή πραγματοποιούταν και πραγ-

ματοποιείται για χρόνια στα ωδεία, για την εκμάθηση μουσικού οργάνου.  Το παιδί 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας δεν είναι ακόμα σε θέση να κατακτήσει 

αφηρημένες έννοιες, αφού η εκμάθηση αφηρημένων συμβόλων –όπως είναι αυτά της 

παραδοσιακής μουσικής σημειογραφίας - είναι έξω από το γνωστικό στάδιο ανάπτυ-

ξης του (Cole & Cole, 2001). 

Επηρεασμένοι από την παιδαγωγική και την ψυχολογία, μουσικοπαιδαγωγοί όπως ο 

Dalcroze, ο Kodaly, η Sigrid Abel-Struth και άλλοι, - βλ. παρακάτω - πρότειναν τη 

χρήση μη συμβατικών συμβόλων και τη σταδιακή μετάβαση στα συμβατικά παραδο-

σιακά μουσικά σύμβολα για την ανάγνωση και τη γραφή της μουσικής. 

Με τον όρο μη συμβατικά σύμβολα θεωρούνται όλες οι γραφικές απεικονίσεις του 

ήχου που μπορεί να είναι γραμμές, κύκλοι, καμπύλες, κουκίδες, γραφικές συνθέσεις 
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γραμμών, σύμβολα, τα οποία  αναπαριστούν γραφικά ένα ήχο που παράγεται είτε από 

κάποια ηχητική πηγή του φυσικού και του τεχνητού περιβάλλοντος, είτε από τα μου-

σικά όργανα, για να απεικονίσει κάποιο γνώρισμα του ήχου, όπως η διάρκεια, η έ-

νταση, το τονικό ύψος και η χροιά. Στην ελληνική βιβλιογραφία για τη μη συμβατική 

μουσική γραφή χρησιμοποιούνται οι όροι  γραφική παράσταση, γραφικός συμβολι-

σμός,  γραφικά σύμβολα, (Μιχαήλ, 1998 & Καραδήμου-Λιάτσου, 2001), εικονικές 

αναπαραστάσεις (Μαγαλιού, 2007). Ο μουσικοπαιδαγωγός Curwen αποκαλούσε την 

χρήση εικόνων που σχετίζονται με κινήσεις του χεριού για το τονικό ύψος «εικονο-

ποίηση» (picturising) και εισήγαγε μια απλουστευμένη σημειογραφία την οποία απο-

καλούσε «ερμηνευτική σημειογραφία» (interpreting notation), η Bamberger χρησιμο-

ποίησε τον όρο εικονικές χαρτογραφήσεις, ενώ η Barrett «εικονικές σημειογραφίες» 

(pictorial notations) για τη χρήση μόνο εικόνων (Μαγαλιού, 2007). 

Ωστόσο ως γραφικά σύμβολα θεωρούνται και τα μουσικά σύμβολα της συμβατικής 

δυτικής μουσικής σημειογραφίας – φθόγγοι, φθογγόσημα - γιατί πρόκειται για σύμ-

βολα γραφής. Επίσης μη συμβατική μουσική γραφή χρησιμοποιείται και από τους 

συνθέτες σύγχρονης μουσικής, όπου υπάρχει η ανάγκη για αναπαράσταση συστάδων 

ήχων και όχι απαραίτητα του τονικού ύψους του ήχου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ανα-

φερόμαστε στη γραφική παρτιτούρα, όπου ο κάθε συνθέτης διαμορφώνει το δικό του 

κώδικα συμβόλων, τον οποίο παραθέτει στην αρχή του έργου του με τις ανάλογες ε-

πεξηγήσεις. Το ιδιαίτερο σ’ αυτές τις συνθέσεις είναι ότι δεν αποδίδονται ποτέ με τον 

ίδιο τρόπο, αφού το έργο ερμηνεύεται σε κάθε εκτέλεση ανάλογα με την προσωπικό-

τητα των ερμηνευτών.  Για τους παραπάνω λόγους, στην παρούσα εργασία όποτε υ-

πάρχει αναφορά στη μη συμβατική μουσική γραφή από μικρά παιδιά, χρησιμοποιεί-

ται ο όρος γραφική αναπαράσταση, θέλοντας έτσι να διαφοροποιήσουμε τη γραφική 

παρτιτούρα που δημιουργείται από επαγγελματίες συνθέτες και εκτελείται από επαγ-

γελματίες ερμηνευτές, από τις αυθόρμητες γραφικές απεικονίσεις των μικρών παι-

διών. 

Ανασκόπηση των κυριότερων μουσικοπαιδαγωγικών απόψεων για τη μουσική 

γραφή και ανάγνωση. 

Η πρώτη καταγραφή για χρήση μη συμβατικής μουσικής γραφής και ανάγνωσης προ-

έρχεται από τον πατέρα της μουσικοπαιδαγωγικής, Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778). Συγκεκριμένα στο  2ο μέρος του έργου του Αιμίλιος ή περί αγωγής του 1762, 

όπου παρουσιάζονται οι απόψεις του για τη μουσική αγωγή του παιδιού, υποστηρίζε-

ται ότι το παιδί πρέπει να έρχεται από μικρή ηλικία σε επαφή με τη μουσική, γιατί του 

προσφέρει πολλά στον ψυχολογικό και συναισθηματικό τομέα και στη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης (μτφ. Γκέκα, 2001). Ειδικότερα, όσο αφορά στη γραφή και στην 

ανάγνωση, αναφέρεται ότι οι πρακτικές βασικές ακουστικές εμπειρίες πρέπει να 

προηγούνται της μουσικής ανάγνωσης και γραφής και γι’ αυτό επινόησε δημιουργι-

κές ασκήσεις, σημειογραφία στηριζόμενη σε αριθμούς και χρησιμοποίησε το Σταθερό 

και Κινητό Ντο. Ο κάθε ήχος αντί να αποτυπώνεται ως ένα αφηρημένο σύμβολο ει-

σάγεται με την κίνηση του χεριού. Διαφορετικές κινήσεις αντιστοιχούν σε διαφορετι-
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κά τονικά ύψη.  Τόνισε τη σημασία του να μαθαίνουν τα παιδιά μουσική ευχάριστα 

και ανέδειξε τη σπουδαιότητα του αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης (Simpson, 

1976). 

 Συνοψίζοντας, οι θέσεις του Rousseau που είναι και οι βασικοί σκοποί της μουσικής 

εκπαίδευσης και σήμερα είναι οι παρακάτω: 

• επαρκής μουσική εμπειρία πριν τη μουσική ανάγνωση, 

• αυτοσχεδιασμός και σύνθεση από τα ίδια τα παιδιά, 

• σπουδαιότητα της ευχαρίστησης (Σέργη, 1994). 

Ο μουσικοπαιδαγωγός John Curwen (1816-1880) θεωρούσε ότι η αντίληψη της 

μουσικής μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση της κίνησης των χεριών και εισήγαγε μια 

απλουστευμένη σημειογραφία ώστε τα παιδιά να μπορούν να αναπαραστήσουν 

οπτικά όσα αντιλήφθηκαν με την ακοή τους. Επίσης έδωσε στις αναπαραστάσεις 

συγκεκριμένο όνομα, όπως αναφέρεται και παραπάνω. 

Ο Ελβετός μουσικοπαιδαγωγός Emil-Jacques Dalcroze (1865-1950) αποτύπωσε τη 

διάρκεια του ήχου με παύλες. Όσο πιο παρατεταμένος είναι ο ήχος τόσο μεγαλύτερη 

είναι η παύλα (Dalcroze, 1967). Ενώ ο Ούγγρος συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός 

Zoltan Kodaly (1882-1967) στη μέθοδό του χρησιμοποίησε το στέλεχος της νότας 

χωρίς το κεφάλι της, έτσι ώστε να διευκολύνονται τα μικρά παιδιά στη γραφή 

(Choksy, 1987). Ο Karl Orff (1895-1982) πρότεινε εναλλακτικούς τρόπους συμβολι-

σμού  δηλαδή αυθαίρετα σύμβολα όπως εικόνες, σχήματα, γραφικές παραστάσεις 

κ.α. (Σέργη 1994)  

Το 1959 στην Αμερική δημιουργήθηκε το Contemporary Music Project (Ανδρούτσος, 

2012) ως ένα πειραματικό πρόγραμμα με στόχο ενδεχομένως την παραγωγή νέων τε-

χνικών διδασκαλίας μέσω της επαφής των δασκάλων μουσικής με συνθέτες της σύγ-

χρονης μουσικής δημιουργίας. Οι τεχνικές της γραφής της σύγχρονης μουσικής δη-

μιουργίας που καταργούν τη συμβατική δυτική σημειογραφία επηρέασαν τους εκπαι-

δευτικούς οι οποίοι αναζητούσαν έναν άλλο τρόπο γραφής που να πηγάζει από την 

εξερεύνηση των ηχητικών πηγών από τα ίδια τα παιδιά χωρίς να χρειάζεται απαραί-

τητα να ξέρουν τα μουσικά σύμβολα. Αυτό το πρόγραμμα ίσως σηματοδοτεί στη 

μουσικοπαιδαγωγική την καθιέρωση της χρήσης μη συμβατικής μουσικής γραφής, με 

τη χρήση γραφικών αναπαραστάσεων από τα ίδια τα παιδιά που μπορεί να είναι και 

κάθε φορά διαφορετική ανάλογα με τη δημιουργική διάθεση της μαθητικής ομάδας.  

Τη δεκαετία του 70΄ η σπουδαία μουσικοπαιδαγωγός Sigrid Abel-Struth στο έργο της 

τονίζει ότι η παιδική περιέργεια και η διάθεση για εξερεύνηση του περιβάλλοντος θα 

πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη για ολόκληρη την εκπαίδευση Το παιδί ανακαλύ-

πτει μέσω της ακρόασης από πολλές ηχητικές πηγές τις αφηρημένες έννοιες της μου-

σικής όπως διάρκεια του ήχου, τονικό ύψος, ένταση, ταχύτητα, χροιά και μόνο του 

μπορεί να βρει τα γραφικά σύμβολα που τις αντιπροσωπεύουν πριν γίνει η μετάβαση 

στο αφηρημένο σύμβολο της μουσικής γραφής. Αναφέρει ότι η άσκηση στη γραφή 
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δεν σημαίνει αναγκαστικά τις νότες του πενταγράμμου. Η κίνηση του χεριού που πα-

ριστάνει την καμπύλη της μελωδίας είναι μια μορφή της. Κάθε κίνηση που βοηθάει 

το παιδί να συνειδητοποιήσει τις διαφοροποιήσεις των γνωρισμάτων του ήχου μπορεί 

να είναι μια μορφή γραφής. Έτσι ο ήχος ακόμα και η μελωδική κίνηση μπορεί να κα-

ταγράφεται, να συνειδητοποιείται και να μένει στη μνήμη των παιδιών. Ασκήσεις με 

γραφικά σύμβολα περιλαμβάνονται στο τρίτομο έργο της με τίτλο «Το μουσικό ξεκί-

νημα στα νηπιαγωγεία και στα κέντρα προσχολικής αγωγής» που αφορά τη μουσική 

στη Γενική Εκπαίδευση στη Γερμανία και συγκεκριμένα στον τρίτο τόμο του έργου 

της με τίτλο «Materealien». (Καραδήμου-Λιάτσου, 2003, σελ. 157) 

Στην Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί μια προσέγγιση γνωστή με 

την ονομασία Generative Approach (Δημιουργική Προσέγγιση) και βασίζεται στη 

θεωρία μάθησης του Bruner, σύμφωνα με την οποία οι μουσικές έννοιες θα πρέπει να 

παρουσιάζονται στους μαθητές πρώτα με τη μορφή δραστηριοτήτων, στη συνέχεια με 

τη μορφή εικόνων και τέλος με τη συμβολική μορφή, περνώντας από τρία στάδια: 

• το στάδιο της δράσης, 

• το στάδιο της εικόνας,  

• το στάδιο του συμβολισμού. 

Το πέρασμα από το ένα στάδιο στο άλλο είναι ανεξάρτητο της ηλικίας του μαθητή 

και εξαρτάται καθαρά από τις ιδιαιτερότητές του και της ανάγκες του (Χρυσοστόμου, 

2001). 

Ανασκόπηση ερευνών 

 

Εκτός από τις θεωρήσεις των μουσικοπαιδαγωγών και των μουσικοπαιδαγωγικών 

ρευμάτων οι σημερινές απόψεις για την εισαγωγή των παιδιών στη μουσική γραφή 

και ανάγνωση επηρεάστηκαν και από τα ευρήματα σχετικών ερευνών (βλ. πίνακα 1). 

Σύμφωνα με αυτές:  

• τα μικρά παιδιά μπορούν να αναπαραστήσουν με το δικό τους τρόπο 

εκείνα τα χαρακτηριστικά της μουσικής που τα ίδια αντιλαμβάνονται ως ση-

μαντικά,  

• οι αναπαραστάσεις - περιλαμβάνουν αυθαίρετα σύμβολα όπως εικό-

νες, σχήματα, λέξεις, κ.α.- που τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν για να απεικονί-

σουν μουσικά στοιχεία, αντανακλούν την κατανόησή τους για αυτά,  

• η ικανότητα συμβολικής αναπαράστασης βελτιώνεται με την ηλικία 

δείχνοντας μεγαλύτερη κατανόηση των μουσικών εννοιών, 

• η ικανότητα αναπαράστασης των εννοιών που σχετίζονται με το ρυθ-

μό, αναπτύσσεται πιο γρήγορα σε σχέση με εκείνη που σχετίζεται με τη μελω-

δία, 

• η ηλικία μεταξύ 5 και 7 είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της ικανότητας 

συμβολικών αναπαράστασεων σχετικά με τα στοιχεία των μουσικών φράσε-

ων, τραγουδιών ή μουσικών κομματιών (Μαγαλιού, 2007). 
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Ερευνητές Έτος Ηλικία παι-

διών δείγμα-

τος 

Σκοπός έρευνας 

Bamberger 1982 4-12 Αντίληψη ρυθμού 

Upitis 1987 7-12 Αντίληψη ρυθμού 

Davidson & 

Colley 

1987 5-7 Αντίληψη ρυθμού και μελωδίας 

Davidson & 

Scripp 

1988 5-7 Αντίληψη ρυθμού και μελωδίας 

McCusker 2001 5-7 Μουσικές συμπεριφορές όπως το τραγούδι, 

το παίξιμο οργάνων, η κίνηση, ο μουσικός 

αυτοσχεδιασμός. 

Davies 1993 5-7 Διαισθητική γνώση για τη μουσική μέσα 

από πρωτότυπα τραγούδια 

Barrett 1999 4-6 Διαισθητική γνώση για τη μουσική μέσα 

από γνωστά και άγνωστα τραγούδια 

Barrett 2002 4-6 Σημασία γραφικών αναπαραστάσεων στην 

κωδικοποίηση και στη μνήμη του νοήματος 

της μουσικής 

Poorman 1996 3-4 Αναπαράσταση μουσικών ήχων 

Dommer & 

Gromko 

1996 4-5 Ποιοτικές αλλαγές στις γραφικές αναπαρα-

στάσεις 

 

Πίνακας 1:Έρευνες για τις γραφικές αναπαραστάσεις των παιδιών από τη δεκαετία του 

80’ και μετά. 

 

Μη συμβατική μουσική γραφή και ανάγνωση 

Η εκπαίδευση στη μουσική που ξεκινούσε από την εκμάθηση της συμβατικής δυτικής 

μουσικής σημειογραφίας είχε ως αποτέλεσμα την υποβίβαση της ακουστικής ικανό-

τητας, της μουσικής δημιουργικότητας, του αυτοσχεδιασμού και την αδυναμία εκμά-

θησής της από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η αδυναμία στην 

εκμάθηση των αφηρημένων συμβόλων, οδηγούσε πολλές φορές στην αποστροφή της 

ίδιας της μουσικής εκ μέρους των μικρών μαθητών.  

Όπως προέκυψε από την παραπάνω ιστορική ανασκόπηση, η μουσικοπαιδαγωγική 

τονίζει ότι ένα μικρό παιδί ειδικά προσχολικής ηλικίας δεν μπορεί να συλλάβει με 

θεωρητικό τρόπο τις μουσικές έννοιες. Οι μουσικοπαιδαγωγικές απόψεις από τον 

Rousseau  έως την Sigrid Abel-Struth, τονίζουν ότι το παιδί πρέπει να βιώσει τη μου-

σική με το σώμα του, να ακούσει να παρατηρήσει και να χαρεί. Η ανακάλυψη αυτο-

σχέδιων γραφικών αναπαραστάσεων από το ίδιο το παιδί είναι μια διαφορετική διαδι-

κασία. Δεν αναγκάζεται να αποστηθίσει αφηρημένα σύμβολα αλλά ανακαλύπτει τρό-

πους να απεικονίζει τον ήχο. Βρίσκει την σχέση ανάμεσα στον ήχο και την κίνηση, 
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παρατηρεί ακουστικά και οπτικά ιδιότητες του ήχου, βλέπει ηχητικά σύνολα στον 

χώρο, παρακολουθεί την εξέλιξη και την ανάπτυξη αυτών των συνόλων στη διάσταση 

του χρόνου (Καραδήμου-Λιάτσου, 2003) (βλ. εικόνα 1).  

 
 

Εικόνα 1:Γραφική αναπαράσταση καταιγίδας από παιδί 5 ετών (Μακροπούλου & Βα-

ρελάς, 2001, σελ.79) 

 

Συγκεκριμένα μπορεί το μικρό παιδί να αναπαραστήσει γραφικά: 

α) τα γνωρίσματα του ήχου (τονικό ύψος, ρυθμική αγωγή, ένταση, χροιά), 

β) τους τρόπους παραγωγής του ήχου (χτύπημα, σείσημο, ξύσιμο),  

γ) εξωμουσικές αναφορές που γεννιούνται με αφορμή συγκεκριμένα ακούσματα (Ρά-

πτης, 2015). 

Έτσι μέσα από την αυτοσχέδια γραφική αναπαράσταση επιτυγχάνεται: 

• χρήση γραφικών συμβόλων, 

• ταυτόχρονη οπτική και ακουστική παρατήρηση, 

• αναγνώριση, διάκριση και σύγκριση ιδιοτήτων του ήχου (διάρκειας, 

έντασης, χροιάς, τονικού ύψους) οπτικά  και ακουστικά, 

• κατανόηση μουσικών εννοιών, 

• αναγνώριση μουσική φόρμας, 

• ανάπτυξη ικανότητας μουσικής ανάλυσης και  σύνθεσης (ρυθμικών 

μελωδικών μοτίβων, φράσεων, τραγουδιών, ηχητικών αυτοσχεδιασμών), 

• αναπαραγωγή μουσικών έργων μέσω της εκτέλεσης (παιδικών αυτο-

σχεδιασμών), 

• συνειδητή ακρόαση έργων (γραφική αναπαράσταση ως οδηγός ακρό-

ασης). 

Διαδικασία γραφικής αναπαράστασης του ήχου 

Η εισαγωγή των μικρών παιδιών στη γραφική αναπαράσταση του ήχου προϋποθέτει  

από τον εκπαιδευτικό, οργάνωση και συντονισμό και σύμφωνα με τον Ράπτη (2015) 

μπορεί να στηριχθεί στις παρακάτω βασικές αρχές: 
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α) το παιδί καλείται να απεικονίσει με όποιον τρόπο θέλει κάτι που ακούει, 

β) το παιδί αναπαράγει με όποιον τρόπο νομίζει, κάποιες «οδηγίες» που δίνονται ο-

πτικά, 

γ) το παιδί καλείται να αντιστοιχίσει έτοιμα οπτικά δεδομένα (π.χ. καρτέλες με γρα-

φήματα) με κάποια ακουστικά δεδομένα (διάφοροι ήχοι, μουσικά αποσπάσματα).  

Ωστόσο προσπαθώντας να παροτρύνουμε το ίδιο το παιδί να παράγει γραφικά αυτό 

που ακούει και γνωρίζοντας ότι αυτό που το ίδιο το παιδί φαντάζεται, ανακαλύπτει 

και δημιουργεί είναι και αυτό που κρατά περισσότερο στη μνήμη του, προτείνονται 

από την Καραδήμου-Λιατσού (2001) τα παρακάτω βήματα, συγκεκριμενοποιώντας 

την πρώτη αρχή: 

1. ακρόαση του ήχου (προτείνεται με κλειστά μάτια), 

2. αντίδραση στον ήχο με κίνηση του σώματος από τους μικρούς μαθητές, 

3. παρατήρηση και σύγκριση των κινήσεων, 

4. γραφική αναπαράσταση από τα ίδια τα παιδιά, 

5.παρατήρηση των κοινών χαρακτηριστικών των γραφικών αναπαραστάσεων, 

6. επιλογή της πιο απλής γραφής, 

7. αναπαραγωγή του ήχου σύμφωνα με τη γραφική αναπαράσταση (βλ. εικόνα 2). 

 
 

Εικόνα 2 Γραφικές αναπαραστάσεις διαφόρων πηγών ήχου (Καραδήμου-Λιάτσου, 

2001, σελ. 130). 

Η χρησιμοποίηση και χρώματος βοηθάει ακόμα περισσότερο τη διάκριση των γραφι-

κών αναπαραστάσεων, δημιουργώντας μια χρωματική γραφική ηχητική αναπαρά-

σταση.  
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Από τη μη συμβατική στη συμβατική μουσική γραφή: μια εισαγωγική πρόταση 

Αφού το μικρό παιδί έχει εξοικειωθεί με τη γραφή και ανάγνωση αυτοσχέδιων γραφι-

κών αναπαραστάσεων των ήχων έπεται η μετάβαση στη συμβατική μουσική δυτική 

γραφή. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση απαιτείται προσεκτική μεθοδολογι-

κή προσέγγιση έτσι ώστε να μη χαθεί η διερευνητική και η ευχάριστη πρώτη μουσική 

εμπειρία. Στις γραφικές αναπαραστάσεις έχουν πλέον εδραιωθεί συγκεκριμένα γρα-

φήματα τα οποία αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν τα παιδιά. Από αυτά τα γραφήμα-

τα θα χρησιμοποιηθούν αυτά που αναπαριστούν την διάρκεια και το τονικό ύψος του 

ήχου. Γιατί τα φθογγόσημα της συμβατικής μουσικής γραφής αφορούν αυτές τις ιδιό-

τητες του ήχου. Ένας χτύπος που αντιστοιχεί σε μια μονάδα χρόνου μπορεί να είναι 

μια κάθετη γραμμή όπως στη μέθοδο Kodaly που μετά να πάρει τη θέση του στελέ-

χους μιας νότας προσθέτοντας το κεφάλι της. Αυτό το σύμβολο αναπαριστά μια μο-

νάδα ήχου αλλά όχι και το τονικό ύψος. Για να ενσωματωθεί και το τονικό ύψος θα 

πρέπει να έχουν προηγηθεί ακουστικές ασκήσεις ψηλών και χαμηλών ήχων και η α-

ντίστοιχη αναπαράστασή τους με κάθετες γραμμές σε διαφορετικές θέσεις ύψους. 

Στην συνέχεια αφού προστεθούν τα κεφάλια στα στελέχη, παίρνουν τη θέση τους σε 

μια γραμμή. Σ’ αυτή τη γραμμή αντιστοιχούν τρεις θέσεις για το μουσικό σύμβολο: 

κάτω, πάνω και στη μέση της γραμμής. Η ύπαρξη της γραμμής διευκολύνει την ανα-

γνώριση του ήχου από τους μαθητές καθώς τους παρέχει ένα σταθερό σημείο αναφο-

ράς. Όμως ακόμα δεν θα αποκαλυφθούν αυτές οι θέσεις. Το μουσικό σύμβολο που 

βρισκόταν χαμηλά θα τοποθετηθεί στο μέσο μιας οριζόντιας γραμμής και το μουσικό 

σύμβολο που βρισκόταν ψηλά, στο μέσο μιας δεύτερης οριζόντιας γραμμής, πιο ψηλά 

από το πρώτο (βλ. εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Από τη μη συμβατική γραφή, στη συμβατική δυτική μουσική γραφή. Διαδοχι-

κά βήματα. 

 

Με αυτήν την τοποθέτηση έχει ήδη γίνει η πρώτη εισαγωγή στη συμβατική δυτική 

μουσική  γραφή με τη χρήση δύο φθογγόσημων. Από αυτά τα δύο φθογγόσημα που 

σχηματίζουν διάστημα 3ης μικρό ξεκινούν πολλά παιδικά τραγούδια ήδη γνωστά 

στους μικρούς μαθητές (π.χ.: Κούκος, Σαλιγκάρι, κ.α.).  Οι ταύτισή τους με τα σύμ-
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βολα της παραδοσιακής μουσικής σημειογραφίας δίνει ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά α-

φού ανακαλύπτουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα καινούργια σύμβολα με 

την ίδια ευκολία όπως τα προηγούμενα.  

Έτσι η κατάκτηση της συμβατικής μουσικής γραφής και ανάγνωσης προάγει την αυ-

τοπεποίθηση των παιδιών και σε επόμενο στάδιο, την πρόσβασή τους στη μουσική 

φιλολογία που διαφορετικά θα ήταν κλειστή και ακατανόητη. Επιπλέον ανεξαρτητο-

ποιεί τα παιδιά και βοηθά στη συμμετοχή τους ακόμα και ως ενήλικες, ερασιτέχνες ή 

μη, στη συμμετοχή τους σε χορωδιακά ή και ορχηστρικά σύνολα, κάνοντας τη μουσι-

κή αγωγή μόνιμη και διαρκή, σταθερή και αμετάβλητη (Σταυρίδης, 2000). 

 

Συμπεράσματα 

 

Η μουσικοπαιδαγωγική καθώς εξελίσσεται πρεσβεύει ότι η εκμάθηση της μουσικής 

θα πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία, με έκθεση του παιδιού σε πολλαπλά μουσικά 

ερεθίσματα. Το παιχνίδι και η εσωτερική ανάγκη του παιδιού για εξερεύνηση αποτε-

λεί κίνητρο για μάθηση που η παιδαγωγική της μουσικής αξιοποιώντας το με βιωμα-

τικό τρόπο, μέσω της χρήσης ποικίλων ακροάσεων, παρατήρησης, αναζήτησης, αυ-

τοσχεδιασμού και κίνησης του σώματος, οδηγεί, προοδευτικά και εξελικτικά στην 

ανάπτυξη ακουστικών και ρυθμικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Στην ηλικία των 4 

½-5 χρονών περίπου το παιδί έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει με σύμβολα ποιό-

τητες του ήχου (Σέργη, 2003), όχι όμως αφηρημένα μουσικά σύμβολα. Γι’ αυτό η εκ-

μάθηση της μουσικής σημειογραφίας μπορεί να εισαχθεί αρχικά με γραφικές αναπα-

ραστάσεις και αργότερα με τα παραδοσιακά μουσικά σύμβολα, ακολουθούμενη από 

πιο θεωρητικές γνώσεις και γενικεύσεις. 

Η χρήση γραφικής αναπαράστασης των ήχων στην προσχολική και πρώτη σχολική 

ηλικία αποτελεί την πρώτη απόπειρα γραφής της μουσικής και εκφράζει την ανάγκη 

των παιδιών για εξερεύνηση, πειραματισμό, ανακάλυψη του ακουστικού περιβάλλο-

ντός τους και απεικόνισης αυτού του ηχητικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να το δουν 

συνολικά στο χώρο και το χρόνο. Κάθε βιωματική προσέγγιση με αυτόν τον τρόπο 

βοηθά στην κατανόηση μουσικών παραμέτρων και στη σκέψη πάνω σε αυτές, ανα-

πτύσσει αναστοχασμό πάνω στην εμπειρία (Taetle & Guitiella, 2002) και δημιουργεί 

εσωτερικές μνήμες στο μικρό παιδί που αργότερα θα συνθέσουν τη συμπεριφορά του 

απέναντι στη μουσική.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διαθεματική προσέγγιση κατά την οποία 

Μαθηματικά και Λογοτεχνία συνδυάστηκαν στη  σχολική πράξη. Στο ποίημα του 

Κ.Π. Καβάφη «Πρόσθεσις» αναζητήσαμε  με  τους μαθητές ενός τμήματος της Γ΄ 

Λυκείου τους  μαθηματικούς όρους που περιέχονται ή μπορεί να αναδειχθούν σε αυ-

τό, όπως αριθμήσιμο σύνολο, αριθμοί, ολικό ποσό, υπερβατικός αριθμός και προβλη-

ματιστήκαμε για τη λειτουργία τους. Υπό το πρίσμα αυτής της οπτικής, οι μαθητές 

επεσήμαναν τη στάση ζωής του ποιητή και την έννοια του  Άλλου ως κεντρικού άξο-

να της ποίησής του Κ.Π. Καβάφη, όπως αποτυπώνονται με μαθηματικούς μαθηματι-

κούς όρους στο ποίημα. Η παραγωγή γραπτού  λόγου των μαθητών, με την οποία ο-

λοκληρώθηκε η διδασκαλία, λειτούργησε ως ανατροφοδότηση για μια δεύτερη πα-

ρέμβαση, στην Α΄ Λυκείου τη φορά αυτή, η οποία εμπλουτίστηκε και με παράλληλα 

κείμενα από το έργο του Πορτογάλου ποιητή  Φερνάντο Πεσσόα. Στο τέλος οι μαθη-

τές εκφράστηκαν συνθέτοντας κείμενα με ποιητικό λόγο. 

Λέξεις κλειδιά:  σύζευξη, υπερβατικός αριθμός, πλήθος,  αριθμήσιμο σύνολο. 

Εισαγωγή 

Στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις προβάλλεται η ανάγκη εφαρμογής καινοτό-

μων προσεγγίσεων διερευνητικής, ανακαλυπτικής  μάθησης και επιζητείται η επικέ-

ντρωση της διδακτικής πράξης στην αυτενέργεια των μαθητών, αξιοποιώντας  τόσο 

τον διάλογο όσο και το  ομαδικό και ατομικό τους έργο. Οι μεθοδολογικές αυτές αλ-

λαγές που θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να επιτευχθούν με τη σύζευξη διαφορετικών 

διδακτικών αντικειμένων (Ασημακοπούλου, Λυμπεροπούλου, 2016)  προϋποθέτουν 

τον μετασχηματισμό των παραδοσιακών αντιλήψεων σχετικά με τον ρόλο του εκπαι-

δευτικού και την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας 

αλλά και διαφορετικών ειδικοτήτων. Θεωρώντας ότι η «σύζευξη» μαθηματικών και 

ποίησης αποτελεί μια διδακτική πρόταση που κινητοποιεί τους μαθητές και, παράλ-

ληλα, δημιουργεί ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, σχεδιάστηκαν δύο διδακτικές πα-

ρεμβάσεις σε τάξεις Λυκείου,  με αφορμή το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη «Πρόσθεσις» 

(1897). Τo συγκεκριμένο ποίημα επελέγη προς διδακτική εφαρμογή, καθώς ανήκει 
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στην κατηγορία των έργων εκείνων όπου το κείμενο μπορεί να μας δώσει το υπόβα-

θρο για μαθηματική ερμηνεία. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά στην αξιο-

ποίηση του καβαφικού έργου στην Εκπαίδευση, έχουμε αρχίσει «να κινούμαστε πέρα 

από την ορθόδοξη εικόνα που διαχέεται κεντρικά γι΄αυτόν [τον Καβάφη] στο σχολεί-

ο, και σε νέες προσεγγίσεις του […] .» (Οικονόμου, 1994).  

Με την  συνεργασία μαθηματικού και φιλολόγου, οι δύο διδακτικές παρεμβάσεις, υ-

λοποιήθηκαν, η μεν πρώτη με μαθητές όλων των κατευθύνσεων της Γ΄Λυκείου του 

3ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου και η δεύτερη, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις μας από 

την πρώτη παρέμβαση, σε τάξη της Α΄Λυκείου του 5ο ΓΕΛ Ιλίου. Ως  […] προσπά-

θεια ιχνηλασίας στις λιγότερο ή περισσότερο μυστικές ή και φανερές διαδρομές από το 

ένα (αντικείμενο) στο άλλο και αντιστρόφως (Τριανταφύλλου, 2014), διερευνήσαμε 

τους μαθηματικούς όρους που περιέχονται ή μπορεί να αναδειχθούν με αφορμή το 

συγκεκριμένο  ποίημα και εξετάσαμε τη συμβολική τους διάσταση. Στο τέλος κάθε 

διδακτικής παρέμβασης  οι μαθητές εκφράστηκαν σε πεζό ή ποιητικό λόγο.  

Το ποίημα και η λειτουργία των μαθηματικών όρων 

Πρόσθεσις: Ἂν εὐτυχής ἤ δυστυχής εἶμαι δεν ἐξετάζω./Πλήν ἓνα πράγμα με χαράν στο 

νοῦ μου βάζω –Πού στην μεγάλη πρόσθεσι/(την πρόσθεσί των πού μισῶ)/πού ἔχει τό-

σους ἀριθμούς, δέν εἶμ’ ἐκεῖ/ἀπ’ ταίς πολλές μονάδες μία./ Μές στ’ ὁλικό ποσό δεν 

ἀριθμήθηκα./Κι’αὐτή ἡ χαρά μ’ αρκεῖ.                                                                            

Ως προς τους μαθηματικούς όρους, οι οποίοι θα  αποτελέσουν τη βάση της περαιτέρω 

ερμηνείας, εξετάζονται οι έννοιες: του Αριθμήσιμου συνόλου, δηλαδή κάθε συνόλου 

το οποίο μπορεί να τεθεί σε μια 1-1 αντιστοιχία με το σύνολο των φυσικών αριθμών 

, και του Αλγεβρικού αριθμού, ως  κάθε αριθμού ο οποίος είναι ρίζα μιας αλγεβρι-

κής εξίσωσης με συντελεστές ακέραιους αριθμούς. Έχει αποδειχθεί ότι το σύνολο 

των αλγεβρικών αριθμών είναι αριθμήσιμο. Σημειώνουμε ότι κάθε αριθμός ο οποίος 

δεν είναι αλγεβρικός αριθμός ονομάζεται υπερβατικός αριθμός και παραδείγματα τέ-

τοιων αριθμών είναι: , e, log2 (Spivak, 2007). Επισημαίνεται εδώ ότι το σύνολο των 

αλγεβρικών αριθμών και το σύνολο των υπερβατικών αριθμών συγκροτούν το σύνο-

λο  των πραγματικών αριθμών. Αποδεικνύεται ότι το σύνολο  των πραγματικών 

αριθμών δεν είναι αριθμήσιμο και αυτό οφείλεται στην ύπαρξη των υπερβατικών α-

ριθμών μέσα σ’ αυτό.                                                             

Στο συγκεκριμένο ποίημα ο Καβάφης αναφέρεται γενικότερα στη στάση ζωής που 

τον εκφράζει αλλά και στα συναισθήματά του. Ως γνωστόν, πρόκειται για τον  ποιητή 

που δεν «αρίθμησε» τα ποιήματά του, γιατί δεν δέχεται την πρόσθεσι με την έννοια 

της διάταξης σε μια αυστηρά χρονική σειρά.  Η λέξη πρόσθεσις είναι και αυτή υπαι-

νικτική: ο Καβάφης είναι ευτυχής που ξεφεύγει από την πρόσθεσι και εκφράζει «χα-

ρά» βιώνοντας την αυτονομία του. Δεν δέχεται να μπει σε κάποιο σύνολο ή σύστημα 

ως άβουλο μέλος του, το εξαρτημένο ή υποταγμένο μέρος του. Η φιλοσοφία αυτή 

αντικατοπτρίζεται στη ζωή και στο έργο του, εν γένει. Ο ποιητής, ως ξεχωριστό άτο-
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μο, εκφράζεται μέσα από την υπέρβαση, πολυεπίπεδη και πολύμορφη. Ζητά να είναι 

ελεύθερος έξω από σύνολα και ως αυτόνομος τολμά να αντικρίσει τον εαυτό του. Αυ-

τή η στάση ζωής συγκινεί ιδιαίτερα τους εφήβους. Είρωνας και ρεαλιστής αναφέρει ο 

Ε. Keeley (1979) προβάλλει και τάσσεται με το μέρος εκείνων των καταδικασμένων 

ψυχών που έχουν το θάρρος να αντικρίσουν τον εαυτό τους και την τραγική τους κατά-

σταση σαν αυτό που είναι. Ο χλευασμός του για την αυταπάτη, ιδιαίτερα των ισχυρών, 

και η συμπάθειά του για εκείνους που αντιμετωπίζουν την καταδίκη τους χωρίς ψευδαί-

σθηση είναι από τις ποιότητες που τον κάνουν τόσο πολύ σύγχρονό μας. Με την τεχνι-

κή της καβαφικής «αποπροσωποποίησης» ή, κατ΄ άλλους σχολιαστές του «σκόπιμου 

εξαντικειμενισμού», το πρόσωπο που προβάλλεται από τον ποιητή λαμβάνει άλλη 

διάσταση και πάντα προκαλείται το συναίσθημα: το κέντρον του ενδιαφέροντος είναι 

καθαρά συναισθηματικό, μα το συναίσθημα ―αυτή είναι η τεχνική του Καβάφη― φα-

νερώνεται μέσα από την περιγραφή ορισμένης πραγματικώς ρεαλιστικής κατάστασης 

[...]. (Βαγενάς, 1991). Και ο κάθε άνθρωπος με τον οποίο ασχολείται ο ποιητής είναι 

ο κάθε λογής Άλλος, ο διαφορετικός, όπως για παράδειγμα, ένας Χριστιανός σε έναν 

κόσμο Εθνικών ή ένας Εθνικός σε έναν κόσμο Χριστιανών, αυτός που απομονώνεται 

από το πλήθος αλλά και αυτός που το πλήθος τον απομονώνει. 

Η έννοια του πλήθους, επομένως, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην καβαφική ποίηση,  

καθώς ο άνθρωπος του πλήθους αναζητά την πολυκοσμία, όχι επειδή δε μπορεί να υ-

ποφέρει τη μοναξιά του, ούτε επειδή επιθυμεί να ταυτίσει τον εαυτό του με την ψυχή 

των άλλων για να αισθανθεί ομαδικά. Ο άνθρωπος αυτός, ακόμη και σαν είναι περιτρι-

γυρισμένος από χιλιάδες άλλους, εξακολουθεί και μένει μόνος: άτομο ακέραιο και ξε-

χωριστό, που είναι απορροφημένο από το θέαμά του. Το θέαμα αυτό το παρακολουθεί 

με περιέργεια και το παρατείνει προσθέτοντας ο ίδιος, και από δικού του, φανταστικές 

συνέχειες ή και αισθητικούς αντίλαλους κάθε λογής (Σαρεγιάννης, 1946).  

Οι διδακτικές παρεμβάσεις 

Τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν διαβάζοντας με τους μαθητές το παραπάνω 

ποίημα του Κ. Π.Καβάφη και στις δύο παρεμβάσεις ήταν τα εξής: α) Πώς καταλαβαί-

νουμε την μεγάλη πρόσθεσι για την οποία μιλάει ο Καβάφης; β) Πώς καταλαβαίνουμε 

την καβαφική φράση Μές στ’ ὁλικό ποσό δεν ἀριθμήθηκα; και γ) Ποιο είναι, κατά την 

άποψή σας, το ὁλικό ποσό; Γιατί δεν αριθμήθηκε; Η αναφορά σε μαθηματικούς όρους 

τροφοδότησε τη συζήτηση με τους μαθητές όπου ετέθη το θέμα των αριθμών: Ποια 

σύνολα αριθμών έχουμε; Οι πολλές μονάδες και η μεγάλη πρόσθεσι παραπέμπουν στο 

σύνολο  των φυσικών αριθμών. Οι μαθητές με δυσκολία όρισαν το σύνολο αυτό. Η 

αναφορά τους ήταν πάντοτε το σύνολο  των πραγματικών αριθμών. Η φράση δεν 

ἀριθμήθηκα άνοιξε την συζήτηση για την έννοια του αριθμήσιμου συνόλου. Η μη ύ-

παρξη αντιστοιχίας 1-1 του συνόλου  των πραγματικών με το σύνολο   των φυσι-

κών λόγω της ύπαρξης των υπερβατικών αριθμών, που κάνουν το  μη αριθμήσιμο,  

παραπέμπει, με λανθάνοντα τρόπο, στο ποίημα: Ποιο είναι το καβαφικό αριθμήσιμο 

σύνολο; Μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο που τα στοιχεία του μπορούν «να μπουν 
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στη σειρά» με την έννοια της ισοδυναμίας με το σύνολο των φυσικών αριθμών  εί-

ναι το ανώνυμο πλήθος, η αλλοτριωμένη μάζα (δέν εἶμ’ ἐκεῖ ἀπ’ ταίς πολλές μονάδες 

μία); Θα μπορούσαμε, λοιπόν, με την έννοια αυτή, να χαρακτηρίσουμε τον Καβάφη 

ως υπερβατικό ή υπερβατολογικό (Μές στ’ ὁλικό ποσό δεν ἀριθμήθηκα); Είναι ο Κα-

βάφης υπερβατικός; Και με ποια έννοια; Οι μαθητές ερμηνεύοντας τον όρο πρόσθεσι 

προσπάθησαν να εξηγήσουν γιατί ο ποιητής δεν αριθμήθηκε. Η αποκωδικοποίηση 

των μαθηματικών του ποιήματος οδήγησε στις ερωτήσεις: «Με ποιο τρόπο η υπέρ-

βαση αυτή εκφράζεται  στην προσωπική του ζωή και στο έργο του ποιητή»; και  

«Ποιους ήρωες/πρόσωπα από τα καβαφικά ποιήματα γνωρίζετε και τα θεωρείτε υ-

περβατικά»; Οι μαθητές ανέφεραν όσα γνωρίζουν για τον ποιητή και την ποίηση του 

Κ. Π. Καβάφη, βασιζόμενοι  και στα παράλληλα κείμενα :΄Οσο Μπορείς (1913), τα 

Τείχη (1896), Che fece... il gran rifiuto (1901). 

    Ο προβληματισμός μας ήταν κατά πόσον αυτή η «σύζευξη» Μαθηματικών και 

ποίησης νομιμοποιεί την έννοια της πιθανότητας ή δυνατότητας μιας αβίαστης σύν-

δεσης των δύο αυτών πεδίων. Μήπως είναι μια απλή παράθεση των δύο «μαθημά-

των», δηλαδή, πρόκειται για ένα μάθημα Λογοτεχνίας στο οποίο παρεμβαίνουν εμβό-

λιμα τα μαθηματικά; Πώς  αντιλαμβάνονται οι μαθητές τη χρήση των μαθηματικών 

σε ένα ποίημα του Καβάφη; Το ερώτημα που θέσαμε γραπτά στους μαθητές της Γ΄ 

Λυκείου: «Προσεγγίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τον Κ.Π. Καβάφη, θυσιάζουμε τη μα-

θηματική καθαρότητα στον βωμό της ποίησης ή θυσιάζουμε την ποίηση στον βωμό 

των μαθηματικών», ίσως μας δίνει μια πρώτη απάντηση (Ενδεικτικά κείμενα. Δίνεται 

αυτούσιος ο μαθητικός λόγος):  

-Κατά τη γνώμη μου ο συνδυασμός των δύο  αυτών εντελώς διαφορετικών πραγμάτων, 

δεν αποτελεί θυσία στο βωμό του ενός ή του άλλου, αλλά δημιουργία κάτι καινούργιου 

και καινοτόμου. Αυτό το κάτι  μπορεί να αποτελέσει παράγοντα νέων ανακαλύψεων στο 

μέλλον και γι΄αυτό το λόγο πιστεύω πως ο συνδυασμός που κάνει ο Καβάφης δεν μπο-

ρεί να θεωρηθεί θυσία. 

 -Κατά τη γνώμη μου στην ποίηση μπορούμε να εντάξουμε έννοιες μαθηματικών οι ο-

ποίες γίνονται κατανοητές από όλους τους ανθρώπους. Ακόμη πολλοί ποιητές μπορούν 

να εκφράσουν τη γνώμη και τα συναισθήματα τους μέσα από ένα ποίημα με μαθηματι-

κούς όρους. Η άποψή μου είναι πως η επιστήμη των μαθηματικών είναι  ίση με την τέ-

χνη της ποίησης. 

-Κατά τη γνώμη μου δεν συμβαίνει τίποτα από τα δύο. Ούτε τα μαθηματικά θυσιάζονται 

στο βωμό της ποίησης ούτε και το αντίθετο. Θα έλεγα ότι συνδυάζονται σε ένα βαθμό 

με σκοπό την εύρεση περισσότερων απαντήσεων και ερωτημάτων στα μαθηματικά αλλά 

και στην ποίηση. Η καθαρότητα και των δύο παραμένει και δεν φθείρεται απλώς τίθε-

ται μια διαφορετική θέση, μια διαφορετική σκοπιά του θέματος. Ταυτόχρονα συγκρίνο-

νται για να μας δείξει ο ποιητής  πόσο μοιάζουν τα θετικά με τα θεωρητικά μαθήματα. 

Αλλά και όχι μόνο δείχνει πόσο ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους παρότι φαι-

νομενικά φαίνονται διαφορετικοί.  
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-Κατά τη γνώμη μου, η ποίηση αναφέρεται σε πολλά θέματα. Στο συγκεκριμένο ποίημα 

όμως αναφέρονται μαθηματικοί όροι χωρίς την πραγματική τους έννοια. Αρα δεν μπο-

ρούμε να πούμε πως η ποίηση θυσιάζεται στο βωμό των μαθηματικών. Αλλά μπορούμε 

να πούμε πως ο Καβάφης χρησιμοποιεί τα μαθηματικά όχι, σαν επιστήμη όμως.  

- Κατά τη γνώμη μου, όταν η ποίηση έρχεται σε επαφή με τα μαθηματικά, θυσιάζεται 

στο βωμό τους. Η ποίηση κατ΄εμε είναι κάτι καθαρό, ανοιχτό σε θεματολογία αλλά κα-

θαρό. Όταν στην ποίηση εμπλέκονται ξένα στοιχεία, όχι όμως ασύνδετα, πολλές φορές 

δημιουργούνται όμορφα πράγματα, με βαθιά και όμορφη ανάλυση. Άλλες φορές όμως 

μπορούν να δημιουργηθούν αντί για ποιήματα, μαθηματικές εξισώσεις. Παρά, λοιπόν, 

την ομορφιά που προσδίδουν τα μαθηματικά στην ποίηση του Καβάφη, ίσως σε άλλα 

ποιήματα να μην αντιστοιχεί αυτός ο τρόπος γραφής ποιημάτων. 

 Οι μαθητές επιχειρηματολόγησαν χρησιμοποιώντας κυρίως αιτιολογήσεις, αναλογίες 

και παραδείγματα για να δηλώσουν τη θέση τους. Στο σύνολο των μαθητικών κειμέ-

νων υποστηρίζεται η άποψη ότι δεν θυσιάζεται κανένα από τα δύο διδακτικά αντικεί-

μενα, αλλά αντίθετα «ο συνδυασμός των δύο» συμβάλλει στη δημιουργία «κάτι και-

νούργιου και καινοτόμου». Υπήρξαν όμως και μεμονωμένα κείμενα στα οποία οι μα-

θητές εκφράζονται μεν με θετικό τρόπο σχετικά με τον συνδυασμό μαθηματικών και 

ποίησης, παράλληλα δε, γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί ο ρόλος του κάθε διδα-

κτικού αντικειμένου και να αναφερθούν «περιορισμοί» στο εγχείρημα. Εκφράζεται 

μάλιστα η άποψη ότι η χρήση των μαθηματικών σε ένα ποίημα δεν μπορεί να αποτε-

λεί  «επιστήμη». Αντίστοιχες θέσεις διατυπώνονται και για την ποίηση, η οποία, όπως 

αναφέρουν, δύσκολα επιδέχεται «ξένα στοιχεία». Γενικά, παρουσιάζει ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι στο σύνολο των μαθητικών κειμένων, με ευσύνοπτο και ειλικρινή τρόπο, 

εντοπίζονται τα σπουδαιότερα ζητήματα που μπορούν να προκύψουν από τη συνύ-

παρξη των δύο αυτών αντικειμένων στη διδασκαλία και που χρήζουν περαιτέρω διε-

ρεύνησης σε θεωρητικό επίπεδο.  

    Κατά τη δεύτερη διδακτική μας παρέμβαση, στην Α΄Λυκείου, προσπαθήσαμε και 

πάλι η παρουσίαση των μαθηματικών εννοιών να αποτελεί ένα αρχικό βήμα για την 

κατανόηση  της σχέσης τους με το λογοτεχνικό έργο και, αντίστροφα, η κατανόηση 

του ποιητικού έργου να συνεισφέρει στη διεύρυνση και στην πολυδιάστατη αντίληψη 

των μαθηματικών εννοιών.  Η αναφορά στους όρους αυτούς τροφοδότησε και πάλι  

τη συζήτηση με τους μαθητές, όπου ετέθη το θέμα των αριθμών. Στην προσπάθεια 

διερεύνησης των αντιλήψεων του ποιητή με άξονα το ποίημα «Πρόσθεσις» εμπλου-

τίσαμε τα ποιητικά ερεθίσματα, προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν πληρέστερα 

με τη συγκριτική αυτή προσέγγιση τη συμβολική διάσταση του καβαφικού ποιήμα-

τος. Ταυτόχρονα, κρίναμε σκόπιμο να δοθούν περισσότερα κείμενα αφόρμησης για 

την παραγωγη ποιητικού λόγου. Δόθηκαν, ως παράλληλα κείμενα, πάλι ποιήματα του 

Κ. Π. Καβάφη, καθώς και αποσπάσματα από το έργο του Πορτογάλου ποιητή Φερ-

νάντο Πεσσόα (1888-1935). Ο Πεσσόα έζησε περίπου την ίδια χρονική περίοδο με 

τον Κ.Π. Καβάφη, κινήθηκε σε άλλους χώρους και χώρες, αλλά είναι χαρακτηριστικά 

τα κοινά σημεία στη σκέψη και το έργο των δύο δημιουργών. Αναφερθήκαμε στην 
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ταινία «Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο  Καβάφη» 

και εστιάσαμε στο ποίημα του Φερνάντο Πεσσόα:  

΄Ενας ναός: Έχω οικοδομήσει τον  ναό μου – τείχος και πρόσοψη –/Εκτός της αντίλη-

ψης του χώρου, Περίπλοκο σκαρί, σαν πλοίο έτοιμο να σαλπάρει. Τους τοίχους του με 

τους φόβους μου έχτισα,/Τους πύργους του με δάκρυα και σκέψεις ασυνήθιστες./Και ο 

παράξενος αυτός ναός/Που σαν πειρατική σημαία ξεδιπλώνεται,/Και σαν μαστίγιο στην 

κουλουριασμένη μου ψυχή, Κεντρίζει ολόγυρα/Πολύ πιο πραγματικός από τον κόσμο 

είναι. 

 Οι μαθητές εντυπωσιασμένοι από την ποίηση του Πεσσόα, παραλλήλισαν το ποίημα 

αυτό με Τα τείχη  του Κ. Π. Καβάφη και εντόπισαν τα κοινά σημεία. Ενδεικτικά τόνι-

σαν την ηθελημένη «αποχώρηση» του Φ. Πεσσόα -έχω οικοδομήσει ναό μου- η οποία 

υποβόσκει στο ποίημα του Καβάφη :Κι’ αὐτή ἡ χαρά μ’ αρκεῖ. Επανήλθαν και συζη-

τήθηκαν και πάλι οι έννοιες του «υπερβατικού» και του «αριθμήσιμου συνόλου». Τέ-

λος, ζητήθηκε από τους μαθητές παραγωγή ποιητικού κειμένου.  Στα κείμενα που 

παρήχθησαν αναζητήσαμε μέσα από την ανάλυση του  μαθητικού λόγου τη θεματο-

λογία και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται βιώματα και σκέψεις των εφήβων: α) 

με χρήση  μαθηματικών όρων και β) χωρίς τη χρήση μαθηματικών όρων. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε 5 «ποιήματα» μαθητών:  

1. Το 1929 κάπου στην Τεργέστη ένα υπερωκεάνιο  σαλπάροντας στη σκέψη, /δύο 

σπουδαίους ποιητές που είναι  προβληματισμένοι/ανάμεσα στα μαθηματικά, ποίηση 

αφηρημένη./Σαν αγνώστους σε μια εξίσωση ψάχνουν για να βρούνε/την ελεύθερή τους 

άποψη θέλουνε να πούνε./Καταπιεσμένοι ανάμεσα στους αριθμούς,/τους φυσικούς ή 

τους ρητούς,το νόημα της ζωής να βρούνε./Άλλος μες στα τείχη του και άλλος στο ναό 

του, ψάχνει ο καθένας να βρει τον εαυτό του./ 

2. Διαφορετικότητα υπάρχει παντού.Ξεχώρισε. Βγες από την μάζα/Ξέφυγε από τα στε-

ρεότυπα και τις προκαταλήψεις./Προχώρα όπως εσύ ξέρεις, χωρίς να σκέφτεσαι/τι θα 

πουν οι άλλοι./Βγες στον κόσμο με θάρρος./Μη φοβάσαι. 

3. Κι όταν έρθει η στιγμή, /της ζωής σου τις πράξεις θα μετρήσεις./Και θα αναπολήσεις 

στιγμές κοντινές και μακρυνές/Εάν στο μέτρημα οι καλές στιγμές σου βγουν πολ-

λές,/Τρισευτυχισμένος να αισθάνεσαι, να συνεχίζεις./ Εάν οι κακές στιγμές σε συνεπά-

ρουν/νιώσε δυνατός, έτοιμος να συνεχίσεις το έργο της λύτρωσης./Το στερνό έργο του 

κάθε ανθρώπου στη γη./Και με την λύτρωση, η λήθη θα έρθει, θα πάρει τις /σκέψεις σου 

σαν τον άνεμο./Την λήθη αν δεν δεχθείς, τότε τις συνέπειες της /ζωής θα αντικρίσεις, 

και θα νιώσεις την ανάγκη να/ονειρευτείς την ζωή της λύτρωσης, της αγάπης. 

4. Μέσα στην πόλη της μαυρίλας και των/ναρκωτικών των γκρίζων οφθαλμών 

τα/γεμάτα μίσος μάτια σου αντικρίζω. Ξένε/σε βρίζω, γιατί δεν σε γνωρίζω, κρίνεις για/ 

να κριθείς αυτό είναι λίγο. Μες τον χειμώνα/η άγνοια σκοτώνει το κρύο σε στοιχειώ-

νει/και σ’ απομονώνει./Η κοινωνία μόνη ή εσύ μόνος σου/σε αυτήν; Δείξε την αλήθεια 

και ξεχώρισε,/η ζωή σε χώρισε σκάσε και προχώρησε 

1065

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



5. Άλλο ένα εγώ στο πλήθος αυτό,/μ’ αναζητώ αλλά που να με βρω,/δε ξέρω που γυρνώ 

στο σκοτάδι αυτό,/όλο τρέχω και παραπατώ. 

 Η δημιουργική γραφή δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε παραγωγή κάποιου λογοτε-

χνικού είδους, αλλά σε οποιοδήποτε γράψιμο είναι δημιουργικό […] πρωτότυπο, αντι-

συμβατικό, εκφραστικό και που μοιάζει, πολλές φορές, να εναντιώνεται στην επίσημη 

λογοτεχνία (Dawson,  2005). Πράγματι, τα μαθητικά κείμενα, ανεξαρτήτως αν «ενα-

ντιώνονται» ή όχι στην επίσημη λογοτεχνία, αποτελούν λογοτεχνία που παράγεται 

από τους ίδιους τους μαθητές. Σε αρκετά  πονήματά τους, δείγματα μιας δημιουργι-

κής πορείας, πράγματι, εμπλέκονται και χρησιμοποιούνται μαθηματικοί όροι (κατα-

πιεσμένοι ανάμεσα στους αριθμούς, τους  φυσικούς ή τους ρητούς, το νόημα της ζωής 

να βρούνε κλπ). Παράλληλα φαίνεται να εμπνέονται από την ποιητική διάθεση που 

έχει αναφορά στους Καβάφη- Πεσσόα. Το μοναχικό άτομο, η θέση του στην κοινω-

νία, η απομόνωση, η αναζήτηση της αλήθειας, η αγάπη, το μίσος, η αγωνία, το όνει-

ρο, η μάζα είναι οι λέξεις-κλειδιά οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους 

εφήβους στις συνθέσεις τους (Ξεχώρισε. Βγες από την μάζα, κοινωνία μόνη ή εσύ μό-

νος σου σε αυτήν; κ.λπ.). Οι εμπειρίες και η φαντασία των μαθητών, επομένως, εκ-

φράστηκαν μέσα από τα θέματα που έθιξαν οι δύο ποιητές και λειτούργησαν ως ερέ-

θισμα και έμπνευση  για τη δημιουργική τους σύνθεση. Οι μαθηματικοί όροι, καθώς 

και οι νοηματικές αντιθέσεις -για παράδειγμα, η αντίθεση: άτομο/εγώ, μάζα/πλήθος- 

θεωρούμε ότι αποτέλεσαν μια συγκεκριμένη βάση που διευκόλυνε και αποτέλεσε ση-

μαντικό κίνητρο για τις συνθέσεις τους (Σουλιώτης, 2012). Το εγχείρημα αυτό στηρί-

χτηκε στην εγκαθίδρυση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που επέτρεψε τον πει-

ραματισμό και την ανακάλυψη και, έτσι, έγινε εφικτό, δημιουργώντας το κατάλληλο 

κλίμα, να προπαρασκευάσουμε τους μαθητές, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιή-

σουν τα δικά τους δημιουργικά αποθέματα.  

    Αν ο ρόλος του μανθάνοντος υποκειμένου είναι να κατασκευάσει ιδέες και ο κοι-

νωνικός (και φυσικός) ρόλος του περιβάλλοντος είναι να επιτρέψει στις ιδέες να κατα-

σκευασθούν (Bishop, 1988), η παράλληλη παρουσία των δύο εκπαιδευτικών δημιούρ-

γησε το κατάλληλο κλίμα αποδοχής και ενδιαφέροντος. Χρέος του εκπαιδευτικού νο-

είται η κάθε ενέργεια όχι να τους αναγκάσει (τους μαθητές) να υποκύψουν στον τρόπο 

που ο ίδιος έχει υιοθετήσει, παρά για να τους ερεθίσει τόσο, ώστε να τους υποχρεώσει 

να ανακαλύψουν και να βελτιώσουν την δική του άποψη ο καθένας. Χρέος του δασκά-

λου είναι να προκαλέσει και να ελέγξει τούτη τη δημιουργική πορεία· (Σουλιώτης, 

2011). Οι μαθητές, όταν κινούνται από τα Μαθηματικά στην ποίηση και αντίστροφα, 

νοηματοδοτούν, διευρύνουν τον μαθητικό λόγο και αποκτούν ελευθερία της έκφρα-

σης, επειδή -να το πούμε κι αυτό- ελευθερία δεν είναι να κινείσαι ανεμπόδιστα στο πε-

δίο που σου έχει δοθεί. Να διευρύνεις αυτό το πεδίο, και δη κατά τη διάσταση της ανα-

λογίας των αισθήσεων, αυτό είναι. Διαθέτοντας καινούριες μονάδες για τη μέτρηση του 

κόσμου. Τότε μόνον προχωρείς ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις (Ελύτης, 1993). 
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Μία εφαρμογή της δημιουργίας χαρτών (Google Maps) μόνο για καθηγητές 

 

Κωσταρίδης Β. Παναγιώτης 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.04 

Δρ. Βιολογίας ΕΚΠΑ  

panakost1967@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η εργασία μας αποτελεί πρόταση για λύση ενός διοικητικού προβλήματος που αντι-

μετωπίζει ένας εκπαιδευτικός όταν είναι επιφορτισμένος να καταγράφει ή όχι στο βι-

βλίο απουσιών τους μαθητές που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο, τις ημέρες που 

έχουν απεργία τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (MMM). Με τη χρήση του λογισμικού 

Google maps περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία δημιουργίας χάρτη όπου, με βάση 

τις διευθύνσεις των μαθητών, μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και σε μικρό χρονικό διά-

στημα αν ανήκουν ή όχι χωροταξικά στο «δακτύλιο» του σχολείου, για να υπολογι-

στεί ή όχι η απουσία στη φοίτησή τους. Η προτεινόμενη λύση μπορεί να εφαρμοστεί 

από καθηγητές ή σχολεία, αλλά η πρόταση απευθύνεται κυρίως στις κατά τόπους 

διευθύνσεις εκπαίδευσης ώστε να αποτελέσει αφορμή για την αρχή μιας διαφορετικής 

σχέσης συνεργασίας της «διοίκησης» με τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: Λογισμικό Google maps, απεργία ΜΜΜ, απουσίες μαθητών 

Εισαγωγή 

Διαβάζοντας τα καθήκοντα των καθηγητών, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος 

ότι αν ένας καθηγητής θέλει να είναι συνεπής και «σωστός» στην εργασία του θα 

πρέπει καθημερινά να διεκπεραιώνει εκτός από το καθαρά διδακτικό του έργο και μία 

σειρά από άλλες δραστηριότητες και δράσεις, γεγονός που τον υποχρεώνει να έχει 

ιδιότητες και δεξιότητες αρκετά περισσότερες από αυτές που έχει διδαχθεί με το βα-

σικό του πτυχίο και την εκπαίδευση που του έχει δώσει η πολιτεία 

(Φ/353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ.Β΄16-10-2002):  

Θα πρέπει να έχει γνώσεις ψυχολογίας, για να μπορεί να διακρίνει και να λαμβάνει 

υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μαθητών του, ώστε να οργανώνει 

και να σχεδιάζει το μάθημα του με τέτοιο τρόπο που να αναπτύσσει και να καλλιεργεί 

αυτές τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες. 

Θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις σύγχρονες και νέες μεθόδους διδασκαλί-

ας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτει χρόνο πέρα από αυτόν για τον οποίο η πο-

λιτεία τον καλύπτει οικονομικά, δηλαδή μεγάλο μέρος από τον ελεύθερο χρόνο του 

και το χρόνο που αντιστοιχεί στις προσωπικές ή τις οικογενειακές του ανάγκες. 

Θα πρέπει να έχει νομικές γνώσεις, να γνωρίζει τους νόμους, τα διατάγματα, τις απο-

φάσεις, τις οδηγίες και τις εγκυκλίους που αφορούν στα καθήκοντα και στις υποχρε-

1068

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

about:blank#318


ώσεις του και να μπορεί να τα ερμηνεύει σωστά, γιατί σε τυχόν παρερμηνεία ή ε-

σφαλμένη εφαρμογή είναι πιθανό να βρεθεί εκτεθειμένος. 

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να «παίξει» και το ρόλο του πατέρα ή της 

μητέρας, του αδελφού ή του φίλου ακόμα και του γιατρού, όταν διαπιστώνει ότι υ-

πάρχει αντίστοιχο έλλειμμα στην οικογένεια ή στο κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα. 

Σε αρκετές περιπτώσεις ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει και γνώσεις υποκριτι-

κής, για να μπορεί να εμφανίζεται στην τάξη με ευχάριστη διάθεση ανεξάρτητα από 

την ψυχική του κατάσταση και να δημιουργεί αντίστοιχο κλίμα. Να έχει σωστή άρ-

θρωση και να κινεί το ενδιαφέρον κάνοντας το μάθημα ευχάριστο και δημιουργικό. 

Τέλος, εκτός από τα παραπάνω, το σύνολο σχεδόν των εν ενεργεία καθηγητών είναι 

υποχρεωμένοι να εκτελούν καθημερινά και μία σειρά διοικητικών πράξεων και ενερ-

γειών που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου: ενημέρωση κηδεμόνων 

για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των μαθητών, μέριμνα για τη δημιουργία 

υγιεινών συνθηκών στο σχολείο, το κυλικείο και γενικά όλους τους χώρους στους 

οποίους μπορεί να βρεθούν μαθητές, οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων, 

συμμετοχή σε εορτές, συναντήσεις ή ομιλίες εντός και εκτός του σχολείου και μία 

σειρά άλλων εξωδιδακτικών ενεργειών και δράσεων με την έννοια ότι δεν αναφέρο-

νται στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.  

Στην εργασία μας εστιάζουμε σε ένα διοικητικό πρόβλημα με το οποίο είναι επιφορ-

τισμένοι οι εκπαιδευτικοί και προτείνουμε ένα απλό τρόπο για τη διεκπεραίωση του, 

που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα είτε από ένα καθηγητή ή ένα σχολείο γενικότερα, 

αλλά και στην καλύτερη περίπτωση από τις αρμόδιες κατά τόπους διευθύνσεις απαλ-

λάσσοντας με αυτό τον τρόπο τον εκπαιδευτικό από ένα μέρος των διοικητικών του 

υποχρεώσεων ώστε να του μένει χρόνος για το καθαρά διδακτικό του έργο. 

Το πρόβλημα 

Σύμφωνα με έγγραφο που έχει σταλεί στις αρχές του 2013 από το Υπουργείο Παιδεί-

ας (Εικόνα 1) προς τις περιφερειακές διευθύνσεις Π.Ε, Δ.Ε και τα σχολεία, οι απουσί-

ες των μαθητών που οφείλονται σε απεργίες των MMM δεν λαμβάνονται υπόψη στη 

φοίτηση. 
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Εικόνα 1: Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για τις απουσίες των μαθητών τις ημέ-

ρες που υπάρχει απεργία στα ΜΜΜ. 

Συγκεκριμένα για μαθητές που δεν ανήκουν χωροταξικά στο σχολείο στο οποίο φοι-

τούν (Πειραματικά, Εσπερινά, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία) 

οι απουσίες οι οποίες γίνονται τις ημέρες που υπάρχει απεργία των ΜΜΕ (ανάλογα 

με το μέσο που χρησιμοποιεί κάθε μαθητής) δε λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρι-

σμό της φοίτησης. 

Με απλά λόγια όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι τμημάτων θα πρέπει να ε-

λέγξουν τις διευθύνσεις των μαθητών του τμήματος για να χρεώνουν ή όχι τυχόν α-

πουσίες τους τις ημέρες που υπάρχει απεργία στα ΜΜΜ. Αρκετή εργασία κυρίως σε 

Πειραματικά, Εσπερινά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, αν αναλογιστεί κανείς 
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το σύνολο των μαθητών. Επιπλέον, καθώς οι μαθητές γνωρίζουν τη δυνατότητα α-

παλλαγής από τις απουσίες τους, δηλώνουν πολλές φορές διαφορετική από την κανο-

νική τους διεύθυνση (κάποιου συγγενή ή φίλου της οικογένειας) ώστε να έχουν αυτό 

το πλεονέκτημα. Με βάση το χωροταξικό κάθε σχολείου έχει καθοριστεί ένας «δα-

κτύλιος» σύμφωνα με τον οποίο όσοι μαθητές έχουν κατοικία μέσα στον δακτύλιο 

και απουσιάζουν χρεώνονται τις απουσίες στη φοίτηση τους, ενώ αν η διαμονή τους 

βρίσκεται εκτός δακτυλίου δεν τις χρεώνονται. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήμα-

τος εντοπίζει τη διεύθυνση της οικίας κάθε μαθητή σε ένα χάρτη, που του έχει δοθεί 

με βάση τη χωροταξική θέση του σχολείου και καταγράφει κάθε φορά αν η οικία 

βρίσκεται μέσα ή έξω από το δακτύλιο από τον οποίο περιβάλλεται το σχολείο. 

Ο προβληματισμός που τέθηκε αρχικά ήταν: Μήπως η όλη διαδικασία θα μπορούσε 

να γίνει με τη βοήθεια κάποιου λογισμικού έτσι ώστε όχι μόνο να καταγράφεται η 

διεύθυνση του μαθητή μέσα ή έξω από το δακτύλιο, αλλά να μπορεί να ελεγχθεί, να 

επιβεβαιωθεί και να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, και όλο το χρονικό 

διάστημα (αρκετά έτη) που δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στη χωροταξική θέση του 

σχολείου και όχι μόνο από έναν, αλλά από όλους τους καθηγητές του σχολείου, όλων 

των τμημάτων και για όλους τους μαθητές . Αυτός ο προβληματισμός οδήγησε στην 

ιδέα της χρήσης του λογισμικού Google maps. 

Οι χάρτες Google  

Αν και η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει πλέον καθιερωθεί στο χώρο της εκπαί-

δευσης ακόμα και σε μικρές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχουν και 

φωνές που διατυπώνουν ενστάσεις και αντιρρήσεις (Cordes, C., & Miller, E., 2000). 

Στο πρόβλημα όμως που μελετάμε και καθώς η λύση απευθύνεται μόνο σε καθηγη-

τές, θεωρούμε ότι η χρήση του λογισμικού Google maps μας έδωσε πολύ απλά μία 

αποτελεσματική και εύκολη εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών, δηλαδή έχουμε ένα 

παράδειγμα που η νέα τεχνολογία έρχεται ως αρωγός και βοηθός στο έργο του καθη-

γητή και είναι δύσκολο να διατυπώσει κανείς αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις.  

Οι χάρτες του Google (Google maps, Google earth) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

πολλούς τρόπους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αξιοποιηθούν διδακτικά: Σε 

μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες, στις 

κοινωνικές επιστήμες, αλλά και σε άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως σε θέ-

ματα φυσικής αγωγής και υγείας, εξερεύνησης και εικονικής επίσκεψης σε τοποθεσί-

ες και φυσικά οικοσυστήματα κ.α. (Liang et all, 2012). 

Στην περίπτωσή μας το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός χάρτη με 

το χωροταξικό του σχολείου, μέσα στον οποίο τοποθετήθηκαν οι κατοικίες όλων των 

μαθητών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εμφανές με την πρώτη ματιά αν βρίσκονται 

μέσα ή έξω από το «δακτύλιο». Η αξία της προτεινόμενης λύσης δεν έγκειται μόνο 

στο ότι δόθηκε λύση στο πρόβλημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τη συγκε-

κριμένη τάξη, αλλά στο ότι το λογισμικό που δημιουργήθηκε μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί από όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχο-
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λείο αλλά και από όλους τους εκπαιδευτικούς που θα υπηρετήσουν σε αυτό τα επόμε-

να χρόνια, εφόσον δεν αλλάξει κάτι στο χωροταξικό του. 

Η δημιουργία του λογισμικού 

Aπό την κεντρική σελίδα δημιουργίας Χαρτών της Google 

http://www.google.com/mymaps δημιουργούμε ένα νέο χάρτη. Με το εργαλείο σχε-

δίασης γραμμής – περιοχής σχεδιάζουμε μία γραμμή με κόκκινο χρώμα που αντιστοι-

χεί στο «δακτύλιο» του σχολείου και στη συνέχεια έχοντας από το myschool τις διευ-

θύνσεις των μαθητών και κάνοντας μία απλή αναζήτηση βλέπουμε αμέσως εάν η δι-

εύθυνση του μαθητή είναι εκτός ή εντός του δακτυλίου. Για περισσότερη και καλύτε-

ρη οπτική εμφάνιση, συμπληρώνουμε στον τίτλο το όνομα του μαθητή και αλλάζου-

με το σύμβολο με ένα σπιτάκι. Αν η διεύθυνση είναι μέσα στο δακτύλιο δίνουμε στο 

σπιτάκι πράσινο χρώμα, ενώ εάν είναι έξω από το δακτύλιο κόκκινο χρώμα. Τα χρώ-

ματα και ο συμβολισμός του σπιτιού είναι ενδεικτικά και ο καθένας μπορεί να τα 

τροποποιήσει διαφορετικά με τον δικό του τρόπο. Στο τέλος έχουμε την εμφάνιση 

που φαίνεται στην Εικόνα 2.  

 

Εικόνα 2: H τελική εικόνα στο χάρτη όπου φαίνονται οι διευθύνσεις των μαθητών μέσα 

ή έξω από το σχολικό δακτύλιο 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, όπως φαίνεται στην αριστερή πλευρά της εικόνας,  

καθώς υπάρχουν τα ονόματα των μαθητών μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να διακρί-

νουμε και να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα μας με μεγάλη ευκολία. 

Συμπεράσματα –προτάσεις 

Η συγκεκριμένη εργασία, εφόσον αξιοποιηθεί, προσφέρει μικρή μόνο απαλλαγή αν 

αναλογιστεί κανείς το σύνολο των εξωδιδακτικών υποχρεώσεων ενός εκπαιδευτικού.  
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Αν όμως η πρόταση εφαρμοστεί έστω και για αυτή τη μικρή υποχρέωση, είναι πιθανό 

να αποτελέσει την αρχή μιας νέας σχέσης και συνεργασίας «Διεύθυνσης» και μάχι-

μων εκπαιδευτικών υιοθετώντας ένα σκεπτικό ελάφρυνσης και όχι επιβάρυνσης κάθε 

φορά που θα πρέπει να διευθετηθεί ένα διοικητικό εξωδιδακτικό θέμα ή πρόβλημα. 

Στο παρελθόν έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες με ενδιαφέροντα αποτελέσματα 

(Πρασσάς Χ., 2013) αλλά φαίνεται ότι αυτές ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις και ο-

φείλονταν στην καλή διάθεση, τη φιλοτιμία και το ενδιαφέρον μεμονωμένων ατόμων 

και όχι συνολικής δράσης και οργάνωσης. 

Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι απλό στη χρήση του και εύκολο στην κατασκευή 

του. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις κατά τόπους διευθύνσεις με το να κα-

τασκευαστεί για κάθε σχολείο ένα παρόμοιο λογισμικό, το οποίο θα χρησιμοποιείται 

από όλους τους καθηγητές, για όλα τα χρόνια που δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή στο 

χωροταξικό. Το λογισμικό που δημιουργήσαμε μπορεί να δοθεί στον οποιοδήποτε για 

να το ξαναχρησιμοποιήσει ή να το τροποποιήσει. Στην περίπτωση που έχει έστω και 

μικρή γνώση χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, μπορεί να φτιάξει ένα δικό του αντί-

στοιχο για το σχολείο του ή για οποιοδήποτε άλλο σχολείο. Θεωρούμε ότι αυτή η ερ-

γασία θα μπορούσε να γίνει κεντρικά από το αρμόδιο τμήμα των Διευθύνσεων Εκ-

παίδευσης, περισσότερο οργανωμένα και έγκυρα. Σε αυτή την περίπτωση οποιοσδή-

ποτε εκπαιδευτικός υπεύθυνος τμήματος θα μπορούσε σε πολύ μικρό χρονικό διά-

στημα και χωρίς μεγάλο κόπο να έχει συγκεντρωτικά όλους τους μαθητές του, ώστε 

να καταχωρεί σωστά τις απουσίες τους τις ημέρες απεργίας των ΜΜΜ.  

Η προτεινόμενη εφαρμογή δεν διεκδικεί δάφνες ύψιστης καινοτομίας ή πρωτοτυπίας, 

αλλά θέλει να καταδείξει ότι μία απλή εφαρμογή και μία απλή σκέψη μπορεί να προ-

σφέρει αρκετά και να βοηθήσει σημαντικά στην εξοικονόμηση χρόνου και ίσως να 

δώσει ιδέες για τη λύση και άλλων προβλημάτων, με εφαρμογές οι οποίες θα αναζη-

τηθούν και θα δημιουργηθούν με το σκεπτικό προσφοράς βοήθειας στον εκπαιδευτι-

κό, μείωσης των εργασιών και υποχρεώσεων του, έτσι ώστε να αφοσιωθεί απρόσκο-

πτα στο κυρίως διδακτικό του έργο. 
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Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαιδευτικά προγράμματα 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Sc. Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες 

charimarina@yahoo.gr 

Περίληψη 

Σε αντίθεση με την αρχαιότητα, όπου ο όρος «Μουσείον» σήμαινε το χώρο, που ήταν 

αφιερωμένος στις Μούσες και αποτελούσε τόπο που προοριζόταν για φιλοσοφικές 

συζητήσεις και όχι για συλλογή έργων τέχνης, σήμερα οι λειτουργίες του, οι οποίες 

αναφέρονται περιληπτικά στο ακρώνυμο ACRE (ΑΣΕΕ), είναι τέσσερις: Απόκτηση: 

η τακτική και διαδικασία απόκτησης μιας συλλογής. Συντήρηση: η τακτική και διαδι-

κασία αποκατάστασης, διατήρησης και προστασίας των συλλογών. Έρευνα: η τακτι-

κή και διαδικασία κατανόησης και ερμηνείας των συλλογών. Εκπαίδευση: η τακτική 

και διαδικασία μοιράσματος των συλλογών, της έμπειρης γνώσης και της έρευνας του 

μουσείου. Η εκπαίδευση στα μουσεία δεν αποτελεί νέα αντίληψη. Η αρχική αποστο-

λή του Βρετανικού Μουσείου το 1753 ήταν «όχι μόνο για την παρατήρηση και ψυχα-

γωγία των μορφωμένων και των ενδιαφερομένων αλλά και για γενική χρήση και όφε-

λος του κοινού» 

Λέξεις-Κλειδιά: μουσείο, εκπαίδευση, γνώση, έρευνα 

Εισαγωγή 

Τι είναι η μουσειακή εκπαίδευση; Η εκπαίδευση στα μουσεία δεν αποτελεί νέα αντί-

ληψη. Η αρχική αποστολή του Βρετανικού Μουσείου το 1753 ήταν «όχι μόνο για την 

παρατήρηση και ψυχαγωγία των μορφωμένων και των ενδιαφερομένων αλλά και για 

γενική χρήση και όφελος του κοινού» (Ορφανίδη Λ. & Λυριτζής Ι., 2006). Το 1973, η 

Αμερικανική Ένωση Μουσείων δημιούργησε μόνιμη επαγγελματική επιτροπή για την 

εκπαίδευση. Αυτό που συνιστά νέο στοιχείο για την εκπαίδευση στα μουσεία επεξη-

γείται με τη δήλωση των Stone και Molyneaux (Stone και Molyneaux, 1994) «οι πε-

ρισσότεροι αρχαιολόγοι θέλουν να διδάξουν τρόπους ανάπτυξης ικανοτήτων και ιδέ-

ες, ενώ αντίθετα, οι παιδαγωγοί αναζητούν τα μέσα για να δώσουν κίνητρα για την 

παιδαγωγική και όχι για την αρχαιολογική ανάπτυξη των παιδιών». 

Το καινοφανές λοιπόν σχετικά με την εκπαίδευση στα μουσεία είναι η εστίαση της 

προσοχής στον επισκέπτη ως συμμετέχοντα, ως μαθητευόμενο και όχι ως αποδέκτη 

συγκεκριμένου είδους γνώσεων. Ο Roberts, βλέπει αυτή την αλλαγή σαν υπόθεση 

εξουσιοδότησης κατευθυνόμενη από τους εκπαιδευτικούς, με τις αντιρρήσεις πολλών 

εφόρων μουσείων, καθώς μεταβιβάζει την εξουσία από τους εφόρους (συμπεριλαμ-

βανομένων και των αρχαιολόγων) πρώτα στους εκπαιδευτικούς και «έπειτα ακόμη 

και στον επισκέπτη» (Πισμίση, 2006). Στο πρόσφατο παρελθόν το ενδιαφέρον για τη 

μουσειοπαιδαγωγική εμφανίστηκε ως καινοτομία, αναπτύχθηκε ως αναγκαιότητα και 

τελικά αναγνωρίσθηκε ως αυτονόητο (Αλεξίου, Τσιτούρη, 2002). 
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Στην όλη αυτή κίνηση καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος του Ελληνικού Τμήματος του 

Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων (International Council of Museums-I.C.O.M.), 

που ιδρύθηκε το 1983 και από την αρχή έστρεψε το ενδιαφέρον του στην ενδυνάμω-

ση του εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων. Η στάση αυτή του Ελληνικού Τμήματος, 

που υπήρξε αναμφισβήτητα αίτημα των καιρών (Aλεξίου, Τσιτούρη, 2002) τόσο σε 

ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι ανεξάρτητη από τη γενικότερη αντί-

ληψη του διεθνούς αυτού οργανισμού για το χαρακτήρα και το ρόλο των σύγχρονων 

μουσείων. 

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της Μουσειοπαιδαγωγικής έδωσαν οι πρωτοβουλί-

ες του Ελληνικού τμήματος του I.C.O.M., που κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω από 

ένα τραπέζι διαλόγου μουσεία, δημόσια και ιδιωτικά, καθώς και άλλους φορείς που 

ενδιαφέρονταν να οργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την πολιτιστική κλη-

ρονομιά και τη σύγχρονη τέχνη. Η Μουσειοπαιδαγωγική μπορεί να αποτελέσει τη 

γέφυρα επικοινωνίας των πολιτισμών, που είναι, άλλωστε αναγκαία στις πολυπολιτι-

σμικές κοινωνίες του 21ου αιώνα (Κόκκινος & Αλεξάκη, 2002, σελ. 101-102). 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η κίνηση για την εκπαίδευση των εργατών στη Γερμανία 

(Arbeiterbildungsbewegung) προσπαθεί να προωθήσει τα μουσεία σαν ένα είδος λαϊ-

κών εκπαιδευτηρίων του λαού (Hahn, 2005). Κίνητρο για αυτήν την προσπάθεια στά-

θηκε την εποχή εκείνη η ολοένα αυξανόμενη βιομηχανοποίηση και συνακόλουθα με 

αυτήν η αστικοποίηση μεγάλων μαζών του πληθυσμού, δύο παράγοντες που οδηγούν 

συχνά, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της κίνησης , σε ένα είδος «αποξένω-

σης» του ανθρώπου από τις ρίζες του, απομάκρυνση από κάθε ηθική αξία, από τα πα-

ραδοσιακά ήθη και έθιμα και τέλος οδηγούν στην αλλαγή του ήθους και της αισθητι-

κής του (Ανδρέου, 1996). Σύμφωνα με τις απόψεις των υποστηρικτών αυτής της θε-

ωρίας, είναι αναγκαία η επαφή με την τέχνη, γιατί μέσα από αυτήν την επαφή επανα-

συνδέεται ο άνθρωπος με τον ίδιο του τον εαυτό, καλυτερεύει, ευτυχεί, γνωρίζει πε-

ρισσότερα και μέσα από τη νεοαποκτηθείσα αισθητική επίδραση, βοηθάει άμεσα 

στην εξύψωση και βελτίωση της ηθικής και της γενικότερης συμπεριφοράς του. Οι 

προβληματισμοί αυτοί βρίσκουν σιγά-σιγά πρόσφορο έδαφος και στην Παιδαγωγική, 

η οποία αρχίζει και ασχολείται με ζητήματα και προβλήματα μουσειακής εκπαίδευ-

σης, καθώς επίσης και με το ζήτημα της διασύνδεσης του μουσείου με το σχολείο 

(Ανδρέου, 1996). Μια πρώτη προσπάθεια εξοικείωσης των νέων με μουσειακούς χώ-

ρους και συλλογές γίνεται στις αγγλοσαξονικές χώρες, όπου στα πλαίσια αυτής της 

προσπάθειας δημιουργούνται τα πρώτα μουσεία για παιδιά. Στα 1885 ιδρύεται στο 

Μπρούκλιν το πρώτο παιδικό μουσείο (Children’s Museum) του οποίου οι θεματικές 

συλλογές ήταν σχετικές με τα αντικείμενα της φυσικής ιστορίας, της εθνογραφίας και 

άλλων επιστημών. (Αντρέου, 1996, σελ.40-41). Το παιδικό μουσείο είναι διαφορετι-

κό από τα άλλα μουσεία, καθώς αποτελεί ένα κέντρο αυτοκατευθυνόμενης μάθησης. 

Στο παιδικό μουσείο τα παιδιά είτε μπορούν να βρουν υλικά που δεν τα βρίσκουν σε 

άλλους χώρους, είτε να χρησιμοποιήσουν γνωστά υλικά με ασυνήθιστο τρόπο. Επι-

πλέον, στους χώρους αυτούς εκτός από τα παιδιά, μαθαίνουν και οι γονείς και οι παι-

δαγωγοί (Ανδρέου, 1996). Σε ένα παιδικό μουσείο είναι ολοφάνερος ο σεβασμός για 
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τα παιδιά, τα οποία ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα, να εκφρά-

ζονται δημιουργικά, να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό, σύμφωνα με τα ενδιαφέρο-

ντα τους, μόνα τους ή και με τις οικογένειές τους ή με άλλα παιδιά διαφορετικής ηλι-

κίας, ικανότητας κ.ο.κ., να κάνουν λάθη και να διασκεδάζουν (Κουβέλη, 2000). Τα 

παιδικά μουσεία αναπτύσσονται εδώ και έναν αιώνα. Οι θεωρίες του Dewey («μαθαί-

νω πράττοντας») και της Montessori («καθοδηγώ» αντί να διδάσκω) επηρέασαν την 

αρχική ανάπτυξή τους. Τη φιλοσοφία των παιδικών μουσείων έχει επηρεάσει και η 

θεωρία του Piaget.  

Η παιδεία έχει αναγνωρισθεί ως μια από τις κυριότερες λειτουργίες του μουσείου από 

τον καιρό που πρωτοεμφανίστηκαν τα πρώτα μουσεία. Τα δημόσια μουσεία, όπως 

ξέρουμε σήμερα, πρωτοεμφανίστηκαν το 18ο αιώνα, ενώ κατά το 19ο αιώνα αναδεί-

χτηκαν σε σημαντικότατο δημόσιο θεσμό. Τα δημόσια μουσεία αναπτύχθηκαν όταν η 

γνώση έπαψε να αποτελεί προνόμιο μιας πολύ περιορισμένης κοινωνικής τάξης (Αν-

δρέου, 1996). 

Παρόλο που η εκπαιδευτική λειτουργία των μουσείων είναι αξιοσέβαστη, τις τελευ-

ταίες τρεις δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μια στροφή όσον αφορά τον ορισμό τη εκπαί-

δευσης και της σημασίας της μέσα στα μουσεία. Ο σύγχρονος κόσμος έχει αλλάξει 

την κοινωνική και πολιτιστική δομή μέσα από την οποία η λειτουργία αυτή λάμβανε 

χώρα. Πράγματι, η φύση της εκπαίδευσης και σαν όρος αλλά και σαν τι περιμένουμε 

από τους εκπαιδευτικούς φορείς έχει αλλάξει. Συγγραφείς, όπως Bäumler (Bäumler, 

2004), Bröckers, (Bröckers, 2007), Peatsch (Peatsch, 2014) και άλλοι έχουν αποδώσει 

όλες τις πρωτοποριακές διδακτικές ιδέες στην εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα στα 

μουσεία, αντιπαραθέτοντας την «ανεπίσημη» εκπαίδευση που πραγματοποιείται στα 

μουσεία-αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση, χρήση των υπαρχόντων υλικών, σεβασμός για 

όλους τους μαθητευομένους-με την «επίσημη» εκπαίδευση στα σχολεία, η οποία α-

ναπαρίσταται ως πληκτική, οδηγούμενη από το περιεχόμενο και ιδιαίτερα διδακτική. 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το ενδιαφέρον στο πεδίο της μουσειακής εκ-

παίδευσης είναι μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας με σκοπό να γίνουν όλα τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα προσβάσιμα για το σύνολο του πληθυσμού, κάτι, δυστυχώς, 

που δε συμβαίνει στη δική μας χώρα. Τα μουσεία ακόμη και όταν συνδέονται με την 

εκπαίδευση συνήθως προσφέρουν μια μορφή «ανεπίσημης» εκπαίδευσης: δεν παρέ-

χουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο προοδευτικά επέρχεται από 

χαμηλότερα σε υψηλότερα επίπεδα και συνήθως δεν προϋποθέτουν την υποχρεωτική 

παρακολούθηση και δεν πιστοποιούν την κυριότητα συγκεκριμένων γνώσεων μετά το 

τέλος της επίσκεψης. Τόσο τα επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, όσο και τα 

ανεπισήμως λειτουργούντα ως εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, είναι δυνατό να ορ-

γανωθούν και εξελιχθούν σε χώρους εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της χρήσης α-

ντικειμένων, έτσι που οι μαθησιακές διαδικασίες να στηρίζονται κυρίως στα ενδιαφέ-

ροντα του μαθητευόμενου, η εκπαίδευση να στοχεύει στην αποκάλυψη και/ή στην 

ανοικοδόμηση του νοήματος και οι μαθητές να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις 

δραστηριότητές τους.. Οι όροι «επίσημη» και «ανεπίσημη» ουσιαστικά περιγράφουν 

τα διοικητικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών διατάξεων, οι όροι αυτοί δηλαδή 
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δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για παιδαγωγικούς σκοπούς Οι τάξεις στα προοδευ-

τικά σχολεία οι οποίες διακατέχονται από μία εξελισσόμενη-ενεργή φιλοσοφία μάθη-

σης περισσότερο φαντάζουν ως μία έκθεση νέων ανακαλύψεων σε ένα επιστημονικό 

μουσείο. Αντιστοίχως υπάρχουν μουσειακά προγράμματα τα οποία τοποθετούν τους 

συμμετέχοντες σε απομονωμένες αίθουσες με έναν εισηγητή μπροστά τους, τα οποία 

και εμφανώς μοιράζονται πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το παραδοσιακό 

σχολείο (Θεοδωροπούλου, 2006, σελ. 7-12). 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η σημασία τους 

Τι είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τι σημαίνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 

μουσείο; Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν έχει τη μορφή ξενάγησης, αλλά είναι ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων με συγκεκριμένο θέμα, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες 

και τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ηλικίας, συνδεδεμένο με το αναλυτικό πρόγραμ-

μα του σχολείου, όπου τα παιδιά γνωρίζουν, ερευνούν, μελετούν, παίζουν και δια-

σκεδάζουν. Είναι δηλαδή, μια διαδικασία βιωματικής και ολοκληρωμένης μάθησης 

(Ζωγράφου, 2007, σελ. 4). Ένα μουσείο μπορεί να επιλέξει διάφορα μοντέλα εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων. Αυτά μπορεί να υπαγορεύονται από πρακτικούς παράγο-

ντες όπως ο διαθέσιμος χώρος και το προσωπικό, από φιλοσοφικές θεωρίες σχετικά 

με τη φύση της μάθησης ή από την έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες ανθρώπινης 

μάθησης και τις προτιμήσεις του κοινού. Μεταξύ αυτών των μοντέλων είναι: Περιή-

γηση στα εκθέματα χωρίς ξεναγό (αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βάσει του 

οποίου ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει όλη την ξενάγηση στο μουσείο) περιήγηση με 

ξεναγό ή διάλεξη, το πρόγραμμα ανακάλυψης, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων αφής. 

Στην Ελλάδα τα εκπαιδευτικά προγράμματα ξεκίνησαν το 1979 από το Μουσείο 

Μπενάκη των Αθηνών. (Ντολιοπούλου, 2001, σελ. 183-184). Ένα εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα πρέπει να έχει: α) θεματική προσέγγιση, β) την προσαρμογή στις ανάγκες και 

δυνατότητες του κοινού, γ) τη σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, δ) τις δυνατότη-

τες και τους περιορισμούς του χώρου. 

Η Ζαμπέλ Μουρατιάν για το τι είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα γράφει: «Είναι μια 

διαδικασία που επιδιώκει την εξοικείωση με το μουσείο, την ανάπτυξη των ικανοτή-

των του κοινού και τον εφοδιασμό του με τρόπους για ανεξάρτητη μάθηση». Επίσης 

στηρίζεται σε ενεργητικές μεθόδους μάθησης. Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, συ-

νεχίζει η Ζαμπέλ Μουρατιάν, η αλλαγή της οπτικής, της χρήσης, και της χρησιμότη-

τας του μουσείου αποδεικνύεται μέσα από κάθε αίθουσα, κάθε έκθεμα, κάθε χρονο-

λογική περίοδο που μπορεί να είναι θέμα εκπαιδευτικού προγράμματος. Η αυτοτέλεια 

του κάθε προγράμματος αφήνει ανοιχτή την πύλη του μουσείου για πολλές επισκέ-

ψεις με διαφορετικό στόχο, επιτρέπει την έρευνα, τη μελέτη, τη συνεργασία και συ-

ντελεί στη διαμόρφωση μιας ευχάριστης εμπειρίας που μπορεί να αποτελεί η επίσκε-

ψη στο μουσείο». (Άλκηστις, 1996, σελ. 20) 

Η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο Μουσείο περνά από τρία στάδια 

προγραμματισμού και προετοιμασίας: α) πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο: προε-

τοιμασία στην τάξη, β) επίσκεψη στο Μουσείο: συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρό-
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γραμμα, δραστηριότητες, παιχνίδια, δραματοποιήσεις γ) μετά την επίσκεψη το Μου-

σείο: δραστηριότητες στην τάξη, συζήτηση εντυπώσεων και εμπειριών, ζωγραφική, 

κατασκευές (Ζωγράφου, 2007, σελ. 4). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υποστηρίζει το 

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), έχουν σκοπό να μεταβάλλουν την επίσκεψη 

στο μουσείο σε ευχάριστη εμπειρία, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για κριτική πα-

ρατήρηση και κατανόηση των εκθεμάτων, να γνωρίσουν στο κοινό τρόπους παρατή-

ρησης, να προκαλέσουν το ενδιαφέρον όχι μόνο για το έκθεμα αλλά και για το χρόνο 

και το χώρο από όπου προήλθε. Είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που στηρίζεται σε 

ενεργητικές μεθόδους μάθησης που αναπτύσσεται με βάση τις ανάγκες και δυνατότη-

τες του κοινού, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες του χώρου και το αναλυτικό 

πρόγραμμα του σχολείου (Άλκηστις, 1996, σελ. 20). 

Ο χώρος και τα εκθέματα στο μουσείο 

Στο μουσείο καλό θα είναι να παρουσιάζονται συλλογές που αντανακλούν τις τοπικές 

ανάγκες και την πολιτισμική ποικιλία της κοινότητας. Να δημιουργούνται πιστά αντί-

γραφα των αντικειμένων της συλλογής για εκπαιδευτική χρήση και άγγιγμα από το 

κοινό, επίσης να ερευνούνται και να σχεδιάζονται εκθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με 

τα συγκεκριμένα προγράμματα των μαθημάτων (Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, 2011). 

Στις σύγχρονες τεχνικές στη σχεδίαση μουσείων σύμφωνα με τον Moser (Moser, 

2010) έχει παρατηρηθεί μια αλλαγή στη σχεδίαση εκθέσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

επισκέπτες να κατανοούν τα εκθέματα που απαρτίζουν μια έκθεση όπως διαφορετικές 

επιλογές για τον φωτισμό, το σωστό ύψος στο οποίο θα πρέπει να βρίσκονται τα εκ-

θέματα για τις διάφορες ομάδες επισκεπτών, για την ανθρώπινη ανταπόκριση σε δια-

φορετική χρήση του χώρου και σε διαφορετικού είδους παρουσίαση της έκθεσης. Τα 

συμπεράσματα για τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών με τις εκθέσεις, που δημοσι-

εύτηκαν για πρώτη φορά από τους Weiss και Bourtouline (1963) πριν 30 και περισ-

σότερα χρόνια και τα οποία θεωρούνται ακόμα χρήσιμα από πολλούς συμπεριλαμβά-

νονται παρακάτω: α) τα μεγάλα έντονα εκθέματα γίνονται «ορόσημα» των εκθέσεων, 

β) οι διαδρομές που ακολουθούν οι επισκέπτες τείνουν να χαρακτηρίζονται από τα 

«ορόσημα», δ) συνήθως χρησιμοποιείται πιο ευθύς δρόμος που οδηγεί από την είσο-

δο ως την έξοδο της έκθεσης, ε) οι επισκέπτες πολύ σπάνια κάνουν ζιγκ – ζακ μεταξύ 

των εκθεμάτων που βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο, και για αυτόν τον λόγο 

τα εκθέματα που έχουν τοποθετηθεί ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. 

Η άνεση των επισκεπτών είναι βασική προϋπόθεση για την μάθηση στα μουσεία. Η 

άνεση περιλαμβάνει μια ευρεία κλίμακα παραγόντων από την απλή σωματική άνεση 

έως τις ψυχολογικές συνθήκες, όπως η δυσφορία που νοιώθουν οι άνθρωποι όταν α-

πομακρύνονται από ανοιχτούς χώρους, πράγμα που συμβαίνει συχνά στα μουσεία 

(Olds, 1990). Για παράδειγμα, οι Balling και Falk (1980) βρήκαν πως τα παιδιά κατά 

τη διάρκεια των σχολικών επισκέψεων σε κάποιο μουσείο χρειάζονταν πρώτα μιαν 

αρχική έκθεση προκειμένου να εγκλιματιστούν σε ένα είδος περιβάλλοντος προτού 

να μπορέσουν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είχαν σχεδιά-

σει οι δάσκαλοι τους. Η άνεση είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκές στοιχείο για την μά-
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θηση στο μουσείο. 

Γενικά, για την πληρέστερη αντίληψη του χώρου και των εκθεμάτων στα Μουσεία 

ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος περιβαλλοντολογικών και ψυχολογικών παραγό-

ντων (Lynch 1960, Hiss 1990). Το επίπεδο του φωτισμού, τα χρώματα στους τοίχους, 

η θέση των εξόδων και των εισόδων στο χώρο, ο θόρυβος, το πλήθος, η ροή της κί-

νησης των επισκεπτών, όλα αυτά επηρεάζουν την ικανότητα αντίληψης του επισκέ-

πτη και για αυτόν τον λόγο και την άνεση που θα νοιώσει κατά τη διάρκεια της επί-

σκεψής του. 

Εμπειρικά δεδομένα (Ρούσου, 2004) υποστηρίζουν την άποψη πως επισκέπτες ξοδεύ-

ουν λίγο χρόνο σε μεμονωμένα εκθέματα (συχνά μόνο λίγα δευτερόλεπτα και πολύ 

σπάνια σχεδόν μισό λεπτό) πολύ σπάνια διαβάσουν τις επιγραφές (κάτω από τα εκθέ-

ματα) συνήθως σταματούν σε λιγότερο από τα μισά εκθέματα μιας έκθεσης. Μπρο-

στά σε διαδραστικά εκθέματα είναι πιο πιθανόν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο δοκιμής 

και πλάνης παρά να διαβάζουν τις οδηγίες. Επισημαίνουν επιπροσθέτως, ότι τα δια-

δραστικά εκθέματα είναι πιο πιθανό να προσελκύσουν την προσοχή των παιδιών πα-

ρά των ενηλίκων, καθώς και ότι η προσοχή στα εκθέματα μειώνεται απότομα μετά 

την παρέλευση περίπου μιας ώρας. Καταλήγουν, τέλος, στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος 

που διαθέτουν οι επισκέπτες για την παρατήρηση μεμονωμένων εκθέσεων ή εκθεμά-

των μιας μεγάλης έκθεσης πρέπει να αυξηθεί σημαντικά  

Μια σχετική πρώιμη μελέτη με αντικείμενο τους επισκέπτες μουσείων (Brooks και 

Vernon 1956), που ήταν μια βασικά παραδοσιακή έρευνα, εξέτασε τη συμπεριφορά 

των παιδιών κατά την επίσκεψη σε ένα μουσείο επιστήμης. Οι συγγραφείς καταλή-

γουν, τέλος, στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος που διαθέτουν οι επισκέπτες για την παρα-

τήρηση μεμονωμένων εκθέσεων ή εκθεμάτων μιας μεγάλης έκθεσης πρέπει να αυξη-

θεί σημαντικά. Από τότε μελετήθηκε επανειλημμένως το εύρος των δραστηριοτήτων 

των παιδιών (κατά την επίσκεψης τους σε ένα μουσείο). Τα παιδιά όπως και ενήλικες 

μπορούν να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα μπροστά σε εκθέματα, ακόμη 

χρειάζονται χρόνο, συνήθως πολύ περισσότερο από μια επίσκεψη, προκειμένου να 

προσανατολιστούν σε ένα μουσείο. Τα παιδιά προσανατολίζονται, συμμετέχουν σε 

φανταστικά παιχνίδια, κάνουν έρευνες και γενικώς αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα. 

Οι δραστηριότητες τους συνήθως έχουν τουλάχιστον σαν έναυσμα την έκθεση και 

συχνά περιλαμβάνουν έννοιες και αντικείμενα που εκτίθενται. Το κοινωνικό περι-

βάλλον μιας επίσκεψης είναι σημαντικό. Τα παιδιά συμπεριφέρονται διαφορετικά 

κατά την διάρκεια σχολικών επισκέψεων από ότι εάν διανυκτέρευαν στο μουσείο, ή 

αν επισκέπτονταν το μουσείο με την οικογένειά τους. 

Η επίσημη βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαίδευση υποδεικνύει εδώ και δεκαετίες 

πως οι μαθητές θα μπορούσαν να μάθουν περισσότερα εάν είχαν την δυνατότητα να 

εμπλακούν σε σημαντικές γεμάτες νόημα σωματικές δραστηριότητες. Πρόσφατα, η 

επίσημη βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαίδευση τόνισε την ανάγκη να χρησιμοποιεί 

ο επισκέπτης τόσο το μυαλό όσο και τα χέρια (Duckwoth κ.α. 1990) και τα μουσεία 

σήμερα όπως στην Αμερική, στη Γερμανία και άλλες χώρες στην Ευρώπη κινούνται 

1079

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



επίσης προς αυτήν την κατεύθυνση συμπεριλαμβάνοντας ολοένα και περισσότερους 

εκθεσιακούς χώρους εκθέματα ή χώρους δραστηριοτήτων, όπου ο επισκέπτης απα-

σχολείται με τη λύση ενός προβλήματος, φέρνει σε πέρας δραστηριότητες χειρωνα-

κτικές, τελικά αναζητά πληροφορίες και συμμετέχει σε άλλες δραστηριότητες που 

απαιτούν προσοχή, χρόνο και συγκέντρωση και όχι απλά σωματική δραστηριότητα. 

Αναφερόμαστε σε: α) μουσεία τέχνης, β) μουσεία επιστημών του ανθρώπου, γ) μου-

σεία επιστημών της φύσης, δ) μουσεία επιστημών και τεχνολογίας (Ορφανίδη & Λυ-

ριτζής, 2006).  

Όσον αναφορά την Ελλάδα το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξήχθη στο Μου-

σείο Μπενάκη το 1978, με αφορμή το Παγκόσμιο Έτος του Παιδιού. Στην συνέχεια 

ενεργοποιούνται κι άλλα μουσεία στην Ελλάδα όπως το Πελοποννησιακό Λαογραφι-

κό Ίδρυμα Ναυπλίου και η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε σημείο αναφοράς της ελλη-

νικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τα μουσεία (Κουβέλη, 2000). 

Ακολουθεί η γνωριμία με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Λαογραφικό Μουσείο 

της Θεσσαλονίκης με τίτλο: Τρέχει το νερό στο μύλο, το οποίο θα αναπτυχθεί σε σε-

νάριο διδασκαλίας με τον αντίστοιχο τίτλο. 

Σχεδιασμό και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά της Α΄και Β΄τάξεις Δημοτικού 

Σχολείου και είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί 

και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, χωρίς τη μεσολάβηση των υπεύθυνων των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου. Επιπλέον, με ορισμένες τροποποιήσεις, 

κατά την εκτίμηση πάντοτε του εκπαιδευτικού, το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί 

και σε σχολεία που δεν μπορούν να επισκεφτούν μουσεία με ανάλογες εκθέσεις. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία στάδια: α) τρεις εβδομάδες προετοιμασίας στο σχολείο 

β) δύο βδομάδες εφαρμογής στο σχολείο, γ) δύο μέρες εκδηλώσεων, δ) τριήμερο επε-

ξεργασίας των δεδομένων. Χρόνος εφαρμογής του προγράμματος: Μάιος. Ο μήνας 

αυτός είναι πιο κατάλληλος, εφόσον ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή 

του προγράμματος τίθεται η δυνατότητα ανάγνωσης για τα παιδιά (Α΄Δημοτικού). 

 Επιπλέον κατά το μήνα αυτό, ο καιρός προσφέρεται για παιχνίδια με το νερό. Θεω-

ρούμε ότι ο αριθμός των παιδιών που μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα δεν 

θα πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι. Σκοποί του προγράμματος: α) η κατάκτηση πο-

λιτιστικής συνείδησης ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην δημιουργία του πολι-

τισμού, β) πρώτη γνωριμία με την τέχνη και το επάγγελμα του μυλωνά και τα εργα-

λεία του, γ) πρώτη επαφή με το μουσείο και το μουσειακό αντικείμενο. Σκοποί του 

προγράμματος: 1. Γενικός: ενίσχυση της πολιτιστικής συνείδησης και βούλησης των 

μαθητών για συμμετοχή στην δημιουργία πολιτισμού 2. Ειδικοί: α) πρώτη γνωριμία 

με την τέχνη, το επάγγελμα και τα εργαλεία του μυλωνά, β) επαφή με το Μουσεία και 

τα αντικείμενά του. Στόχοι: 1. Γνωστικοί: α) επαφή των παιδιών με το νερόμυλο και 

σφαιρική γνώση της λειτουργίας του, β) ενίσχυση της παρατηρητικότητας και κριτι-

κής ικανότητας των παιδιών 2. Συναισθηματικοί: α) ανάπτυξη των πνευματικών και 

ψυχοσωματικών λειτουργιών των παιδιών μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμ-
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ματος, β) εμπέδωση της συνεργατικής τους διάθεσης μέσω της ομαδικής συμμετοχής 

τους σε εργασίες κοινού στόχου, χωρίς αθέμιτο ανταγωνισμό, γ) θεμελίωση μιας εφ’ 

όρου ζωής θετικής στάσης των παιδιών έναντι των μουσείων. 
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Ξεκλειδώνοντας το λογοτεχνικό κείμενο μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης 

και της δημιουργικής γραφής1 

 

Δουζίνα Μαρίλη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΑ, Υποψ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ 

marilidouzinas@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου επιχειρή-

θηκε η εναλλακτική προσέγγιση ιστοριών από το μυθιστόρημα του Ίταλο Καλβίνο 

Μαρκοβάλντο ή Οι εποχές στην πόλη μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και της δη-

μιουργικής γραφής με σημείο εκκίνησης το ανθολογημένο απόσπασμα στο σχολικό 

εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου «Μανιτάρια στην πόλη». 

Στόχος της προσέγγισης αυτής ήταν οι μαθητές να προσεγγίσουν δημιουργικά τις κει-

μενικές (αφηγηματολογικές, γλωσσικές, υφολογικές κ.ά.) επιλογές του Καλβίνο, να 

παρατηρήσουν την εξέλιξη των χαρακτήρων και κυρίως να ενεργοποιηθούν και να α-

νταποκριθούν δημιουργικά στις ιστορίες που διαβάστηκαν. Επιλέχθηκε η ήπια καθη-

γητική καθοδήγηση των μαθητών μέσω ερωτήσεων και αξιοποιήθηκαν στοχευμένες 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Από την αξιολόγηση των μαθητών που ακολού-

θησε προκύπτει ότι η δημιουργική ανάγνωση και γραφή συνέβαλαν στο να κατανοή-

σουν και να αφομοιώσουν στοιχεία της λογοτεχνικής τεχνικής του  Ί. Καλβίνο.  

Λέξεις-Κλειδιά: δημιουργική ανάγνωση, δημιουργική γραφή, Ί. Καλβίνο. 

Εισαγωγή 

Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα λογοτεχνικά κείμενα στο σχολείο εγείρει προ-

βληματισμούς. Παρατηρείται μια αντίσταση των μαθητών στη λογοτεχνία (δεν αντι-

λαμβάνονται τη «χρησιμότητα» του μαθήματος) και μια τάση επιφανειακής (απλώς 

νοηματικής) προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, μία τάση κατανάλωσης πληρο-

φοριών και  έτοιμων ερμηνευτικών σχημάτων (Φρυδάκη, 2003), που απέχει από τους 

στόχους της λογοτεχνικής απόλαυσης, της βιωματικής συμμετοχής και της κριτικής 

ανάγνωσης, έτσι όπως καθορίζονται από τα προγράμματα σπουδών  της Λογοτεχνίας 

(ΔΕΠΣΣ/ΑΠΣ Λογοτεχνίας, 2003· Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας, 2011). Οι 

μαθητές φαίνεται να υστερούν σε αναγνωστικές δεξιότητες, καθώς δεν έχουν εκπαι-

δευτεί ακόμα επαρκώς στη διαδικασία αποκρυπτογράφησης του λογοτεχνικού νοήμα-

τος (Φρυδάκη, 2003). Φαίνεται πως το διάβασμα ως «μάθημα» αντιτίθεται ριζικά στο 

διάβασμα-απόλαυση, που προϋποθέτει την προσωπική και ελεύθερη εμπλοκή του παι-

διού (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2007).  

                                                
1 Ορισμένα σημεία της παρέμβασης που παρουσιάζεται βασίζονται εν μέρει σε ιδέες από το  κείμενο της 

γράφουσας Δουζίνα, Μ. (2017). Ίταλο Καλβίνο: Μανιτάρια στην πόλη, Α΄ Γυμνασίου. Στο Α. Γεωργιά-

δου & Γ. Δ. Μπίκος (επιμ.), Διδακτική της Λογοτεχνίας: Βιωματική και κριτική διδασκαλία μέσω τεχνικών 

δημιουργικής γραφής και αναγνωστικής ανταπόκρισης (σσ. 120-130). Αθήνα: Γρηγόρη.  
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 Τα ζητούμενα που προκύπτουν ως συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων είναι αφε-

νός η μείωση του χάσματος ανάμεσα σ’ αυτό που οι μαθητές βιώνουν ως «σχολική» 

λογοτεχνία και ως ιδιωτικό, ελεύθερο ανάγνωσμα –η αποσχολ(ε)ιοποίηση της ανάγνω-

σης (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013)– και, αφετέρου η αναδιαμόρφωση της διδασκαλίας 

προς την κατεύθυνση της πολύμορφης, απολαυστικής και δημιουργικής προσέγγισης 

του κειμένου (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2007). Η «αποσχολ(ε)ιοποίηση» της ανά-

γνωσης έχει άμεση σχέση με την ανεύρεση διαφορετικών τρόπων εμπλοκής διδασκό-

μενων και διδασκόντων στη διδασκαλία, καθώς και με τον απεγκλωβισμό της διδακτι-

κής διαδικασίας από την αναζήτηση της μίας, «μοναδικής» ή «ορθής» ερμηνείας, με 

την εισαγωγή αναγνωστικών δραστηριοτήτων που δεν διολισθαίνουν προς τη μάθηση 

μόνο του «χρήσιμου», με αποτέλεσμα να δημιουργούν αναγνώστες-μαθητές «κατανα-

λωτές» και «χρήστες» κειμένων (Αναγνωστοπούλου, 2007), αλλά που βοηθούν τους 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα του…«άχρηστου» (Ordine, 2014) και 

να αντιστρέψουν τη στρεβλή εντύπωση που έχουν για τη λογοτεχνία.  

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2016-

2017 (Νοέμβριος 2016) σε ένα τμήμα Α΄ Γυμνασίου ιδιωτικού σχολείου και αποτελεί 

μια εναλλακτική πρόταση στην προσέγγιση του πεζού λογοτεχνικού κειμένου: η δη-

μιουργική ανάγνωση και γραφή επιστρατεύονται προκειμένου οι μαθητές να μετατο-

πιστούν από τη θέση του παθητικού δέκτη σε αυτή του ενεργητικού πομπού, του δη-

μιουργικού υποκειμένου που μέσω της ερμηνείας και της συγγραφής συνειδητοποιεί 

τη λειτουργία των επιλογών του συγγραφέα και αναπτύσσει έτσι τον κριτικό και τον 

λογοτεχνικό του γραμματισμό. 

Δημιουργική ανάγνωση και δημιουργική γραφή 

Η δημιουργική ανάγνωση είναι ουσιαστικά η δημιουργική πρόσληψη και ανταπόκριση 

προς το κείμενο. Η ανάγνωση είναι δημιουργική, όταν οι νεαροί αναγνώστες μπορούν 

να αρθρώνουν λόγο για το νόημα και τη μορφή του κειμένου χρησιμοποιώντας ποικίλα 

εκφραστικά μέσα και όχι μόνον τη γλώσσα, συνδέοντάς τα με τις εμπειρίες τους, χωρίς 

να ευθυγραμμίζονται με το νόημα που ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι κρύβει το κείμενο 

(Αποστολίδου, 2003). Στη νοηματοδότηση του κειμένου ο μαθητής αναγνώστης έχει 

να παίξει ένα ρόλο τόσο σημαντικό όσο και το ίδιο το κείμενο.  Γι’ αυτό κατά τη διδα-

σκαλία ο δάσκαλος δίνει χώρο για δράση στον μαθητή υποβάλλοντας εκείνα τα ερω-

τήματα που τον διευκολύνουν στη συνάντησή του με τον κόσμο του κειμένου αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν εμπεριέχουν έτοιμες απαντήσεις ή δεν περιχαρακώνουν την απο-

κλίνουσα σκέψη του μαθητή. Η δημιουργική ανάγνωση μπορεί να αποτελέσει ένα ε-

ναλλακτικό ερμηνευτικό μοντέλο της λογοτεχνίας, όπου το κέντρο βάρος μετατοπίζε-

ται από τον συγγραφέα στον αναγνώστη, μετατόπιση που ευθυγραμμίζεται με τις θεω-

ρίες της αναγνωστικής πρόσληψης και της αισθητικής ανταπόκρισης. 

Η δημιουργική γραφή στη διδακτική πράξη είναι μια συγγραφική πρακτική, με την 

οποία οι μαθητές οδηγούνται στο να «ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της 

λογοτεχνικής γραφής και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου με τον οποίο 
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τα άτομα (οι δημιουργοί) δεν ‘‘περιγράφουν’’ απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμ-

βαίνουν δυναμικά σε αυτό και το ανα-δημιουργούν» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύ-

πρου, 2010:5). Η δημιουργική γραφή  κατά την εκπαιδευτική διαδικασία µε τις ιδιαί-

τερες διδακτικές της παρεμβάσεις αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης της δι-

δασκαλίας της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής ανάγνωσης (Κωτόπουλος, 2012). Η 

«διδασκαλία» της δημιουργικής γραφής στο σχολείο δεν έχει ως στόχο να δημιουργή-

σει νέους συγγραφείς. Αποσκοπεί μεταξύ άλλων στο να απελευθερώσει το μυαλό και 

το συναίσθημα των μαθητών, να τους καθοδηγήσει σε μια διαφορετική προσέγγιση της 

λογοτεχνίας, να εκτονώσει τη δημιουργικότητά τους, να τονώσει την αυτοπεποίθησή 

τους, να τους αποκαλύψει ότι στη λογοτεχνία ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του 

«με προσωπεία, που αναδεικνύουν τα πρόσωπα» (Νικολαΐδου, 2013:15).  

Η δημιουργική ανάγνωση και γραφή στη Λογοτεχνία απουσιάζει από το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (2003), αν και ε-

ντοπίζονται ίχνη δημιουργικής γραφής σε δραστηριότητες στο μάθημα της Νεοελληνι-

κής Γλώσσας. Η είσοδός της στην εκπαιδευτική πράξη ως προέκταση της μαθησιακής 

διαδικασίας, τόσο για την εμπέδωση του θεωρητικού πλαισίου, όσο και για τη διεύ-

ρυνσή του ενθαρρύνεται από τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (2011). Την τρέχουσα 

σχολική χρονιά (2016-2017) η δημιουργική γραφή εμφανίζεται ως ζητούμενο στις α-

νακεφαλαιωτικές εξετάσεις: κατά την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Λο-

γοτεχνίας ως κλάδου του μαθήματος της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμμα-

τείας», οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερώτημα ανταπόκρισης ή εναλλακτικά 

δημιουργικής γραφής στο 3ο θέμα των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων (Π.Δ.  126, ΦΕΚ 

211/ 11-11-2016). Να σημειώσουμε τη δυναμική και γόνιμη είσοδο της δημιουργικής 

γραφής στο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας της Κύπρου από το 2010.  

Η διδακτική παρέμβαση 

Θεωρητικό  πλαίσιο 

Μέσω της εναλλακτικής προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου επιδιώχθηκε οι μα-

θητές: να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες «λογοτεχνικού γραμματισμού», να κατακτή-

σουν βασικά κλειδιά ανάλυσης ενός πεζού κειμένου («αφηγηματική γλώσσα» (Αθανα-

σοπούλου, 2005) κ.ά.), να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της βαθμιαίας 

εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή) και να αντιληφθούν 

πώς ο δημιουργός ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης λογοτεχνικής 

συνθήκης (σύμβασης), ενίοτε και τις υπερβαίνει (Αθανασοπούλου, 2010) αλλά και να 

βιώσουν την αναγνωστική απόλαυση  (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2007) και να απο-

καταστήσουν ή να εγκαθιδρύσουν την επικοινωνία τους με τη λογοτεχνία. 

Η εναλλακτική προσέγγιση πεζών αποσπασμάτων του Ίταλο Καλβίνο μέσω της δη-

μιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής οργανώθηκε σε 3 (τρία) στάδια:  

• το στάδιο της δημιουργικής ανάγνωσης (2 διδακτικές ώρες) 

• το στάδιο της συγκριτικής ανάγνωσης (1 διδακτική ώρα) 

• το στάδιο της αξιολόγησης (1 διδακτική ώρα) 
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Στη φάση της δημιουργικής ανάγνωσης πραγματοποιήθηκε μέσω ήπια κατευθυντικών 

ερωτήσεων η επαφή των μαθητών με το κείμενο σε δομή «επιφανείας» και στο επίπεδο 

της «βαθιάς δομής»· αποφεύχθηκαν οι ρητορικές ερωτήσεις «κλειστού τύπου» και προ-

τιμήθηκαν ερωτήσεις διερευνητικής μάθησης ή κατευθυνόμενης «κρίσεως». Οι ερω-

τήσεις δεν ήταν προκατασκευασμένες, καθώς προέκυψαν από την αλληλεπίδραση μα-

θητών-καθηγητή, των συνδιαμορφωτών του μαθήματος. Ο προσανατολισμός των ερω-

τήσεων ήταν τέτοιος, ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν στο να εντοπίσουν και να αντα-

ποκριθούν στις «νύξεις» (cues) και «ενδείξεις» (clues), στα «κειμενικά σήματα» 

(textual signs) μορφής και περιεχομένου και να ενεργοποιήσουν τις «μνημονικές απο-

σκευές» τους (mnemonic baggage) (Rosenblatt, 1994:55-63). Η δημιουργική γραφή ε-

νεπλάκη στη φάση αυτή. Ήταν καθοδηγούμενη με στόχο να συνειδητοποιήσουν και να 

αφομοιώσουν, να κατανοήσουν σε βάθος οι μαθητές –και όχι να απομνημονεύσουν 

μηχανικά– πτυχές της λογοτεχνικής ρητορικής. Ορισμένες ασκήσεις δημιουργικής 

γραφής (όπως οι ασκήσεις μετασχηματισμού του αφηγηματικού τρόπου) έγιναν πα-

ράλληλα με τη δημιουργική ανάγνωση. Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής που αφο-

ρούσαν σε ελεύθερη δημιουργία και κινητοποίηση της φαντασίας έγιναν είτε στην τάξη 

είτε στο σπίτι· και στις δύο περιπτώσεις οι δημιουργίες των μαθητών διαβάστηκαν –οι 

περισσότερες– στην ολομέλεια και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της τά-

ξης. Καλό είναι οι δημιουργίες των παιδιών να παρουσιαστούν στην ολομέλεια είτε με 

μεγαλόφωνη ανάγνωση είτε με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης είτε 

με δημοσιοποίηση σε ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον υπάρχει σχετική άδεια από το Σχο-

λείο. Η δημοσιοποίηση των εργασιών λειτουργεί ως κίνητρο για τους μαθητές.  

Στη φάση της συγκριτικής ανάγνωσης φωτίστηκαν οι ίδιες και άλλες πτυχές του κειμέ-

νου (συνανάγνωση, σύγκριση, αντιπαραβολή) μέσα από παράλληλο χωρίο που δόθηκε 

φωτοτυπημένο στους μαθητές.  Η επεξεργασία του κειμένου στην τάξη έγινε μέσα από 

ήπια κατευθυντικές ερωτήσεις.  

Στη φάση της αξιολόγησης οι μαθητές αξιολογήθηκαν σε αδίδακτο κείμενο του Καλ-

βίνο, συναφούς θεματικής και δυσκολίας, για να διαπιστωθεί αν όντως αφομοιώθηκαν 

οι πτυχές του κειμένου που διερευνήθηκαν κατά τις δύο προηγούμενες φάσεις. Παρά 

το γεγονός ότι δεν προβλέπεται αξιολόγηση μαθητών Α΄ Γυμνασίου σε αδίδακτο κεί-

μενο (η προσέγγιση παράλληλου κειμένου στη Λογοτεχνία προορίζεται για τη Γ΄ Γυ-

μνασίου, ΠΔ 319/2000), κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές ήδη από την Α΄ Γυμνασίου να 

εξοικειωθούν με την πρακτική της κριτικής ανάγνωσης και της δημιουργικής ερμη-

νείας, που διαφοροποιείται από την αυθαίρετη και ανυπόστατη. Προϋπόθεση όμως για 

τέτοια αξιολογική δραστηριότητα αποτελεί η ανάπτυξη στοιχειωδών αναγνωστικών 

και κριτικών δεξιοτήτων, που ευνοείται από τα δύο στάδια προσέγγισης του κειμένου 

που έχουν προηγηθεί. Η αξιολόγηση των μαθητών στο αδίδακτο κείμενο απαλλάχθηκε 

από τη «σκιά» του βαθμού, για λόγους ψυχολογικούς  (για να απελευθερωθεί η αντα-

πόκρισή τους) αλλά και για τυπικούς λόγους (δεν προβλέπεται όπως προαναφέρθηκε η 

αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου σε αδίδακτο κείμενο). Διευκρινίστηκε, 

όμως, πως η προσπάθεια προσμετράται στη συνολική εικόνα των μαθητών. 
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Εφαρμογή 

Κατά την α’ φάση προσέγγισης του κειμένου (φάση της δημιουργικής ανάγνωσης – 2 

διδακτικές ώρες) αξιοποιήθηκαν ήπια κατευθυντικές ερωτήσεις που στόχο είχαν να 

προσανατολίσουν τη δημιουργική και κριτική ματιά του μαθητή σε σημεία και στοιχεία 

του κειμένου που χρήζουν ερμηνευτικής αποκωδικοποίησης. Οι ερωτήσεις που ακο-

λουθούν είναι ενδεικτικές της πορείας που ακολουθείται, καθώς η προσέγγιση της λο-

γοτεχνίας μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής αποτελεί μορφή δημιουργι-

κού μαθήματος, που σε μεγάλο βαθμό εδραιώνεται στον δημιουργικό καθηγητικό αυ-

τοσχεδιασμό. 

Πριν την ανάγνωση του κειμένου «Μανιτάρια στην πόλη» που ανθολογείται στο σχο-

λικό βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου (Πυλαρινός, Χατζηδημη-

τρίου, Βαρελάς, 2013) «σφυγμομετρήθηκαν» οι προσδοκίες που γεννά στους μαθητές 

ο τίτλος και «ανιχνεύθηκαν» οι αναγνωστικές τους προσδοκίες για το περιεχόμενο του 

κειμένου. 

Ακολούθησε ανάγνωση του εισαγωγικού σημειώματος και του αποσπάσματος του σχο-

λικού βιβλίου. Η ανάγνωση διεκόπη απροειδοποίητα πριν από το τέλος της ιστορίας (« 

Τα χαράματα – ήταν Κυριακή – έτρεξε γρήγορα στην πρασιά μαζί με τα παιδιά του και 

ένα δανεικό καλάθι. Και να τα μανιτάρια, στητά στους κορμούς τους, με τις κουκούλες 

τους να ξεπροβάλλουν από το μουσκεμένο ακόμα χώμα.») και ζητήθηκε από τους μα-

θητές να συνεχίσουν την ιστορία (δημιουργική γραφή - γραπτή δραστηριότητας ελεύ-

θερης δημιουργίας). Αρκετές εκδοχές διαβάστηκαν ή ακούστηκαν και, αφού ολοκλη-

ρώθηκε η ανάγνωση του κειμένου, ζητήθηκαν οι εντυπώσεις των μαθητών (αν τους 

άρεσε το τέλος), ενθαρρύνοντας εκ νέου τις ανταποκρίσεις τους. 

Ακολούθησε προσέγγιση/ ερμηνεία του αποσπάσματος με ήπια κατευθυντικές ερωτή-

σεις. Παρατίθενται ενδεικτικές ερωτήσεις που δεν αφορούν σε όλους τους άξονες προ-

σέγγισης του κειμένου αλλά σε συγκεκριμένους, στους οποίους επιστρατεύεται η δη-

μιουργική γραφή, προκειμένου οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν εκ του σύνεγγυς τη 

λειτουργία συγκεκριμένων συγγραφικών επιλογών. Αναφορικά με τις γραπτές ασκή-

σεις δημιουργικής γραφής που προτείνονται, προτιμήθηκε να δηλωθεί η χρονική διάρ-

κειά τους παρά η έκτασή τους σε ποσότητα λέξεων: αυτή η μορφή οριοθέτησης επιλέ-

χθηκε, για να αποφορτιστούν οι μαθητές από το άγχος της έκτασης του κειμένου και 

να αφεθούν ελεύθεροι να δημιουργήσουν. 

 

Ως προς την αφηγηματική τεχνική:  

• Παρατηρήστε το πρόσωπο των ρημάτων. Ποιος αφηγείται την ιστορία; Ο αφηγη-

τής είναι ο συγγραφέας; Συμμετέχει στην ιστορία; Τι γνωρίζει για τους ήρωες, τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους; 
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• Δημιουργική γραφή (προφορική άσκηση μετασχηματισμού): Αλλάξτε το πρό-

σωπο των ρημάτων σε α’ ενικό (εγώ) στις 2 πρώτες παραγράφους. Τι παρατη-

ρείτε; Τι εντύπωση σας δημιουργείται; Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο Καλβίνο 

επέλεξε την αφήγηση σε γ’ πρόσωπο; 

• Εντοπίστε σημεία στο κείμενο όπου υπάρχει περιγραφή. Τι περιγράφεται; Ποιοι 

ήρωες περιγράφονται; Η περιγραφή τους είναι αναλυτική; Γιατί; Ποια πρόσωπα 

δεν περιγράφονται καθόλου; Γιατί; 

• Δημιουργική γραφή (προφορική ή γραπτή άσκηση παρέμβασης στο κείμενο): 

Φανταστείτε τον Μαρκοβάλντο και περιγράψτε τον. Σε ποιο σημείο του κειμένου 

θα τοποθετούσατε την περιγραφή του; Το ότι ο Μαρκοβάλντο δεν περιγράφεται 

επηρεάζει την κατανόηση του κειμένου; Γιατί πιστεύετε ότι ο Καλβίνο επιλέγει να 

περιγράψει τον Αμάντιτζι; (5΄ - 10΄) 

• Εντοπίστε τα σημεία του κειμένου όπου υπάρχει διάλογος ή ευθύς λόγος. 

• Δημιουργική γραφή (προφορική άσκηση μετασχηματισμού): Επιλέξτε ένα ση-

μείο με διάλογο/ ευθύ λόγο και μετατρέψτε το σε πλάγιο λόγο. Τι αλλάζει στο 

κείμενο; Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με τη χρήση του διαλόγου/ ευθέος λόγου; 

β) σχήματα λόγου 

• Εντοπίστε δύο (2) σχήματα λόγου στου κείμενο. Έχουν λογοτεχνική χροιά ή προ-

σεγγίζουν τον προφορικό λόγο;  

• Άσκηση δημιουργικής γραφής (γραπτή άσκηση μίμησης): Προσπαθήστε να α-

ποδώσετε ένα έντονο συναίσθημα (φόβο, χαρά, ενθουσιασμό) με κυριολεξία και 

με μεταφορά. Ποια εκδοχή είναι πιο έντονη; Γιατί πιστεύετε ότι ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί τα σχήματα λόγου; Τι θέλει να τονίσει κάθε φορά; (5΄) 

γ) χαρακτήρες 

• Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Μαρκοβάλντο; 

• Δημιουργική γραφή (προφορική ή μετασχηματιστική άσκηση δημιουργικής 

γραφής): Δημιουργήστε μια μικρή παράγραφο με ορισμένα χαρακτηριστικά του 

Μαρκοβάλντο και προσθέστε την σε ένα σημείο του κειμένου. Τι παρατηρείτε; Τι 

προτιμάτε: τα χαρακτηριστικά των προσώπων να προκύπτουν από τις πράξεις 

τους και τις σκέψεις τους ή να φανερώνονται από τα σχόλια του συγγραφέα; (5΄-

10΄) 

Στη β’ φάση (φάση της συγκριτικής ανάγνωσης – 1 διδακτική ώρα) οι μαθητές προ-

σέγγισαν μια άλλη ιστορία από το βιβλίο του Ίταλο Καλβίνο (1989) Μαρκοβάλντο ή 

Οι εποχές στην πόλη και συγκεκριμένα την ιστορία «Φεγγάρι και GNAC». Στόχος ήταν 

η εμπέδωση των κειμενικών πτυχών που είχαν διερευνηθεί προηγουμένως (αφηγημα-

τική τεχνική, χαρακτήρες) αλλά και ο εντοπισμός και η ερμηνεία του χιούμορ και της 

ειρωνείας τόσο στο κείμενο του σχολικού βιβλίου όσο και στο παράλληλο κείμενο, που 

δόθηκε σε φωτοτυπία. Την ανάγνωση του κειμένου ακολούθησαν ερωτήσεις δημιουρ-

γικής ανάγνωσης ενώ η δραστηριότητα δημιουργικής γραφής ανατέθηκε για το σπίτι 

και διαβάστηκε στο επόμενο μάθημα (10΄ από την αρχή της επόμενης διδακτικής ώρας, 

κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε και η αξιολόγηση).  

Ενδεικτικές ερωτήσεις δημιουργικής – συγκριτικής ανάγνωσης:  
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• Να συγκρίνετε τα δύο κείμενα (παράλληλο κείμενο και κείμενο βιβλίου):  

✓ ως προς την αφηγηματική τεχνική (αφήγηση, περιγραφή, διάλογος, εσωτερι-

κός μονόλογος) και τη λειτουργία της. 

✓ ως προς το ύφος (χιούμορ, ειρωνεία, απλότητα) 

✓ ως προς τα πρόσωπα που εμφανίζονται 

✓ ως προς τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των ηρώων 

✓ ως προς τη σχέση τους με τους άλλους και με τη φύση 

✓ ως προς το τέλος (ανατροπή) 

✓ ως προς τα μηνύματα 

Δραστηριότητα δημιουργικής γραφής (δημιουργική μίμηση και ελεύθερη δημιουργία): 

•  Δημιουργήστε τη δική σας ιστορία που θα περιστρέφεται γύρω από την πόλη σας 

(ή μια φανταστική πόλη) ή τη γειτονιά σας (ή μια φανταστική γειτονιά) ή το σπίτι 

σας (ή ένα φανταστικό σπίτι). Μπορείτε να αξιοποιήσετε στοιχεία της αφηγημα-

τικής τεχνικής των κειμένων που διαβάσατε (χρήση διαλόγου, εσωτερικού μο-

νολόγου, αφήγηση σε γ’ πρόσωπο,, σχήματα λόγου για έμφαση, χιούμορ, ειρω-

νεία, ανατρεπτικό τέλος κ.λπ.). Η ιστορία σας μπορεί να έχει τη μορφή σύντομου 

διηγήματος και να εμπεριέχει κάποιο μήνυμα (διάρκεια άσκησης 15΄). 

Στη φάση της αξιολόγησης δόθηκε στους μαθητές μία άλλη ιστορία από το ίδιο βιβλίο 

του Ί. Καλβίνο (1989) Μαρκοβάλντο ή Οι εποχές στην πόλη και συγκεκριμένα η ιστορία 

«Το δάσος στην εθνική οδό» με συγκριτικές ερωτήσεις που αφορούσαν σε στοιχεία 

του κειμένου που έτυχαν επεξεργασίας στις προηγούμενες φάσεις, προκειμένου να δια-

πιστωθεί κατά πόσο οι μαθητές τα έχουν κατανοήσει, «κατακτήσει», αφομοιώσει. Οι 

μαθητές είχαν τη δυνατότητα, αν ήθελαν, να ανατρέξουν στο κείμενο του σχολικού 

τους βιβλίου. Η αξιολόγηση αυτή διήρκησε 30΄. 

Να συγκρίνετε τα δύο κείμενα (κείμενο αξιολόγησης και κείμενο σχολικού βιβλίου)  

1. Υπάρχουν ομοιότητες ως προς την αφηγηματική τεχνική (αφήγηση, περιγραφή, διά-

λογος, εσωτερικός μονόλογος); 

2. Υπάρχει χιούμορ, ειρωνεία και απλό ύφος στα δύο κείμενα; Να δώσετε από ένα πα-

ράδειγμα. 

3. Υπάρχουν ομοιότητες στους βασικούς πρωταγωνιστές των δύο κειμένων; Να αναφέ-

ρετε δύο από αυτές. 

4. Υπάρχει ομοιότητα στα μηνύματα που προκύπτουν από τα δύο κείμενα; Ποια είναι 

αυτή; 

Η ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των μαθητών οδήγησε στις εξής διαπιστώ-

σεις: όσον αφορά στην 1η ερώτηση οι μαθητές όχι μόνο εντόπισαν με ευχέρεια τις 

αφηγηματικές τεχνικές αλλά και κατέγραψαν τη λειτουργία τους, αν και αυτό δεν ήταν 

ζητούμενο της άσκησης. Σε συζήτηση που έγινε εκ των υστέρων, θεώρησαν δεδομένο 

ότι έπρεπε να εξηγήσουν τις αφηγηματολογικές επιλογές. Αυτή η αυθόρμητη αντί-

δρασή τους αποτελεί ένδειξη ότι ενεργοποιήθηκαν κριτικά απέναντι στο κείμενο. Όσον 

αφορά στη 2η ερώτηση, με άνεση εντόπισαν τα σημεία του κειμένου με χιούμορ (ορι-

σμένοι μαθητές μάλιστα γελούσαν και κατά τη σιωπηρή ανάγνωση του κειμένου) και 

τα σημεία με παρουσία ειρωνείας, ο εντοπισμός της οποίας είναι δυσκολότερος, καθώς 
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προϋποθέτει ιδιαίτερη ευαισθησία στην πρόσληψη του κειμένου. Στην 3η ερώτηση, ε-

ντόπισαν ότι και στα δύο κείμενα ο Καλβίνο αξιοποιεί το αντιθετικό δίδυμο «Μαρκο-

βάλντο – ανταγωνιστής» και παρουσίασαν εύστοχα του χαρακτήρες των πρωταγωνι-

στών. Όσον αφορά στην ερώτηση για τα μηνύματα του κειμένου (4η ερώτηση), εξέ-

φρασαν ελεύθερα μεν, τεκμηριωμένα δε την άποψή τους ως προς τις οικολογικές και 

κοινωνικές διαστάσεις που λανθάνουν στα κείμενα του Καλβίνο. 

Συμπεράσματα 

Η εναλλακτική προσέγγιση ιστοριών από το μυθιστόρημα του Ί. Καλβίνο (1989) Μαρ-

κοβάλντο ή Οι εποχές στην πόλη λειτούργησε θετικά για τους μαθητές. Με βάση την 

παρατήρηση των μαθητών κατά την εναλλακτική προσέγγιση (τηρήθηκε ημερολόγιο 

παρατήρησης), την ανάλυση των γραπτών τους αξιολογήσεων και τις απαντήσεις στις 

συνεντεύξεις τους, που δόθηκαν αμέσως μετά το τέλος της παρέμβασης, προκύπτει ότι 

οι μαθητές πέτυχαν: α) να ενεργοποιηθούν ερμηνευτικά απέναντι στο κείμενο και να 

αναλύσουν σημεία του αξιοποιώντας τις κειμενικές ενδείξεις ως μέσο επαλήθευσης της 

ορθότητας της ερμηνείας τους, β) να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες «λογοτεχνικού 

γραμματισμού», να κατακτήσουν δηλαδή βασικά κλειδιά ανάλυσης ενός πεζού κειμέ-

νου και κυρίως να εξοικειωθούν με βασικές αφηγηματολογικές έννοιες και όρους, γ) 

να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν στοιχεία του τρόπου γραφής του Ί. Καλβίνο και 

δ) να συναντηθούν με το κείμενο μέσα από το μονοπάτι της δημιουργικής ανάγνωσης 

και γραφής, να διαδράσουν, να «συναλλαχθούν» μαζί του ακόμη πιο αποτελεσματικά, 

απολαυστικά και δημιουργικά· να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα, να αντιδρά-

σουν αυθόρμητα σε αυτό και να «απαντήσουν» με τις δικές τους δημιουργίες.  

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, οι μαθητές ζήτησαν να διαβαστούν στην τάξη 

κι άλλα διηγήματα του Καλβίνο. Ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο κι άλλες 

περιπέτειες του Μαρκοβάλντο αλλά και να ταξιδέψουν σε δύο από τις «Αόρατες πό-

λεις» του Καλβίνο. Ήταν μια ευκαιρία να αφεθούν στην απόλαυση του κειμένου… 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη συμβολή και το ρόλο του εργο-

θεραπευτή στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών με αναπηρία με τη χρήση 

Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το πώς ο Εργοθε-

ραπευτής, ως ενεργό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας της Υποστηρικτικής Τεχνο-

λογίας, καλείται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχουν οι μαθητές με αναπηρίες 

στο χώρο της εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπί-

ζουν. Ο Εργοθεραπευτής, σε ότι αφορά στην αξιολόγηση και στις λειτουργίες που 

απαιτούνται για τη χρήση των συσκευών παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην 

εφαρμογή της τεχνολογίας σε μια σειρά από βήματα που είναι κρίσιμα για την αποτε-

λεσματική επιλογή και χρήση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Η χρήση μιας συ-

σκευής Υποστηρικτικής Τεχνολογίας απαιτεί την αξιολόγηση των δυσκολιών του μα-

θητή από τον Εργοθεραπευτή, τον καθορισμό των στόχων της παρέμβασης, την επι-

λογή του κατάλληλου συστήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, την Εκπαίδευση του 

μαθητή στη χρήση και συντήρησή της και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 

της. Ακόμη, η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο θεραπείας 

για τη βελτίωση δεξιοτήτων. 

Λέξεις- κλειδιά: Εργοθεραπευτής, Υποστηρικτική Τεχνολογία, Εκπαίδευση  

Εισαγωγή 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει διευκολύνει την καθημερινότητα όλων των ατόμων, 

διότι έχει αλλάξει τον τρόπο που τα άτομα συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριό-

τητες, ή έχουν δημιουργηθεί νέες, για παράδειγμα, με την χρήση των κινητών τηλε-

φώνων, τα άτομα συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως η ανταλλαγή άμεσων μηνυ-

μάτων (texting), η δημιουργία μέσων όπως φωτογραφιών και βίντεο και η πλοήγηση 

στο διαδίκτυο. Η εξέλιξη λοιπόν της τεχνολογίας, μπορεί να αξιοποιηθεί και στην ε-

μπλοκή των μαθητών με αναπηρίες στις σχολικές δραστηριότητές τους. Παρά την 

ιδιαιτερότητα των δυσκολιών τους, με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες οι μαθητές έ-

χουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και πρέπει να θεωρούνται ως αναπόσπαστο μέ-

ρος της μαθησιακής κοινότητας (Ott & Pozzi, 2009). Η εκπαίδευση που παρέχεται 

στο μαθητή πρέπει να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες, την ηλικία και 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες του. Με τη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών διευ-

κολύνεται η πραγματοποίηση του Άρθρου 2, του νόμου 1566/1985 παρέχοντας σε 
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κάθε περίπτωση τη κατάλληλη ειδική αγωγή και μάθηση σε όλους τους μαθητές με 

αναπηρία.  

Κάθε μαθητής είναι διαφορετικός, αλλά ο ρόλος του στο χώρο του σχολείου, με τα 

σχολικά έργα που απαιτεί, είναι παρόμοιος για όλους. Μερικοί στόχοι της εκπαίδευ-

σης του μαθητή είναι να συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να εκφράζει 

τις ιδέες του, να κρατά σημειώσεις, να διαβάζει, να δημιουργεί εργασίες, να αλληλε-

πιδρά κατάλληλα με τους συμμαθητές του και να σέβεται το ωράριο των μαθημάτων 

και τους κανόνες του σχολείου. Είναι όμως απαιτήσεις στις οποίες, τα άτομα με ανα-

πηρίες συναντούν συχνά εμπόδια. Τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζονται στο χώρο 

της εκπαίδευσης για τους μαθητές με αναπηρίες, μπορούν να πάρουν διάφορες μορ-

φές. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις είτε στις δραστηριότητες είτε 

στα εκπαιδευτικά εργαλεία, ώστε και αυτοί οι μαθητές να μπορέσουν να ανταποκρι-

θούν στο ρόλο τους. Όταν οι τροποποιήσεις συμβαίνουν με την Υποστηρικτική Τε-

χνολογία, ο Εργοθεραπευτής ως αναπόσπαστο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας που 

ασχολείται με την Υποστηρικτική Τεχνολογία καλείται να αξιολογήσει, να προτείνει 

και να εφαρμόσει το πιο κατάλληλο μέσο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Goodrich & 

Garza, 2015). 

Υποστηρικτική Τεχνολογία 

Η Υποστηρικτική Τεχνολογία (Assistive Technology) περιλαμβάνει προϊόντα και υ-

πηρεσίες που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή των ατόμων στις 

δραστηριότητες. Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες αφορούν οποιαδήποτε προϊόντα 

(συσκευές, εξοπλισμός, εργαλεία και λογισμικό), εξειδικευμένα ή ευρέως χρησιμο-

ποιούμενα και διαθέσιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρίες: 1) για 

τη συμμετοχή, 2) την προστασία, υποστήριξη, εκπαίδευση, αξιολόγηση ή υποστήριξη 

των σωματικών λειτουργιών και των δραστηριοτήτων, 3) ή για να εμποδίσουν την 

αναπηρία/ ανικανότητα (impairments), τους περιορισμούς της συμμετοχής/ εμπλοκής 

(participation) στις δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες Υποστηρικτικής Τεχνολογίας περι-

λαμβάνουν οποιαδήποτε υπηρεσία, η οποία βοηθά ένα άτομο άμεσα στην επιλογή, 

απόκτηση και χρήση μιας υποστηρικτικής λύσης που σχετίζεται με την τεχνολογία 

(ARATA, 2016).  

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες λαμ-

βάνεται μέριμνα για την ισότιμη παροχή επαρκούς εκπαίδευσης σε όλους τους μαθη-

τές και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος «Μάθηση χωρίς περιορισμούς με τη 

χρήση Τεχνολογίας», που ο κεντρικός σκοπός είναι το να παρουσιάσει τεχνικές μάθη-

σης, οι οποίες θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις δυνατότητες των 

μαθητών με αναπηρίες, χρησιμοποιώντας τεχνολογία του 21ου αιώνα, ώστε να κατα-

στήσει δυνατή τη μέγιστη συμμετοχή στην αίθουσα διδασκαλίας (Mac Keogh, 

Craddock, Scherer, & Marin, 2007). 
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Η διεπιστημονική ομάδα 

Η αξιολόγηση, η επιλογή και η εφαρμογή της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι πο-

λύπλοκες διαδικασίες που πρέπει να γίνονται ολοκληρωμένα και από μία εξειδικευ-

μένη ομάδα, της οποίας τα μέλη έχουν κοινή κατεύθυνση, κοινούς στόχους και κοινές 

αντιλήψεις (Davis & Madden, 2006). Οι κύριες ειδικότητες που δυνητικά εμπλέκο-

νται άμεσα ή έμμεσα κατά τη διαδικασία επιλογής και εφαρμογής της Υποστηρικτι-

κής Τεχνολογίας είναι οι εξής: εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, 

νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι/ καθηγητές/ ειδικοί παιδαγωγοί/ βοηθοί δασκά-

λου), ειδικοί τεχνικοί σύμβουλοι και ανάλογα με την περίπτωση διάφορες ειδικότητες 

ιατρών όπως φυσίατροι, ωτορινολαρυγγολόγοι/ ακουολόγοι (Cook & Polgar, 2015). 

Όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, εκτός 

των συμβατικών γνώσεων της ειδικότητάς τους, οφείλουν να είναι και πολύ καλοί 

γνώστες των αρχών εφαρμογής μιας τέτοιας εξειδικευμένης παρέμβασης, να είναι ε-

ξοικειωμένοι με τις συσκευές (τα χαρακτηριστικά τους, τις δυνατότητες και τους πε-

ριορισμούς τους, τις προοπτικές συμβατικής ή εναλλακτικής χρήσης τους, τις ανάγκες 

συντήρησής τους κ.ά.) και να ενημερώνονται συνεχώς για τις νεότερες τεχνολογικές 

εξελίξεις, ακολουθώντας μία παρέμβαση εστιασμένη στο μαθητή (Elprama, 

Duysburgh, & Bleumers, & Jacobs, 2013). 

Η δράση του Εργοθεραπευτή 

Οι Εργοθεραπευτές που ασχολούνται με Υποστηρικτικές Τεχνολογίες συνεργάζονται 

με τους άλλους επαγγελματίες για να βρεθεί η κατάλληλη συσκευή για το μαθητή και 

για το πλαίσιο όπου θα χρησιμοποιηθεί. Ως μέρος των θεραπευτικών τους πρακτικών, 

οι Εργοθεραπευτές πραγματοποιούν αξιολογήσεις για να εντοπιστούν οι δεξιότητες 

και οι ικανότητες του μαθητή ώστε να προβούν σε συστάσεις. Διαθέτουν ειδική εκ-

παίδευση και ευθύνη ως αξιολογητές για την Υποστηρικτική Τεχνολογία, γιατί δια-

δραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές στις δραστηριότητες στον εκπαιδευτικό χώρο. Οι αξιολογήσεις τους για 

τις λύσεις Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι το κλειδί της επιτυχίας για τη βελτίωση 

της λειτουργικότητας, της ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής του μαθητή (Orton, 

2008). Παράλληλα με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες υπάρχει και ένας μεγάλος το-

μέας από απλά παιχνίδια μέχρι εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality) που είναι 

σημαντικό εργαλείο του Εργοθεραπευτή προκειμένου να καλλιεργήσει τις δεξιότητες 

του μαθητή, ώστε «να δώσει τη σκυτάλη» στο έργο του παιδαγωγού. 

Αναλυτικότερα, χρησιμοποιούνται εφαρμογές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (assistive 

technology apps) που επιτρέπουν το «έργο» του μαθητή αξιοποιώντας το υπάρχον 

επίπεδο της λειτουργικότητάς του και εφαρμογές αποκαταστασιακής/ θεραπευτικής 

τεχνολογίας (rehabilitation technology apps) που εξασκούν τις δεξιότητες τις οποίες ο 

μαθητής επί του παρόντος αντιμετωπίζει δυσκολίες (Ravenek & Alvarez, 2016). Επί-

σης, χρησιμοποιείται τεχνολογία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για α) κοινωνική συμ-

μετοχή που συμπεριλαμβάνει τις εφαρμογές με video modeling, επίλυση προβλημά-
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των, κοινωνικές καταστάσεις, εξατομικευμένες κοινωνικές ιστορίες, για να βοηθή-

σουν το μαθητή να αντιμετωπίζει καταστάσεις, β) τις εφαρμογές που παρέχουν υπεν-

θυμίσεις με σχήματα αλληλουχίας, γ) εναλλακτική επικοινωνία με στόχο την αύξηση 

ανεξαρτησίας σε βασικές και σύνθετες δραστηριότητες καθημερινής ζωής, δ) εφαρ-

μογές που χρησιμοποιούν λογισμικό text-to-speech (μετατροπή κειμένου σε προφορι-

κό λόγο) και αντίστροφα για ενίσχυση της ανεξαρτησίας στην τάξη, καθώς επίσης και 

ε) εφαρμογές που στοχεύουν στις υπολειπόμενες δεξιότητες, στις περιοχές της λεπτής 

κινητικότητας, της οπτικής αντίληψης, της γνωστικής λειτουργίας και της προσοχής 

(Seifert, Stotz, & Metz, 2016).  

Αξιολόγηση 

Πρωταρχικό στάδιο της παρέμβασης είναι η διαδικασία της αξιολόγησης, κατά την 

οποία χρησιμοποιούνται συνήθως η μέθοδος της παρατήρησης, οι δομημένες συνε-

ντεύξεις και τα σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης, για να κατανοηθούν οι ανάγκες 

του μαθητή. Επίσης, συλλέγονται στοιχεία από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς/ 

φροντιστές και ακόμα και από το μαθητή, σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτε-

ραιότητές του. Ωστόσο, δομημένες διαδικασίες προσφέρονται από εργοθεραπευτικά 

εργαλεία όπως το Καναδικό Μέτρο Εκτέλεσης Έργου (Canadian Occupational 

Performance Measure- COPM) που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της κατα-

νόησης του επιπέδου εκτέλεσης έργου και των προτεραιοτήτων. Αυτό και παρόμοια 

εργαλεία, όπως η Κλίμακα Επίτευξης Στόχων (Goal Attainment Scaling- GAS) και η 

Εξατομικευμένη Αξιολόγηση Προτεραιότητας των Προβλημάτων (Individualized 

Prioritised Problem Assessment – IPPA), παρέχουν ένα μηχανισμό για την αξιολόγη-

ση της αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας στη διευθέτηση των ατομικών στόχων. 

Το μοντέλο Αντιστοιχίας Ατόμου με Τεχνολογία (MPT) στη διαδικασία αξιολόγησης, 

που έχει ειδικά σχεδιαστεί για να εξετάσει τις τεχνολογικές ανάγκες του ατόμου, ε-

στιάζει σε μορφές οι οποίες παρέχουν μια δομή για να εξερευνηθούν οι στόχοι, οι 

προτιμήσεις και η άποψη του ατόμου για την τεχνολογία (Federici, Meloni, & 

Corradi, 2012). 

Η αξιολόγηση συνιστά την ανάπτυξη του «έργο-προφίλ», την επιλογή, τη διαχείριση 

και την ερμηνεία των αξιολογήσεων, ώστε να αναλυθεί η απόδοση εκτέλεσης έργων 

του μαθητή. Περιλαμβάνει την εξέταση των δεξιοτήτων και των προτύπων απόδοσης, 

τα χαρακτηριστικά της επιθυμητής τεχνολογίας, τις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων 

που απαιτεί ο ρόλος του μαθητή και τα πλαίσια στα οποία θα γίνει η παρέμβαση της 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Για παράδειγμα, το Aid for Decision-making in 

Occupation Choice (ADOC) χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη θέσπιση στόχων με-

ταξύ Εργοθεραπευτή και μαθητή καθώς επιτρέπει στο μαθητή να εκφράσει τις ανά-

γκες του μέσα από εικόνες που εμφανίζονται στο iPad (Erickson, 2015). 

Συγκεκριμένα, η εργοθεραπευτική αξιολόγηση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 

στον τομέα της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:  
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• Ανάλυση και καθορισμό των απαιτήσεων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

που έχουν αποφασιστεί από το σχολείο και πρόκειται να γίνουν αντιληπτές, 

ώστε να αξιολογηθούν οι θέσεις και το κάθισμα του μαθητή σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα (π.χ. μαθηματικά, γυμναστική) με συνεργασία του 

εκπαιδευτικού. 

• Αξιολόγηση της θέσης και του καθίσματος για τη προώθηση του λειτουργικού 

κινητικού ελέγχου που απαιτείται για τη χρήση της συσκευής Υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας με συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή. 

• Αξιολόγηση των αισθητικοκινητικών δεξιοτήτων σχετικά με την πρόσβαση 

στη συσκευή και αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί την 

αισθητηριακή ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τη συσκευή. 

• Προσδιορισμός της βέλτιστης τοποθέτησης των τεχνολογικών στοιχείων σε 

σχέση με το άτομο και το περιβάλλον (Jutai, 2002). 

Η παρέμβαση 

Οι Εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν την Υποστηρικτική Τεχνολογία για να αυξήσουν 

τις στρατηγικές παρέμβασης, τη στήριξη, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την ανε-

ξαρτησία και την αντιστάθμιση των ελλειμμάτων του μαθητή (Long, Woolverton, 

Perry, & Thomas, 2007). Ο στόχος είναι να προωθήσουν, να βελτιώσουν ή να 

διατηρήσουν την ικανότητα του μαθητή να εμπλακεί στην εκπαίδευση. 

Παραδείγματα αποτελούν την επιλογή και την προσαρμογή του υπολογιστή και του 

λογισμικού για την υποστηρίξη στην εκπαίδευση, την τοποθέτηση και τη ρύθμιση 

των συσκευών επικοινωνίας για να διευκολυνθεί η κοινωνική συμμετοχή. (American 

Occupational Therapy Association, 2010). 

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της παροχής υπηρεσιών της Υποστηρικτικής Τεχνολο-

γίας, πρέπει πρώτα να υπάρχει ανάγκη και επιθυμία για συμβολή της Υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας στην εργοθεραπευτική παρέμβαση. Σε αυτό το στάδιο, συγκεντρώνονται 

πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του μαθητή, εμπειρίες του παρελθόντος και 

προσδοκίες από την τεχνολογία και εξετάζεται αν είναι σε θέση να τη διαχειριστεί. 

Έπειτα, εξετάζεται αν το περιβάλλον μπορεί να αποδεχθεί και να υποστηρίξει την τε-

χνολογία (De Jonge, Wielandt, Zapf, & Eldridge, 2012).  

Ο Εργοθεραπευτής παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην εφαρμογή της τεχνολογίας 

και ακολουθεί μια σειρά από βήματα που είναι κρίσιμα για την αποτελεσματική επι-

λογή και χρήση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα: 

• Αναλύει το κάθε τεχνολογικό βοήθημα με στόχο την πρόταση της πιο κατάλ-

ληλης τεχνολογικής συσκευής για τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε μαθη-

τή. 

• Καθορίζει τους πρωταρχικούς στόχους. 

• Προσδιορίζει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των συσκευών/ υπηρεσιών. 

• Εντοπίζει τις πιθανές τεχνολογίες και πηγές σε συνεργασία με τον τεχνικό 

σύμβουλο. 
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• Αναπτύσσει μια στρατηγική χρηματοδότησης με τη συνεργασία του κοινωνι-

κού λειτουργού και της οικογένειας. 

• Αξιολογεί τις επιλογές με την ομάδα. 

• Τοποθετεί και προσαρμόζει τη συσκευή με τον τεχνικό ώστε να προάγει τη 

λειτουργικότητα του μαθητή. 

• Σχεδιάζει και εφαρμόζει τη βέλτιστη θέση τοποθέτησης της συσκευής ως προς 

το μαθητή και το περιβάλλον, ώστε να μεγιστοποιηθεί η λειτουργικότητα. 

• Καταλήγει στη σύσταση, προσαρμογή ή κατασκευή οποιουδήποτε εξοπλι-

σμού συμβατικής τεχνολογίας, που είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στην 

τεχνολογική συσκευή. 

• Εκπαιδεύει στη χρήση της συσκευής. 

• Παρέχει οδηγίες για τη συντήρηση της συσκευής. 

• Παρακολουθεί τη χρήση του συστήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και 

επαναξιολογεί την αποτελεσματικότητά της (Buning, Hammel, Angelo, 

Schmeler, & Doster, 2004·Μαλαματίδου & Σηφάκη, 2010). 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης 

Κατά τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, οι Εργοθεραπευτές 

εστιάζουν στον τρόπο που η τεχνολογία προωθεί την υγεία, τη συμμετοχή και την ε-

μπλοκή στα έργα του μαθητή. Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι μετρήσιμα, έγκυρα 

και αξιόπιστα, ευαίσθητα στη μέτρηση της αλλαγής και να αντικατοπτρίζουν τις ανά-

γκες και τους στόχους του μαθητή. Περιλαμβάνουν αντικειμενικές μετρήσεις (π.χ. 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας, της ολοκλήρωσης εργα-

σιών, της ανεξαρτησίας ή της αλληλεξάρτησης, και της ικανότητας του μαθητή να 

αναλαμβάνει έργα και ρόλους) και υποκειμενικές εντυπώσεις (π.χ. η βελτιωμένη επι-

δεξιότητα, η ευημερία, η ελπίδα και η ποιότητα ζωής) (American Occupational 

Therapy Association, 2010).  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία απώτερος σκοπός ήταν να παρουσιαστεί ο ρόλος του Εργοθε-

ραπευτή μέσα στην ομάδα της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Η αξιολόγηση των ανα-

γκών και η εφαρμογή της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι σαφώς 

μια πολύπλοκη και σπουδαία διαδικασία. Είναι σημαντικό να γίνεται από μια διεπι-

στημονική ομάδα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εξειδικευ-

μένους ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όχι μόνο η 

επιτυχία της εφαρμογής των επιλεγμένων τεχνολογικών μέσων, αλλά και η βιωσιμό-

τητα των αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ποιό-

τητα και αποτελεσματικότητα του τεχνολογικού μέσου που στα χέρια του εκπαιδευτι-

κού θα αποτελέσει σωστό εργαλείο πάνω στο οποίο θα μπορέσει να χτίσει το εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα και να αναπτύξει στο έπακρο τις δυνατότητες όλων των μαθητών, 

ανεξαρτήτως δυσκολιών, και να τους προετοιμάσει για να αναλάβουν τους ρόλους 

τους ενσωματώνοντάς τους κατά το βέλτιστο τρόπο σε μια υγιή κοινωνία. 
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Ο/η σχολικός/ή σύμβουλος ως εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων  

Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου  

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, Δρ. Φιλοσοφίας  

markoudor@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει μία από τις πολλές λειτουργίες του έργου του/της σχο-

λικού/ής συμβούλου, τη λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επαγγελματική κα-

τάρτιση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται στενά με τις επιμορφωτικές δρά-

σεις των σχολικών συμβούλων. Υπάρχουν προτεραιότητες και ανάγκες που ορίζονται 

σε εθνικό επίπεδο, όπως είναι η ενημέρωση για νέα αναλυτικά προγράμματα σπου-

δών, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών Οι σχολικοί/ές σύμβουλοι εμπλέκονται με την ιδιότητα 

του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων ανταποκρινόμενοι/ες στα προβλήματα και στις 

δυσκολίες της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης και συμβάλλοντας στην επαγγελ-

ματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών των σχολείων ευθύνης τους. Ο/η σχολικός/ή 

σύμβουλος είναι πιο αποτελεσματικός/ή, όταν γνωρίζει τις θεωρητικές προσεγγίσεις 

της εκπαίδευσης ενηλίκων και αντιμετωπίζει τους/τις εκπαιδευτικούς ως δρώντα υπο-

κείμενα (στη συνέχεια για πρακτικούς λόγους χρησιμοποιούμε το αρσενικό γένος). 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός σύμβουλος, εκπαιδευτικός, εκπαίδευση ενηλίκων 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α Φ.353.1./324/105657/Δ1 ΦΕΚ 1340 

16/10/2002  τ. Β', άρθρο 8, η οποία βασίζεται στο άρθρο1 παρ. 1 του Ν. 1304/82 και 

στο άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 2525/97) ο Σχολικός Σύμβουλος, εκτός από τα άλλα καθή-

κοντά του, έχει και την υποχρέωση να παρέχει επιμορφωτικό έργο. Αλλά και όλα τα 

άλλα καθήκοντα του σχολικού συμβούλου παραπέμπουν επίσης σε δράσεις που προ-

ϋποθέτουν ή απαιτούν επιμόρφωση, καθοδήγηση, συμβουλευτική. Το έργο του σχο-

λικού συμβούλου είναι έργο πραγματικά πολυσχιδές και πολυποίκιλο.  

Καθημερινά ο σχολικός σύμβουλος έρχεται σε επαφή με ενήλικες είτε σε ατομικό 

επίπεδο είτε σε σχολικό επίπεδο είτε συμμετέχοντας σε θεσμοθετημένα επιμορφωτικά 

προγράμματα των ΠΕΚ ή του ΙΕΠ είτε οργανώνοντας ο ίδιος επιμορφωτικά-

ενημερωτικά σεμινάρια και συναντήσεις. Είναι, επομένως, ο σχολικός σύμβουλος 

κατ’ εξοχήν εκπαιδευτής ενηλίκων. 

Οι σχολικοί σύμβουλοι, ως στελέχη της εκπαίδευσης, καλούνται να γίνουν φορείς 

αλλαγής σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον αποτελούμενο από επαγγελματίες ενηλίκους, 

οι οποίοι επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008: 9-12). Η 

επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η οποία συνδέεται στενά 

με τις επιμορφωτικές δράσεις των σχολικών συμβούλων, μπορεί να έχει ποικίλους 

στόχους και να απορρέει από διαφορετικές ανάγκες. Υπάρχουν προτεραιότητες και 
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ανάγκες που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, όπως είναι η ενημέρωση για νέα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών, νέα βιβλία κ.ά., παράλληλα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

εκπαιδευτικών είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Οι σχολι-

κοί σύμβουλοι εμπλέκονται με την ιδιότητα του εκπαιδευτή ενηλίκων και προσπα-

θούν να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες, ανταποκρινόμενοι από τη μια στα προβλή-

ματα και στις δυσκολίες της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης και από την άλλη 

συμβάλλοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη και στη δια βίου μάθηση των εκπαιδευ-

τικών των σχολείων ευθύνης τους. Όλα αυτά πραγματοποιούνται ή γίνεται προσπά-

θεια να πραγματοποιηθούν μέσα σε συνθήκες όχι ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς ο αριθ-

μός των σχολείων, για τα οποία είναι υπεύθυνος ο σχολικός σύμβουλος, ιδιαίτερα στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι πολύ μεγάλος. Το δίωρο 12.00-14.00 που προβλέ-

πεται για τις ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις των σχολικών συμβούλων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν επαρκεί (για την Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση υπάρ-

χει δυνατότητα διάθεσης δύο ολόκληρων ημερών για τις επιμορφώσεις στη διάρκεια 

του διδακτικού έτους). Υπάρχουν επίσης δυσκολίες στην τροποποίηση του ωρολογί-

ου προγράμματος για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στη συμμετοχή των επι-

μορφωτικών δράσεων των σχολικών συμβούλων κ.ά. 

Ο σχολικός σύμβουλος ως εκπαιδευτής ενηλίκων 

Ο σχολικός σύμβουλος ως εκπαιδευτής ενηλίκων έχει πολλούς ρόλους ίσης σημασίας 

και σπουδαιότητας. Είναι, μεταξύ των άλλων, εμψυχωτής, ειδήμων, διαμεσολαβητής, 

μέντορας, παράγων αλλαγής, συντονιστής (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008: 10-11). 

Ο Peter Jarvis (2004, όπ. αναφ. στο Κεδράκα κ.ά., 2013: 13-14) προτείνει 17 ρόλους 

για τον εκπαιδευτή ενηλίκων: εκπαιδευτής-διευκολυντής, αρωγός στο διδακτικό έργο, 

επόπτης, εκπαιδευτής-προπονητής-καθοδηγητής, σύμβουλος, διαχειριστής, ελεγκτής-

αποτιμητής, ερευνητής, εκπαιδευτής άλλων εκπαιδευτών, συγγραφέας μαθησιακού-

διδακτικού υλικού, σχεδιαστής αναλυτικών προγραμμάτων, οργανωτής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, διαχειριστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαχειριστής τεχνικού προσω-

πικού, σύμβουλος, εμπειρογνώμων και αξιολογητής, πωλητής-μεταπράτης και επι-

πλέον γνώστης των ΤΠΕ και τουλάχιστον δέκα εκπαιδευτικών τεχνικών. Είναι όμως 

ο σχολικός σύμβουλος γνώστης όλων αυτών των ρόλων, γνωρίζει τι απαιτεί η εκπαί-

δευση ενηλίκων, έχει εκπαιδευτεί ο ίδιος σε αυτόν τον τομέα ή, αν έχει εκπαιδευθεί, 

ακολουθεί τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων;  

Τα πορίσματα-συμπεράσματα της έρευνας-εξωτερικής αξιολόγησης, την οποία εκπό-

νησε το Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών, στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(Ο.ΕΠ.ΕΚ.), και η οποία αφορούσε το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαι-

δευτικών του σχολικού έτους 2009-2010, είναι μάλλον απογοητευτικά. Η έρευνα α-

ξιολόγησης και η συγγραφή της τελικής έκθεσης πραγματοποιήθηκε κατά το διάστη-

μα Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου 2010 και αφορούσε στην εισαγωγική επιμόρφωση νεο-

διόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που είχαν προσληφθεί το προηγούμενο 
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σχολικό έτος και οι οποίοι παρακολούθησαν το Πρόγραμμα σε Π.Ε.Κ. Περιφερειών 

και των τριών αξόνων προτεραιότητας και ειδικότερα: σε Π.Ε.Κ. Περιφερειών σύ-

γκλισης (Π.Ε.Κ. Καβάλας και Π.Ε.Κ. Πάτρας), Περιφερειών σταδιακής εξόδου (1ο 

και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης) και σε Π.Ε.Κ. Περιφερειών σταδιακής εισόδου (Π.Ε.Κ. 

Λαμίας). Στην εισαγωγική επιμόρφωση συμπληρώνεται πάντοτε ερωτηματολόγιο από 

τους εκπαιδευτικούς. Έτσι εξετάστηκαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμ-

μετείχαν στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης το 2009-2010 σχετικά με τους 

επιμορφωτές, τις επιμορφωτικές πρακτικές και τη συμβολή του Προγράμματος στο 

εκπαιδευτικό τους έργο. Άλλο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε επίσης από τους επι-

μορφωτές και τους υπευθύνους των ΠΕΚ. Για την παραπάνω έρευνα μελετήθηκαν οι 

απαντήσεις των επιμορφωτών και των οργανωτικά υπευθύνων των Π.Ε.Κ. Περιφε-

ρειών σταδιακής εξόδου (1ο και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης) και των Π.Ε.Κ. Περιφε-

ρειών σταδιακής εισόδου (Π.Ε.Κ. Λαμίας) (Μπαγάκης, 2011α:11). Από τα δεδομένα 

της έρευνας φαίνεται ότι οι επιμορφωτικές πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται κυρίως 

στην εισαγωγική επιμόρφωση, είναι η εμπλουτισμένη εισήγηση, η εργασία σε ομάδες 

και η εισήγηση. Η δήλωση σχεδόν του συνόλου των επιμορφωτών του δείγματος ότι 

οι επιμορφωτικές τεχνικές τους στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

μάλλον εκφράζει τις καλές προθέσεις τους. Οι επιμορφωτές ήταν στην πλειονότητά 

τους σχολικοί σύμβουλοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί, και μάλιστα το 41,5% του δείγ-

ματος πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., συνεπώς γνώριζαν 

τις εκπαιδευτικές τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην πράξη όμως αυτοί είτε 

εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις παγιωμένες σχολικές πρακτικές, επειδή είναι εξοι-

κειωμένοι με αυτές είτε δεν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

των συμμετοχικών επιμορφωτικών μεθόδων, οι οποίες αξιοποιούνται στην εκπαίδευ-

ση ενηλίκων (Μπαγάκης, 2011α: 23).  

Το πρόβλημα δεν είναι ήσσονος σημασίας, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η βελτίωση 

της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και η επαγγελματική τους ανάπτυξη αποτελούν 

βασικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και την αύ-

ξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκ-

παιδευτικού είναι μια συνεχής διαδικασία, που περιλαμβάνει όλες τις τυπικές και ά-

τυπες εμπειρίες μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργασία και αλληλεπί-

δραση με τους συναδέλφους του και πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά και υπεύθυ-

να. 

Ο ΟΕΠΕΚ το σχολικό έτος 2011-12 εκπόνησε τον Οδηγό του Επιμορφωτή, στον ο-

ποίο δίνει το «στίγμα» της εκπαίδευσης ενηλίκων και επισημαίνει στους επιμορφωτές 

τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τόσο σε σχέση με τους επιμορφούμενους, όσο και με 

τις εκπαιδευτικές τεχνικές που πρέπει να ακολουθήσουν: Ο επιμορφωτής καλείται να 

υιοθετήσει τις βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης των ενηλίκων και να 

λάβει υπόψη του τον πλούτο εμπειριών που έχουν αποκτήσει οι επιμορφούμενοι από 

τις σπουδές, τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους και τις κοινωνικές ευθύνες 

τους, τον οποίο θα πρέπει αξιοποιήσει και να συσχετίσει με το περιεχόμενο της επι-

μόρφωσης. Να αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως ενήλικες που επιθυμούν τον 
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αυτοκαθορισμό και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση καταστάσεων που 

τους αφορούν. Να τους προσεγγίζει όχι με την ιδιότητα της «αυθεντίας» αλλά του 

συντονιστή που τους κινητοποιεί και συνεργάζεται δημιουργικά μαζί τους, τους ε-

μπλέκει σε όλα τα στάδια της επιμορφωτικής διαδικασίας, αναγνωρίζει ότι ο καθένας 

έχει ένα διαφορετικό σύστημα αναφοράς και αντιλήψεων, ενθαρρύνει τον ανοιχτό 

διάλογο και τον κριτικό στοχασμό και αναστοχασμό μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις 

ή δραστηριότητες. Προτείνεται να γίνεται διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

των νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα εκπαιδευτικών. Καλό θα ήταν, επίσης, να τους 

δίνεται η ευκαιρία να αυτοπαρουσιάζονται και να εκπονείται μεταξύ επιμορφωτών 

και επιμορφουμένων κάποιας μορφής διδακτικό συμβόλαιο. Η στάση του επιμορφω-

τή απέναντι στην επιμορφωτική διαδικασία και ο ρόλος που θα υιοθετήσει καθορί-

ζουν την επιλογή των επιμορφωτικών τεχνικών που θα αναπτύξει, για να επιτύχει 

τους στόχους του Προγράμματος και τους στόχους της συγκεκριμένης θεματικής ενό-

τητας που αναλαμβάνει. Η μεθοδολογία και οι επιμορφωτικές τεχνικές που θα ακο-

λουθήσει πρέπει να στηρίζονται σε σύγχρονες αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και στον 

διατυπωμένο σκοπό της εισαγωγικής επιμόρφωσης (Μπαγάκης, 2011β: 10-12). Τα 

παραπάνω, βέβαια, αφορούν τις θεσμοθετημένες μορφές επιμόρφωσης, στις οποίες οι 

επιμορφωτές, σχολικοί σύμβουλοι ή άλλοι, καλούνται να πραγματευθούν διδακτικές 

ενότητες, στο πλαίσιο ενός ήδη ρυθμισμένου προγράμματος. Υπάρχουν, όμως, και 

άλλες μορφές επιμόρφωσης του σχολικού συμβούλου. Ο σχολικός σύμβουλος οργα-

νώνει συναντήσεις των εκπαιδευτικών των σχολείων ευθύνης του με ποικίλη θεματο-

λογία. Συνήθως η τεχνική παρουσίασης που ακολουθείται είναι η μετωπική, με εισή-

γηση ή εμπλουτισμένη εισήγηση. Το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο (12.00-14.00) και η 

μεγάλη σε αριθμό προσέλευση εκπαιδευτικών λειτουργούν αποτρεπτικά για μια με-

θοδολογία σύμφωνη με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μόνο σε συναντήσεις 

με μικρό αριθμό εκπαιδευτικών και με μορφή σεμιναρίου-εργαστηρίου είναι δυνατόν 

να ακολουθηθούν οι αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να υπάρχει ενεργητική συμμε-

τοχή των εκπαιδευτικών.  

Οι επισκέψεις του σχολικού συμβούλου στη σχολική μονάδα είτε για συνεργασία με 

έναν εκπαιδευτικό είτε για συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς 

του είτε με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου παιδαγωγικής ευθύνης του (για 

ένα παιδαγωγικό πρόβλημα ή μια ενδοσχολική επιμόρφωση) είναι μια άλλη μορφή 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Εδώ το ζητούμενο είναι η καθημερινή εκπαιδευτική πράξη 

και η συμβολή του σχολικού συμβούλου μπορεί να είναι καταλυτική. Υπάρχει επίσης 

η δυνατότητα δειγματικών διδασκαλιών είτε από τον ίδιο τον σχολικό σύμβουλο είτε 

από κάποιον εκπαιδευτικό. Οι μαθησιακές αυτές εμπειρίες ενδυναμώνουν τους εκ-

παιδευτικούς, καθώς προσφέρουν ευκαιρίες στοχασμού και αναστοχασμού στην εκ-

παιδευτική πράξη, ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και βελτιώνουν τις 

πρακτικές τους, με συνέπεια την αποτελεσματικότερη μάθηση των μαθητών. 

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συμμετοχή του σχολικού συμβούλου στην α-

ξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού δημιουργεί ένα ασυμβί-

βαστο μεταξύ του ρόλου του μέντορα-εμψυχωτή από τη μια και του κριτή-
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αξιολογητή από την άλλη. Δημιουργεί φοβίες στον εκπαιδευτικό και τον αποτρέπει 

από το να παραδέχεται τις αδυναμίες του και να ζητά βοήθεια και συμβουλευτική από 

τον σχολικό σύμβουλο. Η διπλή αυτή ιδιότητα αξιολογητή-συμβούλου «δεν επιτρέπει 

την αποτελεσματική στήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών» (Πασσιαρδής, 

Σαββίδης & Τσιάκκιρος, 2005: 30-31). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύ-

προ (1994-95) για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών τέθηκαν, μεταξύ 

των άλλων, τα ερωτήματα: «i) ο επιθεωρητής πρέπει να διατηρήσει μόνο τον ρόλο 

του συμβούλου;» και «ii) ο επιθεωρητής πρέπει να συνεχίσει τόσο τον ρόλο του συμ-

βούλου όσο και του επιθεωρητή;». Στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζονται αντιφάσεις, καθώς αυτοί στη συ-

ντριπτική πλειοψηφία τους (περίπου 70%) απαντούν ότι ο επιθεωρητής πρέπει να 

μείνει μόνο σύμβουλος για το πρώτο ερώτημα, ενώ στο δεύτερο απαντούν (47% από 

την πρωτοβάθμια και 62% από τη δευτεροβάθμια) ότι θέλουν να διατηρήσει και τις 

δύο ιδιότητες (Πασσιαρδής, 1995: 60-62). 

Πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, και συγκεκριμένα οι σχολικοί σύμβουλοι, πριν ξεκινήσει 

οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, να έχουν κατά 

νου ότι θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ήδη εμπειρίες, παρουσιά-

ζουν την τάση για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέ-

ψης. Είναι χρήσιμο να συλλέξουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, εκ των προτέ-

ρων, όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούν για το προφίλ των εκπαιδευτικών και 

τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, για να τις αξιοποιήσουν και στην αρχική τους προ-

σέγγιση αλλά και στη διάρκεια του προγράμματος. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει 

πάντοτε, τουλάχιστον για συλλογή λεπτομερών στοιχείων. Δόθηκε μία φορά μόνο 

στο Πρόγραμμα της Μείζονος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, καθώς ένα από τα ζη-

τούμενα του Προγράμματος ήταν, πριν ξεκινήσει η επιμόρφωση, να σταλεί μια επι-

στολή με ερωτηματολόγιο στους επιμορφούμενους, για να ανιχνευθούν οι σπουδές 

τους, τα ενδιαφέροντά τους, οι δραστηριότητές τους και οι προσδοκίες τους από το 

Πρόγραμμα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011).  

Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο σχολικός σύμβουλος επηρεάζει οπωσδήποτε τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές που ακολουθεί. Ορισμένες από τις επιμορφώσεις των σχολι-

κών συμβούλων είναι μικρής διάρκειας, άλλες είναι μεγαλύτερης (πχ μια σειρά επι-

μορφωτικών σεμιναρίων ή συναντήσεων). Ο εκπαιδευτής-σχολικός σύμβουλος καλό 

είναι, αρχικά να πει λίγα στοιχεία για τον εαυτό του και στη συνέχεια να ζητήσει από 

τους εκπαιδευτικούς να κάνουν και αυτοί το ίδιο, καθώς επίσης και να τους παροτρύ-

νει να διατυπώσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους από την 

επιμόρφωση. Κατά την πρώτη συνάντηση και, αφού εκθέσει τους σκοπούς και τις 

επιδιώξεις του εκπαιδευτικού προγράμματος, μπορεί να προχωρήσει στη διαμόρφωση 

της ομάδας (Πολέμη-Τοδούλου, 2005: 260-73) και να εκπονήσει σε συνεργασία με 

τους εκπαιδευόμενους ένα «παιδαγωγικό» ή αλλιώς (από το Ανδραγωγική) «ανδρα-

γωγικό» ή «μαθησιακό» συμβόλαιο.  
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Η εμπειρία των ενήλικων εκπαιδευόμενων είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί δημιουργικά, 

αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει τροχοπέδη στην πε-

ραιτέρω εξέλιξή τους, καθώς αυτοί παρουσιάζουν αντιστάσεις στις νέες γνώσεις και 

εμπειρίες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην «αμφισβήτηση» της εμπειρίας τους, 

διότι διαφορετικά τα αποτελέσματα μπορεί να αποβούν αρνητικά. Στο πλαίσιο της 

αυτοκατευθυνόμενης μάθησης θα πρέπει να ενισχύεται το αίσθημα της προσωπικής 

ευθύνης των εκπαιδευόμενων για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών τους αναγκών, 

την εμπλοκή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, την επικοινωνία και τη συνεργασία 

τους με τους άλλους εκπαιδευόμενους. Οι ενήλικες έχουν επίσης την τάση να ανα-

πτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης και γι’ αυτό, εφόσον υπάρχει χρόνος, σκόπιμο είναι 

να επιδίδονται σε δραστηριότητες που ενισχύουν αυτόν τον τρόπο, όπως είναι το παί-

ξιμο ρόλων, οι ασκήσεις προσομοίωσης και η μελέτη περιπτώσεων. Τα θέματα και οι 

δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται στενά με την πραγματικότητα που βιώνουν οι 

εκπαιδευόμενοι και να κινητοποιούν τις εμπειρίες τους. Συνήθως οι ενήλικες είναι 

πιεσμένοι από επαγγελματικά, οικογενειακά και άλλα προβλήματα και συχνά έρχο-

νται κουρασμένοι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο εκπαιδευτής βρίσκεται σε δύσκο-

λη θέση και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί ναι μεν δεν ασκεί πίεση 

στους εκπαιδευόμενους, αλλά παράλληλα καταβάλλει προσπάθεια και για τον έλεγχο 

της διεξαγωγής του προγράμματος. Η καλή προετοιμασία και οργάνωση του προ-

γράμματος αποτελούν επίσης πολύ σημαντικές παραμέτρους για την επιτυχία του. 

Δυστυχώς αυτό δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτή-επιμορφωτή, αλλά 

εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες και, κυρίως, η καλή ή όχι οργάνωση του εκπαι-

δευτικού-επιμορφωτικού κέντρου.  

Καλό είναι επίσης ο εκπαιδευτής να έχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο ως προς τις μαθη-

σιακές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς αυτή η θεωρητική γνώση και οι 

επιστημονικές παραδοχές που βασίζονται στην έρευνα θα τον βοηθήσουν να κάνει 

αποτελεσματική τη διδακτική του πράξη. Υπάρχουν θεωρητικές προσεγγίσεις, οι ο-

ποίες στηρίζονται στη λογική της πρότασης «μαθαίνω από την εμπειρία» και προσεγ-

γίσεις που  ακολουθούν  την  πρόταση «μαθαίνω μέσα από την εμπειρία». Οι πρώτες, 

όπως οι προσεγγίσεις της εμπειρικής μάθησης του David Kolb, της Ανδραγωγικής 

του Malcolm Knowles και της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack  Mezirow, εξε-

τάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικοι επεξεργάζονται την εμπειρία τους.  Οι 

δεύτερες, όπως η προσέγγιση του Paulo Freire και η προσέγγιση των Jean Lave και 

Etienne Wenger για την πλαισιοθετημένη μάθηση, εξετάζουν το πλαίσιο, εντός του 

οποίου λαμβάνει χώρα η επεξεργασία της εμπειρίας από τους ενήλικες. Υπάρχει επί-

σης και η υπαρξιακή προσέγγιση της μάθησης, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Peter 

Jarvis (Κουλαουζίδης, 2011: 35-36). Οι David Kolb και Roger Fry παρουσίασαν τον 

λεγόμενο «κύκλο της μάθησης», ο οποίος αποτελείται από τη συγκεκριμένη εμπειρία, 

την παρατήρηση και τον στοχασμό, τη διαμόρφωση αφηρημένων εννοιών και τη δο-

κιμή σε πραγματικές καταστάσεις (Κουλαουζίδης, 2011: 37-38). Ο σχολικός σύμβου-

λος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις και να δια-

μορφώσει τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τους εκ-

παιδευόμενους και με τη συνευθύνη τους.  
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Οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι εκπαιδευτικές τεχνικές που ακολουθούνται ποι-

κίλλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τους στόχους του προγράμματος 

και από το εκπαιδευτικό υλικό. Μια συμμετοχική εκπαιδευτική τεχνική που ενδείκνυ-

ται για τους ενήλικες είναι η ομαδοσυνεργατική, η οποία προσφέρει στους εκπαιδευ-

τικούς πολύτιμη εμπειρία για τη χρήση της στη σχολική τάξη. Ενδείκνυται κυρίως σε 

σεμινάρια με δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν στη διαμόρφωση σχεδίων διδασκα-

λίας σε διδακτικές ενότητες διαφόρων μαθημάτων ή στη μελέτη περιπτώσεων σε παι-

δαγωγικά θέματα. Όταν γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί έρχονται με μια πα-

γιωμένη αντίληψη, ενδείκνυται να ενεργοποιούνται οι ομάδες μετασχηματίζουσας 

μάθησης και να αναζητούνται τρόποι ενεργοποίησης της ενσυναίσθησης με ερωτήμα-

τα και δραστηριότητες και να μην αναζητούνται έτοιμες λύσεις από την πλευρά της 

«αυθεντίας» του εκπαιδευτή σχολικού συμβούλου. Ακολουθούν παραδείγματα εφαρ-

μογής των θεωριών εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία αντλούνται από πολύχρονη προ-

σωπική επιμορφωτική εμπειρία στα ΠΕΚ και σε άλλες επιμορφωτικές δράσεις.   

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παγιωμένων αντιλήψεων των εκπαιδευτικών είναι 

ότι αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, με το επι-

χείρημα ότι δεν είναι αποτελεσματική, παρόλο που τα αναλυτικά προγράμματα σπου-

δών την προωθούν. Αν χωριστούν σε ομάδες και τους ζητηθεί να καταγράψουν τις 

εμπειρίες τους από την εφαρμογή της μεθόδου, τότε διαπιστώνεται από τους ίδιους ή 

ότι δεν την έχουν εφαρμόσει ποτέ ή την εφάρμοσαν μία φορά και απογοητεύθηκαν 

(αποπροσανατολιστικό βίωμα), ενώ κάποιοι βρίσκουν πλεονεκτήματα (αυτοεξέταση 

των παραδοχών που σχετίζονται με το παραπάνω βίωμα). Αν περιγράψουν την εφαρ-

μογή και επισημάνουν τις ενέργειές τους (κριτική αξιολόγηση-κριτικός στοχασμός 

των παραπάνω παραδοχών), διαπιστώνουν -και με τη βοήθεια των συναδέλφων τους 

που έχουν θετική γνώμη- ότι τα αρνητικά αποτελέσματα οφείλονται σε κάποιους 

λανθασμένους χειρισμούς τους (αναγνώριση των πηγών που προκαλούν τη δυσαρμο-

νία των παραδοχών σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας). Αναζητούν αποτελε-

σματικούς τρόπους και εναλλακτικές μεθόδους για την εφαρμογή (αναζήτηση επιλο-

γών για νέους ρόλους, σχέσεις και δράσεις) και σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα δράσης. 

Ζητούν κάποιο θεωρητικό πλαίσιο, για να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους (από-

κτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την υλοποίηση του σχεδίου). Κάνουν δοκιμή του 

σχεδίου στους συναδέλφους τους (εφαρμογή του σχεδίου-δοκιμή νέων ρόλων). Ανα-

λαμβάνουν να εφαρμόσουν την ομαδοσυνεργατική στους μαθητές τους, έστω δοκι-

μαστικά (οικοδόμηση ικανότητας και αυτοπεποίθησης για τους νέους ρόλους και τις 

νέες σχέσεις και επανένταξη σύμφωνα με τις συνθήκες που  έχουν  οριστεί από  τις  

νέες προοπτικές) (Τσιμπουκλή και Φίλλιπς, 2008: 45-46). Μια άλλη παγιωμένη αντί-

ληψη των εκπαιδευτικών είναι αυτή που σχετίζεται με τη συμμετοχή των γονέων στα 

τεκταινόμενα του σχολείου. Θεωρούν ότι οι γονείς παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ενώ δεν έχουν «δικαίωμα» να κάνουν κάτι τέτοιο. Με την «ανδραγωγι-

κή» προσέγγιση καλούνται οι εκπαιδευτικοί να μοιραστούν τις εμπειρίες, τα προβλή-

ματα και τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν στον ρόλο τους, καθώς νιώθουν ότι 

«αμφισβητούνται» από τους γονείς. Μέσα από τη διεργασία αυτή, και προσεγγίζο-

ντας με ενσυναίσθηση τους εκπαιδευτικούς, ο σχολικός σύμβουλος τους καλεί να ε-
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πεξεργαστούν συλλογικά τα ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με τους γονείς 

μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και συναισθημάτων, από όπου θα 

αντληθούν απαντήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων (Τσιμπουκλή και 

Φίλλιπς, 2008: 45-46). Υπό το πρίσμα της προσέγγισης του Fraire διερευνάται από 

όλους το ζήτημα αυτό (διερευνητικό στάδιο) και καταλήγουν στη διαπίστωση ότι η 

συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων του 

παιδιού (θεματικό στάδιο). Τελικά οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι 

η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 

και η ανάληψη συλλογικής δράσης από αυτούς, μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία 

ενός σχολείου με καλό κλίμα, που προσφέρει εναλλακτικές ευκαιρίες στα παιδιά και 

κατ’ επέκταση συμβάλλει στη βελτίωσή τους σε όλους τους τομείς (στάδιο προβλη-

ματισμού) (Τσιμπουκλή και Φίλλιπς, 2008: 40-42). 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι ο σχολικός σύμβουλος είναι κατ’ ε-

ξοχήν εκπαιδευτής ενηλίκων και οφείλει να ακολουθεί τις θεωρητικές προσεγγίσεις 

της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι πιο ενδεδειγμένες προσεγγίσεις είναι αυτές που αντι-

μετωπίζουν τον ενήλικο εκπαιδευόμενο, εκπαιδευτικό στην προκειμένη περίπτωση, 

ως άτομο που βρίσκεται σε μια διαδικασία διαρκούς αναστοχασμού των όσων πράτ-

τει σε καθημερινή βάση, με σκοπό τη βελτίωσή του και την προσαρμογή του στα εκ-

παιδευτικά δρώμενα, τα οποία διαρκώς αλλάζουν. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη το γεγο-

νός ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να δράσει και να επηρεάσει καταλυτικά στη διαμόρ-

φωση του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου με την καλλιέργεια αρχών και αξιών 

στους μαθητές και στις μαθήτριές του, τους μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, κατανο-

ούμε πόσο σημαντικό είναι να ακολουθούνται στην επιμόρφωσή του οι αρχές εκπαί-

δευσης ενηλίκων. Η επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων σε θέματα εκπαίδευσης 

και συμβουλευτικής ενηλίκων είναι, επομένως, ζήτημα μείζονος σημασίας και οι 

σχολικοί σύμβουλοι, λόγω του θεσμικού τους ρόλου, πρέπει να συγκεντρώνουν τις 

απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και παρουσίαση της διοικητικής δο-

μής του Νόμου ΒΤΜΘ΄, 2349/1895 (ΦΕΚ37 Α΄/5-10-1895) και της επίδρασής του 

στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής του. Η εργασία αποτελείται από πέντε 

ενότητες: Στην πρώτη ενότητα,  γίνεται λόγος για τη διοικητική δομή της εκπαίδευ-

σης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον Νόμο. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται 

στον τρόπο επικοινωνίας των διαφορετικών βαθμίδων της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. 

Στην  τρίτη ενότητα καταγράφονται τα προβλήματα που ο Νόμος καλείται να επιλύ-

σει, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής διοίκησης. Η 

τέταρτη ενότητα αναφέρεται στις καινοτομίες που εισάγονται στην εκπαίδευση. Τέ-

λος, στην πέμπτη ενότητα,  παρουσιάζονται τα βασικά προβλήματα που προέκυψαν, 

μετά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής δομής του Ν.2349/1895.  

Λέξεις – κλειδιά: Νόμος ΒΤΜΘ΄, αποκέντρωση, δημοτική εκπαίδευση, επιθεωρητής.  

Εισαγωγή 

Ο Νόμος ΒΤΜΘ΄ «Περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως» ψηφίζεται επί 

πρωθυπουργίας Θεοδώρου Δηλιγιάννη, με Υπουργό Παιδείας τον Δημήτριο Πετρίδη, 

την 3η Σεπτεμβρίου του 1895 (ΦΕΚ37 Α΄/5-10-1895), δύο χρόνια μετά την πτώχευση 

του 1893 και δύο χρόνια πριν την ελληνική ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Αντι-

καθιστά τον ιδρυτικό νόμο για τα Δημοτικά Σχολεία, δηλαδή τον Βαυαρικό Νόμο του 

1834 (Χαρίτος, 2009, σ.86), τα αντίστοιχα άρθρα του οποίου ως τότε ίσχυαν βέβαια, 

αν και είχαν εν πολλοίς ατονήσει, καθώς μεγάλωνε η παρεμβατική εξουσία της κε-

ντρικής κυβέρνησης (Δημαράς, 2013, σ. 88  Κυπριανός, 2004:158). Συγκαταλέγεται 

στην εκπαιδευτική πολιτική της μετα – οθωνικής περιόδου (1863 – 1910) (Χαρίτος, 

2009, σ. 80) και με κάποιες επιμέρους βελτιώσεις, ισχύει ως τη Μεταρρύθμιση του 

1929 (Χαρίτος, 2009, σ. 86).   

Κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις χαρακτηρίζουν την περίοδο θέσπισης του 

νόμου αυτού, με κύρια χαρακτηριστικά την καθιέρωση της Κοινοβουλευτικής Δημο-

κρατίας, την επικράτηση του δικομματισμού και της αρχής της «δεδηλωμένης», την 
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αρχή της εκβιομηχάνισης, την εισροή κεφαλαίων από ομογενείς, καθώς και την ανά-

πτυξη και εδραίωση της αστικής τάξης (Χαρίτος, 2009, σ. 80).  Στον αντίποδα της 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τα εκπαιδευτικά δρώμενα, παρουσιάζουν έ-

ντονες αντιφάσεις «ανάμεσα σε μία ποσοτικά θεαματική υπερ-εκπαίδευση, μιας, με-

γάλης  έστω, μειοψηφίας, και στον αναλφαβητισμό, ή την ημιμάθεια της πλειοψηφίας 

του  πληθυσμού», γεγονός που δημιουργεί «έναν έντονο πολιτιστικό διαφορισμό του 

λαού  σε σχέση με την άρχουσα τάξη  και μια πολιτιστική ταξική απόσταση» (Κ. 

Τσουκαλάς, 1970, σ.570). Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται ο Νόμος ΒΤΜΘ΄ 

(2349/1895) ως «νόμος – σταθμός» στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Ο 

χαρακτηρισμός αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και την αποδοχή του από τον διδα-

σκαλικό κλάδο. Εξάλλου, σε μια «περίοδο διαπιστώσεων και προσπαθειών» (Δημα-

ράς, όπ. ανάφ. στο Χαρίτος, 2009, σ.80), ο Νόμος ΒΤΜΘ΄ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

δομών και λειτουργιών. Σε πολλά εναρμονίζει όψεις του συστήματος με το γράμμα 

και το πνεύμα του νόμου ΧΘ’ του 1878. Σε αρκετά θέματα όμως υλοποιεί παλιότερες 

προτάσεις ή αποτυχημένες απόπειρες, όπως εκείνη του Αυγερινού (Δημαράς, 2013, 

σ.88).   

Ο θεσμός του επιθεωρητή 

Σε όλα τα νομοσχέδια προς ψήφιση, από το 1842 ως το 1895 γίνεται μνεία στον θε-

σμό των επιθεωρητών. Ο Ν. 2349/1895 καθιερώνει τη μονιμότητα του επιθεωρητή, 

στον οποίον αναθέτει διοικητικά, εποπτικά, καθοδηγητικά καθήκοντα.  Ο ρόλος του 

ήταν σημαντικός, γιατί ασκούσε πειθαρχική εξουσία, με ελέγχους για τη διδακτική 

επάρκεια και τη «διαγωγή» του προσωπικού. Φρόντιζε για τη σωστή λειτουργία των 

σχολείων, οργάνωνε συνέδρια, διαλέξεις, παιδαγωγικές συζητήσεις, υποδειγματικές 

διδασκαλίες. Εκτός από τον παιδαγωγικό έλεγχο, ο Επιθεωρητής ήταν υπεύθυνος για 

την ανέγερση, συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων. Ως Νομαρχιακός Επι-

θεωρητής Α’ τάξεως αναλάμβανε πτυχιούχος Φιλολογίας, με πενταετή προϋπηρεσία, 

διευθυντής ή καθηγητής διδασκαλείου ή γυμνασιάρχης. Στις 14 θέσεις των πρώτων 

επιθεωρητών διορίστηκαν 5 γυμνασιάρχες και 9 καθηγητές γυμνασίου με αυξημένα 

τυπικά προσόντα. Επρόκειτο για πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν στα εκπαιδευτικά 

πράγματα της εποχής. Επίσης διορίστηκαν για πρώτη φορά δύο γυναίκες επιθεωρή-

τριες στα παρθεναγωγεία (Δημαράς, 2013, σ. 90). Διορίστηκαν ακόμη νομαρχιακοί 

επιθεωρητές β’ τάξης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν ως βοηθοί των νομαρχιακών επιθεω-

ρητών σε συγκεκριμένους νομούς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ήταν ό-

μοιες με των νομαρχιακών επιθεωρητών. Επιπλέον, όμως, παρακολουθούσαν το δά-

σκαλο την ώρα της διδασκαλίας, πραγματοποιούσαν υποδειγματικές διδασκαλίες, 

όταν ήταν απαραίτητο, συμβούλευαν και παρείχαν καθοδηγητική υποστήριξη στους 

δασκάλους. Ακόμα επέπλητταν τους αδιάφορους (κατά την κρίση τους) δασκάλους 

και κατήγγειλαν στους νομαρχιακούς επιθεωρητές τη συμπεριφορά εκείνων, στους 

οποίους έπρεπε (κατά την άποψή τους) να επιβληθεί κάποια ποινή (Χαρίτος, 2009).Οι 

κατώτερες εκπαιδευτικές διοικητικές μονάδες, όπου εφαρμόζεται αυστηρός έλεγχος 

διοικητικών δομών για την τήρηση της νομιμότητας και την ικανοποίηση των οικο-

νομικών αναγκών των σχολικών μονάδων βρίσκονται στη βάση της ιεραρχικής πυ-
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ραμίδας. Η τελευταία παρουσιάζει τεράστιο εύρος, αφού αποτελείται από το σύνολο 

των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της ελληνικής επικράτειας. 

Θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο και το πιο εκτεταμένο σύστημα διοίκησης της χώ-

ρας, με εκπρόσωπο ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, γεγονός που το καθι-

στά το πιο αξιόλογο και στρατηγικής σημασίας σύστημα για τη δημόσια διοίκηση 

(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994, σ. 137).  Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, ε-

κείνα ιδρύθηκαν µε τη διαταγή της 30ης  Απριλίου 1896, δέχονταν παιδιά ηλικίας 3 

ως 6 χρόνων και σκοπός τους ήταν να τα προετοιμάζουν για τη φοίτηση στο δημοτικό 

σχολείο Παράλληλα, με τον Ν. 2349/1895,  η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαβαθμίζε-

ται: ορίζονται σε έξι τα υποχρεωτικά έτη σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο, για όσους 

επιθυμούσαν να φοιτήσουν στη συνέχεια στο Γυμνάσιο, μειώνοντας έτσι το ποσοστό 

αυτών που συνεχίζουν τη φοίτησή τους και πέραν της στοιχειώδους εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλάμβανε: α) τα γραµµατοδιδασκαλεία 

και β) και τα προκαταρκτικά σχολεία (κοινά και πλήρη δηµοτικά σχολεία).Τα γραµ-

µατοδιδασκαλεία αποτελούσαν τα κατώτερα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(σχολεία «γ΄ κατηγορίας»). Ιδρύονταν εκεί όπου ήταν αδύνατη η λειτουργία δηµοτι-

κών σχολείων, είτε από έλλειψη πόρων, είτε από έλλειψη µαθητών. Σε αυτά δίδασκαν 

δάσκαλοι µε µειωµένα προσόντα. Τα 40 δηµοτικά σχολεία, τα οποία ονοµάζονταν 

προκαταρκτικά σχολεία, ήταν δύο ειδών: β1. Τα κοινά δηµοτικά σχολεία που ήταν 

τετρατάξια και µπορούσαν να ιδρυθούν σε περιοχές µε πληθυσµό λιγότερο των 6.000 

κατοίκων. β2. Τα πλήρη δηµοτικά σχολεία, που ήταν εξατάξια και µπορούσαν να ι-

δρυθούν στις πόλεις και στην επαρχία, όπου ήταν δυνατή η χρηµατοδότησή τους από 

δηµοτικούς πόρους. Για να μεταβεί ένας μαθητής από ένα κοινό δηµοτικό σε ένα 

πλήρες ή από ένα γραµµατοδιδασκαλείο σε ένα κοινό ή πλήρες δηµοτικό σχολείο, 

έπρεπε, εκτός από την προσκόμιση αποδεικτικού επιτυχούς φοίτησης στο προηγού-

μενο σχολείο, να υποβληθεί και σε κατατακτήριες εξετάσεις. Για τη φοίτηση δε στο 

ελληνικό σχολείο μαθητών των δηµοτικών σχολείων ήταν, επίσης, απαραίτητες εισα-

γωγικές ή κατατακτήριες εξετάσεις. Σχετικά με τη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, με τον Νόµο του 1895, δεν παρατηρούνται αλλαγές στις προϋποθέσεις 

φοίτησης. Το µόνο που άλλαζε ήταν το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων των ελλη-

νικών σχολείων και γυμνασίων µε σηµαντική βελτίωση του περιεχοµένου τους.  

Προβλήματα που η δομή καλείται να επιλύσει 

Τα προβλήματα που η δομή του Νόμου ΒΤΜΘ΄ καλεί να λύσει δύνανται να διακρι-

θούν σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος και σε επίπεδο εκπαιδευτικής διοίκησης.  

Α. Σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος 

Παρατηρείται  έλλειψη  οργάνωσης και λειτουργίας της προσχολικής αγωγής και της 

γυναικείας εκπαίδευσης. Υπάρχει ανάγκη γενίκευσης της παροχής δημοτικής εκπαί-

δευσης ή της παροχής στοιχειωδών γνώσεων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

Πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος μετάβασης των μαθητών από τον έναν τύπο σχο-
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λείου στον άλλον. Υπάρχει ανάγκη να οριστεί ο στόχος της φοίτησης στο Δημοτικό 

Σχολείο. Βελτίωση του διδακτηριακού.  

Β. Σε επίπεδο εκπαιδευτικής διοίκησης 

Χρειάζεται να αναδιαρθρωθούν τα όργανα που ασκούν αποκεντρωμένη διοίκηση, 

εποπτεία και έλεγχο. Εξασφάλιση της σταθερότητας της θέσης των εκπαιδευτικών. 

Βέβαια, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα το δικομματικό σύστημα διακυβέρ-

νησης της χώρας είχε αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη δημοτική βαθμίδα, γιατί στο σύνολο του μαθητι-

κού πληθυσμού της γενικής εκπαίδευσης, οι μαθητές του δημοτικού σχολείου αποτε-

λούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία (το 90% περίπου) (Χαρίτος, 2009, σ. 84). Έτσι ο 

Νόμος άλλαξε μόνον τις δομές της στοιχειώδους εκπαίδευσης, αφήνοντας σχεδόν α-

νέγγιχτες αυτές της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας. Όταν  ψηφίστηκε ο Ν. 

2349/1895, είχε ήδη θεσπιστεί η δωρεάν στοιχειώδης εκπαίδευση από τον Χαρίλαο 

Τρικούπη. Ο συγκεκριμένος νόμος, μνημονεύει επίσης την υποχρεωτική φοίτηση. Η 

έλλειψη οικονομικών πόρων, καθώς και ειδικευμένου διδακτικού προσωπικού (υπο-

λογίζεται ότι εκείνη την εποχή αντιστοιχούσε ένας δάσκαλος σε σαράντα έξι περίπου 

μαθητές του δημοτικού σχολείου), αλλά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού 

πληθυσμού σε ολόκληρη την επικράτεια, είχε ως αποτέλεσμα τη λειτουργία διαφό-

ρων τύπων σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης διαβαθμισμένων, με διδακτικό προ-

σωπικό διαφορετικής εκπαίδευσης.  

Καινοτομίες 

Εστιάζοντας στις καινοτομίες που εισάγει ο Νόμος ΒΤΜΘ΄, αυτές αφορούν την απο-

κέντρωση στη δημόσια στοιχειώδη εκπαίδευση, την εξασφάλιση της σταθερότητας 

των εκπαιδευτικών, την προσχολική αγωγή, τον σκοπό και πρόγραμμα σπουδών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την εκπαίδευση θηλέων, τον σχεδιασμό και ανέγερση 

συγκεκριμένων τύπων διδακτηρίων πανελλαδικώς.  

Η αποκέντρωση στη δημόσια στοιχειώδη εκπαίδευση 

Ο Νόμος ΒΤΜΘ΄ θεωρείται ο πρώτος αποκεντρωτικός νόμος της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης, γιατί, για πρώτη φορά, με τις βασικές του διατάξεις, μεταβιβάζονταν σε 

τοπικούς φορείς εξουσίες του κέντρου. Η ευθύνη των τοπικών αρχών για τα θέματα 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ρητή ήδη στον Νόμο 1834 (Δημαράς, 2013, 

σ.92). Αλλά η διαφορά στη σύνθεση των επιτροπών για τα εκπαιδευτικά ζητήματα 

ανάμεσα σε εκείνες του 1834 και στις αναμορφωμένες του 1895, και ιδίως η διαφορά 

στους φορείς, οι οποίοι όριζαν τα μέλη τους, αποτελεί σαφέστατη ένδειξη διαφορετι-

κής τοποθέτησης απέναντι στα πράγματα: αποκαλύπτει βαθύτερη (και ευρύτερη από 

την υπαλληλική) αντίληψη για την αποκέντρωση και καθοριστική κοινωνική συμμε-

τοχή σε θέματα του δημοτικού σχολείου, τέτοια που δεν εκδηλώθηκε έκτοτε ξανά 

(Δημαράς, 2013, σ. 88-95).      
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Ως ιδιαίτερα νεωτερική χαρακτηρίζεται η πρόβλεψη συμμετοχής αιρετών μελών στα 

Εποπτικά Συμβούλια της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. Στο πλαίσιο της γενικότερης α-

ποκέντρωσης αυτή η αναγνώριση ότι οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι (γονείς και τοπική 

κοινωνία) δικαιούνται και οφείλουν να έχουν λόγο σε θέματα που συνδέονται στενά 

με τη μόρφωση και την αγωγή των παιδιών ήταν καινούργια στην Ελλάδα (Δημαράς, 

2013, σ. 92). Σε όλα τα νομοσχέδια προς ψήφιση, από το 1842 ως το 1895 γίνεται 

μνεία στον θεσμό των επιθεωρητών. Αυτός συστηματοποιείται και αναβαθμίζεται 

από τον συγκεκριμένο νόμο, στον οποίον πραγματοποιείται η επιστημονική αναβάθ-

μιση των (νομαρχιακών) επιθεωρητών.  

Εξασφάλιση της σταθερότητας της θέσης των εκπαιδευτικών 

Χάρη στην ψήφισή του Νόμου ΒΤΜΘ΄, οι δάσκαλοι «απηλλάγησαν από τους όνυχας 

της μαινόμενης τότε συναλλαγής» (Βαχαβιόλος, 1932, σ.71). Η πολιτική ασυδοσία, ο 

κομματισμός και το ρουσφέτι μετέτρεπαν τους εκπαιδευτικούς της εποχής σε «παυ-

σανίας» (Τζουμελέα-Παναγοπούλου,1933,σ. 37-38) πρακτικά δηλαδή σε ομήρους 

του κάθε κομματάρχη, ο οποίος είχε τη δύναμη με ένα του σημείωμα να πείσει το 

Υπουργείο να τους μεταθέτει ή να τους παύει χωρίς καμία αφορμή, χωρίς αιτιολογία 

και χωρίς κανέναν δισταγμό.   

Προσχολική αγωγή 

Για πρώτη φορά, µε το Nόµο Β.Τ.Μ.Θ. του 1895, εκδηλώνεται το κρατικό ενδιαφέ-

ρον για την προσχολική αγωγή. Συγκεκριμένα, το κράτος µε τη νοµοθετική αυτή 

ρύθµιση: α) Αντικαθιστά το «νηπιακό κήπο» µε τον όρο «νηπιαγωγείο». β) Επιτρέπει 

σε ιδιώτες να ιδρύουν νηπιαγωγεία, με κρατική άδεια, ενώ η πολιτεία δεν προβαίνει 

στην ίδρυσή τους. Έτσι το 1897 η Αικατερίνη Λασκαρίδου (Φιλεκπαιδευτική Εται-

ρεία) ιδρύει τον «Πρότυπον Νηπιακόν Κήπον». γ) Καθορίζει την ηλικία των νηπίων 

που φοιτούν στο νηπιαγωγείο.  

Σκοπός και πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Καινοτομία αποτελεί και ο καθορισμός του σκοπού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

Ορίζεται ως «η ηθική και θρησκευτική µόρφωση των παίδων και η διδασκαλία των εις 

τον βίον χρησίµων στοιχειωδών γνώσεων» (N. 1895/ Κεφ. Α΄/ αρθ.1). Στα πλήρη δη-

μοτικά διδάσκονταν τα μαθήματα των κοινών δημοτικών και επιπροσθέτως η ανά-

γνωση και η ερμηνεία του Ευαγγελίου, η Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, γεω-

μετρία, φυσική και χημεία. Μόνον στα πλήρη δημοτικά ο Νόμος εισάγει τη διδασκα-

λία της νεοελληνικής, έμμεσα, ορίζοντας ότι στο γλωσσικό μάθημα θα γίνεται «ανά-

γνωσις και ερμηνεία εκλεκτών συγγραφέων της καθωμιλημένης γλώσσης, και γραπταί 

εν αυτή ασκήσεις των μαθητών» (Δημαράς, 2013, σ. 91).  

Σχεδιασμός και ανέγερση συγκεκριμένων τύπων διδακτηρίων πανελλαδικώς 

Το κράτος ανέλαβε άμεσα τη χρηματοδότηση και κατασκευή σχολικών κτιρίων 
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και επέβαλε συγκεκριμένους τύπους διδακτηρίων για όλη τη χώρα. Λύση έδωσε έτσι 

και στο αδιέξοδο δήμων με πενιχρά οικονομικά που επιχειρούσαν, χωρίς επιτυχία, να 

ανταποκριθούν στα έξοδα κατασκευής.  

Εκπαίδευση θηλέων 

Θεσμοθετείται η εκπαίδευση των κοριτσιών (άρθρα 20-22), η οποία σε όλον τον 19ο 

αιώνα, όπως και η προσχολική αγωγή, είναι κυρίως στα χέρια της ιδιωτικής πρωτο-

βουλίας. Προβλέπεται ίδρυση και λειτουργία σχολείων θηλέων. Για να ιδρυθεί μία 

αμιγής τάξη θηλέων, απαιτείται να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 25 κορίτσια κι αυτό 

συμβαίνει κατά βάση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

είναι το ίδιο με το αντίστοιχο των σχολείων αρρένων, προστίθενται ωστόσο μαθήμα-

τα κοπτικής, ραπτικής και οικιακών.  

Προβλήματα που προκλήθηκαν μετά την εφαρμογή της δομής 

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την εφαρμογή της διοικητικής δομής 

σύμφωνα με τον Νόμο ΒΤΜΘ΄ αφορούν διοικητικά θέματα, καθώς και τη λειτουργία 

του σχολείου.  

Διοικητικά θέματα 

Ο  Νόμος ΒΤΜΘ΄ στην αρχή θεωρήθηκε ιδανικός και πρωτοποριακός για την εισα-

γωγή της αποκέντρωσης στη διοίκηση της εκπαίδευσης, αλλά η αποκεντρωτική πολι-

τική μαζί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποδοκιμάστηκαν από τα πρώτα 

χρόνια της εφαρμογής του Νόμου, εξαιτίας της μεγάλης εξουσίας του Επιθεωρητή.  

Η διοικητική και εποπτική κυριαρχία συγκεντρωνόταν στον Επιθεωρητή, γιατί τα το-

πικά Συμβούλια λειτουργούσαν πλημμελώς, αφού η απουσία της αποτελεσματικής 

ανώτατης εποπτικής αρχής μαζί με το χαλαρό διοικητικό έλεγχο εξαρτιόταν από τον 

τρόπο και τον τύπο επιθεώρησης, που συνδεόταν με το χαρακτήρα και τον υποκειμε-

νισμό τού καθενός Επιθεωρητή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάθε είδους 

διαφοροποιήσεις στον τρόπο επιθεώρησης (Τζήκας & Φασφαλής 2009, σ. 23). Συχνά 

οι επιθεωρητές έκαναν κατάχρηση εξουσίας, ελέγχοντας την ιδιωτική ζωή των δα-

σκάλων, ήταν δε πολλές φορές αυθαίρετοι και εξαιρετικά αυστηροί στις κρίσεις τους. 

Το γεγονός εξάλλου ότι, στην πλειοψηφία τους, όλοι ήταν καθηγητές στη μέση εκ-

παίδευση, δεν τους επέτρεπε να έχουν βαθιά γνώση των δομών και των αναγκών της 

πρωτοβάθμιας.  

Έναν σχεδόν χρόνο, μετά την ψήφιση του νόμου, εκδίδεται η υπ’ αρ. 138669/25-09-

1896 εγκύκλιος του Δ. Πετρίδη, με την οποία επιχειρείται να περιοριστούν οι αυθαι-

ρεσίες των επιθεωρητών. Φαίνεται όμως ότι το πρόβλημα δεν θεραπεύεται. Στην υπ’ 

αρ. 4059/27-03-1899, ο Υπουργός Παιδείας Μομφεράτος σημειώνει ότι [οι επιθεω-

ρητές] «δεν αντελήφθησαν το πνεύμα του Νόμου», ο οποίος στόχευε να αναθέσει την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε συναδέλφους τους με αυξημένα τυπικά προσόντα, 
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για να τους απαλλάξει από την αυθαιρεσία του κομματικού κράτους. Ο θεσμός του 

επιθεωρητή, για 82 συναπτά έτη, εφαρμόζεται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγμα-

τικότητα. Παραμένει σε ισχύ ως το 1982, οπότε και υποκαθίσταται από τον αντίστοι-

χο του σχολικού συμβούλου.  

Τα μη εκπαιδευτικά μέλη των Εποπτικών Συμβουλίων Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, και 

περισσότερο τα αιρετά, άρχισαν να κάνουν αμέσως συναλλαγή, εφαρμόζοντας τις 

πρακτικές του κομματικού κράτους. Ο ρόλος της αιρετής εκπροσώπησης  γρήγορα 

απαξιώθηκε, με αποτέλεσμα το 1911, επί Βενιζέλου, να καταργηθεί. Προσωρινά την 

επανέφερε ο Νόμος του 1914, δημοκρατικά μάλιστα ενισχυμένη: δύο μέλη των Συμ-

βουλίων ήταν επιστήμονες που εκλέγονταν από τους δασκάλους της περιφέρειας. 

Όμως η συναλλαγή συνεχίστηκε. Έτσι το 1917 καταργήθηκε και πάλι ο θεσμός των 

αιρετών, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή διαμαρτυρία (Δημαράς, 2013, σ. 94). Έτσι η 

καινοτόμος διάταξη της αποκέντρωσης στη διοίκηση της ελληνικής εκπαίδευσης ει-

σάγεται από την κυβέρνηση του συντηρητικού Θ. Δηλιγιάννη και αποσύρεται από 

την προοδευτική του Ε. Βενιζέλου. Το οξύμωρο αυτό είναι καθαρά φαινομενικό, κα-

θώς η επιστροφή στην συγκεντρωτική διοίκηση στοχεύει να θεραπεύσει τα προβλή-

ματα  κατάχρησης εξουσίας που η «αποκέντρωση»  προκάλεσε.  

Λειτουργία του σχολείου 

Ο  Νόμος προκάλεσε ανισότητα στην παροχή ευκαιριών μάθησης – ιδίως των παι-

διών της επαρχίας. Πλήρη Δημοτικά ιδρύονταν κυρίως στις πόλεις, όπου ο πληθυ-

σμός και οι τοπικές αρχές χρηματοδοτούσαν τη λειτουργία τους. Το πρόγραμμα μα-

θημάτων που διδάσκονταν στους τρεις τύπους Δημοτικών σχολείων ήταν εμπλουτι-

σμένο στα Πλήρη και περιορισμένο στα γραμματοδιδασκαλεία. Το ίδιο ίσχυε και για 

τα σχολεία θηλέων, όπου εξακολουθούσαν να διδάσκουν δασκάλες. Η αύξηση του 

αριθμού των εξετάσεων από βαθμίδα σε βαθμίδα (κατατακτήριες και εισαγωγικές), 

έθεσε φραγμούς στην κάθετη κινητικότητα των μαθητών. Για παράδειγμα, η μετα-

γραφή του μαθητή από το γραμματοδιδασκαλείο σε κοινό ή πλήρες δημοτικό γινόταν 

με κατατακτήριες εξετάσεις (άρθρο 18). Ο μαθητής αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να εγ-

γραφεί σε κατώτερη τάξη από αυτήν που φοιτούσε. Με το σύστημα αυτό,  αποκλεί-

στηκαν πολλά παιδιά από τη φοίτησή τους στην επόμενη βαθμίδα. Εν κατακλείδι, η 

θεσµοθέτηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν έτυχε µεγάλης εφαρµογής αφού η 

πλειοψηφία των µαθητών σχολικής ηλικίας έµεινε έξω από το σχολείο.  

Παρά τη διάκριση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε «κοινά» και σε 

«πλήρη», στην πραγματικότητα καθιερώθηκε ένας ενιαίος τύπος σχολείου, ενώ παρα-

τηρήθηκε η απουσία τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες 

της ελληνικής εκπαίδευσης της εποχής. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήµατος, πα-

ρέµεινε ίδια µε εκείνη που είχε διαµορφωθεί στη δεκαετία του 1830. Η σχολική πο-

ρεία των μαθητών ήταν πρακτικώς μονοδρομική (Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό Σχολείο, 

Ελληνικό Σχολείο, Γυµνάσιο, Πανεπιστήμιο), καθώς δεν υπήρχε εναλλακτικό ισχύον 

δίκτυο στην εκπαίδευση.  

1115

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Συμπεράσματα 

Μετά την αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων του Νόμου ΒΤΜΘ΄ (2349/1895) 

επισημαίνεται, εν κατακλείδι, ότι πρόκειται για έναν μεταρρυθμιστικό Νόμο για τη 

διοίκηση και την εποπτεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με διαμορφωτική επίδρα-

ση επί του προγενέστερου νομοθετήματος του 1834. Ανεξάρτητα από τα αποτελέ-

σματα τα οποία είχε στη διοίκηση της εκπαίδευσης και την κριτική που του ασκήθη-

κε, ο Νόμος αυτός εισήγαγε, στα τέλη του 19ου αιώνα ήδη, ένα αποκεντρωμένο σύ-

στημα εκπαίδευσης, με δημοκρατικότερη σύνθεση των οργάνων του, τα οποία μάλι-

στα απολάμβαναν και διευρυμένες αρμοδιότητες. Ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας του 

γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός στη σύγχρονη εποχή, καθώς η εφαρμογή ενός αποκε-

ντρωμένου συστήματος εξουσίας στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, που με-

ταβιβάζει ουσιαστικές διοικητικές αρμοδιότητες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

και η αυτονομία - αυτορρύθμιση της σχολικής μονάδας αποτελούν πρωτεύοντες εκ-

παιδευτικούς προβληματισμούς της εποχής μας._  

Βιβλιογραφία 

Ανδρέου, Α. & Παπακωνσταντίνου, Γ.(1994). Εξουσία και οργάνωση- διοίκηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα. Νέα Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη.  

Βαχαβιόλος, Ι.(1932). Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον. Επετηρίς της Δημοτικής εκπαιδεύ-

σεως. Τόμος Α. Αθήνα. Δημητράκος. 

Δημαράς, Α. (2013). Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Το ανακοπτόμενο άλμα. 

Τάσεις και αντιστάσεις στην Ελληνική Εκπαίδευση. 1833-2000. Αθήνα. Μεταίχμιο.  

Ευαγγελόπουλος, Σ. ( 1998). Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Αθήνα. Ελληνικά  Γράμ-

ματα. 

Κυπριανός, Π. (2004). Συγκριτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Αθήνα. Βιβλιό-

ραμα. 

Νόμος ΒΤΜΘ΄/1895 «Περί της Στοιχειώδους ή Δημοτικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 37 

Α΄/5-10-1895).  

Τζήκας, Δ. & Φασφαλής, Ν. (2009). «Η εποπτεία και η διοίκηση της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα». Μικρό ιστορικό του θεσμού των επιθωρητών. Ρόπτρο. 25. 

22-27. 

Τζουμελέα, Σ.Γ.& Παναγοπούλου, Π.Δ.(1933). Η εκπαίδευσή μας τα τελευταία 100 

χρόνια. Αθήνα.  

Τσουκαλάς, Κ. (1975). Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαι-

δευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1992). Εκδόσεις: Θεμέλιο 

1116

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Χαρίτος, Χ. Γ. (2009). Σελίδες εκπαιδευτικής ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας. Βόλος. 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.  

1117

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Ο προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολι-

κών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Συρμακέσης Στέφανος, Εκπαιδευτικός ΠΕ09/PhD στην Εκπαίδευση,  

e-mail: estebansir@yahoo.com . 

Δαβή Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ09, 

 e-mail: davieva@yahoo.com . 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης του στρατηγικού και 

του λειτουργικού προγραμματισμού και η διασύνδεσή τους με την διαδικασία της 

λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης. Αρχικά πραγματοποιήσαμε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση με 

σκοπό την εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων σύστημα, υποσύστημα, στρατηγι-

κός, λειτουργικός προγραμματισμός και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στην συνέ-

χεια  χρησιμοποιήσαμε ως ερευνητικό υλικό το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις λει-

τουργίες του προγραμματισμού και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διερευνή-

σαμε την ύπαρξη συνδέσεων ή ασυνεχειών μεταξύ του θεωρητικού πλαισίου και των 

νομοθετημάτων που αποτελούν το βασικό εργαλείο άσκησης της διοίκησης των σχο-

λικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  στην  Ελλάδα. Η επεξεργασία των 

σχετικών κειμένων έγινε με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Με την ολοκλή-

ρωση της εργασίας διαπιστώθηκε ότι ο αυστηρός συγκεντρωτικός χαρακτήρας του 

Συστήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Βθμιας Εκπαίδευσης ) εμποδίζει την ανάπτυ-

ξη στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας και περιορίζει τον ρόλο 

της στην εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνονται από το ανώτερο διοικητικό όργανο 

(Υ.Π.Ε.Θ). 

Λέξεις-κλειδιά: Προγραμματισμός, διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικός 

οργανισμός, διοίκηση εκπαίδευσης. 

Εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδευτικός οργανισμός, διοίκηση της εκπαίδευσης 

Ως εκπαιδευτικό σύστημα ορίζεται το σύνολο των οργανωτικών δομών και μαθησια-

κών διαδικασιών που χρησιμοποιεί μία κοινωνία για να παρέχει στα μέλη της συστη-

ματική και ελεγχόμενη εκπαίδευση  στους διαφόρους τομείς της ανθρώπινης δραστη-

ριότητας με σκοπό την διατήρηση των κοινωνικών δομών και αξιών οι οποίες την 

δικαιώνουν (Κάντας, 1990). 

Στην περίπτωση του Συστήματος  Οργάνωσης και Διοίκησης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης στην Ελλάδα εντοπίζονται ως υποσυστήματα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκ-

παίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας, και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 

επίπεδο Νομού οι οποίες περιλαμβάνουν τις σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελ-

ματικής εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και 

Καλλιτεχνικά Σχολεία, Ειδική Αγωγή  η οποία περιλαμβάνει ΕΕΕΕΕΚ, Ειδικά Γυ-

μνάσια, Ειδικά Λύκεια).   
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Η διοίκηση της εκπαίδευσης εντάσσει την οργάνωση στο πλαίσιο των βασικών λει-

τουργιών της (οι υπόλοιπες λειτουργίες της διοίκησης είναι ο σχεδιασμός - προγραμ-

ματισμός - λήψη αποφάσεων, η διαχείριση πόρων όπως είναι οι υλικοτεχνικές υποδο-

μές και το ανθρώπινο δυναμικό και ο έλεγχος - ανατροφοδότηση - πληροφόρηση) και 

έρχεται να  καθορίσει το περιεχόμενο της οργάνωσης δίνοντας απαντήσεις στα εξής 

ερωτήματα :  

Ποιοί είναι οι στόχοι ; 

Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι ; 

Πού θα επιτευχθούν ; 

Πότε θα επιτευχθούν ; 

Ποιοί θα συμμετέχουν ; 

Σχεδιασμός - Προγραμματισμός - Λήψη απόφασης 

Η λειτουργία του σχεδιασμού – προγραμματισμού αποτελεί την αναγκαία προϋπόθε-

ση για την επιβίωση και την διαρκή ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού διότι 

περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την λήψη των αποφάσεων που 

αναφέρονται στον προσδιορισμό των στόχων και στην σύνταξη των εναλλακτικών 

προγραμμάτων δράσης (υλοποίησης των στόχων). 

Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός δεν είναι δύο ταυτόσημες έννοιες αλλά διαφο-

ροποιούνται ως προς το περιεχόμενο τους. Η λειτουργία του σχεδιασμού (planning) 

συνθέτει την αποστολή του οργανισμού, τον κεντρικό σκοπό που αποτελεί τον λόγο 

ύπαρξης του οργανισμού (Everard & Morris, 1999),  βοηθά τα διοικητικά στελέχη να 

σκέφτονται ευρύτερα και να προετοιμάζουν τις εξελίξεις αντί να τις ακολουθούν (Σα-

ΐτης, 2005). Αντίθετα η λειτουργία του προγραμματισμού ποσοτικοποιεί την αποστο-

λή με την διατύπωση αντικειμενικών στόχων σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

χρονικό ορίζοντα. Ο προγραμματισμός διακρίνεται σε στρατηγικό και λειτουργικό .  

Ο στρατηγικός προγραμματισμός αναφέρεται σε αντικειμενικούς στόχους ή στόχους 

επιτελικού χαρακτήρα με μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης. Χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα στρατηγικού στόχου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότη-

τας και της κριτικής σκέψης των μαθητών με την καθιέρωση του θεσμού του Ενιαίου 

Λυκείου (Νόμος 2525/1997, άρθρο 1) .  

Ο λειτουργικός προγραμματισμός αναφέρεται σε αντικειμενικούς στόχους ή στόχους 

λειτουργικού χαρακτήρα με βραχυχρόνιο ή μεσοπρόθεσμό ορίζοντα υλοποίησης . 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι στόχοι που αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών της Β/θμιας εκπαίδευσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι στόχοι που καθο-

ρίζονται τόσο σε επίπεδο στρατηγικού όσο και σε επίπεδο λειτουργικού προγραμμα-

τισμού θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, ρεαλιστικοί και με 

χρονοδιάγραμμα (Μπρίνια, 2008: σ.118) . 
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Τα στάδια υλοποίησης της λειτουργίας του σχεδιασμού-προγραμματισμού είναι τα 

ακόλουθα : 

1. Η ανάλυση περιβάλλοντος που πραγματοποιούν τα στελέχη του οργανισμού προ-

κειμένου να εντοπίσουν τις αδυναμίες και τις δυνατότητες, τι ευκαιρίες και τις απει-

λές που αντιμετωπίζει ο οργανισμός (Αθανασούλα-Ρέπα, Δακοπούλου, Κουτουζής, 

Μαυρογιώργος & Χαλκιώτης, 2008: σ. 56) . 

2.  Η διατύπωση της αποστολής του οργανισμού δηλαδή του γενικού σκοπού που ε-

μπεριέχει αξίες και προσδοκίες των μελών του οργανισμού. Θεωρούμε χρήσιμο να 

αναφέρουμε ότι συχνά στην βιβλιογραφία η διατύπωση της αποστολής αναφέρεται ως 

πρώτο στάδιο και στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση περιβάλλοντος (Κουτουζής, 

1999: σ.49-53) . 

3.  Ο ποσοτικός και ποιοτικός καθορισμός της αποστολής μέσω της περιγραφής των 

στρατηγικών και λειτουργικών στόχων . 

4.  Η κατάρτιση εναλλακτικών προγραμμάτων δράσης για την επίτευξη των στόχων. 

5. Η λήψη αποφάσεων που περιλαμβάνει την επιλογή του καλύτερου δυνατού εναλ-

λακτικού προγράμματος δράσης σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω περιγραφή των σταδίων υλοποίησης του προ-

γραμματισμού, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι το τελικό στάδιο υλοποίησης 

του αλλά εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα στάδια διότι τα στελέχη των επιτελι-

κών και λειτουργικών μονάδων διοίκησης καλούνται να απορρίψουν και ταυτόχρονα 

να συμφωνήσουν στους σκοπούς και στους επιμέρους στόχους καθώς και στα προτει-

νόμενα προγράμματα δράσης. Επίσης καλούνται να ενεργοποιήσουν την δεύτερη 

διάσταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορά στην επίλυση προβλημάτων 

που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της υλοποίησης των προγραμμάτων δράσης 

για την επίτευξη των στόχων. (Αθανασούλα-Ρέπα, Δακοπούλου, Κουτουζής, Μαυρο-

γιώργος & Χαλκιώτης, 2008: σ. 75) . 

Σύμφωνα με τους Montana και Charnov (2011) οι αποφάσεις διακρίνονται, σε στρα-

τηγικές οι οποίες αφορούν και επηρεάζουν την επιλογή των στρατηγικών στόχων και 

των προγραμμάτων δράσης για την επίτευξή τους, σε διαχειριστικές που αφορούν την 

υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων -π.χ η ίδρυση τμημάτων επιμόρφωσης ενη-

λίκων (Κουτουζής, 1999: σ.206)- και σε λειτουργικές που αφορούν την καθημερινή 

λειτουργία των οργανισμών. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οργανισμών της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσε να είναι η κατανομή των μαθητών σε 

τμήματα και ο καθορισμός των τμημάτων ανά τάξη. Ειδικότερα θα μπορούσε να υ-

ποστηριχθεί ότι οι αποφάσεις ενός εκπαιδευτικού οργανισμού εντάσσονται σε ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τις 

εκπαιδευτικές, τις παιδαγωγικές και τις διοικητικές δραστηριότητες (Πετρίδου, 2005: 

σ.6). Παραδείγματα δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στις βασικές 

κατηγορίες που αναφέραμε προηγουμένως είναι οι πολιτιστικές και οι σχολικές δρα-

στηριότητες (π.χ εκδρομές), τα θέματα υγιεινής και καθαριότητας του σχολείου, η 
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ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική κοινωνία κ.λ (Λαΐνας 2000: σ. 

19). 

Η διαδικασία λήψης μίας απόφασης  περιλαμβάνει την  εφαρμογή συγκεκριμένων 

σταδίων που είναι (Everard & Morris, 1999· Κατσαρός, 2008): 

Α. Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με σκοπό την αναγνώριση του προ-

βλήματος ή την αναγνώριση ευκαιριών.  

Β. Η ανάλυση του προβλήματος και ο προσδιορισμός των αναγκών δηλαδή των στό-

χων που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα (Everard & 

Morris, 1999: σ.69 . 

Γ. Η ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων δράσης. 

Δ. Η επιλογή τρόπου δράσης (λύσης) με την χρήση ευκταίων κριτηρίων ((Everard & 

Morris, 1999: σ.71. 

Ε. Η εκτέλεση των αποφάσεων που πραγματοποιείται με τον καθορισμό των συμμε-

τεχόντων, τον προσδιορισμό των ενεργειών που αναλαμβάνουν και τον χρόνο υλο-

ποίησης του. 

Στ. Ο έλεγχος, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η ανατροφοδότηση. 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνουν τα προαναφερό-

μενα στάδια. Σύμφωνα με τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994) είναι το αυ-

ταρχικό, -η απόφαση λαμβάνεται από το ανώτερο ιεραρχικό όργανο χωρίς διαβού-

λευση. Στην συνέχεια εκχωρεί συγκεκριμένο βαθμό εξουσίας και ευθύνης- αρμοδιο-

τήτων σε κατώτερα διοικητικά όργανα (Αθανασούλα-Ρέπα, Δακοπούλου, Κουτουζής, 

Μαυρογιώργος & Χαλκιώτης, 2008: σ. 77)-, το συμβουλευτικό -η απόφαση λαμβάνε-

ται από τον ηγέτη αφού έχει λάβει υπόψη τις απόψεις των συνεργατών του- και το 

συμμετοχικό -η απόφαση λαμβάνεται με την συνεργασία των μελών της ομάδας-. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των βασικών στοιχείων που περιγράφουν την δια-

δικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 

θα αναφερθούμε στο περιβάλλον που λειτουργούν και αναπτύσσονται οι εκπαιδευτι-

κοί οργανισμοί. Αυτό το περιβάλλον διακρίνεται σε εσωτερικό (περιλαμβάνει π.χ το 

ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική υποδομή, τις ομάδες που δημιουργούνται) και 

εξωτερικό περιβάλλον (περιλαμβάνει π.χ τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητικού 

δυναμικού, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, την τοπική κοινωνία κ.λ) και μπορεί να επι-

δράσει άμεσα (συμμετοχή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στην λήψη αποφά-

σεων) ή έμμεσα (π.χ μέσω της κουλτούρας της τοπική κοινωνίας) . 

Ο προγραμματισμός και η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργί-

ας των δημόσιων σχολείων τη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντάσσονται ορ-

γανωτικά στο Σύστημα της Οργάνωσης και Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης που αποτελείται από τις αποσυγκεντρωμένες διοικητικές δομές (Περιφερεια-
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κές διευθύνσεις εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε επίπεδο Νομού) οι ο-

ποίες έχουν περιορισμένο βαθμό αυτονομίας στην λήψη αποφάσεων και αναλαμβά-

νουν αρμοδιότητες εκτελεστικού, εποπτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα (Συρμακέσης, 

2015: σ.86 και σ.91) ενώ η λήψη αποφάσεων επιτελικού χαρακτήρα πραγματοποιεί-

ται από το Υ.Π.Ε.Θ  (ν. 1566/1985, ν. 2525/1997, ν. 2986/2002) . 

Παρά τις προσπάθειες, σε επίπεδο διακηρύξεων (ν.2986/2002), το μεγαλύτερο εύρος 

των αρμοδιοτήτων που άπτονται της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ανατίθεται στο 

Υ.Π.Ε.Θ. και ταυτόχρονα διατηρείται η νομικίστική αντίληψη για την άσκηση της 

διοίκησης της εκπαίδευσης (Αλεξιάδης & Περιστέρας, 1997: σ.27) με την έκδοση με-

γάλου αριθμού νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και ερμηνευτικών εγκυκλίων. Εν-

δεικτική είναι η πολυνομία που διέπει την κατασκευή και αλλαγή των οργανωτικών 

δομών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Συρμακέσης, 2015: σ.95) που ακολουθεί 

την αλλαγή της εκάστοτε διοικητικής (και πολιτικής) ηγεσίας του Υ.Π.Ε.Θ.  Αυτά τα 

χαρακτηριστικά μετατρέπουν τις σχολικές μονάδες της Βθμιας εκπαίδευσης σε διοι-

κητικές μονάδες εκτελεστικού χαρακτήρα διότι περιορίζουν το περιεχόμενο του προ-

γραμματισμού και κατ’ επέκταση το είδος των αποφάσεων που λαμβάνονται από αυ-

τές. 

Το περιεχόμενο του στρατηγικού προγραμματισμού και λειτουργικού προγραμματι-

σμού και κατ’ επέκταση των προγραμμάτων εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και διοι-

κητικών δράσεων  καθορίζεται από το Υ.Π.Ε.Θ με την έκδοση νόμων, προεδρικών 

διαταγμάτων και ερμηνευτικών εγκυκλίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 

οι ν.1566/1985, 2525/1997 και 2640/1998 που καθιερώνουν διαφορετικούς τύπους 

σχολείων και τα προεδρικά διατάγματα που ακολουθούν για τα προγράμματα σπου-

δών και την αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Σε αυτά τα νομοθετικά κείμενα ορίζο-

νται οι στρατηγικοί στόχοι αλλά και οι λειτουργικοί στόχοι των νέων τύπων σχολείων 

και διαμορφώνονται τα προγράμματα δράσης (π.χ προγράμματα σπουδών) για την 

επίτευξη τους. Συνεπώς η σχολική μονάδα καλείται να υλοποιήσει και όχι να σχεδιά-

σει και να προγραμματίσει σε επίπεδο στόχων.  

Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ο περιορισμένος βαθμός αυτονομίας της σχολικής 

μονάδας στην σύνταξη λειτουργικού σχεδιασμού που σχετίζεται με την εφαρμογή 

των αποφάσεων που λαμβάνονται στην ανώτερη διοικητική μονάδα (Υ.Π.Ε.Θ) για 

την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Συστήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτός ο περιορισμένος βαθμός αυτονομίας εντοπίζε-

ται στα σχετικά άρθρα του ν. 1566/1985 αλλά και στον ν.1340/16-10-2002 τ.Β’ που 

αναφέρονται στο καθηκοντολόγιο των διευθυντών, υποδιευθυντών και του Συλλόγου 

διδασκόντων και περιλαμβάνει κυρίως την ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών, την 

σύνταξη εβδομαδιαίου, ωρολογίου προγράμματος, την ανάθεση μαθημάτων σχολι-

κών γιορτών και την κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα.  

Συνεπώς διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει συμπληρωματική σχέση μεταξύ στρατηγικού 

και λειτουργικού προγραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας ενώ περιορίζεται ο 

ρόλος της στην υλοποίηση του λειτουργικού προγραμματισμού με την λήψη και ε-

φαρμογή αποφάσεων διαχειριστικού χαρακτήρα και βραχυπρόθεσμού ορίζοντα. Δεν 
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είναι μόνον το αυστηρά συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης και οργάνωσης της Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμποδίζει την χάραξη στρατηγικού προγραμματισμού 

από την σχολική μονάδα αλλά ταυτόχρονα είναι και οι δομικές αδυναμίες που αντιμε-

τωπίζει το σύστημα στις επιμέρους λειτουργίες τους. Χαρακτηριστική περίπτωση εί-

ναι η έμφαση που δίνεται στην εποπτική-ελεγκτική λειτουργία εφαρμογής εκπαιδευ-

τικών, παιδαγωγικών και κυρίως διοικητικών αποφάσεων που λαμβάνονται σε κε-

ντρικό επίπεδο και η υποβάθμιση της λειτουργίας του προγραμματισμού σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας (Συρμακέσης, 2015) . 

Η λήψη αποφάσεων όπως προαναφέρθηκε  αποτελεί το πέμπτο (5) στάδιο υλοποίη-

σης της λειτουργίας του προγραμματισμού ενός οργανισμού. Σε αυτό το στάδιο οι 

συμμετέχοντες στην λήψη αποφάσεων καλούνται να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή 

αναφορικά με την επίτευξη των στόχων στρατηγικού και λειτουργικού χαρακτήρα .  

Σύμφωνα με τους ν.1566/1985 (άρθρο 11), ν.1340/2002 (άρθρα 27, 28, 36, 37) και 

ν.1180/2010 (τροποποιήσεις του ν. 1340/2002) εκχωρείται συγκεκριμένος βαθμός 

εξουσίας και αρμοδιοτήτων στον διευθυντή και στο σύλλογο διδασκόντων με σκοπό 

την λήψη αποφάσεων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την χορήγηση εντολών και την 

διαχείριση καταστάσεων που αφορούν την σχολική μονάδα .  

Στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της σχολικής μονάδας συμμετέχουν όλοι οι εκ-

παιδευτικοί που είναι μόνιμα ή προσωρινά τοποθετημένοι στην σχολική μονάδα με 

δικαίωμα ψήφου ενώ η συμμετοχή άλλων φορέων όπως του συλλόγου κηδεμόνων 

είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και περιορίζεται συνήθως στην παροχή υλικής βο-

ήθειας στις περιπτώσεις ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης εκτάκτων κατα-

στάσεων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα. Έχοντας ως δεδομένο τον αυστηρά 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα του Συστήματος Οργάνωσης και Διοίκησης της Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων περιορίζονται στην 

λήψη αποφάσεων διαχειριστικού χαρακτήρα με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα διάρκειας 

ενός διδακτικού έτους .  

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την λειτουργία της σχολικής μονάδας μπορεί να 

είναι προγραμματισμένες και εντάσσονται στον αρχικό προγραμματισμό διαχειριστι-

κού χαρακτήρα (π.χ ορισμός υπευθύνων τμημάτων) αλλά και απρογραμμάτιστες (πχ 

διαχείριση κρίσεων όπως περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, καταλήψεων, επιβολή 

ποινών). Κατά την διάρκεια της διαδικασίας λήψης τέτοιων αποφάσεων συμμετέχουν 

ο παιδαγωγικά υπεύθυνος σχολικός σύμβουλος, ο ρόλος του οποίου είναι κυρίως 

συμβουλευτικός . 

Σύμφωνα με τους ν.1566/1985, 3467/2006 και 3848/2010 ο Σύλλογος διδασκόντων 

είναι το κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Ως 

πρόεδρος και κύριος εισηγητής στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων της 

σχολικής μονάδας ορίζεται ο διευθυντής του σχολείου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 

κατά πλειοψηφία ενώ ο διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα διπλής ψήφου μόνο στην 

περίπτωση ισοψηφίας. Παρά την πρόθεση του νομοθέτη να ενισχύσει το δημοκρατικό 

μοντέλο διοίκησης αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην λή-
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ψη αποφάσεων, παρατηρούμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της έλλειψης στρατηγι-

κού προγραμματισμού μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και την καθιέρωση του αυστηρά 

συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης που δίνει έμφαση στην λειτουργία ελέγχου ε-

φαρμογής των αποφάσεων που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων περιορίζεται και από το φαι-

νόμενο ομαδικής σκέψης που καλλιεργείται σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Συρμακέ-

σης 2015). 

Γενικά Συμπεράσματα 

Διαπιστώνουμε ότι η κυριαρχία του αυστηρά συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης 

που ασκείται με την  εφαρμογή πολλών και αλληλοκαλυπτόμενων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών (π.χ η πολυνομία) οδηγεί στην κυριαρχία των επιμέρους στοιχείων του 

λειτουργικού προγραμματισμού στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις αποφάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα που λαμβάνονται με βραχυχρό-

νιο ορίζοντα. Ουσιαστικά η σχολική μονάδα δεν καθορίζει τους στόχους αλλά εφαρ-

μόζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα ανώτερα διοικητικά όργανα του συστή-

ματος. 

Οι προσπάθειες, που επιχειρούνται σε νομοθετικό επίπεδο, για την ενίσχυση του δη-

μοκρατικού μοντέλου διοίκησης της σχολικής μονάδας προσκρούουν στον συγκε-

ντρωτικό μοντέλο διοίκησης που ενισχύει την εποπτική λειτουργία σε επίπεδο σχολι-

κής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου δίνεται έμφαση στην εφαρμογή των 

κεντρικά λαμβανόμενων αποφάσεων που βασίζονται στην ανάλυση περιβάλλοντος η 

οποία υλοποιείται μέσα από μία κάθετη από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία των 

διαφορετικών μονάδων διοικητικής ιεραρχίας. Χαρακτηριστικά μέσα της συγκεκρι-

μένης μορφής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από την σχολική μονάδα είναι το 

πρόγραμμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (My school) ή οι καταστάσεις παρα-

κολούθησης της διδακτέας ύλης των μαθημάτων. 
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Οι αντιλήψεις διευθυντών και υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων για τη Συ-

μπεριληπτική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας 

Κωλέττη Ελένη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

kkeleni02@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αφορά στις αντιλήψεις των διευθυντών και υποδιευθυντών Δημο-

τικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

Αποτελεί μελέτη με τη χρήση ερωτηματολογίου και με ποσοτική μέθοδο ανάλυσης 

των ερευνητικών δεδομένων. Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας είναι διευθυντές και 

υποδιευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στις σχολικές μονάδες 

της Αιτωλοακαρνανίας. Το τελικό δείγμα διαμορφώθηκε από τη συμμετοχή στη δειγ-

ματοληψία 113 ατόμων. Η συγκεκριμένη δοκιμαστική φάση έλαβε χώρα τον μήνα 

Οκτώβριο του 2015. Καταδείχθηκε ότι το διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονά-

δας, το οποίο αποτελεί και τον μοχλό προώθησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, 

παράλληλα λειτουργεί και ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την εφαρμογή της «εκπαί-

δευσης χωρίς αποκλεισμούς», λόγω της αντίληψης και της συμπεριφοράς του. Οι 

διευθυντές και οι υποδιευθυντές διάκεινται αρνητικά προς τη συμμετοχική εκπαίδευ-

ση και γενικότερα στην πρακτική της ένταξης, προφανώς λόγω της σύγχυσης που ε-

πικρατεί ως προς τον εννοιολογικό ορισμό των εννοιών. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: συμπερίληψη, συμμετοχική εκπαίδευση, μη αποκλεισμός 

Εισαγωγή 

Η διερεύνηση της έννοιας συμπερίληψη στην εκπαιδευτική πράξη αποτελεί  πρόκλη-

ση (Ainscow, 2007; Ainscow, 2005) σε μια εποχή που καθημερινά, υπό το πρίσμα 

της παγκόσμιας κρίσης και κοινωνικο-πολιτισμικής ρευστότητας, ο τύπος και τα μέ-

σα ενημέρωσης αντικατοπτρίζουν το αίσθημα του βαθύτερου διαχωρισμού και κοι-

νωνικής ανισότητας των τελευταίων δεκαετιών. Παραδείγματα που εστιάζουν στην 

διαφορετικότητα, τον αποκλεισμό και την πολυμορφία αναφέρονται καθημερινά και 

σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αναρωτηθεί κανείς, αν η έννοια συμπερίληψη αποτελεί μια 

μορφή ουτοπίας. Απαιτείται γενικότερη αλλαγή της κοινωνικής κουλτούρας και ανα-

διοργάνωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, τόσο σε επίπεδο κατάρτισης αναλυτικών 

προγραμμάτων, όσο και σε επίπεδο υλοποίησής τους (Armstrong, 2003; Ainscow, 

2005). Διεθνώς όλο και περισσότερο θεωρείται ως μια μεταρρύθμιση που υποστηρί-

ζει και καλωσορίζει τη διαφορετικότητα μεταξύ όλων των εκπαιδευομένων 

(Ainscow, 2005). 

 Όπως όμως αναφέρει ο Corbett (2001), ο μελετητής της συμπεριληπτικής εκπαίδευ-

σης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για μια αναπόφευκτα άπιαστη και πο-

λύπλοκη υπόθεση (Zoniou-Sideri, & Vlachou, 2006). 
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Το πρόβλημα της έρευνας 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών γίνεται αρκετός λόγος στον εκπαιδευτικό χώ-

ρο για τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτή η 

συζήτηση έχει ενταθεί λόγω της δέσμευσης της εκπαιδευτικής πολιτικής για κοινωνι-

κή ένταξη, και «χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση» (Σούλης, 2000:35). Το περιεχόμε-

νο της συζήτησης δεν αφορά στην αρχή της «συμμετοχικής εκπαίδευσης» αλλά στον 

βαθμό υλοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη. Όπως αναφέρει ο Barton (1998) αυ-

τό που απηχεί τις φιλοδοξίες της Διακήρυξης της Σαλαμάνκα, είναι ότι η συμπεριλη-

πτική εκπαίδευση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ο τρόπος να οδηγηθούμε σε μια κοινω-

νία χωρίς αποκλεισμούς.  

Η διερεύνηση αυτού του παιδαγωγικού μοντέλου αποτελεί κοινωνική επιταγή για την 

ουσιαστικότερη κατανόηση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης συμβάλλοντας στην 

ορθή εφαρμογή του παραβλέποντας τους ανασταλτικούς παράγοντες, όπως η περιθω-

ριοποίηση, η κοινωνική απομόνωση και αποκλεισμός και προτάσσοντας την ενίσχυ-

ση και αξιοποίηση των ατομικών δυνατοτήτων. Ως θέμα, βέβαια, «η εκπαίδευση χω-

ρίς αποκλεισμούς» προσφέρει μια ισχυρή οπτική μέσω της οποίας μπορούμε να δού-

με πτυχές όχι μόνο της ειδικής εκπαίδευσης αλλά και τις πολιτισμικές αξίες και πρα-

κτικές της γενικής εκπαίδευσης (Booth, 2000; Fuchs & Fuchs1994; Scruggs και 

Mastropieri, 1996). 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Με βάση την προηγηθείσα προβληματική σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

διερευνήσει τις αντιλήψεις των διευθυντών και υποδιευθυντών για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση. Ειδικότεροι στόχοι της είναι: α) να καταγράψει πώς εκλαμβάνουν την 

έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, β) να διερευνήσει κατά πόσο υποστηρίζε-

ται και προωθείται η συμπεριληπτική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο, γ) να εντο-

πίσει με ποιους τρόπους επηρεάζει την εκπαιδευτική πράξη και δ) να μελετήσει κατά 

πόσο αμφισβητείται η εφαρμογή της. 

Περιορισμοί και σπουδαιότητα της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα οι περιορισμοί, αφορούν στο δείγμα της, το οποίο αποτελείται 

μόνο από διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επί-

σης, το δείγμα δεν αφορά σε δημοτικά σχολεία όλης της Ελλάδας, αλλά μόνο του νο-

μού Αιτωλοακαρνανίας. Το γεγονός αυτό δε μας επιτρέπει να εξάγουμε γενικά συ-

μπεράσματα, ωστόσο μας επιτρέπει να διακρίνουμε την τάση που επικρατεί συγκε-

κριμένα στα δημοτικά της Αιτωλοακαρνανίας. 

Σημασιολογική διασαφήνιση των όρων 

Σύμφωνα με τους Barton & Armstrong (2007), όπως αναφέρεται στη Ζώνιου-Σιδέρη 

(2012), οι διαφορετικοί όροι και οι διαφορετικές ερμηνείες που το εννοιολογικό πε-

ριεχόμενο της ενταξιακής εκπαίδευσης επιδέχεται αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκό-
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τητα των κοινωνικο-ιστορικών πλαισίων  που κάθε φορά αναφέρεται.  

Χωρίς εννοιολογική διαφοροποίηση στην ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται 

και οι όροι «ενσωμάτωση», «ένταξη» «ισότιμη συνεκπαίδευση» (Ημέλλου, 2011; 

Πολυχρονοπούλου, 1999), «Παιδαγωγική της Ένταξης» (Σούλης, 2002:16), οι οποίοι 

όμως αν και αποτελούν εννοιολογική εξέλιξη ο ένας του άλλου δεν ταυτίζονται μετα-

ξύ τους (Σούλης, 2008:48). 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση διαφέρει από την έννοια της ένταξης που τείνει να ε-

πικεντρωθεί περισσότερο στη φυσική παρουσία και τη διασφάλιση συνύπαρξης των 

παιδιών με ή χωρίς αναπηρία στα γενικά σχολεία και όχι στην παροχή ίσων εκπαιδευ-

τικών ευκαιριών και την εξασφάλιση μαθησιακού αποτελέσματος (Χαρούπιας, 2003). 

Η συνεκπαίδευση προϋποθέτει την ένταξη, αλλά η ένταξη δεν προεξοφλεί τη συνεκ-

παίδευση. Η φοίτηση παιδιών με αναπηρία στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όταν 

δεν υποστηρίζεται συστηματικά θεωρείται ένταξη και μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύ-

τερες διακρίσεις (Χαρούπιας, 2003).    

Πράγματι, είτε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μαθαίνουν είτε όχι, το σύστημα ένταξης 

εξαρτάται κυρίως από αυτά και  λιγότερο από τις προσπάθειες των δάσκαλων και του 

λοιπού προσωπικού, δεδομένων των απαιτήσεων. Όταν λοιπόν παρουσιάζονται προ-

βλήματα, το φταίξιμο μπορεί να συνδεθεί με το παιδί και όχι με τους εκπαιδευτικούς 

ή το εκπαιδευτικό σύστημα. Μια ενταξιακή προσέγγιση στην εκπαίδευση εκλαμβάνει 

την ποικιλομορφία ως πρόβλημα που πρέπει να ξεπεραστεί, καθώς επίσης και ως συ-

νολική επιβάρυνση καθώς απαιτεί επισταμένη προσοχή από τον εκπαιδευτικό, ο ο-

ποίος πρέπει να αφιερώσει χρόνο από αυτόν που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του 

ημερήσιου προγράμματος των υπολοίπων μαθητών.  

Αντίθετα, η συμπερίληψη αναφέρεται στο δικαίωμα κάθε παιδιού να συμμετάσχει 

στην εκπαίδευση και να ωφελείται σε ισότιμη βάση με τους συμμαθητές του. Η συ-

μπεριληπτική προσέγγιση τονίζει το καθήκον των σχολείων και εκπαιδευτικών συ-

στημάτων γενικότερα να προσαρμοστούν να δεχθούν όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις 

και αποκλεισμούς (Savolainen &  Alasuutari, 2000). 

Η ενταξιακή προσέγγιση εκλαμβάνει το μαθητή με αναπηρία ως πρόβλημα που ως 

τέτοιο απαιτεί ειδικό δάσκαλο (Λαχανά & Ευσταθίου, 2015) ακόμη ότι δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί και να επιδείξει μαθησιακά αποτελέσματα, έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, 

χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό, δεν μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα  του γενι-

κού σχολείου. 

Η συμπεριληπτική προσέγγιση αντιθέτως εστιάζει στα προβλήματα που απορρέουν 

γενικότερα από τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως η κακής ποιότη-

τας παροχή εκπαίδευσης, η έλλειψη διδακτικών βοηθημάτων και εξοπλισμού, οι ά-

καμπτες μέθοδοι διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών, το γεγονός ότι εκπαι-

δευτικοί και σχολείο δεν υποστηρίζονται, οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην αναπηρία και τη διαφορετικότητα, η μη εμπλοκή των γονέων, το απρόσιτο περι-
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βάλλον, η επανάληψη των τάξεων και η εγκατάλειψη του σχολείου. 

  Συζήτηση 

Εξετάζοντας τις απόψεις των διευθυντών και υποδιευθυντών για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι  αφορά στη   δημιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών μάθησης για μαθητές με αναπηρία  και στη διαμόρφωση  των  

προϋποθέσεων για τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης όλων των μαθητών. Επίσης, 

ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μια προσέγγιση που εξασφαλίζει την παρου-

σία, τη συμμετοχή και την πρόοδο όλων των μαθητών στην εκπαίδευση  και τονίζει 

τις ευκαιρίες για ισότιμη συμμετοχή σε ένα κοινό πλαίσιο μάθησης, θέση που συμ-

φωνεί με ερευνητικά συμπεράσματα ελληνικών ερευνών (Αγγελίδης, 2011; Σούλης, 

2008; Zoniou-Sideri, & Vlachou, 2006).  

Ενώ λοιπόν διαφαίνεται ότι η πλειονότητα του δείγματος 83% έχει κατανοήσει το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εξετάζοντας τις απόψεις 

τους ως προς τον τρόπο εφαρμογής της και συγκεκριμένα για τις δομές της ειδικής 

αγωγής στο γενικό σχολείο, όπως τα τμήματα ένταξης και η παράλληλη στήριξη, οι 

απαντήσεις σε πολύ υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος τοποθετούνται 

υπέρ της άποψης ότι εξυπηρετούν την πορεία προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

 Η πλειονότητα των διευθυντών και υποδιευθυντών  δηλώνει  ότι οι παραπάνω δομές 

δεν αναπαράγουν τη διαχωριστική εκπαίδευση στο γενικό σχολείο  και  δεν  οδηγούν 

στην περιθωριοποίηση  και τον περιορισμό των μετέπειτα ευκαιριών στη ζωή των 

μαθητών που υποστηρίζονται από αυτές. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ενώ η συμπερί-

ληψη ως φιλοσοφία βρίσκει τους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολείων υπο-

στηρικτές της, διαπιστώνεται ότι ο τρόπος εφαρμογής της δεν έχει καταστεί σαφής. 

Το διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας, το οποίο αποτελεί και τον μοχλό 

προώθησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, παράλληλα λειτουργεί και ως το με-

γαλύτερο εμπόδιο (Mittler, 2000; Ainscow, 2005) για την εφαρμογή της «εκπαίδευ-

σης χωρίς αποκλεισμούς», λόγω της αντίληψης και της συμπεριφοράς τους (Mittler, 

2000:8 Ainscow, 2005). 

Το διοικητικό προσωπικό διάκειται αρνητικά προς τη συμμετοχική εκπαίδευση 

(Clark, Millward & Robinson, 1999) και θετικότερα στην πρακτική της ένταξης 

(Hegarty, 1993), προφανώς λόγω της σύγχυσης που επικρατεί ως προς την εννοιολο-

γική αποσαφήνιση (Evans & Lunt, 2000). Στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν όλοι οι εκ-

παιδευτικοί κοινή αντίληψη για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση κατέληξαν και οι 

Padeliadou και Lampropoulou (1997) αλλά και οι Angelides, Stylianou & Gibbs 

(2006). Οι Vaughn, Schumm, Jallad, Slusher και Saumell (1996) κατέληξαν ότι ακό-

μη και οι θετικά κείμενοι απέναντι στη συνεκπαίδευση δήλωσαν ανεπαρκείς να αντα-

ποκριθούν στην εφαρμογή της και δεν την προτείνουν ως την κατάλληλη εκπαιδευτι-

κή πρόταση για μαθητές με αναπηρία. Η έρευνα της Ρήγα (1997) επίσης κατέγραψε 

την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαί-

δευσης. Επίσης οι Savolainen & Alasuutar, (2000) κατέληξαν, ότι πολλοί εκπαιδευτι-
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κοί δεν συμφωνούν πλήρως με το μοντέλο της συμπερίληψης και δεν πιστεύουν ότι 

μπορεί να εφαρμοστεί.  

Διαφαίνεται λοιπόν ότι η εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δεν είναι απο-

δεκτή στον ίδιο βαθμό από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας προφανώς διότι 

ένα μέρος των εκπαιδευτικών είναι επιφυλακτικοί και διατυπώνουν αντιρρήσεις ως 

προς τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει. Έρευνα του Kataoka και των συνερ-

γατών  του κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ανέτοιμοι να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των τάξεων που παρουσιάζουν ανομοιογένεια ως προς τη σύνθεση του 

μαθητικού πληθυσμού τους και όταν σε αυτές φοιτούν μαθητές με αναπηρία δηλώ-

νουν ότι διακατέχονται από άγχος και αισθάνονται αναποτελεσματικοί ως προς τον 

σωστό χειρισμό τους (Kataoka et al., 2004). 

Εξετάζοντας τις απόψεις των διευθυντών και υποδιευθυντών για την ακαδημαϊκή επί-

δοση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η πλειονότητα των ερωτηθέντων δη-

λώνουν ότι κυρίως αυξάνεται η αυτοεκτίμηση αυτών των παιδιών, όταν συμπεριλαμ-

βάνονται  στις γενικές τάξεις, αλλά επίσης ότι είναι δυνατή και η ακαδημαϊκή πρόο-

δος, η οποία μάλιστα  βελτιώνεται όταν ενσωματώνονται στη γενική τάξη. Η θέση 

αυτή συμφωνεί με τα ερευνητικά συμπεράσματα του Σούλη, (2008). Σε έρευνα των 

Zoniou-Sideri & Vlachou, (2006) η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε, ότι τα 

οφέλη για μαθητές με αναπηρία αφορούν κυρίως στην κοινωνικοποίηση και στην 

κοινωνική αποδοχή και όχι τόσο στο γνωστικό επίπεδο. Έρευνα του Meltzer και των 

συνεργατών του  σχετικά με την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών με αναπηρία κα-

τέληξε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επηρεάζονται από την αναπηρία των μαθητών αλλά 

από την επίδοσή τους στον ακαδημαϊκό τομέα. Μαθητές με αναπηρία οι οποίοι αντα-

ποκρίνονται ικανοποιητικά στα γνωστικά αντικείμενα επιβραβεύονται από τους εκ-

παιδευτικούς για την προσπάθεια και το αποτέλεσμά της και θεωρούνται ικανοί 

(Meltzer, et al., 2004).  

Εξετάζοντας τις απόψεις των διευθυντών και υποδιευθυντών, σχετικά με τον ρόλο 

τους στην αντιμετώπιση μαθητών με αναπηρία, προκύπτει ότι στηρίζουν τους εκπαι-

δευτικούς που έχουν στο τμήμα τους μαθητές με αναπηρία και φροντίζουν να παρέ-

χουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις με την προμήθεια κατάλληλων υλικών και εξο-

πλισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώ-

νει ότι δεν έχει υλοποιήσει ενδοσχολική επιμόρφωση σε θέματα συμπεριληπτικής εκ-

παίδευσης.  

Οι διευθυντές και υποδιευθυντές κάτοχοι δεύτερου πτυχίου αναφορικά με τους τρό-

πους αντιμετώπισης μαθητών με αναπηρία τονίζουν ότι προσανατολίζουν τις προ-

σπάθειές τους, ώστε αυτοί οι μαθητές να γίνουν αποδεκτοί από τους συμμαθητές 

τους.  Διευθυντές και υποδιευθυντές με διετή μετεκπαίδευση στη γενική αγωγή δη-

λώνουν ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

αυτών των παιδιών και αισθάνονται ότι εύκολα διαψεύδονται όταν διδάσκουν σε αυ-

τά.  
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Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι διευθυντές και υποδιευθυντές, οι οποίοι είναι κάτο-

χοι μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό της ειδικής α-

γωγής δηλώνουν ότι αισθάνονται ότι πολύ εύκολα  διαψεύδονται, όταν διδάσκουν 

μαθητές με αναπηρία και εισηγούνται πολύ εύκολα την παραπομπή τους στα οικεία 

ΚΕΔΔΥ. Προφανώς η στάση αυτή δικαιολογείται  από απογοήτευση που βιώνουν και 

το άγχος από το οποίο διακατέχονται όταν δεν πετυχαίνουν τα αναμενόμενα αποτελέ-

σματα στο διδακτικό τους έργο (Soodak, Podell & Lehman, 1998).  Η έρευνα των 

(Meltzer, et al., 2004) επίσης κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής εκφρά-

ζουν γενικότερη ανησυχία για την ποιότητα της δουλειάς τους σε μαθητές με αναπη-

ρία, αλλά και την πρόοδο των μαθητών αυτών στη γενική τάξη. Σε έρευνα των 

(Kataoka et al., 2004) διαπιστώνεται η ανησυχία που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί α-

ναφορικά με την προετοιμασία τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτι-

κές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία αλλά και για τον χρόνο που πρέπει να διαθέ-

σουν μέσα στην τάξη σε αυτούς τους μαθητές. Οι Soodak, Podell και Lehman (1998), 

κατέληξαν ότι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν θετικότερη στάση απέναντι στη συμπερι-

ληπτική εκπαίδευση, όταν οι μαθητές εμφανίζουν ελλείμματα  κοινωνικά παρά ακα-

δημαϊκά.  

Αναφορικά όμως με τον τρόπο αντιμετώπισης μαθητών με αναπηρία οι διευθυντές 

και υποδιευθυντές που είναι κάτοχοι διπλώματος διετούς μετεκπαίδευσης στη Γενική 

αγωγή προτάσσουν τη συνεργασία με ειδικούς και σχολικούς συμβούλους σε αντίθε-

ση με τους μη κατόχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι δείχνουν κατανόηση, αγάπη και ε-

πιείκεια και προτείνουν την παραπομπή τους στα οικεία ΚΕΔΔΥ. Διαπιστώνεται λοι-

πόν η αδυναμία των διευθυντών και υποδιευθυντών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

να ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρία, 

και αυτό προφανώς αποδίδεται στην έλλειψη επιμόρφωσης σε θέματα ειδικής αγωγής 

και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η έρευνα της UNESCO (1986) κατέληξε, επίσης, 

ότι η θετική στάση των εκπαιδευτικών προς τη συνεκπαίδευση εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την εμπειρία τους με μαθητές με αναπηρία, την επιμόρφωσή τους, τον 

βαθμό υποστήριξης που δέχονται, το μέγεθος και τον φόρτο εργασίας στην τάξη. Πα-

ρατηρούμε λοιπόν πόσο καθοριστική σημασία έχει η ευαισθητοποίηση (Τζουριάδου 

& Μπιζαράκη, 1990) και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών  τόσο κατά τη βασική εκ-

παίδευσή τους, όσο και με την διαρκή επιμόρφωσή τους (Evans, 2000). Η ενημέρωση 

των εκπαιδευτικών σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αλλά και η σταδιακή 

επικράτησή της έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να εξοικειώνονται με τον σκοπό 

και το περιεχόμενό της και να επιζητούν την εξεύρεση τρόπων εφαρμογής της προσ-

δοκώντας τα καλύτερα αποτελέσματα στο σύνολο των μαθητών (Bender, Vail & 

Scott, 1995). 

Οι διευθυντές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής αποδέχο-

νται τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως τον αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπι-

σης μιας μειονότητας παιδιών και ότι έχουν προβεί στην υλοποίηση προγραμμάτων  

ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επίσης είναι αυτοί 

που δηλώνουν ότι δε νιώθουν ότι διαψεύδονται, όταν διδάσκουν μαθητές με αναπη-
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ρία  και είναι αυτοί που δεν εισηγούνται με ευκολία την παραπομπή των παιδιών για 

αξιολόγηση στα οικεία ΚΕΔΔΥ αλλά και τη φοίτησή τους στα τμήματα ένταξης. Στο 

ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα των Avramidis & Kalyva, 2007 και  Batsiou, 

Bebetsos, Panteli και Antoniou (2008), σύμφωνα με τους οποίους εκπαιδευτικοί με 

επιμόρφωση και εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής τίθενται θετικά απέναντι στη συ-

νεκπαίδευση με αποτέλεσμα όπως αναφέρεται στους Schumm & Vaught (1991), να 

εντάσσουν συχνότερα στον τρόπο διδασκαλία τους εναλλακτικές στρατηγικές μάθη-

σης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που διάκεινται αρνητικά. 

Διερευνώντας τα οφέλη από την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ως 

βασικά οφέλη δηλώνονται ο σεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας, η αλλη-

λοσυμπλήρωση, η συνύπαρξη, η δοτικότητα και η αλληλεγγύη. 

Στα βασικά προβλήματα εφαρμογής της αναδεικνύεται η αντίδραση των γονέων τυ-

πικής ανάπτυξης, οι δυσκολίες στην προσαρμογή των άλλων μαθητών, η άρνηση ε-

φαρμογής από τους εκπαιδευτικούς, η ανάγκη επιμόρφωσης και η έλλειψη υποδομής. 

Μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α, (1999) κατέγραψε πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, όπως  το γεγονός ότι γονείς μαθητών με αναπηρία δή-

λωναν επιθυμία  για φοίτηση του παιδιού τους σε ειδικό σχολείο αλλά και την ανα-

σφάλεια των γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης, οι οποίοι θεωρούσαν ως έναν βαθ-

μό την κοινωνική και συναισθηματική ανεπάρκεια των μαθητών με αναπηρία «απει-

λή» για τα δικά τους παιδιά.     

 Οι Salend & Garrick-Duhaney (1999) αναφέρουν ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτι-

κών αναφορικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση διαμορφώνονται και διαφοροποι-

ούνται ανάλογα την επιμόρφωση και την εξειδίκευσή τους, την υποστήριξη και κατα-

νόηση από τη διεύθυνση του σχολείου, τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, τη 

μορφή και τη σοβαρότητα της αναπηρίας, καθώς επίσης από την ποιότητα της συνερ-

γασίας και επικοινωνίας του διδακτικού προσωπικού.    

Προτάσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο περί κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης 

χωρίς αποκλεισμούς (Σούλης 2000) θα θεωρούνταν παράλογη οποιαδήποτε αμφισβή-

τηση της υλοποίησής του στην εκπαιδευτική πράξη. Όμως η μετάβαση σε μια γενικό-

τερη εκπαιδευτική ανασυγκρότηση αποδεικνύεται ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα 

(Βλάχου, & Ζώνιου-Σιδέρη, 2011) που απαιτεί προσεκτική και υπεύθυνη προσέγγιση 

(Croll & Moses, 2000; Norwich, 2000; Vlachou, 1997; Vaughn & Schumm, 1995).  

Προκειμένου να αμβλυνθεί ή και να ελαχιστοποιηθεί αυτή η κατάσταση προτείνονται 

τα εξής: 

• Προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

• Ενημέρωση σε ευρεία κλίμακα του μαθητικού δυναμικού, του συλλόγου διδασκό-

ντων, καθώς επίσης των γονέων και κηδεμόνων σε θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 

μαθητών με αναπηρία και υιοθέτησης πρακτικών εφαρμογής της συμπεριληπτικής 
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εκπαίδευσης κρίνεται επιβεβλημένη.  

• Αλλαγή της γενικότερης σχολικής κουλτούρας μέσω των κατάλληλων στοχευόμενων 

μεταρρυθμιστικών κινήσεων από πλευράς εκπαιδευτικής πολιτικής,  

• Παροχή επιμόρφωσης και κινήτρων αυτοβελτίωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών. 

• Στελέχωσή των γενικών σχολείων με το κατάλληλο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθη-

τικό προσωπικό.  
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις απόψεις των ατόμων με προβλήματα όρασης 

σχετικά με το πώς βίωσαν την τυφλότητα τους τόσο σε σχολικό επίπεδο όσο σε 

κοινωνικό και επαγγελματικό. Πιο αναλυτικά, εξετάζει την εκπαιδευτική βαθμίδα 

από την οποία έχουν αποφοιτήσει οι συμμετέχοντες, όπως και το πού έλαβε χώρα η 

εκπαίδευση τους. Αναφέρεται στις ενταξιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στα 

σχολεία καθώς και στην κριτική που άσκησαν σε αυτές οι συνεντευξιαζόμενοι. Στην 

συνέχεια, γίνεται λόγος για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

με προβλήματα όρασης, κατά την μετακίνησή τους μέσα στην πόλη και κατά την 

εξεύρεση εργασίας. Τέλος θα γίνει μια τελική εκτίμηση των εκπαιδευτικών εφοδίων 

που έχουν λάβει έως τώρα, για το αν έχουν φανεί χρήσιμα δηλαδή, στην 

καταπράϋνση  των προαναφερθέντων αντιξοοτήτων. Τα άτομα με προβλήματα 

όρασης, φαίνεται πως στην πλειονότητα τους, φοίτησαν σε Ειδικά Δημοτικά σχολεία, 

ενώ αργότερα πήγαν σε γενικά σχολεία στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση Τα άτομα με προβλήματα στην όραση, δηλώνουν, δυσαρεστημένα με τις 

υλικοτεχνικές υποδομές τις Αθήνας.  Ωστόσο το κυριότερο πρόβλημα το εντοπίζουν 

στην στάση των συμπολιτών τους, οι οποίοι αδιαφορούν για τις ανάγκες των 

αναπήρων. 

Λέξεις-Κλειδιά: άτομα με προβλήματα όρασης, ενσωμάτωση, εκπαίδευση, κοινωνία, 

κοινωνική αλλαγή 

Εισαγωγή 

Ένας φλέγον προβληματισμός της εποχής μας, που απασχολεί έντονα το κοινωνικό 

γίγνεσθαι, είναι το ζήτημα της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες. Τα άτομα με 

αναπηρίες βιώνουν συχνά έντονο κοινωνικό ρατσισμό, με αποτέλεσμα τον  

εργασιακό τους αποκλεισμό και  την αντιμετώπισή τους από το σύνολο ως 

υποκείμενα λύπησης και φιλανθρωπίας. Αυτόματα κατατάσσονται ως πολίτες 

δεύτερης διαλογής, καθώς όντες στο περιθώριο, αδυνατούν να έχουν ενεργή 

συμμετοχή μέσα στην κοινωνία και λόγο για θέματα που αφορούν την 

καθημερινότητα τους (Barton, 2012). 
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Ο όρος αναπηρία μελετάται, κυρίως,  από δυο ιδεολογικές σκοπιές. Υπάρχουν οι 

υποστηρικτές του ιατρικού μοντέλου, που θεωρούν την σωματική ανεπάρκεια αιτία 

της αναπηρίας και εκείνοι που μελετούν τους κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες, 

ως μεταβλητές άρρηκτα συνδεδεμένες με την αναπηρία.  

Κατά την ιατρική προσέγγιση η αναπηρία εκλαμβάνεται ως ένα ατομικό πρόβλημα 

και αποτελεί μία σωματική, ψυχολογική ή νοητική απόκλιση από το προκαθορισμένο 

ιατρικά «φυσιολογικό» (ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 2008) . Σύμφωνα 

με το παραπάνω μοντέλο, κάποιος χαρακτηριζόταν «ανάπηρος»  ύστερα από ιατρική 

γνωμάτευση. Έπειτα δίδεται η ανάλογη θεραπεία ή γίνεται προσπάθεια για την 

διαχείριση της αναπηρίας, η οποία πάντα περιστρέφεται γύρω από τον προσδιορισμό 

της βλάβης, τον έλεγχο και τη μεταστροφή της πορείας της (Βεργιώτη, 2010). 

Αντιθέτως, σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, η αναπηρία δεν είναι αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα κάποιου ιδιαίτερου ατομικού χαρακτηριστικού, αλλά ένας περιορισμός 

που επιβάλλεται από την κοινωνία (Παναγιώτου, Συμεωνίδου & Τσιανίκα, 2012). Η 

κοινωνία είναι εκείνη που δημιουργεί το φαινόμενο της αναπηρίας, εφόσον 

διαμορφώνει τις δομές  και την οργάνωση της λαμβάνοντας υπόψη, μόνο το μέσο 

ιατρικά φυσιολογικό. Αναλύοντας τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι η αναπηρία 

παρουσιάζεται ως μία εξ’ ολοκλήρου κοινωνική κατασκευή, που αποκλείει όσους δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στις προκαθορισμένες κοινωνικές προδιαγραφές 

(Χατζηπέτρου 2014). Σε αντιπαράθεση με αυτό που όριζε το ιατρικό μοντέλο, η λύση 

δεν βρίσκεται στην θεραπεία και στην ατομική προσαρμογή, αλλά στην κοινωνική 

αλλαγή (Shakespear &Watson 2002).   

Η Ελλάδα πλέον προσπαθεί να ακολουθήσει τα μονοπάτια που χαράζει η σύγχρονη 

παιδαγωγική, η οποία θεωρεί την σχολική τάξη ένα σύνολο ετερόκλιτων ατόμων με 

διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα, ικανότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες μάθησης  

(Ανδρέου & Μαύρου, 2012). 

Για τα άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης, η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα  τόσο 

σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) όσο σε γενικά σχολεία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να μπορεί ένας μαθητής με προβλήματα όρασης να 

συμμετέχει ενεργά στο σχολικό χώρο, είναι η εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς 

μετακίνησης του μέσα σε αυτόν (Αργυρόπουλος, 2011).  Για την επίτευξη αυτού, 

σημαντική είναι η  αγωγή κινητικότητας και προσανατολισμού. 

Για την πραγμάτωση του εκπαιδευτικού έργου χρησιμοποιείται το σύστημα γραφής 

και ανάγνωσης Braille κατά το οποίο τα γράμματα αντικαθίστανται από  ανάγλυφες 

κουκίδες. Για την μαζική παραγωγή τέτοιων κειμένων, απαραίτητος είναι ο 

εκτυπωτής Braille. Καινοτόμες στο χώρο των υπολογιστών, είναι οι οθόνες Braille.  

Οι τελευταίες αναγνωρίζουν το περιεχόμενο της οθόνης του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και σε μια κονσόλα το αναπαριστούν με τη βοήθεια πλαστικών ή 

μεταλλικών  βελόνων.  Επιπλέον υπάρχει το Braille and Speak, μία ομιλούμενη 
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συσκευή, που περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου με λειτουργίες όπως αντιγραφή, 

αποκοπή και επικόλληση, εύρεση χαρακτήρων ή λέξεων, ορθογραφικό έλεγχο και 

γραφή σε Braille (Ταϊλαχίδης, 2014). 

Άλλες απτικές εφαρμογές είναι οι τρισδιάστατες μακέτες που απεικονίζουν μια 

πραγματική κατάσταση, οι ανάγλυφοι υδρόγειοι και γεωπολιτικοί χάρτες και τα 

εκπαιδευτικά βαλιτσάκια. Τα τελευταία περιλαμβάνουν ανάγλυφες εικόνες, παιχνίδια 

και δραστηριότητες  που προετοιμάζουν ένα συγκεκριμένο θέμα. (Αργυρόπουλος, 

2011). Σε μερικώς βλέποντες μαθητές δίδονται, ηλεκτρονικές συσκευές μεγέθυνσης, 

μεγεθυντικοί φακοί,  βιβλία με μεγάλη γραμματοσειρά, μικροσκόπια χειρός, γυαλιά 

με ενσωματωμένο μικροσκόπιο .  

Τα διδακτικά βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό, μπορούν να δοθούν επίσης σε 

ακουστική μορφή, σε CD και DVD, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε μεγάλο όγκο 

βιβλίων.   Το μάθημα ηχογραφείται, από ειδικά μαγνητόφωνα, ενώ κατά τη διάρκεια 

του είναι δυνατή η χρήση ακουστικών και μικροφώνων. Τελευταία, διαδεδομένη 

είναι η χρήση των οπτικών σαρωτών. Πρόκειται για συσκευές χειρός που 

αναγνωρίζουν ένα δακτυλογραφημένο κείμενο και το μετατρέπουν σε προφορικό 

λόγο (Ταϊλαχίδης, 2014). Για την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή υπάρχουν 

λεκτικοί συνθέτες, που μετατρέπουν τα ηχητικά δεδομένα σε χαρακτήρες κειμένου. 

Επίσης, υπάρχει και ο αναγνώστης οθόνης, που μετατρέπει κάθε μορφής κείμενο σε 

φωνητικά δεδομένα ή τα στέλνει στην οθόνη Braille και έτσι επιτρέπει στον μαθητή 

με απώλεια όρασης την πλοήγηση στο διαδίκτυο (Κουρουπέτρογλου, 2004).  

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολογικά βοηθήματα που 

επιτρέπουν την συνεκπαίδευση των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης. 

Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί στα άτομα με απώλεια όρασης και θα 

παρουσιάσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την προσπάθεια ενσωμάτωσής 

τους στο σχολικό περιβάλλον. Θα αναλυθούν δυο θεματικοί άξονες: ο πρώτος θα 

αναφερθεί αναλυτικά στην ποικιλία και την αποτελεσματικότητα των  εκπαιδευτικών 

μεθόδων που αξιοποιήθηκαν στα γενικά και ειδικά σχολεία σχετικά με την τύφλωση. 

Ο δεύτερος θα  εξετάσει το κατά πόσο χρήσιμες και ωφέλιμες αποδείχτηκαν οι 

σχολικές – εκπαιδευτικές πρακτικές στην ομαλή εναρμόνιση των τυφλών ατόμων στο 

κοινωνικό περίγυρο.   

Ο στόχος της έρευνας  

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω,  το κύριο ερευνητικό ερώτημα είναι: 

- Ποιες είναι οι απόψεις των ατόμων με απώλεια όρασης σχετικά με το πώς βί-

ωσαν την τυφλότητά τους τόσο σε σχολικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό και επαγ-

γελματικό επίπεδο; 

Μια σειρά ερευνητικών υποερωτημάτων έχουν διατυπωθεί, ώστε να απαντηθεί το 

κύριο ερευνητικό ερώτημα και αυτά είναι τα εξής: 
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- Από ποια εκπαιδευτική βαθμίδα έχουν αποφοιτήσει  τα άτομα με απώλεια ό-

ρασης και πού λάμβανε χώρα η εκπαίδευσή τους; 

- Ποιες είναι οι ενταξιακές πολιτικές που εφαρμόζονταν στο σχολείο και ποια 

είναι η άποψη τους για αυτές; 

- Ποιες είναι οι πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο στην καθημερινό-

τητα τους όσο και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση; 

- Τα εκπαιδευτικά εφόδια τους έχουν βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αυτές τις 

δυσκολίες και πώς; 

Τα δύο πρώτα ερευνητικά υποερωτήματα /φωτίζουν το πρώτο μέρος του κύριου 

ερευνητικού ερωτήματος που αφορά την προσέγγιση τους θέματος σε σχολικό 

επίπεδο και το τρίτο και τέταρτο ερευνητικό υποερώτημα αναφέρονται στην 

προσέγγιση του θέματος σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

Μεθοδολογία 

Η διατριβή, όπως προαναφέρθηκε, εστιάζει στις απόψεις και τα βιώματα των ατόμων 

με προβλήματα όρασης, επομένως για τις ανάγκες μίας τέτοιας εργασίας, 

προτιμήσαμε την ποιοτική έρευνα. Για την συλλογή των δεδομένων, στη μελέτη μας,  

επιλέχθηκε η μέθοδος της ημι - δομημένης συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις 

καταγράφθηκαν με την βοήθεια ψηφιακού μαγνητοφώνου και στην συνέχεια 

ακολούθησε η ακριβής απομαγνητοφώνηση των δεδομένων. Οι 

απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις αναλύθηκαν σε στήλες Α′ και Β′ τάξης. 

Η έρευνα διεξήχθη κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους και κράτησε περίπου 

έξι μήνες. Το δείγμα αποτελείται από έντεκα άτομα με προβλήματα όρασης, έξι 

άνδρες και πέντε γυναίκες, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τυφλών  (Ε.Ο.Τ). 

Ακολουθήθηκε η μέθοδος της σκόπιμης δειγματοληψίας, διότι ο πληθυσμός που θα 

επιλέγαμε θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένα χαρακτηρίστηκα (Cohen, Manion & 

Morrison 2012). Οι συμμετέχοντες, προφανώς θα έπρεπε να έχουν περιορισμένη ή 

πλήρη απουσία όρασης και να είναι ενήλικες  που θα έχουν ολοκληρώσει, 

τουλάχιστον, την βασική  εκπαιδευτική τους πορεία.  

Αποτελέσματα 

Οι συνεντευξιαζόμενοι αρχικά ερωτήθηκαν  για το αν είχαν φοιτήσει σε ειδικό ή 

γενικό σχολείο και για το αν είχαν συμμετάσχει σε κάποιο τμήμα ένταξης, για 

επιπρόσθετη υποστήριξη. Οκτώ στους έντεκα απάντησαν,  ότι είχαν φοιτήσει σε 

ειδικό Δημοτικό σχολείο. Όσον αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όλοι οι 

ερωτηθέντες φοίτησαν σε γενικά Γυμνάσια και Λύκεια. Εν τούτοις μόνο ένας 

συμμετείχε σε τμήμα ένταξης, κατά την παραμονή του στο Γυμνάσιο.  

Έξι από τα έντεκα άτομα του δείγματος δήλωσαν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα πτυχιούχοι Λυκείου. Από τους υπόλοιπους έξι που 

είχαν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι δυο εγκατέλειψαν τις σχολές τους, 
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ενώ οι υπόλοιποι αποφοίτησαν με επιτυχία. Μάλιστα τρεις από τους επιτυχόντες 

απέκτησαν μέσα στα επόμενα χρόνια μεταπτυχιακό τίτλο ή κάποιο δεύτερο πτυχίο.  

Στα Ειδικά Δημοτικά σχολεία οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι υπήρχαν βιβλία και 

γραφομηχανές Braille, ειδικοί χάρακες και τα μοιρογνωμόνια, τρισδιάστατα μοντέλα  

γεωμετρικών σχημάτων, ανάγλυφοι χάρτες και υδρόγειοι σφαίρες  και  θεματικές 

μακέτες (Αργυρόπουλος, 2011). Στις πλείστες των περιπτώσεων, πραγματοποιούνταν 

κάποια βασικά μαθήματα κινητικότητας (Αργυρόπουλος, 2011), ενώ πιο σπάνια,  

οργανώνονταν δραστηριότητες  που απέβλεπαν στην εξερεύνηση του έξω κόσμου. 

Στα γενικά δημοτικά σχολεία εν αντιθέσει, δεν εφαρμόζονταν εξειδικευμένες 

εκπαιδευτικές μέθοδοι, ούτε υπήρχαν κάποια ειδικά μέσα. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

δεν υπήρχαν καν Braille βιβλία. 

Σε ανάλογο κλίμα φαίνεται πως λειτουργούσαν και τα Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων, δεν υπήρχαν γραφομηχανές 

Braille και ιδιαίτερη ποικιλία εποπτικών μέσων. Το Κέντρο Εκπαίδευσης και 

Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ)  χορηγούσε ηχογραφημένα βιβλία, ωστόσο σε 

περιόδους ελλείψεων, το μάθημα περιοριζόταν στη δια ζώσης προφορική ανάγνωση. 

Δυο εκ των ένδεκα ατόμων είχαν μάθει τυφλό σύστημα σε γραφομηχανή βλεπόντων. 

Μέσω της τελευταίας έγραφαν ασκήσεις και διαγωνίσματα. Οι υπόλοιποι έδιδαν τις 

προαγωγικές εξετάσεις προφορικά.  Στην μοναδική περίπτωση, όπου είχαμε 

παρακολούθηση σε τμήμα ένταξης στο Γυμνάσιο, δίδονταν συστηματικά κείμενα και 

βιβλία σε Braille ή σε ηχητική μορφή και υπήρχαν κάποια ειδικά εποπτικά μέσα.  

Στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα δωρεάν συγγράμματα παραδίδονταν 

συχνά αργοπορημένα, με αποτέλεσμα να πληρώνουν οι ίδιοι για τις ηχογραφήσεις. Οι 

εξετάσεις κάθε εξάμηνο, γίνονταν προφορικά. Από τα λεγόμενα των 

συνεντευξιαζόμενων, η μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάστηκε κατά το ερευνητικό 

έργο, εξαιτίας της περιορισμένης ποικιλίας συγγραμμάτων που είχαν οι ηχητικές 

βιβλιοθήκες. 

Η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων (οκτώ στους έντεκα) δήλωσαν ότι οι 

διαφοροποιημένοι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στα εκάστοτε σχολικά ιδρύματα, 

πέτυχαν τον σκοπό τους. Πιστεύουν πως δεν ήταν οι ιδανικοί μέθοδοι, αλλά ήταν ό,τι 

καλύτερο μπορούσαν να έχουν για την εποχή. 

Στην συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν υπήρχαν σημαντικά 

τεχνολογικά μέσα, επιβοηθητικά, για το εκπαιδευτικό έργο. Oι μόνες παροχές, ήταν 

τα ηχητικά βιβλία και σε κάποιες περιπτώσεις οι γραφομηχανές Braille, που 

προαναφέραμε.  

Στο ερώτημα, που εξετάζει την συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, απέναντι στην 

διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία των μαθητών και οι έντεκα συμμετέχοντες 

αποκρίνονται θετικά. Θεωρούν πως η στάση των εκπαιδευτικών ήταν σε γενικές 

γραμμές υποστηρικτική, χωρίς να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των παιδιών. Αντιθέτως, 
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προσπαθούσαν με όποια μέσα και γνώσεις διέθεταν  να βοηθήσουν τους μαθητές με 

προβλήματα όρασης. 

Εννιά στους έντεκα συνεντευξιαζόμενους, συμφωνούν, ότι δεν υπήρχε κάποια 

ιδιαίτερη σχέση μεταξύ συλλόγου γονέων και σχολείου, ούτε γινόταν τακτική 

ενημέρωση για θέματα αναπηρίας.  

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι εργάζονται ή έχουν πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί. 

Πάραυτα μόνο τρεις στους έντεκα εργάζονται στο αντικείμενο σπουδών τους. Οκτώ 

στους έντεκα ουσιαστικά ισχυρίζονται, πως δεν δυσκολεύτηκαν σχεδόν καθόλου 

στην εξεύρεση εργασίας, εξαιτίας της ευνοϊκής περιόδου προσλήψεων τηλεφωνητών 

στο Δημόσιο (Ζησοπούλου 2007 ̇ Παπαδόπουλος, Κοσμίδου, Τζέκου 2007). Τα 

υπόλοιπα τρία άτομα απάντησαν, πως η εξεύρεση εργασίας ήταν ανέκαθεν δύσκολο 

έργο και πως μεγαλύτερη βαρύτητα για την απόκτηση μίας εργασίας, είναι η 

προσωπική ικανότητα και η προθυμία.  

Πέντε στους έντεκα θεωρούν, ότι η μετακίνηση καθαυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί 

κριτήριο, για το αν κάποιος τυφλός θα πρέπει να εργαστεί ή όχι. Οι υπόλοιποι έξι 

εκλαμβάνουν την μετακίνηση ως μείζον πρόβλημα για την εργασία, καθώς η Αθήνα 

δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές. Οκτώ στους έντεκα, εκφράζουν την άποψη, ότι οι 

κοινωνικές δραστηριότητές τους περιορίζονται σημαντικά, διότι θεωρούν την Αθήνα 

άκρως αφιλόξενη για άτομα με αναπηρίες. Θέτουν και τον παράγοντα της ηλικίας στο 

προσκήνιο, λέγοντας ότι όσο μεγαλώνεις σε μία απρόσιτη πόλη χάνεις την αντοχή και 

την υπομονή, περιορίζοντας τον εαυτό σου.  

Στο επόμενο ερώτημα της συνέντευξης, οι συμμετέχοντες εκθέτουν τις βασικότερες 

δυσχέρειες, που βιώνουν καθημερινά, κατά την μετακίνηση τους μέσα στην Αθήνα. 

Αρχικά γίνεται λόγος για τις υλικοτεχνικές ελλείψεις σε καταστήματα και δημόσια 

κτίρια και όλοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στα πεζοδρόμια. 

Αντιξοότητες αντιμετωπίζονται,  κατά τις αγορές σε πολυκαταστήματα και σούπερ 

μάρκετ. Τα εμπορεύματα δεν έχουν ανάγλυφες ετικέτες ή ετικέτες ψηφιακού τύπου 

που μπορούν να διαβαστούν με ειδικό στύλο, με αποτέλεσμα να μην ξέρει το άτομο 

με προβλήματα όρασης τι πρόκειται να ψωνίσει. Παρόμοια είναι η κατάσταση στα 

δημόσια νοσοκομεία, στην εφορία, στα λιμάνια και στους σταθμούς λεωφορείων 

όπου υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. 

Πολλά προβλήματα υπάρχουν και κατά την μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς. Το κυριότερο πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε είναι η έλλειψη 

φωνητικής αναγγελίας των στάσεων στα λεωφορεία και τα Τρόλεϊ 

Πολλοί από τους συμμετέχοντες (πέντε στους έντεκα) ανέφεραν ως πρόβλημα την 

συμπεριφορά των υπόλοιπων συμπολιτών τους στο δρόμο. Κρίνουν ότι υπάρχει 

αδιαφορία, αγένεια και παντελής απουσία σεβασμού για τα άτομα με αναπηρίες. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες αποτιμούν το κατά πόσο η εκπαίδευση που έχουν λάβει έως 

τώρα, τους έχει βοηθήσει να ξεπεράσουν τα όσα προβλήματα, ήδη έχουν αναφέρει, 
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στον τομέα της μετακίνησης και της εργασίας. Οκτώ στους έντεκα κρίνουν ότι τα 

μαθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας, που έχουν λάβει στο Ειδικό 

Δημοτικό σχολείο ή από κάποιο άλλο φορέα μετέπειτα, συνετέλεσε αποφασιστικά 

στην αυτόνομη μετακίνηση τους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους 

(Αργυρόπουλος, 2011). Οι υπόλοιποι τρεις συνεντευξιαζόμενοι αποκρίθηκαν, ότι δεν 

έχουν εκλάβει κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των καθημερινών 

πρακτικών προβλημάτων και ότι είναι αυτοδίδακτοι, σε θέματα προσανατολισμού. 

Συμπεράσματα 

Τα παιδιά με αναπηρίες, ακόμη και μετά την ψήφιση του πρώτου νόμου περί ειδικής 

αγωγής, συνέχιζαν να διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Το γεγονός ότι στα ανώτερα κλιμάκια μπορεί να φοιτούσαν σε γενικούς 

σχολικούς φορείς εκπαίδευσης, ήταν καθαρή λύση ανάγκης, καθώς το εκπαιδευτικό 

σύστημα της Ελλάδος, ήταν πλήρως ανέτοιμο να υποδεχθεί παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές  ικανότητες. 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ήταν ευχαριστημένοι από τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν στα σχολικά ιδρύματα, από τα οποία 

φοίτησαν. Αυτό το παράδοξο το ερμηνεύουμε «ως συμβιβασμό» με την 

πραγματικότητα της ελληνική κοινωνίας. Προφανώς και η πρόνοια για την 

εκπαίδευση των αναπήρων ήταν ελλιπέστατη, ωστόσο οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν 

κατανοήσει ότι δεν υπήρχαν πουθενά στην χώρα καλύτερες συνθήκες μάθησης και 

είχαν αποδεχθεί την κατάσταση, μην ευελπιστώντας σε κάτι που δικαιωματικά τους 

ανήκει, ισότιμη παιδεία.  

Όλα τα υποκείμενα των συνεντεύξεων εργάζονται ή εργάζονταν έως πρόσφατα. Το 

στοιχείο το οποίο μας προξένησε το ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι εργάζονταν 

ως τηλεφωνητές σε δημόσιες υπηρεσίες. Το δεδομένο αυτό δηλώνει πολλά για την 

κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας. Το κράτος, η μόνη λύση που διέθετε για να 

απορροφήσει επαγγελματικά τα άτομα με προβλήματα όρασης, ήταν μέσω θέσεων 

εργασίας στο δημόσιο τομέα. Δεν έλαβε κανένα επουσιώδες μέτρο για να ωθήσει τον 

ιδιωτικό τομέα, να προσλάβει σε ανειδίκευτες εργασίες άτομα με αναπηρίες.  

Οι αντιξοότητες κατά την μετακίνηση όπως είναι επόμενο, εμποδίζουν την πρόσβαση 

προς τον χώρο εργασίας και πλήττουν τη θέληση για συμμετοχή σε διάφορες 

κοινωνικές δραστηριότητες. Επομένως, τα άτομα με απώλεια όρασης και 

γενικεύοντας τα άτομα με αναπηρίες ευρύτερα, χάνουν την αυτονομία τους, 

απομονώνονται και μετατρέπονται σε ανήμπορους πολίτες, δεύτερης διαλογής. 

Από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων διαπιστώνουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 

δεν προετοιμάζει επαρκώς τα άτομα με απώλεια όρασης να ενταχθούν πλήρως στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Δεν τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση, 

τουλάχιστον όχι στο βαθμό που το κάνει με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και δεν 

παρέχει μαθήματα κινητικότητας στους χώρους των δημόσιων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των πανεπιστήμιων. Αντίθετα παρέχει γνώσεις 
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χαμηλής ποιότητας, από την στιγμή που η διδαχή της ύλης δεν γίνεται με τα 

κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και μεθόδους, που δεν έχουν αντίκρισμα με τις 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας για αναπήρους.  

Εν κατακλείδι διαφαίνεται πως τόσο ο κρατικός μηχανισμός, όσο και η πλειονότητα 

των μελών της ελληνικής κοινωνίας, αδιαφορούν για τις ανάγκες των ανάπηρων 

συμπολιτών τους, καθιερώνοντας με την συμπεριφορά τους το κοινωνικό ρατσισμό 

και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
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Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι μαθητές χαμηλής βαθμολογίας στη 

Φυσική: μια Στατιστική ανάλυση από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2015 

 

Πετρόπουλος Μιχάλης  

Φυσικός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΑΠ 

Εργαστήριο Φυσικής ΕΑΠ 

mikepetrop@eap.gr 

Περίληψη 

Την τελευταία εικοσαετία έχουμε αποδεχθεί τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη 

Φυσική ως εργαλείο εξέτασης του πρώτου θέματος και τμήματος του δευτέρου στο 

πανελλήνιο διαγωνισμό για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Επεξεργαζόμενοι ανα-

λυτικά ένα ιδιαίτερα μεγάλο δείγμα γραπτών (1328 σε σύνολο 33127) υποψηφίων της 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ των εισαγωγικών εξετάσεων 2015, από τέσσερα ενδει-

κτικά βαθμολογικά κέντρα της χώρας, μελετούμε στατιστικά την απόδοση των μαθη-

τών στις χαμηλές βαθμολογίες (<10) στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τη συ-

γκρίνουμε ως προς τη συνολική εικόνα του γραπτού. Διαπιστώνεται η ανεπάρκεια 

του συγκεκριμένου τρόπου εξέτασης των διαγωνιζομένων και η ευκολία που παρέχε-

ται για τυχαία επιλογή της ορθής απάντησης και αντιγραφή, ενώ εγείρεται και ζήτημα 

αξιοπιστίας των τελικών αποτελεσμάτων για την επιλογή των εισακτέων στα ανώτα-

τα ιδρύματα. Τέλος συζητούμε εν συντομία εναλλακτικές προτάσεις για τη μέγιστη 

δυνατή αναίρεση των διαπιστωμένων αδυναμιών τους.  

Λέξεις κλειδιά: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πανελλαδικές, Φυσική 

Εισαγωγή 

Οι συζητήσεις σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη Φυσική 

κρατούν καλά (Πετρόπουλος, 2016). Ένα από τα περιθωριοποιημένα ζητήματα είναι 

αυτό του τρόπου εξέτασης και ελέγχου της γνώσης των εκπαιδευομένων. Η συζήτηση 

διεθνώς έχει διάρκεια και ένταση, τόσο ως προς τους αποδοτικότερους τρόπους με-

ταφοράς γνώσης όσο και ως προς τις πρακτικές εξέτασης των μαθητών, την αποτελε-

σματικότητα και τις πολλαπλές θετικές ή αρνητικές συνέπειες του τρόπου ελέγχου 

της γνώσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Marzano, 2010· Hout, M., Elliott, S. 

& Frueh, S.  2012· Au, 2013· Pellegrino, Wilson, Koenig & Beatty, 2014). 

Την τελευταία εικοσαετία, περίπου, έχουμε αποδεχθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-

ση – και όχι μόνο- ως τυποποιημένο τρόπο ελέγχου των εκπαιδευομένων τις ερωτή-

σεις πολλαπλής επιλογής (εφεξής π.ε.), με τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις ανά 

ερώτηση, εκ των οποίων η μία μόνο είναι σωστή.  

Κριτικές για τις Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 

Οι ερωτήσεις π.ε. έχουν τόσο ένθερμους υποστηρικτές, όσο και φανατικούς εχθρούς 

(Klufa, 2012· Adodo, 2013· Armstrong, 2013· Ramirez, 2013· Rashid & Safari, 2014· 
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Huber, 2014· Krimmel, 2014· Klufa, 2015· Milner-Bolotin 2015). 

Οι υπέρμαχοι των ερωτήσεων π.ε. παρουσιάζουν ως πλεονεκτήματα τους τα εξής: 

• Αποδοτικότητα και συντόμευση χρόνου διόρθωσης, ιδίως αν ο αριθμός των εξετα-

ζομένων είναι μεγάλος. 

• Αντικειμενική διόρθωση και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

• Μεγάλο εύρος αντικειμένων που μπορεί να εξετασθεί σε σύντομο χρόνο. 

• Δυνατότητα κλιμάκωσης της δυσκολίας των ερωτήσεων, προσαρμόζοντας την ο-

μοιότητα των εσφαλμένων και των ορθών εναλλακτικών απαντήσεων. 

• Ευελιξία, καθώς είναι προσαρμόσιμες σε ποικιλία μαθησιακών ελέγχων, μεταξύ των 

οποίων η κριτική και διακριτική ικανότητα, η απομνημόνευση, η επίλυση προβλη-

μάτων και ανάλυση πληροφοριών. 

• Αξιοποίηση και για διδακτικούς και όχι μόνο για ελεγκτικούς σκοπούς. 

• Διευκόλυνση του διδάσκοντα να κατανοήσει το βαθμό εμπέδωσης του αντικειμένου 

από τους εξεταζόμενους και καλύτερης οργάνωσης και προετοιμασίας του. 

Όσοι αντιμάχονται τις ερωτήσεις π.ε. επιχειρηματολογούν ως ακολούθως: 

• Είναι δύσκολη και χρονοβόρα η παραγωγή επιτυχημένων ερωτήσεων π.ε.. Η επιτυ-

χία ενός τέτοιου test εξαρτάται δραματικά από το επίπεδο του δημιουργού τους 

(Beatty et al., 2006·Milner-Bolotin,2015). 

• Ελέγχουν μόνο το αποτέλεσμα της απάντησης και όχι την αλληλουχία σκέψεων και 

ιδεών του εξεταζομένου, οι οποίες μπορεί να είναι πλήρως λανθασμένες. 

• Η τυποποίησή τους οδηγεί σε περιορισμένες και φτωχές διδακτικές τεχνικές και εκ-

παιδευτικές ανησυχίες εκ μέρους των διδασκόντων. 

• Δεν ελέγχεται η μερική γνώση του εξεταζομένου. 

• Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά τους δεν μπορούν να γενικευθούν, καθώς 

δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εξεταζομένων. 

• Είναι επιδερμικές, δεν εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο και λειτουργούν απο-

σπασματικά, ενώ για τον έλεγχο της ικανότητας και των γνώσεων των εξεταζομέ-

νων αναγκαστικά προσφεύγουμε στις ερωτήσεις ανάπτυξης.  

• Οι εξεταζόμενοι περισσότερο λειτουργούν ως «μάντεις» της ορθής απάντησης κι όχι 

ως κριτικοί αναζητητές της. Αποσυνδέουν το αποτέλεσμα από το αίτιο. 

• Προκαλούν συχνά το «φαινόμενο παραπληροφόρησης». Αναφέρθηκε για πρώτη 

φορά από τους Loftus & Palmer (1974). 

• Είναι εξαιρετικά εύκολο να εξαπατηθούν οι εξεταστές και οι συν-διαγωνιζόμενοι. 

Ζητούμενα, επίσης, στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ο αριθμός των επιλογών που πρέ-

πει να προσφέρονται ως εναλλακτικές απαντήσεις και η επιλογή «όλα τα προηγούμε-

να» (Haladyna, Downing &Rodriguez, 2002·Rodriguez,  2005·  Huang, Trevisan & 

Storfer, 2007). Οι ερωτήσεις π. ε. έχουν κατηγορηθεί για υποκρυπτόμενο ρατσισμό, 

εθνικισμό και ελιτισμό (Karier, 1972·  Ramirez, 2013· Au, 2013· Au, 2015), άνιση 

μεταχείριση μεταξύ των μειονοτήτων και των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων 
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(Madaus & Clarke, 1999), καθοριστική εξάρτηση της επίδοσης των μαθητών από το 

οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αδιαφορία για άλλα κριτήρια πέραν της στε-

γνής γνώσης (Garcia & Pearson, 1991) και ότι λειτουργούν υπέρ των αρρένων υπο-

ψηφίων έναντι των θηλέων (Stanger-Hall, 2012· Laet, Vanderoost, Callens & 

Vanderwalle, 2015). 

Μελέτες στην Ελλάδα 

Αν και ο προβληματισμός διεθνώς, σχετικά με τις ερωτήσεις π.ε. είναι διαρκής και ο 

διάλογος προκαλεί την παραγωγή πληθώρας ερευνών και δημοσιεύσεων, στην Ελλά-

δα εκδηλώνεται σχετική αδιαφορία για το θέμα.  Η μοναδική, σε εμάς, γνωστή εργα-

σία στην Ελλάδα είναι των Νανά et al. (2007), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι ερωτή-

σεις π.ε. που τίθενται στους φοιτητές Ιατρικής δεν διακρίνονται ιδιαίτερα για την α-

ξιοπιστία τους, με μόλις το 40% των ερωτήσεων που έλεγξαν να χαρακτηρίζονται ως 

άριστης διακριτικότητας. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η επιλογή των ερωτήσε-

ων π.ε., με μόνο κριτήριο την κρίση του διδάσκοντα φαίνεται πως δεν επαρκεί για τη 

δημιουργία ενός αντικειμενικού συστήματος εξετάσεων και προτείνουν την αξιοποί-

ηση ειδικών λογισμικών, με σκοπό τόσο τη βελτίωση της ποιότητας των ερωτήσεων 

όσο και την αποφυγή της αντιγραφής μέσω της αναδιάταξης των ερωτήσεων και των 

απαντήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό διερευνούμε την αξιοπιστία των ερωτήσεων π.ε. στον εισαγωγικό 

διαγωνισμό για τα ΑΕΙ και ΑΕΙ, μελετώντας τα στοιχεία ενός ιδιαίτερα μεγάλου 

δείγματος γραπτών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ, 1328 γραπτά σε σύνολο 33127 

διαγωνιζομένων, δηλαδή το 4% του συνόλου. Τα στοιχεία του δείγματος προέρχονται 

από τα βαθμολογικά κέντρα 42ο Αθηνών, Πατρών, Αγρινίου και Πύργου και είναι 

εξαιρετικά αντιπροσωπευτικά της συνολικής εικόνας των γραπτών, όπως φαίνεται και 

από την εικόνα 1, καθώς διαπιστώνεται σχεδόν πλήρης ταύτιση των στατιστικών 

στοιχείων μεταξύ τού δείγματος και του συνόλου των διαγωνιζομένων στις πιο χαμη-

λές βαθμολογίες, ενώ στις υψηλότερες το δείγμα είναι ελαφρά καλύτερο.  
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Διαχωρίσαμε τις βαθμολογίες των γραπτών του δείγματος σε πέντε «περιοχές», με 

κριτήριο τη συνολική βαθμολογία τους στην εικοσαβάθμια κλίμακα για λόγους διευ-

κόλυνσης, αν και η βαθμολόγηση γίνεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα. 

Συγκρίνουμε την απόδοση στις ερωτήσεις π.ε. με τη βαθμολογία στα λεγόμενα «δεύ-

τερα θέματα», όπου οι διαγωνιζόμενοι, πάλι καλούνται να επιλέξουν την ορθή απά-

ντηση, όμως αυτή τη φορά μεταξύ τριών δυνατών επιλογών, με μόνο μία εξ αυτών 

ορθή και απαίτηση τεκμηρίωσης της επιλογής τους με επιστημονική επάρκεια.  

Η επεξεργασία των δεδομένων του δείγματος 

Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του δείγματος για 

τη χαμηλότερη περιοχή βαθμολογιών [0 – 5]. 

Παρατηρούμε ότι ενώ οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερα αξιόλογη απόδοση 

στις ερωτήσεις π.ε., αδυνατούν να απαντήσουν στοιχειωδώς στο Β’ θέμα, με τα λεγό-

μενα «ζητήματα κρίσεως», ενώ το 90,26% αυτών να αδυνατούν να επιλέξουν ορθά 

ακόμα και τις τυχαίες επιλογές σε αυτές. Το απόλυτο της επιτυχούς επιλογής επιτυγ-

χάνεται από το 7,83% των υποψηφίων, ποσοστό που είναι δεκαέξι φορές μεγαλύτερο 

από την προβλεπόμενη τυχαιότητα!!! Οι διαγωνιζόμενοι της κατηγορίας αυτής ου-

Εικόνα 2. Απόδοση διαγωνιζομένων, με συνολική βαθμολογία [0-5] στις ερωτήσεις π.ε. 

και στα Β' θέματα. 

Εικόνα 1. Σύγκριση στατιστικών στοιχείων δείγματος μελέτης και του συνόλου των δια-

γωνιζομένων στη Φυσική της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ (Υπουργείο Παιδείας, 

2015), στον πανελλήνιο εισαγωγικό διαγωνισμό του 2015.  
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σιαστικά συγκεντρώνουν τη βαθμολογία τους από τα θέματα π.ε., με ασήμαντη συ-

νεισφορά από τα υπόλοιπα ζητήματα.  

Αριθμός Ορθών Επι-

λογών 

Πιθανότητα  Τυχαίας 

Επιλογής 

Ποσοστά Επιτυχίας 

Δείγματος 

4 Ρ(4) = 0,39% 7,83% 

3 Ρ(3) = 4,69% 24,69% 

2 Ρ(2) = 21,29% 33,23% 

1 Ρ(1) = 42,19% 21,56% 

0 Ρ(0) = 31,64% 12,69% 

Πίνακας 2. Σύγκριση ποσοστών τυχαιότητας στην επιλογή απαντήσεων και ποσοστών 

επιτυχίας του δείγματος των υποψηφίων με συνολική βαθμολογία στην περιοχή [0-5]. 

Η στατιστική σύγκριση μεταξύ τυχαιότητας στην επιλογή και των απαντήσεων του 

δείγματος παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Όπως διαπιστώνεται, οι υποψήφιοι μάλλον 

αψηφούν τους νόμους της στατιστικής επιστήμης και τα ποσοστά επιτυχίας τους στα 

συγκεκριμένα ερωτήματα διόλου δεν ανταποκρίνονται στη συνολική εικόνα των γρα-

πτών. Η μόνη ερμηνεία που  μπορεί να δοθεί για αυτήν την εκρηκτική προς τα άνω 

απόδοση είναι η ευκολία στην αντιγραφή, που προσφέρεται με τις ερωτήσεις π.ε., ε-

πιβεβαιώνοντας την κοινή πεποίθηση της έφεσης αυτής της κατηγορίας μαθητών 

στην αντιγραφή (Denyer & Hancock, 2006). 

Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του δείγματος για 

τη χαμηλή περιοχή βαθμολογιών (5 – 10]. 

Παρατηρούμε ότι κανένας μαθητής δεν απέτυχε να απαντήσει έστω και μία ερώτηση 

π.ε., ενώ το ποσοστό που πέτυχε το απόλυτο προσεγγίζει το εντυπωσιακό 52,48%!!! 

Παρόλα αυτά, σε ποσοστό 42,55% αδυνατούν να απαντήσουν στα δεύτερα θέματα, 

αδυνατώντας να συγκεντρώσουν το άριστα της βαθμολογίας των ερωτημάτων π.ε. 

Εικόνα 3. Απόδοση διαγωνιζομένων, με συνολική βαθμολογία (5-10] στις ερωτήσεις 

π.ε. και στα Β' θέματα. 
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στα θέματα αυτά (6/25). Εντύπωση προκαλεί ότι το 1,65% των μαθητών αυτής της 

κατηγορίας απαντά με αξιόλογη επιτυχία στα δεύτερα θέματα (βαθμολογία από 15 

έως 18, με άριστα το 25), χωρίς, όμως, η συνολική τους βαθμολογία να δικαιολογεί 

την απόδοση αυτή στα θέματα κρίσεως. 

Η στατιστική σύγκριση μεταξύ τυχαιότητας στην επιλογή των ορθών απαντήσεων και 

των απαντήσεων του δείγματος παρουσιάζεται στον πίνακα 3.  

Πίνακας 3. Σύγκριση ποσοστών τυχαιότητας στην επιλογή απαντήσεων και ποσο-

στών επιτυχίας του δείγματος των υποψηφίων με συνολική βαθμολογία στην περιοχή 

[0-5]. 

Όπως διαπιστώνεται η τυχαιότητα αρχίζει να μην διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στις 

ερωτήσεις π.ε., αν και τα ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά επιτυχίας τους στα συγκεκρι-

μένα ερωτήματα δεν ανταποκρίνονται στη συνολική εικόνα των γραπτών τους. Οι 

διαγωνιζόμενοι της κατηγορίας αυτής ουσιαστικά συγκεντρώνουν τη βαθμολογία 

τους από τα θέματα π.ε., με μικρή συνεισφορά από τα δεύτερα θέματα, στα οποία μό-

λις το 16,78% των μαθητών επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω του 10/25 (2 βαθμοί, άρι-

στα το 5). 

Συμπεράσματα από τη μελέτη του δείγματος. 

Η ανάλυση του ιδιαίτερα μεγάλου και αντιπροσωπευτικού δείγματος δίνει αρκετά 

προφανή συμπεράσματα, τα οποία είναι γνωστά και έχουν παρουσιαστεί από αναλυ-

τές των εκπαιδευτικών θεμάτων. Έτσι: 

• Οι ερωτήσεις π.ε., με τον τρόπο που δομούνται, την ευκολία  αντιγραφής, την προ-

βλεψιμότητά τους λόγω περιορισμένης ύλης, την μέτρια και συχνά κακή διατύπωσή 

τους, αποδεικνύεται για τους χαμηλόβαθμους μαθητές να ικανοποιούν τη λογική 

πως «κάτι θα αρπάξουμε».  

• Εφόσον δεν υπάρχει κατώτερη βάση πρόσβασης στα ΑΕI/ΑΤΕΙ, δημιουργούνται 

σοβαρά θέματα αξιοπιστίας των εξετάσεων, καθώς ευνοούν την αλλοίωση των βαθ-

μολογιών, με συνέπεια οι φιλότιμοι και αξιοπρεπείς διαγωνιζόμενοι ελλιπών γνώ-

Αριθμός Ορθών Επι-

λογών 

Πιθανότητα  Τυχαίας 

Επιλογής 

Ποσοστά Επιτυχίας 

Δείγματος 

4 Ρ(4) = 0,39% 52,48% 

3 Ρ(3) = 4,69% 35,46% 

2 Ρ(2) = 21,29% 11,35% 

1 Ρ(1) = 42,19% 0,71% 

0 Ρ(0) = 31,64% 0,00% 
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σεων να εκκινούν από μειονεκτική θέση έναντι των θρασειών. 

• Στις χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, γενικά η εξέταση με απλές ερωτήσεων 

π.ε. μπορεί να αποδεικνύεται χρηστικά αποτελεσματική, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο 

και σε υψηλότερα επίπεδα (Rashid & Safari, 2014). O Klufa (2015), αν και υποστη-

ρικτής των tests π.ε., υποστηρίζει ότι όταν ο αριθμός των μαθητών είναι μικρός εί-

ναι καλύτερα τα κλασικά tests ανάπτυξης, τα οποία ελέγχουν ουσιαστικότερα τις 

πραγματικές γνώσεις των εξεταζομένων. Για να μπορέσει μια ερώτηση π.ε. να λει-

τουργήσει και εκπαιδευτικά δε μπορεί να είναι εύκολη, προκειμένου να αποφεύγε-

ται η διαισθητική επιλογή της ορθής απάντησης (Huber, 2014). Τα εξαιρετικά υψη-

λά ποσοστά επιτυχών απαντήσεων, ακόμα και στις πολύ χαμηλόβαθμες κλίμακες, 

δείχνουν ότι τα θέματα που τίθενται στις ερωτήσεις π.ε. τείνουν προς την ευκολία 

και τη διεκπεραίωση παρά στον ουσιαστικό έλεγχο. 

• Οι βαθμολογίες στα tests π.ε. είναι γενικώς πολύ υψηλότερες από τα αντίστοιχα σύ-

ντομης απάντησης ή ανάπτυξης (Frary, 1988· Au, 2013) και θεωρείται ότι ευνοεί τη 

μετριοκρατία και ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες και ταξικές διαφοροποιήσεις 

Au (2013). Όπως ισχυρίζονται οι Mehrens και Lehmann (στο Engelhardt, 2009) με-

ρικοί μαθητές αποδεικνύονται ικανοί στο να επιλέγουν με ευκολία τις ορθές απα-

ντήσεις ή να αναγνωρίζουν τις ασάφειες στις ερωτήσεις π.ε., χωρίς στην πραγματι-

κότητα να έχουν κατανοήσει το υλικό στο οποίο ελέγχονται. Ο Tamir (1990) διαπι-

στώνει ότι οι μαθητές που απαντούν σωστά στις ερωτήσεις π.ε. δεν τεκμηριώνουν 

κατ΄ ανάγκη σωστά την επιλογή τους και ότι τα αποτελέσματα των σχετικών tests 

υπερεκτιμούν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Οι βαθμολογίες των διαγωνιζομέ-

νων του δείγματος στις βαθμολογικές περιοχές από το πέντε (05) έως το δέκα (10), 

επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των ερευνητών.  

Και τι μπορεί να προταθεί; 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της τυχαιότητας στην επιλογή της απάντησης 

και της αντιγραφής στις ερωτήσεις π.ε. έχουν προταθεί διάφορες λύσεις, όπως: 

• η κατάργησή και η αντικατάστασή τους από πέντε ακόμα θέματα επιλογής με τεκ-

μηρίωση (σύνολον τουλάχιστον οκτώ). Πρόκειται για πρόταση εύκολα και άμεσα 

εφαρμόσιμη, χωρίς να απαιτείται ουσιαστικά καμία αλλαγή στον τρόπο που διενερ-

γούνται σήμερα οι εξετάσεις. 

• η αύξηση του αριθμού ερωτήσεων π.ε. με ταυτόχρονο χρονικό περιορισμό (π.χ. 10 

ερωτήσεις π.ε. κλιμακούμενης δυσκολίας, με διαθέσιμο χρόνο τα 30’), ώστε να ελα-

χιστοποιηθούν τα περιθώρια αντιγραφής, πρακτική που ήδη υιοθετείται σε αρκετούς 

διαγωνισμούς. Για την αποφυγή της τυχαίας επιλογής μπορεί να εισαχθεί η αρνητι-

κή βαθμολογία στις λανθασμένες απαντήσεις, (π.χ. κάθε λανθασμένη απάντηση να 

αφαιρεί τα 0,5 μίας ορθής), ενώ η μη απάντηση να βαθμολογείται με μηδέν, αν κι 

εδώ υπάρχει μεγάλος και έντονος διάλογος διεθνώς.  

• η εξέταση των διαγωνιζομένων με «ανακατεμένη την τράπουλα» στις ερωτήσεις 

π.ε.. Οι ερωτήσεις και οι δυνατές επιλογές αλλάζουν σειρά προβολής σε κάθε εξετα-

ζόμενο, αν και ίδιες ως προς το περιεχόμενο για όλους (Britschgi, 2015).  

1150

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



• Η χρήση συζευγμένων ερωτήσεων π.ε., όπου ο διαγωνιζόμενος στις ερωτήσεις αυ-

τές καλείται να επιλέξει από μια σειρά εναλλακτικών προτάσεων τη σωστή και ακο-

λούθως να αιτιολογήσει την επιλογή του αυτή μέσα από μία άλλη σειρά εναλλακτι-

κών προτάσεων π.ε..  

Επίλογος 

Οι ερωτήσεις π. ε. είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για ενδοσχολικό έλεγχο του βαθμού 

κατανόησης των αντικειμένων από τους μαθητές, ανατροφοδότηση της τάξης και αυ-

τοέλεγχο του διδάσκοντα, αλλά, δυστυχώς, είναι αρκετά αναξιόπιστο για χρήση 

στους διαγωνισμούς, με τον τρόπο που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ευνοείται 

ιδιαίτερα η αντιγραφή, που δε μπορεί να ελεγχθεί εύκολα ούτε και από τους αυστηρό-

τερους επιτηρητές, ενώ εγείρεται θέμα αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας των δια-

γωνισμών, όπως προέκυψε από την ανάλυση των στοιχείων του ευρύτατου δείγματος 

που αναλύσαμε. 

Ως εκ τούτου, το υπουργείο καλείται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο ελέγχου των 

γνώσεων των μαθητών, ώστε να ευνοούνται οι ικανοί, μελετηροί και έντιμοι μαθητές 

και όχι οι τυχοδιώκτες. Εναλλακτικές λύσεις προσφέρονται αρκετές από τη διεθνή 

πρακτική και εμπειρία. Απομένει και η ενασχόληση με το πρόβλημα. 
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Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση: Φιλοσοφία, προκαταλήψεις, προοπτικές 

 

Αγγελιδάκη Μαρία 

Υποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης 

maria.angelidaki@gmail.com 

Η εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της αξιοποίησης των Τεχνών στην εκπαίδευση 

ως δυναμικού εργαλείου μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης όχι μεμονωμένα και α-

ποσπασματικά αλλά λειτουργικά και ολιστικά. Αρχικά, εκτίθεται το φιλοσοφικό υπό-

βαθρο της ανάγκης ένταξης των Τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι κατη-

γοριοποιήσεις σχετικά με τον ρόλο των Τεχνών στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, εκτί-

θενται οι αιτιάσεις που αφορούν στην αδυναμία οργανικής ενσωμάτωσης των Τεχνών 

στο σχολείο και στην απόδοση σε αυτές ρόλου περιφερειακού και επικουρικού. Τέ-

λος, τοποθετώντας τη διδασκαλία στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο πα-

ρουσιάζεται η δυναμική των Τεχνών στην εκπαίδευση και η λειτουργικότητά τους σε 

αντιστοιχία με τη θεωρητική θεμελίωση. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Τέχνες, δημιουργικότητα, πολλαπλή νοημοσύνη 

 

Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της αξιοποίησης των Τεχνών στην εκπαί-

δευση ως δυναμικού εργαλείου μάθησης και καλλιέργειας των ανώτερων γνωστικών 

λειτουργιών. Η εργασία αρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Αρχικά, εκτίθεται η φιλοσο-

φική βάση της ανάγκης ένταξης των Τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρου-

σιάζονται, δηλαδή, οι κατηγοριοποιήσεις σχετικά με τον ρόλο που καλούνται να δια-

δραματίσουν οι Τέχνες: η εξπρεσιονιστική, η επανα-δομική και η επιστημονική – ορ-

θολογιστική κατεύθυνση. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι προκαταλήψεις και οι πλά-

νες που ευθύνονται για τον διαχωρισμό των μαθημάτων σε πρωτεύοντα και δευτε-

ρεύοντα και για την απόδοση στις Τέχνες υποδεέστερης και επικουρικής θέσης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σε σχέση με τα θεωρούμενα βασικά μαθήματα. Η τρίτη ενότη-

τα της εργασίας είναι αφιερωμένη στη συνεισφορά των Τεχνών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Από τις πολλαπλές λειτουργίες των Τεχνών και την εκπαιδευτική τους 

αξιοποίηση καταγράφονται: η συναισθηματική καλλιέργεια, η καλλιέργεια της εναλ-

λακτικής ματιάς και η θέαση του καλλιτεχνικού έργου ως ποιοτικού προβλήματος 

προς επίλυση. 

 

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη συμπερίληψης στην εκπαίδευση και των δύο χώρων. Οι 

Επιστήμες και οι Τέχνες αναγνωρίζονται ως δύο περιοχές που οφείλουν να συνυπάρ-

χουν αρμονικά στον χώρο του σχολείου με στόχο την ολιστική ανάπτυξη του μαθητή 

και την εξασφάλιση του βέλτιστου εκπαιδευτικού αποτελέσματος. 
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Φιλοσοφία 

 

Η φιλοσοφία της εισαγωγής των Τεχνών στην εκπαίδευση συνδέεται με την απελευ-

θέρωση του μαθητή αλλά και του εκπαιδευτικού από τα ιδεολογικά δεσμά και σχήμα-

τα του παρελθόντος σχετικά με τις ορθές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης (Kuru, 

2012: 490). Τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή στην εποχή της μετανεωτερικότητας, 

καταγράφεται μια μετατόπιση ως προς την αντίληψη του τρόπου ανάπτυξης των γνω-

στικών λειτουργιών, από την αναγνώριση των σταδίων (αντικειμενικών και μετρήσι-

μων), που καθορίζουν οι θετικές επιστήμες, στη διερεύνηση των ποιοτικών αλμάτων 

που περιγράφουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Μέσα στο νέο αυτό πλαίσιο, η εκπαί-

δευση με τις Τέχνες αναγνωρίζεται ως ο διεπιστημονικός τομέας, που εμπεριέχει μια 

νέα προοπτική. Η πολλαπλότητα, η ευελιξία και η ποιοτική διερεύνηση, που συνδέο-

νται με τις Τέχνες, ανοίγουν νέους δρόμους, όσον αφορά στην ανάπτυξη των γνωστι-

κών λειτουργιών, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία (Hickman, 2000: xv). Για τη 

λειτουργικότητα των Τεχνών στην εκπαίδευση έχουν εκφραστεί τόσα πολλά επιχει-

ρήματα, ώστε η καταγραφή τους καθίσταται δυσχερής. O Efland πρότεινε την κατη-

γοριοποίηση των επιχειρημάτων σε τρεις ομάδες: την εξπρεσιονιστική, την επανα-

δομική και την επιστημονική – ορθολογιστική (Efland 1990: 260). Οι τρεις αυτές κα-

τηγορίες δεν είναι εννοιολογικά αμιγείς αλλά εμπεριέχουν υπο–ομάδες (Siegesmund, 

1998: 200). 

 

Στο εξπρεσιονιστικό ρεύμα ανήκουν όσοι πρεσβεύουν ότι ο πρωταρχικός στόχος της 

καλλιτεχνικής παιδείας είναι η ανάπτυξη της φαντασίας και της αυτονομίας του παι-

διού. Η ελεύθερη έκφραση αποτελεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και το καλλιτεχνικό 

δημιούργημα συνιστά το όχημα αισθητοποίησης των συναισθημάτων. Η θέση αυτή 

ενισχύθηκε από τη μεγάλη απήχηση των θεωριών του Freud σχετικά με την ύπαρξη 

του υποσυνειδήτου και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό μέσω της Τέχνης. Η Τέ-

χνη παρέχει τη δυνατότητα αποφόρτισης και λειτουργεί θεραπευτικά. Τη θεραπευτι-

κή επενέργεια της δημιουργικότητας τόνισε ο Lowenfeld που θεωρεί ότι η αίσθηση 

της ελευθερίας και η ευελιξία αποτελούν εργαλεία αντιμετώπισης των δυσκολιών 

και ματαιώσεων, οι οποίες μετουσιώνονται σε καλλιτεχνικά δημιουργήματα (Low-

enfeld, 1947: 7). Η παιγνιώδης διάσταση της Τέχνης αποτελεί μια άλλη μορφή αυτής 

της κατηγορίας. Όταν η Τέχνη λαμβάνει τη μορφή παιχνιδιού απαλλάσσεται από 

κανόνες και περιορισμούς, και αποτελεί ένα πεδίο εξερεύνησης και πειραματισμού 

χωρίς όρια. Μια άλλη θέση πρεσβεύει ότι η Τέχνη δεν χρήζει αιτιολογήσεων «το έρ-

γο τέχνης ορίζει τη δική του αυτό-αναφορική περιοχή» (Horkheimer & Adorno, 

1944: 19). Το δόγμα για τη θέση αυτή είναι: «Η Τέχνη για την Τέχνη». Η εκπαίδευ-

ση λοιπόν συνεισφέρει στην παροχή των κατάλληλων εργαλείων, ώστε ο μαθητής 

να είναι σε θέση να εκτιμήσει τα έργα τέχνης. 

 

Η δεύτερη θέση, η ανα-δομιστική (re-consructivism) πρεσβεύει ότι οι Τέχνες και η 

δημιουργική έκφραση αποτελούν δυναμικούς παράγοντες πρόκλησης εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων. Η εκπαίδευση με τις Τέχνες μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο 

πρόκλησης αλλαγών και ανακατασκευής τόσο του ατόμου όσο και ολόκληρης της 
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κοινωνίας (Eisner, 1988). Η εκπαίδευση αποτελεί έναν κοινωνικό θεσμό και ως κοι-

νωνικός θεσμός είναι κανονιστικός. Η Τέχνη χαρακτηρίζεται από αναδομητικό ρό-

λο, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τον αναπαραγωγικό-μιμητικό. Ο αναπαραγωγι-

κός στοχεύει στη μιμητική επαναδημιουργία των υπαρχουσών κοινωνικών δομών 

ενώ ο αναδομητικός στοχεύει στην υπονόμευση του κατεστημένου και στη δημιουρ-

γία ενός «νέου παραδείγματος». Οι σύγχρονοι αναδομιστές πιστεύουν ότι η εκπαί-

δευση με τις Τέχνες αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα της κοινωνικής αλλα-

γής. Απορρίπτουν την αυτόνομη θέαση του καλλιτεχνικού έργου και την απόσπασή 

του από το κοινωνικό συγκείμενο, καθώς το απογυμνώνει από τη λειτουργικότητα 

του και τις πολιτισμικές νοηματοδοτήσεις του (Siegesmund, 1998: 201). 

 

Ο επιστημονικός ορθολογισμός αποτελεί το τρίτο ρεύμα, στο οποίο ανήκουν όσοι 

πρεσβεύουν ότι οι Τέχνες αποτελούν ένα ξεχωριστό τρόπο απόκτησης της γνώσης. Η 

εκπαίδευση με τις Τέχνες ουσιαστικά αποτελεί ένα διακριτό πεδίο, μια επιστήμη με 

ξεχωριστή μεθοδολογία για τη διεξαγωγή έρευνας και εξαγωγή συμπερασμάτων 

(Siegesmund, 1998: 201). Η προσέγγιση αυτή προσέδωσε ακαδημαϊκή αξιοπιστία, 

καθώς παρείχε στην εκπαίδευση με τις Τέχνες το απαραίτητο φιλοσοφικό και ψυχο-

λογικό επιστημολογικό υπόβαθρο. Αρχικά, ο Kant εκκινώντας από τη εννοιολόγηση 

της αισθητικής ως της φιλοσοφίας των Τεχνών και του ωραίου αντιδιαστέλλει την 

αισθητική κρίση με τη λογική κρίση, η οποία αποδίδεται στις γνωστικές λειτουργίες 

(Beardsley, 1966). 

 

Παρά το γεγονός ότι ο διαχωρισμός αυτός υπήρξε η κυρίαρχη αντίληψη στη Δύση, 

κατεγράφησαν αντιρρητικές φωνές που θεωρούσαν την αισθητική αντίληψη αναπό-

σπαστο μέρος των γνωστικών λειτουργιών. Ο Browdy και Εnnis δείχνουν προς ένα 

χώρο, στον οποίο συνυπάρχουν η μη τυπική λογική με την τυπική. Για τους στοχα-

στές αυτούς, η αισθητική αντίληψη, εντός της μη τυπικής λογικής, αποτελεί το πρω-

ταρχικό συστατικό της γνώσης (Broudy, 1987). Ο Νelson Goodman υπήρξε ο φιλό-

σοφος του οποίου οι θεωρίες αποτέλεσαν το επιστημολογικό έρεισμα της αναβάθμι-

σης της θέσης των Τεχνών. Ο Goodman πρεσβεύει ότι οι εικόνες μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν με ανάλογο τρόπο με τις λέξεις. H κατανόηση της γλώσσας (λέξεις) και 

των εικόνων προϋποθέτει την ικανότητα κατανόησης των συμβολικών συστημάτων. 

Γραμματισμός δεν σημαίνει μόνο την ανάγνωση λέξεων, γραμματισμός σημαίνει 

την αποκωδικοποίηση συμβολικών συστημάτων. Η αδυναμία αποκωδικοποίησης 

ισοδυναμεί με λειτουργικό αναλφαβητισμό. Οι Τέχνες δύνανται να συνεισφέρουν 

ουσιαστικά στον καθορισμό της ποιότητας της γνώσης καθώς αποτελούν μορφή 

ποιοτικής έρευνας, η οποία δημιουργεί, ανακαλύπτει, επαυξάνει τη γνώση. 

 

Ακόμα πιο ισχυρό ρόλο για την Τέχνη αναγνωρίζει ο Eisner, για τον οποίο η Τέχνη 

προϋποθέτει γνωστικές λειτουργίες που υπερβαίνουν την «ανάγνωση» συμβολικών 

συστημάτων. Οι Τέχνες είναι σημαντικές, καθώς καλλιεργούν τις αισθήσεις, διαμέ-

σου των οποίων αποκτάμε, πρωτογενώς, πρόσβαση στις αισθητηριακές εμπειρίες. Οι 

αισθητηριακές εμπειρίες διευρύνουν την αντίληψή μας και συνεπώς τις γνωστικές 

λειτουργίες. Ο κόσμος μετατρέπεται σε αντικείμενο γνώσης μέσω της πρόσληψής 
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του από τις αισθήσεις. Ο κάθε τρόπος συνιστά διαφορετικό είδος έρευνας. Η ικανό-

τητα, επομένως, για γνώση πραγματώνεται μέσω των πολλαπλών μορφών αναπαρά-

στασης. Κάθε μορφή αναπαράστασης αποτελεί έναν «φακό» θέασης της πραγματι-

κότητας (Siegesmund, 1998: 206). 

 

Εκτός από τις θεωρητικές θέσεις των φιλοσόφων και των ψυχολόγων, ο διάλογος 

σχετικά με τη συνεισφορά των Τεχνών διακριβώνεται από την ύπαρξη επιστημονι-

κών περιοδικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα περιοδικά Studies in Art Ed-

ucation και Art Education καταγράφουν τις πρόσφατες εξελίξεις και προάγουν την 

έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης. Το Project Zero, αποτελεί ένα πρόγραμμα για 

τις Τέχνες στην εκπαίδευση, που εκπονήθηκε ως διεπιστημονικό εγχείρημα από τον 

Goodman σε συνεργασία με τους ψυχολόγους Gardner και Perkins. 

 

Προκαταλήψεις – Πλάνες 

 

Παρά το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει την πολλαπλή συνει-

σφορά των Τεχνών στη συναισθηματική έκφραση, στην ανάπτυξη των γνωστικών 

λειτουργιών και στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η διερεύνηση της σχολικής 

πραγματικότητας αποδεικνύει τη αντιθετική σχέση ανάμεσα στη θεωρητική θεμελίω-

ση και την εκπαιδευτική πολιτική και πράξη. Στον χώρο του σχολείου οι Τέχνες αντι-

μετωπίζονται ως μάθημα περιφερειακό και υποδεέστερο. Η θέση τους και η αντιμε-

τώπισή τους καθορίζεται από βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις σχετικά με τη νοηματοδό-

τηση των διδασκόμενων θεματικών. 

 

Η πιο ισχυρή πλάνη αφορά στη σχέση λογικής και συναισθήματος. Οι Τέχνες ανα-

γνωρίζονται ως η ευχάριστη δραστηριότητα αναψυχής, η οποία προσφέρει μεν αγαλ-

λίαση, αλλά δεν συνδέεται με τις γνωστικές λειτουργίες. Επομένως, αποδίδεται σε 

αυτές ρόλος αποφόρτισης από τον ψυχικό κάματο που προκαλεί η γνώση. Αναγνωρί-

ζεται, δηλαδή, μονάχα η συνεισφορά στη συναισθηματική καλλιέργεια και παραγκω-

νίζεται η συνεισφορά στη γνωστική ανάπτυξη. Στο δυαδικό σχήμα νους/ψυχή προτε-

ραιότητα αποδίδεται στις πνευματικές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούνται μονομερώς ότι 

χρήζουν καλλιέργειας καθώς συνδέονται με την επαγγελματική επιτυχία. Τα συναι-

σθήματα, αντιθέτως, αντιμετωπίζονται ως ανασταλτικοί παράγοντες της λογικής και 

της ορθής κρίσης. Στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος είναι, κατά την πορεία της 

«φυσιολογικής» ανάπτυξης, τα συναισθήματα να αντικατασταθούν από τους λογικούς 

συλλογισμούς (Efland, 2002: 10). 

 

Σε συσχετισμό με την πλάνη της διχοτόμησης του ενιαίου εαυτού σε λογικό και συ-

ναισθηματικό συνδέεται η πλάνη του αποκλεισμού των Τεχνών από τις ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες. Υπάρχει δηλαδή βαθιά ριζωμένη η πεποίθηση ότι η πειθαρχη-

μένη λογική των θετικών επιστημών απαιτεί έναν υψηλότερο βαθμό νοημοσύνης από 

τη σύνθεση ενός σονέτου ή ενός πίνακα (Efland, 2002: 4). Κατά ανάλογο τρόπο, η 

διάνοια αποδίδεται πιο εύκολα σε όποιον διακρίνεται στις θετικές επιστήμες από ό-

ποιον διακρίνεται στον χώρο των Τεχνών ή στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστη-
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μών. Ο φυσικός Albert Einstein καταχωρείται στο συλλογικό ασυνείδητο ως εξυπνό-

τερος από τον ζωγράφο, Pablo Picasso, από τον συνθέτη Amadeus Mozart ή τον ψυ-

χαναλυτή Sigmund Freud. Αν και τα είδη νοημοσύνης δεν είναι δυνατόν να συγκρι-

θούν, σύμφωνα με τον θεωρητικό της πολλαπλής νοημοσύνης Gardner (1983), οι α-

νώτερες γνωστικές λειτουργίες αποδίδονται στη νοημοσύνη που αντιστοιχεί στη θετι-

κιστική προσέγγιση-ερμηνεία του κόσμου. 

 

Η τοποθέτησή των Τεχνών σε θέση περιθωριακή και υποδεέστερη στην εκπαίδευση 

δομείται σε σχέση με μια παγιωμένη κατηγοριοποίηση για το δυαδικό σχήμα «Τέχνες 

– Επιστήμες» και τη σχέση του με τις γνωστικές λειτουργίες. O επιστημολογικός αυ-

τός προβληματισμός ανάγεται στην αρχαιότητα. Αρχικά, ο Πλάτωνας αμφισβήτησε 

τις Τέχνες ως μορφή πρόσβασης στη γνώση, την οποία συνέδεσε με τις αφηρημένες 

έννοιες, τις ιδέες (Efland, 2002: 4). Στη σύγχρονη εποχή, σε ολόκληρο τον δυτικό κό-

σμο, υπάρχει διάχυτη η πολιτισμική προκατάληψη σχετικά με τη γνωστική ανάπτυξη 

και με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο «αναπτυγμένος» γνωστικά ενήλι-

κας. Η γνωστική ανάπτυξη, δηλαδή, συνδέεται με την κατανόηση και την καλλιέργεια 

των λογικών εννοιών, που σχετίζονται με τις μαθηματικές και τις θετικές επιστήμες. 

Η αναγνώριση και αποδοχή αυτού του προτύπου καθορίζει και τις ικανότητες που 

πρέπει να φέρει ο ενήλικας για την επίλυση των λογικών προβλημάτων. Το πρότυπο 

αυτό καθορίζει και τα χαρακτηριστικά και τις στρατηγικές που υιοθετούνται στην εκ-

παίδευση. 

 

H επόμενη προκατάληψη αφορά στην εργαλειακή αντιμετώπιση της γνώσης. Σημα-

ντικά, δηλαδή, θεωρούνται τα μαθήματα που οδηγούν σε οικονομικές ενασχολήσεις 

και η γνώση τους συνδέεται με ό,τι θεωρείται «σημαντικό» κοινωνικά - οικονομικά: 

την εργασία, τον βιοπορισμό, την παγκόσμια οικονομία, την ανταγωνιστική ικανότη-

τα στην παγκόσμια αγορά. Οι Τέχνες, αν και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολι-

τιστικής κληρονομιάς, αντιμετωπίζονται από το εκπαιδευτικό σύστημα ως πιο «ανά-

λαφρες» δραστηριότητες του πνεύματος και συνεκδοχικά θεωρούνται ότι απορρο-

φούν χρόνο και ενέργεια από τις βασικές και σοβαρές ενασχολήσεις (Efland, 2002: 

2). Βιώνοντας την κοινωνική αυτή πίεση σε συνδυασμό με τις ανάγκες του αναλυτι-

κού προγράμματος που επιβάλλει τη διδασκαλία των βασικών γνώσεων, οι δάσκαλοι 

της τάξης προάγουν τη διδασκαλία των βασικών μαθημάτων συνδέοντας την επιτυχία 

με την αριστεία στις τυποποιημένες διαδικασίες. Οι Τέχνες αντιμετωπίζονται ως επι-

φανειακές ενασχολήσεις, ανασταλτικές προς την ουσιαστική – κανονικοποιημένη μά-

θηση, που θεωρείται και ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης, η συμπόρευση δηλαδή 

όλων προς την ίδια κατεύθυνση στον ίδιο χρόνο (Fowler, 1996: 4· Eisner, 2002: 196). 

 

Οι προκαταλήψεις, επίσης, εναντίον των Τεχνών συνδέονται με την καθιέρωση της 

ψυχολογίας ως εμπειρικής επιστήμης σε αντικατάσταση του μεταφυσικού στοχα-

σμού. Η επιστήμη συνδέθηκε με τις έννοιες: παρατήρηση, πείραμα, ορθολογισμός, 

αντικειμενικότητα. Ο θετικισμός παρέχοντας τα μέσα αυτά, διαμόρφωσε τον τρόπο 

κατασκευής της έρευνας και της ψυχολογικής γνώσης, κατά το τέλος του 19ου και 

αρχές του 20ού αιώνα. Ταυτόχρονα, παρείχε το επιστημολογικό υπόβαθρο για τον 
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συμπεριφορισμό. Το μοντέλο της έρευνας στις ψυχολογικές επιστήμες ακολούθησε 

αυτό των φυσικών επιστημών. Το μοντέλο αυτό στηριζόταν στην πεποίθηση ότι η 

ανθρώπινη συμπεριφορά καθοριζόταν από νόμους αντίστοιχους με εκείνους της Φύ-

σης. Οι νόμοι των Φυσικών επιστημών κατευθύνονται από ντετερμινιστικές αρχές, οι 

οποίες είναι ανεξάρτητες από τις ανθρώπινες προθέσεις. Η ψυχολογία, όμως, δεν δα-

νείστηκε μόνο τους νόμους των θετικιστικών επιστημών, κατασκεύασε παράλληλα 

την πεποίθηση ότι οι νόμοι αυτοί είναι οι μοναδικοί που μπορούν να οδηγήσουν σε 

ερμηνεία του κόσμου και να παράγουν αξιόπιστη γνώση. Αντιστοίχως, οι επιστημο-

νικοί τρόποι κατανόησης του κόσμου είναι «ανώτεροι» πνευματικά από τους μη επι-

στημονικούς ή τους προ-επιστημονικούς. 

 

Η παραπάνω πεποίθηση οδήγησε την ψυχολογία στη σύνδεση της νοημοσύνης με την 

ικανότητα κατάκτησης των λογικομαθηματικών σταδίων, όπως τα περιέγραψε ο Pia-

get. Ο Piaget δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την ένταξη της καλλιτεχνικής ανά-

πτυξης στην ταξινόμηση των σταδίων της ανθρώπινης ανάπτυξης. Η υιοθέτηση, λοι-

πόν, του αναπτυξιακού μοντέλου του Piaget στην εκπαίδευση σήμανε και την περι-

θωριοποίηση των Τεχνών (Efland, 2002: 5· Gardner, 1990). 

 

Τέλος, άλλη μια λανθασμένη αντίληψη σχετικά με τις Τέχνες στην εκπαίδευση είναι 

ότι οι Τέχνες δεν απευθύνονται ισότιμα προς όλους τους μαθητές αλλά αφορούν μόνο 

τους ταλαντούχους Η καλλιτεχνική ανάπτυξη του ατόμου είναι μια αυτόματη διαδι-

κασία, αποτέλεσμα ωρίμανσης και επομένως δεν χρήζει διδασκαλίας. Το ταλέντο α-

ναπτύσσεται με αυθεντικότερο τρόπο, αν η αυτοέκφραση δεν δεσμεύεται με εκπαι-

δευτικές παρεμβάσεις. Τα ταλαντούχα παιδιά, επομένως, δεν έχουν την ανάγκη εκ-

παίδευσης καθώς το ταλέντο τους εκδιπλώνεται εκ των ένδον (Fowler, 1996: v· Eis-

ner, 2002: 23). Κατά ανάλογο τρόπο οι παγιωμένες πεποιθήσεις θέτουν άλλον έναν 

διαχωρισμό για την Τέχνη σε σχέση με τον χώρο τοποθέτησης των έργων τέχνης. Τα 

δημιουργήματα της Τέχνης είναι αποσπασμένα από τον κόσμο της καθημερινότητας 

και ανήκουν σε ειδικούς χώρους, όπως είναι τα μουσεία, οι εκθέσεις και η ιδιωτική 

σφαίρα δράσης και ενασχόλησης του ατόμου καθώς αποτελούν πεδίο προσωπικής 

έκφρασης και εκτόνωσης της δημιουργικότητας (Efland 2002: 8). 

 

Προοπτικές 

 

Οι κοινωνικές εξελίξεις ―οι οποίες έχουν καταγραφεί στον χώρο της επιστημολογίας 

ως αλλαγή «παραδείγματος», μετάβαση από το «μοντέρνο» στο «μεταμοντέρνο»― 

ουσιαστικά ερμηνεύονται επιστημολογικά ως η απόρριψη του ιδεολογικού συστήμα-

τος των δογματικών ιδεών, της κληρονομιάς του Διαφωτισμού. Η στάση αυτή σε ένα 

πρώτο επίπεδο μεταφράζεται σε απόρριψη του αιτήματος για σταθερή απόλυτη γνώ-

ση, και σε ένα δεύτερο επίπεδο σε αίτημα για γνώση που συνιστά ένα αφηρημένο, 

ευέλικτο σύστημα ιδεών. Στην εκπαίδευση η στροφή αυτή λαμβάνει τη μορφή της 

εγκατάλειψης της ιδέας της αριστείας και την προαγωγή της ιδέας της σχετικότητας. 

Αποτελεί το διανοητικό σχήμα αντίστασης στα μονοτροπικά σχήματα ερμηνείας του 

παρελθόντος, υπονομεύει τα παγιωμένα άτεγκτα αποπλαισιωμένα μοντέλα και παρέ-

1160

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



χει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων οπτικών θεώρησης της γνώσης. Η εκπαίδευση 

μέσω των Τεχνών, ως θεωρητικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και πολ-

λαπλές δυνατότητες, είναι σε θέση να παρέχει απαντήσεις στο εκπαιδευτικό αίτημα 

για αλλαγή και αναμόρφωση. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρητική κατηγοριοποίηση της λειτουργικότητας της Τέ-

χνης θα γίνει μια απόπειρα συσχέτισης της θεωρητικής κατεύθυνσης και της εκπαι-

δευτικής αξιοποίησης με τοποθέτηση στο σύγχρονο ιστορικοπολιτισμικό συγκείμενο. 

 

Αρχικά, οι Τέχνες, δίδοντας τη δυνατότητα αυτοέκφρασης και αισθητοποίησης των 

ιδεών και συναισθημάτων, παρέχουν ένα μοντέλο σύνδεσης του μαθητή με το έργο 

του. Διδάσκουν την αγάπη και τη δέσμευση στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

προαγωγή αυτού του συναισθηματικού δεσμού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επι-

τεύγματα και επίσης δύναται να εγγυηθεί την ενεργό εμπλοκή με αντίστοιχο αντικεί-

μενο στο μέλλον. Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει διάχυτη η τάση αντιμετώπισης της 

εκπαίδευσης εργαλειακά, χρησιμοθηρικά, με παραγκωνισμό των εσωτερικών κινή-

τρων. Η εσωτερική ικανοποίηση, όμως, αποτελεί το μοναδικό προβλεπτικό παράγο-

ντα μελλοντικής ενασχόλησης και αφοσίωσης στη δραστηριότητα. Οι Τέχνες λοιπόν, 

παρέχουν ένα πρότυπο μετατόπισης από τα εξωτερικά κίνητρα (επίδοση, βαθμοί, με-

τρήσιμο αποτέλεσμα, εξασφάλιση εργασίας) στα εσωτερικά κίνητρα (ικανοποίηση, 

ευχαρίστηση, δημιουργία, ολοκλήρωση). 

 

Ως προς τον αναδομιστικό ρόλο, οι Τέχνες ανατρέπουν την υπάρχουσα αντίληψη 

σχετικά με την ύπαρξη μιας μοναδικής σωστής απάντησης. Η πολλαπλότητα ή η α-

πόκλιση στις απαντήσεις είναι επιτρεπτή, αν όχι επιθυμητή. Η πρόσκληση προς τους 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους αποτελεί ουσιαστικά μια πρόσκληση 

στη θέαση εναλλακτικών τρόπων ύπαρξης. Αυτή η δραστηριότητα του νου αποτελεί 

το κοινό χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών και των επιστημόνων. Οι κατηγορίες αυ-

τές διαθέτουν ως κοινό χαρακτηριστικό τον δημιουργικό νου. Χρησιμοποιούν, δηλα-

δή, τη φαντασία τους προς την κατεύθυνση του οραματισμού μιας νέας πραγματικό-

τητας και, στη συνέχεια, αξιοποιούν τις γνώσεις, τις τεχνικές δεξιότητες και την ευαι-

σθησία τους για την πραγμάτωση αυτού του οραματισμού (Eisner, 2002: 199). 

 

Τέλος, νέες προοπτικές στην εκπαίδευση προσδίδει η θέαση της καλλιτεχνικής δη-

μιουργίας ως ερευνητικής διαδικασίας. Οι Τέχνες υποδεικνύουν τον δρόμο για μια 

διαφορετικής μορφής έρευνα, όχι πλέον ποσοτικής, όπως υποδεικνύουν οι φυσικές 

επιστήμες, αλλά ποιοτικής. Η καλλιτεχνική διαδικασία περιγράφεται ως μια ακολου-

θία επίλυσης προβλημάτων (Ecker, 1963: 284). Η περιγραφή του Dewey περιλαμβά-

νει τα στάδια που διέρχεται μια δημιουργική εργασία. Αρχικά περιγράφεται το συναί-

σθημα της σύγχυσης, το οποίο για να επιλυθεί απαιτεί μια τοποθέτηση και μια από-

πειρα ορισμού. Στη συνέχεια αναφαίνεται η πρόταση της πιθανής λύσης σε συνδυα-

σμό με ανάπτυξη της αιτιολόγηση της. Τέλος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

απαιτείται επιπλέον παρατήρηση και πειραματισμός, που θα οδηγήσει σε αποδοχή ή 

απόρριψη (Dewey, 1910: 72).  
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H ποιοτική επίλυση προβλήματος σε αναλογία με την επιστημονική έρευνα δεν περι-

λαμβάνει διακριτά στάδια. Αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που περιλαμβάνει προό-

δους, στάσεις, παλινδρομήσεις άλματα. Δύναται να χαρακτηρίζεται από δισταγμό, 

αναθεώρηση, αναστοχασμό, επανεκκίνηση. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρική συ-

μπεριφορά. Δεν υπάρχουν κανόνες, συνταγές, ακολουθίες για τη δημιουργία ενός κα-

λού καλλιτεχνικού δημιουργήματος, ούτε βέβαια κατά αντίστοιχο τρόπο υπάρχουν 

συνταγές αυθεντικού επιστημονικού έργου (Ecker, 1963: 288). Η ποιοτική σκέψη, 

δηλαδή, ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος ακολουθεί την ίδια διαδρομή είτε α-

φορά σε καλλιτεχνική δημιουργία είτε σε επιστημονικό έργο. 

Συμπερασματικά 

Στην εργασία αυτή έγινε σαφές ότι η διχοτόμηση σε περιοχές, που αντιστοιχούν στις 

Τέχνες και τις Επιστήμες, με διαφορετική βαρύτητα και η πριμοδότηση των επιστη-

μών στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών έναντι των Τεχνών είναι συμβατική, 

προϊόν λανθασμένων πεποιθήσεων, προκαταλήψεων και πλάνης. Οι δύο περιοχές (Ε-

πιστήμες – Τέχνες) αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τρόπους γνώσης, με ποιοτικές 

διαφορές, που συνεισφέρουν ισότιμα στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα που επικεντρώνεται στη διδασκαλία των θεωρούμενων βασι-

κών μαθημάτων παραμελώντας τις Τέχνες αποτυγχάνει να εκπαιδεύσει ολοκληρωμέ-

νους ανθρώπους, με ισόρροπη ανάπτυξη λογικής και συναισθήματος. Ωστόσο η πρό-

ταση δεν εισηγείται τη θεώρηση των Τεχνών ως μοναδικού παράγοντα γνωστικής 

ανάπτυξης, καθώς μια τέτοια θέαση θα οδηγούσε στα ίδια λανθασμένα συμπεράσμα-

τα με εκείνα του μοντέλου της επίτευξης των λογικομαθηματικών πράξεων (Gardner, 

1990: 7). Ένα συμπεριληπτικό μοντέλο ανάπτυξης οφείλει να λαμβάνει υπόψη του 

όλο το φάσμα των ικανοτήτων και των ταλέντων που διαθέτουν τα άτομα, τοποθετώ-

ντας ταυτόχρονα τη διδασκαλία στο πολιτιστικό συγκείμενο. 
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Παθολογική χρήση του διαδικτύου-Αντιλήψεις Διευθυντών Γυμνασίων  

Σουβατζόγλου Βασίλειος 

ΠΕ19, Med Σπουδές στην Εκπαίδευση,  Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 

basou@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των αντιλήψεων και εμπει-

ριών Διευθυντών γυμνασίων, σχετικά με τη διάγνωση και αντιμετώπιση περιπτώσεων 

μαθητών με εθισμό στο διαδίκτυο. Οι διευθυντές καταθέτουν τις εμπειρίες τους από 

τις επαφές με τους γονείς των μαθητών αλλά και άλλους φορείς της εκπαίδευσης. Η 

ανάλυση αυτών των ποιοτικών δεδομένων αναδεικνύει το γεγονός ότι οι διευθυντές 

δεν αισθάνονται σιγουριά στη διάγνωση του εθισμού και επιζητούν συνεργασίες για 

βεβαιότερα συμπεράσματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδίκτυο, εθισμός, αντιλήψεις διευθυντών  

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα για τον εθισμό στο διαδί-

κτυο, τίθενται πολλά ζητήματα. Ένα ερώτημα αποτελεί αν μπορούμε να μιλάμε για 

εθισμό στο διαδίκτυο ή γενικά για εθισμό. Ο Johnson (2009) θέτει ερωτήματα όπως 

για το αν είμαστε εθισμένοι στην τεχνολογία ή αν είμαστε εθισμένοι στο λουτρό μας 

ή ακόμα στην τηλεόραση και στην κουζίνα μας. Γιατί είναι σπατάλη να περιηγείται 

κανείς ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και δεν είναι σπατάλη η συνεχής ενασχόληση με 

μια δραστηριότητα Sudoku ή σταυρόλεξου; Είναι σαφές λοιπόν ότι η συζήτηση θέτει 

ερωτήματα και ζητήματα σημαντικά. Όλες όμως οι πλευρές αναγνωρίζουν την ύπαρ-

ξη προβλημάτων που συνδέονται με το διαδίκτυο. Αναγνωρίζουν δηλαδή το πρόβλη-

μα του εθισμού.  

 Εθισμός στο Διαδίκτυο- Αποσαφήνιση του Όρου 

Η οριοθέτηση του όρου εθισμός δεν είναι εύκολη (Watkins, 2009) αλλά πάντα υπο-

νοεί μια διανοητική διαταραχή που καθιστά την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά που 

είναι σχεδόν αδύνατο να σταματήσει. Ο Griffiths (2008) ισχυρίζεται ότι η οποιαδήπο-

τε συμπεριφορά ενός ατόμου που παρουσιάζει τα παρακάτω έξι συγκεκριμένα χαρα-

κτηριστικά, μπορεί να θεωρηθεί ως εθισμός.  

 Όταν η χρήση Διαδικτύου ή video-game γίνεται η σημαντικότερη δραστηριότητα 

στη ζωή ενός προσώπου, εξουσιάζοντας τη σκέψη του, τα συναισθήματα του και τη 

συμπεριφορά του. Ακόμα και όταν το άτομο δεν είναι στο διαδίκτυο, σκέφτεται την 

επόμενη φορά που θα είναι.  

 Όταν η διάθεσή του τροποποιείται όταν βρίσκεται στο διαδίκτυο. 

 Όταν ενισχύει βαθμιαία το ποσό του χρόνου που ξοδεύει στη χρήση συγκεκριμένης 

υπηρεσίας του Διαδικτύου.  
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 Όταν εμφανίζει δυσάρεστα αισθήματα όταν διακόπτεται η χρήση του Διαδικτύου. 

 Όταν παρουσιάζεται σύγκρουση ανάμεσα στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής του 

χρήστη εξ αιτίας της δραστηριότητάς του στο διαδίκτυο. 

 Όταν η συμπεριφορά του υποτροπιάζει και επανέρχεται σε παλαιότερα επίπεδα 

χρήσης έπειτα από περίοδο διακοπής της χρήσης του διαδικτύου. 

Κατηγορίες Εθισμού 

Η Young (1999a) εντοπίζει το εθισμό αυτό σε πέντε κατηγορίες-περιοχές: 1) Εθισμός 

σε ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου (Cybersexual addiction) 2) Εθισμός σε ει-

κονικές διαδικτυακές σχέσεις (Cyber-relationship addiction) 3) Εθισμός σε εξανα-

γκαστικά πάθη (net compulsions), που αφορά σε εμμονές σε ιστοχώρους ηλεκτρονι-

κού τζόγου, κά.. 4)  Εθισμός στην αναζήτηση πληθώρας πληροφοριών (information 

overload) 5) Εθισμός στη χρήση υπολογιστή (computer addiction), που αφορά στην 

επίμονη ασχολία με ηλεκτρονικά παιχνίδια στον υπολογιστή.  

Ζητήματα Γύρω από την Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου 

Από το 1996, πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τον εθισμό στο Διαδικτύο και ως κύρια 

ζητήματα έχουν αναδειχθεί (Chou, Condron & Belland, 2005): (1) Η χρήση και ο 

χρόνος χρήσης του διαδικτύου (2) προβλήματα που σχετίζονται με τον εθισμό στο 

διαδίκτυο (3) έμφυλες διαφορές στον εθισμό στο διαδίκτυο (4) εθισμός στο Διαδί-

κτυο και άλλοι κοινωνικοί-ψυχολογικοί παράγοντες, και (5) εθισμός στο Διαδίκτυο 

και στάση απέναντι στους υπολογιστές 

Η χρήση και ο χρόνος χρήσης του Διαδικτύου. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι γίνεται κατάχρηση ως προς το χρόνο που κάποιος χρήστης 

παραμένει συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Σε συγκεκριμένη μελέτη ( Chou, Condron, & 

Belland, 2005), οι εθισμένοι στο διαδίκτυο βρέθηκαν να είναι συνδεδεμένοι σε εβδο-

μαδιαία βάση οκταπλάσιο χρόνο από αυτόν των μη εθισμένων (Watkins, 2009). Άλ-

λες έρευνες βρίσκουν ότι οι εθισμένοι στο διαδίκτυο όχι μόνο υπερβάλλουν στο χρό-

νο της διασύνδεσης εβδομαδιαία ή ημερήσια αλλά και κάθε φορά που συνδέονται. 

Ειδικά προτιμούν και καταναλώνουν χρόνο σε απευθείας επικοινωνία, σε ηλεκτρονι-

κό ταχυδρομείο, σε συνομιλίες (chat rooms), σε ομάδες ειδήσεων και σε online παι-

χνίδια (Chak & Leung, 2004). Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη των Chou, 

Condron και Belland (2005) ότι το ίδιο το Διαδίκτυο δεν είναι εθιστικό, αλλά ότι με-

ρικές συγκεκριμένες εφαρμογές, ειδικά εκείνες με τις διαλογικές λειτουργίες, δηλαδή 

εκεί που υπάρχει ασύγχρονη αλλά κυρίως σύγχρονη επικοινωνία, εμφανίζονται να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παθολογικής χρήσης του.  

Προβλήματα που σχετίζονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο. 

Έρευνες έχουν εντοπίσει προβλήματα που προκύπτουν από τον εθισμό, όπως η έλ-

λειψη ύπνου, φαγητού, εργασίας του χρήστη, η κοινωνική απομόνωση, δηλαδή προ-

βλήματα παρόμοια με αυτά που εμφανίζουν άλλοι εθισμοί (Watkins, 2009). Διαπι-
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στωμένα εκπαιδευόμενοι, λόγω της ελεύθερης και απεριόριστης πρόσβασης στο δια-

δίκτυο, οδηγήθηκαν σε εθισμό και προβλήματα στη μαθησιακή εξέλιξη (Young, 

1999b). Άλλα καταγεγραμμένα προβλήματα είναι η παραμέληση της προσωπικής υ-

γιεινής (Young, 1998) και της οικογένειας και των φίλων (Young, 1996).  

Έμφυλες διαφορές στον εθισμό στο διαδίκτυο. 

Πολλές έρευνες διαπιστώνουν διαφορετικές συμπεριφορές και πρακτικές ως προς τη 

χρήση του διαδικτύου ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και ότι η διαφορετική χρήση 

του διαδικτύου διαφοροποιεί το είδος και το μέγεθος του εθισμού. Έρευνα σχετική με 

τις διαφορές φύλου στη χρήση Διαδικτύου σε μαθητές/τριες γυμνασίου που εξέτασε 

τη δυνατότητα, την τοποθεσία, τη συχνότητα και τους σκοπούς της πρόσβασης, υπέ-

δειξε διαφορές. Έδειξε ότι τα αγόρια έχουν περισσότερες ευκαιρίες να έχουν πρό-

σβαση στο Διαδίκτυο και ότι το χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία και δημιουργία ιστο-

σελίδων περισσότερο από τα κορίτσια. Δεν καταγράφηκαν όμως διαφορές φύλου σε 

σχέση με την επικοινωνία μέσω του email, της συνομιλίας ή της video συνεδρίασης, 

της αναζήτησης πληροφοριών για προσωπική ή σχολική χρήση (Papastergiou & 

Solomonidou, 2005). Η έρευνα των Volman et al (2005) δεν διαπιστώνει έμφυλες 

διαφορές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά διαπιστώνει αλλαγές στη στάση των 

κοριτσιών απέναντι στις ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης καταγράφεται 

ότι τα κορίτσια επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές ως κοινωνικό εργα-

λείο, μιλώντας σε φίλους μέσω των υπηρεσιών συνομιλίας. Στην Ελλάδα η έρευνα 

έδειξε ότι ενώ ο εθισμός μεταξύ των εφήβων υπολογίζεται στο 8,2%, το 6,2% αφορά 

τα αγόρια ενώ το 2% τα κορίτσια. Δηλαδή καταγράφεται και υψηλός εθισμός των 

εφήβων στο διαδίκτυο αλλά και στατιστικά σημαντική έμφυλη διαφορά (Siomos et 

al., 2008). 

Εθισμός στο διαδίκτυο και άλλοι κοινωνικο-ψυχολογικοί παράγοντες.  

Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται σε σχέση με τον εθισμό στο διαδίκτυο είναι κατά πόσο 

αυτός συνδέεται με το κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ των χρηστών. Ήδη από πα-

λαιότερα έχει διαπιστωθεί η σχέση της παθολογικής χρήσης του διαδικτύου με άλλες 

ψυχικές διαταραχές (Shapira et al., 2003). Συγκεκριμένα γνωρίσματα της προσωπικό-

τητας όπως αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης, χαμηλός αυτοσεβασμός, έλλειψη κινή-

τρων, φόβος της απόρριψης και η ανάγκη για αποδοχή είναι δυνατόν να συγκροτή-

σουν προδιάθεση στην παθολογική χρήση του Διαδικτύου. (Young & Rodgers, 

1998a,1998b). Η μοναξιά αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα για ανάπτυξη προβλημα-

τικής σχέσης με το διαδίκτυο (Chou, Condron, & Belland, 2005). Έχει διαπιστωθεί 

ότι οι ντροπαλοί άνθρωποι είναι πιο πιθανό να εθιστούν σε εφαρμογές του Διαδικτύ-

ου καθώς εκεί βρίσκουν ευκαιρίες για αναψυχής ή αξιοποίησης του ελεύθερου χρό-

νου (Chak & Leung, 2004). Επίσης οι ισχυρές αναπτυξιακές ανάγκες των εφήβων 

μπορούν να οδηγήσουν στην εξάρτηση τους από το διαδίκτυο (Chou, Condron, & 

Belland, 2005). Γενικά βρέθηκε ότι ένα άτομο είναι λιγότερο πιθανό να είναι εξαρτη-

μένο, όταν πιστεύει ότι έχει τον έλεγχο της ζωής του και δεν διακατέχεται από συναι-

σθήματα ανησυχίας, κακοδιάθεσης, κατάθλιψης ή οξυθυμίας (Chak & Leung, 2004). 

1166

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Εθισμός στο διαδίκτυο και στάση απέναντι στους υπολογιστές. 

Ένα ακόμα ζήτημα που διερευνάται σε σχέση με τον εθισμό στο διαδίκτυο, είναι αυτό 

της σχέσης του με τη στάση των χρηστών απέναντι στους υπολογιστές. Οι έρευνες 

δεν έχουν δώσει μέχρι τώρα έγκυρα αποτελέσματα γι» αυτή τη σχέση αλλά έχουν πα-

ράσχει στοιχεία. Βρέθηκε ότι οι παθολογικοί χρήστες του διαδικτύου είναι πιθανότε-

ρο να συμφωνούν ότι η on line επικοινωνία είναι ευκολότερη και πιο άνετη από τις 

παραδοσιακές μορφές προσωπικής επικοινωνίας (Chou, Condron, & Belland, 2005). 

Γενικά οι καλοί χρήστες του υπολογιστή μπορούν να απολαμβάνουν στο διαδίκτυο 

την ψευδαισθητική δύναμη ότι ελέγχουν τον κόσμο, ειδικά μέσα στα online παιχνίδια. 

Η ευχαρίστηση αυτή μπορεί να μετατραπεί σε εθισμό που περιλαμβάνει και την αί-

σθηση ότι ο χρήστης μέσα από τα παιχνίδια αυτά επεκτείνει το μυαλό του και ελέγχει 

τον τεχνητό κόσμο μέσα στον υπολογιστή (Chak & Leung, 2004). 

Η Έρευνα 

Σκοπός της έρευνας αυτής αποτελεί η αποτύπωση των αντιλήψεων και εμπειριών 

διευθυντών σχολείων, οι οποίοι αντιμετώπισαν περιστατικά πιθανού εθισμού μαθη-

τών στο διαδίκτυο. Δεν επιδιώκεται τα δεδομένα και συμπεράσματα να αναχθούν σε 

μετρήσιμες ποσότητες, γι» αυτό κι επιλέχθηκε ο ποιοτικός προσανατολισμός της έ-

ρευνας με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη (Creswell, 2009). Η αποτύπωση 

των αντιλήψεων των διευθυντών κρίνεται χρήσιμη καθώς το πλαίσιο αντιμετώπισης 

από το σχολείο τέτοιων καταστάσεων παραμένει υπό διαμόρφωση. Το δείγμα επιλέ-

χθηκε με κριτήρια οι διευθυντές να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο και κυρίως να έ-

χουν να παρουσιάσουν δράση γύρω από το εξεταζόμενο ζήτημα εντός του σχολείου 

τους ή εντός της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Το δείγμα διαμορφώθηκε στους έξι 

(06) συμμετέχοντες. Από αυτούς ζητήθηκε να περιγράψουν ένα περιστατικό στο σχο-

λείο τους όπου υπήρχε υποψία ότι ο μαθητής είχε εθισμό στο διαδίκτυο. Τους ζητή-

θηκε να μεταφέρουν συζητήσεις που είχαν με γονείς, με εκπαιδευτικούς παράγοντες ή 

να εκφέρουν δικές τους απόψεις. Κατά τη διήγηση οι ερωτήσεις κινήθηκαν γύρω από 

τους άξονες: πρόσωπα που ενημέρωσαν για το πρόβλημα, συνεργασία με τους γονείς 

και οι πληροφορίες που αυτοί προσέφεραν, περαιτέρω αντιμετώπιση, φορείς ή πρό-

σωπα για συνεργασία και τέλος ζητήθηκε η κατάθεση από μέρους τους προτάσεων 

για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. Στο κείμενο που 

ακολουθεί παρατίθενται αποσπάσματα των συνεντεύξεων με τα διακριτικά Δ1,…Δ6 

ακολουθούμενα από το γράμμα m (male) αν η αναφορά είναι σε αγόρι ή f (female) αν 

είναι για κορίτσι. 

Παρουσίαση Ευρημάτων 

Σε σχέση με τον παράγοντα «χρήση και χρόνος χρήσης του διαδικτύου» οι διευθυντές 

καταθέτουν ότι κάποιοι γονείς περιέγραψαν χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη 

βιβλιογραφία ως χαρακτηριστικά του εθισμού όπως απασχόληση πολλών ωρών στο 

διαδίκτυο μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου: Δ1m «ξοδεύει πολύ χρόνο στον 

υπολογιστή», Δ2f «είναι όλη μέρα με το κινητό», Δ3f «απεριόριστη χρήση κινητού, 
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άπειρα μηνύματα», Δ4f «δεν ασχολείται με τον υπολογιστή μόνο με το κινητό», Δ5m 

«ασχολείται πολύ με τον υπολογιστή, τον στέλνουμε και έξω», Δ6m «είναι όλη μέρα 

στον υπολογιστή και το κινητό». 

Αναφερόμενοι στον παράγοντα «προβλήματα που σχετίζονται με τον εθισμό στο δια-

δίκτυο» οι διευθυντές καταθέτουν ότι οι γονείς περιέγραψαν συμπεριφορές που συνι-

στούν χαρακτηριστικά του εθισμού όπως αδιαφορία, εγκατάλειψη του σχολείου, νευ-

ρικότητα και χαμηλές επιδόσεις. Οι διευθυντές όμως εκτιμούν ότι σε γενικές γραμμές 

οι γονείς παρέκαμπταν τη σύνδεση των προβλημάτων με τη χρήση του διαδικτύου 

και του κινητού: Δ1m «είναι νευρικός όταν τον διακόπτουμε», Δ2f «δεν μας δίνει 

σημασία, αδιαφορεί σε όλα», Δ3f «την τιμωρήσαμε για το κινητό, αλλά τίποτα», Δ4f 

«σταμάτησε το σχολείο, αλλά τι φταίει το κινητό;» Δ5m «δεν έχει καλούς βαθμούς, 

ούτε στην πληροφορική», Δ6m «είναι μέτριος στους βαθμούς, αλλά οι καθηγητές α-

νησυχούν». 

Στον παράγοντα «εθισμός Διαδίκτυο και άλλοι κοινωνικοί-ψυχολογικοί παράγοντες» 

οι διευθυντές επίσης περιέγραψαν καταστάσεις που τους δηλώθηκαν από γονείς και 

που συναντώνται στον εθισμό όπως η απομόνωση, η αποχή από κοινωνικές και σω-

ματικές δραστηριότητες αλλά και καταστάσεις που δεν συνάδουν με την θεωρούμενη 

ως υγιή καθημερινότητα: Δ1m «βγαίνει τακτικά», Δ2f «θέλει να βγαίνει αργά», Δ3f 

«έχει τσακωθεί με πολύ κόσμο», Δ4f «είναι πολύ ντροπαλή, φοβάται το σχολείο» 

Δ5m «δεν ασχολείται με αθλητισμό», Δ6m «αθλείται κιόλας αλλά και εκεί παίρνει το 

κινητό και μιλάει». 

Σε σχέση με τον παράγοντα «εθισμός στο Διαδίκτυο και στάση απέναντι στους υπο-

λογιστές» οι διευθυντές αναφέρουν τα λόγια γονέων που επίσης περιέγραψαν κατα-

στάσεις που συναντώνται στον εθισμό όπως η απομόνωση και η αποχή από κοινωνι-

κές και σωματικές δραστηριότητες: Δ1m «παίζει παιγνίδια αλλά το προτιμούμε από 

το να βγαίνει έξω», Δ2f «άμα την ρωτάμε, απαντά "παίζω παιχνίδι"«, Δ3f «δεν ξέ-

ρουμε αν παίζει παιχνίδια, νομίζουμε ότι όλο μιλάει», Δ4f «της έκλεψαν φωτογραφίες 

από το κινητό, που ήταν με το μαγιό» Δ5m «παίζει πολλά παιχνίδια και είναι πολύ 

καλός σε όλα», Δ6m «δεν νομίζω ότι παίζει παιχνίδια, αλλά μιλάει συνέχεια». 

Στην ερώτηση του κατά πόσον ως διευθυντές κατάλαβαν αν πράγματι το παιδί ήταν 

εθισμένο στο διαδίκτυο, οι απαντήσεις κάνουν φανερώνουν ότι αυτό δεν έγινε σίγου-

ρα κατορθωτό αλλά και ότι οι συζητήσεις με τους γονείς δεν ήταν διαφωτιστικές: 

Δ1m «δεν μπόρεσα να καταλάβω, από τη συζήτηση με το γονέα μπερδεύτηκα ακόμα 

περισσότερο», Δ2f «σίγουρα υπήρχε πρόβλημα, αλλά πόσο σοβαρό ήταν;», Δ3f «με-

γάλο πρόβλημα σίγουρα. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι ήταν εθισμένη», Δ4f «δεν ξέρω 

αν ήταν εθισμένο ή με ψυχολογικά προβλήματα. Είχα αμφιβολίες» Δ5m «δύσκολο να 

αποφανθείς κανείς. Χρειάζεται ψάξιμο», Δ6m «δεν φαινόταν να» ναι χειρότερα από 

άλλα παιδιά. Αλλά μήπως ήταν όλα εθισμένα;». 

Στην ερώτηση με ποιους συνεργάστηκαν και τι ενέργειες έκαναν μετά την πρώτη ε-

παφή με τους γονείς, οι απαντήσεις αποτυπώνουν ενέργειες όπως συνεργασία με εκ-
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παιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, ειδικούς, με τους γονείς ξανά. Επιπλέον κά-

ποιοι διευθυντές βαθαίνουν την ενημέρωσή τους: Δ1m «συζήτησα με τους διδάσκο-

ντες», Δ2f «το έθεσα στην παιδαγωγική και στο σύμβουλο», Δ3f «ξανασυνάντησα 

και τους δύο γονείς», Δ4f «επικοινώνησα με το σύμβουλο , πρότεινα στο γονέα παι-

δοψυχίατρο» Δ5m «μίλησα στο παιδί και προσπάθησα να βρω κοινωνικό λειτουργό 

λόγω προβλημάτων στην οικογένεια», Δ6m «κάθισα και διάβασα διάφορα, αλλά 

χρειάζεται μεγαλύτερη εμπειρία». 

Στην ερώτηση για τους τρόπους που προτείνουν οι διευθυντές αυτοί για την αντιμε-

τώπιση περιστατικών εθισμού μαθητών στο διαδίκτυο, κατατίθενται προτάσεις όπως 

η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων, η συνεργασία με ειδικούς και βοηθητικό 

προσωπικό όπως κοινωνικοί λειτουργοί. Σημαντικό επίσης είναι ότι κατατίθενται 

προτάσεις που αφορούν στην ενσωμάτωση του διαδικτύου στη μαθησιακή διαδικασί-

α:Δ1 «επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών», Δ2 «επιμόρφωση για τις εργασίες στο 

διαδίκτυο», Δ3 «ειδικά μαθήματα στους μαθητές για τη χρήση του ίντερνετ», Δ4 «ε-

λεγχόμενη χρήση του ίντερνετ εντός του σχολείου», Δ5 «σεμινάρια στους γονείς», Δ6 

«θεσμοθέτηση ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ή άλλων ειδικών», Δ1 «αλλαγή 

της κουλούρας», Δ3 «δουλειές στα μαθήματα με Η/Υ, αλλά σε ομάδες για να ελέγχει 

ο ένας τον άλλο», Δ4 «συνεργασίες με άλλες τάξεις και σχολεία μέσω υπολογιστή». 

Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Η ανάλυση των δεδομένων που παραχώρησαν οι συμμετέχοντες διευθυντές γυμνασί-

ων, ανέδειξαν γεγονότα που δεν μπορούν να γενικευτούν αλλά συνεισφέρουν στο σο-

βαρό ζήτημα της αντιμετώπισης από το σχολείο του εθισμού μαθητών στο διαδίκτυο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η πρώτη επαφή του διευθυντή ήταν με τον ένα γονέα. Οι γο-

νείς παρείχαν νέα δεδομένα, ενίοτε και αντιφατικά, που συνάδουν με τη συμπεριφορά 

ατόμων εθισμένων στο διαδίκτυο. Σε πολλούς γονείς δεν ήταν γνωστό ότι από το κι-

νητό τηλέφωνο έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες του διαδικτύου. Επίσης οι γονείς περιέ-

γραψαν συμπεριφορές σχετικές με το σχολείο όπως επίδοση, εγκατάλειψη κ.ά και 

που πιθανά συνδέονται με εθισμό, αλλά οι διευθυντές εκτίμησαν ότι δεν ήταν πεπει-

σμένοι ότι αυτό πράγματι συμβαίνει. Ακόμα και στην περίπτωση εγκατάλειψης του 

σχολείου και αφού ήταν σε γνώση γεγονότων που συνδέονταν με τη χρήση του κινη-

τού, ο γονέας αρνείτο να συνδέσει τα δεδομένα. Επιπλέον, δεδομένα όπως η απομό-

νωση, η αποχή από κοινωνικές και σωματικές δραστηριότητες δεν φάνηκε να θορυ-

βούν τους γονείς στο βαθμό που θα τους έκανε να προσφύγουν σε βοήθεια. Σε μερι-

κές περιπτώσεις προβληματικές συμπεριφορές φάνηκαν επιθυμητές από γονείς. Όλα 

αυτά επιβεβαίωσαν σε όλες τις περιπτώσεις την ανησυχία των διευθυντών αλλά δεν 

μπόρεσαν να στοιχειοθετήσουν βεβαιότητα για την ύπαρξη εθισμού, γεγονός που δεί-

χνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν το φαινόμενο καθώς πολλές φορές 

η καθημερινή πρακτική απεικονίζει ένα επίπεδο εξάρτησης από τα τεχνολογικά και 

ψηφιακά μέσα που φαντάζει ως εθισμός, αλλά δεν είναι όλοι εθισμένοι αυτοί που κα-

ταναλώνουν χρόνο στο διαδίκτυο (Johnson, 2009). 

Οι διευθυντές επεδίωξαν συνεργασίες στην διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήμα-
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τος του πιθανού εθισμού των μαθητών με διάφορους φορείς εντός και εκτός της εκ-

παίδευσης αλλά και εντός της σχολικής κοινότητας. Καμιά προσπάθεια όμως δεν κα-

ταγράφεται να τους ικανοποιεί πλήρως. Εξ αιτίας αυτού αισθάνονται την ανάγκη να 

εκφράσουν τις ιδέες τους προς την συγκρότηση θεσμών ή για τη λήψη πρωτοβουλιών 

και δράσεων που μπορούν να είναι αποτελεσματικές. Συγκεκριμένα προτείνουν:  

• επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών πάνω στο ζήτημα του εθισμού και της διά-

γνωσής του. 

• κατάρτιση και εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση του διαδικτύου. 

• θεσμοθέτηση ρόλου ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο. 

• εκπαίδευση των γονέων στο ζήτημα του εθισμού στο διαδίκτυο. 

• ενσωμάτωση της σωστής χρήσης του διαδικτύου εντός των μαθημάτων. Οι ομα-

δικές εργασίες με χρήση του διαδικτύου ή οι ελεγχόμενες εργασίες εντός του 

σχολείου, θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλουν στην υιοθέτηση αποδοτικών στά-

σεων ως προς αυτό το μέσο. Επιπλέον, ηλεκτρονικές συνεργασίες ανάμεσα σε τά-

ξεις προτείνονται ως καλές πρακτικές. Στο σημείο αυτό η δράση etwinning θα 

μπορούσε να προταθεί ως ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο εκπαιδευτικοί και 

μαθητές θα ασκηθούν σε ασφαλείς πρακτικές στη χρήση του διαδικτύου. 

• Δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής για μεταφορά εμπειρίας και πα-

ραγωγή γνώσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Ποσοτικά ζητήματα έμφυλων διαφορών δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν αλλά πα-

ρατηρήθηκαν διαφορές στη χρήση, όπως για παράδειγμα η χρήση του διαδικτύου για 

περισσότερη επικοινωνία και κοινωνική επαφή (Asuquo & Onasanya, 2006) από τα 

κορίτσια και η απασχόληση με τα παιχνίδια περισσότερο από τα αγόρια. Διαπιστώ-

θηκε μεγάλη ανάγκη για υποστήριξη του έργου των Διευθυντών των σχολικών μονά-

δων στη διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων εθισμού.  
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Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει τη δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού σε ηλεκτρονική 

μορφή και την πιλοτική εφαρμογή του κατά τη διδακτική πράξη στο ΜτΘ (μάθημα 

των Θρησκευτικών). Το παιχνίδι έχει τίτλο «Ακολουθώντας τα βήματα του Απόστολου 

των Εθνών: συνδέοντας το χθες με το σήμερα» και σχετίζεται με τις περιοδείες του 

Απόστολου Παύλου. Είναι βασισμένο στο πρότυπο του επιτραπέζιου παιχνιδιού 

«Monopoly» με τον απαραίτητο διδακτικό μετασχηματισμό, ώστε να εξυπηρετηθούν 

οι σκοποί του μαθήματος. Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται να διερευνηθούν οι 

επιδράσεις μίας τέτοιας πρακτικής στις επιδόσεις των μαθητών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επιτραπέζιο παιχνίδι, διδακτικός μετασχηματισμός, περιοδείες, 

τεχνολογία 

Εισαγωγή 

Ένας από τους σκοπούς των επιτραπέζιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι να 

διδάξουν τον χρήστη. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν 

αμφιβολίες σχετικά με την εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού (Glickman, 1984; 

Shepard & Smith, 1988), ενώ κατά τους Μolenda & Sullivan (2002), τα παιχνίδια δεν 

αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην εκπαίδευση. Το παιχνίδι, το οποίο 

παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη εργασία είναι βασισμένο στο πρότυπο του γνωστού 

επιτραπέζιου παιχνιδιού «Monopoly» αφού προηγήθηκε ο απαραίτητος διδακτικός 

μετασχηματισμός του, ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί του ΜτΘ. Το βασικό θέμα 

του παιχνιδιού συνδέεται με το πρόσωπο του Απ. Παύλου και τις περιοδείες του, 

ώστε να καταστεί δυνατό στους μαθητές/τριες να ταυτιστούν με την προσωπικότητα-

ήρωα του παιχνιδιού. Επιπλέον η θεματική συσχετίζεται με πολλά γνωστικά πεδία 

όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και οι ερωτήσεις– δραστηριότητες περιλαμβάνουν 

βίντεο, εικόνες, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, ασκήσεις αξιολόγησης, 

υπερμέσα κ.ά.  
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Θεωρητικό πλαίσιο 

H συμβολή του παιχνιδιού έχει παρατηρηθεί και ερμηνευθεί από πολλές οπτικές, 

τόσο από άποψη δομής και λειτουργίας, όσο και από πλευράς μάθησης, 

προσαρμογής, εξερεύνησης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, εγκλιματισμού, 

δημιουργικότητας και γνώσεως (Bateson, 1976; Bruner, 1976b; Piaget, 1963; 

Vygotsky, 1978). Εδώ και καιρό έχει ενταχθεί στο επίκεντρο της πρακτικής των 

περισσότερων ειδικών που εργάζονται με μικρά παιδιά και έχουν υποστηρίξει ότι το 

παιχνίδι είναι το πιο κατάλληλο μαθησιακό μοντέλο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

της μάθησης (Bredekamp & Copple, 1997).  

Το παιχνίδι επιδρά στον τρόπο με τον οποίο το παιδί αντιλαμβάνεται την 

πραγματικότητα και στην εξωτερίκευση συμπεριφορών (Carvey, 1990). Το ομαδικό 

παιχνίδι, όπως είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια, σύμφωνα με τον Piaget, διακρίνεται 

από την κοινωνικότητα, αφού αξιοποιεί ρόλους και στάσεις (Piaget, 1963) και έχει 

συνδεθεί «με τη δημιουργικότητα, τη λύση προβλημάτων, την εκμάθηση γλώσσας και 

την ανάπτυξη κοινωνικών ρόλων» (Carvey, 1990). Μέσα από τη συμμετοχή του στο 

παιχνίδι, το παιδί μαθαίνει να ασκεί αυτοέλεγχο (Κinshuk, Patel, Sampson, 2007), να 

σχεδιάζει και να ολοκληρώνει δραστηριότητες μεγαλύτερης διάρκειας, να θέτει 

στόχους, να ανταλλάσσει απόψεις και εμπειρίες (Bruner & Sherwood, 1976), ενώ 

σύμφωνα με έρευνες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αναπτύσσουν, 

κοινωνικές/ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες και αίσθημα συλλογικότητας (Murray, 

Laird, Bohr, 2006).  

Τα παιχνίδια μάθησης καθώς και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να αξιοποιηθούν 

στη σχολική τάξη ως εργαλείο και ως συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας, 

δημιουργώντας ένα διαδραστικό περιβάλλον. Τα παιχνίδια αυτά όπως και τα 

λογισμικά σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη ένα παιδαγωγικό υπόβαθρο, ενώ 

διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά και τα μοντέλα μάθησης που υποστηρίζουν 

(Μητροπούλου, 2016). Το ηλεκτρονικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Prensky (2001), 

αποτελείται από έξι βασικά δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία έγινε προσπάθεια να 

ενσωματωθούν και στην προκειμένη περίπτωση: α) τους κανόνες β) τους σκοπούς και 

τους στόχους γ) την έκβαση και την ανάδραση δ) τη 

σύγκρουση/ανταγωνισμό/πρόκληση/αντιπαράθεση ε) τη διάδραση στ) την 

αναπαράσταση ή το σενάριο. Τέλος, παρέχουν πολλαπλές επιλογές, ενώ οι χρήστες 

μπορούν να επαναλάβουν τη διαδικασία, αξιοποιώντας τα λάθη που πιθανόν έγιναν 

κατά τις πρότερες εφαρμογές του (Anolli, et. all., 2010).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού επιτραπέζιου 

παιχνιδιού είναι πολύπλευρος, ενώ οι πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού επηρεάζουν τη 

μαθησιακή διαδικασία (Jones & Reynolds, 1992; McLane & Spielberger, 1996). 

Βασική, επίσης, παράμετρος για την αποδοτική αξιοποίηση του παιχνιδιού στη 

μαθησιακή διαδικασία είναι η σωστή επιλογή του είδους του παιχνιδιού ανάλογα με 

την ηλικία ή ακόμα και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των ρόλων στο παιχνίδι. Η 

διαχείριση της νίκης είναι επίσης μία πολύ σημαντική παράμετρος γιατί τα παιδιά 
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εκλαμβάνουν το παιχνίδι σοβαρά και είναι σημαντικό να καθοδηγηθούν σε έναν υγιή 

ανταγωνισμό με κανόνες ώστε να επιτευχθεί το «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play). 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

Το παιχνίδι «Ακολουθώντας τα βήματα του Απόστολου των Εθνών: συνδέοντας το χθες 

με το σήμερα» κατατάσσεται στην κατηγορία «Εκπαιδευτικά παιχνίδια» (educational 

games). Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορούσε, επίσης, να ενταχθεί και στα 

Παραδοσιακά παιχνίδια (traditional games) (επιτραπέζια ή παιχνίδια καρτών). Το 

παιχνίδι ακολουθεί το πρότυπο (εξωτερικά και λειτουργικά) της παραδοσιακής 

«Monopoly» (Εικόνα 1), ενώ αναπροσαρμόζεται αναφορικά με τη σκοποθεσία του 

ΜτΘ.  

 

Εικόνα 1: Το περιβάλλον του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Monopoly με τις περιοδείες  

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται στην καθημερινή διδακτική 

διαδικασία στο εργαστήριο πληροφορικής, αλλά και στη σχολική τάξη προβάλλοντας 

το ταμπλό του παιχνιδιού σε πίνακα με τη χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή 

σε διαδραστικό πίνακα. Οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

οργανώνουν και διαχειρίζονται τη ροή του παιχνιδιού θέτοντας τους βασικούς 

κανόνες (Jones & Reynolds, 1992; Spielberger, 1996; Kontos, 1999). Για την 

υλοποίηση προτείνεται ένα δίωρο, το οποίο όμως μπορεί να εμπλουτισθεί και να 

επεκταθεί χρονικά. Στους μαθητές πριν την εμπλοκή τους με το παιχνίδι δίνονται 

επαρκείς οδηγίες σχετικά με τις δραστηριότητες, τα βήματα και τις εναλλακτικές 

επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους. 

Κατά τον σχεδιασμό του παιχνιδιού λήφθηκε υπόψη η θεωρία του διδακτικού 

μετασχηματισμού του κοινωνιολόγου Verret (Perrenoud, 1998). Ο μετασχηματισμός 

αυτός διακρίνεται σε μία πρώτη φάση «εξωτερική» και είναι ο κυρίως 

μετασχηματισμός των γνωστικών αντικειμένων και σε μία δεύτερη φάση που είναι ο 

«εσωτερικός μετασχηματισμός» και σχετίζεται με όλες τις ενέργειες του 

εκπαιδευτικού, ώστε να διδαχθεί το αντικείμενο (Βελλοπούλου-Ραβάνης, 2006). 

Κατά τον «εξωτερικό διδακτικό μετασχηματισμό» στο επιτραπέζιο παιχνίδι για τον 

Απ. Παύλο μετασχηματίστηκαν διδακτικά πληροφορίες και θέματα από τα σχολικά 

βιβλία και τα Προγράμματα Σπουδών του ΜτΘ. Στη συνέχεια, κατά τον «εσωτερικό 

διδακτικό μετασχηματισμό», το υλικό της προηγούμενης φάσης προσαρμόσθηκε στις 

ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης (Chionidou - Moskofoglou, et. all., 2012).  

Στο επιτραπέζιο παιχνίδι αποτυπώθηκαν οι 4 περιοδείες του Απ. Παύλου. Η κλασική 

«Monopoly» περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο του οικονομικού 
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ανταγωνισμού, αλλά στο εν λόγω παιχνίδι έγινε προσπάθεια να αμβλυνθεί αυτό το 

χαρακτηριστικό. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει βέβαια να εμπλακούν σε 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές μόνο όμως για να αντιληφθούν ότι μια τέτοια 

ιεραποστολή απαιτούσε τεράστια έξοδα πολλά εκ των οποίων οι απόστολοι τα 

κάλυπταν με δικούς τους πόρους (π.χ ο Απ. Παύλος εργαζόταν ως σκηνοποιός στην 

Κόρινθο για να ανταπεξέλθει στα έξοδα). Αναμφίβολα μία ιεραποστολή για να 

υλοποιηθεί έχει και ένα οικονομικό σκέλος χωρίς όμως οι εμπλεκόμενοι των 

περιοδειών να αποκομίζουν προσωπικό κέρδος. Οι οικονομικές συναλλαγές, επίσης, 

στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές/τριες στο παιχνίδι περιλαμβάνουν συνήθως 

μίσθωση είτε αγορά μεταφορικού μέσου και όχι αγορά ακινήτου. Οι μαθητές κάνουν 

με αυτόν τον τρόπο αναγωγές στο σήμερα (π.χ πόσο θα κόστιζε σήμερα μία τέτοια 

περιοδεία) και συνειδητοποιούν το μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετώπισε ο Απ. 

Παύλος. Νικητής, επίσης, στο παιχνίδι είναι η ομάδα και όχι ο παίκτης, η οποία θα 

επιτύχει τη βέλτιστη διαδρομή όχι όμως μόνο σε σχέση με το οικονομικό στοιχείο, 

αλλά και με τα επιθυμητά αποτελέσματα της περιοδείας, ενώ μπορεί να υπάρξουν και 

παραπάνω του ενός νικητές. Δόθηκε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στον θρησκευτικό 

χαρακτήρα των περιοδειών, οι οποίες σκοπό είχαν τη διάδοση του Χριστιανισμού. Οι 

μαθητές/τριες συνεπώς ακόμη και στην περίπτωση που εντόπιζαν μία πιο 

«συμφέρουσα» διαδρομή δεν μπορούσαν να παρακάμψουν έναν σημαντικό σταθμό-

πόλη για τις αποστολικές περιοδείες.  

Στους στόχους της διδακτικής αξιοποίησης του επιτραπέζιου ηλεκτρονικού παιχνιδιού 

συμπεριλαμβάνονται: α) η απόκτηση ικανότητας συστηματικής και ενσυνείδητης 

χρήσης της γλώσσας και ειδικότερα της θρησκευτικής μέσα από μια παιγνιώδη 

διαδικασία β) η χρήση ενός ψηφιακού εγγράμματου περιβάλλοντος γ) η κατανόηση 

του ιστορικού-οικονομικού-κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο έδρασε ο Απ. Παύλος και 

η καλλιέργεια ενσυναίσθησης, ώστε να γίνει αντιληπτό καταρχήν το τεράστιο έργο 

που επιτελέστηκε με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 

της εποχής, αλλά και οι μεταγενέστερες συνέπειες για τη διάδοση του Χριστιανισμού 

δ) η σύνδεση ιστορικών γεγονότων με τη σημερινή εποχή ε) η διδακτική προσέγγιση 

της γεωγραφίας και η καλλιέργεια χαρτογραφικών ικανοτήτων στ) η ανάπτυξη 

ικανοτήτων οικονομικής διαχείρισης, χρηματοοικονομικών συναλλαγών και βασικών 

δεξιοτήτων μαθηματικής σκέψης και θ) η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και 

συνεργασίας. 

Δραστηριότητες 

Στο περιβάλλον του παιχνιδιού ο χρήστης μπορεί να ασχοληθεί με πολλές 

δραστηριότητες-αποστολές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δραστηριότητες:  

1. Δραστηριότητα: «Ποιος ύμνος είναι;». Άξονας γνωστικού περιεχομένου: 

Θρησκευτικά, μουσική. Στόχος: Βιωματική εξοικείωση με τη μορφή και το 

περιεχόμενο των ύμνων. Περιγραφή: Οι μαθητές/τριες ευρίσκονται σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον ακούγοντας έναν ύμνο (π.χ Ο ύμνος της αγάπης), ενώ καλούνται να 
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αναγνωρίσουν τον ύμνο. Η άσκηση περιλαμβάνει δυνατότητα ελέγχου της 

απάντησης. 

2. Δραστηριότητα: «Αποφάσισε ποιο μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιήσεις αλλά και 

την κοντινότερη και συμφέρουσα διαδρομή». Άξονας γνωστικού περιεχομένου: Αρχές 

οικονομίας, μαθηματικά, γεωγραφία, πληροφορική. Στόχος: Βιωματική εξοικείωση με 

τη γεωγραφία σε καταστάσεις προσομοίωσης, την οικονομία, τα μαθηματικά και 

καλλιέργεια ενσυναίσθησης. Περιγραφή: Οι μαθητές/τριες ευρίσκονται σε 

ηλεκτρονικό περιβάλλον (google maps) και καλούνται να υπολογίσουν την απόσταση 

σε συνδυασμό με το κόστος. Στη συνέχεια καλούνται να διαλέξουν το μεταφορικό 

μέσο και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Θα πρέπει να ληφθεί όμως υπόψη από 

τους μαθητές ότι οι αποφάσεις του Απ. Παύλου δεν λαμβάνονταν πάντοτε με βάση τις 

δικές του επιθυμίες ή εκτιμήσεις του αλλά έρχονται ως αποτέλεσμα της βούλησης του 

Θεού και συνεπώς και η επιλογή μίας συγκεκριμένης διαδρομής είχε σαν στόχο τη 

διάδοση του Χριστιανισμού. 

3. Δραστηριότητα: «Υπολόγισε πόσο θα στοιχίσει η παραμονή σου σε κατάλυμα». 

Άξονας γνωστικού περιεχομένου: Αρχές οικονομίας, μαθηματικά, πληροφορική. 

Στόχος: Βιωματική εξοικείωση με καθημερινές δραστηριότητες, καλλιέργεια 

ενσυναίσθησης. Περιγραφή: Οι μαθητές/τριες ευρίσκονται σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον (booking) και πραγματοποιούν εικονικά κράτηση. Στη συνέχεια 

καλούνται να υπολογίσουν το κόστος, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη 

θεόδοτη αποστολή τους.  

Έρευνα 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το διδακτικό μοντέλο ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implement, Evaluation) (Grafinger, 1988). Στη 

φάση της ανάλυσης (Analysis) αποσαφηνίζεται η διδακτική κατάσταση και 

επιχειρείται η προσπάθεια κατανόησης των παραγόντων και των μεταξύ τους 

συσχετίσεων (Χατζηαλεξιάδου, 2012). Στη φάση του σχεδιασμού (Design) 

σχεδιάζονται οι διδακτικές στρατηγικές και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Στη 

φάση της ανάπτυξης (Development) μελετώνται οι ενέργειες που απαιτούνται για τη 

δημιουργία διδακτικών υλικών για τις δραστηριότητες. Στη φάση της 

πραγματοποίησης (Implement) διεξάγεται έλεγχος και οριστικοποιείται η διαδικασία 

και τα χρησιμοποιούμενα διδακτικά υλικά, ενώ παράλληλα ενημερώνονται οι 

συμμετέχοντες για τον τρόπο αξιοποίησης τους. Τέλος, η φάση της αξιολόγησης 

(Evaluation) αποτελείται από δύο επιμέρους φάσεις: (α) τη διαμορφωτική 

αξιολόγηση, η οποία λαμβάνει χώρα σε όλες τις φάσεις του διδακτικού μοντέλου και 

(β) την τελική αξιολόγηση, η οποία εστιάζει σε συγκεκριμένα κριτήρια του παιχνιδιού 

(π.χ ευχρηστία) και τις επιδόσεις των μαθητών.  

Μετά το πέρας της διαδικασίας υλοποιήθηκε έρευνα επισκόπησης πεδίου με τη χρήση 

ερωτηματολογίου (Χατζηδήμου, 2010:65). Το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε στους 

συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή και συμπληρώθηκε ανώνυμα για να 
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διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα. Το δείγμα αποτέλεσαν 42 μαθητές/τριες (21 

αγόρια και 21 κορίτσια) σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ΄ τάξης, ηλικίας 

9-10 ετών (από δύο τμήματα), χωρισμένοι σε 4 ομάδες των 5 ατόμων και ένας 

μαθητής/τρια ανέλαβε την ευθύνη του ταμείου. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Στην ανά χείρας εισήγηση παρουσιάζονται αδρομερώς κάποια πρώτα ερευνητικά 

αποτελέσματα βάση των ερωτηματολογίων, ενώ στο μέλλον θα ακολουθήσει η 

αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων και η επέκταση της έρευνας. Με γνώμονα την 

έως τώρα ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκαν τα εξής: Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των μαθητών/τριών παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια (38,1%), ενώ υπάρχει και ένα 

μικρό ποσοστό που ανέφερε ότι παίζει σε καθημερινή βάση (14,3%). Ένα μεγάλο 

ποσοστό του δείγματος δήλωσε ότι έχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση επιτραπέζιων 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών (54,8%), ενώ δεν υπήρχε μαθητής/τρια που δεν είχε 

καθόλου εμπειρία. Στα ερωτήματα που αφορούσαν τις γνώσεις που αποκόμισαν για 

το ΜτΘ οι μαθητές/τριες απάντησαν ικανοποιητικά στις περισσότερες ερωτήσεις. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό θεώρησε τις γνώσεις που αποκόμισε για τις περιοδείες πολύ 

σημαντικές, αφού μέσα από έναν παιγνιώδη τρόπο περιηγήθηκε στον χώρο και στον 

χρόνο, γνώρισε τις ιδιαίτερες συνθήκες μίας περιοδείας και έδωσε εναλλακτικές 

λύσεις σε προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Απ. Παύλος (88%). Στην ενότητα 

τέλος, όπου οι μαθητές/τριες έπρεπε να βαθμολογήσουν το περιβάλλον του 

παιχνιδιού το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε θετικά και δήλωσε ότι θα ήθελε να 

χρησιμοποιεί το περιβάλλον συχνά, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό βρήκε το 

περιβάλλον περίπλοκο (2,4% ). Το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε, επίσης, ότι ήταν 

πολύ ευχαριστημένο με τους ρόλους που ανέλαβε στη διάρκεια του παιχνιδιού 

(συντονιστής, παίκτης κ.α) (59,5%) και πάρα πολύ ευχαριστημένο δήλωσε ένα 

ποσοστό 28,6% από το σύνολο των μαθητών/τριών. 

Συμπεράσματα 

Στη διάρκεια της πρακτικής επιχειρήθηκε η οριζόντια σύνδεση και η 

διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση των περιοδειών, ώστε να συσχετισθούν 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Συνοπτικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής 

συμπεράσματα στον βαθμό που επιτρέπει η έως τώρα αξιοποίηση του επιτραπέζιου 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού και η ανάλυση των ερωτηματολογίων: α) με την αξιοποίηση 

του επιτραπέζιου παιχνιδιού στο ΜτΘ οι μαθητές/τριες έδειξαν να εισάγονται 

αβίαστα στον θρησκευτικό πολιτισμό κατανοώντας με μεγαλύτερη ευκολία το 

μέγεθος της προσφοράς του Απ. Παύλου β) το παιχνίδι κατέστησε τη διδασκαλία της 

γεωγραφίας στους μαθητές προσβάσιμη μέσα από βιωματικούς τρόπους γ) η 

συμμετοχή των μαθητών/τριών σε όλες τις δραστηριότητες αποτέλεσε βασικό 

κριτήριο αξιολόγησης, ενώ η ανταπόκρισή τους ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική.  

Ο καινοτόμος χαρακτήρας του υποβαλλομένου έργου εστιάζεται στην υιοθέτηση μιας 

εντελώς νέας προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στο ΜτΘ. Η 
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θρησκεία είναι ένα κοινωνικό μέγεθος που συνδέεται με το πολιτισμικό περιβάλλον 

και ταυτόχρονα το επηρεάζει και το αναδεικνύει. Η τεχνολογική ανάπτυξη αποτελεί 

κομμάτι του περιβάλλοντος που επηρεάζει και τη θρησκευτική ανάπτυξη και ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν ικανότητες 

κατανόησης αυτών των νέων δεδομένων με βασικό πυλώνα τον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό του ΜτΘ (Μητροπούλου, 2014). 
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Περί πρώτων αριθμών, πλήθους τους και αλγόριθμων ελέγχου πρώτευσης  

Μια αδρομερής εξερεύνηση, μέσω παραδειγμάτων, για σχολική χρήση 

Μαστρογιάννης Αλέξιος  

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.  

alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι πρώτοι αριθμοί, από την εποχή τουλάχιστον του Ευκλείδη, πρωταγωνιστούν στα 

Ανώτερα Μαθηματικά, παραμένοντας αντικείμενο αδιάλειπτης μελέτης. Το πλέον 

σχετικό με τους πρώτους αριθμούς, Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής, εξασφα-

λίζει την κατασκευή όλων των φυσικών από τους πρώτους αριθμούς. Το θεώρημα 

αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς, προσφέροντας σημαντικούς αλγόριθμους, 

ακόμη και στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αρχικά, η παρούσα εργασία αναφέρει 

κάποιες τέτοιες αλγοριθμικές διαδικασίες, που αφορούν σε μεθόδους απόδειξης της 

αρρητότητας, εύρεσης του Μ.Κ.Δ και το Ε.Κ.Π αριθμών, εντοπισμού του πλήθους 

των διαιρετών ενός αριθμού, καθώς και σε τρόπους προσδιορισμού της περιοδικότη-

τας ή μη των δεκαδικών αριθμών. Ακολούθως, παρατίθενται αρκετοί στοιχειώδεις, 

από τους πολλούς αλγόριθμους ελέγχου πρώτευσης, που έχουν παρουσιαστεί, ειδικά 

από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν. Τέλος, μελετούνται η απειρία του πλήθους των πρώ-

των, καθώς και τα πολλά θεωρήματα που την αποδεικνύουν. Επίσης, αναφορά γίνεται 

και στην ακανόνιστη, τυχαία κατανομή των πρώτων αριθμών αλλά και στη φθίνουσα 

σειρά συχνότητάς τους μεταξύ των ακεραίων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πρώτος αριθμός, πρώτευση, αλγόριθμος  

Οι πρώτοι αριθμοί ως δομικά στοιχεία κατασκευής όλων των αριθμών  

Οι Έλληνες ήταν εκείνοι, που πρώτοι μελέτησαν τους πρώτους αριθμούς, τους οποί-

ους και χρησιμοποίησαν στην απόδειξη πολλών θεωρημάτων (Caldwell et al., 2012; 

Reddick, & Xiong, 2012). Οι Πυθαγόρειοι εισήγαγαν τους πρώτους αριθμούς 

(Wolfram, 2002), ως πλήθος αντικειμένων, τα οποία μπορούν να αραδιαστούν μόνο 

σε μία σειρά, δίχως να υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα διάταξής τους σε σχήμα ορ-

θογωνίου. Εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητας, οι πρώτοι αριθμοί αποκαλούνταν και 

γραμμικοί (Tarán, 1997). Χωρίς αμφιβολία, ο Ευκλείδης στα «Στοιχεία» του, 200 

χρόνια περίπου μετά τους Πυθαγόρειους, ήταν αυτός που παρείχε μια σημαντική, γε-

νικευμένη πραγμάτευση των πρώτων αριθμών, συμπεριλαμβανομένου και του Θεμε-

λιώδους Θεωρήματος της Αριθμητικής.  

Το Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής (Ρασσιάς, 2003) αποτελεί ένα από τα συ-

ναρπαστικότερα κεφάλαια των Μαθηματικών και της Άλγεβρας. Το θεώρημα αυτό 

εξασφαλίζει ότι «Κάθε ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος της μονάδας παριστάνεται ως 

γινόμενο πρώτων παραγόντων μονοσήμαντα, δίχως η σειρά των παραγόντων, βέβαια, 

να λαμβάνεται υπόψη». Σύμφωνα με το Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής, αν 

n>1 ο ακέραιος, τότε υπάρχουν p1, p2, p3, …pm, πρώτοι αριθμοί, τέτοιοι ώστε n = 
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p1∙p2∙p3∙∙∙pm. Στην περίπτωση δε, που ισχύει και n = q1∙q2∙q3∙∙∙qk, όπου q1,q2, q3 ,..pk 

πρώτοι αριθμοί, τότε αναγκαστικά m=k και με την κατάλληλη αναδιάταξη pi=qi. Στη 

λεγόμενη κανονική αναπαράσταση ένας αριθμός n>1 γράφεται σε γινόμενο πρώτων 

παραγόντων ως εξής: 

1

r

m
a

r

r

n p


  

όπου p1< p2< p3…<pm πρώτοι αριθμοί και a1, a2, a3,…, am θετικοί ακέραιοι, ως εκθέ-

τες. 

Περισσότερο «εκλαϊκευμένα» και με άλλα λόγια, το Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθ-

μητικής διαβεβαιώνει ότι με μόνο την ύπαρξη των πρώτων αριθμών και με την πράξη 

του πολλαπλασιασμού κατασκευάζεται οποιοσδήποτε (σύνθετος) αριθμός. Κάθε α-

ριθμός μπορεί να παρομοιαστεί με ένα οικοδόμημα, όπου τα δομικά στοιχεία είναι 

πρώτοι αριθμοί και το σκυρόδεμα είναι ο πολλαπλασιασμός. Επίσης, για αυτόν τον 

λόγο, οι πρώτοι αριθμοί μπορούν να αντιστοιχιστούν και να αντιπαρατεθούν με τα 

άτομα της ύλης, μέσω ενός απλού ομοιομορφισμού. 

Αξιοποίηση του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Αριθμητικής στο σχολείο 

Το Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής έχει πολλές και αξιοσημείωτες εφαρμογές, 

που οπωσδήποτε δικαιολογούν και τον επιθετικό του προσδιορισμό «θεμελιώδες». 

Στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, μέσω πολλών στοιχειωδών αλγόριθμων, οι μαθητές 

μπορούν να αποδείξουν πολλές αξιοσημείωτες ιδιότητες των αριθμών, όπως ότι «όλοι 

οι αριθμοί, οι οποίοι δεν είναι τέλεια τετράγωνα, έχουν ως τετραγωνική ρίζα κάποιο 

άρρητο αριθμό», να βρουν εύκολα τον Μ.Κ.Δ και το Ε.Κ.Π αριθμών αλλά και το 

πλήθος των διαιρετών ενός αριθμού. Πράγματι, ως προς την πρώτη περίπτωση ο √5, 

για παράδειγμα, είναι άρρητος αριθμός. Αυτό αποδεικνύεται πολύ εύκολα, με τη βοή-

θεια του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Αριθμητικής: Έστω, λοιπόν, ότι √5 = μ/ν, (μ, 

ν φυσικοί) δηλαδή, μ2 = 5ν2. Αναλύεται ο μ και ν σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. 

Στο πρώτο μέρος της αμέσως παραπάνω ισότητας, εξαιτίας της ύπαρξης του εκθέτη, 

θα υπάρχουν ζεύγη αριθμών και λόγω της ισότητας το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και 

στο δεύτερο μέλος. Αυτή η πραγματικότητα, όμως, οδηγεί, σε αντίφαση, δεδομένου 

ότι εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί ότι ο 5 δεν έχει ταίρι. Άρα, η υπόθεσή ότι √5 = μ/ν 

είναι λανθασμένη (Davis, Hersh & Marchisotto, 2012). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 

ακολουθηθεί με οποιαδήποτε ρίζα, όταν, φυσικά, το ριζικό της δεν αποτελεί τέλειο 

τετράγωνο. 

Όσον αφορά στο πλήθος των διαιρετών ενός αριθμού, έστω για παράδειγμα ο αριθ-

μός 792. Αυτός κατασκευάζεται, κατά μοναδικό τρόπο, από τους πρώτους 2, 3 και 11, 

με την εξής «αναλογία» 2∙2∙2∙3∙3∙11 ή 23∙32∙11 (κανονική αναπαράσταση). Οπότε, 

κάθε διαιρέτης του 792 θα έχει τη μορφή 2α∙3β∙11γ, όπου ο α μπορεί να πάρει τις τιμές 

0, 1, 2 και 3, ο β τις τιμές 0, 1 και 2 και ο γ τις τιμές 0 και 1. Σύμφωνα με την πολλα-

πλασιαστική αρχή, το πλήθος των διαιρετών του 792 είναι 4∙3∙2 = 24. Αν ένας αριθ-
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μός, δηλαδή, είναι αναλυμένος σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, υπό κανονικής α-

ναπαράστασης, τότε το πλήθος των διαιρετών του ισούται με το γινόμενο των εκθε-

τών (αυξημένων όμως κατά 1) των πρώτων αυτών παραγόντων του. Σε ένα άλλο πα-

ράδειγμα, ο αριθμός 240 έχει 20 διαιρέτες, αφού η κανονική αναπαράσταση του 240 

είναι 24∙3∙5 και (4+1)∙(1+1)∙(1+1) = 20.  

Οι 2 παραπάνω αριθμοί (23∙32∙11 και 24∙3∙5) έχουν ως κοινούς διαιρέτες π.χ. τον 2, 

τον 23, (αφού 23∙30∙110 = 23∙30∙50 = 23), τον 22∙3 κ.λπ. Ο Μ.Κ.Δ αυτών των 2 αριθμών, 

του 792 και του 240, είναι φανερό πως είναι ο 23∙3 = 24. Ο Μ.Κ.Δ αποτελεί το γινό-

μενο, το οποίο έχει ως στοιχεία τους κοινούς μόνο παράγοντες των αριθμών, και με 

τον μικρότερο εκθέτη για καθέναν. Το Ε.Κ.Π ισούται με το γινόμενο, το οποίο έχει 

ως στοιχεία τους κοινούς και μη κοινούς παράγοντες, οι οποίοι είναι υψωμένοι στον 

μεγαλύτερο από τους εκθέτες του κάθε κοινού αλλά και μη κοινού παράγοντα. Στην 

περίπτωση αυτή, το Ε.Κ.Π(792, 240) είναι το 24∙32∙5∙11, δηλαδή το 7.920 (Λεμονί-

δης, 2014). 

Επιπλέον, μέσω του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Αριθμητικής, μπορεί να διαπι-

στωθεί και η περιοδικότητα των δεκαδικών αριθμών, καθότι ένα ανάγωγο κλάσμα (ο 

Μ.Κ.Δ των όρων του είναι 1) μετατρέπεται σε τερματιζόμενο δεκαδικό αριθμό, αν 

και μόνο αν (ικανή και αναγκαία συνθήκη) ο παρονομαστής του έχει ως πρώτους πα-

ράγοντες δυνάμεις μόνο του 2 ή και του 5 (Μαστρογιάννης, 2015; Μέγας, 1981). Ο 

σημασιολογικός κανόνας (δεκαδικό ανάπτυγμα) ενός ρητού αριθμού a, με ακέραιο 

μέρος n ψηφίων και κλασματικό μέρος m δεκαδικών ψηφίων μπορεί να αποδοθεί, 

μέσω δυνάμεων του 10, ως: 

 a = an-1∙10n-1 + an-2∙10n-2 + …+ a2∙102+a1∙10 + a1 + b1∙10-1 + b2∙10-2 +… + bm∙10-m 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μη ακέραιος αριθμός μπορεί να παρασταθεί ως κλάσμα, με 

παρονομαστή μια δύναμη του 10 (λόγω του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Αριθμη-

τικής ισχύει μονοσήμαντα: 10n = 2n∙5n). Αυτή η αξιωματική πραγματικότητα αποτελεί 

και μέρος της ύλης των Μαθηματικών των μεσαίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου 

(π.χ. 52,1964 = 52.1964/1.000 = 52.1964/104). 

Αντίστροφα, έστω ο δεκαδικός αριθμός 
2 5n m

a


 (α, n, m φυσικοί αριθμοί). Τότε, αν n 

> m, θα ισχύει: 
2 2 2

2 5 2 5 2 2 5 10

m n m n m n

n m n m m n m m m

a a a a  



  
  

   
, ενώ, αν m > n, ο δεκαδικός 

αριθμός θα γράφεται ως: 
5 5 5

2 5 2 5 5 2 5 10

n m n m n m

n m n m n m n n n

a a a a  



  
  

   
. Αν m = n, τότε ο 

αριθμός μπορεί να γραφεί ως 
2 5 10n n n

a a



 .  

Κάθε ρητός αριθμός, λοιπόν, και μόνο αυτός, που ο παρονομαστής του είναι γινόμενο 

πρώτων παραγόντων μόνο του 2 ή και του 5 μπορεί να αποδοθεί ως δεκαδικό κλάσμα 

με τον παρονομαστή του να είναι δύναμη μόνο του 10. 
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Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ο παρονομαστής ενός ανάγωγου κλάσματος να έ-

χει, δηλαδή, ως πρώτο παράγοντα διαφορετικό του 2 και του 5), το κλάσμα θα μετα-

τρέπεται σε περιοδικό δεκαδικό αριθμό. Για παράδειγμα, τα κλάσματα 2/3, 7/15, 5/24 

και 23/56 εμφανίζουν περιοδικότητα στο δεκαδικό τους μέρος, καθώς 2/3 = 0,666…, 

7/15 = 0,4666…, 5/24 = 0,208333… και 23/56 = 0,4107142857 . Αυτό συμβαίνει, 

επειδή οι παρονομαστές αυτών των κλασμάτων έχουν ως πρώτους παράγοντες δυνά-

μεις πέραν του 2 και του 5. Πράγματι, 15 = 3∙5, 24 = 23∙3 και 56 = 23∙7. Στην περί-

πτωση, όμως, κατά την οποία οι πρώτοι παράγοντες του παρονομαστή είναι μόνο δυ-

νάμεις του 2 ή και του 5, τότε το ανάγωγο κλάσμα μετατρέπεται σε τερματιζόμενο 

δεκαδικό αριθμό. Π.χ. 5/8 = 0,625, 13/20 = 0,65 και 1.259/400 = 3,1475. Όντως, 8 = 

23, 20 = 22∙5 και 400 = 24∙52. 

Έλεγχος πρώτευσης  

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θεωρήματα και πολλοί αλγόριθμοι που συνδέονται 

με τους πρώτους αριθμούς, με τη μεγαλύτερη πυκνότητα να σημειώνεται από την ε-

ποχή του πρωτοπόρου Pierre de Fermat και εντεύθεν. Σε κάθε περίπτωση, είναι ευκο-

λότερο να χαρακτηριστεί ένας αριθμός ως πρώτος ή σύνθετος παρά να αναζητηθούν 

οι πρώτοι του παράγοντες. Η παραγοντοποίηση ενός μεγάλου ακεραίου n φαίνεται να 

είναι (προς το παρόν, τουλάχιστο) πολύ δύσκολη διαδικασία σε σχέση με τον προσ-

διορισμό του n ως πρώτου ή σύνθετου. Γενικά, έχουν παρουσιαστεί αμέτρητοι αλγό-

ριθμοι ελέγχου πρώτευσης. Ο πιο εύκολος από αυτούς είναι η Δοκιμαστική Διαίρεση, 

κατά την οποία ελέγχονται όλοι οι πρώτοι αριθμοί μέχρι και τη ρίζα του διαλαμβανό-

μενου αριθμού. Για παράδειγμα, για τον έλεγχο του 14.281 πρέπει να ελεγχθούν οι 

πρώτοι αριθμοί μέχρι τον αριθμό [√14.251] = 119. Απαιτούνται, δηλαδή, το πολύ 30 

δοκιμές, αφού τόσο είναι το πλήθος των πρώτων αριθμών, που είναι μικρότεροι του 

119. Έτσι, επειδή καμία από τις διαιρέσεις 14.281/2, 14.281/3, 14.281/5,…, 

14.281/113 δεν είναι τέλεια, συμπεραίνεται ότι ο αριθμός 14.281 είναι πρώτος. Α-

σφαλώς, όταν ένας αριθμός n είναι σύνθετος, τότε τα βήματα ελέγχου είναι με μεγά-

λη πιθανότητα πολύ λιγότερα από το πλήθος των πρώτων που είναι μικρότεροι ή ίσοι 

με [√n]. Π.χ. για τον αριθμό 256.892.360.487, που είναι σύνθετος, χρειάζονται μόνο 2 

δοκιμές, καθώς ο 256.892.360.487 δε διαιρείται από τον αριθμό 2, αλλά διαιρείται 

από τον 3 (με ενεργοποίηση-εφαρμογή των γνωστών κριτηρίων διαιρετότητας).  

Ένας άλλος απλός, αλγοριθμικός τρόπος εύκολης παραγωγής πρώτων αριθμών (για 

μικρά n), αποτελεί το γνωστό, ήδη από το 200 π.Χ., κόσκινο του Ερατοσθένη (Μπα-

ραλής & Νικολάου, 2011; Ρασσιάς, 2003). Αρχικά, γράφονται σε μια ακολουθία όλοι 

οι αριθμοί από τον 2 έως τον n. Στη συνέχεια, βρίσκονται όλα τα πολλαπλάσια, μέχρι 

και τον n, του αρχικού στη λίστα πρώτου αριθμού (του 2), τα οποία και διαγράφονται 

(εκτός του 2, φυσικά). Ακολούθως, η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για τα πολλαπλά-

σια του 3 του 5, του 7 κ.ο.κ. Ο αλγόριθμος περατώνεται, όταν έχουν διαγραφεί τα 

πολλαπλάσια (ως σύνθετοι αριθμοί) και εκείνου του πρώτου αριθμού στην ακολουθί-

α, του οποίου για πρώτη φορά το τετράγωνο υπερβαίνει ή είναι ίσο με τον n. Οι αριθ-

μοί που απομένουν είναι όλοι οι πρώτοι αριθμοί μέχρι τον n. Μειονέκτημα του αλγό-
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ριθμου του Ερατοσθένη είναι ότι ένα πολλαπλάσιο Ν (ή αλλιώς ένας σύνθετος αριθ-

μός της ακολουθίας μέχρι τον n) μπορεί να διαγραφεί παραπάνω από μια φορά. Μά-

λιστα, διαγράφεται συνολικά k φορές, όπου k είναι το πλήθος των πρώτων παραγό-

ντων του Ν, οι οποίοι είναι μικρότεροι από √Ν. Για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση 

των πρώτων αριθμών, που περιέχονται στο διάστημα [2, 200], ο αριθμός 48 = 24∙3 θα 

διαγραφεί 2 φορές ως πολλαπλάσιο, ταυτόχρονα, του 2 και του 3. Ο αριθμός 114 = 

2∙3∙19 θα διαγραφεί και αυτός 2 φορές, αφού 19>√114. Γενικά, οι πολλαπλές διαγρα-

φές του ίδιου αριθμού μειώνονται κατά τι και ο χρόνος εκτέλεσης του αλγόριθμου 

περιορίζεται, αν κάθε φορά ως αρχικό πολλαπλάσιο του πρώτου αριθμού p είναι το 

p2, καθώς τα μικρότερα πολλαπλάσιά του έχουν ήδη διαγραφεί κατά την εξέταση των 

προηγούμενων από τον p πρώτων αριθμών (O’Neill, 2009). 

Για σχολική χρήση προσφέρεται και μια εκδοχή του κόσκινου του Ερατοσθένη, το 

λεγόμενο «κόσκινο του Euler», προς τιμή του μεγάλου Ελβετού μαθηματικού 

Leonhard Euler (1707-1783), ο οποίος το επινόησε κατά την απόδειξη του τύπου του 

γινομένου για τη συνάρτηση ζ του Riemann. Ο αλγόριθμος ελέγχου πρώτευσης του 

Euler εξαλείφει το μειονέκτημα του κόσκινου του Ερατοσθένη, αφού κάθε σύνθετος 

διαγράφεται μόνο μια φορά. Το κόσκινο του Euler περιγράφεται ως εξής (Mateos, 

2012; Sandifer, 2007): Όπως και στο κόσκινο του Ερατοσθένη τοποθετούνται σε μια 

σειρά όλοι οι αριθμοί από τον 2 έως τον επιθυμητό n. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζε-

ται ο πρώτος στη σειρά αριθμός (ο 2) με όλους τους αραδιασμένους στα δεξιά του 

αριθμούς (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του) μέχρι τον n. Τα γινόμενα που 

προκύπτουν αφαιρούνται από την ακολουθία στο τέλος και όχι κατά τη διάρκεια αυ-

τών των πολλαπλασιασμών. Η ίδια διαδικασία υλοποιείται για τους επόμενους πρώ-

τους αριθμούς, μέχρι εκείνο τον πρώτο pi, για τον επόμενο του οποίου θα ισχύει 

(pi+1)
2>n. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Πίνακας 1: Η εύρεση των πρώτων αριθμών μέχρι το 100 με το κόσκινο του Euler 

Μια παραδειγματική περίπτωση αποτυπώνει στον παραπάνω πίνακα 1 την εύρεση 

των πρώτων αριθμών μέχρι το 100, με το κόσκινο του Euler. Οι αριθμοί που βρίσκο-

νται στα κίτρινα κελιά είναι τα πολλαπλάσια του 2. Στα μοβ κελιά είναι τα πολλα-

πλάσια του 3 που αφαιρέθηκαν, ενώ στα πράσινα και γαλάζια κελιά είναι τα δια-

γραμμένα πολλαπλάσια του 5 και του 7, αντίστοιχα. Ό,τι απέμεινε (στο κόσκινο), δη-

λαδή οι πρώτοι αριθμοί, βρίσκεται στα κόκκινα κελιά. 
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Εξαιτίας της ιδιότητας της γραμμικότητας που διέπει τους πρώτους αριθμούς, οι μα-

θητές μπορούν να τους ξεχωρίζουν από τους σύνθετους, ενεργοποιώντας, τον εικονι-

στικό τρόπο αναπαράστασης της γνώσης, κατά τον Bruner. O Bruner θεώρησε επάλ-

ληλα, εξελικτικά στάδια γνωστικής ανάπτυξης, αφού αποδέχτηκε 3 τρόπους αναπα-

ράστασης της γνώσης, τον πραξιακό-χειριστικό, τον εικονιστικό και τον συμβολικό 

(Αγαλιώτης, 2011). Ο εικονιστικός τρόπος, αυτή, δηλαδή, η οπτικοποίηση μπορεί να 

συνδυαστεί και με την εικονιστική απόδοση του πολλαπλασιασμού, ως εμβαδού ενός 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Πράγματι, η τεχνική της γεωμετρικής ερμηνείας και 

οπτικοποίησης του γινομένου δύο αριθμών, μπορεί να κατατάξει (μικρούς) αριθμούς 

σε πρώτους και σύνθετους. Έτσι, ο αριθμός 24 δεν είναι πρώτος, αφού ισάριθμα α-

ντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν, μέσω 8 στηλών και 3 γραμμών ή 4 γραμμών 

και 6 γραμμών κ.λπ. Στην περίπτωση, όμως, ενός πρώτου αριθμού p, η μόνη αναπα-

ράσταση ως εμβαδού ορθογωνίου είναι μοναδική, καθότι οι διαστάσεις είναι μόνο οι 

p και 1. Μάλιστα, κατά την οπτικοποίηση των γινομένων μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν πραγματικά αντικείμενα (χειραπτικά εργαλεία) ή ζωγραφιές των ίδιων των μα-

θητών ή εικονικά αντικείμενα μέσω της αξιοποίησης λογισμικών αισθητικής έκφρα-

σης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας. 

Στην προσπάθεια του προσδιορισμού και της εύρεσης πρώτων, το μικρό θεώρημα του 

Fermat αποτελεί ύψιστης σπουδαιότητας αφετηρία αλλά και θεμέλιο έρεισμα για την 

επινόηση σχετικών αλγόριθμων ελέγχου πρώτευσης. Σύμφωνα με το θεώρημα αυτό, 

αν p πρώτος και a φυσικός αριθμός πρώτοι μεταξύ τους (ή ισχύει 1≤ a<p), τότε ap-1 ≡ 

1 (mod p). Αυτή η σχέση παρέχει ένα σημαντικό κριτήριο ιδιότητας πρώτου, καθώς 

αν ένας αριθμός n δε διαιρεί τον an-1 – 1, με ΜΚΔ (n, a) = 1, τότε ο n αποκλείεται να 

είναι πρώτος. Ένας σύνθετος αριθμός n, που ικανοποιεί το θεώρημα του Fermat, δη-

λαδή ισχύει an-1 ≡ 1 (mod n) καλείται ψευδοπρώτος (του Frernat) ως προς βάση a. 

Στην περίπτωση που η ισοδυναμία ισχύει για όλα τα a που είναι μικρότερα από το n, 

με ΜΚΔ (a, n) = 1, τότε ο n καλείται αριθμός Carmichael. Το θεώρημα του Fermat 

μπορεί να μετασχηματιστεί στο εξής: Αν p πρώτος, τότε θα διαιρεί τον 2p -2. Το αντί-

στροφο δεν ισχύει (όπως πιστευόταν εσφαλμένα μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα), α-

φού αν κάποιος αριθμός n διαιρεί τον 2n - 2, o n δεν είναι κατά ανάγκη πρώτος. Για 

παράδειγμα, ο 341=11∙31 διαιρεί τον 2341 – 2 (Ρασσιάς, 2003).  

Εξαιτίας αυτής της πιθανοτικής συνθήκης, η εφαρμογή ενός αλγόριθμου που θα βα-

σίζεται στο μικρό θεώρημα του Fermat, δεν προσυπογράφει με απόλυτη σιγουριά την 

ύπαρξη πρώτου αριθμού. Όντως, αν για φυσικό n, επιλεγεί φυσικός a, τέτοιος ώστε 

ΜΚΔ (n, a) = 1, και στη συνέχεια βρεθεί ότι an-1 ≡ 1 (mod n), τότε o n είναι ή πρώτος 

ή ψευδοπρώτος βάσης a (Μπαραλής & Νικολάου, 2011).  

Το μικρό θεώρημα διατυπώθηκε από τον Fermat το 1640, αλλά γενικεύθηκε και απο-

δείχθηκε τελικά από τον Euler το 1736 (Ρασσιάς, 2003). Η γενίκευση του μικρού θε-

ωρήματος του Fermat, που είναι γνωστή ως το θεώρημα του Euler, διαβεβαιώνει ότι 

για οποιοδήποτε φυσικούς n και a, πρώτους μεταξύ τους, ισχύει: aφ(n) ≡ 1 mod (n), 

δηλαδή n/(aφ(n) – 1). Με φ(n) συμβολίζεται η γνωστή συνάρτηση Euler, η οποία επι-
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στρέφει το πλήθος των φυσικών μέχρι το n, οι οποίοι είναι σχετικά πρώτοι με τον n. 

Επομένως, φ(10) = 4, επειδή μόνο ΜΚΔ(10, 1) = 1, ΜΚΔ(10, 3) = 1, ΜΚΔ(10, 7) = 1 

και ΜΚΔ(10, 9) = 1. Φυσικά, φ(67) = 66, καθώς ο 67 είναι πρώτος αριθμός και ου-

δείς αριθμός τον διαιρεί πέραν του εαυτού του και της μονάδας. Γενικά, για οποιον-

δήποτε πρώτο αριθμό p, ισχύει ότι φ(p) = p – 1. Η σχέση αυτή ισχύει και αντίστροφα, 

και θεωρητικά μπορεί να αξιοποιηθεί στον προσδιορισμό ενός φυσικού αριθμού ως 

πρώτου ή σύνθετου. Για παράδειγμα, επειδή μέσω το πολύ 22 δοκιμών-βημάτων (αν 

και στην δοκιμαστική διαίρεση απαιτούνται μόνο 2), εντοπίζεται ότι φ(23) = 22, μπο-

ρεί εύκολα να συμπεραθεί ότι ο 23 είναι πρώτος. Πάντως, υπάρχει πολύ εύκολα ε-

φαρμόσιμος τύπος (Chorge & Vargas, 2013), που υπολογίζει την φ(n), αφού όμως ο n 

έχει ήδη αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, γεγονός που καθιστά αναξιοποί-

ητη, ως μέθοδο ελέγχου πρώτευσης, τη συνάρτηση του Euler. 

Μια άλλη περίπτωση αλγόριθμου ελέγχου πρώτευσης αποτελεί το αντίστροφο του 

μικρού θεωρήματος του μεγάλου Fermat, που επινοήθηκε από τον Lucas το 1876 

(Crandall & Pomerance, 2005). Έστω n > 1 ακέραιος. Αν υπάρχει ακέραιος a, ώστε 

για κάθε πρώτο αριθμό q που διαιρεί τον n-1 να ισχύει an−1 ≡ 1 (mod n) αλλά όχι 

a(n−1)/q ≡ 1 (mod n), τότε ο n είναι πρώτος. Για τους πρώτους αριθμούς υπάρχει πάντο-

τε ένας τέτοιος αριθμός a, ο οποίος καλείται πρωτογενής ρίζα. Μάλιστα, κάθε πρώτος 

αριθμός p έχει φ(p-1) διαφορετικές πρωτογενείς ρίζες (Ore, 1948). 

Νωρίτερα από τον Lucas, κατά μια εκατονταετία και πλέον, ο John Wilson το 1770 

είχε διατυπώσει την αρχική μορφή (του λίαν απαγορευτικού για πρακτική αξιοποίη-

ση) ομώνυμου θεωρήματός του, σύμφωνα με το οποίο ικανή και αναγκαία συνθήκη, 

ώστε ένας ακέραιος α > 1 να είναι πρώτος, είναι η α/[(α-1)! + 1] = k, όπου k ακέραι-

ος. Για παράδειγμα, επειδή 12! + 1 = 479.001.601 = 36.846.277∙13 εύκολα μπορεί να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο 13 είναι πρώτος αριθμός. Αντίστροφα, επειδή ο 19 είναι 

πρώτος, τότε θα διαιρεί τον 18! + 1. Πράγματι, 6.402.373.705.728.000 + 1 = 

336.967.037.143.579∙19. Η τελική μορφή και η απόδειξη του θεωρήματος του Wilson 

οφείλεται στον Joseph-Louis Lagrange (Ρασσιάς, 2003; Bressoud, 1989).  

Το 1914 ο Pocklington, 38 χρόνια μετά την παρουσίαση του αλγόριθμου του Lucas, 

και θέλοντας να υπερακοντίσει κατά τι την εγγενή μειονεξία του αντίστροφου του 

μικρού θεωρήματος του Fermat, ως προς την απαραίτητη γνώση της παραγοντοποίη-

σης του n – 1, παρουσίασε τον δικό του αλγόριθμο ελέγχου πρώτευσης, για έναν φυ-

σικό αριθμό n (Yan, 2009; Crandall & Pomerance, 2005). Σύμφωνα με τον αλγόριθμο 

του Pocklington, έστω n - 1= α·β, όπου α ≥ √n, ΜΚΔ (α, β) = 1 και α πρώτος αριθμός 

με γνωστή παραγοντοποίηση. Αν υπάρχει δ, τέτοιο ώστε δn-1 ≡ 1 mod (n) και ΜΚΔ 

(δ(n-1)/pi -1, n) = 1, όπου pi οι πρώτοι παράγοντες του α, τότε ο n είναι πρώτος. 

Γενικά, στο κυνήγι του ελέγχου της πρώτευσης επινοήθηκαν πολλοί, δύσκολο να ε-

φαρμοστούν με στοιχειώδη μέσα, πιθανοτικοί αλγόριθμοι. Μάλιστα, αρκετοί από αυ-

τούς τους αλγόριθμους αφορούν σε ειδικής μορφής αριθμούς. Ως ενδεικτικά παρα-

δείγματα μπορούν να αναφερθούν τα τεστ των Lucas–Lehmer, του Proth, του Cox, 

του Goldwasser-Kilian, των Miller–Rabin, των Solovay–Strassen, καθώς και το τεστ 
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των ελλειπτικών καμπύλων.  

Τελικά, μετά από πολλές και συνεχείς, ανά τους τελευταίους αιώνες, προσπάθειες 

πολλών επιστημόνων, οι Agrawal, Kayal και Saxena, τρεις Ινδοί επιστήμονες της 

Πληροφορικής, ανακάλυψαν, το 2002, έναν αλγόριθμο για υπολογιστή (έλεγχος πρώ-

τευσης AKS), που αποφαίνεται σε πολυωνυμικό χρόνο, αν ένας οποιοσδήποτε αριθ-

μός είναι πρώτος ή όχι (Fortnow & Homer, 2014; Simonson, 2005). Το μικρό θεώρη-

μα του Fermat, όπως και για πολλές άλλες σχετικές μεθόδους, αποτέλεσε τη βάση και 

για τον αλγόριθμο AKS (Agrawal, Kayal & Saxena, 2004). 

Το άπειρο πλήθος των πρώτων 

Στην ιστοσελίδα http://primes.utm.edu/lists/small/millions/ (του Πανεπιστημίου του 

Τεννεσί των ΗΠΑ) είναι καταγραμμένοι κατά αύξουσα σειρά 50.000.000 πρώτοι α-

ριθμοί. Ο πεντηκοστός εκατομμυριοστός πρώτος είναι ο αριθμός 982.451.653. Μέχρι 

σήμερα (Ιανουάριος 2017), ο μεγαλύτερος γνωστός πρώτος αριθμός είναι ο 274.207.281-

1, ένας τερατώδης αριθμός με 22.338.618 ψηφία. Κάθε πρώτος αριθμός της μορφής 

2n-1 (ο n αναγκαστικά πρώτος) καλείται πρώτος του Mersenne. Ο παραπάνω αριθμός, 

που ανακαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2016, είναι ο 49ος πρώτος του Mersenne.  

Ήδη, 2.500 χρόνια πριν, ο Ευκλείδης είχε αποδείξει, μέσω ενός απλού και για αυτό 

συναρπαστικού επιχειρήματος ατόπου απαγωγής, ότι οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι. 

Σήμερα, υπάρχουν πολλές αποδείξεις (απλές και σύνθετες) διάσημων μαθηματικών, 

περί της απειρίας των πρώτων (Harrison, 2013; Bagni, 2008; 2004; Ribenboim, 

1996). Μια απλή και εύκολα κατανοητή απόδειξη οφείλεται στον Kummer. Σύμφωνα 

με αυτή, έστω ότι υπάρχουν μόνο οι p1< p2<p3<…<pr, δηλαδή r το πλήθος πρώτοι και 

Π = p1∙p2∙p3∙…∙pr>2. Ο ακέραιος Π-1, εξαιτίας του Θεμελιώδους Θεωρήματος της 

Αριθμητικής είναι γινόμενο πρώτων παραγόντων (κάποιων, βέβαια, από τους p1, p2, 

p3,…, pr). Οπότε, θα έχει έναν τουλάχιστο pi ως κοινό διαιρέτη με τον Π. Τότε, ο 

πρώτος pi θα διαιρεί και τη διαφορά Π- (Π-1) = 1, γεγονός που οδηγεί σε αντίφαση. 

Σχετικό με το πλήθος των πρώτων αριθμών είναι και το περίφημο αίτημα του 

Bertrand, σύμφωνα με το οποίο, για κάθε φυσικό αριθμό n>1, υπάρχει πάντα ένας 

πρώτος αριθμός μεταξύ n και 2n (Graham, 2013; Asperti & Ricciotti, 2012; Erdös, 

1932; Ramanujan, 1919). Στην πραγματικότητα, βέβαια, όπως το θεώρημα των πρώ-

των αριθμών επιβεβαιώνει, υπάρχουν πολλοί πρώτοι μεταξύ n και 2n, ειδικά όταν το 

n είναι μεγάλο. Πράγματι, σχετικά με το πλήθος των πρώτων υπάρχει και ένα περί-

φημο θεώρημα, αυτό των πρώτων αριθμών, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να γίνει 

γνωστό, σχεδόν ακριβώς, το πλήθος π(n) των πρώτων αριθμών που είναι μικρότεροι 

από ένα σχετικά μεγάλο αριθμό n, δηλαδή να εντοπίζεται, περίπου, το πλήθος των 

πρώτων αριθμών, που περιέχονται στο διάστημα [0, n]. Πράγματι, όπως αποδείχθηκε 

ανεξάρτητα το 1896 από τους Hadamard και de la Vallee Poussin, το πλήθος π(n) εί-

ναι ασυμπτωτικά ίσο με n/lnn, καθώς n→ ∞, ήτοι 
( )

lim 1
/ lnn

n

n n




 . Η απόδειξη και των 

δυο στηρίχθηκε στη συνάρτηση ζ του Riemann. Δυο λεπτολογικές και πολύ επεξηγη-
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ματικές αποδείξεις του θεωρήματος των πρώτων αριθμών, μία μέσω στοιχειώδους και 

μία μέσω μιγαδικής ανάλυσης, μπορούν να αναζητηθούν στο Ρασσιάς (2003). Με 

εφαρμογή αυτού του τύπου του θεωρήματος των πρώτων αριθμών, πολύ εύκολα 

μπορεί να συναχθεί ότι ένας αριθμός n έχει (σχεδόν) πιθανότητα 1/lnn να είναι πρώ-

τος [(n/lnn)/n = 1/lnn].  

Οι πρώτοι αριθμοί κατανέμονται ακανόνιστα, χωρίς κανένα εμφανές μοτίβο, και με 

φθίνουσα σειρά συχνότητας μεταξύ των ακεραίων (Kordemsky, 1992). Αν οι φυσικοί 

αριθμοί αρχίζοντας από το 1, τοποθετηθούν σε πίνακα 6 στηλών, τότε όλοι οι πρώτοι 

πλην του 2 και του 3 (οι οποίοι βρίσκονται στην αρχική γραμμή της 2ης και 3ης στή-

λης) θα εντοπίζονται μόνο στην 1η ή στην 5η στήλη. Για παράδειγμα, στην 5η στήλη, 

κατά επόμενη προς τα κάτω γραμμή, υπάρχουν οι αριθμοί 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 

47, 53 κ.ο.κ. Ωστόσο, η κατανομή των πρώτων αριθμών στην 1η και 5η στήλη είναι 

εντελώς τυχαία (Nath, 2012). Στην πρώτη δεκάδα το ποσοστό των πρώτων είναι 40%, 

στην πρώτη εκατοντάδα 25%, ενώ μέχρι το 10.000 οι πρώτοι αριθμοί είναι 

1.229/10.000 = 12,29%. Μέχρι το 1.000.000.000, οι πρώτοι αριθμοί αποτελούν το 

50.847.534/1.000.000.000 ≈ 5,084%. Τέλος, στην περίπτωση του αριθμού 10 εφτάκις 

εκατομμύρια, το ποσοστό των πρώτων αριθμών μικραίνει πολύ περισσότερο, αφού 

είναι 176.846.309.399.143.769.411.680/10.000.000.000.000.000.000.000.000 ≈ 1,768 

(τα στοιχεία αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα https://primes.utm.edu/howmany.html 

του Πανεπιστημίου του Τεννεσί των ΗΠΑ. Οι διαιρέσεις έγιναν με την αριθμομηχανή 

των Windows - Επιστημονική προβολή).  

Μια παραδειγματική εφαρμογή του θεωρήματος των πρώτων αριθμών, για n = 

982.451.653, δίνει ως πλήθος π(n) πρώτων αριθμών στο διάστημα [0, 982.451.653]: 

π(n) ≈ 982.451.653/20,70556 ≈ 47.448.683,96, μια, όντως, καλή προσέγγιση του ορ-

θού πλήθους που είναι 50.000.000, όπως αναφέρθηκε αμέσως παραπάνω. Η χρήση 

του θεωρήματος αυτού δίνει ως ποσοστό πρώτων μέχρι τα 10 εφτάκις εκατομμύρια: 

10.000.000.000.000.000.000.000.000/(10.000.000.000.000.000.000.000.000/57,5646) 

≈ 1,737, δηλαδή μια πολύ καλή, πάλι, προσέγγιση σε σχέση με το πραγματικό ποσο-

στό (1,768). Σύμφωνα, πάλι, με το θεώρημα των πρώτων αριθμών, ο 50.000.000ός 

πρώτος είναι o 50.000.000∙ln50.000.000 ≈ 886.376.678, αντί του ορθού 982.451.653.  

Μέχρι σήμερα έχουν παρουσιασθεί και άλλοι ακριβέστεροι προσεγγιστικοί τύποι για 

το πλήθος των πρώτων αριθμών, εις βάρος, ωστόσο, της απλότητας που εμπεριέχεται 

στον τύπο του θεωρήματος των πρώτων αριθμών (Davis, Hersh & Marchisotto, 

2012).  

Βέβαια, μπορεί να εντοπίζεται με θαυμαστή ακρίβεια η ποσότητά τους μέχρι οποιο-

δήποτε σημείο τοποθετημένο στο άπειρο, ωστόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η 

δυναμική των πρώτων αριθμών δύσκολα θα προσεγγιστούν από την ανθρώπινη νοη-

μοσύνη, με σύμμαχο οποιοδήποτε επιστημονικό βεληνεκές και αν κατορθώσει η αν-

θρωπότητα να επιτύχει. Ο μεγάλος πρίγκιπας των λαϊκών Μαθηματικών Martin 

Gardner αποτύπωσε πολύ εύστοχα την ομορφιά, τη γοητεία, τη σαγήνη, την αξία, την 

ανωτερότητα και τον μυστικισμό των πρώτων αριθμών, δηλώνοντας πως (Scientific 

1189

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



American Editors, 2014) «κανένας κλάδος της θεωρίας αριθμών δεν είναι περισσότε-

ρο γεμάτος από μυστήριο και κομψότητα όσο η μελέτη των πρώτων αριθμών: Αυτοί 

οι εξοργιστικοί, απείθαρχοι ακέραιοι, που αρνούνται να διαιρεθούν από οποιουσδή-

ποτε ακέραιους αριθμούς, παρεκτός από τον εαυτό τους και την μονάδα». 

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Οι πρώτοι αριθμοί τέμνουν σχεδόν κάθε στιγμή της ιστορικής εξέλιξης των Μαθημα-

τικών. Μια από τις ομορφότερες-κομψότερες αποδείξεις που έχουν παρουσιαστεί μέ-

χρι τώρα είναι συνδεδεμένη με τους πρώτους αριθμούς και την απόδειξη του άπειρου 

πλήθους τους από τον πρωτοπόρο Ευκλείδη. Ο ανεξιχνίαστος ακόμη πλούτος τους 

αποτελεί κίνητρο και πρόκληση για πολλούς επιστήμονες, με άμεση συνέπεια και την 

παραπέρα ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης. Όντως, πολλά προβλήματα, που 

αναφέρονται στους πρώτους αριθμούς, παραμένουν ακόμη άλυτα. Η 8η περίπτωση 

στην πολύ γνωστή λίστα του Hilbert είναι απολύτως σχετική. Η υπόθεση του 

Riemann, η εικασία του Goldbach (κάθε άρτιος ακέραιος μεγαλύτερος του 2 είναι 

άθροισμα 2 πρώτων), η απειρία ή μη των πρώτων του Mersenne, η εύρεση και ο α-

κριβής υπολογισμός του ν-οστού πρώτου αριθμού, καθώς και η εικασία ότι υπάρχουν 

άπειρα ζεύγη δίδυμων πρώτων (πρώτων, δηλαδή, που έχουν διαφορά 2) είναι μερικά 

ενδεικτικά παραδείγματα.  

Η αξία και η υπεροχή των πρώτων αριθμών είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς αποτελούν 

τη βάση και το σκαλοπάτι για πολύ σύνθετες μαθηματικές ιδέες και έννοιες αλλά και 

για την άκρως απαραίτητη στις μέρες μας κρυπτογράφηση, η οποία διασφαλίζει και 

προφυλάσσει τόσο τα συστήματα της ιδιωτικής ζωής όσο και τις καθημερινές, πια, 

ψηφιακές συναλλαγές. 

Οι πρώτοι αριθμοί προσφέρονται, οπωσδήποτε, και για σχολική αξιοποίηση, πέραν 

της μικρής ύλης, που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια. Μέσα από ιστορικές αναδρομές 

και σε διδακτικό χρόνο Ευέλικτης Ζώνης, Δημιουργικών Εργασιών ή ενός διαθεματι-

κού Σχεδίου Εργασίας μπορεί να αναδειχθεί η πρωταγωνιστικότητα, η μαγεία, η μυ-

στηριωδία αλλά και η ομορφιά των πρώτων αριθμών και συνεπακόλουθα των Μαθη-

ματικών, τα οποία, ενδεχομένως, να αποκτήσουν έτσι και ισχυρό μαθητικό έρεισμα 

και πλεονέκτημα. 

Οι πρώτοι αριθμοί θα εξακολουθούν στο διηνεκές να γοητεύουν τον άνθρωπο, τον 

οποίο και θα προσκαλούν προκλητικά να τους αποκωδικοποιήσει και να ανακαλύψει 

τα πολλά ακόμη κρυμμένα μυστικά τους. Σε αυτό το κλίμα απορίας, αποκρυφισμού 

και θαυμασμού ο Don Zagier (Davis, Hersh & Marchisotto, 2012) καίρια παρατήρησε 

πως «κοιτάζοντας κανείς τους πρώτους αριθμούς, έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται α-

ντιμέτωπος με ένα από τα πλέον ανεξήγητα μυστικά της δημιουργίας». Και ο μεγάλος 

Paul Erdös συμπλήρωσε (Yan, 2009), πως «θα περάσουν πολλά εκατομμύρια χρόνια 

ακόμη, μέχρι να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε σε βάθος τους πρώτους αριθ-

μούς». 
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Περιβαλλοντικές, παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις προγράμματος 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: «Διαχείριση απορριμμάτων. Η περίπτω-

ση του Γυθείου» 

Παπαναστασίου Ασπασία  

Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Δρ κλασικής Αρχαιολογίας 

aspa_papanastasiou@yahoo.com 

     Περίληψη 

Η υλοποίηση καινοτόμων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα σχολεία της Ελλάδας 

αποσκοπεί πρωτίστως στην εκπαίδευση και την αγωγή μελλοντικά υπεύθυνων 

πολιτών σε ζητήματα περιβαλλοντικά. Τα τοπικά προβλήματα, όπως είναι η 

διαχείριση των απορριμμάτων, ενέπνευσαν την παιδαγωγική ομάδα περιβαλλοντικού 

προγράμματος του 1ου Γυμνασίου Γυθείου Λακωνίας, κατά το σχ. έτος 2003-2004, να 

διερευνήσει το πρόβλημα αυτό. Οι συντονιστές εκπαιδευτικοί, εμφορούμενοι από την 

περιβαλλοντική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική προσέγγιση της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, ενθάρρυναν τους μαθητές τους να προβληματιστούν για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, να ερευνήσουν κριτικά πολλές πτυχές του, να λάβουν 

συνεντεύξεις από τους τοπικούς άρχοντες και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες 

επίλυσής του προβλήματος, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται μερικές  δράσεις και αποτελέσματα του 

προγράμματος αυτού. 

Λέξεις-Κλειδιά: πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σκουπίδια, Γύθειο. 

             Εισαγωγή 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, κατά κύριο λόγο, όπως διαμορφώθηκε με τις διεθνείς 

διασκέψεις και τα συνέδρια που συγκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1970 με αντικείμενο τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα υπό την αιγίδα διεθνών 

οργανισμών (ΟΗΕ, UNESCO) (Παπαναστασίου, 2016α; Παπαναστασίου, 2016β), 

αποτελεί εκπαίδευση, συστηματική, δηλαδή, πορεία προς τη γνώση και την κατάρτι-

ση ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα και δράσεις, αλλά  συγχρόνως και αγω-

γή, τρόπο βοήθειας προς τους νέους ανθρώπους για να τους καταστήσει υπεύθυνους 

πολίτες σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του (Delesse & 

Mialaret, 1980; Giordan & Souchon, 1992; Παπαβασιλείου, 2011). 

Στην Ελλάδα, ο νόμος 1890/90, άρθρο 11, παρ. 13 του ΥΠΕΠΘ ισχυροποίησε το θε-

σμικό πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία ήδη από 

το σχολικό έτος 1980-81 είχαν εισαχθεί στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ως προαιρετική εκπαιδευτική καινοτομία (Κούσουλας, 2008:6). Με τον νόμο αυτόν 

καθορίζονται και οι σκοποί των σχολικών αυτών προγραμμάτων, που είναι κατά  κύ-

ριο λόγο «α. να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό 

περιβάλλον, β. να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που σχετίζονται μ’ αυτό 

και γ. να δραστηριοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών». 
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Είναι, λοιπόν, προφανές πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση στοχεύει κυρίως στη 

δράση των μαθητών. Γι’ αυτό και οι μέθοδοι που επιλέγονται για την υλοποίηση των 

σχετικών προγραμμάτων επιδιώκουν την ενεργοποίηση, την αλληλεπίδραση και τη 

συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους και με τους συνεργαζόμενους καθηγητές τους 

για την αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων (Φλογαΐτη, 1998; Παπαβασιλείου, 

2011).  

  Τρεις προσεγγίσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:   

       περιβαλλοντική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική 

Οι ερευνητές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διατυπώνουν κατά καιρούς διάφο-

ρους τρόπους ταξινόμησης της έννοιας και της λειτουργίας της εκπαίδευσης για το 

περιβάλλον. Αξιόλογη είναι η θέση της Lucie Sauvé (1994: 13), για τις τρεις κυρίαρ-

χες προσεγγίσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: την περιβαλλοντική, την παιδα-

γωγική και την εκπαιδευτική (Δασκολιά, 2004). 

Γενικά, η περιβαλλοντική οπτική επιχειρεί να συνδέσει το φυσικό περιβάλλον με τα 

προβλήματα που γεννούν οι επεμβάσεις του ανθρώπου πάνω του, να κάνει συνειδητή 

την αλληλεξάρτησή ανθρώπου και φύσης, να προτείνει λύσεις για τα προβλήματα 

αυτά και να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης στάσης των μαθητών 

απέναντι στο περιβάλλον (Sauvé, 1994:20).   Η παιδαγωγική οπτική, με τη σειρά της, 

δίνει έμφαση στην διαδικασία. Εφαρμόζονται, δηλαδή, αρχές που διαφοροποιούνται 

από εκείνες του συμβατικού σχολείου. Τέτοιες είναι η ολιστική προσέγγιση της 

πραγματικότητας, η διεπιστημονικότητα, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η 

συνεργατική μάθηση, η καλλιέργεια της ερευνητικής στάσης του μαθητή και φυσικά, 

η προώθηση της βιωματικής μάθησης ((Sauvé, 1994:22-25). 

Τέλος, η εκπαιδευτική οπτική προσδοκά την συνολική ανάπτυξη των μαθητών μέσω 

μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας  που θα αναπτύσσει μια στενότερη και ευχάριστη ε-

παφή με τον φυσικό κόσμο και η προσωπικότητα των μαθητών θα διαμορφώνεται με 

την καλλιέργεια των προσωπικών ικανοτήτων τους και τις διαπροσωπικές τους σχέ-

σεις (Sauvé, 1994:21-22). 

  Το πρόγραμμά μας - Συγκερασμός των τριών οπτικών 

Κατά το σχολικό έτος 2003-2004, στο 1ο Γυμνάσιο Γυθείου Λακωνίας, δύο εκπαιδευ-

τικοί και οκτώ μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου  επιχειρήσαμε να συγκεράσουμε τις τρεις 

προσεγγίσεις για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι οποίες περιγράφηκαν με συντο-

μία προηγουμένως, σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που είχε ως θέ-

μα ένα από τα φλέγοντα  ζητήματα του τόπου: τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πε-

ποίθηση όλων των συμμετεχόντων ήταν πως οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν στις δρά-

σεις για την αντιμετώπιση των τοπικών περιβαλλοντικών προκλήσεων και η συμμε-

τοχή τους σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τούς καθιστά ικανούς να 

αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους 

κατάστασης (Hayward, 2012).  
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Οι μαθήτριές μας επέλεξαν το θέμα αυτό αυθόρμητα, καθώς το πρόβλημα των σκου-

πιδιών μάστιζε τον Δήμο Γυθείου για χρόνια. Η αιτία; Οι ίδιες διαπίστωσαν, κατέ-

γραψαν και δημοσίευσαν σε μορφή βιβλίου, το οποίο παρουσίασαν στην τοπική κοι-

νότητα με την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα εξής: «Πριν  μερικά  χρόνια  η  

Ελλάδα και το  Γύθειο  πιο συγκεκριμένα  δεν  αντιμετώπιζε  πρόβλημα  με  τα  

σκουπίδια  και  αυτό γιατί  η  τεχνολογία  δεν είχε  αναπτυχθεί  τόσο. Δεν  υπήρχαν   

τα γρήγορα  φαγητά, τα  φαγητά  δεν  είχαν  πολλά  περιτυλίγματα,  με  αποτέλεσμα  

να  μη  δημιουργούνται  τόσα  πολλά  σκουπίδια. Σήμερα  η  τεχνολογία  έχει  ανα-

πτυχθεί  πολύ  και το  πρόβλημα  των  σκουπιδιών   έχει  αυξηθεί  τόσο,   ώστε   είναι  

επικίνδυνο  και  ανθυγιεινό για εμάς». 

Οι μαθήτριές μας, μελετώντας  την υπουργική απόφαση: αρ. ΕΙΒ/301/64 (ΦΕΚ 

63/Β/04-02-64) του Υπουργείου Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας «Περί συλ-

λογής, αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων», προσδιόρισαν το περιεχόμενο των 

κύριων όρων του θέματος, τους τρόπους συλλογής των απορριμμάτων, τα είδη των 

δοχείων απορριμμάτων, τη διαδικασία αποκομιδής τους και τις εγκεκριμένες μεθό-

δους διάθεσής τους: απόρριψη, υγειονομική ταφή, καύση, βιοχημική σταθεροποίηση 

(composting), πολτοποίηση και διαλογή. Στη δική τους, μάλιστα, περίπτωση (case 

study) (Παπαβασιλείου, 2011:136 κ.ε), πολύ διαφωτιστικές υπήρξαν  οι συνεντεύξεις 

δύο Δημάρχων, του τότε και του πρώην, του Δήμου Γυθείου. 

      Οι συνεντεύξεις των Δημάρχων 

Οι μαθήτριές μας, ως μικρές ερευνήτριες (Cantrell,1993; Δασκολιά, 2004:65 κ.ε.) ε-

πέλεξαν τη συνέντευξη ως την καταλληλότερη ερευνητική τεχνική για τη συλλογή 

δεδομένων. Ο κυριότερος λόγος ήταν η πίστη τους πως η συνέντευξη είναι ένα μέσο 

για εύκολη και γρήγορη συγκέντρωση δεδομένων, διευκολύνει τη γνώση θεμάτων 

που δεν μπορεί να παρατηρηθούν άμεσα και επιτρέπει την πρόσβαση στον προσωπι-

κό τρόπο βίωσης της πραγματικότητας, κι ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για δημόσια 

πρόσωπα (Marshall & Rossmann, 1989: 83; Δασκολιά, 2004: 66). 

Οι μαθήτριές μας, συνεργαζόμενες μεταξύ τους, συνέταξαν το ερωτηματολόγιο προς 

τους Δημάρχους και μοίρασαν τους ρόλους.  Η καθεμιά θα έθετε και μια διαφορετική 

ερώτηση, ενώ η καταγραφή των απαντήσεων θα γινόταν με  σύντομες σημειώσεις. 

Ένα τμήμα της  ποιοτικής αυτής έρευνας παρουσιάζεται στη συνέχεια αυτούσιο, ό-

πως καταγράφηκε και παρουσιάστηκε από τις μαθήτριές μας. 

     Συνέντευξη του  τότε Δημάρχου κ. Πέτρου Τζωρτάκη 

Ο τρόπος που ο Δήμος Γυθείου αντιμετώπιζε  το πρόβλημα των απορριμμάτων  γίνε-

ται φανερός από τη συνέντευξη του  τότε Δημάρχου κ. Π. Τζωρτζάκη, ο οποίος απά-

ντησε με αποφασιστικότητα και σιγουριά στην ερευνητική μας ομάδα, στις 9 Μαρτί-

ου 2004. Παρουσιάζουμε ενδεικτικά αποσπάσματά της. 

Ερώτηση μαθήτριας Κ.  Μ. : «Γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί κάδοι απορριμμάτων;» Δή-

μαρχος: «Δεν υπάρχουν αρκετοί κάδοι απορριμμάτων διότι ο Δήμος του Γυθείου επι-
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λέγει τους κατάλληλους κάδους για να τοποθετηθούν τα σκουπίδια. Κάποιοι άνθρω-

ποι, όμως. σιχαίνονται ν’  ανοίξουν τον κάδο και αφήνουν τα σκουπίδια έξω. Μερικοί 

κάδοι δεν είναι κατάλληλοι για τα σκουπίδια. Ο Δήμαρχος προτίθεται να βάλει κάμε-

ρες και ένα Αστυνομικό τμήμα θα είναι υπεύθυνο να επιβλέπει αν κάποιο άτομο ρί-

χνει τα σκουπίδια έξω από τον κάδο. Θα συλλαμβάνουν όσους ανθρώπους ρίχνουν τα 

σκουπίδια κάτω και όχι στους κάδους και θα πληρώνουν πρόστιμο».  

Ερώτηση της μαθήτριας Χ. Π. : «Που βρίσκονται οι χωματερές του Δήμου Γυθείου;» 

Δήμαρχος: «Δεν υπάρχουν χωματερές στο Γύθειο εδώ και είκοσι δύο χρόνια. Όμως, 

θα δημιουργηθεί χωματερή στον Φτερέα, μια περιοχή μεταξύ των Κονακίων, της 

Μυρσίνης και του Λυγερέα  μέχρι το καλοκαίρι. Είναι ένα πολύ δύσκολο και μεγάλο 

έργο. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, πρέπει να αποφασίσουν αν ο χώρος είναι 

κατάλληλος και την απόφαση θα την πάρουν οι επιτετραμμένες υπηρεσίες. Το έργο 

αυτό κοστίζει δισεκατομμύρια και όταν πραγματοποιηθεί θα κλονιστεί η οικονομία. 

Ο χώρος που θα αγοραστεί είναι τριάντα στρέμματα. Θα δημιουργηθεί νόμιμα η χω-

ματερή. Όμως πέρα από αυτά  οι κάτοικοι του Φτερέα φέρνουν αντιρρήσεις για τη 

δημιουργία χωματερής εκεί. Γι’ αυτό ο Δήμος Γυθείου θα πρέπει να τους αντιμετωπί-

σει με τα όπλα γιατί δεν ακούν με τα λόγια. Το σύνθημα που χρησιμοποιούν είναι 

<<όχι γλάροι στα χωριά μας>>. Τελικά θα πραγματοποιηθεί το έργο πέρα από τα 

προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί». 

Ερώτηση της  μαθήτριας Έ.  Ρ.: « Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί στην πόλη μας η μονάδα 

του βιολογικού καθαρισμού που είχε προγραμματιστεί;»  Δήμαρχος: «Βρίσκεται στο 

τελευταίο στάδιο μελέτης και θα στοιχίσει 7,5 δις. Δρχ.» 

Ερώτηση της μαθήτριας Φ.  Δ. : «Γιατί δεν υπάρχει στο Γύθειο πρόγραμμα ανακύ-

κλωσης απορριμμάτων;»  Δήμαρχος: «Το πρόγραμμα ανακύκλωσης για φλούδες, 

χαρτιά και γυαλί είχε ξεκινήσει από τον πρώην δήμαρχο κ. Α. Ανδρεάκο, αλλά δεν 

προχώρησε». ( Ο πρώην δήμαρχος, όμως, στη συνέντευξή του το διέψευσε). 

    Συνέντευξη του πρώην Δημάρχου Αλέξανδρου Ανδρεάκου 

Ο πρώην δήμαρχος απάντησε σε μια σειρά ερωτήσεων των μαθητριών μας που αφο-

ρούσαν τις ενέργειές εκείνου  για ανεύρεση βιώσιμης λύσης για το θέμα των απορ-

ριμμάτων του Γυθείου. Υποστήριξε, λοιπόν, πως «Μέχρι το 1985, ο σκουπιδότοπος- 

χώρος απόθεσης- ήταν σε  ιδιωτική έκταση στην περιοχή << λίμνη>> Γυθείου, οκτώ  

περίπου στρέμματα που είχαν αγοραστεί γι΄αυτόν τον σκοπό. Το 1985 ξέσπασε πυρ-

καγιά, η οποία κατέστρεψε αγροτικές  περιουσίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανά-

κληση άδειας λειτουργίας  του εκ μέρους της Νομαρχίας. Από τότε άρχισε και το 

πρόβλημα. Από το 1985, λοιπόν και μέχρι το 1995 ο δήμος εξυπηρετήθηκε κυρίως 

από τον χώρο της  Σπάρτης». 

Έτσι,  «Το 1995 αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή να προχωρήσουν σε  μελέτη 

και κατασκευή – ΧΥΤΑ (χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων), με προδιαγρα-

φές που έθετε μια οδηγία της Ε.Ε., σε χώρο που είχε ήδη προεγκριθεί με απόφαση 

του Γενικού  Γραμματέα περιφέρειας Πελοποννήσου, στη θέση << Βελανιδοβούνι>> 
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που βρισκόταν στα όρια της τέως κοινότητας Πετρίνας. Δεν θα έπρεπε να εξυπηρε-

τείται, όμως,   μόνον ο Δήμος Γυθείου. Τότε ο κ. Δήμαρχος σύστησε ομάδα δέκα Δή-

μων  για τη διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ, εξελέγη πρόεδρος ομόφωνα και εξου-

σιοδοτήθηκε σε όποιες ενέργειες απαιτούνταν. Μετά από διαγωνισμό, εκπονήθηκαν 

μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εγκρίθηκαν από το τμήμα ΠΕ.ΧΩ (Περι-

βάλλοντος Χωροταξίας Περιφέρεια Πελοποννήσου).Εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη 

πίστωση που ανήλθε στο ποσό του 1.000.000.000  δραχμών. Δημοπρατήθηκε το έρ-

γο. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν πολλές κατασκευαστικές εταιρίες (και στο εξωτερικό) και 

υπέβαλαν σχετικό φάκελο προσφοράς. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνι-

κών στοιχείων των ενδιαφερόμενων εταιρειών, όμως, προσήλθαν στο Δημαρχείο δύο 

δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν τρεις προσφυγές του Συμβουλίου Επικρα-

τείας (του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πετρίνας και  δύο Πολιτιστικών Συλλόγων, οι 

οποίοι είχαν εξασφαλίσει την αναστολή εκτέλεσης της δημοπρασίας μέχρι  να εκδι-

καστούν οι μελέτες). Στην ουσία, από εκείνη τη στιγμή η προοπτική πραγματοποίη-

σης του έργου κατέρρευσε, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας συνεδρίασε ύστερα από 

δυόμισι χρόνια, το πρόγραμμα χρηματοδότησης είχε τελειώσει, και από τις τρεις 

προσφυγές έγιναν δεκτές  οι  δύο (για τυπικούς λόγους). Εκεί τελείωσε αυτή η υπό-

θεση. Στον  Δήμο Γυθείου, μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Δημάρχου, στις 31/12/ 

2002,  η αποκομιδή των σκουπιδιών γινόταν από ιδιώτη εργολάβο». 

Μετά από τη συνέντευξη αυτή, οι μαθήτριές μας συνειδητοποίησαν πως  για τέτοια 

είδους έργα η κοινωνική συναίνεση πρέπει οπωσδήποτε  να εξασφαλίζεται. 

     Πρότυπο Χωματερής  

Η έρευνα στο διαδίκτυο και σε Κοινές Υπουργικές αποφάσεις, όπως, για παράδειγμα: 

α) ΚΥΑ 114218/17-11-1997:«Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προ-

γραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ 1016/Β), β) ΚΥΑ 15393/2332/5-

08-2002 «Κατάταξη δηµοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 

µε το άρθρο 3 του Νόµου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νό-

µου 3010/2002» (ΦΕΚ 1022/Β), οδήγησε τις μαθήτριές μας στην πρόταση τους για 

κατασκευή μιας πρότυπης χωματερής, ως λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων του 

Γυθείου.  

                    Συμπεράσματα 

Δώδεκα χρόνια μετά την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος στο 1ο Γυ-

μνάσιο Γυθείου, με θέμα «Διαχείριση απορριμμάτων. Η περίπτωση του Γυθείου», το 

θέμα των σκουπιδιών δείχνει να έχει επιλυθεί με τους σχεδιασμούς των τοπικών αρ-

χών. Η θέση Φτερέας αποτελεί τόπο αποκομιδής των απορριμμάτων του Γυθείου.  

Η εμπλοκή των μαθητριών της παιδαγωγικής  ομάδας μας στον προβληματισμό και 

την επίλυση του προβλήματος αυτού, στον τόπο όπου μεγάλωσαν και ζουν, μάς επι-

τρέπει να σκεφτούμε πως η τριπλή προσέγγιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης επι-

τεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό.  
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Από περιβαλλοντικής πλευράς, αντιλήφθηκαν με τον πιο άμεσο τρόπο την αλληλε-

ξάρτησή τους από το περιβάλλον κι αγωνίστηκαν να ενημερωθούν επαρκώς για να 

διατυπώσουν λύσεις στο πρόβλημά τους.  Από παιδαγωγικής πλευράς, συνεργάστη-

καν μεταξύ τους με επιτυχία, ανέλαβαν να διενεργήσουν συνεντεύξεις σε τοπικούς 

άρχοντες για να διαμορφώσουν μια συνολική και εμπειρική άποψη για τα γεγονότα 

και το παρασκήνιό τους. Τέλος, από εκπαιδευτικής πλευράς, οι μαθήτριές μας  επέ-

δειξαν ωριμότητα στη διαχείριση των διαφόρων θεμάτων, ανέπτυξαν πρωτοβουλίες 

και έδρασαν αρμονικά, ώστε τα αποτελέσματα των ερευνών τους να γίνουν κτήμα 

όλης της τοπικής κοινότητας. 

Η διαμόρφωση, λοιπόν,  υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών που θα δρουν 

μέσα στο περιβάλλον και σε αρμονία μαζί του φαίνεται να ενισχύθηκε με τη συμμε-

τοχή των μαθητριών μας  στο πρόγραμμα  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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 Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση των δειγμάτων γραφής, που 

υποβλήθηκαν στο ΙΕΠ για τη συγγραφή των διδακτικών σχολικών εγχειριδίων των 

Μαθηματικών της Β΄ και Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Με τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται η απόκτηση βασικών μαθηματικών 

γνώσεων και ικανοτήτων με χρήση μεθόδων μάθησης, που ανταποκρίνονται στο επί-

πεδο ανάπτυξης των μαθητών. Η οπτικοποίηση των μαθηματικών εννοιών, καθώς και 

η σύνδεση των εικονικών αναπαραστάσεων, με τις λεκτικές και τις συμβολικές ήταν 

ένας από τους στόχους της συγγραφέως. Τα σημεία στα οποία επιδιώκεται η αλληλε-

πίδραση των μαθητών με διαδραστικό υλικό μέσω ΤΠΕ, επισημαίνονται στα δείγμα-

τα γραφής των βιβλίων με γραμματοσειρά μπλε χρώματος, και τοποθετούνται οι σύν-

δεσμοι που οδηγούν στο διαδραστικό υλικό, μετατρέποντας το σε ένα διαδραστικό 

δυναμικο-στατικό εγχειρίδιο, ζήτημα το οποίο αποτελεί πρωτοτυπία της συγγραφέως 

και καινοτομία των προτεινόμενων σχολικών βιβλίων. Στόχος είναι τα σχολικά εγχει-

ρίδια να αποτελέσουν μια σκαλωσιά (scaffolding), υπό όρους Vygotsky, για την ποιο-

τική αναβάθμιση της μελέτης των Μαθηματικών και τη σταδιακή ανάπτυξη της σκέ-

ψης των μικρών μαθητών μας.  

 Βιβλίο Αριθμητικής Β Δημοτικού: Βιβλίο Εκπαιδευτικού  

Διαφορετική αξία θέσης των ψηφίων (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες) στο βιβλίο 

της Β Δημοτικού  

Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται η από-

κτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων με χρήση μεθόδων μάθησης 

που ανταποκρίνονται στο επίπεδο ανάπτυξης των μαθητών. Στόχος της ενότητας 

είναι οι μαθητές να μάθουν να κατασκευάζουν διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς, 

να τους διαβάζουν και να τους σχεδιάζουν, χρησιμοποιώντας υλικά στατικά ή ψη-

φιακά. Να κατανοήσουν ακόμα, ότι σε ένα τριψήφιο αριθμό κάθε ψηφίο παίζει δια-

φορετικό ρόλο. Να γράφουν και να ονομάζουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 

1000, να ομαδοποιούν με κατάλληλο υλικό και να περνούν από τη λεκτική στη 

συμβολική γραφή και αντίστροφα.  
 

Προϋπάρχουσα γνώση: Οι μαθητές να έχουν την ικανότητα να διαβάζουν, να γρά-

φουν και να διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 100, να έχουν μια πρώτη 

επαφή με έννοιες του μήκους, χρόνου, χρήματος. 

   Προτείνονται:  

• Η χρήση χειριστικών υλικών (manipulatives), όπως είναι οι κύβοι, ως υλικό χει-

ρισμού δομικών μονάδων και κατανόησης των ψηφίων με παιχνίδι. 
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Οι μαθητές θα μετρήσουν στην τάξη και θα συνδέσουν κύβους που αποτελούν μια 

δεκάδα και στη συνέχεια μια εκατοντάδα (Δραστηριότητες 1-7), θα σχεδιάσουν μόνοι 

τους στο τετράδιο τους μια δεκάδα κύβων, μοντελοποιώντας τη λεκτική διατύπωση ή 

τη συμβολική, με χρήση ψηφίων.  

Η διαδικασία μάθησης προχωράει σταδιακά με πέρασμα από τους διψήφιους στους 

τριψήφιους αριθμούς και στόχο την ικανότητα αναγνώρισης σύμβολων από και προς 

τη μοντελοποιημένη διαδικασία. Η διαδικασία μάθησης μπορεί να συνεχιστεί στις 

ιστοσελίδες με διαδικασίες σχετικές με αυτές που διδάχθηκαν ή αντίστροφες. Με 

την επιλογή της σωστής απάντησης ο μαθητής αξιολογείται και ενισχύεται από το 

λογισμικό  να συνεχίσει τις προσπάθειές του.  

https://eu.ixl.com/math/grade-2/place-value-models-tens-and-ones (για μετατροπή 

από κύβους σε ψηφία). 

https://eu.ixl.com/math/grade-2/place-value-models-up-to-hundreds (για την επιλογή 

του σωστού αριθμού κύβων, δοθέντος αριθμού). 

https://eu.ixl.com/math/grade-2/convert-to-from-a-number-tens-and-ones για να μετα-

τρέψουν έναν αριθμό σε ψηφία μονάδων, δεκάδων κλπ. (π.χ. ο αριθμός 542 αποτελεί-

ται από 5 εκατοντάδες, 4 δεκάδες και 2 μονάδες). 

Ακόμα μέσω παιχνιδιού στην ιστοσελίδα http://www.education.com/game/place-

value-machine-3-digit/ 

 

• Η χρήση του αριθμητηρίου είναι σημαντική γιατί παρέχει την εποπτεία που 

είναι αναγκαία, ώστε να διαπιστώσουν οι μαθητές τη διαφορετική αξία της θέσης των 

ψηφίων ενός τριψήφιου αριθμού. Στη δραστηριότητα με το αριθμητήριο αποσυνδέ-

ουμε τη σχέση χρώματος με τη θέση του ψηφίου των εκατοντάδων, δεκάδων κα μο-

νάδων.  

• Το ηλεκτρονικό αριθμητήριο  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8663 

  μπορεί να αξιοποιηθεί για τριψήφιους αριθμούς.  

• Η χρήση της αριθμογραμμής αν και μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά 

γνωστικά και εννοιολογικά εμπόδια, κρίνεται αναγκαία για την ανάπτυξη ικανότητας 

διάταξης, παρεμβολής και σύγκρισης των αριθμών. Γίνεται σχεδίαση μιας αριθμο-

γραμμής στον πίνακα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Αξιοποιούμε διαφορετικά 

χρώματα για τις μονάδες, τις δεκάδες και τις εκατοντάδες και ζητάμε από τους μαθη-

τές να  τοποθετήσουν μόνοι τους τα διαφορετικά ψηφία των μονάδων και δεκάδων, 

όπως προτείνεται στην παράγραφο 8.  

• Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να παίξουν με τη δραστηριότητα «Παίζω με 

το βατραχάκι και μαθαίνω» στο λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας και να απαντήσουν 

τις ερωτήσεις του τετραδίου εργασιών. 

Στόχος είναι οι μαθητές να μπορούν να αριθμούν με ευκολία διαφορετικές ακολουθί-

ες αριθμών μέχρι το 100 και να τους τοποθετούν στην αριθμογραμμή: π.χ 2,4,6,8….. 

ή 5,10,15,…. κλπ. 

• Τα προβλήματα πραγματικού πλαισίου είναι πολύ σημαντικά για την ανά-

πτυξη της σκέψης των μαθητών. Σχεδιάζουμε με χαρτόνια χαρτονομίσματα και κέρ-

ματα του ευρώ και ζητάμε από τους μαθητές να τα χρησιμοποιήσουν με διαφορετι-

κούς τρόπους για να πληρώσουν λογαριασμούς ή να κάνουν αγορές.  
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Οι μαθητές μπορούν να παίξουν κάποιο παιχνίδι ρόλων για να αποκτήσει η διαδικα-

σία περισσότερο ενδιαφέρον: π.χ. ο μαθητής σε ρόλο μανάβη θα πουλήσει λαχανικά, 

ο μαθητής σε ρόλο βιβλιοπώλη θα πουλήσει τετράδια και μολύβια κλπ., με τιμές 

προκαθορισμένες και σε αντιστοιχία με χαρτονομίσματα και κέρματα που έχουν ήδη 

κατασκευαστεί και υπάρχουν στην τάξη, τα οποία δε απαιτούν ρέστα.  

Η χρήση διαφορετικών τρόπων αξιοποίησης των χαρτονομισμάτων του εποπτικού 

υλικού βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, να 

εξοικειωθούν με καταστάσεις ανταλλαγών. Η δραστηριότητα είναι τόσο σημαντική 

όσο και δύσκολη για την ηλικία των παιδιών.   

Το δείγμα γραφής της Αριθμητικής Β΄ Δημοτικού 

Βιβλίο μαθητή  
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Τετράδιο μαθητή  
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Βιβλίο Γεωμετρίας Β Δημοτικού: Βιβλίο Εκπαιδευτικού 

Γνωριμία με τα γεωμετρικά στερεά: πυραμίδα, κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπί-

πεδο, σφαίρα και κύλινδρος 

Στόχος της ενότητας είναι οι μαθητές να μάθουν να αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ 

ενός γεωμετρικού αντικειμένου με τρεις διαστάσεις, από ένα αντικείμενο δύο δια-

στάσεων. Ακόμα να προσδιορίζουν ποια από τα γνωστά τους σχήματα, όπως τρίγωνο, 

τετράγωνο, κύκλος κλπ, είναι έδρες των στερεών. Οι δραστηριότητες πρέπει να γίνο-

νται αρχικά με εμπράγματο υλικό στην τάξη και στη συνέχεια στο τετράδιο, αφού 

αποτελεί μία αρκετά δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά η κατανόηση ενός τρισδιά-

στατου σχήματος μέσα από μια δισδιάστατη αναπαράσταση στο τετράδιο ή το βιβλίο. 

Δραστηριότητες ακόμα σε λογισμικά είναι απαραίτητες, αφού οι έννοιες είναι δύσκο-

λο να γίνουν κατανοητές σε στατικό περιβάλλον.   

Προϋπάρχουσα γνώση: Οι μαθητές να έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να ο-

νομάζουν τα γεωμετρικά σχήματα: τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμ-

μο, κύκλος. Να μπορούν να σχεδιάζουν ευθύγραμμα τμήματα και να τα συγκρίνουν 

με χρήση εποπτικού υλικού (dot papers –δηλ. χαρτί με τελείες σε ίσες αποστάσεις 1 

εκ). 

Προτείνονται:  
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• Να κατασκευάσουν τα στερεά από τα αναπτύγματά τους, για να κατανοή-

σουν μέσα από το παιχνίδι τις τρεις διαστάσεις των στερεών. 

Οι μαθητές αρχικά θα επεξεργαστούν εποπτικό και διαδραστικό υλικό στην τάξη (π.χ. 

ξύλινα ή πλαστικά στερεά), τα οποία θα περιστρέψουν και θα συζητήσουν για τα 

σχήματα που αναγνωρίζουν επάνω στο καθένα από αυτά. (Δραστηριότητες Β.Μ.). Θα 

μετρήσουν με χάρακα τις ακμές ενός κύβου, χωρίς να έχει προηγηθεί η μάθηση της 

έννοιας «ακμή κύβου», αλλά κάνοντας συσχέτιση της ακμής με την έννοια «γραμ-

μή», «ευθ. τμήμα». 

Οι μαθητές θα συζητήσουν στην τάξη ποια σχήματα από το περιβάλλον μοιάζουν με 

τα στερεά και αφού τα ονομάσουν, θα τα σχεδιάσουν στο χαρτί μιλιμετρέ του βιβλίου 

τους. 

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η ικανότητα μοντελοποίησης της λεκτικής διατύπω-

σης «κύβος», «ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο» κλπ στο τετράδιο. Για το λόγο αυτό θα 

αξιοποιήσουν το χαρτί με κουκίδες. Για να κατασκευάσουν έναν κύβο πρέπει αρχικά 

να κατασκευάσουν τετράγωνο. Ομοίως, για να κατασκευάσουν ένα ορθογώνιο πα-

ραλληλεπίπεδο πρέπει να μάθουν να κατασκευάζουν ορθογώνια παραλληλόγραμμα.  

Για την κατασκευή της πυραμίδας πρέπει να συνδυάσουν την κατασκευή των ίσων 

τριγώνων με την κατασκευή τετραγώνου. Το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο και πρέπει 

να γίνει σε δύο φάσεις.  

Η διαδικασία μάθησης πρέπει να προχωρήσει σταδιακά με στόχο την ικανότητα ανα-

γνώρισης σύμβολων, από και προς τη μοντελοποιημένη διαδικασία. 

Είναι αναγκαίο οι μαθητές να κατανοήσουν ότι τα στερεά έχουν:  ακμές, έδρες και 

κορυφές αλλά και τρεις διαστάσεις. Επομένως έχουν μήκος, πλάτος και ύψος. Πρέπει 

επομένως, να εξετάσουν στον πίνακα, ένα σημείο (το οποίο έχει μηδενική διάσταση) 

ένα τετράγωνο (το οποίο έχει δύο διαστάσεις) και έναν κύβο (ο οποίος έχει τρεις δια-

στάσεις) για να αρχίσουν οι μαθητές να κατανοούν την έννοια της διάστασης. Υπάρ-

χουν αναρτημένα βίντεο στο YOUTUBE, τα οποία επεξηγούν με κίνηση την έννοια 

του επιπέδου και του στερεού. 

• Η διαδικασία μάθησης θα συνεχιστεί σε προτεινόμενες  ιστοσελίδες με δια-

δικασίες σχετικές με αυτές που έχουν γίνει αρχικά ή αντίστροφες. 

Στην ιστοσελίδα http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2056 οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να δουν τον κύβο, την πυραμίδα και άλλα στερεά να περιστρέφονται, αλ-

λά και να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες κορυφή, ακμή και έδρα. 

Οι ερωτήσεις 5, 6, 7, 8 του Τ.Μ. καλό είναι να απαντηθούν με εποπτικό υλικό το ο-

ποίο θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να σχεδιάσουν 

νοερά τον κύβο, αφού πειραματιστούν με το εμπράγματο υλικό.  

Η ερώτηση 9 του Τ.Μ. ζητά από τους μαθητές να σχηματίσουν έναν κύβο και ένα 

ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο από μικρότερους κύβους.  

Με τις κατασκευές αυτές ο μαθητές είναι εξοικειωμένοι από το μάθημα της Αριθμη-

τικής, αφού χρησιμοποιούν τους κύβους για να μάθουν τις δεκάδες και εκατοντάδες. 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια σύνδεση της Αριθμητικής και της Γεωμετρίας. 
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• Από την Ιστορία των Μαθηματικών: 

Είναι σημαντικό οι μαθητές να πάρουν μια πρώτη γεύση από τα πλατωνικά στερεά 

επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα  https://www.mathsisfun.com/platonic_solids.html 

όπου μπορούν να δουν τα πλατωνικά στερεά να περιστρέφονται.  

Το δείγμα γραφής στη Γεωμετρία Β Δημοτικού 

Βιβλίο μαθητή  
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Τετράδιο μαθητή  
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Βιβλίο Αριθμητικής Ε Δημοτικού: Βιβλίο Εκπαιδευτικού  

Διαίρεση κλασμάτων ή Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα 

Στόχος της ενότητας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν το νόημα της διαίρεσης κλα-

σμάτων, με πραγματικά δεδομένα (π.χ. γεωμετρικά σχήματα). Ακόμα, να περνούν 

από τη λεκτική στη συμβολική γραφή και αντίστροφα, να μάθουν να διαιρούν κλά-

σματα με διαδικαστικό τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλες τεχνικές. Επιχειρείται δη-

λαδή, η εισαγωγή στη διαίρεση κλασμάτων με τη βοήθεια φυσικών μοντέλων, όπως: 

το ρολόι με τις υποδιαιρέσεις του, τα γεωμετρικά σχήματα με άξονες συμμετρίας. 

Να αποκτήσουν ακόμα την ικανότητα διερεύνησης ανοικτών προβλημάτων.  

Προϋπάρχουσα γνώση: Να διακρίνουν τα ομώνυμα από τα ετερώνυμα κλάσματα, 

να μετατρέπουν ετερώνυμα σε ομώνυμα, νοερά, χωρίς τη χρήση αλγεβρικών διαδι-

κασιών (ΕΚΠ). Να γνωρίζουν τα σχήματα και τη συμμετρία των σχημάτων.   

Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν το νόημα της φράσης «πόσες φορές χωράει ένα 

κλάσμα μικρότερο σε ένα κλάσμα μεγαλύτερο».  

Στην 1η δραστηριότητα (Β.Μ) οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τους δείκτες ενός πα-

ραδοσιακού ρολογιού και θα απαντήσουν σε ερωτήματα που συνδέουν λεκτικές έν-

νοιες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή γλώσσα π.χ τέταρτα, μισάωρα με κλα-

σματικές έννοιες.  
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Στα προβλήματα που περιέχονται, η χρήση ορθογωνίων παραλληλόγραμμων μπορούν 

να βοηθήσει στην κατανόηση της διαίρεσης μέσω ισοδύναμων κλασματικών αναπα-

ραστάσεων. Οι μαθητές πρέπει να κάνουν τις σχηματικές μετατροπές και στη συνέ-

χεια να εφαρμόσουν τους κανόνες διαίρεσης ομώνυμων κλασμάτων για να υπολογί-

σουν ότι σκέφθηκαν νοερά και επιβεβαίωσαν σχηματικά. Για παράδειγμα, αν χωρί-

σουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σε 4 ίσα μέρη, τότε το κάθε μέρος είναι ίσο 

με το 
1

4
 του σχήματος του ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Η αναπαράσταση ενός 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου ακριβώς κάτω από το προηγούμενο ορθογώνιο πα-

ραλληλόγραμμο και η διαίρεση του σε 2 ίσα μέρη δίνει την δυνατότητα στους μαθη-

τές να οπτικοποιήσουν την απάντηση.(π.χ ότι κάθε μέρος που είναι το 
1

4
 του ορθο-

γωνίου παραλληλογράμμου χωράει δυο φορές στο μέρος που είναι το 
1

2
 του ορθογω-

νίου παραλληλογράμμου.) 

Η διασύνδεση αριθμητικής και γεωμετρίας είναι σημαντική για να αποκτήσουν την 

ικανότητα μετατροπής μεταξύ λεκτικών, συμβολικών και εικονικών αναπαραστάσε-

ων. Τέτοια παραδείγματα προτείνονται στο τετράδιο εργασιών (έως την  6η άσκηση).  

Η χρήση της αριθμογραμμής αν και μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά γνωστικά 

και εννοιολογικά εμπόδια, κρίνεται αναγκαία για την ανάπτυξη ικανότητας διάταξης, 

παρεμβολής και σύγκρισης των αριθμών. Γίνεται σχεδίαση μιας αριθμογραμμής στον 

πίνακα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Τα προβλήματα πραγματικού πλαισίου 

είναι πολύ σημαντικά ακόμα για την ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών.  

Η αριθμογραμμή στο πρόβλημα 5,6,7 ονομάζεται «σανίδα», στην οποία έχουμε διαι-

ρέσει το ίδιο μέρος σε 4 ή 8 μέρη. Στα αντίστοιχα προβλήματα που ακολουθούν στο 

Τ.Μ. οι μαθητές πρέπει να κάνουν το σχήμα (γεωμετρική απεικόνιση) και να βρουν 

την αριθμητική λύση.  

Η σοκολάτα είναι ένα ακόμα παράδειγμα πραγματικού πλαισίου (ασκήσεις 6, 7 στο 

Τ.Μ.).  

Τα προβλήματα 8, 9 αποτελούν εμπέδωση της χρήσης των κλασμάτων στην καθημε-

ρινή χρήση κερμάτων του ευρώ. 

Η διαδικασία μάθησης μπορεί να συνεχιστεί στις ιστοσελίδες με διαδικασίες σχετι-

κές με αυτές που διδάχθηκαν αρχικά ή αντίστροφες. Π.χ  

http://www.math-salamanders.com/how-to-divide-fractions.html 

την ιστοσελίδα οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν κατά τη διάρκεια της ώρας διδα-

σκαλίας ή στο σπίτι τους και να κάνουν εξάσκηση σε διαιρέσεις. 

Στο τέλος διατυπώνεται ο κανόνας της διαίρεσης κλασμάτων με αντιστροφή του δευ-

τέρου κλάσματος, και προτείνεται η παρουσίαση του σχετικού video στην τάξη 

https://www.mathsisfun.com/fractions_division.html. 

 

Το δείγμα γραφής στην Αριθμητική Ε Δημοτικού 

Βιβλίο μαθητή  
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Τετράδιο μαθητή  
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Βιβλίο Γεωμετρίας Ε Δημοτικού: Βιβλίο Εκπαιδευτικού 

Υπολογισμός του μήκους ενός κύκλου 

Στόχος της ενότητας είναι οι μαθητές να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το διαβήτη 

για να σχεδιάσουν κύκλους, αλλά και να αξιοποιήσουν λογισμικά δυναμικής γεωμε-

τρίας για να αλληλεπιδράσουν με τις έννοιες κύκλος, ακτίνα, μήκος κύκλου, αριθμός 

π, οι οποίες είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές σε στατικό περιβάλλον.  Να απο-

κτήσουν ακόμα την ικανότητα διερεύνησης ανοικτών προβλημάτων.  

Η διασύνδεση αριθμητικής και γεωμετρίας μέσω δυναμικών αναπαραστάσεων είναι 

σημαντική. Για το λόγο αυτό πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιούν 

τον Η/Υ για την ευχερέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και για να οπτικο-

ποιήσουν την απάντηση. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τον δια-

βήτη (να αποκτήσουν δηλαδή, τον κιναισθητικό έλεγχο της κατασκευαστικής δια-

δικασίας  κύκλου) και να διατυπώνουν σωστά λεκτικά τη διαδικασία κατασκευής, 

όπως στο παράδειγμα στη συνέχεια, στο οποίο ζητάμε από τους  μαθητές να κατα-

σκευάσουν έναν κύκλο με κέντρο Κ και ακτίνα 4 εκ.  
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Προϋπάρχουσα γνώση: Να γνωρίζουν τα σχήματα και τη συμμετρία των σχημά-

των.  Να χρησιμοποιούν το χάρακα για να κατασκευάζουν τμήματα και να τα  με-

τράνε. 

Βιβλίο Μαθητή (Β.Μ.). Οι έννοιες κύκλος, περιφέρεια και ακτίνα εισάγονται με 

ένα κέρμα του ενός ευρώ. Μπορούμε να πούμε στα παιδιά από την προηγούμενη μέ-

ρα να φέρουν ένα από το σπίτι τους. Αφού σχεδιάσουν το περίγραμμα του κύκλου 

που σχηματίζεται από το κέρμα πάνω στο τετράδιο τους θα προσπαθήσουν να βρουν 

την ακριβή θέση του κέντρου, κάνοντας δοκιμές με τον διαβήτη τους.  

Η κατασκευή του κύκλου με τη χρήση ενός μολυβιού στερεωμένου στο άκρο μιας 

κλωστής, της οποίας το άλλο άκρο είναι δεμένο σε μια πινέζα πρέπει να γίνει στην 

τάξη. Μπορούν ακόμα οι μαθητές να δουν το παράδειγμα αυτό μέσω διαδικτύου με 

σύνδεση στην ιστοσελίδα https://www.mathsisfun.com/geometry/circle.html.  

 Στο Τετράδιο Μαθητή θα κάνουν τις δραστηριότητες που αφορούν τις κατασκευές 

κύκλου και θα παίξουν με το πρόβλημα «Πρόβλημα με την τροφή του Πλούτο». 

Θα κάνει κάποιος μαθητής στην τάξη τον Πλούτο και σε ένα άλλο σημείο της τάξης 

θα τοποθετηθεί ένα κουτί που θα περιέχει την «τροφή». Οι μαθητές θα σκεφθούν αν 

φτάνει ο Πλούτο την τροφή και θα προτείνουν λύσεις.  

Η κατανόηση της έννοιας «μήκος κύκλου» να γίνει μέσω της δραστηριότητας κύλι-

σης ενός νομίσματος σε ένα χάρακα στον οποίο οι μαθητές μπορούν να μετρήσουν 

την απόσταση. Η επανάληψη της διαδικασίας με διαφορετικά νομίσματα, ώστε να 

αλλάζει η ακτίνα του κύκλου  είναι σημαντική και θα βοηθήσει του μαθητές να κα-

τανοήσουν --μέσα από τη διερεύνηση του θέματος-- τις έννοιες. 

Η αντίστοιχη διαδικασία σε λογισμικά μπορεί να γίνει με το αρχείο Geogebra «Δια-

δρομή». Η καταγραφή των παρατηρήσεων εκ μέρους των μαθητών αλλά και η συ-

μπλήρωση των κενών στο Β.Μ του πίνακα θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοή-

σουν ότι ο αριθμός π είναι σταθερός και ίσος με 3,14.  

Η χρήση ακόμα ενός αρχείου (εικόνα κάτω) για εμπειρικούς μόνο λόγους,  στο ο-

ποίο οι μαθητές θα μπορούν να οπτικοποιήσουν την σταθερότητα του αριθμού π μπο-

ρεί να γίνει στην τάξη μόνο σαν παιχνίδι. Οι μαθητές θα παρατηρήσουν ότι η ακτίνα 

αυξάνεται στον κύκλο, ενώ ο αριθμός π παραμένει σταθερός σε έναν πίνακα. 
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Εικόνα:  Προσέγγιση του μήκους του κύκλου και του αριθμού π στο Geometer’s 

Sketchpad (Πατσιομίτου2006, 2007, 2009) 

Στο τετράδιο μαθητή προτείνεται η λύση ενός προβλήματος στο λογισμικό δυναμικής 

γεωμετρίας «Ένας τροχός κινείται σε ένα μονοπάτι». Οι μαθητές μπορούν να μετρή-

σουν τις περιστροφές του τροχού όπως κινείται και να υπολογίσουν στη συνέχεια στο 

τετράδιο τους την απόσταση της διαδρομής. Το υπολογιστικό περιβάλλον μάθησης 

είναι ευχάριστο και οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά και κατανοούν τη διαδικασία.  

Τα προβλήματα πραγματικού πλαισίου, όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ σημαντι-

κά όσο και δύσκολα για την ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών. Ένα ακόμα τέτοιο 

πρόβλημα είναι το τελευταίο «Ενώνονται τα δύο κομμάτια της γέφυρας που ανυ-

ψώνονται;». Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τους διαβήτες τους, προκειμένου να 

εξετάσουν αν ενώνονται τα μέρη της γέφυρας. 

Οι έννοιες ομόκεντροι κύκλοι και κυκλίσκος δίσκος εισάγονται ανεπίσημα μέσα 

από τα προβλήματα που προτείνονται στο Τ.Μ .  

Στο Β.Μ. ακόμα, αναφέρεται ένα μικρό απόσπασμα από την Ιστορία των Μαθημα-

τικών αναφορικά με τον αριθμό π.  
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Δείγμα Γραφής στη Γεωμετρία Ε Δημοτικού  

Βιβλίο μαθητή 
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Τετράδιο μαθητή  

 

 

1222

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

Συζήτηση  

Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, «η ψυχή αποτελείται από τρείς συνιστώσες: ευφυΐα, λογι-

κή και πάθος» (Leigh Ann Whaley, 2003, p.4). Ένα βιβλίο μαθηματικών που απευθύ-

νεται σε παιδιά μικρής ηλικίας δεν απαιτεί μόνο γνώσεις, αλλά και την ψυχή και τη 

διάθεση του συγγραφέα. Στα δείγματα γραφής που παρουσιάζονται στην παρούσα 

εργασία, επιδιώκεται η αλληλεπίδραση των μαθητών με διαδραστικό υλικό μέσω 

ΤΠΕ, ενισχύοντας το υλικό με συνδέσμους (links) αρχείων τα οποία το μετατρέπουν 

σε ένα διαδραστικό στατικό/δυναμικό εγχειρίδιο, ζήτημα το οποίο αποτελεί πρωτοτυ-

πία της συγγραφέως και καινοτομία των βιβλίων.  Στόχος είναι τα βιβλία να αποτελέ-

σουν μια σκαλωσιά (scaffolding), υπό όρους Vygotsky για την ποιοτική αναβάθμιση 

της μελέτης των Μαθηματικών και τη σταδιακή ανάπτυξη της σκέψης των μικρών 

μαθητών μας. 

Βιβλιογραφία 

Whaley, L. A. (2003). The classical debate: Can women do science? Women’s history 

as scientists: A guide to the debates. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. 
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Πολιτικές απασχόλησης Ελλάδας-Σουηδίας και δια βίου εκπαίδευση. 

Συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Πάκου Αγγελική 

Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής 

e-mail: pakouangeliki@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η προσέγγιση της πραγματικότητας που επικρατεί 

μεταξύ των χωρών Ελλάδας-Σουηδίας, όσον αφορά τη  σχέση δια βίου εκπαίδευσης 

και αγοράς εργασίας, καθώς και τα κίνητρα , τα οποία προσφέρει η κάθε μία χώρα για 

επιπλέον εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών της, και κυρίως όσον αφορά στη γυ-

ναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας , προκειμένου να επιτύχουν την αποτελε-

σματικότερη αξιοποίηση των προσόντων και των δυνατοτήτων τους, στην προσπά-

θεια δημιουργίας ισχυρών , ανταγωνιστικών οικονομιών. Παρουσιάζονται, επιπλέον,  

οι προσδοκίες των χωρών , όσον αφορά την επιπλέον ανάπτυξη της ανταγωνιστικότη-

τάς τους , καθώς και οι στρατηγικές που υιοθετεί η κάθε χώρα προς την επίτευξη του 

στόχου αυτού. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση συμπερασμάτων. Η ε-

πιλογή των χωρών έγινε ως «παράδειγμα» χωρών , οι οποίες εκπροσωπούν τον ανε-

πτυγμένο-τόσο σε επίπεδο απασχόλησης όσο και σε επίπεδο  συμμετοχής  των πολι-

τών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης- Βορρά (Σουηδία) και τον  

λιγότερο ανεπτυγμένο Νότο (Ελλάδα). 

Λέξεις-κλειδιά: Απασχόληση, δια βίου εκπαίδευση, ανάπτυξη, οικονομία. 

Εισαγωγή 

Στην ανατολή του 21ου αιώνα τα βλέμματα της παγκόσμιας αγοράς και οικονομίας 

είναι στραμμένα στο εργατικό δυναμικό της. Οι αλλαγές που συντελούνται στις διά-

φορες οικονομίες και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις αλλαγές αυτές , καθιστούν 

κάτι παραπάνω από επιτακτική την ανάγκη για συνεχή αυτό-βελτίωση και προσαρμο-

γή στη νέα πραγματικότητα. Οι κλυδωνισμοί που παρατηρούνται στους κόλπους τόσο 

των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων κοινωνιών εξαιτίας των τεχνολογι-

κών μεταβολών, σε συνδυασμό και με την οικονομική κρίση που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια, όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό, αλλά, σε  παγκόσμιο επίπεδο, καθιστούν 

αναγκαία την αφύπνιση των κυβερνήσεων και των πολιτών τους, και την κινητοποίη-

ση τους με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο, προκειμένου να επιτευχθεί  η διατήρηση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. 

Η αγορά εργασίας δεν αποτελεί μια στατική κατάσταση. Μεταλλάσσεται διαρκώς. 

Παλιές ανάγκες εξασθενούν και νέες προκύπτουν συνεχώς. Το γεγονός αυτό, δεν α-

φήνει ανεπηρέαστο το εργατικό δυναμικό της κάθε κοινωνίας, στρέφοντας το σε μία 

διαδικασία συνεχούς ανανέωσης και αναβάθμισης τον προσόντων τους τυπικών και 

μη. Η διαρκής βελτίωση και τροφοδότηση των μελών κάθε κράτους με νέες, σύγχρο-

νες γνώσεις και δεξιότητες, αποτελεί μια διαδικασία, η οποία καθίσταται ακόμα κρι-

σιμότερη σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνεται στις 
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μέρες μας. Ο τρόπος με τον οποίο η κάθε χώρα θα χειριστεί τις απαιτήσεις που επι-

βάλλουν  οι αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας είναι υπόθεση του κάθε 

κράτους. Όλοι οι δρόμοι, όμως, φαίνεται να προχωρούν μέσα από την εκπαίδευση.  

Μια εκπαίδευση που θα ξεκινά από την αρχική-υποχρεωτική εκπαίδευση, και θα συ-

νεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του βίου. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των πολιτών μια διαρκώς 

μεταβαλλόμενης και αναπτυσσόμενης  κοινωνίας, εντάσσεται η έννοια της δια βίου 

εκπαίδευσης. Πληθώρα ορισμών έχουν κατά καιρούς επιχειρήσει μια σαφή εικόνα 

του τι ακριβώς σημαίνει η έννοια της δια βίου εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης  ως «δια 

βίου εκπαίδευση, θεωρούνται όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρ-

κεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώ-

σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολο-

κληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, 

στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοι-

νά, και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη». 

Σύμφωνα με τη Shirley Walters (1997), οργανισμοί όπως η UNESCO και ο ΟΟΣΑ 

υιοθετούν μία διευρυμένοι έννοια της δια βίου εκπαίδευσης , όπου η UNESCOαφο-

ρούσε μια πιο ανθρωπιστική παράδοση, όπου  η εκπαίδευση συνδέεται με τη δημο-

κρατία και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, ενώ, κάποια χρόνια αργό-

τερα, η θέση της UNESCO , ενώ η θέση του ΟΟΣΑ, αποκτά μια πιο οικονομική 

χροιά, αποτελώντας επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ανάπτυξη των ανθρωπί-

νων πόρων. 

Σύμφωνα με τον Αλέξη Κόκκο (2005), η UNESCO χαρακτηρίζει τη δια βίου εκπαί-

δευση ως « κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, 

είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρο-

νικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, 

μέσω των οποίων, άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την  κοινωνία στην οποία α-

νήκουν, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους , εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώ-

νουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα, ή τα προσανατολίζουν προς άλλη 

κατεύθυνση, και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους , με τη δι-

πλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρ-

μονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη». 

Ο ΟΟΣΑ (Κόκκος, 2005), προσεγγίζει την έννοια της δια βίου εκπαίδευσης ως «ο-

ποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα, σκόπιμα σχεδιασμένο από κά-

ποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή 

ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε στάδιο της ζωής ενός 

ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και η κύρια 

δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η σφαίρα της, επομένως, καλύπτει 
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μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς 

επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό». 

Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κόκκος, 2005) είναι η ακόλουθη: «η δια 

βίου μάθηση, είναι περισσότερο μια προσέγγιση που εστιάζει στις ευκαιρίες και τις 

διαδικασίες μάθησης του ατόμου, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ευκαιρίες και διαδι-

κασίες τροφοδοτούνται από πολλούς κοινωνικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων, 

όχι μόνο της τυπικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, αλλά, και της 

οικογένειας, της επιχείρησης και των μέσων επικοινωνίας». 

Η δια βίου εκπαίδευση δίνει έμφαση στη μάθηση από την προσχολική ηλικία εώς ε-

κείνη μετά τη συνταξιοδότηση, και καλύπτει κάθε μορφή εκπαίδευσης (τυπική, μη 

τυπική και άτυπη). 

Όπως αναφέρεται στο Νόμο 3879/2010 (Τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 163, άρθρο 2),ως: 

- τυπική εκπαίδευση (formal learning) ορίζεται η εκπαίδευση που παρέχεται στο 

πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος , οδηγεί στην απόκτηση πιστο-

ποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτε-

λεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας,. Στη χώρα μας έχουμε τις 

ακόλουθες βαθμίδες εκπαίδευσης: νηπιαγωγείο, δημοτικό,γυμνάσιο, λύκειο, ΤΕ-

Ε,ΙΕΚ, ΤΕΙ,ΑΕΙ., οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρι-

σμένων από το κράτος. 

- Ως μη τυπική εκπαίδευση (non-formal learning) , χαρακτηρίζεται η μορφή  της 

εκπαίδευσης η οποία παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του 

τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πι-

στοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Μη τυπική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα προσφέρουν οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευ-

σης (ΣΕΛΔΕ),  τα ΠΕΚ , τα ΚΕΚ (κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης), τα ΚΕΕ 

(κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων) κ.α. 

- Ως άτυπη εκπαίδευση (informal learning) ,χαρακτηρίζονται  οι μαθησιακές δρα-

στηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Παραδείγματα μορφών άτυπης εκπαίδευσης 

στη χώρα μας είναι τα ελεύθερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα 

προγράμματα κατά του ρατσισμού κ.λ.π. 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η συγκριτική μέθοδος έρευνας. Μέσω της 

συγκριτικής μεθόδου, επιτυγχάνεται η συγκέντρωση χρήσιμων δεδομένων και πλη-

ροφοριών της εκπαιδευτικής πραγματικότητας διαφόρων χωρών. Στην παρούσα ερ-

γασία, γίνεται χρήση της οριζόντιας σύγκρισης, κατά την οποία συγκρίνεται ο βαθμός 

ανάπτυξης του θεσμού της δια βίου εκπαίδευσης, και η σύνδεσή της με την αγορά 

εργασίας των δύο χωρών , της Ελλάδας και της Σουηδίας. 
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Μέσω της συγκριτικής μεθόδου, επιχειρείται η συλλογή, η ανάλυση και επεξεργασία 

δεδομένων της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της αγοράς εργασίας κάθε μίας 

χώρας, διαπιστώνονται οι ιδιαιτερότητες κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, οι ομοιό-

τητες και οι διαφορές, οι ελλείψεις και τα πλεονεκτήματά του, με απώτερο σκοπό, 

την καλύτερη κατανόηση του κάθε συστήματος, η οποία θα οδηγήσει στην περαιτέρω 

βελτίωση και αναβάθμισή του (Μετοχιαννάκης, 2000). 

Σύνδεση εκπαίδευσης, αγοράς εργασίας και πολιτικών απασχόλησης 

Το σουηδικό κράτος εμφορείται από τρεις θεμελιώδεις αρχές: i) τη συνεχή βελτίωση 

και διεύρυνση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ii) τη διατηρούμενη 

πλήρη απασχόληση , και iii)τη μέγιστη συμμετοχή στην απασχόληση, ιδίως για τις 

γυναίκες (Espin- Andersen,2006). Αυτό φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα  (πί-

νακας 1) , όπου παρατηρείται πως τα ποσοστά απασχόλησης της Σουηδίας κυμαίνο-

νται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην Ελλάδα , αντίθετα, τα ποσοστά αυτά 

δεν είναι το ίδιο ικανοποιητικά , αν και είναι κοντά σε εκείνα του ευρωπαϊκού μέσου 

όρου. 

Πίνακας 1 

Source:OECD 

 Ποσοστά απασχόλησης: σύνολο 

 

Στον πίνακα 2  που ακολουθεί, φαίνονται το ποσοστά ανεργίας τα οποία είναι ιδιαιτέ-

ρως αυξημένα για την Ελλάδα συγκριτικά τόσο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσο και 

με εκείνα της Σουηδίας. Αν και μέσα σε μια δεκαετία υπάρχει αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας και στις δύο χώρες, ωστόσο , όσον αφορά την Ελλάδα η αύξηση είναι ση-

μαντικά μεγάλη, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης που τη χώρα την τελευταία 

πενταετία-εξαετία. 
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Πίνακας  2 
 
 Ποσοστά ανεργίας: σύνολο 

As a percentage of labour force 

 
 

  Source:OECD 

Το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα -όπως φαίνεται στον πίνακα 3 

- αν και έχει αυξηθεί διαχρονικά, υπολείπεται ακόμη σημαντικά από το αντίστοιχο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκριτικά δε, με εκείνο των ανδρών, το ποσοστό απασχό-

λησης των γυναικών είναι σημαντικά χαμηλότερο. Η διαφορά στα ποσοστά αυτά ε-

ξηγείται σε μεγάλο βαθμό, από το γεγονός ότι, στην ελληνική πραγματικότητα, η γυ-

ναίκα είναι επιφορτισμένη με την ανατροφή των παιδιών, παράγοντας ο οποίος, την 

οδηγεί πολλές φορές στην αναζήτηση πιο ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως η 

προσωρινή εργασία και η μερική απασχόληση –πίνακες 4 και 5-, καταλαμβάνοντας 

θέσεις οι οποίες είναι αρκετά επισφαλείς και υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό την πα-

ραμονή της στην αγορά εργασίας. Αντιθέτως, η Σουηδία, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

αποτελεί μια χώρα μέσα στην Ευρώπη , η οποία στοχεύει τόσο στη διατηρούμενη 

πλήρη απασχόληση , όσο και τη μέγιστη συμμετοχή στην απασχόληση, ιδίως για τις 

γυναίκες, γεγονός  το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα και στον πίνακα 3 όπου το μέσο πο-

σοστό απασχόλησης ανδρών-γυναικών, δε διαφέρει σημαντικά , παρόλο που όπως 

προκύπτει από τον πίνακα 5 οι γυναίκες καταλαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

σχέση με τους άνδρες πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας όπως εκείνες της μερικής απα-

σχόλησης, λόγω –ίσως- του γεγονότος πως οι γυναίκες είναι επιφορτισμένες και με 

άλλες υποχρεώσεις όπως η ανατροφή των παιδιών και άλλου είδους οικογενειακές 

υποχρεώσεις. 

Πίνακας 3 

Μέσο ποσοστό απασχόλησης ανδρών-γυναικών 
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Πίνακας 4 

Ποσοστά Μερικής Απασχόλησης (συνολικά) 

 

Source:OECD 

Πίνακας 5 

Ποσοστό μερικής απασχόλησης ανδρών-γυναικών 
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Στους πίνακες 6 και 7 που ακολουθούν φαίνεται ξεκάθαρα ότι όσο τα χρόνια περνούν 

η συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης κερδίζει διαρκώς 

έδαφος. Μικρό προβάδισμα έχουν και πάλι η γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, γε-

γονός που εύκολα εξηγείται , αφού οι γυναίκες είτε καλύπτουν περισσότερο επισφα-

λείς θέσεις εργασίας, άρα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για επιπλέον προσό-

ντα, γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ελαχιστο-

ποιήσουν τις πιθανότητες να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας, είτε επειδή λόγω του 

γονικού τους ρόλου μένουν συχνά για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός εργασίας, άρα 

πρέπει –προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν το έλλειμμα γνώσεων και δεξιοτή-

των που προέκυψε κατά την απουσία τους από την εργασία τους- και να ενταχθούν 

όσο πιο ομαλά γίνεται ξανά στην αγορά εργασίας. Και πάλι όμως η διαφορά σε πο-

σοστά συμμετοχής σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης ανάμεσα 

στην Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω σε σχέση τόσο με τη Σουηδία όσο και με τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής και επιτυχίας του πληθυ-

σμού της στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Τελείως διαφορετική η 

εικόνα που παρουσιάζει η  Σουηδία, μια χώρα η οποία τόσο εντός της ΕΕ όσο και πα-

γκοσμίως,  δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών-

ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, τόπου διαμονής και καταγωγής- στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία σε όλη τη διάρκεια του βίου, με σκοπό την ενίσχυση του κάθε ατό-

μου στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, καθώς και στην αγορά εργασίας. 

Πίνακας 6 

Δια Βίου Μάθησης, 2006 and 2011 (1) (% του πληθυσμού ηλικίας 25 έως 64 που 

συμμετείχε στην εκπαίδευση και κατάρτιση) 
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Πίνακας 7 

Ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, 2011 
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Συμπεράσματα 

Νέες συμβάσεις εργασίας , περισσότερο προσωρινού χαρακτήρα, κάνουν την εμφά-

νισή τους τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αναγκάζουν τους εργαζόμενους-

προκειμένου να εξασφαλίσουν την ανανέωση τους-συνεπώς και τη διατήρηση της 

θέσης τους και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας-να επιδιώκουν διαρκώς την 

αναβάθμιση των προσόντων τους , μέσα από προγράμματα επανεκπαίδευσης και κα-

τάρτισης. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου κατάρτισης παρατηρούνται οι 

εξής διαφορές: 

Η Σουηδία : 

▪ αποτελεί  χώρα  με μακρά παράδοση στη δια βίου εκπαίδευση 
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▪ στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία α-

νταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας εποχής , θα συμβάλλουν σημαντικά στην 

οικονομική ανάπτυξη της. Επίσης, στοχεύει όχι στην παροχή στείρων γνώσεων , 

αλλά  προγραμμάτων τα οποία θα είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στην 

αντιμετώπιση των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής. 

▪ στοχεύει στη  συμμετοχή των πολιτών κατά τη  διάρκεια της φοίτησής του στην 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση-περισσότερο στην τεχνική όπου συντελού-

νται οι περισσότερες τεχνολογικές αλλαγές, άρα απαιτείται συνεχής ανανέωση 

των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, παρά την γενική εκπαί-

δευση ( 63% ).  

Αντιθέτως όσον αφορά την Ελλάδα παρατηρούνται: 

▪  έλλειψη κινήτρων , εφόσον το σύστημα προαγωγών ή μισθολογικής ανέλιξης των 

εργαζομένων κρίνεται με βάση την παλαιότητα των εργαζομένων στην ιεραρχία 

και όχι με βάση τα προσόντα. 

▪ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής πολιτών στην τεχνική εκπαίδευση (33% ). 

▪ Όσον αφορά τα είδη απασχόλησης κυριαρχούν ο αγροτικός τομέας και η ύπαρξη 

οικογενειακών επιχειρήσεων . Τα ποσοστά αυτό-απασχολούμενων χωρίς κανέναν 

υπάλληλο στην επιχείρησή του για την Ελλάδα ανέρχονται στο 27.4%.  ( Αντί-

στοιχα για τη Σουηδία το ποσοστό φτάνει στο 7.4%). 

 Οι  αυτό-απασχολούμενοι, συνήθως , αδυνατούν να απουσιάσουν από την εργασία 

τους, επειδή : 

✓ το κόστος το οποίο συχνά απαιτείται σε προγράμματα κατάρτισης είναι αρκετά 

υψηλό 

✓ παρατηρείται έλλειψη ικανότητας στο να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες 

επιμόρφωσης των αυτό-απασχολούμενων, 

✓ καθώς και η απροθυμία τους-εκτός αν υπάρχει επείγον επιχειρησιακό πρόβλημα.  

 Ειδικότερα για τις γυναίκες, παρά το γεγονός ότι, τις τελευταίες δεκαετίες παρατη-

ρείται σημαντική αύξηση των ποσοστών απασχόλησής τους –όπως αναφέρθηκε- σε 

σχέση με τους άντρες, ωστόσο η διαφορά μεταξύ τους δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητική. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι γυναίκες φαίνεται να αφορούν κυρί-

ως τον τομέα της μερικής και όχι της πλήρους απασχόλησης. Το φαινόμενο αυτό εξη-

γείται εύκολα, αν λάβει κανείς υπόψιν , το γεγονός ότι σε όλες τις κοινωνίες η γυναί-

κα είναι επιφορτισμένη με την ανατροφή των παιδιών και άλλες οικογενειακές ευθύ-

νες σε σχέση με τους άνδρες. Ως εκ τούτου, η γυναικεία συμμετοχή στην απασχόλη-

ση, συνήθως θεωρείται περισσότερο υποβοηθητική του άνδρα και όχι ισότιμη. Το 

γεγονός πως οι γυναίκες και στις δύο χώρες απασχολούνται κυρίως στην μερική  α-

πασχόληση-μία μορφή εργασίας η οποία χαρακτηρίζεται από διακοπές στην εργασία  
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για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα-εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την αυ-

ξημένη εκ μέρους των γυναικών συμμετοχή τους σε προγράμματα δια βίου κατάρτι-

σης και εκπαίδευσης σε σχέση με τα αντίστοιχα των ανδρών . Καθώς η θέση τους 

στην αγορά εργασίας είναι περισσότερο επισφαλής-λόγω του προσωρινού χαρακτήρα 

απασχόλησής τους-αναγκάζονται να αυξάνουν  τα προσόντα τους, προκειμένου να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές και να διατηρήσουν τη θέση τους ή να αποκτήσουν μία 

νέα.  

Η  Σουηδία, αντιμετωπίζει την κατάσταση περισσότερο αποτελεσματικά . Σε αυτό 

φαίνεται να συμβάλλει το γεγονός ότι-όπως αναφέρθηκε-μία από τις τρεις θεμελιώ-

δεις αρχές του σουηδικού κράτους αποτελεί  η μέγιστη συμμετοχή στην απασχόληση, 

ιδίως για τις γυναίκες. Επιπλέον, οι δήμοι υποχρεούνται να παρέχουν προσχολικές 

δραστηριότητες σε παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται, προσφέροντας τους ση-

μαντική βοήθεια στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν τον γονικό τους ρόλο με  την 

επαγγελματική τους δραστηριοποίηση. Επίσης, μέτρα τα οποία υιοθετεί το σουηδικό 

κράτος όπως η δυνατότητα απουσίας από την εργασία κατά διαστήματα ή η αδράνεια 

του εργατικού δυναμικού για κάποιο χρονικό διάστημα προσφέροντας στα άτομα τη 

δυνατότητα να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους ως εργαζόμενοι και ως 

μέλη μια οικογένειας, φαίνεται να επηρεάζουν  με θετικό τρόπο τα ποσοστά συμμε-

τοχής των ατόμων τόσο στην αγορά εργασίας , όσο και σε προγράμματα δια βίου εκ-

παίδευσης και κατάρτισης . 

Η Ελλάδα, αν και καταβάλλει σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, υπολείπε-

ται ακόμη σημαντικά σε σχέση με τις δύο άλλες χώρες καθώς στερείται προωθητικών 

μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρο στην προσπάθεια του 

πληθυσμού και κυρίως του γυναικείου, προκειμένου να επιχειρήσουν και να κατορ-

θώσουν να συνδυάσουν τις οικογενειακές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις . 

Το μόνο βέβαιο είναι πως εξαιτίας των τεχνολογικών αλλαγών και των συνεχών οι-

κονομικών μεταβολών στο εσωτερικό των χωρών της Ευρώπης –και ολόκληρου του 

κόσμου- καθώς και των απαιτήσεων των κρατών και των εργοδοτών  για υπαλλήλους 

με ιδιαίτερα αυξημένα προσόντα, θα  συμβάλλουν στο μέλλον ώστε η δια βίου εκπαί-

δευση να καταστεί  αναγκαία και κρίσιμη όσο ποτέ. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης ενός 

διδακτικού σεναρίου με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της, τα θεσμικά 

όργανα και τις αξίες της. Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων της Γεωγραφίας, 

της Ιστορίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Στ΄ τάξης γίνεται μια 

προσπάθεια προσέγγισης της παραπάνω θεματικής με αφορμή ένα κόμικ. Ο Αστερίξ 

και Οβελίξ είναι αγαπητοί ήρωες στα παιδιά και αξιοποιούνται για να ενεργοποιή-

σουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να εμπλακούν σε στοχευμένες δραστηριότη-

τες γνωριμίας τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κόμικς, Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμικά όργανα 

Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστή στους μαθητές αλλά και ταυτόχρονα άγνωστη 

τόσο ως προς τους λόγους που οδήγησαν τους ευρωπαϊκούς λαούς στη δημιουργία 

της όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της. Οι αιτίες που οδήγησαν στη δημιουρ-

γία της, ο τρόπος λειτουργίας, τα κράτη μέλη, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

ενταγμένων χωρών και των πολιτών τους δεν είναι τόσο οικεία στους μαθητές. Ως 

αυριανοί Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα 

και η συμβολή του σχολείου σε αυτό τον τομέα είναι σημαντική. Η έννοια της ταυτό-

τητας εμπεριέχει: α) το συναίσθημα του «ανήκειν» σε ένα κοινωνικό σύνολο, β) τα 

κοινά χαρακτηριστικά του ατόμου με το σύνολο αυτό και γ) τη συνεκτικότητα, την 

αποτελεσματική και θετική επικοινωνία του ατόμου με τα άλλα μέλη του συνόλου 

(Παπαποικονόμου, 2012). Προς την κατεύθυνση αυτή οι μαθητές, στο πλαίσιο του 

σχολείου, εκπαιδεύονται στην αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας, τις 

κοινές αξίες και σκοπούς, μαθαίνοντας για τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηρι-

στικά των άλλων λαών, αποκτώντας πληροφόρηση για την ιστορία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της.  
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Η γνωριμία με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αντικείμενο προς 

επεξεργασία τόσο στο μάθημα της Γεωγραφίας όσο και σε αυτό της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής της Στ΄ τάξης ενώ αντίστοιχο κεφάλαιο απαντάται και στην Ιστο-

ρία της ίδιας τάξης. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και 

να εξοικονομηθεί ο πολύτιμος και περιορισμένος διδακτικός χρόνος, επιλέχθηκε η 

δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου που να καλύπτει με διαθεματικό τρόπο την 

παραπάνω θεματική. Η αφορμή δόθηκε από σχετική εργασία που προβλέπεται στο 

βιβλίο της Αγωγής του Πολίτη της Στ΄ τάξης, όπου οι μαθητές καλούνται να φτιά-

ξουν μια παραμυθοσαλάτα με ήρωες παραμυθιών. Από τους προτεινόμενους ήρωες οι 

μαθητές επέλεξαν στην πλειοψηφία τους, στη συγκριμένη περίπτωση, τον Αστερίξ 

και τον Οβελίξ. Δεδομένου ότι τα κόμικς προσελκύουν έντονα το ενδιαφέρον των 

παιδιών, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθιστούν τη μάθηση εύκολη, εξασφαλίζοντας πα-

ράλληλα την ενεργό συμμετοχή τους. Οι ήρωές τους και οι περιπέτειές τους έδωσαν 

ένα εύχρηστο μέσο στους μαθητές για να προσεγγίσουν ένα ίσως δυσνόητο για αυ-

τούς θέμα. 

Διδακτικό σενάριο και θεωρίες μάθησης 

Το διδακτικό σενάριο αποτελεί περιγραφή μιας διδασκαλίας, με συγκεκριμένο γνω-

στικό αντικείμενο, με σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους και εξίσου συγκεκριμένες δι-

δακτικές αρχές και πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2008) δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση εκ-

παιδευτικών καταστάσεων που ευνοούν την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών 

δεξιοτήτων του μαθητή. Περιγράφει ένα πλάνο δραστηριότητας που αποτελεί εκπαι-

δευτική καινοτομία και έχει πρόσθετη παιδαγωγική αξία (Παχή, 2015). Σε αντίθεση 

με τον πρόδρομό του, το σχέδιο μαθήματος, το διδακτικό σενάριο εμπεριέχει και α-

ναδεικνύει όψεις της μαθησιακής διαδικασίας, που μέχρι πρότινος παρέμεναν άρρη-

τες, όπως π.χ. ο ρόλος του κάθε εμπλεκόμενου και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

μαθητών- εκπαιδευτικού (Μακρή, 2006). Μέσα από την αξιοποίηση των διδακτικών 

σεναρίων γίνεται προσπάθεια αλλαγής των στρατηγικών που αξιοποιούνται κατά τη 

διδασκαλία. Προωθείται η μετάβαση στη συνεργατική μάθηση, τη διερευνητική και 

ανακαλυπτική μέθοδο, την ενεργό και βιωματική συμμετοχή των μαθητών και την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό εργαλείο (ΕΑΙΤΥ, 2008). Σύμφωνα με τον 

Τζίμα (2009), το διδακτικό σενάριο αποτελεί ένα διδακτικό μοντέλο μιας προεπιλεγ-

μένης ενότητας, από τη διδακτέα ύλη ενός γνωστικού αντικειμένου και πλαισιώνει σε 

μία οργανωμένη δομή το ειδικό γνωστικό αντικείμενο που θα διδαχθεί μαζί με τις 

ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες και τη διδακτική μεθοδολογία που θα εφαρμοστούν. Στη-

ρίζεται σε παιδαγωγικές αρχές ή θεωρίες και συγκεκριμένα στη θεωρία οικοδόμησης 

της γνώσης, στον κοινωνικοπολιτισμικό εποικοδομισμό του Vygotsky, καθώς και 

στην ανακαλυπτική μάθηση του Bruner (Παχή, 2015). 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky έμφαση δίνεται στη μαθησιακή διαδικασία, στα 

γνωστικά αντικείμενα και την αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μελών μεταξύ τους 

αλλά και με το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον (Σολωμονίδου, 2006). Η μάθηση 

και ανάπτυξη των παιδιών ενισχύεται όταν τα παιδιά αλληλοεπιδρούν ενεργά με το 
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περιβάλλον τους και τους δίνεται η δυνατότητα να οικοδομήσουν γνώση για τον κό-

σμο τους, μέσω του διαλόγου και της επικοινωνίας με τους ενήλικες και τα άλλα παι-

διά. Μέσα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, τα παιδιά ενθαρρύνονται 

να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να εντοπίζουν 

προβλήματα, να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις 

και να ελέγχουν την ορθότητά τους. Κι όλα αυτά, δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά σε 

ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, βασιζόμενο στον κοινωνικό εποικοδομητισμό, στη διε-

ρευνητική-ανακαλυπτική μάθηση και στην εμπειρική-βιωματική προσέγγιση.  

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τη θεωρία του Bruner, η μάθηση συντελείται μέσα 

από ανακαλυπτικές διαδικασίες. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από ερευ-

νητικές διαδικασίες και δραστηριότητες, εμβαθύνουν σταδιακά στο αντικείμενο για 

να ανακαλύψουν τις θεμελιώδεις αρχές και σχέσεις που διέπουν τα επιμέρους στοι-

χεία. Η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με ενεργητικό τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η 

ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, καθώς αυτοί οδηγού-

νται στην ανακάλυψη της γνώσης μέσω συγκεκριμένων εργασιών- δραστηριοτήτων 

και μαθαίνουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να προβληματίζονται και να ερευνούν 

(Σαλβαράς, 2006). Η ιδέα της σταδιακής ανακάλυψης της γνώσης μπορεί να αποτε-

λέσει σημαντικό κίνητρο για το μαθητή, τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθή-

σει ή και να καθοδηγήσει (καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Ο δάσκαλος δεν παρέχει 

έτοιμες γνώσεις στους μαθητές αλλά δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις που 

τους ωθούν στην ανακάλυψη της γνώσης. Ο ρόλος του δασκάλου διαφοροποιείται, 

καθώς ενώ μέχρι πρότινος μετέδιδε κυρίως γνώσεις, τώρα είναι ο εμψυχωτής που 

ενθαρρύνει και διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα ο ρόλος του μαθη-

τή αναβαθμίζεται από παθητικό δέκτη σε ενεργό μέλος της ομάδας κατά τη διαδικα-

σία οικοδόμησης της γνώσης (Σπυροπούλου, 2004). 

Βασιζόμενοι στις παραπάνω θεωρίες και δεδομένου ότι η διαδικασία της μάθησης για 

να είναι εποικοδομητική θα πρέπει να εμπεριέχει τη συνεργατικότητα, την ενεργό 

συμμετοχή, τη συνάφεια και τον πλουραρισμό, επιλέχτηκε η ομαδοσυνεργατική δι-

δασκαλία. Μέσω αυτής οι μαθητές αναπτύσσουν την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, 

τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και ωφελούνται συναισθηματικά (Καραντζής, 2007). 

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες, συνεργάζονται για να βρουν βασικές έννοιες-

άξονες του προς διερεύνηση θέματος. Μέσα από τη συνεχή δραστηριότητα και ε-

μπλοκή, συζητούν, αναλύουν, διατυπώνουν αμφιβολίες, επιλύουν προβλήματα και 

έρχονται αντιμέτωποι με γνωστικές συγκρούσεις, οδηγούμενοι σταδιακά στην οικο-

δόμηση της γνώσης (Καραντζής, 2007; Ματσαγγούρας, 2004).  

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών λειτουργεί υποστηρικτικά σε πολλά επίπεδα οικο-

δόμησης της γνώσης. Ως ένα πολυμεσικό περιβάλλον ενισχύει την ανάδειξη των πρό-

τερων εμπειριών των μαθητών, παρέχοντας νέες εμπειρίες μέσω δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφορίας (Σολωμονίδου, 2007). Η διδασκαλία προ-

σαρμόζεται στο πνεύμα της εκπαίδευσης της σύγχρονης εποχής που περιλαμβάνει: 

συνεχείς αλλαγές, πληθώρα πληροφοριών, ανάπτυξη τεχνολογιών, χρήση οπτικοα-
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κουστικών μεθόδων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου. Σε όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος αξιοποιήθηκε η βιωματική διδασκαλία. Οι μαθητές προσπάθησαν 

να ανακαλύψουν, να παρουσιάσουν και να μεταδώσουν τη γνώση μέσω του παιχνι-

διού, της αλληλεπίδρασης και της δημιουργικότητας. 

Παρουσίαση Διδακτικού Σεναρίου 

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στην Στ΄ τάξη στο πλαίσιο της Αγωγής του Πολί-

τη και της Γεωγραφίας. Πιο συγκεκριμένα, στο αναλυτικό πρόγραμμα για την Αγωγή 

του Πολίτη η τρίτη θεματική ενότητα είναι αφιερωμένη στο «Άτομο και την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση», γίνεται αναφορά στα όργανά της, τις λειτουργίες, τις σχέσεις των κρα-

τών-μελών, τους πολιτισμούς και τις σχέσεις των λαών. Η Γεωγραφία της Στ΄ τάξης 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μελέτη των ηπείρων, εστιάζοντας στην Ευρώπη. Προ-

τείνεται, πέρα από τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον, η μελέτη των πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών των λαών, τα αξιοθέατα, τα μνημεία αλλά και τις σχέσεις μεταξύ 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, στο μάθημα της Ιστορίας, τίθεται ως 

στόχος να γνωρίσουν οι μαθητές τους κυριότερους σταθμούς της πορείας της Ελλά-

δας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τη συζήτηση για τα δικαιώματα και τις υπο-

χρεώσεις που απορρέουν από την οικονομική και πολιτική ένωση στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συμμετέχοντες- Οργάνωση τάξης 

Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε τμήμα 20 μαθητών, Στ΄ τάξης σε σχολείο της 

Πάτρας, κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 3-4 

ατόμων. Ο εκπαιδευτικός είχε ρόλο συντονιστή, εμψυχωτή και παρείχε βοήθεια όταν 

αυτό ήταν αναγκαίο. Για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων, δημιουργήθηκαν φύλλα 

εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας οι ομάδες παρουσίαζαν τα 

αποτελέσματα της δουλειάς τους στην ολομέλεια της τάξης. Για τις δραστηριότητες 

που απαιτούσαν την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικών, στην επιφά-

νεια εργασίας κάθε υπολογιστή είχε δημιουργηθεί φάκελος με το απαραίτητο για κά-

θε δραστηριότητα υλικό και είχαν εγκατασταθεί τα απαραίτητα προγράμματα.  

Σκοπός 

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν, μέσα από την αξιοποίηση των κόμικς, οι 

μαθητές να ωθηθούν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και την καλ-

λιέργεια του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια ευρύτερη ομάδα, αυτή των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε μελλοντικά να συμμετέχουν σε αυτή ως ενεργοί πολίτες. 

Επιμέρους Στόχοι 

Γνωστικοί στόχοι 

• Να αναγνωρίσουν τις χώρες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Να εντοπίσουν κοινά σημεία ανάμεσα στα κράτη μέλη. 

• Να αποκτήσουν βασικές πληροφορίες για την ίδρυση, την εξέλιξη και τους σκο-

πούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχοι δεξιοτήτων 

• Να προσανατολίζονται στον Ευρωπαϊκό χάρτη και να εντοπίζουν τα κράτη μέλη 

(όνομα, πρωτεύουσα, σημαία, αξιοθέατα). 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης και διαχείρισης πληροφορίας. 

• Να αναπτύξουν την ερευνητική τους διάθεση. 

Στόχοι στάσεων  

• Να κατανοήσουν τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική και οι-

κονομική ανάπτυξη. 

• Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στους Ευρωπαίους συμπολίτες τους και 

διάθεση για συνεργασία και αλληλεγγύη.  

• Να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης 

• Να μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την επίτευξη ενός στόχου, να 

επικοινωνούν, να μοιράζονται ιδέες, να σέβονται τις αξίες των άλλων.  

Παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε 3 μήνες (περίπου 20 διδακτικές ώρες) και α-

ξιοποιήθηκαν τόσο οι ώρες της Ευέλικτης Ζώνης αλλά και με διάχυση σε ώρες των 

σχετικών μαθημάτων. Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν είχαν σκοπό να καλύ-

ψουν, κατά το δυνατόν, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Με έμμεσο 

και παιγνιώδη τρόπο αξιοποιώντας ήρωες κόμικς, γνωστούς και αγαπητούς από την 

πλειονότητα των μαθητών, έγινε προσπάθεια προσέγγισης αρκετών όψεων της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Οι δραστηριότητες του σεναρίου δομήθηκαν σε τρεις ενότητες.  

Α. Ακολουθώντας τον Αστερίξ και τον Οβελίξ  

Η αφορμή δόθηκε από τα κόμικς που έφεραν οι μαθητές στην τάξη με αφορμή άσκη-

ση του Βιβλίου Μαθητή της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, η οποία τους παρό-

τρυνε να φτιάξουν παραμυθοσαλάτα αξιοποιώντας μεταξύ άλλων ηρώων, τον Αστε-

ρίξ και τον Οβελίξ. Συζητήσαμε με τους μαθητές για τα ταξίδια και τις περιπέτειες 

των δυο ηρώων που ήδη γνώριζαν. Οι μαθητές αναζήτησαν αν υπήρχαν άλλες χώρες 

που έχουν επισκεφτεί οι ήρωες (ενδεικτική ιστοσελίδα: https://goo.gl/iB5gaI). Αφού 

έγινε καταγραφή των παραπάνω χωρών τις αναζήτησαν στο χάρτη με τη βοήθεια του 

προγράμματος γραφικής απεικόνισης της Γης (Google Earth) και εντόπισαν ποιες από 

αυτές ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Β. Περιπέτεια στις χώρες της Ε.Ε  

Στη δεύτερη ενότητα η προσέγγιση της Ευρώπης αφορούσε στη γνωριμία με τις χώ-

ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολιτιστικά στοιχεία και αξιοθέατά τους, μέσα από 
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ομαδικές βιωματικές δραστηριότητες και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Α-

ναλυτικότερα οι δραστηριότητες: 

Δραστηριότητα 1: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα επέλεξε μια χώρα 

από αυτές που διαδραματίζονται οι περιπέτειες των δυο ηρώων. Σε αντίστοιχο φύλλο 

εργασίας, οι μαθητές καλούνταν να συλλέξουν πληροφορίες (από τουριστικούς οδη-

γούς, χάρτες, φυλλάδια, το διαδίκτυο) για κάθε μια από τις χώρες. Οι μαθητές μπήκαν 

στη θέση των ηρώων και εξερεύνησαν τη χώρα που επισκέφτηκαν συλλέγοντας στοι-

χεία για τα αξιοθέατα, τη σημαία, τη γλώσσα, τα προϊόντα, τα φαγητά και κάποια 

χαρακτηριστικά της χώρας έργα τέχνης. Στο τέλος, κλήθηκαν να επιλέξουν το ενθύ-

μιο που θα έπαιρνε μαζί του καθένας από τους ήρωες, όταν επέστρεφε στο Γαλατικό 

χωριό. 

Δραστηριότητα 2: Αφού είχαν επιλέξει τα αξιοθέατα από κάθε μια χώρα η κάθε ομάδα 

δημιούργησε ένα κολάζ-αναμνηστική φωτογραφία των ηρώων από κάθε μια χώρα. 

Όταν ολοκλήρωσαν τα κολάζ, τα ψηφιοποιήσαμε. Επέλεξαν αντιπροσωπευτικά μου-

σικά κομμάτια για τη χώρα με την οποία ασχολήθηκαν, και με τη βοήθεια του προ-

γράμματος δημιουργίας/επεξεργασίας βίντεο MovieMaker δημιούργησαν το βιβλίο 

των διακοπών των ηρώων. 

Δραστηριότητα 3: Μετά την ολοκλήρωση της «επίσκεψής τους» στην χώρα επιλογής 

της, κάθε ομάδα, κέρδισε το «χάρτη του θησαυρού» της χώρας που γνώρισε (διαθέ-

σιμοι στη ιστοσελίδα της Ε.Ε: https://goo.gl/qAR9ZW). Με την βοήθειά του έφτιαξαν 

γρίφους για να τους λύσουν «οι υπόλοιποι κάτοικοι του Γαλατικού χωριού». 

Δραστηριότητα 4: Ο Πανοραμίξ θέλοντας να δει ποιος είναι ο καλύτερος εξερευνητής 

και να βεβαιωθεί ότι πραγματικά επιστέφτηκαν αυτές τις χώρες τους βάζει σπαζοκε-

φαλιές. Με την βοήθεια ασκήσεων που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα ανοιχτού 

λογισμικού για τη δημιουργία ασκήσεων HotPotatoes κάνουν αντιστοίχιση των χω-

ρών με τα εθνόσημα και τους ήρωες του κόμικ ή παραμυθιών που κατάγονται από τις 

χώρες αυτές. 

Δραστηριότητα 5: Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ συναντιούνται με τους άλλους ήρωες πα-

ραμυθιών και κόμικς που κατάγονται από τις χώρες αυτές. Οι ήρωες αυτοί προσφέ-

ρουν στον «λιχούδη» Οβελίξ τα παραδοσιακά/ χαρακτηριστικά φαγητά του τόπου 

τους και στον πιο σοβαρό Αστερίξ έργα τέχνης. Οι μαθητές καλούνται με βάση τα 

στοιχεία που συνέλεξαν στις προηγούμενες δραστηριότητες να δραματοποιήσουν την 

συνομιλία των ηρώων. Οι διάλογοι μετατράπηκαν σε κόμικς με την βοήθεια online 

εργαλείου δημιουργίας κόμικς (TOODOO). 

Γ: Το Γαλατικό Χωριό γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δραστηριότητα 1 (ευρωπαϊκή ταυτότητα): Με αφορμή τα ταξίδια των δυο ηρώων συ-

ζητήσαμε με τα παιδιά για το ποια έγγραφα πρέπει να έχει κανείς μαζί του όταν ταξι-

δεύει: α) σε μια οποιαδήποτε χώρα και β) σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

μαθητές παροτρύνθηκαν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

να ελέγξουν τις απαντήσεις τους (https://goo.gl/CppR2W) και ανακάλυψαν ότι για να 

επισκεφτεί κάποιος χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης αρκεί μόνο να έχει μαζί του το δελ-

τίο της αστυνομικής του ταυτότητας. Προκειμένου οι κάτοικοι του Γαλατικού Χω-

1241

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

https://goo.gl/qAR9ZW
https://goo.gl/CppR2W


ριού να μπορούν να ταξιδεύουν στα κράτη μέλη οι μαθητές έφτιαξαν το δελτίο ταυ-

τότητας του κάθε ήρωα αλλά και το δικό τους. 

Δραστηριότητα 2 (ευρώ): Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαιρέθηκε σε πέντε υπο-

δραστηριότητες:  

Α) Έχοντας την ταυτότητα πλέον έτοιμη, οι μαθητές ετοιμάστηκαν για το ταξίδι. 

Τους ρωτήσαμε για το πώς θα «επιβιώσουν» εκεί. Τι άλλο χρειάζονται; Οι απαντή-

σεις τους περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την ταυτότητα, γνώση της γλώσσας, διάφορα 

αντικείμενα και χρήματα. 

Β) Με αφορμή τις παραπάνω απαντήσεις και ειδικότερα τα χρήματα, έγινε αναφορά 

στο ευρώ. Τους προβάλαμε διαφάνειες με Ευρώ (χαρτονομίσματα και κέρματα) από 

διάφορες χώρες και τους ζητήσαμε να καταγράψουν τι απεικονίζεται σε καθένα από 

αυτά. Αξιοποιώντας διαφάνειες από την παρουσίαση που είναι διαθέσιμη στην ιστο-

σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://goo.gl/rq2m9g) έγινε αναφορά στα χαρα-

κτηριστικά των νομισμάτων (ενδεικτική ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες: 

https://goo.gl/KEAQUh). 

Γ) Με αφορμή το Ευρώ της Ελλάδας και τις απεικονίσεις του αναφερθήκαμε στο 

μύθο της αρπαγής της Ευρώπης.  

Δ) Ενεργοποιώντας τις γνώσεις και τη φαντασία των μαθητών τους καλέσαμε να σχε-

διάσουν το Ευρώ του Γαλατικού Χωριού (χαρτονομίσματα και κέρματα). 

Ε) Έπαιξαν το διαδικτυακό παιχνίδι EuroRun (https://goo.gl/rq2m9g) όπου κλήθηκαν 

να αξιοποιήσουν τα όσα έμαθαν για το ευρώ. 

Δραστηριότητα 3 (σημαία): «Όσο οι Γαλάτες έψαχναν το σύμβολο που θα απεικονι-

στεί στο δικό τους Ευρώ ο Ιντεφίξ έσκισε τις φωτογραφίες με τις σημαίες των χωρών 

και μπέρδεψε τα κομμάτια. Βοήθησέ τον να τις ξαναφτιάξει πριν τον καταλάβουν ο 

Αστερίξ και ο Οβελίξ». Με τη βοήθεια της εφαρμογής jigsaw 

(http://www.jigsawplanet.com/?rc=tags) οι μαθητές κλήθηκαν να συνθέσουν τα παζλ 

με τις σημαίες των κρατών μελών (ως βοήθεια μπορούσαν να ανατρέξουν στο «Δια-

βατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση», σε χάρτες, διαδίκτυο). 

Δραστηριότητα 4 (συνεργασία. Ειρήνη, θεσμικά όργανα): «Το Γαλατικό Χωριό έχει 

ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ρωμαίοι σκέφτονται να επιτεθούν και πάλι αλλά 

φοβούνται τις συνέπειες, θέλουν οπωσδήποτε να το κατακτήσουν και να πάρουν τη 

μυστική συνταγή από τον Πανοραμίξ. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουν οι Γαλάτες; 

Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουν οι Ρωμαίοι; Τα υπόλοιπα κράτη- μέλη της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης πώς νομίζετε ότι πρέπει να ενεργήσουν;». 

Με αφορμή τα παραπάνω ερωτήματα αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος, όπου οι μαθη-

τές ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα του να είναι κάποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αλλά και των κινδύνων που ελλοχεύουν για την εθνική ταυτότητα και κυ-

ριαρχία και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης. 

Επίλογος 

Η υλοποίηση του προγράμματος έδωσε έναν άλλο τόνο στη σχολική μας καθημερινό-

τητα. Προσέφερε στα παιδιά το κίνητρο και την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες, 

συμβάλλοντας παράλληλα στη συνειδητοποίηση του δεσμού τους και της αλληλεπί-

1242

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

https://goo.gl/rq2m9g
https://goo.gl/KEAQUh
https://goo.gl/rq2m9g
http://www.jigsawplanet.com/?rc=tags


δρασης με χώρες που θεωρούν μακρινές ή ακόμα και αγνοούν την ύπαρξή τους. Το 

ενδιαφέρον τους, η αυτοέκφραση και το πνεύμα συνεργατικότητας ήταν διάχυτο σε 

όλη τη διαδικασία. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου γινόταν διαμορ-

φωτική αξιολόγηση μέσα από τη συζήτηση, τη συμμετοχή των μαθητών, το παραγό-

μενο κάθε φορά έργο αλλά και μέσω σύντομων ερωτηματολογίων. Για την τελική 

αξιολόγηση του σεναρίου δημιουργήθηκε φύλλο αξιολόγησης όπου οι μαθητές κα-

λούνταν να απαντήσουν ατομικά για θέματα που αφορούσαν τις χώρες της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, την ιστορία και τα θεσμικά της όργανα, τα πλεονεκτήματα και τα μειο-

νεκτήματα της ένταξης στην Ένωση. Ο σκοπός αλλά και οι επιμέρους στόχοι του 

προγράμματος φάνηκε ότι επιτεύχθηκαν σε σχεδόν απόλυτο βαθμό. Οι μαθητές σε 

όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ήταν κινητοποιημένοι ενώ συνεχώς 

έθεταν θέματα προς διερεύνηση. Σαφές ήταν ακόμη ότι απαιτήθηκε περισσότερος 

χρόνος από ότι αρχικά είχε υπολογιστεί ενώ η απουσία πια της Ευέλικτης Ζώνης από 

το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης επιβάλει λεπτομερέστερο και απαιτη-

τικότερο σχεδιασμό.  
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Προσεγγίσεις της αφηρημένης τέχνης 

Β. Φιοραβάντες 

 

Η γένεση της αφηρημένης τέχνης 

I. Αφετηριακά επισημαίνουμε ότι μεθοδολογικά είναι αναγκαία η σύλληψη της ολότητας 

του ιστορικής σημασίας καλλιτεχνικού και αισθητικού ρεύματος–φαινομένου που συνι-

στά η αφηρημένη τέχνη. Προς τούτο είναι αναγκαίες η ιστορική, η κοινωνιολογική, η 

φιλοσοφική προσέγγιση, η οποία πρωταρχικά πρέπει να προσπαθήσει να διερευνήσει το 

θέμα του νοήματος της αφαίρεσης. 

Κυρίως όμως προέχει η αισθητική προσέγγιση, με την έννοια ότι στην αντορνική εκδοχή 

της συμπυκνώνει σε μια διαλεκτική οντότητα όλες τις άλλες. Το πρόβλημα είναι αν, λό-

γω της ιδιομορφίας της αφηρημένης τέχνης, όπως έχουμε εξηγήσει1και αλλού, είναι δυ-

νατή μια τέτοια προσέγγιση συστηματικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά πρέπει να προσπα-

θήσουμε τουλάχιστον να δημιουργήσουμε τα Προλεγόμενα, όπως έλεγε ο Αντόρνο ή πά-

λιν κατά τον Αντόρνο2, να δημιουργήσουμε (και) μια Πρώτη εισαγωγή στην αισθητική 

της αφαίρεσης: μια πρώτη σύλληψη, ένα σχέδιο, (ébauche, esquisse) αυτής της αισθητι-

κής προσέγγισης. Στην προσπάθεια αυτή το βασικό πρόβλημα κατανόησης και ερμηνεί-

αςτης αφηρημένης τέχνης παραμένει. 

II. Το 1910 ο Καντίνσκυ κάνει την πρώτη αφηρημένη ακουαρέλα του. Έκτοτε το κίνημα 

γενικεύεται. Για τον Καντίνσκυ η αφαίρεση υποδηλώνει κυρίως μια γενική τάση, έναν 

κοινό τόπο μοναδικών καλλιτεχνικών προσπαθειών. Ανεξάρτητα δε από τις επιμέρους 

διαφοροποιήσεις, η αφαίρεση χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν διατηρεί αντικείμε-

να που αναγνωρίζονται ως τέτοια, ούτε η ποιότητά τους έχει κάποια αξία. 

Στη συνέχεια ο Worriger3 είναι ο πρώτος θεωρητικός που εισάγει τον όρο αφαίρεση. 

Κατ’ αυτόν η Αφαίρεση συνίσταται στο να κρατήσειο καλλιτέχνης  τη φύση σε απόστα-

ση, ελέγχοντάς την μέσω των σημείων, των σχημάτων, των χρωμάτων κ.α., αντί να αφή-

νεται στην πρόσβαση και στη διείσδυση από αυτήν. 

Κατά τον Απολιναίρ4, η Αφαίρεση εκφράζει και συγκεκριμενοποιεί το σύγχρονο πνεύμα. 

Κατά τον Σεφόρ5 (Seuphor), η πολλαπλότητα των μορφών έκφρασης ήταν ένα από τα 

πιο ειδικά χαρακτηριστικά της αφηρημένης ζωγραφικής.Πρόκειται για μια πρώτη σοβα-

ρή εκδοχή της πολυμορφίας, καλλιτεχνικήςκαι αισθητικής. Με άλλα λόγια, το πέρασμα 

του καπιταλισμού στη μονοπωλιακή περίοδό του συνδέθηκε με την πολύμορφη –έστω 

και εμβρυωδώς–αφαίρεση. Ο άνθρωπος, χάνοντας τις κοινωνικές του αναφορές, την ε-

παφή του με το στενό κοινωνικό – ιστορικό περιβάλλον του, ωθούνταν εγγενώς στην α-

μνησία, τη λήθη. Στην απώλεια των ιστορικοκοινωνικών συνδέσεών του και αναφορών 

Η αφηρημένη όμως τέχνη του παρείχε μία πνευματική–πνευματιστική διέξοδο, την επι-
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κοινωνία με το πνεύμα, τη δυνατότητα πνευματικής–πνευματιστικής βίωσης. Συγχρόνως 

αυτή η διέξοδος ήταν και απελευθερωτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφηρημένη τέχνη 

είχε πάρει απόσταση από τον πραγματικό κόσμο, τον οποίο αρνείται και καταγγέλλει ως 

αλλοτριωτικό, πραγμοποιημένο, μη οργανικό πλέον. Η εγκατάλειψη του αντικειμένου, η 

τάση προς μία τέχνη μη αντικειμενική (nonobjectif) κυρίως στην εκδοχή του Μάλεβιτς, 

έχει την έννοια της ολικής άρνησης του υπάρχοντος αντικειμενοποιημένου κόσμου. Άρα 

ο κόσμος δεν παράγει καμία διαλεκτική, κανένα ξεπέρασμα. Οπότε το μόνο που μένει 

είναι η τάση προς το πνευματικό–πνευματιστικό καταφύγιο. Kαι  προς αυτό ώθησαν οι 

ιστορικές και οι νεώτερες πρωτοπορίες. Η κοινωνία όμως; Το ιστορικό πρόταγμα της α-

πελευθέρωσης της κοινωνίας; Έτσι ανοίγει ο δρόμος προς τη μετα-αισθητική, τη μετα-

κριτική και τη μετα-φιλοσοφία, ως ένας στοχασμός και αναστοχασμός σήμερα σχετικά 

με αυτές τις θεμελειώδεις διερωτήσεις, για να θυμηθούμε και τον Αξελό6. 

III.  Η αφηρημένη τέχνη είναι η άρνηση της αναπαράστασης, της μίμησης (imitation) 

κ.α., και πάντοτε συνιστά μια τάση προς το πνευματικό, την πνευματικοποίηση των χρω-

μάτων, των σχημάτων, των αντικειμένων, των συνθέσεών τους κ.α. Γενικότερα δε αφαί-

ρεση χωρίς πνευματικοποίηση, λιγότερο ή περισσότερο προχωρημένη σε σχέση πάντοτε 

με τις εποχές, τους καλλιτέχνες, τα ρεύματά της κ.α., δεν υπάρχει ,δεν  νοείται. Το πρό-

βλημα είναι σε τι συνίσταται η πνευματοποίηση και ποιο είναι το περιεχόμενό της. Με 

άλλα λόγια, το κεφαλαιώδες θέμα είναι η αφαίρεση ως προς τις μορφές και συγχρόνως η 

πνευματοποίηση ως προς το περιεχόμενο της τέχνης από το 1910 και εδώ. Το κεφαλαιώ-

δες είναι η γενικευμένη τάση των πρωτοπόρων καλλιτεχνών προς την άρνηση του πραγ-

ματικού. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για τη γενικότερη συνειδητή αισθητική και ιδεο-

λογικοπολιτική τάση προς τη συνειδητή άρνηση εκ μέρους των  καλλιτεχνών της αφηρη-

μένης τέχνης της αλλοτρίωσης ακόμη καιη καταγγελία της ,καθώς και της πραγμοποίη-

σης και της ορθολογικοποίησης, που προοδευτικά επιβάλει ο μονοπωλιακός και στη συ-

νέχεια ο ύστερος καπιταλισμός. Το σύστημα γενικότερα. Η εξήγηση αυτή αλλά και η εμ-

μενής κατανόησή της, κατά τον Γκολντμάν, εμπεριέχει, και ως ένα βαθμό προσδιορίζει 

το περιεχόμενο, το νόημά της. Χρειάζεται όμως να πάμε πάρα πέρα. Σε κάθε περίπτωση 

συνειδητοποιούμε μέσω της αφαίρεσης και των πολλαπλών εκφράσεων και εκφάνσεών 

της, και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, το μέγεθος της ανθρωπιστικής καταστροφής, της 

αποξένωσης κ.τ.λ., που προκάλεσε ο ανερχόμενος καπιταλισμός, μέχρι το 1975-80. Έ-

κτοτε με την κρίση και τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης του, αλλά κυρίως με τη διαδι-

κασία αποπαγκοσμιοποίησης που άρχισε από το 2008, ο καπιταλισμός προκαλεί μόνο  

ερείπια, χωρίς η τέχνη και η σκέψη να είναι σε θέση μέχρι τώρα να συγκροτήσουν ένα 

ορθολογικό εναλλακτικό σχέδιο. Έτσι χάνεται ανεκμετάλλευτη και η ιστορική κληρονο-

μιά των πρωτοποριών του ΧΧου αι., καλλιτεχνικών, αισθητικών, διανοητικών, ιδεολογι-

κών. 

Στο επίπεδο της σκέψης, η αφαίρεση δεν συνίσταται μόνο στο ότι απορρίπτει την εικόνα 

του συγκεκριμένου, αλλά στο ότι εξάγει από το συγκεκριμένο κάτι που είναι η αλήθεια, 

η αλήθεια του όντος, η έννοια, η ιδέα γενικά, η ιδέα των πραγμάτων πιο συγκεκριμένα. 

Ακόμη η αφαίρεση αναδεικνύει μια διαδικασία που αποσκοπεί σε ένα θετικό αποτέλε-

σμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια αρνητική διαδικασία, αν και αφετηριακά ξεκινά ως τέ-
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τοια. Από την άλλη, η άρνηση της αναπαράστασης (figuration) είναι είτε ένα μέσο είτε 

μια συνέπεια, ένα αποτέλεσμα της αφηρημένης επιφάνειας, και  συγχρόνως το τέλος της 

επιφάνειας ως τέτοιας, ή ως καθαυτής, αλλά και το αποτέλεσμα αυτού του τέλους. Άρα, 

σύμφωνα με τον  Herbin, υπάρχει μια θετική διάσταση της αφαίρεσης7. 

IV. Η αφαίρεση συνιστά την άρνηση των εξωτερικών φαινομενικοτήτων και μια  (σχετι-

κά) αυτονόμηση των χρωμάτων, των γραμμών, των πλάνων (επιπέδων) κ.α., αλλά στο 

επίπεδο του πίνακα. Η επιπεδότηταστη ζωγραφική κατά τον Γκρήμπεργκ, είναι η κατη-

γορηματική άρνηση της προοπτικής, της πλαστικότητας. Άρα η αφαίρεση είναι από μια 

ορισμένη άποψη η συστηματική επιπεδότητα, η αποθέωσή της. Συγχρόνως η ζωγραφική 

αφαίρεση ταυτίζεται με μια (αντίστοιχη) νοηματική, θεωρητική, ιδεολογική. Ωθεί προς 

μια γενίκευση της αφαίρεσης ως μια βασική, δομικά αρνητική διαδικασία, άρα και κοι-

νωνικά αρνητική8. Έτσι η αφαίρεση και στους δύο τομείς: Τέχνη-σκέψη έχει, ή τουλάχι-

στον προσλαμβάνει ,ένα θετικό-ανατρεπτικό χαρακτήρα. 

Η αφηρημένη λοιπόν τέχνη είναι μια τέχνη που αναζητά  την ουσία της, την έννοια ήτην 

έννοια και το νόημά της. Από την άποψη αυτή, η θετική διάστασή της είναι αποτέλεσμα 

της άρνησής της του πραγματικού, της αναπαράστασης του φυσικού, του σύγχρονου 

πραγμοποιημένου και ξεπεσμένου κόσμου. Και αυτό είναι μία αρνητική πτυχή ή διάστα-

σή της. Από την άλλη, το περιεχόμενο(ιδεολογικό και ψυχοπνευματικό) της αφηρημένης 

αναζήτησης ή της αναζήτησης σε επίπεδο αφαίρεσης, συνιστά τη μεγάλη θετικότητα, 

δηλαδή την ελπίδα πρώτιστα ψυχοπνευματικής απελευθέρωσης – αλλά όχι μόνον, καθό-

σον αυτή συνδέεται με τη διαδικασία και την πράξη της κοινωνικοοικονομικής απελευ-

θέρωσης, κάτι που συνειδητοποιείται εμφατικά μέσα από την απελευθερωτική αφαίρεση 

ή αφηρημένη τέχνη.  

V. Υπήρξε μια εσωτερική, ενδογενής λογική της τέχνης, που την οδήγησε στην αφαίρε-

ση. Άρα το νόημα της αφηρημένης τέχνης απορρέει από την ιστορικότητα της τέχνης, 

από την εσωτερικά αυτοδύναμη εξέλιξή της.  Ή ήταν αποτέλεσμα του εμμενούς μετα-

σχηματισμού της προς την εγκατάλειψη και την καταγγελία του πραγμοποιημένου και 

αλλοτριωμένου τότε πραγματικού. Η σύγχρονη αφαίρεση φαίνεται ότι οφείλεται πιο συ-

γκεκριμένα σε μια αργή διαδικασία της τέχνης, που αρχίζει τουλάχιστον κατά τα νεώτερα 

χρόνια από την Αναγέννηση και κατευθύνεται με αργά, πλην όμως σταθερά και σίγουρα 

βήματα προς την εγκατάλειψη της αυταπάτης9 της προοπτικής, και επιτείνεται ξαφνικά 

στις αρχές του ΧΧου αι., θέτοντας ριζικά σε αμφισβήτηση την αναπαραστατικότητα ως 

κατάσταση, καθώς και την αναπαράσταση (figuration) ως μέθοδο αποτύπωσης του 

πραγματικού, της φύσης. 

Η τάση προς την αφαίρεση είναι ένα φαινόμενο κυρίως σύγχρονο, μοντέρνο, έτσι ώστε η  

αφηρημένη τέχνη συνιστά μια από τις βασικότερες συνιστώσες  του μοντερνισμού. Η 

αυτονόμηση του αφηρημένου έργου από τη θεώρηση του κόσμου των καλλιτεχνών είναι 

ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο, με ιστορική μάλιστα αξία. Ένα φαινόμενο ιστορικής εμβέ-

λειας, ίσως δε μοναδικό στην ιστορία της τέχνης και της σκέψης. Από την άλλη, η ιδέα 

της αφαίρεσης είναι ανατρεπτική, αν και αν είχαν  εμφανιστεί στην ιστορία στοιχεία τέ-

1247

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



τοια, δηλαδή αφηρημένα – ή τουλάχιστον αφαιρετικά -, όπως τα ιδεογράμματα, που ε-

μπεριείχαν μια κάποια αφαίρεση. 

Κοινωνιολογική προσέγγιση της αφηρημένης τέχνης 

Υπάρχει μια βασική και συγχρόνως ολική θεώρηση-θέαση που χαρακτήρισε βαθειά την 

αφαιρετική-αφαιρεσιακή στροφή της τέχνης των αρχών του ΧΧουαι. Σε κάθε περίοδο οι 

τέχνες συγκροτούν μια ειδική γλώσσα (langage), σε συνάρτηση ή και ως έκφραση της 

συγκεκριμένης θεώρησης του κόσμου της ίδιας εποχής. Άρα η κίνηση αυτή της τέχνης 

προς την αφαίρεση εκφράζει και συγκεκριμενοποιεί τη γενική κίνηση της κοινωνίας, της 

τέχνης, της κουλτούρας, του πολιτισμού στη δεδομένη ιστορική στιγμή (αρχές του ΧΧου 

αι.), ως έκφραση της βαθύτερης ιστορικοκοινωνικής και πολιτιστικής-πολιτισμικής κρί-

σης και συγχρόνως ως συγκεκριμενοποίηση της τάσης προς το (δυνατό ή έστω και υπο-

θετικό) ξεπέρασμά της. Με άλλα λόγια η αφαιρεσιακή καμπή συνιστά μια κίνηση προς 

ένα «μη ορθολογικό ανορθόλογο» ή και «μη ορθολογικοποιούμενο ορθολογικό» (irra-

tionnel non rationalisé), προς μια νέα πνευματική-πνευματιστική πρώτιστα ορθολογικό-

τητα. Από ένα σημείο δε και μετά, λόγω της  γενικότερης υποχώρησης του κοινωνικού 

κινήματος, η αφαίρεση παρέμεινε  ως μια τάση αυτόνομη ακόμη και αυτονόμησης του 

πνεύματος. Ως μία προσπάθεια ζωής ή ακόμη και βίωσης  της αυτονόμησης και της αυ-

θυπαρξίας δια του πνεύματος, αλλά πρώτιστα ως πνεύμα. Η άρνηση της αλλοτριωμένης 

και αλλοτριωτικής ολικά κοινωνίας, της πραγμοποιημένης κοινωνικής ζωής του μονοπω-

λιακού καπιταλισμού είναι πλήρης, ολική. Και η τάση αυτή με μεταλλαγές, ανασυγκρο-

τήσεις, ανανεώσεις κ.α. κρατήθηκε όχι μόνο ζωντανή αλλά και ήταν ηγεμονική μέχρι τη 

δεκαετία του 1960-70, ακόμη και μετά. Ύστερα ήρθε η κατάρρευση, η κατάρρευση των 

πάντων, η γενικευμένη κατάρρευση. Η αντεπίθεση του καπιταλισμού ήταν ολική, άγρια 

(sauvage), διαλύοντας κάθε αντίσταση, αναλαμπή, πνευματική και ιδεολογική-αισθητική 

προσπάθεια απελευθέρωσης. Με άλλα λόγια κυριάρχησε φανερά ή καλυμμένα ηαντεπα-

νάσταση10. 

Είναι απόλυτα αναγκαίο να συνδεθεί η αφηρημένη ζωγραφική και γλυπτική, η αφηρημέ-

νη ή η αφαιρετική πράξη με τις ιδέες και τις αξίες που καθοδηγούν την κουλτούρα σε μια 

δεδομένη κατάσταση, με τις ιδέες που ηγεμονεύουν. Η ανάδειξη της αφηρημένης τέχνης 

σε ηγεμονική από το 1910 μέχρι το 1970-80, απαντά σε μια νέα σύλληψη του ανθρώπου 

και της σχέσης του με τον κόσμο. Ο άνθρωπος  αποκαλύπτει συγχρόνως την εξουσία του 

και τα όρια αυτής της εξουσίας. Ως εκ τούτου ζει μέσα σε μια κριτική κατάσταση. Συγ-

χρόνως ο άνθρωπος αντιμετωπίζει σκεπτικά την τελικότητά του, τον σκοπό της ύπαρξής 

του. Μόνον αν ο άνθρωπος αποδεχτεί να είναι στρατευμένος και συγχρόνως να βρίσκεται 

μέσα στον κόσμο μπορεί να επιβιώσει. Με αυτό τον τρόπο, ο νεώτερος κυρίως αφηρημέ-

νος ζωγράφος χάνεται μέσα στην τέχνη του, και δια της τέχνης του , για να κερδίσει κάτι 

το μοναδικά ιδιαίτερο, καταφεύγοντας στον αυθορμητισμό της χειρονομίας, στη φαντα-

σία του αυτοσχεδιασμού, δηλαδή ακόμη και στις πηγές του αλεατορικού (τυχαίου). Έτσι 

δημιουργεί μια αλυσίδα: Αλεατορικό, ανορθόλογο, νέο ορθολογικό. Με τον ίδιο ακόμη 

τρόπο από τον Σεζάν τουλάχιστον και εδώ ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης εγκαταλείπει τη 

γραμμική προοπτική που επιβάλλει στον θεατή μια οπτική γωνία σταθερή, φιξαρισμένη 
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και προσκαλεί αντίθετα το διανοητή να μεταφερθεί στην προέλευση και κυρίως στη δια-

δικασία γένεσής του έργου του, ως μία σύμπτωση, πραγματοποίηση εν τω γενέσθαι μίας 

δυναμικής και απελευθερωτικής-χειραφετησιακής ψυχοπνευματικής και ψυχοδιανοητι-

κής (σύγχρονης) διαδικασίας επίσης εν τω γίγνεσθαι του πίνακα. Ακόμη καλεί τον άν-

θρωπο-θεατή να συμμετάσχει στη μεταλλαγή του, να μετατραπεί δηλαδή σε ενεργό, σε 

συμμέτοχο της ιστορικογενετικής αυτής διαδικασίας και συνάμα νεομορφογενετικής, 

αντί να παραμένει απόμακρος κριτής. Ο άνθρωπος-θεατής έτσι γίνεται υποκείμενο, συμ-

μέτοχος της δημιουργίας (partie présente), ενεργός, μπαίνει σε μια αλληλοδραστική δια-

δικασία, σε μια διαδικασία επηρεασμού και συνδιαμόρφωσής του εγώ, των τάσεων, των 

τεχνοτροπιών. Είναι χαρακτηριστική, από την άποψη αυτή, η ζωντάνια και το πάθος των 

συζητήσεων του φιλότεχνου κοινού των παρισινών καλλιτεχνικών σαλονιών της εποχής, 

των μεγάλων εκθέσεων, ατομικών και συλλογικών. Των μεγάλων αναδρομικών, των Ré-

trospectives. Και η διαδικασία αυτή μετατροπής του κοινού, του κόσμου, του ανθρώπου 

σε υποκείμενο, σε ενεργή, κρίνουσα, ζωντανή, δραστήρια υποκειμενικότητα , ήταν βαθύ-

τατα κοινωνική, συμβάδισε και συνέπεσε με την ευρύτερη κοινωνική συνειδητοποίηση 

και ανατροπή τουλάχιστον σε επίπεδο  ιδεολογίας και όπως έλεγε ο Μαρξ ιδεολογικών 

μορφών. Ήταν μια παράλληλη κοινωνικο-ιστορική  και ιδεολογική  και συνάμα  μορφι-

κή-μορφολογική-αισθητική. ‘Ηταν η συμπύκνωση ενός νέου κοινωνικού περιεχομένου 

με επίκεντρο την εναγώνια προσπάθεια ξεπεράσματος της αλλοτρίωσης, που είχε αρχίσει 

να γίνεται ολική, πραγμοποίηση: «Την ολοκληρωμένη αλλοτρίωση», όπως έλεγε ο Α-

ντόρνο, στη συνέχεια του νεαρού Λούκατς. 

Με αυτά τα δεδομένα η έννοια της αισθητικής και ακόμη περισσότερο  ή κυρίως το νόη-

μα της αισθητικής θεωρίας, σημαίνει προοδευτικά απόκτηση συνείδησης της αυτονομίας 

του πρωτοπόρου καλλιτέχνη και της αποστολής του,αλλά και του ανθρώπου-θεατή-

διανοητή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται και η ευρύτερη  διαδικασία αυτονόμη-

σης11 της τέχνης από το Μεσαίωνα και εδώ σε σχέση με τους μαικήνες , τις αδελφότητες, 

τις συνεργατικές κ.α. Ο καλλιτέχνης αποκτά μια λειτουργία ανεξάρτητου τεχνίτη (arti-

sant), προσπαθώντας συγχρόνως να συμμετάσχει με τρόπο αυτόνομο στο γίγνεσθαι της 

γνώσης, καθόσον οι καλλιτεχνικές-αισθητικές μορφές είναι και  γνωστικές – γνωσιακές, 

αλλά πρώτιστα ιδεολογικές μορφές. 

Έτσι κάποια στιγμή στην πορεία αυτής της αυτονόμησης (αρχές ΧΧου αι.), ο ζωγράφος 

(και γενικότερα ο καλλιτέχνης) κάνει «αφαίρεση» του επιπέδου, του συγκυριακού, του 

άσχημου ή του ωραίου, ή καλύτερα του «ωραίου»,και με βάση την προσωπική χρωματι-

κή-χρωματολογική ικανότητά του  αναζητά μια αρμονία, μια σύνθεση, μια νέα ζωγραφι-

κή κατάσταση, που ονομάστηκε πλέον αφηρημένη ζωγραφική. Στην προκειμένη περί-

πτωση ο νομιναλισμός12 του καλλιτέχνη, και μάλιστα ο ριζοσπαστικός νομιναλισμός-

υποκειμενισμός παίζει έναν καθοριστικό ρόλο. Είναι αυτός που ωθεί με πρωτοπόρο τρό-

πο προς τη σύλληψη και δημιουργία της νέας ακραίας αφηρημένης ζωγραφικής πραγμα-

τικότητας13. Μερικοί δε καλλιτέχνες, όπως ο Καντίνσκυ14, έφτιαξαν ακόμη και δικά τους 

χρώματα για ν’ αποδώσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις χρωματικές αποχρώ-

σεις του πλούτου και της γκάμας των χρωμάτων που ήθελαν να δημιουργήσουν, και του 

αντίστοιχου πνευματισμού που ήθελαν να προσδώσουν  σε αυτά, μετατρέποντας έτσι την 
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αφαίρεση σε μια πολύμορφη χρωματική-συνθετική, συνθεσιακή κατάσταση, χεγκελιανής 

βασικά έμπνευσης. Στην πραγματικότητα δε ο καλλιτέχνης πηγαίνει προ την αφαίρεση 

στο βαθμό χειραφετείται κοινωνικά, ψυχοπνευματικά και διανοητικά, αποκτώντας συνεί-

δηση της αξίας, της ιδιαιτερότητας, της μοναδικότητας, της ιστορικής σπουδαιότητας του 

όλου εγχειρήματός του, του πρωτόγνωρου τότε αφαιρετικού-αφαιρεσιακού εγχειρήματός 

του. 

Η αφαίρεση, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αναδεικνύει τη σημασία, ακόμη και την προτε-

ραιότητα  της έννοιας (του concept) για πρώτη φορά στην ιστορία. Με άλλα λόγια μετα-

θέτει το πρόβλημα από πρόβλημα απόδοσης, επίδρασης, διαμόρφωσης συναισθημάτων 

μέσω της ζωγραφικής σε  πρόβλημα νοηματικών, διανοητικών κ.τ.λ. διαδικασιών.Έτσι η 

έννοια, σχεδόν ανύπαρκτη στη μέχρι τότε ιστορία της τέχνης, αναβαθμίζεται, γίνεται το 

επίκεντρο της δημιουργίας. Η αφαίρεση  έκτοτε σημαίνει περιορισμός της τέχνης μόνο 

στην έννοια, στις εννοιολογικές-εννοιακές συλλήψεις, επεξεργασίες, αναπτύξεις, δη-

μιουργίες. 

Το αφηρημένο έργο τέχνης δεν έχει πλέον ένα ξένο ή εξωτερικό περιεχόμενο αλήθειας, 

αλλά κατέχει, εμπεριέχει ένα εσωτερικό περιεχόμενο, ένα περιεχόμενο συγκεκριμένο και 

καθαρά δικό του. Αυτή η εμμένεια του περιεχομένου στη μορφή αρκεί να ορίσει την αρ-

χή της εσωτερικής αναγκαιότητας, στην οποία επέμενε ο Καντίνσκυ. Έκτοτε απέκτησε 

πολλές εκδοχές, σύμφωνα με τα ρεύματα και τις τάσεις της αφαίρεσης και την εξέλιξή 

της μέχρι τη Νοηματική τέχνη. Η αφαίρεση δεν ταυτίστηκε με τη θέση, ούτε έγινε θετική 

ή καταφατική. Παρέμεινε πάντοτε αρνητική γενικά, αρνητική ως διαδικασία (démarche), 

ως σύλληψη, ως πρακτική. Δεν περιορίστηκε στο αληθινό καλλιτεχνικό και μορφολογι-

κό-αισθητικό ιδεώδες, ακόμη και ακραίο, που κυριαρχούσε κυρίως στην κλασική εποχή, 

και όχι μόνο. Σύμφωνα με αυτήν (αφαίρεση) προέχει η αυτονομία-αυτονόμηση της έν-

νοιας (concept) σε όλες τις πολύμορφες εκδοχές της. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται 

και η σπουδαιότητα της πλαστικότητας15 ως τέτοιας, που στην ουσία είναι μια αφηρημέ-

νη ζωγραφική πλαστικότητα,μία κατάσταση σύμφυτη με την αντίστοιχη κατάσταση του 

πνεύματος των ζωγράφων της πρωτοπορίας. Η αυτονομημένη έτσι ζωγραφικότητα οδη-

γεί με κρίσιμο τρόπο στην ανάδειξη της ουσίας της ζωγραφικής, της μοντέρνας τέχνης 

γενικότερα, μέσα σε ένα κοινωνικό περίγυρο που ξέπεφτε όλο και περισσότερο στον υ-

λισμό, τον καπιταλισμό, τον ορθολογισμό, την αλλοτρίωση. 

Η ουσία της αφηρημένης τέχνης συνίσταται πλέον στο γεγονός ότι έχει ανάγκη μιας νέας 

πνευματικής οντότητας, που αποκτάται μόνο μέσω μιας νέας, λιτής, αυστηρής, συνεχούς 

άσκησης της σκέψης: Μέσω της αυτονόμησης της έννοιας και της αντίστοιχης βίωσης  

αυτής της αυτονόμησης προς το διαρκώς πνευματικό και διανοητικό άλλο, προς την απε-

λευθέρωση, πνευματική και ιδεολογική, μέσω της αφηρημένης πολυμορφίαςπου εισηγεί-

ται και προοδευτικάδημιουργεί. Οι Καντίνσκυ, Μάλεβιτς και Μοντριάν στην αρχή απο-

τελούν τους τρεις κύριους maitres. Μεταπολεμικά ο Αμερικάνικος εξπρεσιονισμός στη 

Νέα Υόρκη και η Ανήμορφη τέχνη στο Παρίσι συνεχίζουν την ίδια βασική προσπάθεια 

μέσα στις νέες διαφορετικές συνθήκεςτου νεοκαπιταλισμού, και που από πολλές απόψεις 

είναι δυσκολότερες και τραγικότερες. Ποτέ μια τάση ή ένα ρεύμα τέχνης δεν έγινε  κα-
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θολικό, διεθνές, ηγεμονικό, όσο είχε γίνει η αφηρημένη τέχνη, ειδικά στην εποχή μετά 

τον ΒοΠαγκόσμιο Πόλεμο. Έκτοτε υποχώρησε,γιατί οι συνθήκες άλλαξαν με τη δαιμονι-

κή ανάπτυξη του καπιταλισμού και τη γένεση του νεοκαπιταλισμού της τεχνητής ευμά-

ρειας, που είχε σαν επίπτωση την υποχώρηση, την εξαφάνιση της προχωρημένης, της 

έντονης υπαρξιακής (ή και της υπαρξιστικής) αυτοσυνειδησίας, που είχε αποκτήσει η 

κοινωνία, υπό το βάρος της συνειδητοποίησης της σταλινικής και της ναζιστικής γενο-

κτονίας, των καταστροφών του Βου πολέμου και της όλης παράνοιας που είχε επικρατή-

σει τότε. Η αφηρημένη τέχνη όμως παρέμεινε πάντοτε μια αναφορά, μια ιστορική κατά-

κτηση του πνεύματος και της τέχνης, μια ηρωική όσο και απέλπιδα προσπάθεια προς τη 

σύλληψη – σε επίπεδο τέχνης – του ξεπεράσματος, του αναγκαίου και επιβαλλόμενου 

ξεπεράσματος γενικά, της αλλοτριωμένης ανθρώπινης συνθήκης, ειδικότερα. Η επίδραση 

της αφαίρεσης στη μετέπειτα τέχνη, μέσα σε αυτές τις νέες τραγικές συνθήκες, είναι μο-

ναδική, διαρκής, σταθερή, αδιαμφισβήτητη, αδιάψευστη (irréfutable). 

Στη συνέχεια η τέχνη άλλαξε μορφές, στάση (attitude), αντιμετώπιση του κοινωνικού και 

του ανθρώπινου πνεύματος. Έπαψε να είναι τόσο αρνητική απέναντι στην αλλοτρίωση, 

όσο η αφηρημένη, μέσα στο νέο γενικότερο πνεύμα της συγκατάβασης καιστη συνέχεια 

συνθηκολόγησης που αναπτύχθηκε, ως νέο «πνεύμα της εποχής». Όμως παρέμεινε πά-

ντοτε μια ερευνητική πρόκληση, ένα δύσκολο θέμα επιστημονικής και ορθολογικής διε-

ρεύνησης και που ως τέτοιο επιζητά πάντοτε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική, όπως 

έλεγε ο Γκολντμάν, ερμηνεία. Η κάθε εποχή βέβαια αποπειράται τη δική της ερμηνεία, 

πρόσληψη, θεώρηση-θεωρητικοποίηση. Σήμερα, με βάση την πρόοδο των κοινωνικών 

επιστημών και της αισθητικής, αλλά και με τη χρήση της νέας τεχνολογίας με τις πολλα-

πλές δυνατότητες που μας παρέχει, μπορούμε να συνεχίσουμε σε ευρύτερη μάλιστα κλί-

μακα, ακόμη βάζοντας και τα παιδιά στο παιχνίδι, την προσπάθεια εμμενούς κατανόησης 

– και συγχρόνως ανοιχτής ερμηνείας – της Αφηρημένης τέχνης, θεωρώντας την πάντοτε 

ως ολικό φαινόμενο, ή με επίκεντρο την έννοια της ολότητας, που ,κατά το νεαρό Λού-

κατς, συνιστά την επιστημολογική προϋπόθεση και τη μεθοδολογική αναφορά για μια 

σύγχρονη διαλεκτική προσέγγιση αυτού του μεγάλου και ιστορικού καλλιτεχνικού ρεύ-

ματος που ήταν η αφηρημένη τέχνη. 

Η αφηρημένη τέχνη στις μορφές που τη γνωρίσαμε ανήκει οριστικά στο παρελθόν, στην 

ιστορία. Όμως με βάση τη συστηματική,την επιστημονική γνώση της, εκτός από τη γενι-

κότερη πνευματική καλλιέργεια που επιτυγχάνουμε, την εμβάθυνση σχετικά με την απα-

ραίτητη αυτογνωσία μας στους χαλεπούς καιρούς που περνάμε, μπορούμε να διαμορφώ-

σουμε πρότυπα, αναφορές, πρακτικές, τεχνοτροπίες, να εμπλουτίσουμε τον εσωτερικό 

κόσμο μας με στοιχεία από τον πλούτο των θεμάτων και προταγμάτων που ανέδειξε αυτή 

η τέχνη. Ειδικά τα παιδιά μπορούν ν’ανακαλύψουν, να καλλιεργήσουν ένα ψυχοπνευμα-

τικό και ψυχοδιανοητικό πεδίο που θα ξεφεύγει πάντοτε από τη σύγχρονη βαρβαρότητα 

και την ανεξέλεγκτη τοξική αλλοτρίωση. Να ανακαλύψουν ένα άλλο νέο πεδίο, ένα πε-

δίο αυτόνομης δημιουργίας και δημιουργικότητας, και έτσι σε κάποιο βαθμό ν’ αυτο-

προσδιοριστούν. Με βάση τα ψηφιακά μουσεία, που είναι δυνατό να δημιουργηθούν εύ-

κολα σε κάθε σχολείο, μπορεί να ξεκινήσει μια μοναδική εμπειρία γνώσης και δημιουρ-

γίας-δημιουργικότητας, με βάση και αναφορά την αφηρημένη ειδικότερα τέχνη. Έτσι τα 
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παιδιά θα μπορέσουν να γίνουν και μικροί καλλιτέχνες, με το μοναδικό, κατά τον  μεγά-

λο Κλέ, παιδόμορφο χαρακτήρα τους και τον εξίσου παιδόμορφο χαρακτήρα που μπο-

ρούν να προσδώσουν στις δημιουργίες τους, μακρυά από τον ορθολογισμό, που καλλιερ-

γεί και διασπείρει έντεχνα το σύστημα, τη διάχυτη και εγγενή ορθολογικοποίηση του συ-

στήματος, που σημαίνει μια ειδικής μορφής αλλοτρίωση, που βασίζεται στην προοδευτι-

κή και συχνά αθώα επιβολή τη εσωτερίκευσης της καταπίεσης υπό το μανδύα του ορθο-

λογισμού ουσιαστικά του συστήματος, του καπιταλισμού, της κυριάρχησης κ.α. Έτσι θα 

δημιουργηθεί ένας χώρος ελευθερίας (espase de liberté) – έστω και περιορισμένος – και 

έστω και σχετικά ελεύθερης έκφρασης για τα παιδιά-μικρούς και σκεπτόμενους καλλιτέ-

χνες, και ποιος ξέρει (;) μελλοντικούς νέους καλλιτέχνες: Κλέ, Μάλεβιτς, Μοντριάν, 

Πόλλoκ κ.α., ενάντια στην ορθολογικοποίηση που παράγει και αναπαράγει (η διαδικασία 

διευρυμένης αναπαραγωγής κατά τον Μάρξ) εγγενώς το κατεστημένο σύστημα, έτσι ώ-

στε το μόνο που το ενδιαφέρει είναι η  κατά το δυνατό πιο ειρηνική και ανέμακτη ανα-

παραγωγή. 

Η αφαίρεση ως άρνηση 

Από το «να κάνεις το αληθινό» και το «να κάνεις ωραίο», που χαρακτήριζε την κλασική, 

εποχή, φθάσαμε μετά από μια τελευταία μεταβατική περίοδο (:1850-1910) στην αφαίρε-

ση, στην οποία κυριαρχεί η έννοια. Χωρίς έννοια δεν υπάρχει αφαίρεση, χωρίς η τελευ-

ταία να περιορίζεται ή ν’ αρκείται σε αυτήν (δηλαδή στην έννοια-concept). Άρα η τέχνη 

οδηγήθηκε σε ένα περιορισμό των «αληθειών». Αληθινό είναι πλέον ότι εσωτερικά, 

πνευματικά, διανοητικά ικανοποιεί, αλλά και συγχρόνως ανάγεται σε κάποιες υπέρτατες 

υπαρξιακές και ψυχοδιανοητικές ανάγκες νέες, καινούργιες και δημιουργικές. Και αυτό, 

ενώ ο μονοπωλιακός  καπιταλισμός καταστρέφει κάθε εσωτερικότητα, γνησιότητα, επι-

κοινωνία, την αυθεντικότητα του είναι, της ύπαρξης, ατομικής και συλλογικής. 

Από την άλλη, μέσω της εμμενούς αυτονομίας της αφηρημένης τέχνης, αρχής γενομένης 

από τον κυβισμό, αναδύεται η σπουδαιότητα της πλαστικότητας ως τέτοιας. 

 

Η αφηρημένη τέχνη ταυτίζεται με τη λιγότερο ή περισσότερο συνειδητή προσπάθεια εκ 

μέρους των πρωτοπόρων καλλιτεχνών της για να προσδώσουν νόημα σε αυτήν, νόημα 

στην τέχνη γενικότερα, σε αντίθεση με το διακοσμητικό στοιχείο που ήταν κυρίαρχο σε 
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όλη την ιστορία της τέχνης, τουλάχιστον από την Αναγέννηση και εδώ. Ως κίνημα η α-

φηρημένη τέχνη, παρά την αναγνώριση και τη διάδοσή της, παρέμεινε πάντοτε ένα κίνη-

μα αντίθεσης και άρνησης, και πρώτιστα άρνησης της θεσμοθέτησης του ωραίου: Άρνη-

σης γενικά, κίνημα συνεχούς καθορισμένης άρνησης. Στόχευε δε πάντοτε ν’ αναδείξει με 

έναν κριτικό-αφαιρετικό τρόπο τη διαλεκτική του είναι και του μη είναι προς την κατεύ-

θυνση πριμοδότησης και αξιοποίησης (valorisation) του είναι, ενός διαρκούς άλλου, κρι-

τικού, ανατρεπτικού είναι εν τω διαρκές γίγνεσθαί(του) προς το άλλο, το εναλλακτικό, το 

απελευθερωτικό. 

Κατά τον Καντίνσκυ, σύμφωνα με την προσέγγιση16 του αλλά και το αφηρημένο έργο 

τουτο 1910, η αφαίρεση σήμαινε άρνηση της μίμησης, της αναπαράστασης και της αντι-

κειμενικότητας του διακοσμητικού. Έτσι το όλον πρόβλημα, κατά την Vallier17, μετατί-

θεται σε θέμα έμφασης. 

Μέσω δε του συστήματος ανάπτυξης και πρακτικής της τάσης προς τον εξπρεσιονισμό 

μεταξύ 1910-30 δημιουργήθηκαν ακόμη πιο αφηρημένες δομές, ειδικά στην εποχή του 

Bahaus. Από την άλλη, κατά την Vallier18 πάλι, η αφαίρεση και το υλικό συνδέονται 

πλέον στενά, φθάνοντας ακόμη και στην ανάδειξη, εκ μέρους της αφαίρεσης, και ενός 

δικού της υλικού. 

Αυτή η θεματική και η πρακτική του υλικού, των χρωμάτων, των σημάτων κ.τ.λ. διατη-

ρήθηκε με παραλλαγές, διαφοροποιήσεις κ.α., αλλά πάντα με επίκεντρο την αναζήτηση 

του νοήματος από τους Μοντριάν, Μάλεβιτς, Καντίνσκυ μέχρι στα χρόνια του ’60 με 

τους Μινιμαλιστές, τους Μεταμινιμαλιστές, την Αrtconceptuel κ.α. 

Ακόμη υπήρξαν, ειδικά την εκδοχή του Br. Marden, τάσεις και προσπάθειες σύνθεσης 

του αμερικάνικου αφηρημένου εξπρεσιονισμού και του μινιμαλισμού. Από την άλλη, η 

ανήμορφη τέχνη στη Γαλλία ανέδειξε με το δικό της τρόπο κάποια σημαντικά και ίσως 

αξεπέραστα όρια στην αφαιρετική ζωγραφική πρακτική και γενικότερα δημιουργία. Ίσως 

και στην ίδια την αφαίρεση ως τέτοια. Αυτό όμως που είναι βέβαιο, όπως σε όλα τα με-

γάλα αισθητικά και καλλιτεχνικά έργα και ρεύματα υπήρξαν κάποια ιστορικά όρια, έτσι 

και στην Αφαίρεση προς το τέλος της δεκαετίας του 1960, με τις βαθιέςκοινωνικές αλλα-

γές που είχαν γίνει από το 1945 μέχρι τότε να έχουν παγιωθεί, φάνηκε ότι είχε φθάσει 

στα ιστορικά όριά της. 

Ενώ ο Μοντερνισμός έθεσε τέλος στην αυταπάτη του βάθους, της προοπτικής, με αφετη-

ρία τον κυβισμό, της αυταπάτης γενικότερα, η αφηρημένη τέχνη έδωσε μια άλλη διάστα-

ση, μια ώθηση ιστορικού μάλιστα χαρακτήρα, θέτοντας το θέμα πέραν (audélà) της ό-

ποιας συγκεκριμένης λιγότερο ή περισσότερο πρόσληψης της επιφάνειας, του χώρου, 

κ.α. που υπήρχε μέχρι τότε. Έτσι, δημιούργησε ένα πεδίο ερευνών ανοιχτό στην πρόσ-

ληψη και κυρίως στην ερμηνεία, στην απελευθερωτική ερμηνεία της τέχνης και της κοι-

νωνίας. Από την άποψη αυτή επιβάλλεται μια ανάλυση πιο προχωρημένη σχετικά με τις 

συνθήκες, κοινωνικές, ιστορικές ιδεολογικές που επέτρεψαν την εμφάνιση της αφαίρε-

σης ως ρεύματος. Από ότι φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, στις αρχές του 
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ΧΧου αι. εμφανίστηκε μια τομή, μια διάσπαση στο εσωτερικό της συνείδησης του καλλι-

τέχνη ανάμεσα στην πραγματική (αλλοτριωμένη) ζωή και την απελευθέρωση, τουλάχι-

στον τη τάση προς την απελευθέρωση του υποκειμένου από το αντικείμενο, μεταξύ του 

αλλοτριωμένου είναι και της πρωτοεμφανιζόμενης αφαίρεσης. Αυτή η νέα σχέση συνι-

στούσε μια νέα διαλεκτική σχέση, που προωθούσε πλέον συστηματικά τη σύλληψη και 

τη δημιουργία νέων συνθέσεων. Η λέξη σύνθεση εμφανίζεται συνέχεια στο λεξιλόγιο του 

αφηρημένου καλλιτέχνη και πρώτιστα του Καντίνσκυ. 

Η  σύνθεση «μέσα στον ξεπεσμένο κόσμο», όπως έλεγε ο νεαρός Λούκατς19, αποτέλεσε 

μια τάση δημιουργική, απολύτρωσης, ξεπεράσματος, δημιουργώντας συγχρόνως μια νέα 

«ποιητική της δημιουργίας», όπως την αποκάλεσε ο Ρηντ20. 

Οι κοινωνικές συνθήκες στις αρχές του ΧΧουαι., με το μετασχηματισμό του καπιταλι-

σμού σε μονοπωλιακό και την εισαγωγή του τεϋλορισμού-φορντισμού στην παραγωγή, 

αλλά και προοδευτικά στην κοινωνία ολόκληρη ωθούν τις νεοεμφανιζόμενες πάλι (δηλα-

δή μετά το 1910-15 που εκδηλώθηκε η πρώτη και οργανωμένη εμφάνιση των πρωτοπο-

ριών), πρωτοπορίες στη σύλληψη και διαμόρφωση μιας νέας και ριζοσπαστικής θεώρη-

σης του κόσμου, σε μια νέα κριτική ιδεολογία. Η κριτική του αλλοτριωμένου κοινωνικού 

παρόντος συστηματοποιείται από την τέχνη – όχι μόνο από τις εικαστικές τέχνες, αλλά 

και από την ποίηση, τη μουσική κ.α. (βλ. Κάφκα, Τζόϋς, Πάουντ, Ελιοτ, Σένμπεργκ 

κ.α.), και η τέχνη πλέον μέσα από λιγότερο ή περισσότερο γενικευμένες μορφές αναζητά 

το ξεπέρασμα, τη σύλληψη ενός κόσμου άλλου. 

Η κριτική της αλλοτρίωσης και της πραγμοποίησης από την τέχνη  οδηγεί τότε και προς 

ουτοπικές καταστάσεις, πλην όμως πάντοτε δυναμικές και εναλλακτικές του υπάρχοντος 

ξεπεσμένου και απολιθωμένου κόσμου. Το αφαιρετικό, το supra (υπέρτα-

το),συλλαμβάνεται ως προσπάθεια κατασκευής στο νοηματικό επίπεδο μιας αυτόνομης 

και αυτονομιμοποιούμενης πραγματικότητας. Το έργο τέχνης έτσι συναντά την νέα ορ-

θολογικότητα υπό σύλληψη, συγκρότηση, δημιουργία. 

Η αφηρημένη τέχνη  διαμόρφωσε μια δική της καλλιτεχνική γλώσσα, καθώς και μια ίδια 

θεώρηση, που συνδέονται στενά με την αντίστοιχη εποχή ή περίοδο: 1910-1970-80. 

Πρόκειται για μια τέχνη και την αντίστοιχη θεώρηση του κόσμου ιστορικά προσδιορι-

σμένη από τις μεγάλες προκλήσεις της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα καπιταλι-

στικά δεσμά.Για μια πλαστική και πολιτισμική πράξη διαρκούς αναζήτησης του καλλιτε-

χνικού και πολιτισμικού ποιοτικού, καινοτόμου, ανοιχτού, πνευματικού, αφηρημένου 

άλλου. Ενός νέου όλου. Η αφηρημένη τέχνη συνιστά μια καινούργια σύλληψη του αν-

θρώπου και της σχέσης του με τον κόσμο. Των κοινωνικών αντιθέσεων και αντινομιών, 

ιδίως των εσωτερικών-εσωτερικευμένων του ανθρώπου και από τον άνθρωπο. Η ανθρώ-

πινη τύχη, η μοίρα του κόσμου γίνονται πλέον το επίκεντρο της αφηρημένης καλλιτεχνι-

κής αναζήτησης, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που, αν αφαιρέσουμε την περίοδο των μεγά-

λων αρχαίων Ελλήνων τραγικών, και ιδίως τον Ευριπίδη, ποτέ άλλοτε δεν είχε αναδει-

χθεί από την τέχνη η τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης σε  ή ακόμη και στο βασικό 

θέμα. Ο άνθρωπος και η τύχη του είναι πλέον το κύριο πρόβλημα της αφηρημένης τέ-
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χνης, μέσα στην τραγικότητα της ύπαρξης, των ανυπέρβλητων αντινομιών του ιστορικού 

και κοινωνικού γίγνεσθαι. Μέσα στηδιαλυμένη ουσιαστικά κοινότητα, συλλογικότητα 

ακόμη και κοινωνία από την «πρόοδο», την εκβιομηχάνιση, την ορθολογικότητα, την 

αλλοτρίωση και την ολική πλέον πραγμοποίηση. 

Η αφηρημένη τέχνη, βιώνοντας τα σύγχρονα τραγικά αδιέξοδα σε όλα τα επίπεδα, από 

τέχνη της συνείδησης, του συνειδητού, και μπροστά στην αδυναμία της ορθολογικής-

συνειδητής καλλιτεχνικής πρακτικής να συλλάβει το ολικά αλλοτριωμένο πραγματικό, 

αλλά και μπροστά στην αδυναμία – και καλύτερα την εγγενή α-δυνατότητα αλλαγής του 

πραγματικού, από μια στιγμή και μετά, και ιδίως μετά το 1945, στρέφεται προς άλλες 

πρωτόγνωρες καταστάσεις: Την ανάδειξη και καλλιτεχνική εκμετάλλευση του ασυνειδή-

του. Το δρόμο αυτόν είχε  ανοίξει βέβαια ο σουρεαλισμός στο μεσοπόλεμο. Όμως η νεώ-

τερη αφηρημένη τέχνη τον αναδεικνύει μεταπολεμικά σε κύρια τάση, υπό το βάρος και 

τη συνειδητοποίηση της αποτυχίας της ουσιαστικής απελευθέρωσης της ανθρωπότητας 

από τα δεσμά της, παρά τις καταστροφές του Βου παγκοσμίου πολέμου. Έτσι η νέα αφη-

ρημένη τέχνη συνίσταται στον αυθορμητισμό της χειρονομίας, της φαντασίας, του αυτο-

σχεδιασμού, την ανάδειξη του τυχαίου (του αλεατορικού), στην επισήμανση του τέλους 

της γραμμικότητας και κυρίως στην contemplation, δηλαδή τη θεώρηση-

θεωρητικοποίηση μέσω αυτών των νέων διαδικασιών και πρακτικών πάνω στην τραγικό-

τητα και στην ανυπαρξία ενός ουσιαστικού απελευθερωτικού γίγνεσθαι. 

Η αφαίρεση προοδευτικά κατακτάει ένα «εσωτερικό περιεχόμενο», μια εμμένεια  του 

περιεχομένου στη μορφή, την «εσωτερική αναγκαιότητα», όπως έλεγε ο Καντίνσκυ. Από 

την άλλη, αποκρυσταλλώνεται πλέον σε μια νέα κοινωνική κατάσταση και διαδικασία 

αυτονόμησης του καλλιτέχνη, που είχε αρχίσει από τα μέσα της δεκαετίας του 1850-

1860. Αυτή η διαδικασία είναι παράλληλη και συγχρόνως αυτόνομη διαδικασία, κοινω-

νική καλύτερα διαδικασία, και συνδέεται, ακόμη μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ταυτίζε-

ται, με την πρακτική και τη διαδικασία δημιουργίας του καλλιτέχνη: με τη διαδικασία 

αυτονόμησης της τέχνης ως τέτοιας. Με άλλα λόγια η αφηρημένη τέχνη αυτονομείται 

και αποκτά ένα αυτόνομο καθεστώς ή ένα καθεστώς αυτονομίας. Το γεγονός αυτό συνι-

στά τη μέγιστη καινοτομία στην ιστορία της τέχνης και της κοινωνίας. Ο αφηρημένος 

καλλιτέχνης είναι ένας  αυτόνομος καλλιτέχνης μέσα στην κοινωνία αλλά και απέναντι 

της, για την κοινωνία, αλλά και αντίθετος, ριζικά αντίθετος στην υπάρχουσα κοινωνία 

της αλλοτρίωσης και της ψευδούς συνείδησης. Βέβαια οι κοινωνικοί νόμοι δεν μπορούν 

να ξεπεραστούν χωρίς ριζική κοινωνική αλλαγή, όσο συνειδητοποιημένοι και αν ήταν οι 

μεγάλοι καλλιτέχνες της αφαίρεσης.Πάντα υπάρχουν κάποια αξεπέραστα όρια, που αν 

δεν υπάρξει διάδοχη αφηρημένη κατάσταση (στην τέχνη), τότε η τέχνη αλλάζει, υποκύ-

πτει στον εξωτερικό καταναγκασμό, και αρχίζει τη συνθηκολόγηση για να αρέσει στους 

επικυρίαρχους. 

Ενώ η χειρονομία και η χειρονομιακή τέχνη, όπως και η ανήμορφη τέχνη, εμφανίστηκαν 

για να  βγάλουν από τα αδιέξοδα την αφηρημένητέχνη, που είχε περιπέσει σε μια κατά-

σταση σχετικήςπαρακμής, ολοκλήρωσης, και ιδίως για να αποτινάξουν τον διάχυτο κυ-

ρίαρχο ορθολογισμό, που είχε αρχίσει να εμφανίζεται άτρωτος, ν’ αναδείξουν την αυθε-
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ντικότητα του ασυνείδητου, και έτσι ν’ αναδείξουν μια καταπιεσμένη ή τουλάχιστον 

κρυμμένη διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης και συνάμα της καλλιτεχνικής αυθεντικό-

τητας, της αυθεντικότητας της ύπαρξης, γρήγορα συνειδητοποιήθηκαν  τα όρια και αυτής 

της ριζοσπαστικής πρακτικής, με συνέπεια το τέλος της, το σταματημό της περιπέτειάς 

της, που εξάλλου ήταν εκ των πραγμάτων μια δύσκολη εμπειρία, έως και τραγική. Η έκ-

φραση του εγώ, του υποκειμένου, του καταπιεσμένου μακρόχρονα, επί αιώνες υποκειμέ-

νου, χωρίς την αντίστοιχη κοινωνική αλλαγή δεν έχει καμία δυνατότητα κατάκτησης της 

ελευθερίας, της ουσιαστικής ελευθερίας, της αλήθειας του είναι, ενός όλο και περισσότε-

ρο και πάντα με νέες και πιο βάρβαρες μορφές καταπιεζόμενου είναι. Όλα αποδείχθηκαν 

αυταπάτη, τραγική αυταπάτη. Ο εντυπωσιασμός του κενού και η εξύμνησή  του, αποδεί-

χθηκε ότι ήταν μια κενολογία, παρά τα ενδιαφέροντα έργα που ανέδειξε, και την αντί-

στοιχη εμφατική – με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης – στάση που προκάλεσε για 

μια ορισμένη περίοδο. Ο Τζιακομέττι μόνος να μάχεται το σύμπαν της αλλοτρίωσης, το 

πραγμοποιημένο ολικό σύμπαν, δεν ήταν δυνατό μέσω του κενού,του καλλιτεχνικού και 

αισθητικού κενού, ως συγκεκριμενοποίηση του ανθρώπινουκαι κοινωνικού κενού που 

είχε δημιουργήσει ο νεοκαπιταλισμός μεταπολεμικά, να ταρακουνήσει το σύστημα. Το 

σύστημα αποδείχθηκε άτρωτο, ανανεούμενο διαρκώς και αποκτώντας νέες και πιο απο-

τρόπαιες μορφές, ειδικά από όταν άρχισαν να υποχωρούν οι μεγάλες  απεργίες και να 

περιορίζονται οι μεγάλες διαδηλώσεις μετά το 1968-70. 

Ο διαρκής τζιακομμετικός διάλογος, ή ακόμη καλύτερα  εσωτερικός διάλογος ή μονόλο-

γος με τον άνθρωπο στην καθημερινή αλλοτριωτική, επαναληπτική και επαναλαμβανό-

μενη απρόσκοπτα φτωχή και αλλοτριωμένη ύπαρξή του, δεν αρκεί για ν’ ανοίξει ο απε-

λευθερωτικός δρόμος. Μπορεί να οδηγήσει σε απίθανες ασκήσεις αισθητικής, σε καινο-

τόμες και προχωρημένες νέες μορφολογίες. Όμως το πρόβλημα παρέμενε ακέραιο. Ήταν 

το ίδιο πρόβλημα που οδήγησε και τον Σκλάβο21στην ακραία τραγικότητά του… 
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Πρόσφυγες … υπάρχουν και διαφορετικά ταξίδια! 

Κάντζου Νίκη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Med, 

nkantzou@yahoo.gr,  

 

Νικολούδη Φυλλιώ 

Σχολική Σύμβουλος Π.Α., Διδάκτορας 

filiniko@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε εκπαιδευτική δράση που αφορά στην 

ευαισθητοποίηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε θέματα προσφύγων, ώστε να 

αναπτυχθεί πνεύμα αποδοχής, συμπαράστασης και αλληλεγγύης απέναντι στις δυ-

σκολίες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια συνάνθρωποί μας. Χρησιμοποιώντας διδα-

κτικές τεχνικές όπως βιωματική προσέγγιση, οπτική παρατήρηση, οπτικοακουστική 

έκφραση, μάθηση μέσω των αντικειμένων, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να καλλιερ-

γήσουν την ενσυναίσθηση και να κατανοήσουν το δικαίωμα του καθενός να ζει όπου 

επιθυμεί. 

Λέξεις – κλειδιά: πρόσφυγες, πόλεμος, ξεριζωμός, ταξίδι, πατρίδα 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το  άρθρο 1 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων 

πρόσφυγας είναι «ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του 

τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθή-

σεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει 

την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ' αυτήν» (UNCR, 2008, σελ. 4). 

Στα τέλη του 2015, ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 

τα σπίτια τους ξεπέρασε κάθε προηγούμενο φτάνοντας τα 65 εκατομμύρια – ανάμεσα 

τους τα μισά ήταν παιδιά (UNCR, 2015).   

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βοηθά το έργο των κυβερνήσεων 

των χωρών υποδοχής διασφαλίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις υποχρεώσεις τους 

για την προστασία των προσφύγων και όσων ζητούν άσυλο. Ένα σημαντικό κομμάτι 

του έργου της Ύπατης Αρμοστείας αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης γύρω από το προσφυγικό ζήτημα με στόχο τη δημιουργία κλίματος 

ανοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων (UNCR, 2008). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία των χωρών φιλοξενίας μπορούν να καλλιεργήσουν δε-
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ξιότητες και να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές, εναλλακτικά διδακτικά μέσα 

και μεθόδους οργάνωσης της σχολικής τάξης που προωθούν αποτελεσματικά το σε-

βασμό στη διαφορετικότητα, τη συλλογικότητα και την ισότητα των ευκαιριών για 

όλους. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια, κατάλληλα επιλεγμένα παι-

δικά βιβλία διαπολιτισμικού περιεχομένου, τα παιδιά μπορούν να  εξερευνήσουν τις 

ιδέες της ανοχής, της δικαιοσύνης, της ειρηνικής συμβίωσης και της αμοιβαίας κατα-

νόησης (Eυαγγέλου, Κάντζου, 2005). 

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται διαθεματικές δραστηριότητες που έχουν ως 

στόχο να προωθήσουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία, προβάλλοντας 

τις ομοιότητες και διαφορές των πολιτισμών και την αναγκαιότητα πρόληψης του 

κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι πρόσφυγες. 

Παράλληλα, χρησιμοποιείται η προσέγγιση Artful Thinking (Έντεχνος Συλλογισμός) 

της ερευνητικής ομάδας Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/μίου 

Harvard, η οποία προωθεί την χρήση έργων τέχνης, φωτογραφιών, αντικειμένων, ώ-

στε να εξυπηρετούνται οι μαθησιακοί στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί και να 

καλλιεργείται η στοχαστική διάθεση των παιδιών. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει την 

ανάπτυξη 6 στοχαστικών διαθέσεων μέσω  της χρήσης συγκεκριμένων Thinking 

Routines (Ρουτινών Σκέψης), όπως οι «Headlines» (Επικεφαλίδες /Τίτλοι), «Creative 

Questions»  (Δημιουργικές Ερωτήσεις), «Step Inside» (Μπες στην θέση του), «Look-

ing two times two» (Κοίτα πολύ προσεκτικά), «Beginning/Middle/End» (Αρ-

χή/Μέση/Τέλος) που επιλέχθηκαν να εφαρμοστούν στην συγκεκριμένη δράση. Οι 

ρουτίνες σκέψης προσφέρουν στα παιδιά την δυνατότητα να κινητοποιούνται, να πα-

ρατηρούν, να διερευνούν, να επιχειρηματολογούν και να διαχειρίζονται τους συλλο-

γισμούς τους (Ritchhart et al, 2006).  

Μια μαθησιακή εμπειρία αυτής της μορφής ενθαρρύνει τα παιδιά να μπουν στη θέση 

των προσφύγων που φεύγουν αναγκαστικά από το σπίτι τους και την πατρίδα τους 

και πρέπει να επιλέξουν λιγοστά αντικείμενα για να πάρουν μαζί τους (ενσυναίσθη-

ση). Παράλληλα, συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν και ταξίδια που είναι διαφορετικά, 

δεν είναι ευχάριστα, αλλά αναγκαστικά. 

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο του Αιγάλεω τα σχολικά έτη 

2015-2016 και 2016-2017 σε σύνολο 20 παιδιών  κάθε σχολική χρονιά.  Η μεθοδολο-

γία που ακολουθήθηκε ήταν η εφαρμογή μίας σειράς δραστηριοτήτων, οι οποίες σχε-

διάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες, τις ανάγκες της σχο-

λικής ομάδας και στηρίχθηκαν στις θεωρίες της ανακαλυπτικής μάθησης και του ε-

ποικοδομητισμού καθώς και της διαθεματικότητας (Χρυσαφίδης, 2011) όπως αυτή 

αναφέρεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων 

1η     Δραστηριότητα: «Αφήγηση ιστορίας ‘Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας’» 
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Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ακούν προσεκτικά ένα κείμενο που κάποιος 

τους διαβάζει, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επι-

χειρηματολογία (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Γλώσσα). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρουσιάζουμε στα παιδιά μία μικρή φθαρμένη βαλί-

τσα που στο χερούλι της έχει στερεωμένο ένα σημείωμα. Αφού παρατηρήσουν για 

λίγο την βαλίτσα, αποφασίζουμε να διαβάσουμε το σημείωμα το οποίο γράφει: «Εί-

μαι μια βαλίτσα που ήρθα από μακριά. Για να μάθετε πως βρέθηκα στην Ελλάδα και 

σε ποιον ανήκω διαβάστε το βιβλίο που θα βρείτε στο εσωτερικό μου».   

Ύστερα από την ανάγνωση της ιστορίας  «Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας» (Κά-

ντζου, Νικολούδη, 2016) για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο της χρησιμοποιούμε 

ρουτίνες σκέψης της προσέγγισης του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking) που 

προτείνεται από την ερευνητική ομάδα Project Zero του Harvard 

(http://pzartfulthinking.org/). Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε την ρουτίνα σκέψης 

«Headlines» (Επικεφαλίδες /Τίτλοι)  αναζητώντας τον τίτλο της ιστορίας και την ρου-

τίνα «Creative Questions»  (Δημιουργικές Ερωτήσεις) με την οποία τα παιδιά εμβα-

θύνουν στο περιεχόμενο της ιστορίας (http://pzartfulthinking.org/?page_id=2) και α-

ντιλαμβάνονται ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει πρόσφυγας, αν συμβεί πόλε-

μος ή κάποια άλλη καταστροφή στην πατρίδα του. Ενδεικτικές δημιουργικές ερωτή-

σεις που μπορούμε να κάνουμε είναι: 

- Γιατί … η βαλίτσας μας λέει την ιστορία της; 

- Ποιοι είναι οι λόγοι … που η βαλίτσα αναγκάστηκε να ταξιδέψει; 

- Τι θα συνέβαινε … εάν δεν γινόταν πόλεμος; 

- Ποιος είναι ο σκοπός … του ταξιδιού για την Νur, την οικογένεια της; 

- Τι θα ήταν διαφορετικό εάν … η οικογένεια της Νur έπαιρνε πολλές 

βαλίτσες στο ταξίδι τους; 

- Υποθέστε ότι εσείς … είσαστε στην θέση της Nur πως θα αισθανόσα-

σταν; 

- Σε τι θα διέφερε … εάν η Nur ετοίμαζε την βαλίτσα των διακοπών της; 

- Τι θα συνέβαινε .. εάν ξέραμε ότι πρέπει να φύγουμε από τον τόπο μας 

και να μην ξαναγυρίσουμε; 

- Τι θα άλλαζε … εάν στην πατρίδα της Nur δεν γινόταν πόλεμος; 

2η  δραστηριότητα «Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας» 

Στόχος: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζονται με το δημιουργικό δράμα, να καλ-

λιεργούν την επικοινωνία (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Δραματική Τέχνη) να α-

ποκτούν ενσυναίσθηση (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Υπενθυμίζουμε στα παιδιά ότι στην ιστορία «Τι θα 

πάρω μαζί μου φεύγοντας» το κοριτσάκι η Νur φεύγοντας από τον τόπο της παίρνει 

μαζί της μια μικρή βαλίτσα με τα πιο αγαπημένα της πράγματα.  Συζητάμε για την 

λύπη που αισθάνεται που άφησε πίσω της την πατρίδα της. Στη συνέχεια, ζητάμε να 
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κλείσουν τα μάτια και ενώ ακούγεται το μουσικό κομμάτι «Νύφες» του Στ. Σπανου-

δάκη (https://www.youtube.com/watch?v=iC6Igi5uL4Q ) και να σκεφτούν ότι πρέπει 

να φύγουν γρήγορα από τον τόπο τους και πρέπει να πάρουν ένα πράγμα. Ποιο είναι 

αυτό; Κάθε παιδί σκέφτεται ποιο είναι το δικό του. Μετά, τα παιδιά σχηματίζουν ζευ-

γάρια και λέει το ένα στο άλλο το αντικείμενο που θα έπαιρνε μαζί του εάν έπρεπε να 

αποχωριστεί ξαφνικά το σπίτι του και την πατρίδα του. Ζητάμε από κάθε ζευγάρι να 

τοποθετήσουν τα αντικείμενά τους μέσα σε μια φανταστική βαλίτσα. Ύστερα καλού-

με τα παιδιά να καθίσουν σε ολομέλεια και κάθε ζευγάρι παρουσιάζει την φανταστι-

κή του βαλίτσα, την ανοίγει και κάθε μέλος του ζευγαριού δείχνει με παντομίμα το 

αντικείμενο  που επέλεξε να πάρει μαζί στο ταξίδι του. Η υπόλοιπη ομάδα προσπαθεί 

να μαντέψει τα αντικείμενα. 

3η  δραστηριότητα «Μέσα σε μια βαλίτσα» 

Στόχοι: : Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να γνωρίζουν έργα μεγάλων καλλιτεχνών, να 

ζωγραφίζουν, να κάνουν κολλάζ (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά), να α-

ποκτούν ενσυναίσθηση (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Δίνουμε σε κάθε ζευγάρι αντίγραφο του έργου τέχνης 

«Βαλίτσα» του Αλέξη Ακριθάκη 

(http://www.eikastikon.gr/no_right.asp?what=egkatastaseis/akrithakis/151.jpg) και 

εκείνα ζωγραφίζουν πάνω της ή προσθέτουν με την τεχνική του κολάζ το αγαπημένο 

τους αντικείμενο που θα έπαιρναν εάν έπρεπε να φύγουν ξαφνικά από τον τόπο τους. 

Εναλλακτικά, τα παιδιά παίρνουν το αντίγραφο του έργου ζωγραφικής στο σπίτι τους 

και κάθε μέλος της οικογένειας του ζωγραφίζει το αντικείμενο που θα επέλεγε να πά-

ρει μαζί του αν έφευγε ξαφνικά από την πατρίδα του. 

4η δραστηριότητα «Ένα παιχνίδι, ένα χαμόγελο» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες (Μα-

θησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον), να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο 

ή άλλα οπτικοακουστικά μέσα (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική), να 

ζωγραφίζουν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Με αφορμή τις ειδήσεις για τους πρόσφυγες που πα-

ρακολουθούν τα παιδιά στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, τα ενημερώνουμε για την 

οργάνωση «Ένα παιχνίδι για ένα χαμόγελο» στην Μυτιλήνη που συγκεντρώνει παι-

χνίδια για τα παιδιά – πρόσφυγες και τους τα μοιράζει.  Παρακολουθούμε από το 

youtube ένα βιντεάκι (https://www.youtube.com/watch?v=QFtfjQzL_-0)  που παρου-

σιάζει μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής την δράση της οργάνωσης και αποφασί-

ζουμε να μαζέψουμε παιχνίδια και να τα στείλουμε στην Μυτιλήνη ώστε να δοθούν 

σε προσφυγόπουλα. Τα παιδιά με την βοήθεια του εκπαιδευτικού γράφουν μια ανα-

κοίνωση για τους γονείς τους και με την συμμετοχή των οικογενειών συγκεντρώνου-

με παιχνίδια που τα τοποθετούμε μέσα σε κούτες για να σταλούν στην Μυτιλήνη. Τα 

1262

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

https://www.youtube.com/watch?v=iC6Igi5uL4Q
http://www.eikastikon.gr/no_right.asp?what=egkatastaseis/akrithakis/151.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QFtfjQzL_-0


παιδιά δημιουργούν  για τα παιδιά πρόσφυγες συλλογικές ζωγραφιές που τις βάζουν 

στις κούτες με τα παιχνίδια. Τυλίγουμε τις κούτες με λευκό χαρτί και τα παιδιά τις 

διακοσμούν με ζωγραφιές εξωτερικά και είναι έτοιμες για να σταλούν στον προορι-

σμό τους. 

 
Εικόνα 1: Ετοιμάζοντας τα πακέτα των προσφύγων 

5η δραστηριότητα «Βρίσκω τον πρόσφυγα» 

Στόχος: Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που 

τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής (Μαθησιακή Πε-

ριοχή: Παιδί και Περιβάλλον).  

 Περιγραφή δραστηριότητας: Δίνουμε σε κάθε παιδί ένα αντίγραφο της αφίσας της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (http://capsa.org.au/wp-

content/uploads/UNHCR-Spot-the-Difference.pdf) και τους προτείνουμε να παρατη-

ρήσουν καλά τα ανθρωπάκια Lego, που απεικονίζονται σ’ αυτήν. Επισημαίνουμε ότι 

τα περισσότερα από τα ανθρωπάκια κρατούν κάτι. Υπάρχει όμως, ένα, που δεν κρα-

τάει τίποτα. Είναι πρόσφυγας. Ποιο είναι αυτό; Τι χρειάζεται για να αισθανθεί καλύ-

τερα; Ίσως ένα καινούριο σπίτι, ένα χαμόγελο, λίγη αγάπη; Στη συνέχεια, παροτρύ-

νουμε τα παιδιά να χωριστούν σε ζευγάρια  να απομονώσουν και να κόψουν το προ-

σφυγάκι από την αφίσα και να το κολλήσουν πάνω σε ένα σπίτι από Canson χαρτόνι 

που θα φτιάξουν. Εναλλακτικά μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά ανθρωπάκια Lego  

που δεν κρατούν τίποτα και τα ζευγάρια να χρησιμοποιήσουν μικρά κουτιά από ά-

χρηστο υλικό για να φτιάξουν σπίτια για τον πρόσφυγά τους. 

 

Εικόνα 2: UNHCR «Ποιος είναι πρόσφυγας;» 
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7η  δραστηριότητα «Είμαι ένα προσφυγάκι» 

Στόχος: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν συναισθήματα αγάπης και αδελ-

φοσύνης για όλα τα πλάσματα της γης, να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές τους 

με τους άλλους και να τις σέβονται (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Αναζητούμε μαζί με τα παιδιά στο διαδίκτυο το 

«Προσφυγά-

κι»(http://www.namuseum.gr/collections/sculpture/hellenistic/hellenistic21-gr.html), 

το μικρό άγαλμα που έφεραν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1922 από το Γεροντικό 

της Νύσσας. Τα παιδιά το παρατηρούν και χρησιμοποιώντας την ρουτίνα σκέψης 

«Step Inside» (Μπες στην θέση του)  (http://pzartfulthinking.org/?page_id=2) της 

προσέγγισης του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking, Project Zero, Harvard) 

(http://pzartfulthinking.org/).  Τα παιδιά φαντάζονται τον εαυτό τους στην θέση του 

αγάλματος – προσφυγόπουλου, το ζωντανεύουν και εκφράζουν με λόγο τις πιθανές 

του σκέψεις. Ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ρουτίνα σκέψης είναι: 

- Αυτό το άγαλμα τι βλέπει, τι παρατηρεί, τι αντιλαμβάνεται; 

- Αυτό το άγαλμα τι αισθάνεται; 

- Αυτό το άγαλμα τι ξέρει, τι πιστεύει; 

- Αυτό το άγαλμα για ποιον/τι νοιάζεται; 

Μετά τους προτείνουμε να διαβάσουμε την ιστορία «Το άγαλμα που κρύωνε» 

(Μπουλώτης, 1999) ή να την παρακολουθήσουμε διαδικτυακά από την Εκπαιδευτική 

Τηλεόραση (http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot/istories-xoris-telos-to-

agalma-pou-kryone) για να το γνωρίσουμε καλύτερα.  

8η δραστηριότητα «Looking two times two (Κοίτα πολύ προσεκτικά)» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να γνωρίζουν έργα σπουδαίων καλλιτεχνών (Μα-

θησιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά), να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κό-

σμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρι-

σης (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Μαθηματικά), να συλλέγουν πληροφορίες μέσα 

από έργα τέχνης (Παιδί και Γλώσσα). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρατηρούμε μαζί με τα παιδιά έργα τέχνης που αφο-

ρούν τους πρόσφυγες χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του Έντεχνου Συλλογισμού 

(Artful Thinking, Project Zero, Harvard) (http://pzartfulthinking.org/). Ειδικότερα, 

χρησιμοποιούμε την ρουτίνα σκέψης  “Looking two times two” (Κοίτα πολύ προσε-

κτικά) στην οποία τα παιδιά παρατηρούν το έργο τέχνης για 30 δευτερόλεπτα, λένε τι 

βλέπουν (πρώτη θέαση) και καταγράφουμε τις παρατηρήσεις τους.  Στην συνέχεια, 

παροτρύνουμε τα παιδιά σε μια δεύτερη θέαση του έργου τέχνης για 30 δευτερόλε-

πτα, ώστε να δουν περισσότερες λεπτομέρειες. Σε κάθε θέαση τα παιδιά πρέπει να 

πουν 10 λέξεις ή φράσεις που σχετίζονται με το έργο τέχνης  

(http://pzartfulthinking.org/?page_id=2) . 

1264

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.namuseum.gr/collections/sculpture/hellenistic/hellenistic21-gr.html
http://pzartfulthinking.org/?page_id=2
http://pzartfulthinking.org/
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot/istories-xoris-telos-to-agalma-pou-kryone
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot/istories-xoris-telos-to-agalma-pou-kryone
http://pzartfulthinking.org/
http://pzartfulthinking.org/?page_id=2


Ενδεικτικά έργα τέχνης που αφορούν τους πρόσφυγες είναι: 

- Ν. Σαντοριναίος, Πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη (http://www.greek-

language.gr/digitalResources/files/image/literature/urban/Prosfyges_Thessaloniki

_Image_087.jpg)  

- Ι. Βιτωρόπουλος, Πρόσφυγες σε εκκλησία 

(https://gr.pinterest.com/pin/561331541028055153/)  

- Nizar Ali Badr, Πρόσφυγες  (http://vsemart.com/nizar-ali-badr-pebble-

stories/)  

- I. Sabbah, Πρόσφυγες 

(http://nowinexile.tumblr.com/post/100328113949/palestinian-artist-sabbah-iyad-

attempts-to-capture)  

- Κ. Miroshnik, Πρόσφυγας 

(https://iamachild.wordpress.com/category/miroshnik-konstantin/)  

9η δραστηριότητα «Ένας μακρινός περίπατος … ή κάτι άλλο»; 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αφηγούνται, να βελτιώνουν και να εμπλουτί-

ζουν τον προφορικό τους λόγο (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Γλώσσα). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν μια φωτο-

γραφία που δείχνει παπούτσια κάποιου πρόσφυγα. Στην συνέχεια, θέτουμε ένα από τα 

ακόλουθα ερωτήματα στα παιδιά: 

- Εάν αυτή η φωτογραφία είναι η αρχή μιας ιστορίας … τι θα συνέβαινε 

μετά; 

- Εάν αυτή η φωτογραφία είναι η μέση μιας ιστορίας … τι θα μπορούσε 

να είχε συμβεί πριν; 

- Εάν αυτή η φωτογραφία είναι το τέλος μιας ιστορίας … ποια θα μπο-

ρούσε να είναι η ιστορία;  

Τα ερωτήματα βασίζονται στην ρουτίνα σκέψης «Beginning/Middle/End» (Αρ-

χή/Μέση/Τέλος) της προσέγγισης του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking, Pro-

ject Zero, Harvard) που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αφηγηματική τους ικα-

νότητα (http://pzartfulthinking.org/?page_id=2) .  

 
Εικόνα 3: Τα παπούτσια του πρόσφυγα 
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10η δραστηριότητα  «Ιστορίες προσφύγων» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν συναισθήματα αγάπης και αδελ-

φοσύνης για όλα τα πλάσματα της γης, να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές τους 

με τους άλλους και να τις σέβονται (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρακολουθούμε μαζί με τα παιδιά βιντεάκια με ι-

στορίες που αφορούν πρόσφυγες και συζητάμε για το πώς αισθάνονται όλοι αυτοί οι 

άνθρωποι και πως αισθανόμαστε εμείς γι’ αυτούς. Επιπρόσθετα, προσπαθούμε να 

διακρίνουμε ομοιότητες και διαφορές που έχουν μεταξύ τους οι ήρωες των ταινιών. 

Ενδεικτικές ταινίες που μπορούμε να δούμε είναι: 

- Unicef, Η Μαλάκ και η βάρκα 

(https://www.youtube.com/watch?v=2UMjSZaMY2Y) 

- Unicef,, Η Ivine και το μαξιλάρι 

(https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo)  

- Unicef, Ο Μουσταφά πάει βόλτα 

(https://www.youtube.com/watch?v=2mfkYtZkPVQ) 

- UNCHR, Ειρήνη - Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα 

(https://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo)  

- The Guardian, Kunkush, το ταξίδι ενός γάτου πρόσφυγα 

(https://www.youtube.com/watch?v=05K-YUezBKA).  

11η Δραστηριότητα «Το δέντρο των ταξιδιών, το δέντρο των αναμνήσεων» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες, να 

αποκτούν ενσυναίσθηση (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τοποθετούμε ένα τρισδιάστατο χάρτινο δέντρο σε ένα 

σημείο της τάξης και ζητάμε από τις οικογένειες των παιδιών να φέρουν φωτογραφίες 

στο νηπιαγωγείο που αφορούν ταξίδια και μετακινήσεις μελών τους από τον τόπο κα-

ταγωγής στον σημερινό τόπο διαμονής των παιδιών.  Οι φωτογραφίες αναρτώνται 

στα κλαδιά του δέντρου και έτσι δημιουργείται ένα «πανόραμα» τόπων καταγωγής, 

ταξιδιών και μετακινήσεων. Όλοι μαζί (παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί) μέσα από 

συζήτηση και αφηγήσεις αυτών των διαφορετικών ταξιδιών αντιλαμβανόμαστε ότι 

μπορεί να υπάρχουν κοινοί τόποι καταγωγής και κοινές διαδρομές στο χώρο και στο 

χρόνο, πιθανότατα και κοινές εμπειρίες (π.χ. προσφυγιά, εσωτερική μετανάστευση). 

Συμπεράσματα 

Το σημερινό σχολείο πρέπει να προετοιμάζει τα παιδιά να ζήσουν σε μία πολυπολιτι-

σμική κοινωνία, παρέχοντάς τους μια εκπαίδευση που αυξάνει την διαπολιτισμική 

κατανόηση, αναπτύσσει τον αμοιβαίο σεβασμό και προωθεί θετικές εικόνες για τα 

παιδιά με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Όπως υποστηρίζει ο Cummins 
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θα πρέπει το σχολείο να αποτρέπει τα παιδιά από το να αποκτήσουν  «πολιτισμική 

μυωπία» (Cummins, 1999). 

Η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των γηγενών μαθητών, των εκπαιδευτικών, των 

γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα ξενοφοβίας, ρατσισμού και κοινωνι-

κού αποκλεισμού που αφορά τους πρόσφυγες μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές 

δράσεις, όπως αυτή που παρουσιάστηκε παραπάνω, τους βοηθά να κατανοήσουν ότι 

τα μεγαλύτερα θύματα των διαφόρων πολεμικών, πολιτικών, πολιτισμικών, φυλετι-

κών και θρησκευτικών διενέξεων που συμβαίνουν σε διάφορες χώρες του κόσμου, 

είναι οι πρόσφυγες. Η παροχή βοήθειας, φιλοξενίας και εκπαίδευσης σε αυτούς τους 

ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να παραμείνουν 

ζωντανοί είναι μια πραγματική πρόκληση για όλες τις κοινωνίες. 
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Περίληψη 

Στην εισήγηση επιχειρείται η παρουσίαση των προσωπικών δεδομένων και του τρό-

που με τον οποίο οι ενήλικοι και οι ανήλικοι χρήστες του Διαδικτύου τα διαχειρίζο-

νται στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Θίγονται θέματα αναφορικά με την αξιοποίησή τους 

από εταιρείες στο χώρο του Διαδικτύου με το πρόσχημα της αποτελεσματικότερης 

χρήσης και της καλύτερης δυνατής παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών. Προ-

τείνονται επίσης συμβουλές προς τους γονείς και τους ανήλικους χρήστες, για την 

αποφυγή κινδύνων που σχετίζονται με τη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, 

αλλά και γενικότερα την ασφαλή διαδικτυακή παρουσία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Προσωπικά Δεδομένα, Διαδίκτυο, Ασφάλεια, γονείς, έφηβοι.  

Εισαγωγή 

Το επίπεδο της πληροφορικής τεχνολογίας που έχει κατακτηθεί τον 20ο αιώνα έχει 

προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις στον τρόπο που επικοινωνούμε, συμπεριφερόμαστε, 

εργαζόμαστε και ζούμε. Με την πληροφορία να είναι η τροφή των νέων τεχνολογιών, 

η ανάγκη για προστασία και ασφάλεια των δεδομένων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. 

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, οδήγησαν στην αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον 

ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα (Νικήτας 2009). Οι προσωπικές αυτές πληροφορίες 

που αναφέρονται σε κάθε είδους δραστηριότητα, προσωπική ή επαγγελματική του 

ατόμου, ονομάζονται προσωπικά δεδομένα.  

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα ά-

τομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, 

οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋ-

πηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά 

στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το 

άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζε-

ται υποκείμενο των δεδομένων (βλ. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- 

http://www.dpa.gr/). Επιπλέον υπάρχουν και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα 

οποία προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ό,τι τα απλά 
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προσωπικά δεδομένα. Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδο-

μένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και οι Νόμοι 2774/1999 και 3471/2006 για 

θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό 

τομέα (Κίτσος, 2011, Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Ε. (2007a, 2007b & 2016 ).   

Η έκθεση των προσωπικών δεδομένων που παρατηρείται μέσω της χρήσης του Δια-

δικτύου, παίρνει τεράστιες διαστάσεις λόγω της ευρείας χρήσης των κοινωνικών δι-

κτύων. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν στους 

χρήστες τους να δημιουργούν προφίλ και να διαμοιράζουν περιεχόμενο (μηνύματα, 

εικόνες κ.λπ.). Σε αυτά τα δίκτυα δημοσιεύουμε εθελούσια ένα τεράστιο αριθμό προ-

σωπικών πληροφοριών (Mansfield-Devine, 2008). Είναι χαρακτηριστικό το παρά-

δειγμα που χρησιμοποιεί η Grabner-Krauter (2009), τονίζοντας ότι στο τυπικό προφίλ 

χρήστη των online κοινωνικών δικτύων υπάρχουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση 

κατοικίας, σε ποιο σχολείο φοιτά και άλλες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες πολύ 

συχνά χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες ή άλλες online υπηρεσίες σαν δικλείδα α-

σφαλείας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού εισόδου (Tynes  2006). 

Τα παιδιά είναι ακόμη πιο ανίσχυρα στη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων 

(LaRose, Rifon, & Enbody 2008) στη χρήση του Διαδικτύου και η Επίτροπος Πολιτι-

σμού και Παιδείας, Silvia Costa κατέθεσε το 2011, πρόταση στην οποία τονίζεται η 

σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων για τα παιδιά, λαμβανομένης ειδικότε-

ρα υπόψη της ταχείας ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδι-

κτυακών χώρων συνομιλιών και δεδομένης της αυξανόμενης ροής και πρόσβασης 

στα προσωπικά δεδομένα μέσω ψηφιακών μέσων. Επιπλέον εισηγήθηκε Κανονισμό 

(COM/2012/0011), για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνησή τους. Απαγορεύει την διατήρη-

ση πληροφοριών που αφορούν προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και ενδέχεται να ενέ-

χουν κίνδυνο για την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, υπενθυμίζοντας ότι η 

παραμονή στο Διαδίκτυο δεδομένων που αναφέρονται σε παιδιά μπορεί να οδηγήσει 

σε κατάχρηση και να αποβεί εις βάρος της αξιοπρέπειας των παιδιών και της κοινω-

νικής τους ένταξης (Μιχάλα, 2012).  

Καθίσταται επιτακτική συνεπώς η ανάγκη, η εκπαίδευση να μην αγνοήσει τη νέα αυ-

τή κοινωνική πραγματικότητα, που χαρακτηρίζει καταλυτικά την καθημερινότητα 

των νέων (Campbell, Butler & Kift 2008) και να αναζητηθούν τρόποι ευαισθητοποί-

ησης αλλά και ενημέρωσης των παιδιών. Η επιμόρφωση αυτή πρέπει να στοχεύει στη 

γνώση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στη χρήση του Διαδικτύου και συνεπώς τα 

μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λάβουν, ενήλικοι και ανήλικοι (Duerager  

& Livingstone 2012), προκειμένου να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα 

και τους λογαριασμούς που διατηρούν στο Διαδίκτυο.  

Προστασία προσωπικών δεδομένων 
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Πολλές εταιρείες στο χώρο του Διαδικτύου συλλέγουν προσωπικά δεδομένα με το 

πρόσχημα της αποτελεσματικότερης χρήσης και της καλύτερης δυνατής παροχής των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Δεδομένα που ζητούνται για τη δημιουργία λογαριασμού 

σε διαδικτυακές υπηρεσίες αφορούν συνήθως το ονοματεπώνυμο, τη χώρα προέλευ-

σης, την ημερομηνία γέννησης, το φύλλο, το επίπεδο μόρφωσης, το αντικείμενο απα-

σχόλησης, το e-mail. Συχνά ζητείται και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του χρή-

στη. Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται συνήθως για την αποστολή κωδικού επιβεβαίω-

σης, ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η ασφαλής χρήση του νέου λογαριασμού. 

Εκτός όμως από αυτά, υπάρχουν δεδομένα που καταγράφονται χωρίς-τις περισσότε-

ρες φορές-ο ίδιος ο χρήστης να το γνωρίζει. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά περι-

λαμβάνονται: 

• τα ερωτήματα των αναζητήσεων που απευθύνει σε μηχανές αναζήτησης (ό-

πως στο google.com),  

• οι αναζητήσεις ξενοδοχείων - καταλυμάτων σε ειδικούς διαδικτυακούς τόπους 

(όπως το booking.com),  

• οι αναζητήσεις αεροπορικών πτήσεων και εισιτηρίων σε αντίστοιχες υπηρεσί-

ες (όπως το skyscanner.net). 

Καταγραφή προσωπικών δεδομένων γίνεται και σε περιπτώσεις υποβολής ερωτήμα-

τος (tickets) σε διαδικτυακές υπηρεσίες υποστήριξης, ακόμα και κατά τη διάρκεια 

αυτόματης συνομιλίας (chat), που ενδεχομένως ενεργοποιεί ο χρήστης για να λάβει 

διευκρινίσεις ή/και υποστήριξη για το προϊόν/υπηρεσία που παρέχει ένας διαδικτυα-

κός τόπος. Οι διαδικτυακές εταιρείες αποκτούν δεδομένα αλληλεπίδρασης των χρη-

στών στις υπηρεσίες που προσφέρουν και μέσω της τεχνολογίας των Cookies, που τις 

περισσότερες φορές οι χρήστες αποδέχονται τη χρήση τους, χωρίς να αντιλαμβάνο-

νται τη διαδικασία. Συνήθως οι χρήστες δεν διαβάζουν το μήνυμα αποδοχής (ή μέρος 

αυτού), με αποτέλεσμα να αγνοούν ότι πατώντας την επιλογή «Αποδέχομαι» προκει-

μένου να προχωρήσουν, ουσιαστικά συναινούν στην «Πολιτική για τα Cookies» της 

ιστοσελίδας και επιτρέπουν την αντίστοιχη επεξεργασία και χρήση των προσωπικών 

τους δεδομένων. Έτσι για παράδειγμα η εταιρεία Microsoft 

(https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement), μας ενημερώνει για την πολι-

τική της ότι:“And we use data to help show more relevant ads, whether in our own 

products like MSN and Bing, or in products offered by third parties”.  

Στην ουσία δηλαδή ο χρήστης, εφόσον έχει δημιουργήσει λογαριασμό στην 

Microsoft, έχει συναινέσει να βλέπει στο msn.com, στη μηχανή αναζήτησης bing.com 

αλλά και σε άλλους δικτυακούς τόπους, διαφημίσεις που θα είναι σχετικές με τα δικά 

του προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν συλλεχθεί από την Microsoft. 

Επίσης η εταιρεία Skyscanner (https://www.skyscanner.net/cookiepolicy.aspx) μας 

ενημερώνει:“Our website tries to serve advertisements that are relevant to you by 

displaying Google AdSense interest-based advertisements. We also use third party 

advertising solutions (including Google AdWords and Facebook) to serve you adver-

tisements relating to the Skyscanner services when you are on Google, Facebook or 
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other websites that are a part of the advertising inventory of these solutions”. Συνε-

πώς, αν αναζητήσουμε μέσω του skyscanner, πτήσεις για συγκεκριμένο προορισμό, 

είναι ενδεχόμενο, επισκεπτόμενοι άλλους δικτυακούς τόπους, όπως το Facebook, να 

δούμε εκεί διαφημίσεις πτήσεων, ξενοδοχείων και υπηρεσιών, που σχετίζονται με τον 

προορισμό αυτό (συμπεριφορική διαφήμιση). 

Είναι γεγονός επίσης, ότι ελάχιστοι χρήστες διαβάζουν τους «Όρους Χρήσης» και την 

«Πολιτική Απορρήτου» των διαδικτυακών υπηρεσιών. Στα σημεία αυτά περιγράφο-

νται - αρκετές φορές με δυσνόητο τρόπο - οι τρόποι διαχείρισης των προσωπικών δε-

δομένων των χρηστών από τους υπεύθυνους της υπηρεσίας. Η πλειονότητα των χρη-

στών αποδέχεται τυφλά τους όρους χρήσης, ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα προ-

βληματιστούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην προχωρήσουν την εγγραφή τους. Πρέπει 

να γίνει κατανοητό, ότι από τη στιγμή που γίνει η εγγραφή σε μια διαδικτυακή υπη-

ρεσία, ο χρήστης αυτόματα συναινεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορ-

ρήτου. Αυτό συνήθως γράφεται με μικρά σε μέγεθος γράμματα και δεν είναι από ό-

λους κατανοητό.  

Όσοι διαθέτουν λογαριασμό google, χρήσιμο είναι να επισκεφθούν τον διαδικτυακό 

τόπο history.google.com, από όπου μπορούν να δουν τη διαδικτυακή τους δραστηριό-

τητα, όπως αυτή έχει καταγραφεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Εδώ θα ανακαλύ-

ψουν ότι αποθηκεύονται και παρουσιάζονται όλες οι αναζητήσεις, οι επισκέψεις σε 

ιστοσελίδες και ό,τι ο χρήστης έχει δημιουργήσει, τροποποιήσει ή παρακολουθήσει 

μέσω της χρήσης των υπηρεσιών της εταιρείας Google 

(https://privacy.google.com/intl/en/your-data.html ). Η εταιρεία βέβαια ενημερώνει με 

το σλόγκαν “we collect data to make these services work for you” και συμπληρώνει 

ότι “we use data to make our services faster, smarter, and more useful to you”. Αλλά 

το κατά πόσο αυτό γίνεται με την έγκριση του χρήστη είναι συζητήσιμο. 

Οι περισσότερες εταιρείες ενημερώνουν και καθησυχάζουν τους χρήστες με μηνύμα-

τα που τονίζουν ότι ο απόλυτος έλεγχος των καταγεγραμμένων δεδομένων είναι στα 

χέρια των δικαιούχων. Έτσι ο χρήστης μπορεί να διαγράψει συγκεκριμένα στοιχεία 

που έχουν καταγραφεί ή και ενότητες-άρθρα με εύκολο σχετικά τρόπο. Μπορεί επί-

σης σε αρκετές περιπτώσεις να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προφίλ και να αποφασίσει ο 

ίδιος ποια δεδομένα θα συσχετίζονται με τον λογαριασμό του. 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι διαμέσου των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μπορούν 

να συλλεχθούν στοιχεία που δημιουργούν κατηγοριοποιημένες βάσεις προσωπικών 

δεδομένων. Οι βάσεις αυτές περιλαμβάνουν προτιμήσεις, συνήθειες και γενικότερα 

στοιχεία από τις καταχωρήσεις, τη δραστηριότητα και τις αντιδράσεις που δημοσιεύ-

ουν οι χρήστες στα διαδικτυακά προφίλ. Είναι προφανές, ότι τα στοιχεία αυτά μπο-

ρούν να αξιοποιηθούν με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, ο απλούστερος από τους 

οποίους είναι η διαφημιστική προβολή στοχευμένων μηνυμάτων. Πολλές φορές οι 

διαφημιστικές καταχωρήσεις είναι διαφοροποιημένες ανά χρήστη (συμπεριφορική 

διαφήμιση). Για αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι και αντίστοιχα προ-

βληματισμένοι οι χρήστες του Διαδικτύου, πριν δημοσιοποιήσουν οποιοδήποτε προ-
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σωπικό στοιχείο σε αυτές τις υπηρεσίες (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου 2002, 

2007a, 2007b & 2016, Ιγγλεζάκης, 2015).  

H E.E. υποχρεώνει τις διαδικτυακές υπηρεσίες - επιχειρήσεις να τηρούν νέους αυ-

στηρότερους κανόνες για την καταγραφή, συγκέντρωση και αποθήκευση προσωπι-

κών δεδομένων των χρηστών, εάν δεν θέλουν να έλθουν αντιμέτωπες με πρόστιμα ή 

διώξεις. Στο παρελθόν έχουν επικριθεί έντονα συγκεκριμένες επιχειρήσεις (όπως η 

εταιρεία Facebook) που συνεχίζουν να διατηρούν τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει 

ο χρήστης κατά την εγγραφή του, ακόμα και όταν ο ιδιοκτήτης τους επιχειρήσει να τα 

διαγράψει. O νέος γενικός κανονισμός της ΕΕ (Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 27/4/2016), έχει σχεδιαστεί, ώστε να δώσει στους 

πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών στοιχείων στο νέο ψηφιακό τοπίο των 

έξυπνων κινητών συσκευών, των μέσων κοινωνικών δικτύωσης και του web banking. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (European 

Interactive Digital Advertising Alliance) (EDAA) διαθέτει έναν οδηγό για τη συμπε-

ριφορική διαφήμιση και την ιδιωτικότητα στο Internet στη διεύθυνση 

http://www.youronlinechoices.com/gr/. Στον δικτυακό τόπο υπάρχουν χρήσιμες πλη-

ροφορίες και συμβουλές που βοηθούν τους χρήστες να διαχειριστούν το ηλεκτρονικό 

τους απόρρητο, να ακολουθήσουν μια διαδικασία ώστε να εξαιρεθούν από συμπερι-

φορικές διαφημίσεις, αλλά και να προβούν σε υποβολή παραπόνου - καταγγελίας 

στην περίπτωση που ενώ έχουν ζητήσει εξαίρεση, συνεχίζουν να λαμβάνουν συμπε-

ριφορικές διαφημίσεις.  

Συμβουλές - Προτάσεις προς τους γονείς 

• να επισκεφθούν, να γνωρίσουν τις ιστοσελίδες που “συχνάζουν” τα παιδιά τους,  

• να επισημαίνουν στα παιδιά τους ότι πρέπει να τηρούν το ηλιακό όριο δημιουργί-

ας λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα, να δημιουργήσουν και οι ίδιοι λογαρια-

σμό στα κοινωνικά δίκτυα, να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και αν 

είναι εφικτό, να γίνουν “φίλοι” με τα παιδιά τους,  

• να μελετήσουν την “Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy)” αυτών των διαδι-

κτυακών τόπων και των κοινωνικών δικτύων. Να διαβάσουν προσεκτικά όλο το 

κείμενο, να το κατανοήσουν και να επισημάνουν τα τμήματα εκείνα που αφορούν 

τα προσωπικά δεδομένα και θεωρούν ότι αξίζουν προσοχή,  

• να συζητούν με το παιδί τους για τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τα κοινωνικά 

δίκτυα. Ένα θέμα που μπορεί να μπει σε μια τέτοια συζήτηση – προβληματισμό 

είναι η ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς 

είναι δυνατό να προσφέρεται δωρεάν μια τέτοια υπηρεσία, με ποιο τρόπο έρχο-

νται έσοδα στην εταιρεία που διαχειρίζεται την κάθε υπηρεσία; Μήπως η συλλογή 

αυτών των δεδομένων είναι μια πηγή εσόδων για την εταιρεία αυτή; 

• να μελετήσουν τις ρυθμίσεις που προσφέρει η κάθε υπηρεσία για τα προσωπικά 

δεδομένα των χρηστών. Συνήθως οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αφήνουν τα προ-

σωπικά δεδομένα ανοιχτά σε όλα τα μέλη της υπηρεσίας. Να βρουν τις ρυθμίσεις 

εκείνες που τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς και να ενημερώσουν σχετικά τα 

παιδιά τους,  
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• να συζητήσουν για αναρτήσεις που κάνουν τα ίδια τα παιδιά ή οι φίλοι τους. Να 

βρουν παραδείγματα από ανθρώπους που είχαν ένα σημαντικό κόστος στην κα-

ριέρα τους και στη ζωή τους εξαιτίας μιας ασήμαντης ανάρτησης,  

• να συζητήσουν για περιπτώσεις που μια ανάρτηση φίλου/φίλης θα τους ενοχλού-

σε, θα τους έφερνε σε δύσκολη θέση,  

• να αναζητήσουν βοήθεια για ενημέρωση και υποστήριξη σε έγκριτες εκπαιδευτι-

κές ιστοσελίδες που περιέχουν συμβουλές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.  

Συμβουλές - Προτάσεις προς τα παιδιά και τους εφήβους 

• να βάζουν τα δικά τους – λογικά - όρια στη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Να 

προσπαθούν να διατηρούν ισορροπία μεταξύ της ενασχόλησής τους με το Διαδί-

κτυο και της προσωπικής επαφής τους με φίλους και συγγενείς,  

• να προστατεύουν τον λογαριασμό τους με σύνθετα συνθηματικά (passwords), τα 

οποία να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνεται το κάθε συνθημα-

τικό να περιλαμβάνει πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρα-

κτήρες. Να διαλέγουν συνθηματικά που είναι δύσκολο για τους άλλους να τα μα-

ντέψουν,  

• να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους της επικοινωνίας με αγνώστους μέσω των 

κοινωνικών δικτύων,  

• να μην αναρτούν άκριτα φωτογραφικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα. Σε κάθε α-

νάρτηση φωτογραφικού υλικού:  

o να μην αναφέρουν την πληροφορία της θέσης στην οποία έγινε λήψη της 

φωτογραφίας (απενεργοποίηση εντοπισμού τοποθεσίας, geo-tag) 

o να λαμβάνουν την έγκριση των ατόμων που εμφανίζονται  

o να μην περιέχεται άσεμνο περιεχόμενο,  

• να μη δημοσιεύουν πληροφορίες που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, κωδι-

κούς πρόσβασης, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις και γενικότερα πληροφορίες 

που αφορούν την προσωπική και οικονομική τους κατάσταση,  

• να επιλέγουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο προφίλ τους για την προστασία προ-

σωπικών δεδομένων (λ.χ. να είναι ορατές οι αναρτήσεις τους μόνο σε φίλους και 

όχι σε φίλους των φίλων),  

• να ρωτούν γιατί είναι απαραίτητα τα προσωπικά δεδομένα τους σε περίπτωση που 

κάποιος τους τα ζητάει. Να σκέφτονται πως πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει και 

αν ενδεχομένως σκοπεύει να τα αποστείλει σε άλλους,   

• να διαβάζουν προσεκτικά τα “ψιλά γράμματα”. Κάποιες εταιρείες μπορεί να γρά-

φουν εκεί όρους για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων των χρηστών, π.χ. για δια-

φημιστικούς λόγους. (Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι ότι απαιτείται η συγκατάθεσή 

μας γι’ αυτό),   

• να διαβάζουν την πολιτική ιδιωτικότητας στις ιστοσελίδες που επισκέπτονται,  

• να σκέφτονται πάντοτε ποιος μπορεί να βλέπει τα δεδομένα τους. Να μην επισκέ-

πτονται ιστοσελίδες που δεν θα ήθελαν οι άλλοι να γνωρίζουν όταν χρησιμοποι-

ούν “κοινόχρηστους” υπολογιστές. Σε τέτοιες περιπτώσεις να επιλέγουν την δυ-

νατότητα ανώνυμης περιήγησης μέσω του φυλλομετρητή,  
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• να θυμούνται πάντοτε να αποσυνδέονται (log out) από τις ιστοσελίδες που έχουν 

εισέλθει/συνδεθεί με χρήση κωδικών και συνθηματικών (π.χ. όταν μπαίνουν σε 

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ή όταν κάνουν αγορές από το Διαδίκτυο),  

• να αξιολογούν το κατάστημα και να ελέγχουν τη διαδικτυακή του φήμη πριν αγο-

ράσουν από το Διαδίκτυο. Να χρησιμοποιούν ασφαλείς ιστοσελίδες, στις οποίες 

φαίνονται καθαρά τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας και οι οποίες διαθέτουν 

πολιτική ιδιωτικότητας. Ένα τρόπος είναι ο έλεγχος για το αν είναι ασφαλής η δι-

εύθυνση URL (π.χ. η διεύθυνση της σελίδας να ξεκινάει με https και στο πρό-

γραμμα πλοήγησης να εμφανίζεται ένα λουκέτο ως εικονίδιο),  

• Να κρατούν τον υπολογιστή τους ασφαλή. Να χρησιμοποιούν προγράμματα τεί-

χους ασφαλείας (firewall) και προστασίας από ιούς (antivirus) και να φροντίζουν 

τα προγράμματα αυτά να είναι συνεχώς ενημερωμένα. 

Συμπεράσματα  

Η εκτεταμένη και γενικευμένη χρήση του Διαδικτύου από όλους και ειδικότερα τα 

παιδιά είναι ένα επίκαιρο και μεγάλο σε έκταση και σημασία θέμα. Απαιτείται ωστό-

σο, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών στο πως θα διαχειριστούν τη διαδι-

κτυακή τους παρουσία. Η κ. Άρτ. Τσίτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - 

Εφηβικής Ιατρικής (Τσίτσικα, 2011), διαπιστώνει ότι με δεδομένη την τάση των ανη-

λίκων προς την υπερβολή, τον πειραματισμό και την έλλειψη διαδικασίας «φιλτραρί-

σματος» των ερεθισμάτων, παιδιά και έφηβοι χρειάζονται οδηγίες χρήσης και πλοή-

γησης στο καταπληκτικό αυτό εργαλείο που λέγεται Διαδίκτυο, προκειμένου να μην 

υπάρξουν ακραίες συμπεριφορές (εθισμός) ή διαδικτυακός εκφοβισμός (Murray 

2008, Σφακιανάκης, Σιώμος  & Φλώρος 2012).   

Πρέπει ταυτόχρονα να δίνονται στα παιδιά συγκεκριμένες πρακτικές και χρηστικές 

οδηγίες, επισημάνσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων 

που δίνονται άκριτα μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και των ιστοσελίδων κοινωνι-

κής δικτύωσης (μέσω αναρτήσεων, μηνυμάτων, φωτογραφιών, αριθμών κινητών τη-

λεφώνων, προσωπικών πληροφοριών, ακουστικών μηνυμάτων, αριθμών πιστωτικών 

καρτών, μέχρι και εντοπισμού τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται, μέσω ενεργοποίη-

σης του GPS του κινητού τους τηλεφώνου λ.χ. όπως απαιτείται από διάφορες δημο-

φιλείς εφαρμογές και υπηρεσίες). Επιπλέον είναι σημαντικό οι γονείς να μάθουν με 

σωστό τρόπο να υποστηρίζουν, ελέγχουν, διαχειρίζονται και οριοθετούν τη χρήση της 

τεχνολογίας από τα μέλη της οικογένειάς τους (Μιχάλα 2012). 
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Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για                

τα παιδιά με ΔΕΠΥ 

Μιχαλιάδου Αθηνά 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed., Υποψ. Διδάκτορας  

amichaliad@sch.gr 

Περίληψη 

Οι έρευνες σε πολλές χώρες δείχνουν σημαντική συνάφεια μεταξύ των γνώσεων, 

στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και της αποτελεσματικής παιδαγωγικής 

αντιμετώπισης των μαθητών/τριών με ΔΕΠΥ στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν 

σωστή και επαρκή πληροφόρηση για τη ΔΕΠΥ, καθοδήγηση στην εφαρμογή στρατη-

γικών μέσα και έξω από την τάξη και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαχείριση 

των προβλημάτων που εμφανίζονται. Επίσης, αναζητούν τρόπους καλύτερης επικοι-

νωνίας με συναδέλφους, γονείς και άλλους επιστήμονες, στα πλαίσια της διεπιστημο-

νικής προσέγγισης. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων και 

αντιλήψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί ως προς τον ορισμό, τη συμπτωματολογία, τα 

αίτια και τους τρόπους παρέμβασης στο σχολείο, που αφορούν στη ΔΕΠ-Υ. Επιση-

μαίνονται οι κυριότερες διαφοροποιήσεις των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις μετα-

βλητές και εξάγονται συμπεράσματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΔΕΠΥ, στάσεις, αντιλήψεις, εκπαιδευτικοί, έρευνα 

Εισαγωγή 

Οι στάσεις προέρχονται από τις αξιολογήσεις των ανθρώπων σχετικά με τις διάφορες 

όψεις των κοινωνικών φαινομένων. Η διαδικασία διαμόρφωσης των στάσεων συντε-

λείται μέσα στη σφαίρα του ευρύτερου περιβάλλοντος, από τις κοινωνικές πιέσεις, τα 

πιστεύω των συνανθρώπων, τις προτιμήσεις και τις πηγές των κοινωνικών επιρροών. 

Οι αντιλήψεις (πεποιθήσεις) είναι πολυσύνθετες ψυχο-πνευματικές λειτουργίες, βάσει 

των οποίων ο άνθρωπος ερμηνεύει τον κόσμο που ζει. Η διαμόρφωση των αντιλήψε-

ων οδηγεί στην υιοθέτηση αντίστοιχων στάσεων απέναντι σε κάποιον ή κάτι, ωσότου 

σταδιακά διαμορφώνεται η «υποκειμενική αίσθηση του φυσιολογικού» και επηρεά-

ζονται οι προθέσεις προς την εκδήλωση συγκεκριμένων συμπεριφορών (Armitage & 

Conner, 2001). Η ισχύς της στάσης εξαρτάται από το πόσο ριζοσπαστική ή συντηρη-

τική είναι, από το μέγεθος του ενδιαφέροντος που επενδύεται σε αυτή, από την ατο-

μική βεβαιότητα και την προσωπική εμπειρία του ατόμου που τη φέρει (Baron, 

Branscombe, & Byrne, 2009).  

Ενδεικτική ανασκόπηση ερευνών  

Από τις έρευνες, που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες, έχουν αναδειχθεί πολλές φορές 

αντιφατικά συμπεράσματα, διότι – πέρα από τα επίσημα ψυχιατρικά κριτήρια – αυτό 

που θεωρείται σε κάποιες χώρες, από γονείς και εκπαιδευτικούς, ως «παιδί με 

ΔΕΠΥ», σε άλλες χώρες θεωρείται απλά «ζωηρό παιδί». Έτσι, υπάρχουν ευρήματα 
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ερευνών, όπως των Ghanizadeh, Bahredar και Moeini (2006), κλινικών ψυχολόγων 

στο Πανεπιστήμιο Shiraz του Ιράν ή της Einarsdottir (2006) στην Ισλανδία, που συμ-

φωνούν ότι οι ελλιπείς γνώσεις των εκπαιδευτικών (σχετικά με τον ορισμό της 

ΔΕΠΥ,  τα διαγνωστικά κριτήρια, τα αίτια εμφάνισης, τα συμπτώματα, τις μεθόδους 

παρέμβασης, τη φαρμακευτική αγωγή, την πρόγνωση εξέλιξης, το πρωτόκολλο συ-

νεργασίας με άλλες ειδικότητες κτλ.) συνυπάρχουν με μη ανεκτικές στάσεις προς τα 

παιδιά με ΔΕΠΥ και είναι συχνό φαινόμενο στις χώρες αυτές, τα παιδιά να απορρί-

πτονται από την τάξη. Από την άλλη, σε χώρες όπως η Κορέα, η συμπεριφορά των 

παιδιών με ΔΕΠΥ ήταν, μέχρι πρόσφατα, κοινωνικά πλήρως αποδεκτή, γεγονός που 

είχε ως με αποτέλεσμα να χρεώνονται οι δυσκολίες των παιδιών ως προσωπική απο-

τυχία των εκπαιδευτικών (Lim, 2004).  

Έρευνες, όπως της Bekle (2004), της Kos (2008), της Murray (2009), των Ohan, 

Cormier, Hepp, Visser, and Strain (2008), επιχειρούν να διαφωτίσουν τον τρόπο με 

τον οποίο αλληλεπιδρούν και συνδιαμορφώνονται οι γνώσεις με τις  στάσεις  και τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, τεκμηριώνοντας ότι η βελτίωση του ενός παράγοντα 

οδηγεί στη βελτίωση των άλλων (Alghazo, Dodeen, & Algaryouti, 2003). Άλλες  έ-

ρευνες έδειξαν ότι ενημερώνοντας και καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς σε αποτε-

λεσματικές παρεμβάσεις μέσα στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν θετικότερες 

στάσεις, ενισχύοντας άμεσα την εξέλιξη των μαθητών/τριών τους και βελτιώνοντας 

σημαντικά την ακαδημαϊκή επιτυχία τους (Hepperlen, Clay, Henly, & Barke, 2002 ∙ 

Zint, 2002). Στην Ελλάδα, οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δεν έχουν 

διερευνηθεί επαρκώς. Η Καραγρηγορίου (2003) διερευνώντας το θέμα σε εκπαιδευτι-

κούς προσχολικής αγωγής, διαπίστωσε ότι δε γνώριζαν κατάλληλες διδακτικές μεθό-

δους και τεχνικές ελέγχου συμπεριφοράς. Από την έρευνα των Κάκουρου, Παπαη-

λιού και Μπαδικιάν (2006) σε δασκάλους, όπου διερευνήθηκαν αντιλήψεις και από-

ψεις για τη φύση και τα αίτια της ΔΕΠΥ αλλά και ο ρόλος του δασκάλου στην αντι-

μετώπιση της ΔΕΠΥ, αναδείχθηκε η ανάγκη συστηματικής και στοχευμένης επιμόρ-

φωσης, ώστε να καλλιεργηθούν θετικές στάσεις και αντιλήψεις. 

Μέθοδος έρευνας – ερευνητικό εργαλείο – χαρακτηριστικά δείγματος 

Συμμετέχοντες ήταν 100 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 

75 ήταν γενικής αγωγής και οι 25 ειδικής αγωγής (12 σε ΣΜΕΑΕ και 13 σε Τμήματα 

Ένταξης), σε 10 δημόσια δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης και 2 ΣΜΕΑΕ της 

Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του δείγματος ήταν: το Φύλο (76 γυναίκες, 24 άντρες), η 

Ηλικία (11 εκπαιδευτικοί ≤30 ετών, 80 μεταξύ 31 - 50 ετών, 9 ≥50 ετών), τα Έτη Υ-

πηρεσίας (23 με ≤ 10 έτη υπηρεσίας, 34 με 11 – 20 έτη, 43 με ≥ 20 έτη),  η κατοχή 

Πτυχίου Π.Τ.Δ.Ε. (44 Ναι - 56 Όχι), τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης (43 Ναι - 57 Όχι),  η 

Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή (27 Ναι – 73 Όχι), οι Μεταπτυχιακές Σπουδές 

στην Ειδική Αγωγή (10 Ναι – 90 Όχι), η Περιοχή Σχολείου (67 αστική ζώνη – 33 πε-

ριαστική ζώνη), η πρότερη Εμπειρία με μαθητές με ΔΕΠΥ στην τάξη (60 Ναι – 40 

Όχι). Η συλλογή στοιχείων για τις κλίμακες και υποκλίμακες έγινε με 23 ερωτήσεις 
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του τύπου Ναι – Όχι – Δεν ξέρω, από το γραπτό ερωτηματολόγιο ADHD Knowledge 

Based Questionnaire (McNicholas & Santosh, 1997), μεταφρασμένο και προσαρμο-

σμένο στα Ελληνικά. Mε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 15.0 διενεργήθηκε η ποσο-

στιαία ανάλυση δεδομένων. Η μονομεταβλητή ανάλυση διασποράς (ANOVA) επιλέ-

χθηκε για ανεύρεση τυχόν διαφορών μεταξύ υποκλιμάκων και ανεξάρτητων μεταβλη-

τών. Για τις επιδράσεις κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής χωριστά σε κάθε απάντηση, 

έγιναν πολλαπλές συγκρίσεις κατά Bonferroni. 

Αποτελέσματα 

Αξιοπιστία και εγκυρότητα του ψυχομετρικού μέσου 

Παρακάτω αναγράφονται οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach 

alpha για τις υποκλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν και έχουν ικανοποιητική εσωτερική 

συνοχή, καθώς οι τιμές Cronbach α κυμαίνονται από 0.5 εως 0.7 για τις υποκλίμακες 

των Στάσεων και Αντιλήψεων. Συνολικά, οι τιμές για τις Στάσεις των εκπαιδευτικών 

ήταν 0.67. Επιμέρους, για τα Χαρακτηριστικά και τον Ορισμό της ΔΕΠΥ ήταν 0.50, 

για τη Συμπτωματολογία ήταν 0.72, την Αιτιολογία της διαταραχής - Ρόλο των γονέ-

ων ήταν 0.59 και για τους Τρόπους Παρέμβασης - Αντιμετώπιση της διαταραχής ήταν 

0.67. Τέλος, για τις Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη ΔΕΠΥ ήταν 0.69 

Περιγραφικά στοιχεία του ψυχομετρικού μέσου 

Εδώ παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (M), οι τυπικές αποκλίσεις (SD), οι μέγιστες και 

ελάχιστες τιμές, η λοξότητα και η κύρτωση των υποκλιμάκων.  

        Μεταβλητές 

        (N=100) 

Μ SD Μέγ. τιμή / 

Ελάχ. τιμή 

Λοξότητα Κύρτωση 

 

Στάσεις (συν.) για ΔΕΠΥ 0,64 0,18 0,96/0,00 -0,90  1,37 

Χαρακτηριστικά/Ορισμός 0,62 0,20 1,00/0,00 -0,67  0,69 

Συμπτωματολογία 0,70 0,25 1,00/0,00 -0,90  0,27 

Αιτιολογία 0,44 0,35 1,00/0,00  0,17 -0,93 

Τρόποι παρέμβασης 0,81 0,21 1,00/0,00 -1,59  3,37 

Αντιλήψεις για ΔΕΠΥ 0,56 0,39 1,00/0,00 -0,21 -1,43 

Πίνακας 1: Περιγραφικά στοιχεία των υποκλιμάκων 

Παρατηρείται ότι ο μέσος όρος της κλίμακας Συνολικές Στάσεις των Εκπαιδευτικών 

για ΔΕΠΥ είναι πάνω από το μέσο της κλίμακας, που ισούται με 0,5 καθώς οι εκπαι-

δευτικοί έχουν, συνολικά, θετικές στάσεις σε ποσοστό 67% και σωστές αντιλήψεις 

για τα παιδιά με ΔΕΠΥ σε ποσοστό 56%.  

Παρακάτω, αναγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά απαντήσεων ανά κατηγορία: 

 

Κατηγορίες 
Υψηλότερο πο-

σοστό 

Υψηλότερο 

ποσοστό λαν-

Υψηλότερο πο-

σοστό απάντη-
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σωστής απάντη-

σης 

θασμένης απά-

ντησης 

σης 

«Δεν ξέρω» 

Χαρακτηριστικά  Ορι-

σμός 
92,9% 17,2% 18,2% 

Συμπτωματολογία  

Φύση 
92,9% 23,2% 23,5% 

Αίτια / Ρόλος γονέων 64,0% 24,0% 28,0% 

Τρόποι παρέμβασης  

Αντιμετώπιση 
95,0% 22,2% 22,0% 

Αντιλήψεις 60,6% 36,5% 17,7% 

Πίνακας 2: Υψηλότερα ποσοστά απαντήσεων ανά κατηγορία 

Στην κατηγορία Χαρακτηριστικά - Ορισμός, με την μονοπαραγοντική ανάλυση δια-

κύμανσης, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του Φύλου στην ερώ-

τηση αν η ΔΕΠΥ είναι απλώς μια «ετικέτα» που δικαιολογεί την άσχημη συμπεριφο-

ρά κάποιων παιδιών [F(1,88)=4,16, p=0,045].  

Στην κατηγορία Συμπτωματολογία - Φύση, εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές κύ-

ριες επιδράσεις μεταβλητών. Αναλυτικότερα: Στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση 

του Φύλου διαπιστώθηκε στις ερωτήσεις αν τα παιδιά με ΔΕΠΥ: (α) εργάζονται βια-

στικά και κάνουν λάθη από απροσεξία [F(1,88)=4,59, p=0,035] (β) μιλούν συνεχώς 

και εισβάλλουν στις συζητήσεις των άλλων [F(1,88)=4,41, p=0,039] (γ) χαρακτηρί-

ζονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση [F(1,89)=4,60, p=0,035] (δ) είναι παρορμητικά και 

αντιδραστικά, γιατί έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση [F(1,88)=5,42, p=0,023]. Στατιστι-

κά σημαντική κύρια επίδραση προηγούμενης Εμπειρίας με παιδί με ΔΕΠΥ στην τάξη 

διαπιστώθηκε στις ερωτήσεις αν τα παιδιά με ΔΕΠΥ: (α) εργάζονται βιαστικά και 

κάνουν λάθη από απροσεξία [F(1,89)=13,26, p<0,001] (β) είναι ασυνεπή στις υπο-

χρεώσεις τους στο σχολείο λόγω τεμπελιάς [F(1,89)=10,30, p=0,002] (γ) μιλούν συ-

νεχώς και εισβάλλουν στις συζητήσεις των άλλων [F(1,88)=3,98, p=0,050]. Στατιστι-

κά σημαντική κύρια επίδραση της Ηλικίας (F(2,89)=4,80, p=0,011) διαπιστώθηκε 

στην ερώτηση αν το παιδί με ΔΕΠΥ είναι ασυνεπές στις υποχρεώσεις του στο σχο-

λείο λόγω της διαταραχής και  όχι λόγω τεμπελιάς. Τέλος, διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική κύρια επίδραση της Ειδικότητας [F(2,89)=3,44,  p=0,037] στην ερώτηση, 

αν τα παιδιά με ΔΕΠΥ είναι παρορμητικά και αντιδραστικά λόγω μεγάλης αυτοπε-

ποίθησης.  

Στην κατηγορία Αίτια ΔΕΠΥ - Ρόλος γονέων, δεν αναδείχθηκε καμία στατιστικά ση-

μαντική συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών. Στην κατηγορία Τρόποι παρέμβα-

σης - Αντιμετώπιση, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του Τύπου 

Σχολείου (ΣΜΕΑ και γενικής εκπαίδευσης), στην ερώτηση για το αν η τιμωρία πε-

ριορίζει την εμφάνιση συμπτωμάτων [F(2,89)=3,74, p=0,028], όπου, μετά από πολ-

λαπλές συγκρίσεις κατά Bonferroni,  διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ δασκάλων γε-

νικής και ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ (p=0,037) αλλά και μεταξύ γενικής και ειδικής 

αγωγής σε Τ.Ε. (p=0,022). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ δασκάλων ειδικής 
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αγωγής σε ΣΜΕΑ και σε Τ.Ε. (p=0,997).  

Στην κατηγορία - υποκλίμακα Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, στην ερώτηση αν ο παρα-

πάνω χρόνος που δίνουν οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη στα παιδιά με ΔΕΠΥ είναι σε 

βάρος των άλλων παιδιών, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση των 

Μεταπτυχιακών Σπουδών [F(1,88)=7,12, p=0,009]. 

Συζήτηση 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας οδηγούν στη διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί 

έχουν, σε γενικές γραμμές, θετικές στάσεις και αντιλήψεις προς τα παιδιά με ΔΕΠΥ.  

Είναι σημαντικό ότι, όπως φαίνεται από τα υψηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων στις 

υποκλίμακες Χαρακτηριστικά (62%) και Συμπτωματολογία (70%), πολλοί εκπαιδευ-

τικοί γνωρίζουν πως τα συναισθηματικά και διαπροσωπικά προβλήματα των παιδιών 

με ΔΕΠΥ στο σχολείο είναι συνοδά συμπτώματα της διαταραχής και όχι προϊόντα 

ηθελημένης συμπεριφοράς των παιδιών. Αναμενόμενα ευρήματα ήταν: (α) η στατι-

στική σημαντικότητα της προηγούμενης εμπειρίας με παιδί με ΔΕΠΥ, η οποία οδηγεί 

σε υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων και αρκετά μικρότερα ποσοστά απα-

ντήσεων τύπου «Δεν ξέρω», σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς χωρίς εμπειρία και (β) 

η στατιστική σημαντικότητα της ηλικίας των εκπαιδευτικών, καθώς το ποσοστό όσων 

απαντούν «Δεν ξέρω» είναι αρκετά υψηλότερο στις ηλικίες <30 ετών, σε σχέση με τις 

ηλικίες 30 – 50 ετών. Μη αναμενόμενο εύρημα, για το οποίο απαιτείται περαιτέρω 

διερεύνηση, ήταν η επίδραση του φύλου, καθώς τα ποσοστά των γυναικών που απα-

ντούν λάθος ή «Δεν ξέρω» σε κάποιες ερωτήσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερα των 

αντρών εκπαιδευτικών. Επίσης, από τα ευρήματα, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα κατο-

χής υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων (μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό στην 

ειδική αγωγή), καθώς το ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (ε.α.) που απα-

ντούν σωστά είναι σημαντικά υψηλότερο των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής. 

Στην κατηγορία Αίτια ΔΕΠΥ – Ρόλος γονέων (44%), από τις απαντήσεις των εκπαι-

δευτικών διαφαίνεται ο κίνδυνος, ορισμένες φορές, να επιρρίπτεται η ευθύνη εμφάνι-

σης των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ σε γονείς ή συναδέλφους και όχι στα πραγματικά 

αίτια της διαταραχής.  

Στην κατηγορία Τρόποι Παρέμβασης / Αντιμετώπιση (81%), οι εκπαιδευτικοί ε.α. 

δίνουν υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων και μικρότερα ποσοστά απαντήσε-

ων του τύπου «Δεν ξέρω» σε σχέση με συναδέλφους της γενικής αγωγής. Διακρίνο-

νται από θετικότερες στάσεις κυρίως ως προς τη δυνατότητα διεπιστημονικής προ-

σέγγισης, τη γνώση των επιπτώσεων της φαρμακευτικής αγωγής καθώς και τη σαφή 

προτίμηση τοποθέτησης των παιδιών σε μονάδες γενικής εκπαίδευσης, με εξατομι-

κευμένα προγράμματα και δομημένες συνθήκες μάθησης που στοχεύουν στη βελτίω-

ση της συμπεριφοράς και των επιδόσεων των παιδιών. 

Στην κατηγορία – υποκλίμακα Αντιλήψεις, το ποσοστό των εκπαιδευτικών με μετα-
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πτυχιακές σπουδές στην ε.α. που απαντούν σωστά είναι αρκετά μεγαλύτερο του αντί-

στοιχου ποσοστού εκπαιδευτικών χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές.  

Στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από τη φτωχή βιβλιογραφία, το θέμα αυτό τώρα αρχίζει 

να ερευνάται και πρόσφατα άρχισε να αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος του εκ-

παιδευτικού στον εντοπισμό, τη διάγνωση και τη δημιουργία υποστηρικτικού πλαισί-

ου, όπου το παιδί βιώνει επιτυχίες και αναπτύσσει κίνητρα (Κάκουρος, Ζουρνατζής, 

Παπαηλιού, & Καραμπά, 2003). Τα ευρήματα αυτής της έρευνας συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα ευρήματα των ερευνών της Καραγρηγορίου (2003), των Κάκουρου, και 

συν., (2006) και των Αντωνοπούλου, Σταμπολτζή, Κουβαβά (2010). Στις έρευνες των 

Avramidis & Norwich (2002), Bussing, Gary, Leon, Garvan, & Reid., (2002), Poulou 

και Norwich (2002), Campbell, Gilmore, & Cuskelly (2003), Sherman, Rasmussen, & 

Baydala (2008) κ.ά., τεκμηριώνεται, παρομοίως, σημαντική συσχέτιση μεταξύ εφαρ-

μογής επιμορφωτικών προγραμμάτων, καλλιέργειας θετικότερων στάσεων και καλύ-

τερης ενσωμάτωσης των μαθητών. Ορισμένοι μόνο ερευνητές στο εξωτερικό και την 

Ελλάδα, έχουν επιχειρήσει επιμόρφωση εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη παρέμβαση 

τροποποίησης της συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠΥ (Λαμπροπούλου, 2010). 

Πρόσφατα, δημιουργήθηκαν εργαλεία παρέμβασης μέσω διαδικτύου, τόσο για τα 

παιδιά με ΔΕΠΥ όσο και για τη μελέτη των αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευ-

τικών, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Προτάσεις, που προέρχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, είναι: (α)  διαρκής 

επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής, για την διασφάλιση της παιδαγωγικής επάρ-

κειας στα πλαίσια της εξέλιξης των επιστημών – πέρα από την ιδιαίτερη βαρύτητα 

που πρέπει να δίνεται στο πρόγραμμα των βασικών σπουδών και (β) ο όρος «ΔΕΠΥ» 

να χρησιμοποιείται όχι ως «ταμπέλα» μίας διαταραχής και αφορμή διαχωρισμού αλλά 

ως αφετηρία εκμάθησης και εφαρμογής αποτελεσματικών παιδαγωγικών παρεμβά-

σεων στα πλαίσια ένταξης και ενσωμάτωσης των μαθητών. 
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 Στάσεις και απόψεις καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας σχετικά με την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση  

Γιωτόπουλος Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.08, M.Ed. 

ggiotop@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη και επεξεργασία των απόψεων των  καταρτιζο-

μένων που φοιτούν, σε χρόνο ενεστώτα, σε δημόσιο ΙΕΚ και συγκεκριμένα στο Δη-

μόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Δυτικής Αχαΐας. Οι απόψεις 

των καταρτιζομένων που αφορούν στη φοίτηση αλλά και τη μελλοντική τους αποκα-

τάσταση, παρείχαν στοιχεία σχετικά με τον θεσμό των ΔΙΕΚ και ειδικότερα τη σχέση 

και τη στάση τους αναφορικά με το μελλοντικό εργασιακό τους πλαίσιο. Ακολούθησε 

το ερευνητικό μέρος όπου παρουσιάστηκε η ταυτότητα της έρευνας, ο σκοπός και οι 

στόχοι, ενώ έγινε ανάλυση περιεχομένου στα ερευνητικά δεδομένα. Η έρευνα κατέ-

δειξε ότι το φύλο των καταρτιζομένων επιδρά στην επιλογή ειδικότητας,  ότι οι κα-

ταρτιζόμενοι έρχονται στο ΔΙΕΚ με σκοπό να βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο 

που σπουδάζουν παρά το υψηλό ποσοστό ανεργίας και ότι είναι γενικά ικανοποιημέ-

νοι από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 

της έρευνας και έγιναν σχετικές προτάσεις βελτίωσης. Τέλος, έκαναν  προτάσεις σχε-

τικά με το αν θα έπρεπε να αλλάξει κάτι γενικότερα, σχετικά με τον θεσμό των ΔΙΕΚ 

Λέξεις-Κλειδιά: ΔΙΕΚ, Επαγγελματική Κατάρτιση, Στάσεις 

Εισαγωγή 

Τα προγράμματα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) είναι αρκετά 

επαγγελματοποιημένα, προσανατολισμένα σε συγκεκριμένες δεξιότητες που απο-

κτούνται για κάποια ειδικότητα, συνδυάζουν θεωρητική και πρακτική γνώση, εμπλέ-

κουν τους κοινωνικούς εταίρους στη λειτουργία τους και έχουν προσφέρει ευκαιρίες 

κατάρτισης και σταδιοδρομίας σε πάρα πολλούς νέους που αποκλείονταν από κάποια 

άλλη μορφή κατάρτισης (Δαμποπούλου, 2003:165). Επιπρόσθετα τα ΙΕΚ μπορούν να 

συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας αφού οδηγούν στην εισαγωγή ενός 

ευρέος φάσματος προγραμμάτων για επανακατάρτιση και απόκτηση βασικών δεξιο-

τήτων (Κωτσίκης, 2000:99). 

Σύμφωνα με τον Βούτσινο και συν. (1994), στην Ελλάδα τα ΙΕΚ επιβεβαίωσαν τις 

προσδοκίες ύπαρξής τους καθώς: α) απορρόφησαν ήδη ένα σημαντικό μέρος των α-

πόφοιτων των γενικών λυκείων που δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν να συνεχί-

σουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) πρόσφεραν στους νέους αυτούς επαγγελματι-

κή διέξοδο μέσω μιας τυπικής κατάρτισης, που για πρώτη φορά καθιερώθηκε στην 

Ελλάδα και η οποία φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε θετικά στις σύγχρονες απαιτήσεις 

του κόσμου της εργασίας και γ) έδωσαν στους αποφοίτους ΤΕΣ, ΤΕΛ και ΕΠΛ, κα-

θώς και σε ανέργους ή εργαζόμενους ενήλικες την ευκαιρία να συμπληρώσουν και να 
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εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες, ώστε να α-

νταποκριθούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Βού-

τσινος και συν., 1994). Συνεπακόλουθα, τα ΙΕΚ παρέχουν συγχρόνως στους καταρτι-

ζόμενους μια επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση όχι μόνο στην ελληνική 

αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (Κωτσίκης, 2000:275). 

Ερευνητικό μέρος 

Η προσέγγιση και η ανάπτυξη της ερευνητικής εργασίας, με σκοπό τη διερεύνηση 

των απόψεων και των στάσεων των καταρτιζομένων σχετικά με την επαγγελματική 

τους αποκατάσταση, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

και online συμπλήρωσής του από ιστοσύνδεσμο που δόθηκε στους καταρτιζόμενους. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο «είναι ένα ευ-

ρέως διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που 

παρέχει δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα» (Wilson & McLean, 1994 στο Cohen 

και συν., 2008:414). Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε το ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο 

(Cohen και συν., 2008:418) αποτελούμενο από 21 ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα), εκ 

των οποίων, 19 δομημένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις και 2 μη δομημένες, ανοικτού 

τύπου ερωτήσεις, προκειμένου «οι συμμετέχοντες να απαντήσουν ελεύθερα διατυπώ-

νοντας τη γνώμη ή την άποψή τους» (Cohen και συν., 2008:419). Από τους 74 συνολι-

κά καταρτιζόμενους που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας, οι 68 συμμετείχαν 

στη συμπλήρωσή του. Ποσοστό συμμετοχής: 91,89%. Οι πρώτες 10 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου είναι γενικού τύπου και έχουν ως σκοπό να σχηματίσουν το γενικό 

προφίλ του ερωτώμενου. Οι υπόλοιπες 11 ερωτήσεις αποτελούν τον πυρήνα της έ-

ρευνας, αφού πραγματεύονται τις απόψεις τους σχετικά με τον θεσμό των ΔΙΕΚ σε 

συνδυασμό με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των καταρτι-

ζομένων σχετικά με την μελλοντική εργασιακή τους αποκατάσταση. Ειδικότερα διε-

ρευνάται η παρούσα στάση τους σχετικά με τη φοίτησή τους στα ΔΙΕΚ και εάν θεω-

ρούν ότι τελειώνοντας τις σπουδές τους και έχοντας αποκτήσει την πιστοποίηση (Δί-

πλωμα) θα μπορέσουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Τα ερευνη-

τικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έως τώρα μελέτη είναι: 

• Το φύλο των καταρτιζομένων, επιδρά στην επιλογή ειδικότητας; 

• Οι καταρτιζόμενοι – τελειώνοντας το ΔΙΕΚ – θεωρούν ότι θα έχουν γρήγορα 

επαγγελματική αποκατάσταση; 

• Σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι δεν θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκα-

τάσταση, σε ποιους λόγους θα οφείλεται αυτό; 

• Υπάρχει σχετική ικανοποίηση από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ; 
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• Θεωρούν ότι μπορεί ή ότι θα έπρεπε να αλλάξει κάτι γενικότερα σχετικά με το 

θεσμό των ΔΙΕΚ; 

Αποτελέσματα έρευνας 

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 68. Εξ’ αυτών 45 ήταν γυναί-

κες και 23 ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία ανήκει στο ηλικιακό φάσμα 19 – 20 ετών (ει-

κόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Ηλικίες καταρτιζομένων 

Στην ερώτηση (ερ.) 3 «Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα Δ.ΙΕΚ / τη φοί-

τηση στα Δ.ΙΕΚ;» 49 άτομα ή 73,1% απαντούν από φίλο/φίλη, γνωστό, 16 άτομα ή 

23,9% απαντούν από το internet, 9 άτομα ή 13,4% απαντούν από το facebook, ενώ 6 

άτομα ή 9% απαντούν από εφημερίδα. Στην ερ. 4 «Τι τύπο Λυκείου έχεις τελειώσει;» 

47 άτομα ή 69,1% απαντούν Γενικό Λύκειο (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Τύπος Λυκείου από το οποίο οι καταρτιζόμενοι έχουν αποφοιτήσει 

Στην ερ. 10 στην εικόνα 3 φαίνεται ο Μ.Ο. του απολυτηρίου Λυκείου των καταρτιζο-

μένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι 3 άτομα έχουν Μ.Ο. από 8 – 10 και ακόμη 3 άτομα 

από 18 – 20. 
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Εικόνα 3: Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Απολυτηρίου Λυκείου 

Στην ερ. 6 «Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει;» φαίνονται τα α-

ποτελέσματα αναλυτικά στην εικόνα 4. Βλέπουμε ότι η απάντηση 3ο Επιστημονικό 

πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) απουσιάζει εντελώς ενώ ΓΕΛ (στα 5 επιστημονικά 

πεδία) έχει τελειώσει το 77,9% σε σχέση με τα άτομα που έχουν τελειώσει ΕΠΑΛ 

(Άλλο), ήτοι 22,1%. 

 

Εικόνα 4: Ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου με την οποία οι καταρτιζόμενοι έχουν α-

ποφοιτήσει 

Στην ερ. 5 οι μισοί καταρτιζόμενοι μένουν στην έδρα ή κοντά στην έδρα του ΔΙΕΚ 

(εικόνα 5), ενώ το 39,7% έρχεται καθημερινά από την Πάτρα ή τα περίχωρά της.  

 

Εικόνα 5: Τόπος μόνιμης κατοικίας των καταρτιζομένων 

Στην ερ. 7 «Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;» 8 άτομα απαντούν ότι την 

έχουν τελειώσει ή ποσοστό 11,8%, 4 έχουν τελειώσει ΑΕΙ και 4 έχουν τελειώσει Α-

ΤΕΙ. Τα πτυχία τους είναι (ερ. 8): Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομία Διοίκηση, Παιδα-
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γωγικές Σπουδές, Φιλολογία, ΑΤΕΙ Ιατρικών εργαστηρίων, ΑΤΕΙ Δημοσίων σχέσεων 

και επικοινωνίας, ΑΤΕΙ Λογιστικής και ΑΤΕΙ Οικολογίας και Περιβάλλοντος. Από 

τους 8 παραπάνω στην ερώτηση (ερ. 9) «Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις στα 

ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;» οι 5 απαντούν ότι το κά-

νουν για δικούς τους προσωπικούς λόγους, οι 2 απαντούν «Δεν μπορώ να βρω δου-

λειά σχετική με το πτυχίο / δίπλωμα τριτοβάθμιας που κατέχω». Οι 4 απόφοιτοι ΑΤΕΙ 

σπουδάζουν στην ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου, ενώ οι 4 απόφοιτοι ΑΕΙ σπουδά-

ζουν στην ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων. Και οι 8 είναι γυναίκες. Οι ειδικό-

τητες που σπουδάζουν οι καταρτιζόμενοι φαίνονται στον πίνακα 1. 

Ειδικότητες Καταρτιζόμενοι 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 23 

Βοηθός Φαρμακείου 17 

Τεχνικός Η/Υ 8 

Στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών 3 

Τεχνικός Τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλο-

ξενίας 
9 

Στέλεχος υπηρεσιών αερομεταφοράς 8 

Πίνακας 1. Ερ. 11. Ειδικότητα καταρτιζομένων 

Στην ερώτηση 12 «Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι;» 36 άτομα ή το 52,9% απαντούν 

Γ’ Εξάμηνο, ενώ 32 άτομα ή το 47,1% απαντούν Α’ Εξάμηνο. Στον πίνακα 2 φαίνο-

νται οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης ειδικότητας που σπουδάζουν. 

Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που σπουδά-

ζεις; 
Ποσοστό 

Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε 72,30% 

Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι 

αυτό επέλεξα αυτήν την ειδικότητα 
12,30% 

Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός 7,75% 

Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει 

στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο 
2,55% 

Άλλη ειδικότητα ήθελα αλλά έτυχε αυτή 2,55% 

Γιατί είναι μια σχολή που μπορεί να έχει ανταπόκριση σε άμε-

ση επαγγελματική αποκατάσταση (ειδ. Βοηθός Φαρμακείου) 

2,55% 

Πίνακας 2. Ερ. 13. Λόγοι επιλογής της ειδικότητας που σπουδάζουν 

Στην ερ. 14 «Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που ήθε-

λες έτσι κι αλλιώς να σπουδάσεις;» 46 άτομα ή 67,6% απαντούν Ναι, ενώ 22 άτομα ή 

32,4% απαντούν Όχι. Σύμφωνα με τον πίνακα 3, φαίνονται οι λόγοι για τους οποίους 

δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στην πρώτη τους επιλογή. 

Αν απάντησες όχι στην ερώτηση 14, γιατί δεν ξεκίνησες να 

σπουδάζεις στην πρώτη σου επιλογή; 
Ποσοστό 

Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που 

είχαν πιο πολλά μόρια 
31,8% 
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Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των επι-

λογών μου 
31,8% 

Δεν δημιουργήθηκε η ειδικότητα / το τμήμα 31,8% 

Πίνακας 3. Ερ. 15. Λόγοι που δεν σπουδάζουν στην πρώτη τους επιλογή 

Στην ερ. 16 «Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε Δ.ΙΕΚ.;» 52 άτομα ή 76,5% απαντούν Ναι, 

ενώ 16 άτομα ή 23,5% απαντούν Όχι. Στην ερ. 17 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω 

ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;» 11 άτομα από τα 16 θεωρούν ότι υπάρχει ελλιπής 

ενημέρωση. Στην ερ. 18 «Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου στο 

Δ.ΙΕΚ σε επίπεδο σπουδών;» οι απαντήσεις φαίνονται στην εικόνα 6.  

 

Εικόνα 6: Έκφραση ικανοποίησης από την μέχρι τώρα φοίτησή στο Δ.ΙΕΚ σε επίπεδο 

σπουδών 

Στην ερ. 19 «Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα 

έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;» 37 

άτομα απαντούν Ναι, ενώ 31 άτομα απαντούν Όχι (εικόνα 7). Ενδιαφέρον παρουσιά-

ζει το γεγονός ότι στο Ναι η ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου έχει ποσοστό 76,5%,  η 

ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 74%, ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες είναι σχε-

δόν μοιρασμένες στο Ναι και στο Όχι, με το Ναι να υπερτερεί για λίγο. Διαφαίνεται 

ότι έρχονται με σκοπό να βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν στο 

ΔΙΕΚ.  

 

Εικόνα 7: Ύπαρξη ή όχι άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με το πέρας των σπου-

δών 

Στην ερ. 20 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν 
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θα βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;» 28 άτομα από τα 32  

απαντούν «Λόγω ανεργίας», ενώ 3 άτομα απαντούν «Λόγω αλλαγής στις απόψεις μου 

σχετικά με το αντικείμενο που σπουδάζω» (εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8: Λόγοι μη ύπαρξης άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με το πέρας των 

σπουδών 

Στην ερ. 21 «Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο Δ.ΙΕΚ που 

σπουδάζεις, είτε γενικά στα Δ.ΙΕΚ;» δόθηκαν συνολικά 44 απαντήσεις. Από αυτές, 14 

άτομα ή 31,8% απάντησαν ότι υπάρχουν ελλείψεις τόσο σε εξοπλισμό στα εργαστή-

ρια όσο και στους χώρους διδασκαλίας καθώς επίσης υπογράμμισαν και την έλλειψη 

θέρμανσης καθόσον τα καλοριφέρ δεν λειτουργούν.  

Συμπεράσματα 

Διαφαίνεται από την έρευνα ότι κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά 

εργασίας, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των φύλων (Chisholm, 1993) όπου  «συ-

νήθως τα αγόρια τείνουν να επιλέγουν επαγγέλματα και ειδικότητες σπουδών που θεω-

ρούνται πιο ‘ανδρικά’ και βέβαια το αντίστροφο ισχύει και για τα κορίτσια» (Φωτακί-

δου, 2011: 66-67). Στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώνονται τα πιο πάνω, διότι στην 

ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου είναι 1 άνδρας και 22 γυναίκες (95,7%), και στην 

ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων είναι 5 άνδρες και 12 γυναίκες (70,6%). Αντί-

θετα στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ είναι 7 άνδρες (87,5%) και 1 γυναίκα. 

Σύμφωνα με τη Σάφαλου (2010) «οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας θα καθορί-

σουν την επιλογή των ειδικοτήτων και τον αριθμό των τμημάτων» (Σάφαλου, 

2010:109). Έχοντας ακούσει για την ειδικότητα που σπουδάζουν (72,3%) και η οποία 

ήταν πρώτη τους επιλογή (72,1%), ενημερώθηκαν σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους ως καταρτιζόμενοι (76,5%) και είναι ικανοποιημένοι «αρκετά» 

(41,2%) και «πολύ» (36,8%). Θεωρούν ότι τελειώνοντας το ΔΙΕΚ θα βρουν άμεσα 

εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν (54,4%) ενώ αυτοί που απαντούν αρνητικά 

(45,6%) δεν θεωρούν ότι θα βρουν γρήγορα εργασία λόγω ανεργίας (87,5%). 

Επιπρόσθετα, στις προτάσεις βελτίωσης του ΔΙΕΚ που σπουδάζουν ή γενικότερα, 14 

άτομα από τα 44 (31,8%) απάντησαν ότι ο εξοπλισμός των αιθουσών και των εργα-

στηρίων είναι ελλιπής ενώ η κεντρική θέρμανση είναι ανύπαρκτη. Επτά άτομα ή 

15,9% απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το όριο των απουσιών, ενώ 3 ά-
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τομα ή 6,8% ζήτησαν βιβλία για την ειδικότητα καθώς και «διόρθωση στο βιβλίο της 

πιστοποίησης διότι υπάρχουν πολλά λάθη». Τέλος, επισημαίνεται ότι 8 καταρτιζόμενοι 

είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι για 

δικούς τους προσωπικούς λόγους (62,5% - ερ. 9) επέλεξαν να σπουδάσουν στο ΔΙΕΚ.  

Πρόταση 

Η ύπαρξη «γραφείου διασύνδεσης των ΙΕΚ με την αγορά εργασίας» (Μανατάκης, 

2007) θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες με τη χρήση ερωτηματολογίων προς 

τους αποφοίτους ΔΙΕΚ και τη δημιουργία προφίλ εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο 

οι ίδιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως υπάρχουν 

και είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, καθώς και στους εργοδότες οι οποίοι θα 

μπορούν να βρουν τα ειδικευμένα άτομα που πιθανόν να τους χρειάζονται στην επι-

χείρησή τους. 
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ΙΕΚ: Ο ρόλος του φύλου σε αυτή την επιλογή και οι επιρροές του κοινωνικού περιβάλ-

λοντος. Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: ΕΑΠ. 

Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των καταρτιζομένων του 

ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας. 

1. Φύλο *  

Άνδρας 

Γυναίκα 

2. Ηλικία (σε έτη) *   

18-19 

19-20 

21-22 

23-25 

25-30 

30-35 

Άλλο: 

3. Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα ΙΕΚ / τη φοίτηση στα ΙΕΚ; 

Φίλο/Φίλη, Γνωστό 

Internet 

Facebook 

Εφημερίδα 

email 

Τηλεόραση / Ραδιόφωνο 

Άλλο: 

4.Τι τύπο Λυκείου έχεις τελειώσει;   

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) - Τεχνικό Λύκειο 

Πολυκλαδικό Λύκειο 

Εκκλησιαστικό Λύκειο 

Άλλο: 

5. Που μένεις μόνιμα; *  

Πάτρα και περίχωρα  

Αίγιο και περίχωρα  

Κ. Αχαΐα και περίχωρα  

Καλάβρυτα  

Πύργο και περίχωρα (Ν.Ηλείας) 

Αιτωλοακαρνανίας  

Άλλο: 

6. Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει; *  

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές) 

2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές) 

3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) 

4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές) 

5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής) 

Άλλο:  

7. Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;  

ΑΤΕΙ 
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ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Άλλο: 

8. Εάν απάντησες ότι είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ποια ειδικότητα 

(δίπλωμα, πτυχίο) κατέχεις;  

9. Για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις 

στα ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;  

Δεν μπορώ να βρω δουλειά σχετική με το πτυχίο τριτοβάθμιας που κατέχω  

Δεν με ενδιαφέρει να εξασκήσω επάγγελμα σχετικό με το πτυχίο / δίπλωμά 

μου Άκουσα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζω και μου άρεσε  

Το κάνω για δικούς μου προσωπικούς λόγους 

Άλλο: 

10. Ποιος ήταν ο Μ.Ο. του απολυτηρίου Λυκείου;  

8 - 9,99 

10 - 11,99 

12 - 13,99 

14 - 15,99 

16 - 17,99 

18 - 20 

Άλλο:  

11. Ποια ειδικότητα σπουδάζεις; *  

12. Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι; *  

Α' Εξάμηνο 

Β' Εξάμηνο 

Γ' Εξάμηνο 

Δ' Εξάμηνο 

Ε' (Πρακτική Άσκηση) 

13. Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που σπουδάζεις;  

Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε 

Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός 

Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / 

Τεχνικό Λύκειο 

Γιατί ήθελα να αλλάξω ειδικότητα και να μην συνεχίσω σε αυτήν που είχα 

τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο 

Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι αυτό επέλεξα 

αυτήν την ειδικότητα 

14. Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που ήθελες έτσι 

κι αλλιώς να σπουδάσεις;  

Ναι 

Όχι 

15. Αν απάντησες όχι στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί δεν ξεκίνησες να σπουδάζεις 

στην πρώτη σου επιλογή;  

Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που είχαν πιο πολ-

λά μόρια 

Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των επιλογών μου 

Άλλο:  

16. Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρε-

ώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε .ΙΕΚ.;  

Ναι 

1294

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Όχι 

17. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;  

18. Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου στο  ΙΕΚ σε επίπεδο 

σπουδών; 

Κλίμακα 1 έως 5. 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ. 

19. Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα έχεις άμεση 

επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;  

Ναι 

Όχι 

20. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν θα 

βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;  

Λόγω ανεργίας 

Λόγω αλλαγής στις απόψεις μου σχετ. με το αντικείμενο που σπουδάζω 

Άλλο:  

21. Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο ΙΕΚ που σπουδά-

ζεις, είτε γενικά στα ΙΕΚ; 
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Στάσεις των μαθητών του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού απέναντι στη μη 

λεκτική επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον  

Παντελής Κατηνιώτης 

Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών 

katiniotis.p@e-arsakeio.gr  

Περίληψη 

Η μη λεκτική επικοινωνία αποτελεί τη διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών και συ-

ναισθημάτων σε άλλα άτομα, δίχως τη χρήση του λόγου. Σήμερα, έχει αναγνωριστεί 

πως ο ρόλος της είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, γιατί συμπληρώνει και διευκολύνει τη 

λεκτική επικοινωνία, ελέγχει τα συναισθήματα των ανθρώπων και μεταφέρει μηνύ-

ματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με τον λόγο. Στο σχολικό περιβάλλον, η επι-

τυχής έκφραση και αποκωδικοποίηση των μη λεκτικών μηνυμάτων συμβάλλει καθο-

ριστικά στην προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας και στη διαμόρφωση υγιών δια-

προσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, η πλειονότητα των 139 μαθητών 

του δείγματος θεωρεί ότι τα μη λεκτικά μηνύματα είναι πιο σημαντικά από τα μηνύ-

ματα που παράγονται μέσω του λόγου. Οι στάσεις και οι αντιδράσεις των δύο φύλων 

απέναντι σε ποικίλα θέματα που άπτονται της επικοινωνίας στο χώρο του σχολείου 

διαφέρουν σημαντικά, με τα κορίτσια να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα αγόρια 

στις μη λεκτικές αντιδράσεις.    

Λέξεις-Κλειδιά: μη λεκτική επικοινωνία, σχολικό περιβάλλον, στάσεις μαθητών. 

Εισαγωγή 

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο επηρεάζει 

τη συμπεριφορά, τη νοητική κατάσταση ή τα συναισθήματα κάποιου άλλου, χρησι-

μοποιώντας ένα ή περισσότερα μη λεκτικά κανάλια. Τα μη λεκτικά μηνύματα στους 

ανθρώπους εκπέμπονται από τρεις βασικές πηγές. Την πρώτη πηγή αποτελεί η γενική 

εντύπωση που δημιουργεί το άτομο (φυσική εμφάνιση, εκφράσεις προσώπου, βλέμ-

μα, χειρονομίες, στάση του σώματος, έκταση του ζωτικού χώρου, κ.ά.). Η δεύτερη 

πηγή περιλαμβάνει τα μη λεκτικά στοιχεία του λόγου (ταχύτητα ροής του λόγου, 

σταθερότητα και ένταση της φωνής). Στην τρίτη πηγή ανήκουν τα μηνύματα που με-

ταδίδονται από την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση του χώρου στον οποίο το άτομο 

κατοικεί, εργάζεται και διασκεδάζει (Παπαδάκη–Μιχαηλίδη, 1996).  

Σύμφωνα με τον Wainwright (1992), το 90% της διαπροσωπικής επικοινωνίας διεξά-

γεται μέσω της μη λεκτικής οδού.  Στο σχολικό περιβάλλον, έχει διαπιστωθεί ότι η μη 

λεκτική συμπεριφορά ευθύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό για την καλλιέργεια αρνητικού 

συναισθηματικού κλίματος στην τάξη (93%) σε σύγκριση με τη λεκτική επικοινωνία 

(7%) (Βρεττός, 2002). Η επίγνωση από τον εκπαιδευτικό του ρόλου που διαδραματί-

ζει η μη λεκτική συμπεριφορά συνεισφέρει στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στην 
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τάξη και στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών του.  

Πολύ σημαντικό στοιχείο σχετικά με τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος στο σχολι-

κό περιβάλλον αποτελεί η ικανότητα των καθηγητών να αποκωδικοποιούν με επιτυ-

χία τις μη λεκτικές συμπεριφορές των μαθητών τους. Η λεγόμενη «διαίσθηση» είναι 

η ικανότητα λεπτομερούς αποκωδικοποίησης των σημάτων που εκπέμπονται από τα 

μη λεκτικά κανάλια επικοινωνίας. Ο «διαισθητικός δάσκαλος» καταλαβαίνει πότε οι 

μαθητές του λένε ψέματα, ερμηνεύοντας τις νευρικές και αγχώδεις κινήσεις τους, ενώ 

εντοπίζει με επιτυχία τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ της λεκτικής 

και της μη λεκτικής τους επικοινωνίας (Παπαδάκη–Μιχαηλίδη, 1996).   

Αδιαμφισβήτητα, το πρόσωπο αποτελεί τον καθρέπτη της ψυχοσυναισθηματικής και 

πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου. Μέσα στη σχολική τάξη, οι εκφράσεις του 

προσώπου των μαθητών τροφοδοτούν την επικοινωνία και για αυτό είναι ανάγκη ο 

εκπαιδευτικός να έχει την ικανότητα να τις αποκωδικοποιεί σωστά και, ταυτόχρονα, 

να είναι σε θέση να ελέγχει τις δικές του (Βρεττός, 1994). Η οπτική επαφή αποτελεί 

ακόμα έναν παράγοντα που συντελεί  στη δημιουργία καλής ατμόσφαιρας στη σχολι-

κή τάξη. Το βλέμμα του εκπαιδευτικού αποτελεί σημαντικό μέσο ενθάρρυνσης των 

μαθητών και δηλώνει ενδιαφέρον και προσοχή προς αυτούς. Από την άλλη, αν και το 

βλέμμα χρησιμοποιείται από πολλούς εκπαιδευτικούς για την επίλυση συγκρούσεων 

και την επιβολή πειθαρχίας, μπορεί να προκαλέσει μη επιθυμητά αποτελέσματα, ό-

πως είναι η αποθάρρυνση των μαθητών ή η δημιουργία ενός «πολεμικού» κλίματος 

στην τάξη (Μπαραλός & Φωτοπούλου, 2012).  

Εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες για τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος στην 

τάξη και την προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας αποτελούν οι χειρονομίες του 

διδάσκοντα και η στάση του σώματός του. Ένας εκπαιδευτικός που είναι παραστατι-

κός, αλλά όχι υπερβολικός, στις κινήσεις του τραβάει την προσοχή των μαθητών, 

διευκολύνει τη μάθηση και καλλιεργεί θετικό κλίμα στην τάξη, σε αντίθεση με τον 

καθηγητή που εμφανίζεται δύσκαμπτος στις κινήσεις του (Αμπράζη, 2007). Ο ρόλος 

της παραγλωσσικής επικοινωνίας είναι, επίσης, σημαντικός, εφόσον ο τρόπος με τον 

οποίο μιλούν ο καθηγητής και οι μαθητές μπορεί να μεταφέρει περισσότερα μηνύμα-

τα από το περιεχόμενο της ομιλίας τους (Παπαδάκη–Μιχαηλίδη, 1996). Για παρά-

δειγμα, ένας μαθητής που κάνει σιωπηλές παύσεις και επαναλαμβάνει λέξεις μπορεί 

να είναι ελλιπώς προετοιμασμένος ή να έχει έντονο άγχος (Αμπράζη, 2007).  

Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών αποτελούν μια σημαντική διάσταση του 

κλίματος της τάξης. Οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις δημιουργούν εσωτερικά κίνη-

τρα στους μαθητές για ακαδημαϊκή επιτυχία, διότι διαμορφώνουν υποστηρικτικό μα-

θησιακό περιβάλλον (Jacobson, 2000). Ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι, όταν οι μαθη-

τές χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτικούς φιλικούς απέναντί τους και διατεθειμένους 

να τους υποστηρίξουν, τότε παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ενδιαφέροντος για τις σχο-

λικές δραστηριότητες (Booker, 2004).  

Τέλος, το στυλ διδασκαλίας αποτελεί έναν άλλο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει 
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το κλίμα στην τάξη και την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Έχει τεκμη-

ριωθεί επιστημονικά ότι η ομαδοκεντρική διδασκαλία ενισχύει την ακαδημαϊκή μά-

θηση και τις διαπροσωπικές σχέσεις (Dunne & Bennett, 1990). Σύμφωνα με ευρήμα-

τα ερευνών, το δημοκρατικό στυλ διδασκαλίας, που βασίζεται στο συνεργατικό κλί-

μα, έχει θετικότερα αποτελέσματα στην μάθηση και εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ικα-

νοποίησης των μαθητών, σε σύγκριση με το αυταρχικό στυλ διδασκαλίας (Ματσαγ-

γούρας, 2005).  

Μεθοδολογία της έρευνας  

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών της Β΄ και της Γ΄ 

Τάξης του Γυμνασίου απέναντι σε θέματα που αφορούν στη μη λεκτική επικοινωνία 

και στην αποδιδόμενη σημασία των μη λεκτικών εκδηλώσεων και εκφράσεων σε σύ-

γκριση με τις λεκτικές τόσο στη σχολική, όσο και στην εξωσχολική ζωή. Η έρευνα 

διεξήχθη από τον γράφοντα σε συνεργασία με ομάδα 6 μαθητών της Β΄ και της Γ΄ 

Τάξης, κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016, με δείγμα 139 μαθητές έξι τμημάτων του 

Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού (τριών της Β΄ και τριών της Γ΄ τάξης). Πρόκειται 

για μια μελέτη περίπτωσης, εφόσον δεν επιδιώκεται η γενίκευση των συμπερασμάτων 

στον συνολικό πληθυσμό των μαθητών, και έχει το χαρακτήρα έρευνας δράσης. Από 

τα 139 ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν στους μαθητές επεστράφησαν συμπληρω-

μένα όλα. Όσον αφορά στο φύλο, το 57%  ήταν κορίτσια (79 άτομα) και το 43% ήταν 

αγόρια (60 άτομα). Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια 

μαθημάτων του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος.  

Μοναδικό ψυχομετρικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε το «Ερωτηματολόγιο Μη 

Λεκτικής Επικοινωνίας στο Σχολικό Περιβάλλον», που κατασκευάστηκε από τον 

γράφοντα σε συνεργασία με τη συμμετέχουσα στην έρευνα ομάδα μαθητών. Στην 

αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα για τους σκοπούς της έ-

ρευνας. Στα πρώτα 6 θέματα, οι μαθητές κλήθηκαν να δηλώσουν πόσο συχνά οι μη 

λεκτικές εκφράσεις υπερισχύουν των λεκτικών σε περιστάσεις που αφορούν στις δια-

προσωπικές σχέσεις γενικά. Στα επόμενα 7 θέματα ζητήθηκε από τους μαθητές να 

δηλώσουν εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με απόψεις που αφορούν στη σύγκριση της 

λεκτικής με τη μη λεκτική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου και, κυρίως, να συ-

γκρίνουν τα παιδαγωγικά αποτελέσματα της διδασκαλίας των παραστατικών και εκ-

φραστικών καθηγητών με εκείνα των συναδέλφων τους που δε χρησιμοποιούν τη μη 

λεκτική επικοινωνία. Σε όλα τα ανωτέρω θέματα χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια κλίμακα 

απαντήσεων, η οποία κυμαίνεται στα 6 πρώτα από «ποτέ ή σχεδόν ποτέ» έως «πάντα 

ή σχεδόν πάντα» και στα 7 επόμενα από «Διαφωνώ απόλυτα» έως «Συμφωνώ απόλυ-

τα». Το τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου περιλάμβανε 7 ερωτήσεις που σχετί-

ζονταν με καταστάσεις από την προσωπική και σχολική ζωή των μαθητών στις οποίες 

θα έπρεπε να αντιδράσουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο (λεκτικό ή μη λεκτικό). Σε 

καθεμία από τις 7 ερωτήσεις υπήρχε μια ξεχωριστή ομάδα πιθανών απαντήσεων από 

τις οποίες οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές κλήθηκαν να δηλώσουν μόνο αυτή 

που τους εκφράζει περισσότερο. 
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Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Ως προς την πρώτη ομάδα των ερωτήσεων που αφορούν στις στάσεις των μαθητών 

απέναντι στη μη λεκτική επικοινωνία, τόσο γενικά όσο και στο χώρο του σχολείου, η 

ανάλυση των ευρημάτων ανέδειξε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Συγκεκριμένα, 3 

στους 4 μαθητές (ποσοστό 76%) δήλωσαν πως συχνά ή πάντα «τα μηνύματα που εκ-

πέμπει κάποιος μέσω της έκφρασης του προσώπου του και της στάσης του σώματός 

του είναι πιο ειλικρινή από εκείνα που προκύπτουν από τα λόγια του» (σχήμα 1). Στο 

θέμα για το εάν είναι πιο σημαντικό το πώς λέει κάποιος κάτι, από το τι λέει, πάνω 

από τους μισούς μαθητές δήλωσαν «συχνά» ή «διαρκώς» (57%), ενώ το 17% «σπά-

νια» ή «ποτέ» (σχήμα 1).  

  

Σχήμα 1:  Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 

139 μαθητών της έρευνας, στα θέματα: «Τα μηνύματα που εκπέμπει κάποιος μέσω της 

έκφρασης του προσώπου του και της στάσης του σώματός του είναι πιο ειλικρινή από 

εκείνα που προκύπτουν από τα λόγια του» και «Είναι πιο σημαντικό το πώς λέει κά-

ποιος κάτι, από το τι λέει». 

Ως σημαντικά κρίνονται και τα ευρήματα σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 9 στους 10 

μαθητές δήλωσαν πως «απόλυτα» ή «μάλλον» συμφωνούν με τις απόψεις ότι ένας 

εκφραστικός στο πρόσωπο και παραστατικός στις κινήσεις του καθηγητής μπορεί να 

διδάξει καλύτερα και είναι σε θέση να δημιουργήσει καλύτερο κλίμα στην τάξη από 

έναν μη εκφραστικό και παραστατικό συνάδελφό του (σχήμα 2).  

   

Σχήμα 2:  Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 

139 μαθητών της έρευνας, στα θέματα: «Ένας εκφραστικός στο πρόσωπο και παραστα-

τικός στις κινήσεις του καθηγητής μπορεί να διδάξει καλύτερα από έναν μη εκφραστικό 

και παραστατικό συνάδελφό του.» και «Ένας εκφραστικός στο πρόσωπο και παραστα-

τικός στις κινήσεις του καθηγητής είναι σε θέση να δημιουργήσει καλύτερο κλίμα στην 

τάξη από ό,τι ένας μη εκφραστικός και παραστατικός συνάδελφός του.». 
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Ενδιαφέροντα ευρήματα προέκυψαν και κατά ανάλυση των ερωτήσεων που αφορούν 

στις λεκτικές και μη λεκτικές αντιδράσεις σε διάφορες περιστάσεις της σχολικής ζω-

ής, ανάλογα με το φύλο. Καταρχάς, και τα αγόρια  και τα κορίτσια επέλεξαν το χαμό-

γελο και την αίσθηση του χιούμορ ως το πρώτο πράγμα που θα τα παρακινούσε να 

πλησιάσουν και να κάνουν φίλο/η τους έναν/μία καινούργιο/α συμμαθητή/ήτριά τους 

(ποσοστά 47% και 49%, αντίστοιχα) (σχήμα 3).  Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε πως το 

βλέμμα και η εκφραστικότητα του προσώπου αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο προσέγ-

γισης για τα κορίτσια από ό,τι για τα αγόρια (23% και 13%, αντίστοιχα). Από την άλ-

λη, τετραπλάσιο ποσοστό αγοριών σε σύγκριση με εκείνο των κοριτσιών δήλωσαν 

πως το πρώτο πράγμα που θα τα παρακινούσε να κάνουν φίλο τους έναν καινούργιο 

συμμαθητή τους είναι η εξωτερική εμφάνιση και η ενδυμασία (σχήμα 3).   

     

Σχήμα 3:  Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 

60 μαθητών και των 79 μαθητριών της έρευνας, στο θέμα: «Το πρώτο πράγμα που θα 

με παρακινούσε να πλησιάσω και να κάνω φίλο/η μου έναν/μία καινούργιο/α συμμαθη-

τή/ήτριά μου είναι:». 

Ως προς το θέμα της επίπληξης από τους καθηγητές, διαπιστώθηκε πως τα υποτιμητι-

κά σχόλια αποτελούν τον παράγοντα που επηρεάζει περισσότερο τα αγόρια (αγόρια: 

41%, κορίτσια: 24%), ενώ το ειρωνικό ύφος αποτελεί το στοιχείο που ενοχλεί περισ-

σότερο τα κορίτσια (κορίτσια: 28%, αγόρια: 18%) (σχήμα 4). Επίσης, βρέθηκε πως το 

απειλητικό βλέμμα ενοχλεί περισσότερο τα αγόρια από ό,τι τα κορίτσια (αγόρια: 

12%, κορίτσια: 6%). Από την άλλη, τριπλάσιο ποσοστό κοριτσιών σε σύγκριση με 

εκείνο των αγοριών δήλωσαν ότι ενοχλούνται από την υψηλή ένταση και τον αυστη-

ρό τόνο της φωνής του διδάσκοντα (αγόρια: 5%, κορίτσια: 15%). Και για τα δύο φύ-

λα, η προσβολή μπροστά στους συμμαθητές αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενόχλη-

σης (αγόρια: 22%, κορίτσια: 24%) (σχήμα 4). 

  

Σχήμα 4:  Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 

60 μαθητών και των 79 μαθητριών της έρευνας, στο θέμα: «Στην περίπτωση που θα 

μου έκανε αυστηρή παρατήρηση ένας καθηγητής θα με πείραζε περισσότερο:». 
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Και στην ερώτηση: «Ποιος από τους παρακάτω είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος 

για να επιβραβεύσει ένας καθηγητής τους μαθητές του ή να τους ενθαρρύνει για να 

προσπαθήσουν περισσότερο;» διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στις απόψεις των 

δύο φύλων. Συγκεκριμένα, τα επαινετικά λόγια μπροστά στους συμμαθητές και το 

χαμόγελο με φιλικό χτύπημα στην πλάτη (ποσοστό 31% και στις δύο περιπτώσεις), 

καθώς και δευτερευόντως τα επαινετικά λόγια που εκφράζονται ιδιαιτέρως (ποσοστό 

28%) αποτελούν για τα αγόρια τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επιβρα-

βεύσει ένας καθηγητής τους μαθητές του και να ενθαρρύνει την προσπάθειά τους 

(σχήμα 5). Αντιστρόφως, για τα κορίτσια τα επαινετικά λόγια που εκφράζονται ιδιαι-

τέρως αποτελούν με διαφορά τον αποτελεσματικότερο τρόπο ενθάρρυνσης (ποσοστό 

40%) και έπονται με ίσα ποσοστά τα επαινετικά λόγια μπροστά στους συμμαθητές 

και το χαμόγελο με φιλικό χτύπημα στην πλάτη (ποσοστό 28% και στις δύο περιπτώ-

σεις) (σχήμα 5).  

     

Σχήμα 5:  Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 

60 μαθητών και των 79 μαθητριών της έρευνας, στην ερώτηση: «Ποιος από τους πα-

ρακάτω είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να επιβραβεύσει ένας καθηγητής τους 

μαθητές του ή να τους ενθαρρύνει για να προσπαθήσουν περισσότερο;». 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των συνολικών ευρημά-

των και τη σύγκριση των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τις απόψεις των 

δύο φύλων είναι τα εξής: 

1. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα μαθητών θεωρεί ότι, κατά τη 

διαδικασία της επικοινωνίας, τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσω των μη λεκτικών 

καναλιών είναι πιο σημαντικά και πιο ειλικρινή από τα μηνύματα που παράγονται 

μέσω του λόγου, τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στη ζωή γενικά. 

2. Οι στάσεις και οι αντιδράσεις των δύο φύλων απέναντι σε ποικίλα θέματα που 

άπτονται της επικοινωνίας στο χώρο του σχολείου διαφέρουν σημαντικά, με τα κορί-

τσια να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα αγόρια στις μη λεκτικές αντιδράσεις, 

ενώ τα τελευταία θεωρούν περισσότερο σημαντικά τα λεκτικά μηνύματα, σε σύγκρι-

ση με τις συμμαθήτριές τους. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις 

άλλων μελετών σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες όχι μόνο είναι πιο εκφραστικές 

από τους άνδρες, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ περισσότερο ευαίσθητες στην απο-

κωδικοποίηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς των άλλων (Παπαδάκη–Μιχαηλίδη, 
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1996).    

Τα πιο σημαντικά επιμέρους συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα έρευ-

να είναι τα ακόλουθα: 

1. Η πλειονότητα του συνόλου των μαθητών θεωρεί ότι τα μη λεκτικά μηνύματα 

είναι πιο ειλικρινή από τα λεκτικά. 

2. Η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών έχει την άποψη ότι ένας εκφραστικός 

στο πρόσωπο και παραστατικός στις κινήσεις του καθηγητής διδάσκει καλύτερα και 

δημιουργεί πιο ευχάριστο κλίμα στην τάξη από έναν λιγότερο εκφραστικό και παρα-

στατικό συνάδελφό του. 

3. Για τους μαθητές και των δύο φύλων η αίσθηση του χιούμορ και το χαμόγελο 

συναποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα που θα τους παρακινούσε να πλησιά-

σουν και να κάνουν φίλο τους έναν καινούργιο συμμαθητή τους. Η εξωτερική εμφά-

νιση παίζει σπουδαιότερο ρόλο για τα αγόρια, ενώ το βλέμμα και η εκφραστικότητα 

για τα κορίτσια. 

4. Σε περίπτωση αυστηρής παρατήρησης, τα αγόρια ενοχλούνται περισσότερο από 

τα αρνητικά λόγια και σχόλια, ενώ τα κορίτσια από το ειρωνικό ύφος του διδάσκο-

ντα. 

5. Η διατύπωση ενθαρρυντικών σχολίων σε προσωπικό επίπεδο αποτελεί για τα κο-

ρίτσια τον σημαντικότερο τρόπο επιβράβευσης των μαθητών σε σύγκριση με τα αγό-

ρια, τα οποία προτιμούν περισσότερο από τις συμμαθήτριές τους την έκφραση από 

τον εκπαιδευτικό επαινετικών σχολίων μπροστά σε όλη την τάξη. 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την άποψη 

ότι η μη λεκτική επικοινωνία δεν είναι απλώς ένα συμπλήρωμα της λεκτικής, αλλά 

αποτελεί το σημαντικότερο μέσο έκφρασης των προσωπικών μας συναισθημάτων και 

κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων. Στο σχολικό περιβάλλον, το γενικό αυ-

τό συμπέρασμα είναι δυνατό να αξιοποιηθεί για τον εμπλουτισμό του αναλυτικού 

προγράμματος με δραστηριότητες που δεν έχουν ως μοναδικό στόχο τη γλωσσική 

ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και την καλλιέργεια της ικανότητας εξωτερίκευσης των 

συναισθημάτων τους με μη λεκτικό τρόπο. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ιδιαιτέρως σημα-

ντικός καθίσταται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος δε λειτουργεί απλώς ως φο-

ρέας γνώσεων, αλλά με την εκφραστικότητα και την ικανότητά του να αποκωδικο-

ποιεί σωστά τα συναισθήματα των μαθητών του κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και 

το ενδιαφέρον τους. 
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Στοιχεία  καθολικότητας και τοπικότητας στην εικονογράφηση των λογοτεχνι-

κών βιβλίων για παιδιά με θέμα τους πρόσφυγες 

Τσούτσουβα Μαρία  

  Δρ Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. 

maritsva@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εικόνα του πρόσφυγα, τμήμα της ευρύτερης έννοιας του «άλλου», του «ξένου», 

του «διαφορετικού», αποτελεί τα τελευταία χρόνια κεντρικό θέμα λογοτεχνικών βι-

βλίων για παιδιά στα οποία αναπαρίσταται  με ρεαλιστικό τρόπο η ιστορία ενός παι-

διού που έρχεται στην Ελλάδα ή, γενικότερα, στην Ευρώπη ως πρόσφυγας από χώρες 

της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Με γνώμονα τις θεωρητικές αρχές και τη μεθο-

δολογία  της Πολιτισμικής Εικονολογίας θα επιχειρηθεί αναφορικά με την εικονο-

γράφηση αυτών των βιβλίων η ανίχνευση πιθανών κοινωνικών/ανθρωπολογικών 

σταθερών και η εξέταση του τρόπου και των τεχνικών που κατασκευάζεται η εικόνα 

του πρόσφυγα δημιουργώντας άλλοτε εικόνες καθολικότητας οι οποίες προσφέρουν 

τη δυνατότητα αναγνώρισης κοινών σημείων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και 

άλλοτε εικόνες τοπικότητας οι οποίες αντιδιαστέλλουν θετικά ή αρνητικά τον «άλ-

λον» με τον «εαυτό μας». 

Λέξεις-Κλειδιά: Πολιτισμική Εικονολογία, πρόσφυγες, εικόνες Καθολικότη-

τας/Τοπικότητας 

Εισαγωγή 

Τα λογοτεχνικά έργα αντικατοπτρίζουν ιδέες, αξίες και στάσεις, επηρεάζονται από το 

ιστορικό πλαίσιο, την κυρίαρχη ιδεολογία, τις τρέχουσες αντιλήψεις περί αισθητικής 

και αποτελούν εκφραστές και διαμορφωτές των πολιτισμικών συμφραζόμενων της 

εποχής τους. Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, αναφορικά με τις αναπαραστάσεις της ετε-

ρότητας να υιοθετούνται, να παραλλάσσονται ή και να αποδομούνται στοιχεία της 

κοινωνικής πραγματικότητας. Οι αναπαραστάσεις της εικόνας του Άλλου στα κείμε-

να προβάλλονται μέσω της κατασκευής των λογοτεχνικών χαρακτήρων και των γνω-

ρισμάτων που τους αποδίδονται, καθώς και μέσω αφηγηματικών τεχνικών, όπως το 

είδος του αφηγητή, το είδος της εστίασης, η αφηγηματική δομή και διάρθρωση της 

πλοκής, η χρονική σειρά των γεγονότων, η χρήση στοιχείων αυτοαναφορικότητας. 

Η εξέταση των ζητημάτων της ετερότητας στο πλαίσιο της Θεωρίας της Λογοτεχνίας 

αποτελεί το επίκεντρο της Πολιτισμική Εικονολογία, «Imagologie», κλάδου της Συ-

γκριτικής Γραμματολογίας (Αμπατζοπούλου, 1998· Guyard, 1988). Πρόκειται για μια 

μέθοδο ανάγνωσης και ερμηνευτικής προσέγγισης των κειμένων με στόχο τη διερεύ-

νηση του τρόπου που αντικατοπτρίζεται η πραγματικότητα και του βαθμού στον ο-

ποίο οι συγγραφείς αναπαράγουν τα συλλογικά εθνικά και πολιτισμικά στερεότυπα 

της εποχής τους, ή επιχειρούν να τα αμφισβητήσουν ή και να τα ανατρέψουν. Η ορ-

γάνωση του κειμένου εξετάζεται σε διάφορα επίπεδα, όπως των λέξεων, της ιεράρχη-

σης των σχέσεων, της πλοκής, των θεματικών μοτίβων και βασικό μεθοδολογικό ερ-

γαλείο αποτελεί η ανίχνευση των κοινωνικών ή ανθρωπολογικών σταθερών που δί-
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νουν τη δυνατότητας αναγνώρισης κοινών σημείων σε μία πολυπολιτισμική ομάδα 

(Wierlacher, 2000). Ως τέτοιες ορίζονται θεμελιώδεις λειτουργίες και συνήθειες όπως 

η γλώσσα, η θρησκεία, το φαγητό, ο έρωτας, οι κοινωνικές σχέσεις, η κατοικία, η εκ-

παίδευση, οι εργασιακές σχέσεις. Οι εικόνες που ανιχνεύονται στα κείμενα διακρίνο-

νται σε καθολικότητες, δηλαδή εικόνες που αντιστοιχούν σε συμπεριφορές με δυνατό-

τητα αναγνώρισης κοινών σημείων, τοπικότητες, δηλαδή εικόνες που αναπαράγουν 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και αντιδιαστέλλουν θετικά ή αρνητικά τον «άλλον» με 

τον «εαυτό μας», και μεικτές, δηλαδή εικόνες που εκκινούν με στοιχεία διαφορετικό-

τητας και κλείνουν με στοιχεία ομοιότητας ή το αντίστροφο. 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης έννοιας του «άλλου» και του «διαφορετικού» εντάσσεται 

και η εικόνα του πρόσφυγα. Μάλιστα, ορίζεται σαφέστερα από τις έννοιες αυτές, α-

κριβώς λόγω και της νομικής διάστασης που ενέχει ως όρος. Στη λογοτεχνική παρα-

γωγή των τελευταίων ετών έχουμε σημαντική παρουσία βιβλίων για παιδιά και εφή-

βους στα οποία αναπαρίσταται με ρεαλιστικό τρόπο η ιστορία ενός παιδιού που έρχε-

ται ως πρόσφυγας από χώρες της ασιατικής ηπείρου. Έχουμε, βέβαια, και ιστορίες οι 

οποίες απευθύνονται σε πολύ μικρούς αναγνώστες και έχουν ως πρωταγωνιστές ζώα 

με ανθρωπομορφική συμπεριφορά προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μια ευκολότε-

ρη προσέγγιση και εξοικείωση με το θέμα, καθώς μπορεί πιο εύκολα λόγω του ανιμι-

στικού τρόπου σκέψης του να ταυτιστεί με ένα ζώο.  Στα εικονογραφημένα λογοτε-

χνικά βιβλία, τα βιβλία, δηλαδή, στα οποία η εικόνα αποτυπώνει κεντρικά και αντι-

προσωπευτικά θέματα ή μοτίβα του κειμένου (Γιαννικοπούλου, 2008· Σιβροπούλου, 

2004), αυτό που τελικά προσλαμβάνει ο αναγνώστης παράγεται από τη διάδραση λέ-

ξεων και εικόνων με τη διαδραστική αυτή σχέση να είναι συμμετρική, συμπληρωμα-

τική, ενισχυτική, αντισταθμιστική, ή αντιπαραθετική (Nikolajeva, 2001 και 2005). 

Επομένως, η εικονογράφηση με τις επιλογές και τεχνικές που υιοθετούν οι εικονο-

γράφοι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τελική διαμόρφωση της εικόνας του πρόσφυ-

γα και την αναπαραγωγή ή ρήξη των στερεοτύπων και των εκάστοτε πολιτισμικών 

δεδομένων. 

Ερευνητικό πλαίσιο - Μέθοδος 

Με θεωρητικό υπόβαθρο την Πολιτισμική Εικονολογία θα επιχειρηθεί η ανίχνευση 

εικόνων Καθολικότητας και Τοπικότητας στην εικονογράφηση δέκα (10) πρόσφατων 

εικονογραφημένων λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά με θέμα τον πρόσφυγα, και ειδι-

κότερα τον πρόσφυγα παιδί. Πρόκειται για τα: Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές (Χρι-

στοδούλου, 2007) με εικονογράφηση της Άννας-Μαρίας Παπαδημητρίου, Το παιδί 

από τη θάλασσα (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009) με εικονογράφηση του Σπύρου 

Γούση, Ξένοι στο Αιγαίο (Μιχαήλ, 2010) με εικονογράφηση της Μυρτώς Δεληβοριά, 

Η Ορτανσία φυλάει τα μυστικά (Φραγκεσκάκη, 2011) με εικονογράφηση της Ντανιέ-

λας Σταματιάδη, Το ταξίδι του Φερεϋντούν (Χαλιακόπουλος, 2013) με εικονογράφη-

ση της Φιρουζέ Αχλαγί, Το κόκκινο φόρεμα της Σαβέλ (Μιχαηλίδου-Καδή, 2014) με 

εικονογράφηση της Ντανιέλας Σταματιάδη, Σκληρό καρύδι (Σβορώνου, 2015) με ει-

κονογράφηση της Ευαγγελίας Γουτιάνου, Η μαύρη πεταλούδα (Ρίτσου, 2015) με εικο-

νογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια, Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ (Κοντολέων, 2016) 
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με εικονογράφηση της Αλεξίας Λουγιάκη, Το ταξίδι (Σάννα, 2016) με εικονογράφη-

ση της Φραντσέσκας Σάννα. 

Για τη μελέτη της εικονογράφησης χρησιμοποιείται η ανάλυση περιεχομένου και έ-

χουν επιλεγεί οι ακόλουθες θεμελιακές κατηγορίες: η εξωτερική εμφάνιση, το φύλο, 

η δραστηριότητα και ο ρόλος στον οποίο απεικονίζεται ο πρόσφυγας, το μέγεθος και 

η θέση του στη συνολική εικόνα, η έκφραση και η στάση σώματος, το είδος της 

γραμμής του σχεδίου, τα χρώματα, το είδος των σχημάτων των περιγραμμάτων των 

χαρακτήρων (αν έχουμε καμπύλες ή γωνίες με αιχμηρότητα), το είδος της εστίασης. 

Εικόνες Καθολικότητας 

Οι οικογενειακές σχέσεις αποτελούν σταθερή εικόνα καθολικότητας, καθώς από τον 

τρόπο που τοποθετούνται οι χαρακτήρες, τη στάση του σώματος και τις χειρονομίες, 

την έκφραση του προσώπου, αλλά και το είδος της γραμμής που χρησιμοποιείται –

καμπύλες γραμμές που δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και αρμονίας (Γιαννικοπού-

λου, 2008)-, αποτυπώνεται καθαρά και στην εικονογράφηση η ύπαρξη αγάπης, κατα-

νόησης, υποστήριξης και γενικότερα η ύπαρξη ισχυρών δεσμών ανάμεσα στα μέλη 

της οικογένειας των προσφύγων. Παρόμοιες εικόνες καθολικότητας συναντώνται ε-

πίσης και στον τρόπο απεικόνισης των φιλικών σχέσεων των πρωταγωνιστών με άτο-

μα του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος στην πατρίδα τους, είτε συνομήλι-

κους, είτε ενήλικες. 

Στο παιχνίδι των παιδιών ανιχνεύονται, επίσης, στοιχεία καθολικότητας. Όχι μόνο 

γιατί πολλά παιχνίδια, όπως αποτυπώνονται, αλλά και αντικείμενα είναι παρόμοια –

αξίζει εδώ να αναφερθεί η προεξέχουσα θέση του χαρταετού στο βιβλίο Το ταξίδι του 

Φερεϋντούν-, αλλά γιατί η χαρά των παιδιών που παίζουν και που απεικονίζεται στην 

έκφραση του προσώπου τους αποτελεί μια πανανθρώπινη σταθερά. 

Εικόνα καθολικότητας αποτελεί και η αξία που δίνεται στην εκπαίδευση και γενικό-

τερα την παιδεία και τη μόρφωση. Συχνά οι εικονογράφοι, λειτουργώντας συμπλη-

ρωματικά με το κείμενο, επιλέγουν να αποτυπώσουν σκηνές στις οποίες ο πρωταγω-

νιστής διαβάζει, συνήθως με την υποστήριξη μιας ενήλικης φιγούρας, και δηλώνεται 

η επιθυμία για μόρφωση.  

Η απεικόνιση των συναισθημάτων ανασφάλειας, φόβου και άγχους που βιώνουν οι 

πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να βρεθούν σε ασφαλή χώρα, α-

ποτελεί μια πανανθρώπινη σταθερά. Στο βιβλίο Το παιδί από τη θάλασσα αποτυπώνο-

νται στην εικονογράφηση όλα αυτά τα συναισθήματα άγχους και φόβου που βιώνει 

ένα παιδί και μάλιστα ασυνόδευτο, μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρό-

κειται για παιδί πρόσφυγα, αλλά για παιδί ελληνικής καταγωγής το οποίο για ένα μι-

κρό χρονικό διάστημα ξέφυγε της προσοχής των δικών του και χάθηκε. 

Ο ρόλος και η παρουσία των δύο φύλων αποτελεί επίσης καθολικότητα. Παρά το 

στερεότυπο της κατώτερης θέσης της γυναίκας στη μουσουλμανική κοινωνία και οι-

κογένεια και της παθητικής στάσης που αυτό συνεπάγεται, στην εικονογράφηση των 

βιβλίων οι γυναίκες έχουν ισχυρή αριθμητική παρουσία και αναλαμβάνουν δυναμι-

κούς ρόλους. Η μητρική φιγούρα αποτυπώνεται όχι μόνο σε στιγμές οικογενειακής 
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ευτυχίας ή ως προστάτης του παιδιού, αλλά είναι αυτή που παρωθεί το παιδί να φύ-

γει, όπως απεικονίζεται στο βιβλίο Μαύρη πεταλούδα, ή αυτή που αναλαμβάνει και 

πραγματώνει το δύσκολο ταξίδι προς τη χώρα υποδοχής –Το ταξίδι, Ο Ναβίντ δεν ήρ-

θε για διακοπές, Σκληρό καρύδι. 

Ενδιαφέρουσα καθολικότητα αποτελεί γενικότερα και ο έρωτας (Wierlacher, 2000), 

αλλά μόνο σε ένα βιβλίο –Η Ορτανσία φυλάει τα μυστικά- αποτυπώνεται και εικονο-

γραφικά το ενδιαφέρον της πρωταγωνίστριας για ένα αγόρι με τη μορφή ενός χρυσού 

έρωτα να στροβιλίζεται πάνω από το κεφάλι της και τα ανάμεικτα συναισθήματα α-

μηχανίας, ντροπής και χαράς να καθρεφτίζονται στο πρόσωπό της καθώς εξομολογεί-

ται το μυστικό της. 

Εικόνες Τοπικότητας 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα βιβλία κινούνται σε ρεαλιστικό πλαίσιο και 

αναφέρονται σε πρόσφυγες από χώρες της Ασίας και με δεδομένο ότι η εικονογρά-

φηση υπερέχει του κειμένου ως προς την αναπαράσταση της εξωτερικής εμφάνισης 

των χαρακτήρων, υπάρχει δηλαδή μια συμπληρωματική σχέση εικονογράφησης-

κειμένου (Nikolajeva, 2005), είναι αναμενόμενο πολλά στοιχεία τοπικότητας να ανι-

χνεύονται στην απεικόνιση των χαρακτήρων, στο χρώμα δέρματος, στην ενδυμασία, 

στα συνοδευτικά αξεσουάρ.  

Κυρίαρχη εικόνα τοπικότητας αποτελεί η ενδυμασία των γυναικείων χαρακτήρων 

που φέρουν κάλυμμα κεφαλής και μακριά φαρδιά ρούχα. Ενδιαφέρουσες παραλλαγές 

αποτελούν η εικονογράφηση του βιβλίου Το ταξίδι στο οποίο η μητέρα απεικονίζεται 

με δυτικά ρούχα, χωρίς μαντήλα, ακόμη και με μαγιό, ενώ οι γυναίκες του κοινωνι-

κού της περίγυρου διατηρούν τη στερεοτυπική ενδυμασία των γυναικών στις μου-

σουλμανικές χώρες, καθώς και η εικονογράφηση του βιβλίου Το κόκκινο φόρεμα της 

Σαβέλ στο οποίο οι χαρακτήρες απεικονίζονται με δυτικότροπα ρούχα και η μητέρα 

σε μία μόνο απόδοσή της φέρει στο κεφάλι της ένα απλό μαντήλι το οποίο και πάλι 

είναι δυτικού στυλ. Στοιχεία τοπικότητας έχουμε επίσης αρκετά συχνά και στην απει-

κόνιση της ενδυμασίας των αντρικών χαρακτήρων που παρουσιάζονται με τη χαρα-

κτηριστική κελεμπία ή την τοπική ενδυμασία της χώρας τους όπως συμβαίνει στα βι-

βλία Η Ορτανσία φυλάει τα μυστικά και Σκληρό καρύδι. Όμως, ακόμη και όταν οι χα-

ρακτήρες πρόσφυγες απεικονίζονται ντυμένοι με δυτικού στυλ ρούχα, και πάλι ανι-

χνεύονται στοιχεία τοπικότητας, καθώς τα ρούχα αυτά είναι είτε φθαρμένα –

χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ρούχα του παιδιού πρόσφυγα στο βιβλίο Το παιδί από 

τη θάλασσα-, είτε ξεπερασμένης μόδας και αισθητικής, αποτελώντας και πάλι ένα 

στοιχείο που διαφοροποιεί τον πρόσφυγα από την κυρίαρχη ομάδα. Ενδιαφέρουσα 

ενδυματολογική απεικόνιση που υπερβαίνει τις τοπικότητες και μπορεί να εκληφθεί 

και ως στοιχείο καθολικότητας αποτελεί ένα αξεσουάρ του πρωταγωνιστή στο βιβλίο 

Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ. Πρόκειται για ένα φουλάρι που παραπέμπει στο φουλάρι 

που φορά ο Μικρός Πρίγκιπας στη γνωστή εικονογράφηση του ομώνυμου έργου του 

Αντουάν Ντε Σαιντ-Εξυπερύ. 

 Επίσης, το χρώμα του δέρματος αποτελεί σε πολλά βιβλία στοιχείο τοπικότητας, κα-

θώς οι πρόσφυγες απεικονίζονται ως πιο μελαμψοί. Αναφέρουμε ενδεικτικά την εικο-
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νογράφηση στα βιβλία Η Ορτανσία φυλάει τα μυστικά και Σκληρό καρύδι η οποία εί-

ναι έγχρωμη και επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη διαφοροποίηση. Αλλά ακόμη και 

στα βιβλία με χαρακτήρες ζώα το χρώμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του 

πρόσφυγα είναι πιο σκούρο ή έστω διαφορετικό από αυτό της κυρίαρχης ομάδας: η 

πεταλούδα είναι μαύρη στο βιβλίο Η μαύρη πεταλούδα και οι θαλάσσιοι οργανισμοί-

πρόσφυγες διαφορετικού χρώματος από τους ενδημικούς στο βιβλίο Ξένοι στο Αιγαίο. 

Η απεικόνιση των σχέσεων του παιδιού πρόσφυγα με τους συμμαθητές του στο σχο-

λείο περιέχει πολλά στοιχεία τοπικότητας. Η θέση που τοποθετείται, μόνο του στο 

ένα άκρο της εικόνας και τα υπόλοιπα παιδιά απέναντί του, καθώς και η στάση των 

σωμάτων και οι εκφράσεις των προσώπων αποτυπώνουν τη μη αποδοχή από την κυ-

ρίαρχη ομάδα, την απόρριψη και, συχνά, το πείραγμα ή την κοροϊδία.  Χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα η εικονογράφηση στο βιβλίο Το κόκκινο φόρεμα της Σαβέλ, καθώς 

παρά το γεγονός ότι στο αντίστοιχο κείμενο δηλώνεται μια πρόσκληση προς τη Σα-

βέλ να ενταχθεί στην ομάδα, εικονογραφείται μόνη της στη μια σελίδα και στην απέ-

ναντι οι συμμαθήτριές της. Παρόμοια, στο Σκληρό καρύδι η πρωταγωνίστρια παρου-

σιάζεται αρκετές φορές απομονωμένη από την ομάδα των συμμαθητών της και μόνο 

σε μια εικόνα απεικονίζεται να είναι αποδεκτή από μία και μόνη κοπέλα ελληνικής 

καταγωγής. Μόνο όταν στην εικονογράφηση αποτυπώνονται σκηνές παιχνιδιού ή γε-

νικότερα συνύπαρξης παιδιών που είναι όλα πρόσφυγες, φαίνεται ότι οι κεντρικοί χα-

ρακτήρες είναι αποδεκτοί. Το ίδιο παρατηρείται και στην εικονογράφηση των βιβλί-

ων που οι χαρακτήρες είναι ζώα με ανθρωπομορφική συμπεριφορά. Τόσο στη Μαύρη 

πεταλούδα, όσο και στο Ξένοι στο Αιγαίο, οι πρωταγωνιστές παρουσιάζονται μόνοι 

τους με τα υπόλοιπα μέλη της κυρίαρχης ομάδας απέναντί τους και σε στάση σώμα-

τος που δηλώνει εχθρική διάθεση.  

Στοιχεία τοπικότητας έχουμε και στην εικονογράφηση στοιχείων που συνδέονται με 

τη θρησκεία, η οποία γενικότερα αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία ενίσχυσης 

της διαφορετικότητας (Αμπατζοπούλου, 1998). Καθώς οι εικονογράφοι παραμένουν 

στο ρεαλιστικό πλαίσιο αποτυπώνονται όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου 

προσευχής και λατρείας των μουσουλμάνων, όπως το χαλάκι της προσευχής και η 

στάση του σώματος. Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον και συναντάται ιδιαίτερα έντονα 

στο βιβλίο Σκληρό καρύδι είναι ότι αν και στην εικονογράφηση παρουσιάζεται η 

πρωταγωνίστρια να προσεύχεται ακολουθώντας όλο το λατρευτικό τυπικό και να α-

ποτελεί έτσι ισχυρή εικόνα τοπικότητας, ωστόσο η διάδραση κειμένου-

εικονογράφησης ανατρέπει την τοπικότητα αυτή, αφού μέσα από το κείμενο διαφαί-

νεται ότι η ανάγκη αναφοράς στη Θεία Δύναμη είναι πανανθρώπινη και ο βαθύτερος 

πυρήνας της προσευχής των ανθρώπων καθολικός. Παρόμοια, στο βιβλίο Ο Ναβίντ 

δεν ήρθε για διακοπές η εικόνα τοπικότητας που απεικονίζει μια εκκλησία και ένα 

τζαμί καταλήγει σε μεικτή εικόνα προσέγγισης και αποδοχής, καθώς πάνω στα κτί-

σματα παρουσιάζονται δυο παιδιά που γνέφουν φιλικά το ένα στο άλλο. 

Η κατοικία αποτελεί και αυτή εικόνα τοπικότητας. Στην εικονογράφηση του τόπου 

κατοικίας και της οικίας του πρόσφυγα στη χώρα του κυριαρχούν βέβαια στοιχεία 

ισλαμικής αρχιτεκτονικής, κάτι ιδιαίτερα έντονο στην εικονογράφηση του βιβλίου Το 
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ταξίδι, αλλά, κυρίως, στοιχεία που προσιδιάζουν σε αγροτικό ή ημιαστικό περιβάλλον 

με έντονη παρουσία της φύσης. Ακόμη και στο βιβλίο Το ταξίδι του Φερεϋντούν που 

δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ο πρωταγωνιστής προέρχεται από πόλη, το Χοραμσάρ, στην 

εικονογράφηση κυριαρχούν τα δέντρα και το πράσινο και όχι πολυκατοικίες. Αντίθε-

τα, στη χώρα υποδοχής η κατοικία των προσφύγων απεικονίζεται ξεκάθαρα ως μια 

κατοικία σε αστικό περιβάλλον και μάλιστα υποβαθμισμένο. 

Τέλος, η επιλεκτική χρήση του χρώματος αποτελεί ένα στοιχείο που συντελεί στην 

ενίσχυση των στοιχείων διαφορετικότητας (Γιαννικοπούλου, 2008), ακόμη κι αν με 

τον τρόπο αυτό απηχούνται τα συναισθήματα του πρόσφυγα για την πατρίδα που ά-

φησε ή για τη χώρα υποδοχής. Για παράδειγμα, στο βιβλίο Το κόκκινο φόρεμα της 

Σαβέλ η εικονογράφηση είναι σταθερά ασπρόμαυρη με μοναδικό χρωματιστό στοι-

χείο το κόκκινο φόρεμα που έφερε μαζί της η Σαβέλ από την πατρίδα της και το φορά 

καθημερινά και μόνο στην τελευταία εικόνα, όταν η Σαβέλ αποδέχεται το παρόν και 

το μέλλον της στη χώρα υποδοχής, η εικονογράφηση γίνεται πολύχρωμη.  

Συμπεράσματα 

Η εξέταση της εικονογράφησης των πρόσφατων λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά με 

θέμα τους πρόσφυγες οδηγεί στη διαπίστωση ότι, καθώς τα περισσότερα βιβλία κι-

νούνται σε ρεαλιστικό πλαίσιο, διατηρούνται οι στερεοτυπικές απεικονίσεις όσο α-

φορά θέματα εμφάνισης των χαρακτήρων, κυρίως ενδυμασίας και χρώματος δέρμα-

τος, αλλά και αποτύπωσης ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων, όπως το τελετουργικό 

της προσευχής, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία στην απεικόνιση των κατοικιών, τα οικια-

κά αντικείμενα. Επισημαίνεται, βέβαια, ότι μια ενδιαφέρουσα ανατροπή αυτών των 

στερεότυπων επιχειρείται στο βιβλίο Το ταξίδι με πολλές μεικτές εικόνες στις οποίες 

αναμειγνύονται στοιχεία καθολικότητας και στοιχεία τοπικότητας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η εικονογράφηση της αρχικής σκηνής της αφήγησης στην οποία η οικο-

γένεια παρουσιάζεται στην παραλία να απολαμβάνει τη θάλασσα με τρόπο και ένδυ-

ση καθαρά δυτική, ενώ στο φόντο που απεικονίζεται η πόλη κυριαρχούν στοιχεία ισ-

λαμικής αρχιτεκτονικής. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι μέσω  της συμπληρωματικής 

σχέσης κειμένου εικόνας η οποία ορισμένες φορές γίνεται και αντισταθμιστική, πολ-

λές τοπικότητες αποτελούν μεικτές εικόνες, καθώς οδηγούνται σε καθολικότητες (Α-

μπατζοπούλου, 1998). Χαρακτηριστική αυτής της προσπάθειας και η εικονογραφική 

επιλογή στο βιβλίο Το ταξίδι του Φερεϋντούν που παρουσιάζει δύο εικόνες τοπικότη-

τας, τον Παρθενώνα και την Περσέπολη, οι οποίες όμως εικόνες υποδεικνύουν την 

καθολικότητα της μακραίωνης πολιτισμικής ιστορίας των δύο λαών. Είναι φανερό, 

λοιπόν, ότι η πρόθεση των εικονογράφων οι οποίοι κινούνται σε ρεαλιστικό πλαίσιο 

είναι να αναδείξουν τα κοινά σημεία μεταξύ των ανθρώπων, των αναγκών τους, των 

συναισθηματικών τους καταστάσεων και, γενικότερα, των κοινών ανθρωπολογικών 

σταθερών. 

Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ακόμη και σε βιβλία στα οποία ο 

αφηγητής είναι ομοδιηγητικός, πρόκειται δηλαδή για ένα παιδί πρόσφυγα που αφη-

γείται το ίδιο την ιστορία του και η εστίαση είναι εσωτερική, γνωρίζουμε δηλαδή μό-

νο ότι γνωρίζει ο αφηγητής-πρωταγωνιστής, ωστόσο δεν έχουμε εικονογράφηση στην 
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οποία εστιαστής να είναι ο πρόσφυγας και να παρακολουθούμε τα εικονιζόμενα μέσω 

της ματιάς και της οπτικής του, ή έστω να έχουμε μια μεταβλητή εστίαση, με αποτέ-

λεσμα να στερούμαστε μιας, σύμφωνα και με τη Γιαννικοπούλου (2008) πολυπρι-

σματικής εικονοποιίας.  

Τέλος, καθώς συνυπάρχει η ρεαλιστική απεικόνιση και παραδοχή των διαφορών με 

την ανάδειξη των κοινών ανθρωπολογικών σταθερών που οδηγούν στην αποδοχή του 

διαφορετικού, στην  καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και βαθύτερης 

επικοινωνίας με τους άλλους και που  αποτελούν γενικότερο στόχο της παιδαγωγικής 

και εκπαιδευτικής διαδικασίας, προτείνεται, μέσω της διερεύνησης και της επισήμαν-

σης από τους μαθητές των στοιχείων καθολικότητας, η αξιοποίηση της εικονογράφη-

σης των βιβλίων αυτών στη σχολική τάξη για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε 

ζητήματα που άπτονται του προσφυγικού και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  
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Περίληψη 

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα μαστίζεται από το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης, το 

οποίο επιφέρει κοινωνικές ανισότητες. Το σχολείο, όντας διαπερατό από τέτοιου εί-

δους κοινωνικοοικονομικές ανακατανομές, καθίσταται υπόλογο στην κοινωνία ως 

προς την αποτελεσματικότητά του. Η σχολική ηγεσία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο 

ανάμεσα στον οργανισμό και το εξωτερικό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 

τις υποδομές για μία αυτοδύναμη σχολική μονάδα, έτοιμη να ενστερνιστεί τις εκπαι-

δευτικές αλλαγές και καινοτομίες. Αυτό, ωστόσο, καθιστά αναγκαίο ένα αξιοκρατικό 

και αξιόπιστο σύστημα επιλογής σχολικών στελεχών, το οποίο θα προϋποθέτει τη 

δημιουργία μελλοντικών αποτελεσματικών σχολικών ηγετών. Η εργασία αυτή περι-

γράφει τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας, τονίζοντας την 

αναγκαιότητά της στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται 

μία συγκριτική θεώρηση των συστημάτων επιλογής σχολικών στελεχών σε Ελλάδα 

και Κύπρο, προτείνοντας βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Ελληνικό σύστημα επιλογής 

ώστε να ενισχυθούν τα διαφανή και αξιοκρατικά του χαρακτηριστικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, αποτελεσματική ηγεσία. 

Εισαγωγή 

Το σχολείο, ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα (Getgels & Guba, 1957), δέχεται σημα-

ντικές επιρροές από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο Πασιαρδής (2004) το παρουσιάζει 

ως έναν ζωντανό οργανισμό με μια διαπερατή μεμβράνη, που αφήνει να περνάνε μέ-

σα στοιχεία του περιβάλλοντος. Σε μια κοινωνία, όπου οι αλλαγές στον οικονομικό, 

τεχνολογικό, πολιτιστικό χώρο είναι ραγδαίες, αυτόματα διαπερνούν αυτή τη μεμ-

βράνη, επηρεάζοντας έντονα την εσωτερική του δομή είτε σε επίπεδο θεσμικό / δομι-

κό, είτε σε επίπεδο ιδιογραφικό / ατομικό ( Hoy & Miskel, 2013).   

Ακόμα στην Ελλάδα, δυστυχώς, το δίλημμα για το τι είδους σχολική ηγεσία οραματι-

ζόμαστε δεν είναι ξεκάθαρο. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο επιλογής 

σχολικών στελεχών αλλάζει αρκετά συχνά μέσω τροποποιητικών διατάξεων (Ν. 

3467/2006, Ν. 3848/2010, Ν. 4327/2015, Ν.4351/2015), ανάλογα με τους σκοπούς 

της εκάστοτε κυβέρνησης. Θα επιχειρηθεί, έτσι, σύγκριση του ελληνικού συστήματος 

επιλογής σχολικών στελεχών με το κυπριακό, καθώς το τελευταίο διέπεται από στα-

θερή εκπαιδευτική πολιτική και νομοθετικό πλαίσιο (Ν.10/1969 έως 80(Ι)/2004) με 

διορθωτικές και προσθετικές παρεμβάσεις, όποτε χρειάζεται.  
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Η παρούσα μελέτη θα εστιάσει, αρχικά, στην αναγκαιότητα ύπαρξης της αποτελε-

σματικής σχολικής ηγεσίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εν συνεχεία θα πε-

ριγράψει το νομοθετικό πλαίσιο, αναφορικά με την επιλογή σχολικών στελεχών στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με τους δύο τελευταίους νόμους, τους: Ν. 3848/2010 και Ν. 

4327/2015. Επιπρόσθετα, θα γίνει σύγκριση και παρουσίαση του τρόπου επιλογής 

σχολικών στελεχών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, συμπερασματικά, 

θα προταθούν βελτιωτικές ρυθμίσεις ως προς το σύστημα επιλογής σχολικών στελε-

χών, που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική.  

Αποτελεσματική σχολική ηγεσία 

Ο διευθυντής, ως επικεφαλής του σχολικού οργανισμού, αποτελεί ένα σύμβολο, ένα 

είδος προτύπου, το οποίο δείχνει την οργανωτική κουλτούρα που ο ίδιος κατέχει, ό-

πως από πολύ νωρίς είχαν αναφέρει οι Dobson και Starkey (1994). Η σύγχρονη ελλη-

νική κοινωνία, ωστόσο, ταλανίζεται από το φαινόμενο της κοινωνικοοικονομικής 

κρίσης, για το οποίο, στις πρώτες του ενδείξεις παγκοσμίως, ερευνητές είχαν επιση-

μάνει την αρνητική επίδρασή του στην ποιότητα της εκπαίδευσης (Heyneman, 1990). 

Σε αυτό το δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον, οι Λεμονή και Κολεζάκης (2013) επιβε-

βαιώνουν τον πολυσύνθετο ρόλο του αποτελεσματικού ηγέτη, ο οποίος καλείται από 

την κοινωνία να εξασφαλίσει την εκπαιδευτική ποιότητα, αποδίδοντάς του τα εξής 

χαρακτηριστικά: α) να είναι κάτοχος βασικών γνώσεων διοίκησης και με ικανότητες 

εσωτερικού αξιολογητή του εκπαιδευτικού έργου, β) να μπορεί να διαμορφώνει ένα 

κατάλληλο σχολικό κλίμα, ως εμψυχωτής και συντονιστής του εκπαιδευτικού προ-

σωπικού, των μαθητών και των οικογενειών τους, γ) να αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

ανάμεσα στη σχολική μονάδα και την τοπική κοινωνία και δ) να έχει παιδαγωγικό 

ρόλο προωθητή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμά-

των επιμόρφωσης του προσωπικού.  

Στη σύγχρονη Ελλάδα, που βασανίζεται από έντονα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα 

με πολλές ανακατατάξεις (προσφυγικό, μετανάστευση, οικονομική κρίση), το εκπαι-

δευτικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όχημα για τη μείωση των κοινωνι-

κών ανισοτήτων και προβλημάτων (Fullan, 2009). Για το λόγο αυτό τα σχολεία πρέ-

πει να στελεχωθούν με άξιους σχολικούς ηγέτες, οι οποίοι θα μπορέσουν να ανταπο-

κριθούν στο δύσκολο και πολυδιάστατο έργο τους.  

Συγκριτική θεώρηση νομοθετικού πλαισίου επιλογής σχολικών διευθυντών σε 

Ελλάδα και Κύπρο 

Το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το νομοθετικό πλαίσιο, που περιβάλλει τον τρόπο 

επιλογής σχολικών στελεχών στην Ελλάδα, προσαρμόζεται ανάλογα με τους σκοπούς 

της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας 

πληθώρας νόμων με διαρθρωτικές αλλαγές, όπως οι νόμοι των τελευταίων εννέα ε-

τών: Ν. 3467/2006, Ν. 3848/2010, Ν. 4327/2015, Ν.4351/2015. Μεταξύ των νομοθε-
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τικών αυτών ρυθμίσεων, δε, οι αλλαγές στον τρόπο επιλογής έχουν μεγάλες αντιθέ-

σεις, όπως για παράδειγμα μεταξύ του προηγούμενου Ν. 3848/2010 και του τελευταί-

ου Ν.4327/2015. Όπως μπορεί κανείς να δει στον πίνακα 1, οι δύο νόμοι διαφέρουν 

ως προς τη μοριοδότηση και την ποιότητα των κριτηρίων επιλογής σχολικών διευθυ-

ντών.  

Κριτήριο: Ν. 3848/2010 

(Παλαιό σύστημα) 

Ν. 4327/2015 

(Νέο σύστημα) 

Επιστημονική και 

Παιδαγωγική Κα-

τάρτιση 

Διδακτορικό:  6 μονάδες. 

Μεταπτυχιακό: 4 μονάδες 

2ο πτυχίο: 3 μονάδες. 

Πιστοποίηση ΤΠΕ: 2 μο-

νάδες ΕΠΙΠΕΔΟ I,  3 μο-

νάδες ΕΠΙΠΕΔΟ II. 

Ξένη γλώσσα: Β2 1,5 μο-

νάδα,  άνω του Β2: 2,5 μο-

νάδες. 

Ανώτερο όριο: 24 μονά-

δες 

Διδακτορικό: 4 μονάδες.          

Μεταπτυχιακό: 2,5 μονάδες 

2ο πτυχίο: 3 μονάδες. 

Πιστοποίηση ΤΠΕ:  0,5 μο-

νάδα οποιοσδήποτε τίτλος κα-

τά Α.Σ.Ε.Π.  

Ξένη γλώσσα: Β2 0,5 μονάδα,  

άνω του Β2: 1 μονάδα. 

 

Ανώτερο όριο: 9 μονάδες 

 

Υπηρεσιακή 

κατάσταση/ 

διοικητική 

εμπειρία 

Υπηρεσία:  8 μονάδες μέ-

γιστο 

0,5 μονάδα για κάθε έτος 

υπηρεσίας μετά το 8ο. 

Διοικητική εμπειρία: :  6 

μονάδες μέγιστο 

 

Μέγιστο σύνολο μονά-

δων: 14 

Υπηρεσία:  11 μονάδες μέγι-

στο 

1 μονάδα για κάθε έτος υπηρε-

σίας μετά το 8ο. 

Διοικητική εμπειρία: :  3 μο-

νάδες μέγιστο 

 

Μέγιστο σύνολο μονάδων: 14 

Συνέντευξη 

/ Ψηφοφο-

ρία 

Συνέντευξη από επιτρο-

πή: 15 μονάδες 

 

Ψηφοφορία συλλόγου διδα-

σκόντων: 12 μονάδες.  

 

Πίνακας 1: Κριτήρια και μοριοδότηση επιλογής στελεχών σύμφωνα με τους Ν. 

3848/2010 και 4327/2015. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι:  

1. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, περι-

λαμβάνονται και μοριοδοτούνται όλα τα πρόσθετα προσόντα. Κάθε αναγνω-

ρισμένος τίτλος σπουδών ή πιστοποιητικό, που αντιστοιχεί σε κάποια υποκα-

τηγορία, λαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες, ενώ τίτλοι από διάφορες κατηγο-

ρίες προσφέρουν μονάδες που αθροίζονται. Ωστόσο, όπως καταγράφεται στον 

πίνακα 1, με το νέο σύστημα επιλογής θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το 

κριτήριο δεν αποτελεί, πλέον, κρίσιμο ή καθοριστικό παράγοντα επιλογής 

σχολικών στελεχών στη δημόσια εκπαίδευση, καθώς  οι μονάδες, οι οποίες 

προσμετρούνται ανά τίτλο, έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ το ανώτατο όριο 

μονάδων, που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος υποψήφιος, είναι μόλις εννέα, 

έναντι των εικοσιτεσσάρων μονάδων στο προηγούμενο σύστημα. 
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2. Αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση – διοικητική εμπειρία, στο νέο σύ-

στημα, συγκριτικά με το παλιό, δεν θεωρείται σημαντική η προϋπηρεσία κά-

ποιου σε θέσεις ευθύνης, αφού περιορίζεται το σύνολο των μονάδων από έξι 

σε τρεις. Αντιθέτως, πριμοδοτείται περισσότερο στο νέο σύστημα, από ό,τι 

στο προηγούμενο, η διδακτική εμπειρία.  

3. Σχετικά με το τρίτο κριτήριο της συνέντευξης / ψηφοφορίας, η αρχική εντύ-

πωση είναι πλασματική. Αφενός μειώνεται η βαρύτητα του κριτηρίου της ψη-

φοφορίας, λόγω των λιγότερων μονάδων σε σχέση με τη συνέντευξη στο 

προηγούμενο σύστημα επιλογής, αφετέρου σε επίπεδο ποσοστού επί της συ-

νολικής διαδικασίας, καταλαμβάνει το 34,3%  έναντι του περίπου 23% της 

συνέντευξης (1,5 φορά μεγαλύτερη, δηλαδή, η βαρύτητα της ψηφοφορίας) 

(Μπακάλμπαση & Δημητρίου, 2016). Σημειωτέον, δε, ότι σύμφωνα με το επι-

κείμενο σύστημα επιλογής, δεν κρατείται πρακτικό τεκμηρίωσης του αποτε-

λέσματος από τον σύλλογο διδασκόντων, αλλά μόνο πρακτικό απλής αναφο-

ράς των αποτελεσμάτων.  

Ένα αξιοσημείωτο κριτήριο, το οποίο δεν καταγράφεται στον πίνακα 1, είναι ότι στο 

προηγούμενο σύστημα επιλογής υπήρχε προϋπόθεση και πριμοδότηση για την κατο-

χή πιστοποιημένης γνώσης εκπαιδευτικής διοίκησης (Ν. 3848/2010, αρ.11, παρ.9), 

πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται, πλέον, πουθενά στο νέο σύστημα επιλογής σχολι-

κών στελεχών. Παρατηρείται, λοιπόν, ανάμεσα στις δύο τελευταίες νομοθετικές ρυθ-

μίσεις μία εκ διαμέτρου αντίθετη εκπαιδευτική πολιτική, αναφορικά με το σύστημα 

επιλογής σχολικών στελεχών. 

Το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο – Συγκριτική θεώρηση 

Σταθερή εκπαιδευτική πολιτική χαρακτηρίζει το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει το 

σύστημα επιλογής στελεχών της Κύπρου (Ν.10/1969 έως 80(Ι)/2004, κανον. 25), με 

τροποποιητικές παρεμβάσεις μόνο, όποτε χρειάζεται. Τα κριτήρια επιλογής διευθυ-

ντών σχολείων στην Κύπρο, με βάση το πλαίσιο των «Περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας Νόμων» (Ν.10/1969 έως 80(Ι)/2004, κανον. 25), είναι:  

1. Φάκελος αξιολογήσεων του υποψηφίου: οι διευθυντές αξιολογούνται από ο-

μάδα επιθεωρητών, αφού ειδοποιηθούν για τον ακριβή χρόνο όπου θα πραγ-

ματοποιηθεί η αξιολόγηση. Κατά την επιθεώρησή τους, δίνεται βαρύτητα στη 

λειτουργία του σχολείου, στη συμβολή και το ρόλο τους, αναφορικά με την 

επίτευξη των στόχων της μονάδας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν έ-

χουν καμία επίδραση στους μισθούς τους σε οποιοδήποτε επίπεδο, αλλά λαμ-

βάνονται υπόψη για την προαγωγή τους (Κ.Δ.Π. 223/1976, Κανον.8.2).  

2. Πιθανά πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα από αυτά που απαιτεί η θέση (διδα-

κτορικός, μεταπτυχιακός τίτλος, κτλ.).  

3. Τα χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και η εμπειρία σε θέσεις ευθύνης: 
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προκειμένου να γίνει κάποιος διευθυντής σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης, πρέπει να είναι διορισμένος εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και να έχει εμπειρία, τουλάχιστον, τρία έτη σε θέση Βοηθού Διευθυντή (Σχέ-

διο Υπηρεσίας 12/1999). Για να είναι υποψήφιος για τη θέση υποψήφιου βοη-

θού διευθυντή πρέπει να έχει, τουλάχιστον, δεκατρία έτη υπηρεσίας, πέντε 

από τα οποία σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο (Σχέδιο 

Υπηρεσίας 5/2003). Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την υποψηφιότητα διευθυ-

ντών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

4. Συνέντευξη από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας: η επιτροπή αυτή 

αποτελεί μια ανεξάρτητη πενταμελή επιτροπή (πρόεδρος και τέσσερα μέλη), η 

οποία διορίζεται από το υπουργικό συμβούλιο και έχει διάρκεια θητείας για 

έξι χρόνια. Η επιτροπή, αφού μελετήσει τον προσωπικό φάκελο των υποψη-

φίων, υποβάλει προφορικές ερωτήσεις και καταγράφει τις απαντήσεις των υ-

ποψηφίων, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, στα οποία βασίζεται η βαθμο-

λόγηση των απαντήσεών τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης και απόδοσης των 

υποψηφίων στη συνέντευξη είναι τα εξής: α) ενημέρωση σε παιδαγωγικά και 

μεθοδολογικά θέματα, β) κατανόηση του ρόλου των ευθυνών της θέσης, γ) 

κριτική ανάλυση διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων σχετικών με τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, δ) αποτελεσματικότητα επικοινωνίας, 

επάρκεια τεκμηρίωσης απόψεων και θέσεων, ε) προσωπικότητα (άνετη πα-

ρουσία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία) και στ) γλωσσική επάρκεια (λεξι-

λόγιο, σύνταξη, ορθοφωνία).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κύπρο δεν απαιτείται, ούτε πριμοδοτείται περαιτέρω η 

πιστοποιημένη γνώση εκπαιδευτικής διοίκησης. Ωστόσο, οι διευθυντές σχολικών μο-

νάδων, που επιλέγονται για πρώτη φορά, παρακολουθούν ένα υποχρεωτικό εισαγωγι-

κό πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας δέκα εβδομάδων, που διοργανώνεται από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου (Σχέδιο Υπηρεσίας 12/1999). Επιπρόσθετα, ο 

διευθυντής παρακολουθεί την πρόοδο της επιστήμης του και ενημερώνεται για τις 

νεότερες μεθόδους, που θα καταστήσουν το έργο του πιο αποτελεσματικό (Κ.Δ.Π. 

223/1997, κανον. 23.35). Στην Ελλάδα δεν υφίσταται υποχρεωτικό πρόγραμμα επι-

μόρφωσης των διευθυντών σχολείων, παρά μόνο όταν ίσχυε το Π.Δ. 152/2013, που 

αφορούσε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Τότε, υποχρεώθηκαν τα εκπαι-

δευτικά στελέχη να επιμορφωθούν σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και 

προσωπικού (αρ.εγκυκλίου ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. 2156/5-3-2014).  

Παρατηρεί, λοιπόν, κανείς, ένα πιο οριοθετημένο, σταθερό και αυστηρότερο σύστημα 

επιλογής εκπαιδευτικών στελεχών στην Κύπρο, σε σχέση με την Ελλάδα, της οποίας 

το σύστημα επιλογής σαρώνεται από διαρθρωτικές αλλαγές, ανάλογα με την εκάστο-

τε κυβερνητική πολιτική. Ωστόσο, και στην Κύπρο, το σύστημα επιλογής εκπαιδευτι-

κών στελεχών βρίσκεται υπό κριτική θεώρηση, καθώς έχουν παρατηρηθεί αρκετά 

τρωτά σημεία του, ενώ αξιοσημείωτη είναι η πρόταση για δημιουργία Ακαδημίας 

Εκπαιδευτικής Ηγεσίας (ΥΠ.Π.Κ., 2014:28).  
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Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Οι Day και Smethem (2009) αναφέρουν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής παγκο-

σμιοποίησης έχουν μετατρέψει την εκπαίδευση σε ένα ορθολογιστικό, οικονομικό 

μοντέλο, το οποίο οφείλει να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το σχολείο αποτελεί 

τη μικρογραφία της κοινωνίας και συνδέεται άμεσα με αυτή (Πασιαρδής, 2004), εν-

σωματώνοντας στο εκπαιδευτικό σύστημα κοινωνικές δυναμικές. Οι τρέχουσες κοι-

νωνικοοικονομικές εξελίξεις έχουν δρομολογήσει την ανάγκη για επιλογή σχολικών 

ηγετών, οι οποίοι θα έχουν όλες εκείνες τις ικανότητες και το όραμα να δημιουργή-

σουν ένα σχολείο αποτελεσματικό, καινοτόμο και ευέλικτο. Αφού παρουσιάστηκαν 

τα συστήματα επιλογής σχολικών στελεχών σε Ελλάδα και Κύπρο, η εργασία αυτή 

μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, αναφορικά με 

τη διαμόρφωση του συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, προτείνοντας τα 

εξής:  

• Σχεδιασμός ενός σταθερού, αξιοκρατικού συστήματος επιλογής στελεχών εκ-

παίδευσης, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο 

τους και στα ποικίλα καθήκοντά τους, όπως αυτά καθορίζονται από το νομο-

θετικό πλαίσιο, απερίσπαστοι από οποιουδήποτε είδους πολιτικά παιχνίδια, 

εντός και εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Για να επιτευχθεί αυτό, προ-

τείνονται τα εξής: α) η επαναφορά της δομημένης συνέντευξης σε πολυμελείς 

ανεξάρτητες επιτροπές, οι οποίες θα ελέγχονται για τη διαφάνεια των αποτε-

λεσμάτων, γ) η σωστή αποτίμηση των αντικειμενικών προσόντων και της 

προϋπηρεσίας των υποψηφίων, δίνοντας βαρύτητα στην πιστοποιημένη γνώ-

ση Εκπαιδευτικής Διοίκησης, καθώς και στην εμπειρία σε θέσεις ευθύνης.  

• Καλό θα ήταν να σχεδιαστεί ένα καλά οργανωμένο και δομημένο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, σχεδιασμένο και 

στελεχωμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέλη Δ.Ε.Π. με ει-

δίκευση στη διοίκηση σχολικών μονάδων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί-

κησης και Αυτοδιοίκησης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το πρό-

γραμμα να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και να αποτελεί μια συνεχή διαδι-

κασία, πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας των διευθυντών. Επιπρόσθετα, 

να περιλαμβάνει την απόκτηση δεξιοτήτων, όπως: α) ανάλυση προβληματι-

κών καταστάσεων και στρατηγικός σχεδιασμός δράσεων, β) οργανωτική ικα-

νότητα, γ) επικοινωνιακές δεξιότητες και δημιουργία κατάλληλου κλίματος, 

δ) ικανότητες μετασχηματιστικού ηγέτη με συμμετοχικό χαρακτήρα στη λήψη 

αποφάσεων, ε) δεκτικότητα νέων ιδεών και καινοτομιών.  

Βιβλιογραφία  

Day, C., & Smethem, L. (2009). The effects of reform. Have teachers really lost their 

sense of professionalism?. Journal of Educational Change, 10 (2-3), 101-113. 

Dobson, B., &  Starkey, K. (1994). The strategic management blueprint. Oxford: 

1316

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Blackwell.          

Fullan, M. (2009). Large – scale reform comes of age. Journal of Educational 

Change. 10 (2-3), 101-113.  

Getzels, J.W., & Guba, E.G. (1957). Social behavior and the administrative process. 

School Review, 65, 423-41. 

Heyneman, P. (1990). Economic crisis and the quality of education. International 

Journal of Education, 10 (2-3), 115-129.  

Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2013). Educational Administration: theory, research and 

practice. (9th ed.). New York: McGraw – Hill. 

Λεμονή, Ι., & Κολεζάκης, Α. (2013). Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής 

Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής του στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μο-

νάδων». Εκπαιδευτικός Κύκλος, 1(3), 165-184.  

Μπακάλμπαση, Ε., & Δημητρίου, Ι. (2016). Στάσεις και απόψεις των διευθυντών 

σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το ισχύον σύστημα 

επιλογής τους, όπως αυτό ορίζεται από το Ν. 4327/2015, Προτάσεις αλλαγής του συ-

στήματος. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 4(1), σ.σ. 143-205.  

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία. Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορί-

ας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Υπουργείο Παιδείας  και Πολιτισμού Κύπρου. (2014). Διαμόρφωση Νέου Συστήματος 

Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών. Πρόταση Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού. Λευκωσία: ΥΠΠ.  

Νόμοι και Εγκύκλιοι  

Ελλάδα  

Νόμος υπ’ αριθ.3467/2006. Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Εφη-

μερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Φ.Ε.Κ. 128 α/21-6-2006, σ.σ. 

1389-1404.  

Νόμος υπ’ αριθ..3848. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού- καθιέρωση κανόνων 

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Φ.Ε.Κ. 71α/19-5-2010, σ.σ. 1439-1470. 

Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθ.152. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ-

μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας, Φ.Ε.Κ.240 α/5-11-2013, σ.σ.4107-4134. 

1317

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2014). Επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης 

σε θέματα αξιολόγησης. Εγκύκλιος (αρ.πρωτ. 2156, ημερ. 5-3-2014). Μαρούσι. 

Νόμος υπ’ αριθ. 4327. Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελλη-

νικής Δημοκρατίας, Φ.Ε.Κ. 50α/14-5-2015, σ.σ. 539-562.  

Νόμος υπ’ αριθ. 4351. Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Φ.Ε.Κ. 164β/4-12-2015, σ.σ. 9097-9120.  

Κύπρος  

Κ.Δ.Π. 223/1976. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρησις και Αξιολόγησις) 

Κανονισμοί του 1976, 5-11-1976. 

Κ.Δ.Π. 223/1997. Οι Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαί-

δευσης Κανονισμοί του 1997, 25-7-1997. 

Σχέδιο Υπηρεσίας 12/1999. Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2-4-1999. 

Σχέδιο Υπηρεσίας 5/2003. Βοηθός Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 31-1-

2003. 

Νόμοι 10/1969 έως 80(Ι)/2004. Οι Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 

1969 έως 2004. 

1318

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές στην  επαγγελματική  εκπαίδευση - κατάρτιση 

Θεωρία αυτοπροσδιορισμού - πρακτικές προσεγγίσεις 

Δρ Μπελτέ Ουρανία Αναστασία 

Φαρμακοποιός – Εκπαιδευτικός 

ranaibel@gmail.com 

Περίληψη 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον η προσέγγιση των μαθητών και των κινή-

τρων τους για μάθηση θεωρούνται σημαντικά. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην κινη-

τοποίηση των μαθητών όλων των βαθμίδων είναι καθοριστικός. Από τις δύο επικρα-

τούσες προσεγγίσεις στην κινητοποίηση του μαθητή, η παλαιότερη περιλαμβάνει τα 

εξωτερικά κίνητρα. Ενώ η πιο σύγχρονη, υιοθετεί κινητοποίηση του μαθητή με βάση 

τα εσωτερικά του κίνητρα και αποβαίνει πολύ σημαντική, διότι οδηγεί σε αύξηση μά-

θησης υψηλής ποιότητας και σε ενισχυμένη προσωπική ανάπτυξη και προσαρμογή. 

Σύμφωνα με την θεωρία του αυτο-προσδιορισμού (SDT), η εσωτερική κινητοποίηση 

του μαθητή εξαρτάται από την εκπλήρωση τριών βασικών ψυχολογικών αναγκών 

του. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκεκριμένες πρακτικές προσεγγίσεις 

για την προαγωγή της εσωτερικής κινητοποίησης των μαθητών της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, βασισμένες στην θεωρία του αυτο-προσδιορισμού μέσω διδασκαλίας με 

υποστηρικτική αυτονομία. Προτείνονται στον εκπαιδευτικό προκειμένου να καλλιερ-

γηθούν τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών, να  αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη μάθη-

ση και να μειωθεί  η σχολική διαρροή.  

Λέξεις-Κλειδιά:εσωτερικά κίνητρα μάθησης, διδασκαλία υποστηρικτική αυτονομίας  

Εισαγωγή 

Η ενθάρρυνση της κινητοποίησης των μαθητών ώστε να καθοδηγεί την μαθησιακή 

συμπεριφορά τους είναι σημαντική (Κοντοπόδης, 2017). Για τον λόγο αυτό έρευνες 

και μελέτες προτείνουν την εφαρμογή προσεγγίσεων για εσωτερική κινητοποίηση 

των μαθητών, εκπαιδευόμενων ή καταρτιζόμενων, που διαφοροποιούνται σε σχέση 

με παλαιότερες μεθόδους κινητοποίησης του μαθητή με εξωτερικά κίνητρα.  

Όσο διαφοροποιείται ο τρόπος προσέγγισης και κινητοποίησης των μαθητών, τόσο 

αναμένεται βελτίωση του προφίλ, αύξηση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης-Κατάρτισης και μείωση της σχολικής διαρροής στον μαθητικό πληθυ-

σμό καθώς και στους Εκπαιδευόμενους- Καταρτιζόμενους ενήλικες, οι οποίοι συχνά 

χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσδοκίες,  λόγω μειωμένων επιδό-

σεων σε προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, (Ο.Λ.Μ.Ε. 10ο Εκπαιδευτικό Συνέ-

δριο, 2014). Ταυτόχρονα ενισχύονται εγκάρσιες δεξιότητες των μαθητών όπως κριτι-

κή σκέψη, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, δυνατότητα προσαρμογής και 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Δημιουργούνται προϋποθέσεις μείωσης φαινομένων κοι-

νωνικού αποκλεισμού και άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων (Παϊδούση,  2016). 

Στην παρούσα εργασία μελετώνται πρακτικές προσεγγίσεις με σκοπό να προωθήσουν 

την εσωτερική κινητοποίηση των μαθητών στην Επαγγελματική εκπαίδευση. 
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Η θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού –  Βασικά σημεία 

Έρευνες στην δεκαετία 1970 συνέκριναν τα κίνητρα, εγγενή (ενδογενή η εσωτερικά) 

και εξωγενή (ή εξωτερικά) με τον ρόλο που διαδραματίζουν στην συμπεριφορά ενός 

ατόμου. Η κατανόηση του κυρίαρχου ρόλου των εγγενών κινήτρων οδήγησε στην 

διατύπωση της θεωρίας του Αυτο-προσδιορισμού (Self-Determination Τheory SDT) 

(Deci 1971) (Lepper et all, 1973) που επικεντρώνεται στο βαθμό όπου η συμπεριφορά 

ενός ατόμου είναι αυτενέργεια και αυτο-προσδιορίζεται (Deci & Ryan, 2002). Η Ε-

ξωγενής κινητοποίηση (extrinsic motivation) προσδιορίζει τις ανθρώπινες δράσεις 

από εξωτερική παρακίνηση, όπως ανταμοιβές, βαθμοί, αξιολογήσεις καθώς και φόβο 

της άποψης των άλλων για αυτούς. 

Η Ενδογενής κινητοποίηση (intrinsic motivation) αναφέρεται στην υποκίνηση των 

ανθρώπων εσωτερικά μέσα από τα ενδιαφέροντά τους, την περιέργεια, τις εσωτερικές 

και σταθερές αξίες τους. Σε αυτή την περίπτωση, έστω και αν δεν ανταμείβονται, ού-

τε υποστηρίζονται εξωτερικά, διατηρούν το πάθος, την επιμονή στην προσπάθεια και 

την δημιουργικότητα για την επίτευξη του στόχου τους.  

Η εσωτερίκευση ενός κινήτρου αναφέρεται στην ενεργή προσπάθεια ενός ατόμου να 

μετατρέψει ένα εξωγενές κίνητρο σε εσωτερικό, σε αξίες που εγκρίνει προσωπικά και 

να αφομοιώσει κανονισμούς συμπεριφοράς που ήταν αρχικά εξωτερικοί (Ryan 1995). 

Οι θεμελιωτές της θεωρίας E.LDeci και R.Ryan (1991, 1995), ανέδειξαν τρεις εγγε-

νείς ψυχολογικές ανάγκες οι οποίες θεωρούνται έμφυτες και καθολικές για όλους 

τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, κοινωνική ομάδα και παρακινούν το 

άτομο σε μια συμπεριφορά. Περιλαμβάνουν την ανάγκη για Αυτονομία (Autonomy),  

Επάρκεια  (Competence) και Ψυχολογική συγγένεια (Relatedness) (Deci & Ryan, 

2002). Μπορούν να προσομοιωθούν με «εσωτερικά θρεπτικά συστατικά» αναγκαία 

για την ψυχική υγεία, την ευεξία και την ευημερία του ατόμου. Οι τρεις αυτές εγγε-

νείς ανθρώπινες ψυχολογικές ανάγκες και η εκπλήρωσή τους, αποτελούν τη βάση της 

ενδογενούς κινητοποίησης και συμπεριφοράς του ανθρώπου (Σχήμα 1).   

Θεωρία Αυτοπροσδιορισμού (SDT): 

Προϋποθέσεις Κινητοποίησης 

 

Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση της κινητοποίησης του ατόμου με βασικά στοιχεία 

της θεωρίας του αυτο-προσδιορισμού 

Αυτονομία (Autonomy) είναι η ανάγκη να αισθάνεται κάποιος ότι πραγματοποιεί μια 

εργασία με δική του επιλογή. Δεν αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται με οποιονδήποτε 

τρόπο.  

Επάρκεια (Competence) είναι η ανάγκη να αισθάνεται κάποιος ότι είναι αποτελεσμα-

τικός στο περιβάλλον του και ότι κατέχει τη γνώση των πραγμάτων τα οποία ο ίδιος 

θεωρεί σημαντικά. 
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Ψυχολογική συγγένεια (Relatedness) είναι η ανάγκη της αίσθησης «του ανήκειν»,  η 

αίσθηση ότι συνδέεται με τους άλλους, ότι ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα, όπως ο 

μαθητής με τους συμμαθητές και τους δασκάλους του. 

Οι εξωτερικές αμοιβές, έλεγχοι, περιορισμοί και προθεσμίες για μια συμπεριφορά, 

μειώνουν την εσωτερική κινητοποίηση, επειδή μειώνεται η αυτονομία του ατόμου 

(Deci, 1971) (Amabile et all, 1976). Αντίθετα, αυξάνει η εσωτερική κινητοποίηση 

όταν δίνεται μεγαλύτερη αυτονομία στους συμμετέχοντες (Zuckerman et all, 1978). 

Η επάρκεια συσχετίζεται επίσης με την εσωτερική κινητοποίηση. Οι άνθρωποι που 

λαμβάνουν θετική ανατροφοδότηση, ή συμμετέχουν με συναισθήματα αρμοδιότητας, 

αυξάνουν την εσωτερική κινητοποίησή τους επειδή εκπληρώνεται η ανάγκη τους για 

επάρκεια (Vallerand, 1997). Η παροχή αρνητικής ανατροφοδότησης έχει το αντίθετο 

αποτέλεσμα επειδή δεν καλύπτεται η ανάγκη για επάρκεια (Vallerand & Reid, 1984). 

Η αίσθηση της ψυχολογικής συγγένειας διαπιστώθηκε ότι εσωτερικεύει τα κίνητρα 

της συμπεριφοράς. Τότε και oι μαθητές εσωτερικεύουν εξωγενείς κανονισμούς του 

σχολείου (Ryan, Stiller & Lynch, 1994). 

Τα ενδογενή και τα εξωγενή κίνητρα δεν αποτελούν ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας ενός ατόμου. Το εξωγενές κίνητρο μπορεί να αλλάξει σε ενδογενές 

(εσωτερικό) κίνητρο και αντίστροφα. Για την αλλαγή αυτή πρέπει να είναι παρόντα 

τα σωστά στοιχεία στο μαθησιακό περιβάλλον  (Deci & Ryan, 2000). 

Η θεωρία του αυτο-προσδιορισμού (SDT) στην εκπαίδευση, ασχολείται με την προώ-

θηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για μάθηση, την αυτο-αξιολόγησή τους και 

την ανάπτυξη εμπιστοσύνης στις δικές τους ικανότητες και δεξιότητες. Έρευνες απο-

καλύπτουν ότι αυτές οι διεργασίες οδηγούν σε μάθηση υψηλής ποιότητας, σε εννοιο-

λογική κατανόηση και σε ενισχυμένη προσωπική ανάπτυξη και προσαρμογή  (Deci et 

all, 1991).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παρακίνηση των μαθητών για ενδογενή κινη-

τοποίηση 

Εκπαιδευτικοί : οι αρχηγοί στο παιχνίδι της μάθησης στο σχολείο 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολλαπλός, σύνθετος, απαιτητικός. Ο εκπαιδευτικός 

είναι ο ειδικός ο οποίος προσαρμόζει και εφαρμόζει τις μαθησιακές διαδικασίες, αλλά 

είναι και δέκτης ανατροφοδότησης, (Hattie 2008). Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

είναι και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και η κινητοποίηση των μαθητών.  

Η παλαιότερη εξωγενής κινητοποίηση των μαθητών περιλαμβάνει την διαδικασία 

«καρότο και μαστίγιο», δέλεαρ ανταμοιβή, πίεση με απειλές ή τιμωρία. Αυτή η κινη-

τοποίηση δημιουργεί αίσθημα άγχους στους μαθητές, έχει αρνητικές συνέπειες στην 

απόδοση και την ευεξία τους.. Η εξωγενής κινητοποίηση μειώνει την ελκυστικότητα 

της εκπαίδευσης και ευνοεί την σχολική διαρροή (2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Eras-

mus+ ΚΑ2, 2016). 

Στην σύγχρονη προσέγγιση με εσωτερική κινητοποίηση, ο μαθητής αυτενεργεί και η 

συμπεριφορά του παρακινείται από τα ενδιαφέροντα, τις εσωτερικές αξίες του, αυτό 
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που ο ίδιος θεωρεί σημαντικό. Οι μαθητές αυτο-υποστηρίζουν τις δράσεις τους γιατί 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αυτούς. Επιλύουν τα προβλήματα καλύτερα, γίνονται 

πιο δημιουργικοί και έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Δημιουργούν θετικά συναισθήματα 

και υποστηρίζονται με καλύτερη φυσική και ψυχολογική υγεία. 

Επομένως προκύπτει το ερώτημα, πως μπορούν να κινητοποιηθούν οι μαθητές ή 

«πως μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες με τις οποίες οι μαθητές θα κινητοποι-

ήσουν τους εαυτούς τους;». Απάντηση στο ερώτημα αποτελεί η διδασκαλία με παρο-

χή Υποστηρικτικής Αυτονομίας από τον εκπαιδευτικό.  

Πρακτικές προσεγγίσεις  για την τόνωση των εσωτερικών κινήτρων μάθησης σε 

μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης 

Οι Kusurkar et all (Kusurkar et all, 2011) προτείνουν 12 πρακτικούς τρόπους διδα-

σκαλίας με υποστηρικτική αυτονομία με εφαρμογή και σε διαφορετικά είδη διδασκα-

λίας, όπως μεγάλες ομάδες, παρουσιάσεις, κλπ. Η διδασκαλία με υποστηρικτική αυ-

τονομία στην πράξη, μπορεί να ξεκινήσει θέτοντας ο εκπαιδευτικός στο εαυτό του το 

δύσκολο ερώτημα «τι είναι το καλύτερο για τους μαθητές μου;» 

Α. Υποστήριξη της αυτονομίας του μαθητή 

Πρακτική προσέγγιση  1η : Αναγνώριση και καλλιέργεια από τον εκπαιδευτικό του τι 

χρειάζονται και τι θέλουν οι μαθητές από το περιεχόμενο και τη μορφή της διδασκα-

λίας, διεγείροντας στους  μαθητές εσωτερικά κίνητρα και γνήσιο ενδιαφέρον.  

Πρακτική προσέγγιση 2η : Δόμηση του μαθήματος γύρω από τις ανάγκες των μαθη-

τών. Οι μαθητές επενδύουν χρόνο και προσπάθεια να μάθουν περισσότερα, έρχονται 

στην τάξη προετοιμασμένοι και είναι πιο προσεκτικοί. Η «εσωτερική τους κατάστα-

ση» αποτελεί εσωτερικό συνεχές ερέθισμα για μελέτη. 

Πρακτική προσέγγιση 3η : Ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών στο 

μάθημα κάνει τη μάθηση πιο αυτόνομη, εύκολη την ανατροφοδότηση και προάγει το 

«αίσθημα της ψυχολογικής συγγένειας».  

Πρακτική προσέγγιση 4η : Ο εκπαιδευτικός παρέχει επιλογές στους μαθητές, για να 

ενισχύσει την αυτονομία τους και την αίσθηση της ψυχολογικής συγγένειας, με το 

συναίσθημα ότι αποτελούν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες διδασκαλίας-μάθησης. 

Η συμμετοχή των μαθητών μπορεί να περιλαμβάνει την σειρά των θεμάτων, σημεία 

εμβάθυνσης, τρόπους αξιολόγησης, εθελοντικές δραστηριότητες, κ.α. 

Πρακτική προσέγγιση 5η : Ενθάρρυνση των μαθητών να αναλάβουν οι ίδιοι μεγαλύ-

τερη υπευθυνότητα για την μάθησή τους, μεταφέρει μέρος της ευθύνης της μάθησης 

από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές, διεγείρει τα κίνητρά τους και καθιστά την μά-

θηση περισσότερο αυτόνομη. Οι τρόποι μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις για συ-

ζήτηση στα επόμενα μαθήματα, υπόδειξη «θεμάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον».  

Β. Καλλιέργεια (ανάπτυξη) στον μαθητή της αίσθησης επάρκειας 

Πρακτική προσέγγιση 6η : Παροχή δομημένης καθοδήγησης στους μαθητές κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, με μεταβίβαση της ευθύνης για μάθηση στους μαθητές. Ο 
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εκπαιδευτικός παρέχει την δομή του μαθήματος ενθαρρύνοντας τους μαθητές στο 

σωστό δρόμο, αλλά αν πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση, υιοθετεί πιο ενεργό ρόλο. 

Αυτό απαιτεί λεπτή ισορροπία από τον εκπαιδευτικό, να αφήσει τους μαθητές σε ηγε-

τικό ρόλο, αλλά να τους επαναφέρει στο αντικείμενο, όποτε απαιτείται. 

Πρακτική προσέγγιση 7η : Ο εκπαιδευτικός παρέχει βέλτιστες προκλήσεις, όπως εθε-

λοντική συμμετοχή των μαθητών να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν θέματα ή 

να εξασκήσουν άλλες δεξιότητες. Ο βαθμός δυσκολίας των προκλήσεων πρέπει να 

είναι βέλτιστος, με βασική ιδέα οι μαθητές να αισθανθούν υπεύθυνοι για τη μάθησή 

τους. Τα συναισθήματα υπευθυνότητας ενισχύουν ιδιαίτερα τα εσωτερικά κίνητρα. 

Πρακτική προσέγγιση 8η : Ο εκπαιδευτικός παρέχει θετική και εποικοδομητική ανα-

τροφοδότηση στους μαθητές με στόχο να δείξει τη διαφορά ανάμεσα στην παρούσα 

και την επιθυμητή κατανόηση και όχι την βαθμολογία (Hattie & Timperley, 2007). Ο 

τρόπος και ο τόνος της ανατροφοδότησης δεν είναι απειλητικός, κατευθύνεται προς 

τα θέματα της μάθησης και όχι προς τα πρόσωπα και διατυπώνεται σαν «σημεία για 

βελτίωση». Τα σημεία για βελτίωση παρουσιάζονται σαν «Προτάσεις» και όχι σαν 

«Οδηγίες» (Pendleton et all, 1984/2003).  

Γ. Ενθάρρυνση της ψυχολογικής συγγένειας με τον μαθητή 

Πρακτική προσέγγιση 9η : Δημιουργία περιβάλλοντος συναισθηματικής υποστήριξης 

των μαθητών στην τάξη δημιουργεί ζεστή και θετική ατμόσφαιρα, όπου αισθάνονται 

ασφαλείς να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις αμφιβολίες και τις ερωτήσεις τους. Το 

συναίσθημα της «ψυχολογικής συγγένειας» ενισχύει τα εσωτερικά κίνητρα.  

Πρακτική προσέγγιση 10η : Αναγνώριση των αρνητικών εκφράσεων των μαθητών. Ο 

εκπαιδευτικός ακούει υπομονετικά, καταλαβαίνει και συμμερίζεται εκφράσεις αδια-

φορίας ή δυσαρέσκειας των μαθητών για ένα θέμα ή μέθοδο διδασκαλίας, διότι έχουν 

ανάγκη να ακούγονται, πιστεύουν ότι τα συναισθήματά τους είναι σημαντικά για τον 

εκπαιδευτικό και μπορούν να επηρεάσουν εποικοδομητικά την διδασκαλία.  

Δ. Αποφυγή της ματαίωσης της Αυτονομίας του μαθητή 

Πρακτική προσέγγιση 11η : Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί την αξία δραστηριοτήτων 

που θεωρούνται «πληκτικές» (Jang, 2008). Είναι απίθανο ότι όλες οι δραστηριότητες 

ή μαθήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για κάθε μαθητή. Οι μαθητές χωρίς κίνητρα 

μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στα κίνητρα των άλλων μαθητών ακόμη και στο 

κίνητρο του εκπαιδευτικού (De Grave et all, 2002) γιαυτό είναι σημαντική η παρακί-

νηση αυτών των μαθητών να συμμετάσχουν.  

Πρακτική προσέγγιση 12η : Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί σωστή γλώσσα επικοινω-

νίας με τους μαθητές δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αποφασίσουν για τον εαυ-

τό τους, ώστε να  ενισχύονται τα εσωτερικά κίνητρα.. Η διδασκαλία με υποστηρικτι-

κή αυτονομία συνεπάγεται χρήση λέξεων και εκφράσεων όπως «είναι δική σας επιλο-

γή», «αν δεν μελετήσετε αυτό, δεν θα μπορείτε να καταλάβετε σημαντικά θέματα σε 

επόμενα μαθήματα» κλπ. και όχι  εκφράσεις όπως «θα πρέπει να μάθετε αυτό», «αυτό 

είναι υποχρεωτικό», «αν δεν κάνετε θα πάρετε κακό βαθμό»  
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Συζήτηση 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον τα εσωτερικά (ενδογενή) κίνητρα  των μαθη-

τών είναι το επιθυμητό είδος των κινήτρων διότι συνδέονται με μάθηση, καλύτερη 

απόδοση και ευημερία του ατόμου. Επιπλέον, τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών 

μπορούν να ενισχύσουν τα εσωτερικά κίνητρα των εκπαιδευτικών με αμοιβαία συ-

ναισθήματα «ψυχολογικής συγγένειας». Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι επιλογές και η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, βασίζονται κυρίως 

στην εκπλήρωση εσωτερικών κινήτρων και προσδοκιών που οι ίδιοι θέτουν, σε πεί-

σμα εξωτερικών αντιξοοτήτων (Τζωρτζάκης & Παπαγιαννάκης, 2015). Αναλαμβά-

νουν και φέρουν ικανοποιητικά σε πέρας δύσκολα και καινοτόμα αντικείμενα, χωρίς 

να τους έχει προσφερθεί κατάλληλη επιμόρφωση επιστρατεύοντας τα εσωτερικά τους 

κίνητρα, την επαγγελματική τους περιέργεια και ικανότητα. 

Η υιοθέτηση συμπεριφορών διδασκαλίας με υποστηρικτική αυτονομία μέσω εφαρμο-

γής ανωτέρω πρακτικών προσεγγίσεων, εφαρμόστηκαν προσαρμοσμένες στα δεδομέ-

να της Επαγγελματικής εκπαίδευσης της προηγούμενης σχολικής δομής 1ης ΕΠΑ.Σ 

Πειραιά και σήμερα του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πειραιά, σε τρία τμήματα του Τομέα 

Υγείας – Πρόνοιας, σε διαφορετικό βαθμό, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών, την σύνθεση κάθε τμήματος καθώς και τις απαιτήσεις των αντικειμένων 

διδασκαλίας κατά περίπτωση, όπως για παράδειγμα θεωρητικό ή εργαστηριακό μά-

θημα. Βασικά στοιχεία της εφαρμογής : 

Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού επικοινωνήθηκαν με τους μαθητές από την αρχή 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως και κατά διαστήματα επικοινωνήθηκαν  και ε-

πισημάνθηκε το επίπεδο που βρίσκονταν οι μαθητές σε σχέση με αυτό που είχαν όταν 

ξεκίνησαν. Έγινε αναγνώριση, διερεύνηση και καλλιέργεια του τι χρειάζονται και τι 

θέλουν οι μαθητές. Στη διάρκεια «πληκτικών» δραστηριοτήτων μάθησης, εξηγήθηκε 

η λογική του μαθήματος και προσεγγίσθηκε το θέμα στα ενδιαφέροντα των μαθητών 

με παραστατικό τρόπο, ώστε να κατανοήσουν γιατί το μάθημα αξίζει την προσπάθειά 

τους και γιατί θα τους είναι χρήσιμο. Οργανώθηκαν εργασίες σε ομάδες ιδιαίτερα 

στις εργαστηριακές ασκήσεις, με ευθύνη κάθε ομάδας για συγκεκριμένο στάδιο της 

εργαστηριακής παρασκευής.  

Δημιουργήθηκε «θετικό» κλίμα στην τάξη και χρήση σωστής γλώσσας επικοινωνίας, 

όταν οι μαθητές επικοινωνούσαν τα συναισθήματά τους, χωρίς επικρίσεις. 

Ενθαρρύνθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών, καινοτομιών για τις διαδικασίες του μαθή-

ματος, εθελοντικές δραστηριότητες, επιλογή θεμάτων για μελέτη και παρουσίαση 

στην τάξη, παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων σχετικών με το αντικείμενο των 

σπουδών τους και επικοινώνηση των αποτελεσμάτων στην τάξη. 

Τα έως τώρα αποτελέσματα της εφαρμογής των παραπάνω πρακτικών είναι ενδιαφέ-

ροντα και ενθαρρυντικά. Φαίνεται ότι οδηγούν σε αποτελεσματικότερη διδασκαλία 

με αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή και αυτε-

νέργεια για δραστηριότητες, βελτίωση της αυτοπεποίθησης, της απόδοσης, των επι-

κοινωνιακών ικανοτήτων τους καθώς και ενίσχυση της δυναμικής της ομάδας. Η πε-
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ραιτέρω συνέχεια της έρευνας σε ομάδες μαθητών στο ΕΠΑ.Λ μπορεί να περιλαμβά-

νει περισσότερες κατευθύνσεις και πρακτικές εφαρμογές, όπως οι προσεγγίσεις της 

παροχής δομημένης καθοδήγησης και ενθάρρυνση των μαθητών να αναλάβουν μεγα-

λύτερη υπευθυνότητα για την μάθησή τους, οι οποίες αναμένεται να αποδώσουν ε-

φαρμόσιμα θετικά αποτελέσματα. 

Ο εκπαιδευτικός καλείται να καλλιεργήσει και να εφαρμόσει ο ίδιος την κατάλληλη 

κατά περίπτωση συμπεριφορά, για να μάθει μέσα από τον αυτοπροβληματισμό, την 

πράξη και την αυτοκριτική σχετικά με τις πρακτικές διδασκαλίας. Χρειάζεται να έχει 

ξεκάθαρο όραμα, επιμονή και υπομονή, να είναι βαθύς γνώστης που καθοδηγεί με 

την συμπεριφορά του, ικανός στην δημιουργία στέρεων σχέσεων με μαθητές και συ-

ναδέλφους, βασισμένων σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. 
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Περίληψη 

Τα σχολικά βιβλία Μαθηματικών του γυμνασίου στο πνεύμα των αναλυτικών προ-

γραμμάτων εισηγούνται την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών κατά την διάρκεια 

της εκπαιδευτικής πράξης στην τάξη προτείνοντας δραστηριότητες. Η έρευνα έδειξε 

ότι λίγοι είναι οι μαθηματικοί που τις αξιοποιούν στο σύνολό τους. Οι σπουδαιότεροι 

λόγοι είναι η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης και ο διδακτικός χρόνος. Η ανα-

κοίνωση υποστηρίζει ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις η χρήση υπολογιστή 

τσέπης (calculator), σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες των Μαθηματικών του 

Γυμνασίου, μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του αναλυτι-

κού προγράμματος, δίνοντας έμφαση στην μαθητοκεντρική διδασκαλία και στην ο-

λοκλήρωση της ύλης στους προβλεπόμενους χρόνους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθηματικά, Γυμνάσιο, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Σχολικά Βιβλία, 

Διδακτική Μαθηματικών. 

Εισαγωγή 

Το σχολικό έτος 2007-2008 κυκλοφόρησαν τα νέα βιβλία μαθηματικών για το γυ-

μνάσιο. Και για τις τρεις τάξεις. Τα νέα, τότε, βιβλία, που χρησιμοποιούνται και σή-

μερα, έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που διατυπώθηκαν στο Διαθε-

ματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Δημοτικού Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

Για τα Μαθηματικά αναφέρεται σ’ αυτό ότι «αποτελούν όχι µόνο ένα σύνολο γνώσε-

ων αλλά και διαδικασία µέσω της οποίας οικοδομούνται αυτές οι γνώσεις. Η μάθηση 

δεν είναι µια παθητική αποδοχή «έτοιμης» γνώσης, αλλά µια διαδικασία οικοδόμη-

σης. Έτσι, η παράθεση του περιεχομένου θα πρέπει να συνοδεύεται και από τις διαδι-

κασίες σύλληψης τεκμηρίωσης και οργάνωσης αυτού του περιεχομένου. Μέσα από 

κατάλληλες δραστηριότητες μπορεί να αναδεικνύονται τόσο οι νέες γνώσεις, όσο και 

το πεδίο εφαρμογής των γνώσεων, που έχουν ήδη οικοδομηθεί». 

Η επεξεργασία με δραστηριότητες και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην δια-

δικασία οικοδόμησης της γνώσης για το σημερινό σχολείο είναι ένα μεγάλο ζητούμε-

νο προκειμένου αυτό να δημιουργήσει ενεργούς πολίτες με ήθος, όπως σημειώνει η 

Τζεκάκη (2014). Να ελαχιστοποιήσει δηλαδή την παθητική προσφορά πληροφοριών, 

όπως συμβαίνει σήμερα, τις οποίες καλούνται αυτοί να αναπαράγουν, συχνά, χωρίς 

να τις κατανοούν. 
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Στα σχολικά βιβλία, ακόμα, «θα πρέπει να αναδεικνύεται η στενή σχέση των Μαθη-

ματικών µε τον πραγματικό κόσμο», όπως επίσης «να γίνεται αξιοποίηση της σύγ-

χρονης τεχνολογίας ως παράγοντα διαμόρφωσης ενός πλούσιου σε ερεθίσματα μαθη-

σιακού περιβάλλοντος» (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

Αποτελούν κομβικά σημεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του αναλυτικού προ-

γράμματος δυο παράμετροι με τις οποίες ασχολείται η ανακοίνωση: η ολοκλήρωση 

της διδακτέας ύλης στον προβλεπόμενο χρόνο, για κάθε τάξη του γυμνασίου, και η 

αποτελεσματική αξιοποίηση των παιδαγωγικών μεθόδων που προτείνονται από το 

αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιβλία των μαθηματικών που έχουν σχεδιαστεί και χρη-

σιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό στα νέα βιβλία 

Στο προλογικό σημείωμα του σχολικού βιβλίου της Α’ Γυμνασίου (Βανδουλάκης 

κ.α., 2007) επισημαίνεται ότι «σημαντικό χαρακτηριστικό του βιβλίου αυτού είναι ότι 

η παρουσίαση της θεωρίας περιορίζεται συχνά, για να αφήσει στους μαθητές τη δυ-

νατότητα να αναπτύξουν, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, τη διαίσθηση, τη δοκι-

μή, την έρευνα και τέλος την αναγκαία σύνθεση». 

Στο ίδιο σημείωμα οι συγγραφείς, αναφερόμενοι στις δραστηριότητες που προτείνο-

νται στο βιβλίο για το μάθημα της ημέρας, και οι οποίες προηγούνται της σχετικής 

θεωρίας κάθε φορά,  σημειώνουν ότι ο στόχος είναι «να υπάρξει ο προβληματισμός 

και η αναζήτηση που θα μας οδηγήσει στην ανάγκη να αναπτύξουμε την κατάλληλη 

θεωρία. Έτσι, γίνεται φανερό ότι η θεωρία είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης α-

ναζήτησης και όχι αυτοσκοπός». Καταλήγουν δε ότι οδηγός και κλειδί σ’ αυτήν την 

πορεία προς την αποτελεσματική διδακτική επίτευξη των στόχων είναι ο διδάσκων 

καθηγητής (ο.π.). 

Κριτική στη διάρθρωση των βιβλίων 

Αν θελήσει κάποιος να σταθεί κριτικά στη δομή και στην προτεινόμενη μεθοδολογία 

των βιβλίων ένα στοιχείο που θα πρέπει να επισημάνει είναι ο γραμμικός τρόπος 

διάρθρωσης και η ομοιομορφία ως προς τις δραστηριότητες σχετικά με τη διεκπεραί-

ωση του μαθήματος. Είναι το γενικότερο πρόβλημα που δημιουργείται όταν οι μαθη-

τές εργάζονται με φύλλα εργασίας στα οποία δεν προβλέπονται διαφορετικές δρα-

στηριότητες για τις διαφορετικές «ταχύτητες» των μαθητών. Όταν δηλαδή δεν διαφο-

ροποιείται η διδασκαλία ως προς τη μέθοδο και τις δραστηριότητες καθώς όλοι εργά-

ζονται με τα ίδια πράγματα. Αν ο διδάσκων ακολουθήσει το βιβλίο και μόνο, όλοι θα 

εργαστούν με τις ίδιες δραστηριότητες και με την ίδια σειρά. Και σ’ αυτήν την περί-

πτωση εφαρμόζεται ο «κανόνας της νηοπομπής»: η διαδικασία ακολουθεί «την ταχύ-

τητα του πιο αργού πλοίου-μαθητή». Ασφαλώς και είναι στο χέρι του διδάσκοντα να 

δώσει διαφορετικές οδηγίες και να κατευθύνει τους μαθητές να εργαστούν πιο εξατο-
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μικευμένα. Δηλαδή να κάνει τη διδασκαλία του αποτελεσματικότερη, περισσότερο 

ποιοτική και να μη σταθεί δογματικά στα προτεινόμενα σχέδια των βιβλίων.  

Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο που σχετίζεται άμεσα με την επεξεργασία των προ-

τεινόμενων δραστηριοτήτων είναι εκείνο της διαχείρισης του διδακτικού χρόνου από 

τον διδάσκοντα, αν θέλει να είναι συνεπής με τα προτεινόμενα σχέδια διδασκαλίας 

του βιβλίου και τις οδηγίες που δίνονται από το Π.Ι. Επαρκεί αυτός για να ολοκλη-

ρώσει τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της διδακτικής ώρας, καθώς και στην εφαρμο-

γή του αναλυτικού προγράμματος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς; 

Το προφίλ του αποτελεσματικού διδάσκοντα 

Όσον αφορά το πρώτο, την αποτελεσματικότητα δηλαδή της διδασκαλίας, το βάρος 

της πέφτει περισσότερο στον διδάσκοντα, αν και δεν είναι αποκλειστικά δική του η 

ευθύνη. 

Κατά την Κοσσυβάκη (2003:54) αποτελεί κοινή παραδοχή και είναι ερευνητικά τεκ-

μηριωμένο το γεγονός πως «ο εκπαιδευτικός ως διαμορφωτής και ελεγκτής της μα-

θησιακής διαδικασίας είναι πρότυπο για αυτόνομη σκέψη και δράση…Ιδιαίτερα μέσα 

από το σχολικό πρόγραμμα που διαμορφώνει ο ίδιος, στην πράξη, [από το οποίο] α-

ναδεικνύεται το σύνολο των ικανοτήτων και η προσωπικότητα του». 

Όμως, όπως είναι γνωστό (Μαυρογιώργος, 1983 και Φλουρής, 2007:174-182) η σχο-

λική πράξη δεν προσδιορίζεται μόνο από το επίσημο σχολικό πρόγραμμα, αλλά και 

από το ανεπίσημο «παραπρόγραμμα» (Μαυρογιώργος) ή «κρυφό ή αφανές πρόγραμ-

μα» (Φλουρής), για να δηλώσει την απόκλιση μεταξύ προγράμματος ως πρόθεση (α-

ναλυτικό πρόγραμμα) και προγράμματος ως πράξη (πραγματικό σχολικό πρόγραμ-

μα). 

Η Κοσσυβάκη και πάλι (2003:42), αναφερόμενη στην διδακτική πράξη, υποστηρίζει 

ότι στις μέρες μας ο εκπαιδευτικός «καλείται να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της 

διδακτικής του συμπεριφοράς από πρακτικές μετάδοσης της γνώσης σε πρακτικές 

οργάνωσης εναλλακτικών περιβαλλόντων μάθησης». Το ζητούμενο βέβαια είναι αν 

είναι σε θέση να κάνει αυτή τη μετατόπιση μέσα στις συνθήκες λειτουργίας του σύγ-

χρονου σχολείου, όταν αυτό επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως οι προ-

σωπικές πεποιθήσεις και αξίες, οι στόχοι του μαθήματος, οι συνθήκες της τάξης, οι 

πόροι, η συμπεριφορά και ο  αριθμός των μαθητών (Day, 2003:87). Ενώ, ακόμα, δεν 

θα πρέπει να αγνοήσουμε τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Φύκαρης, 2010:36) σχε-

τικά με το «πώς» ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ρόλο του, μιας και αποτελεί ένα άλλο 

κομβικό σημείο που καθορίζει τη συμπεριφορά του ως διδάσκοντος. Γιατί μπορεί να 

τη ρυθμίζει αρμονικά ως προς τα θεσμοθετημένα διδακτικά του καθήκοντα, και ταυ-

τόχρονα να προβάλλει  τις αντιστάσεις του ως άτομο που συγκροτείται από την ιδιαι-

τερότητα της οντότητας και της προσωπικότητάς του. Χωρίς ωστόσο να παραβλέ-
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πουμε το πόσο ενημερωμένος-επιμορφωμένος είναι ο ίδιος για να είναι σε θέση να 

εφαρμόσει εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. 

Ο Βρεττός (2003:140) υποστηρίζει ότι «σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ε-

ρευνών (…) τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, τα οποία έχουν 

θετική επίδραση στην μάθηση [είναι]: α. σαφήνεια, β. εναλλαγή στις μεθόδους διδα-

σκαλίας, γ. ενθουσιασμός, δ. προσανατολισμός στο θέμα, ε. επικοινωνία και διάλο-

γος, στ. αξιοποίηση ευκαιριών μάθησης, χρησιμοποίηση καλά δομημένων σχολίων 

και παρατηρήσεων, η. κατοχή του αντικειμένου και θ. ικανότητα στην αντιμετώπιση 

θετικής και αρνητικής συμπεριφορά του μαθητή».  

Και βέβαια «η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού δεν εξαρτάται μόνο από το 

κληρονομικό του ταλέντο, αλλά και από την άρτια επιστημονική του εκπαίδευση και 

παιδαγωγική του κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση» (Αντωνίου, 2009: 57).  

Την ίδια άποψη έχουν και οι μαθητές για τον αποτελεσματικό διδάσκοντα; Οι Παπά-

νης και Γιαβρίμης (2009) σε σχετική ποιοτική έρευνα διαπίστωσαν ότι κατά τους μα-

θητές, αποτελεσματικός είναι ο διδάσκων που: γνωρίζει καλά το αντικείμενο που δι-

δάσκει, που έχει χιούμορ, που είναι ευέλικτος, που οργανώνει σωστά την τάξη και 

τον χρόνο διδασκαλίας, που είναι δίκαιος, που εμπνέει τους μαθητές, που γνωρίζει τις 

ανάγκες τους, που παρέχει επανατροφοδότηση, που δείχνει ενθουσιασμό, που κοινο-

ποιεί τους στόχους του μαθήματος, τη σειρά των εννοιών, τις ευθύνες που θα αναλά-

βουν οι μαθητές και είναι επικοινωνιακός. 

Όμως, οι εκπαιδευτικοί σήμερα παρά την καλύτερη κατάρτιση (επιστημονική και 

παιδαγωγική), όπως επισημαίνουν οι Ξωχέλης & Τσιολάκης (2011:92) είναι «εθισμέ-

νοι να δίνουν έμφαση στην μετάδοση και αναπαραγωγή των γνώσεων και να παραμε-

λούν τις ποιοτικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας». Έτσι, αν ο διδάσκων 

δεν «αφήνει τον μαθητή ν’ ανακαλύπτει μόνος του και να μαθαίνει έννοιες έτσι, όπως 

μπορεί να τις αντιληφθεί» κατά τον Φλουρή (2000:28), τότε το ζήτημα με τη σχολική 

παρεχόμενη γνώση μπαίνει σε μια εντελώς άλλη προβληματική. 

Και επειδή τα βιβλία των Μαθηματικών του γυμνασίου με τις δραστηριότητες επι-

διώκουν αυτή την ενεργό «εμπλοκή» των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία, όταν 

δεν αξιοποιούνται αυτές ανατρέπεται στην πράξη ο σκοπός της συγγραφής τους. 

Τι συμβαίνει, όμως, στην πράξη; Επιτυγχάνεται ο σκοπός τους; 

Έρευνα από την εφαρμογή 

Στα βιβλία των Μαθηματικών του γυμνασίου, όσο και στα αντίστοιχα του καθηγητή, 

υπάρχουν πολλές αναφορές και οδηγίες για την ενεργητική προσέγγιση της γνώσης 

και τον κρίσιμο ρόλο των δραστηριοτήτων στην οικοδόμηση των νέων γνώσεων από 

τους μαθητές, κατά το πνεύμα του Α.Π.Σ,  σύμφωνα με το οποίο κυρίως απαιτείται 

στην εκπαιδευτική πράξη η δραστηριοποίηση του μαθητή» (Π.Ι., 2002, τ.Α’, σ.16). 
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Αξιοποιούν σ’ αυτό το πνεύμα οι μαθηματικοί τα νέα βιβλία; Η απάντηση που προ-

κύπτει από την έρευνα είναι πως δεν γίνεται αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Πραγματικά, η έρευνα που πραγματοποίησαν οι Δημητριάδου κ.α. (2009) σχετικά με 

τους τρόπους διαχείρισης των δραστηριοτήτων που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία και 

των τριών τάξεων του γυμνασίου έδειξε ότι «στην πλειοψηφία τους [οι μαθηματικοί] 

αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό με τρόπο μάλλον «παραδοσιακό»».  

Ειδικότερα το 27,7% στο δείγμα τους αγνοεί τις δραστηριότητες που προτείνονται 

στο σχολικό βιβλίο και εισάγει απ’ ευθείας τη θεωρία με διάλογο μέσα στην τάξη, 

υιοθετώντας παραδοσιακές διδακτικές συμπεριφορές. Σε ένα άλλο 53,4% οι μαθημα-

τικοί λύνουν οι ίδιοι στον πίνακα τις δραστηριότητες του βιβλίου κάνοντας ταυτόχρο-

να συνεχείς ερωτήσεις, υιοθετώντας με τον τρόπο αυτό την δασκαλοκεντρική προ-

σέγγιση. Ενώ, τέλος, μόνο το 21,3% αναθέτουν την επεξεργασία των δραστηριοτήτων 

στους μαθητές, υιοθετώντας τη λογική της οικοδόμησης της γνώσης. 

Στα συμπεράσματα που καταλήγουν διαπιστώνουν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό απο-

δέχεται και εφαρμόζει το ενεργητικό μοντέλο διδασκαλίας ενώ στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία είτε διδάσκουν παραδοσιακά είτε αγνοούν τις προτεινόμενες δραστηριό-

τητες. «Η δραστηριότητα», επισημαίνεται, «για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, 

αποτελεί αφορμή για την παρουσίαση της νέας γνώσης από τον εκπαιδευτικό και όχι 

πρόβλημα μέσα από την επίλυση του οποίου οι μαθητές θα ανακαλύψουν σταδιακά 

και θα οικοδομήσουν νέα γνώση». 

Η διαχείριση του διδακτικού χρόνου 

Στην προηγούμενη έρευνα οι λιγότερο θετικές κρίσεις των καθηγητών γίνονται στην 

ποιότητα των δραστηριοτήτων. Ενώ σημαντικός παράγοντας παραμένει η ολοκλήρω-

ση της διδασκαλίας της προβλεπόμενης ύλης κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας 

και του διδακτικού έτους. Το πρόβλημα της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης, και με 

το ίδιο καθεστώς διδασκαλίας που ισχύει σήμερα, έχει επισημανθεί και σε άλλες έ-

ρευνες  με σοβαρότερο λόγο τη λειτουργία του «παραπρογράμματος», όπως αναφέρ-

θηκε και παραπάνω (Σταμέλος, 2009). 

Όμως τα βιβλία των Μαθηματικών του γυμνασίου έχουν βασική αντίληψη, σχετικά 

με τη διδασκαλία, όχι μόνο στο τελικό «προϊόν» της μαθηματικής δημιουργίας, στο 

αποτέλεσμα δηλαδή, αλλά και στη δραστηριότητα μέσω της οποίας παράγεται το α-

ποτέλεσμα αυτό. Υπό την έννοια ότι τα Μαθηματικά δεν αποτελούν μόνο ένα σύστη-

μα γνώσεων αλλά και μια διαδικασία σύλληψης, οργάνωσης και τεκμηρίωσης αυτών 

των γνώσεων, όπως επισημαίνεται στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003:303-304). Έτσι, στο 

πνεύμα αυτό, η κάθε επιμέρους διδακτική ενότητα αναπτύσσεται γραμμικά μέσα από 

διαδοχικές δραστηριότητες τις οποίες θα πρέπει να επεξεργαστούν οι μαθητές στην 

τάξη. 
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Σε πολλές ενότητες μάλιστα προτείνεται η αξιοποίηση δυναμικών μαθηματικών ερ-

γαλείων, που έχουν διδαχθεί οι μαθηματικοί και οι δάσκαλοι του Δημοτικού στο Β’ 

επίπεδο επιμόρφωσης, όπως είναι το Sketchpad, το Cabri, ο Χελωνόκοσμος, το Geo-

gebra, Function Probe κ.α. με προτεινόμενη μέθοδο τη διερευνητική διδασκαλία και 

μάθηση. 

Όμως, όπως έχει διαπιστωθεί στην πράξη, όλα αυτά επιτείνουν περαιτέρω το πρό-

βλημα της διαχείρισης του διδακτικού χρόνου, με αποτέλεσμα συχνά τη μη ολοκλή-

ρωση της ύλης. 

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της αξιοποίησης του Υπολογιστή Τσέπης. Η χρήση του  

για τη διεκπεραίωση της διδακτικής ενότητας από τους μαθητές μπορεί να προτείνε-

ται ευθέως ή να αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντα στα βιβλία. Και όμως η αξιο-

ποίησή του θα εξοικονομούσε αρκετό διδακτικό χρόνο, θα υλοποιούσε τις προτεινό-

μενες δραστηριότητες και θα έκανε τη διδασκαλία περισσότερο μαθητοκεντρική. 

Ένας σοβαρός λόγος που οι διδάσκοντες παρακάμπτουν ή δεν υλοποιούν κατά τις 

σχετικές οδηγίες τα σχέδια μαθήματος των βιβλίων είναι οι πράξεις και η μεγάλη α-

πώλεια διδακτικού χρόνου που προκαλούν αυτές, όπως και ο διαφορετικός ρυθμός 

επεξεργασίας μεταξύ των μαθητών. Οι υπολογιστές τσέπης θα μπορούσαν να δώσουν 

μια ικανοποιητική λύση. Όμως δεν παρέχονται από το σχολείο ενώ η παρώθηση από 

τον καθηγητή για την αγορά τους από το εμπόριο ίσως δημιουργούσε άλλου είδους 

προβλήματα. Η χρήση του κινητού ως αριθμομηχανή θα μπορούσε να αποτελέσει μια 

καλή εναλλακτική πρόταση, αν η χρήση του δεν απαγορευόταν από τις εγκυκλίους 

του Υπουργείου Παιδείας στον σχολικό χώρο (ΥΠΕΠΘ, 2006 και ΥΠΑΙΘΠΑ, 2012). 

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου και η ενδοσχολική βία 

Η πρόταση για την αξιοποίηση του κινητού στα μαθηματικά ως αριθμομηχανή έχει 

κάποια πλεονεκτήματα. Δεν χρειάζεται νέα αγορά αριθμομηχανής, αφού σχεδόν όλοι 

οι μαθητές έχουν κινητό. Το έχουν πάντα μαζί τους, άρα δεν τίθεται θέμα για να μην 

δουλεύουν ταυτόχρονα όλοι. Οι μαθητές εξοικειώνονται με την χρήση του κινητού 

και ως αριθμομηχανή, ώστε να το αξιοποιούν και στις καθημερινές τους δραστηριό-

τητες και με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσαν να εργαστούν στο πνεύμα των αναλυτι-

κών προγραμμάτων, να επεξεργαστούν και να ολοκληρώσουν πολλές από τις προ-

βλεπόμενες δραστηριότητες των βιβλίων τους στα μαθηματικά του γυμνασίου. Έτσι 

και τον διδακτικό χρόνο θα αξιοποιούσαν καλύτερα και η ποιότητα της διδασκαλίας 

θα βελτιωνόταν αφού θα βοηθούσαν τον διδάσκοντα χωρίς το άγχος της πίεσης του 

χρόνου να εφαρμόσει μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως εξάλλου προ-

βλέπεται από τις σχετικές οδηγίες. 

Και ενώ ποιοτικά τα αποτελέσματα από μια τέτοια αξιοποίηση είναι αναμφισβήτητα 

και τα ποσοτικά στοιχεία είναι αρκετά σημαντικά. 
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Ειδικότερα: Στην Α’ Γυμνασίου σε σύνολο 37 διδακτικών ενοτήτων μπορεί κατά την 

κρίση του διδάσκοντα να γίνει αξιοποίηση υπολογιστή τσέπης σε 9. Στις παραγρά-

φους, όπως εμφανίζονται στο Βανδουλάκης κ.α. (2007): Α.1.4, Α.3.3, Α.3.5, Α.5.1, 

Α.5.2, Α.6.2, Α.6.3, Α.6.5 και Α.6.6.  

Στη Β’ Γυμνασίου σε σύνολο 42 διδακτικών ενοτήτων μπορεί κατά την κρίση του 

διδάσκοντα να γίνει αξιοποίηση υπολογιστή τσέπης σε 17. Στις παραγράφους, όπως 

εμφανίζονται στο Βλάμος κ.α. (2007): Α.2.2, Α.2.3, Α.4.1, Α.4.5, Β.1.3, Β.1.4, Β.2.1, 

Β.2.2, Β.2.3, Β.3.3, Β.3.5, Β.3.6, Β.4.2, Β.4.3, Β.4.4, Β.4.5 και Β.4.6. 

Στη Γ’ Γυμνασίου δεν απαιτείται πουθενά αν ακολουθήσει το βιβλίο (Αργυράκης 

κ.α., 2007). 

Όμως το όλο εγχείρημα και η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα 

στις ισχύουσες εγκυκλίου σχετικά με τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και εκφοβι-

σμού, που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία και ειδικότερα με το Foto 

bullying και το Cyber bullying, τη μορφή βίας που χαρακτηρίζεται ως η πλέον επικίν-

δυνη μεταξύ των μαθητών (Βαρτελάτου,  2015). 

Η πρόταση 

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη ότι το κινητό στο σχολικό χώρο απαγο-

ρεύτηκε προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα ενδοσχολικής βίας, θα μπορούσε να 

βρεθεί εναλλακτική πρόταση;  

Η απάντηση είναι: ναι, υπάρχει. Αν το σχολείο αγοράσει γι’ αυτό το σκοπό 8-10 υπο-

λογιστές τσέπης. Ενδεχομένως με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων (το κόστος εί-

ναι πολύ μικρό) και για την αξιοποίησή τους σε άλλα μαθήματα (π.χ. Φυσική). Και 

έτσι, σε συνδυασμό με αυτούς που θα φέρουν από το σπίτι τους οι μαθητές, υπό την 

καθοδήγηση του διδάσκοντα σε  ομάδες των 3-4 ατόμων, να κληθούν να εργαστούν 

στα προτεινόμενα σχέδια μαθήματος. 

Ο διδάσκων αφήνοντας την έδρα και τις δασκαλοκεντρικές μεθόδους πλησιάζει τους 

μαθητές στα θρανία τους, στο πνεύμα των οδηγιών του Π.Ι., και κατ’ αυτόν τον τρό-

πο, γίνεται συντονιστής, ενορχηστρωτής και εμψυχωτής τους. Έτσι, οι σκοποί του 

αναλυτικού προγράμματος γίνονται περισσότερο εφικτοί. 

Εκτός του ότι η πρόταση είναι ρεαλιστική, εμφυσά στους μαθητές με την εφαρμογή 

της πνεύμα εμπιστοσύνης, τους εθίζει στη συνεργασία, στην υπεύθυνη συμπεριφορά 

στην ομάδα, στην ορθή αξιοποίηση του υπολογιστή τσέπης και τους δημιουργεί θετι-

κή στάση στο μάθημα, αφού συμμετέχουν ενεργά, αξιοποιούν την σύγχρονη τεχνολο-

γία, που την θεωρούν οικεία και βλέπουν τις εργασίες τους να ολοκληρώνονται στο 

πλαίσιο της διδακτικής ώρας. 
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Ο διδάσκων από τη μεριά του εφαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεσματικό-

τερα, μειώνοντας το προσωπικό του άγχος από την καλύτερη αξιοποίηση του διδα-

κτικού χρόνου και έτσι έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες του 

σχολικού βιβλίου εξατομικεύοντας περισσότερο τη διδασκαλία του. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο παρακάμπτει τον ομοιόμορφο τρόπο διδασκαλίας που προτείνουν τα σχολικά 

βιβλία και διαχειρίζεται τη διδακτέα ύλη αποτελεσματικότερα.   
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Συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού: 

  απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Νασίκας Απόστολος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M. Ed.  

ap.nasikas@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη στάση εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγησή τους. Τα ερωτήματα εστιάζουν 

στους τομείς του εκπαιδευτικού έργου που οι μαθητές θεωρούνται ικανοί να 

αξιολογήσουν και στις προϋποθέσεις που ενδεχομένως τίθενται για τη συμμετοχή 

τους στην αξιολογική διαδικασία. Ως μέθοδος έρευνας επιλέχτηκε η επισκόπηση 

μικρής κλίμακας σε δείγμα εκπαιδευτικών, που διδάσκουν σε Λύκεια, δεδομένου ότι 

το λύκειο θεωρείται, λόγω της ηλικίας των μαθητών, καταλληλότερη βαθμίδα για να 

εφαρμοστεί το εγχείρημα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν 

τη συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγησή τους, θεωρώντας τους ικανούς να 

αξιολογήσουν κυρίως την παιδαγωγική τους κατάρτιση, τις διαπροσωπικές σχέσεις 

που αναπτύσσουν στην τάξη και τον τρόπο προετοιμασίας και διεξαγωγής της 

διδασκαλίας. Η πλειονότητα συμφωνεί με την εμπλοκή όλων των μαθητών, ενώ όσοι 

διαφωνούν θέτουν ως κυριότερες προϋποθέσεις τη διαγωγή, τα χρόνια κοινών 

εμπειριών μαθητή-εκπαιδευτικού και τη βαθμολογία στο μάθημα που διδάσκουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση, μαθητές, τομείς εκπαιδευτικού έργου, προϋποθέσεις 

επιτυχούς αξιολόγησης. 

Εισαγωγή 

Μία από τις κύριες πηγές, που μπορούν να δώσουν επαρκείς και έγκυρες 

πληροφορίες για τη διδασκαλία που πραγματοποιείται στην τάξη, είναι οι μαθητές. Οι 

διδασκόμενοι μπορούν καλύτερα από οποιονδήποτε εξωτερικό παρατηρητή να 

κρίνουν τη διεξαγωγή της, καθώς είναι οι άμεσοι αποδέκτες των πρακτικών που 

εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας (Stronge & Ostrander, 

2006) και κανένα άλλο άτομο ή ομάδα δεν έχει τόση εκτενή εμπειρία με τον 

εκπαιδευτικό, όσο αυτοί (Follman, 1992).  

Ωστόσο, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον ίδιο τον μαθητή αντιμετωπίζει 

στην πράξη αρκετές δυσκολίες, από τη στιγμή που εκφράζονται επιφυλάξεις κυρίως 

για το αν και κατά πόσο οι μαθητές «έχουν την εμπειρία, τη γνώση, τη σοφία, την 

κρίση και την ικανότητα να διακρίνουν και να αξιολογούν ο,τιδήποτε ή οποιονδήποτε, 

πολύ περισσότερο έναν επαγγελματία, όπως είναι ο εκπαιδευτικός» (ό.π.: 175). Για τον 

λόγο αυτό, ερευνητές προτείνουν η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον μαθητή 

να στηρίζεται στην αιτιολογημένη περιγραφή γεγονότων που έγιναν στην τάξη και 

όχι σε προσωπικές ερμηνείες ή κρίσεις (Macpherson, Pashiardis & Frielick, 2000, 

στο: Πασιαρδής κ.ά., 2005). Οι επιφυλάξεις για το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν 
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περιορίζονται στην ικανότητα των μαθητών να αξιολογούν τον εκπαιδευτικό, αλλά 

επεκτείνονται και στον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η αξιολόγηση, τους τομείς 

του εκπαιδευτικού έργου που θα αγγίζει και τους περιορισμούς, που είναι αναγκαίο 

να τεθούν προκειμένου να είναι έγκυρη και αποτελεσματική.  

Αναφορικά με τους τομείς του εκπαιδευτικού έργου που θα πρέπει να αξιολογηθούν, 

έρευνες που εκπονήθηκαν στον ελληνικό χώρο από τους Ζουγανέλη κ.ά. (2008) και 

τον Χαρακόπουλο (1998) έδειξαν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμφωνεί με 

την άποψη ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογείται ως προς τη διδακτική και 

παιδαγωγική του ικανότητα, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την επιστημονική 

του κατάρτιση, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις του με τους μαθητές από φορείς 

στους οποίους συγκαταλέγονται και οι μαθητές.  

Σχετικά, τέλος, με τους περιορισμούς στη συμμετοχή των μαθητών, οι Stronge & 

Ostrander (2006) θέτουν ηλικιακό όριο κάτω από το οποίο δεν πρέπει να 

πραγματοποιείται η αξιολογική διαδικασία από τους μαθητές, ενώ ο Peterson (2000: 

120) θεωρεί ότι «απαιτούνται χρόνια κοινών εμπειριών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές προκειμένου το συγκεκριμένο αξιολογικό σύστημα των εκπαιδευτικών 

να αποκτήσει ολοκληρωμένη λειτουργικότητα και χρησιμότητα». 

Η παρούσα έρευνα έχει ως ζητούμενο να διερευνήσει την πρόθεση εκπαιδευτικών 

που διδάσκουν σε λυκειακές τάξεις να αξιολογηθούν από τους μαθητές τους στους 

διάφορους τομείς του έργου τους και τις προϋποθέσεις-κριτήρια που ενδεχομένως 

θέτουν για να υλοποιηθεί με επιτυχία το συγκεκριμένο εγχείρημα. Δεδομένης της 

έλλειψης επαρκών ερευνητικών στοιχείων από αντίστοιχες έρευνες στον ελληνικό 

χώρο, τα αποτελέσματά της αποκτούν ιδιαίτερη αξία. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Μετά από διερεύνηση της βιβλιογραφίας και των αποτελεσμάτων προηγουμένων 

ερευνών, οι υποθέσεις της έρευνας διατυπώνονται ως εξής: 

• Υποθέτουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν σε λύκεια, επιθυμούν την 

αξιολόγησή τους από τους μαθητές τους.  

• Υποθέτουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν τους μαθητές εξίσου ικανούς να 

αξιολογήσουν όλες τις πτυχές του έργου τους.  

• Υποθέτουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να αξιολογούνται από όλους 

τους μαθητές τους και θέτουν ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια αποκλεισμού 

ορισμένων εξ αυτών από την αξιολογική διαδικασία. 

Για τις παραπάνω υποθέσεις ελέγχθηκε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτών και του 

φύλου, των ετών προϋπηρεσίας και της ειδικότητας των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. 

Ως ερευνητική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η επισκόπηση μικρής κλίμακας με χρήση 

ερωτηματολογίου, διότι είναι κατάλληλη για τη διαπίστωση καταστάσεων, θέσεων 
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και απόψεων (Δημητρόπουλος, 2001). Με κλίμακα Likert παρουσιάστηκαν στους 

ερωτηθέντες ερωτήσεις με πέντε εναλλακτικές απαντήσεις για τον βαθμό στον οποίο 

συμφωνούν, του τύπου «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ» και «πάρα πολύ», με το 

1 να αντιστοιχεί στο «καθόλου» και το 5 στο «πάρα πολύ». Η στατιστική ανάλυση 

έγινε με το πρόγραμμα SPSS 21. Σε περιγραφικό επίπεδο, η παρουσίαση των 

στατιστικών στοιχείων περιλάμβανε εξαγωγή συχνοτήτων, σχετικών συχνοτήτων και 

μέσων τιμών. Σε επαγωγικό επίπεδο, εφαρμόστηκε το κριτήριο «t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα» για το φύλο, που είναι ονομαστική μεταβλητή με δύο κατηγορίες, ενώ για 

τα έτη προϋπηρεσίας και την ειδικότητα, που είναι ονομαστικές μεταβλητές με 

περισσότερες από δύο κατηγορίες, εφαρμόστηκε το κριτήριο «One-way ANOVA». 

Ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας επιλέχθηκε το p<.05. 

Το δείγμα αποτέλεσαν 191 μόνιμοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που δίδαξαν ή 

διδάσκουν σε λύκεια. Χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις: 1) «Θεωρείτε αναγκαία και 

χρήσιμη την ατομική σας αξιολόγηση και την αξιολόγηση του έργου σας;», 2) 

«Επιθυμείτε τη συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγησή σας;» και 3) «Επιθυμείτε τη 

συμμετοχή όλων των μαθητών στην αξιολόγησή σας;» χωρίσαμε ουσιαστικά το 

ερωτηματολόγιο σε τρία μέρη. Η πρώτη ερώτηση αποτελούσε αυτόνομα το πρώτο 

μέρος και μόνο όσοι απαντούσαν θετικά σε αυτή προχωρούσαν στο επόμενο στάδιο 

διερεύνησης και καταγραφής των απόψεων τους. Η δεύτερη ερώτηση ήταν 

ημιανοικτού τύπου και ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να αιτιολογήσουν την 

απάντησή τους αναφέροντας για ποιους λόγους επιθυμούν ή όχι τη συμμετοχή των 

μαθητών στην αξιολόγησή τους. Η θετική απάντηση σε αυτή συνοδεύονταν από 42 

ερωτήσεις σχετικά με τους τομείς του εκπαιδευτικού έργου, που θα αξιολογούσαν οι 

μαθητές. Όσον αφορά, τέλος, στην τρίτη ερώτηση, η αρνητική απάντηση σε αυτή 

συνοδεύονταν από 8 ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής των 

μαθητών στην αξιολογική διαδικασία. Από τους 191 εκπαιδευτικούς που 

ερωτήθηκαν, οι 155 προχώρησαν στο δεύτερο μέρος και από αυτούς οι 110 

προχώρησαν στο τρίτο μέρος. 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Σχετικά με την εμπλοκή των μαθητών στην αξιολογική διαδικασία 

Μελετώντας τις απαντήσεις των 155 ερωτηθέντων εκπαιδευτικών που απάντησαν 

θετικά στην αναγκαιότητα της αξιολόγησης, παρατηρούμε ότι οι 110 (71%) 

επιθυμούν τη συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση, ενώ οι 45 (29%) την 

απορρίπτουν (Πίνακας 1). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις όσων την 

απορρίπτουν, που παρατίθενται στην τελευταία ενότητα των αποτελεσμάτων. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 110 71,0% 

Όχι 45 29,0% 

Πίνακας 1. Συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση 
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Τα ποσοστά αποδοχής των μαθητών στην αξιολογική διαδικασία στις υποομάδες των 

155 εκπαιδευτικών με βάση τις ανεξάρτητες μεταβλητές «φύλο», «έτη 

προϋπηρεσίας» και «ειδικότητα», διαμορφώνονται ως εξής: 

Όσον αφορά στο φύλο, οι άντρες επιθυμούν τη συμμετοχή των μαθητών στην 

αξιολόγηση με ποσοστό 80,77% (42 στους 52), αρκετά υψηλότερο σε σχέση με τις 

γυναίκες, που το ποσοστό τους ανέρχεται στο 66,02% (68 στις 103).  

Όσον αφορά στα έτη προϋπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί με έτη προϋπηρεσίας άνω των 

25 ετών επιθυμούν τη συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση με ποσοστό που 

ανέρχεται στο 78,3% (18 στους 23). Η κατηγορία των “16-25” ετών έχει το μικρότερο 

ποσοστό (65,6% ή 21 στους 32), ενώ τα ποσοστά των υπόλοιπων κατηγοριών, “6-15” 

και “κάτω των 6 ετών”, είναι 72% (54 στους 75) και 68% (17 στους 25), αντίστοιχα.  

Όσον αφορά στην ειδικότητα, πρώτοι σε ποσοστά θετικών απαντήσεων 

παρουσιάζονται οι καθηγητές πληροφορικής με ποσοστό 91,7% (11 στους 12) και 

ακολουθεί η ειδικότητα ΠΕ04-θετικών επιστημών με ποσοστό 83,9% (25 στους 31).  

Σχετικά με τους τομείς του εκπαιδευτικού έργου που θα αξιολογήσουν οι μαθητές 

Όσον αφορά στους υπό αξιολόγηση τομείς του εκπαιδευτικού έργου, τον μεγαλύτερο 

μέσο όρο σημείωσε το πεδίο που συνδέεται με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς οι 

μαθητές θωρούνται ικανοί να κρίνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε 

εκείνους και τον εκπαιδευτικό, το παιδαγωγικό κλίμα και την οργάνωση της σχολικής 

τάξης. Χρησιμοποιώντας το «t-test για ανεξάρτητα δείγματα», στατιστικώς 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους (t(153)=2.05, p=.04) παρατηρείται σε 

συσχέτιση με το φύλο, με τους άντρες να θεωρούν τους μαθητές πιο ικανούς να 

αξιολογήσουν το συγκεκριμένο πεδίο από ό,τι οι γυναίκες. Ακολουθούν τα πεδία που 

αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει-προγραμματίζει 

και διεξάγει τη διδασκαλία, ενώ τελευταία έρχονται όσα σχετίζονται με την 

υπηρεσιακή συνέπεια και τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού (Πίνακας 2). 

Χρησιμοποιώντας το επαγωγικό στατιστικό κριτήριο «One-way ANOVA», 

διαφοροποίηση μέσων όρων παρατηρείται στο σχεδιασμό της διδασκαλίας σε 

συσχέτιση με τα χρόνια προϋπηρεσίας, διαφορά που οφείλεται μεταξύ των 

εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία άνω των 25 ετών και εκείνων με 6-15 χρόνια 

προϋπηρεσίας (F(2,151)=4.38, p=.005), με τους πρώτους να διάκεινται περισσότερο 

θετικά από τους δεύτερους. Οι δύο αστερίσκοι δηλώνουν διαφορά στατιστικώς 

σημαντική σε επίπεδο μικρότερο του 1% (p<.01). 

Τομείς Μέσοι όροι 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον 3.58** 

Σχεδιασμός  διδασκαλίας 2.98** 

Διεξαγωγή διδασκαλίας 3.14 

Υπηρεσιακή συνέπεια 2.55 

Τυπικά προσόντα 2.10 

Πίνακας 2. Τομείς του εκπαιδευτικού έργου 
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Σχετικά με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στην αξιολόγηση 

Από τους 110 εκπαιδευτικούς, που ήταν θετικοί στη συμμετοχή των μαθητών στην 

αξιολογική διαδικασία, οι 75 (68,18%) θεωρούσαν ότι θα πρέπει να συμμετέχουν 

όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως, ενώ οι 35 (31,82%) αποδέχονταν τη συμμετοχή τους 

υπό προϋποθέσεις (Πίνακας 3). 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 75 68,18% 

Όχι 35 31,82% 

Πίνακας 3. Συμμετοχή όλων των μαθητών στην αξιολόγηση 

Αναφορικά με το φύλο, τη συμμετοχή όλων των μαθητών στην αξιολόγησή τους 

αποδέχτηκαν 27 στους 42 άντρες (64,29%) και 48 στις 68 γυναίκες (70,59%). 

Οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας (περισσότερα από 25 έτη) 

απορρίπτουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών σε ποσοστό 55,56% (10 στους 18). 

Στις υπόλοιπες υποκατηγορίες, το ποσοστό αποδοχής όλων των μαθητών υπερβαίνει 

το 70%, με τους εκπαιδευτικούς με τα λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας να 

εμφανίζονται οι περισσότερο θετικοί (76,47% ή 13 στους 17).  

Εξετάζοντας, τέλος, τους εκπαιδευτικούς ανά ειδικότητα, θετικά στη συμμετοχή όλων 

των μαθητών διάκεινται οι φιλόλογοι (80,77% ή 21 στους 25), οι καθηγητές της 

πληροφορικής (72,73% ή 8 στους 11), οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστημών 

(69,23% ή 18 στους 26) και οι γυμναστές (66,67% ή 4 στους 6), ουδέτεροι είναι οι 

θεολόγοι (50% ή 4 στους 8), ενώ αρνητικά απάντησαν οι μαθηματικοί σε ποσοστό 

61,54% (8 στους 13). 

Σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητών στην αξιολόγηση 

Οι προϋποθέσεις και οι μέσοι όροι των απαντήσεων φαίνονται στον πίνακα που ακο-

λουθεί (Πίνακας 4). 

Προϋποθέσεις Μέσοι Όροι 

Η διαγωγή του μαθητή 3,66 

Η βαθμολογία του μαθητή στο συγκεκριμένο 

μάθημα. 

3,28 

Η συνολική βαθμολογία του μαθητή 3,20 

Η κατεύθυνση που παρακολουθεί ο μαθητής. 3,20 

Οι ώρες διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος 3,04 

Τάξη που παρακολουθεί ο μαθητής (Α,Β,Γ Λυκείου) 2,90 

Μαθησιακές δυσκολίες του μαθητή 3,14 

Χρόνια κοινών εμπειριών μαθητή-εκπαιδευτικού 3,46** 

Πίνακας 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητών 
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Μελετώντας τις απαντήσεις των 35 εκπαιδευτικών που αποδέχτηκαν τη συμμετοχή 

των μαθητών στην αξιολόγηση υπό προϋποθέσεις, στην πρώτη θέση με τον 

υψηλότερο μέσο όρο βρίσκεται η διαγωγή του μαθητή (Μ.Τ.= 3,66), γεγονός που 

δείχνει ότι πρωτίστως οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη συμπεριφορά του 

μαθητή και έπονται τα χρόνια κοινών εμπειριών εκπαιδευτικού-μαθητή (Μ.Τ.= 3,46) 

και η βαθμολογία στο συγκεκριμένο μάθημα (Μ.Τ.= 3,28) Η προϋπόθεση με τη 

μικρότερη σημασία (Μ.Τ.=2,90) είναι η τάξη που παρακολουθεί ο μαθητής (Α΄, Β΄, 

Γ΄ Λυκείου), δηλώνοντας πιθανώς ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές και 

των τριών τάξεων του λυκείου είναι εξίσου ικανοί να τους κρίνουν.  

Εξετάζοντας αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε κάποια από τις προϋποθέσεις με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές, δηλαδή το φύλο, την προϋπηρεσία ή την ειδικότητα, 

διαπιστώσαμε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση (r=.32, p<.05) ανάμεσα στο φύλο και την 

προϋπόθεση που αναφέρεται στα χρόνια κοινών εμπειριών εκπαιδευτικού - μαθητή, 

με τις γυναίκες να θεωρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση πιο σημαντική από ό,τι οι 

άντρες.  

Αποτελέσματα της ημιανοικτής ερώτησης                                                         

«Επιθυμείτε τη συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγησή σας;» 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμφωνούν σε μεγάλο ποσοστό (71% ή 110 στους 

155) με τη συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγησή τους. Όσοι απάντησαν θετικά 

στην ημιανοικτή ερώτηση, τόνισαν ότι «οι μαθητές είναι οι άμεσοι αποδέκτες της 

εκπαιδευτικής πράξης και άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν στην αξιολόγηση 

προκειμένου να είναι γενικότερη και ολοκληρωμένη». Πρόσθεσαν επίσης ότι 

«θεωρούν τους μαθητές ώριμους να αξιολογήσουν τους καθηγητές τους και αυστηρούς, 

αλλά κατά βάση αντικειμενικούς και δίκαιους κριτές, καθώς αντιλαμβάνονται τη 

δουλειά καθενός και επικροτούν τη σωστή στάση του». Ωστόσο, κάποιοι εξέφρασαν 

επιφυλάξεις αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει κάτι τέτοιο, προτείνοντας 

ότι «θα πρέπει οι μαθητές να συμμετέχουν στην αξιολόγηση επώνυμα και ότι είναι 

αναγκαίο πρωτίστως να εκπαιδευτούν για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

αξιολογούν». 

Στον αντίποδα, οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή των μαθητών στην 

αξιολόγησή τους ανέφεραν ως επιχείρημα ότι «οι μαθητές λόγω του νεαρού της 

ηλικίας τους είναι ανώριμοι, επιπόλαιοι και δεν έχουν σφαιρικά και αντικειμενικά, 

αλλά λανθασμένα και ιδιοτελή κριτήρια, όταν για παράδειγμα θεωρούν καλύτερο τον 

καθηγητή που βάζει μεγαλύτερη βαθμολογία ή που είναι λιγότερο απαιτητικός». 

Εξέφρασαν επίσης την επιφυλακτικότητά τους για το κατά πόσο «οι μαθητές θα 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία του συγκεκριμένου εγχειρήματος ή θα το 

αντιμετωπίσουν με μειωμένη σοβαρότητα ή ως τρόπο για να εκδηλώσουν τις 

προσωπικές αντιπάθειες απέναντι στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό». Τέλος, 

διατυπώθηκε ο φόβος πως «η όλη διαδικασία θα καταλήξει σε ένα “δούναι και λαβείν”  

ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και ότι οι εκπαιδευτικοί θα αναγκαστούν να 
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κάνουν σημαντικές υποχωρήσεις προκειμένου να είναι αρεστοί και να δρέψουν 

καλύτερη βαθμολογία». 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα που δεν είναι 

αποδεκτό από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς το 19% (36 στους 191) των 

ερωτηθέντων επιμένει να την απορρίπτει. Η πλειονότητα πάντως (81% ή 155 στους 

191) φαίνεται να την αποδέχεται ως απαραίτητη.   

Με ποσοστό 71% υπέρ (110 από τους 155), οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές 

είναι αναγκαίο να συγκαταλέγονται στους φορείς αξιολόγησης, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την πρώτη μας υπόθεση. Παρ’ όλ’ αυτά διατυπώνονται επιφυλάξεις 

ακόμα και από τους θετικά διακείμενους, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 32% αυτών 

(35 από τους 110). 

Σχετικά με τη δεύτερη υπόθεση για τους τομείς του εκπαιδευτικού έργου που θα 

μπορούσαν να κρίνουν, οι μαθητές θωρούνται ικανοί να αξιολογήσουν τις 

διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε εκείνους και τον εκπαιδευτικό, το παιδαγωγικό 

κλίμα και την οργάνωση της σχολικής τάξης, με τους άντρες εκπαιδευτικούς να 

πιστεύουν περισσότερο σε αυτή τους την ικανότητα από ό,τι οι γυναίκες. Επίσης, 

αρκετά καλά μπορούν να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός 

προετοιμάζει, προγραμματίζει και διεξάγει τη διδασκαλία, με τους εκπαιδευτικούς με 

περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας να διάκεινται περισσότερο θετικά σε αυτό έναντι 

εκείνων με τα λιγότερα, ίσως λόγω της μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης που 

συνεπάγεται η πείρα των πρώτων. Αντίθετα, οι μαθητές θεωρούνται λιγότερο ικανοί 

να κρίνουν αν ο εκπαιδευτικός τηρεί τις υπαλληλικές υποχρεώσεις του, συμμετέχει 

ενεργά στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και ενδιαφέρεται για την επιμόρφωση 

και την απόκτηση τυπικών προσόντων πιστοποίησης της επαγγελματικής-

επιστημονικής του ανάπτυξης, χωρίς να παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση στους μέσους όρους σε σχέση με κάποια από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές. 

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών, με την ιδιότητά τους ως οι άμεσοι αποδέκτες της εκπαιδευτικής 

πράξης. Συμμεριζόμαστε όμως τις επιφυλάξεις όσων απάντησαν αρνητικά ή έθεσαν 

προϋποθέσεις, με κύρια τη διαγωγή του μαθητή και δευτερεύουσες την επίδοσή του 

στο συγκεκριμένο μάθημα και τα χρόνια κοινών εμπειριών ανάμεσα στο μαθητή και 

τον εκπαιδευτικό, κριτήριο όπου παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση με το φύλο, υπέρ των γυναικών. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και προκειμένου να υλοποιηθεί το 

συγκεκριμένο εγχείρημα με επιτυχία, προτείνεται η εφαρμογή του σε δύο στάδια. Σε 

αρχικό στάδιο, κάθε εκπαιδευτικός θα μπορούσε να θέσει τα δικά του κριτήρια-

προϋποθέσεις για το ποιοι μαθητές επιθυμεί να συμμετέχουν στην αξιολόγησή του ή 
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και να την διεξάγει στο σύνολό τους με χρήση ερωτήσεων ανοικτού τύπου, στις 

οποίες οι μαθητές θα τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους και οι οποίες θα 

ανακοινώνονται μόνο στον ίδιο. Κάτι τέτοιο ίσως αύξανε το επίπεδο αποδοχής εκ 

μέρους του εκπαιδευτικού της συμμετοχής των μαθητών στην αξιολόγησή του και 

τον βοηθούσε να εξάγει τα συμπεράσματά του σχετικά με το παιδαγωγικό, 

επιστημονικό, διδακτικό και διοικητικό του έργο. Ταυτόχρονα δε, θα εξοικείωνε τους 

μαθητές με τη διαδικασία της αξιολόγησης και τη σοβαρότητα που αυτή απαιτεί. Στη 

συνέχεια, και αφού δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να συμμετέχουν 

όλοι οι μαθητές στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και αυτή να συμβάλλει 

ουσιαστικά στη βελτίωση του ίδιου, του έργου του και της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης γενικότερα, τα αποτελέσματά της, οπωσδήποτε 

τεκμηριωμένα, θα ανακοινώνονται και σε ανώτερα κλιμάκια της εκπαιδευτικής 

διοίκησης. 
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Περίληψη 

Παρόλο που οι συναισθηματικές ικανότητες των εκπαιδευτικών φαίνεται να έχουν 

σημαντική επίδραση στην κινητοποίηση στην εργασία τους (Brackett, et al., 2008), 

μόλις πρόσφατα αυτές άρχισαν να συμπεριλαμβάνονται στις έρευνες των επιστημό-

νων που μελετούν την εργασία των εκπαιδευτικών. Σκοπός της έρευνας ήταν να με-

λετήσει την επίδραση των ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτι-

κών στη διαμόρφωση των κινήτρων στην εργασία τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 

167 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης και χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες: Wong Law 

Emotional Inteligence Scale (WLEIS, Wong & Law, 2002), Teachers’ Achievement 

Goals in Work Questionnaire (Papaioannou & Christodoulidis, 2007) και Ohio State 

Teacher Efficacy Scale (OSTES, Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Τα απο-

τελέσματα από την έρευνα έδειξαν, ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη έχουν υψηλότερες αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας στην εργασία 

τους, είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στο έργο τους και λιγότερο στις επιδό-

σεις. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά για το ρόλο που έχουν οι συναισθηματικές 

ικανότητες των εκπαιδευτικών στα κίνητρα στην εργασία τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, στόχοι επίτευξης στην εργασία των 

εκπαιδευτικών, αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας στη διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Η σχολική τάξη αποτελεί χώρο επίτευξης όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για 

τους εκπαιδευτικούς (Butler, 2007). Η θεωρία των στόχων επίτευξης (Achievement 

Goals), η οποία συγκέντρωσε πρόσφατα το ενδιαφέρον στην περιγραφή των κινή-

τρων των εκπαιδευτικών (Butler, 2007· Retelsdorf, Butler, Streblow, & Schiefele, 

1344

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



2010), εξετάζει το ενδεχόμενο των διαφορετικών προσανατολισμών των στόχων που 

μπορεί να ενστερνίζεται ο εργαζόμενος σε περιβάλλοντα επίτευξης.  

Η Butler (2007) πρότεινε τέσσερις τύπους στόχων επίτευξης στη διδασκαλία των εκ-

παιδευτικών: (α) τον προσανατολισμό των στόχων στο έργο (προσπάθεια να μάθουν 

και να αναπτύξουν την επαγγελματική τους επάρκεια), (β) τον προσανατολισμό των 

στόχων στην προσέγγιση των ικανοτήτων (προσπάθεια να επιδείξουν ανώτερες επαγ-

γελματικές δεξιότητες), (γ) τον προσανατολισμό των στόχων στην αποφυγή των ικα-

νοτήτων (προσπάθεια να αποφύγουν την επίδειξη κατώτερων επαγγελματικών δεξιο-

τήτων) και (δ) στον προσανατολισμό στην αποφυγή της εργασίας (προσπάθεια να πε-

ράσουν τη μέρα τους με λίγη προσπάθεια). Ανάλογη κλίμακα για την αξιολόγηση του 

προσανατολισμού των στόχων στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών δημιουργήθηκε 

στην Ελλάδα (Papaioannou & Christodoulidis, 2007), η οποία αξιολογεί τον προσα-

νατολισμό προς το έργο, τον προσανατολισμό προς την προσέγγιση της επίδοσης και 

τον προσανατολισμό προς την αποφυγή της επίδοσης και χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα 

σε έρευνα με Έλληνες εκπαιδευτικούς (Vasiou, Andreou, & Kafetsios, 2011).  

Μία ακόμα θεωρία κινήτρων, είναι η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας (Self-

efficacy) των εκπαιδευτικών, που ορίζεται ως η αντίληψη του εκπαιδευτικού για την 

ικανότητά του να οργανώνει και να εκτελεί τα σχέδια δράσης που απαιτούνται για να 

ολοκληρώσει επιτυχώς ένα ειδικό διδακτικό έργο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

(Tschannen-Moran, et al., 1998).  

Η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συσχετίζεται με δια-

φορετικές συμπεριφορές των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη, που επηρεάζουν την 

προσπάθεια τους στη διδασκαλία, καθώς και την εμμονή και την ανθεκτικότητα τους 

για την αντιμετώπιση των δυσκολιών με τους μαθητές (Ashton & Webb, 1986· Gib-

son & Dembo, 1984· Soodak & Podell, 1993). Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί με υ-

ψηλή αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας είναι πιο πιθανό να εφαρμόσουν αποτελε-

σματικές στρατηγικές (Gibson & Dembo, 1984· Ashton & Webb, 1986). Εκπαιδευτι-

κοί με υψηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν 

πηγές και να σχεδιάσουν μαθήματα που να προσελκύουν τους μαθητές, να επιμείνουν 

με τους μαθητές που δεν καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια και να διδάξουν με τρό-

πους που κάνουν το μάθημα πιο κατανοητό (Deemer, 2004). 

Οι Salovey και Mayer (1990) ήταν από τους πρώτους που πρότειναν την έννοια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης (Emotional Intelligence) και διέκριναν τέσσερις περιο-

χές ικανοτήτων: α) την κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού, β) την αντίληψη 

των συναισθημάτων των άλλων, γ) το χειρισμό των συναισθημάτων για αύξηση της 

απόδοσης, δ) τη ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού. 

Ο Petrides και οι συνεργάτες του (2007) πρότειναν μια εννοιολογική διάκριση μεταξύ 

δύο τύπων συναισθηματικής νοημοσύνης, ως ικανότητα (ability) και ως χαρακτηρι-

στικό (trait). Ανάλογη διάκριση υπάρχει και στις μεθόδους μέτρησης. Έτσι, για την 

αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης ως ικανότητας χρησιμοποιούν τη μέ-
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θοδο της αντικειμενικής μέτρησης της επίδοσης (Mayer, Caruso, & Salovey, 2000). 

Αντίθετα, η συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό, μετράται με ερωτημα-

τολόγια αυτοαναφοράς (Bar-On, 2000· Petrides & Furnham, 2000). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται ότι είναι γνώρισμα των επιτυχημένων εκ-

παιδευτικών (Ghanizadeh & Moafian, 2010) και οι εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη επιδεικνύουν εξαιρετική απόδοση (Hayashi & Ewert, 

2006· Arnold, 2005), γιατί εκφράζουν υψηλή ενσυναίσθηση και αποτελεσματικές 

κοινωνικές δεξιότητες. Ο Kremenitzer (2005) ανέφερε ότι το να είναι οι εκπαιδευτι-

κοί σε θέση να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα μέσα στην τάξη 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική και επιτυχή διδασκαλία. 

Πολλοί, εξάλλου, εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν τη σημασία του να αναγνωρίζουν το 

συναίσθημα των μαθητών τους ως κρίσιμο συστατικό του εκπαιδευτικού τους ρόλου 

(Ahn 2005· Schwartz & Davis 2006· Sutton 2004). Εξάλλου, μια μικρή ποιοτική με-

λέτη έδειξε ότι οι συναισθηματικά κατάλληλοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν τα συ-

ναισθήματά τους, καθώς και εκείνα των μαθητών τους (Zembylas, 2007).   

Σχετικά πρόσφατα, άρχισαν να εκπονούνται μελέτες για τις επιπτώσεις της συναι-

σθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών στις εργασιακές τους εμπειρίες (Wong & 

Law, 2002· Kafetsios & Zampetakis, 2008· Kafetsios & Loumakou, 2007· Kafetsios, 

Nezlek & Vassiou, 2011). Μελέτη του Chan (2004) έδειξε, ότι υπήρξε μια θετική 

σχέση μεταξύ της συναισθηματικής τους νοημοσύνης και της αντίληψης για την αυ-

τοαποτελεσματικότητά τους. Οι Perry και Ball (2007) διατύπωσαν την υπόθεση, ότι 

οι εκπαιδευτικοί με χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν λίγες πιθα-

νότητες για την ανάπτυξη της αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Η υπόθεση αυτή επι-

βεβαιώθηκε από πρόσφατη έρευνα σε Ιρανούς εκπαιδευτικούς (Rastegar, & 

Memarpour, 2009), τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν μια σημαντική θετική συ-

σχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών και της αντί-

ληψης της αυτοαποτελεσματικότητάς τους. 

Στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης των 

εκπαιδευτικών στα κίνητρα στην εργασία τους. Στη βάση της προαναφερόμενης συ-

ζήτησης των σχετικών μελετών, διαμορφώθηκαν οι εξής υποθέσεις: 

1. Αναμένεται οι ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών να 

συσχετίζονται θετικά με τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας και τον προσανα-

τολισμό στο έργο. 

2. Αναμένεται οι ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών να 

συσχετίζονται αρνητικά με τον προσανατολισμό στην προσέγγιση και στην αποφυγή 

της επίδοσης. 

Μεθοδολογία 
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην αρχή του σχολικού έτους 2016-2017. Συμμετείχαν 

167 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης.  

Για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Wong 

Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS· Wong & Law, 2002). Πρόκειται για μια 

κλίμακα τύπου Likert αποτελούμενη από 16 ερωτήσεις με επτάβαθμη διαβάθμιση 

από το 1 (Διαφωνώ Απόλυτα) ως το 7 (Συμφωνώ Απόλυτα). Διακρίνονται οι εξής ι-

κανότητες: κατανόησης των συναισθημάτων του εαυτού (Self-Emotion Appraisal· 

SEA· π.χ., Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων μου), αναγνώρισης των συ-

ναισθημάτων των άλλων (Others’ Emotion Appraisal· OEA· π.χ., Είμαι καλός παρα-

τηρητής των συναισθημάτων των άλλων), χρήσης των συναισθημάτων για διευκό-

λυνση της επίδοσης (Uses of Emotion· UOE· π.χ., Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό 

μου και μετά βάζω τα δυνατά μου για να τους πετύχω) και ρύθμισης των συναισθη-

μάτων του εαυτού (Regulation of Emotion· ROE· π.χ., Είμαι απόλυτα ικανός/ή να ε-

λέγξω τα συναισθήματά μου). 

Για τη μέτρηση της αντίληψης αυτοαποτελεσματικότητας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμα-

κα Ohio State teacher efficacy scale (OSTES, Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2001), που περιλαμβάνει την αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας για τρεις παραμέ-

τρους: (α) εκπαιδευτικές στρατηγικές (π.χ. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για να 

βοηθήσετε τους μαθητές σας να εκτιμήσουν τη μάθηση;), (β) τη διαχείριση της τάξης 

(π.χ. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για να ελέγξετε μία διαταρακτική συμπερι-

φορά στη σχολική τάξη;) και (γ) την εμπλοκή των μαθητών (π.χ. Πόσα πράγματα 

μπορείτε να κάνετε για να κινητοποιήσετε μαθητές που δείχνουν χαμηλό ενδιαφέρον 

στις σχολικές εργασίες;). Πρόκειται για μια κλίμακα τύπου Likert αποτελούμενη από 

12 ερωτήσεις με πεντάβαθμη διαβάθμιση από το 1 (Σχεδόν τίποτα) ως το 5 (Πάρα 

πολλά).  

Για τη μέτρηση των στόχων επίτευξης στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών χρησιμο-

ποιήθηκε η κλίμακα Teachers’ Achievement Goals in Work Questionnaire (Papaioan-

nou, 2001· Papaioannou & Christodoulidis, 2007). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται 

από τρεις κλίμακες, με 4 ερωτήσεις η καθεμιά, οι οποίες αξιολογούν: (α) τον προσα-

νατολισμό προς την προσέγγιση της επίδοσης (π.χ., Ικανοποιούμαι απόλυτα όταν 

φαίνεται ότι είμαι καλύτερος/η καθηγητής/τρια από τους άλλους), (β) τον προσανα-

τολισμό προς την αποφυγή της επίδοσης (π.χ., Θέλω να αποφεύγω να διδάσκω πράγ-

ματα που μπορεί να φανώ ανίκανος/η) και (γ) τον προσανατολισμό προς το έργο 

(π.χ., Στόχος μου είναι να αναπτύσσω συνεχώς τις ικανότητές μου ως καθηγη-

τής/τρια). Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από μια 5βαθμη κλίμακα από το 1 (διαφωνώ 

απόλυτα) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα).  

Αποτελέσματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί η συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθηματική 

νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και τα κίνητρα στην εργασία τους. Υπολογίστηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης (Pearson)  μεταξύ των μεταβλητών και ελέγχθηκε η στατι-
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στική του σημαντικότητα. Σημειώνονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

(βλ. Πίνακα). 

1. Η κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού συσχετίζεται θετικά με την αντίλη-

ψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών για τις στρατηγικές που χρησι-

μοποιούν (r = .49, p<0.01), για τη διαχείριση της τάξης (r = .38, p<0.01) και για την 

εμπλοκή των μαθητών (r = .25, p<0.01). Επίσης, συσχετίζεται αρνητικά με τον προ-

σανατολισμό σε στόχους προσέγγισης (r = -.35, p<0.01) και αποφυγής της επίδοσης 

(r = -.31, p<0.01) και θετικά με τον προσανατολισμό στο έργο (r = .25, p<0.01). 

2. Η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων συσχετίζεται θετικά με την αντίλη-

ψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών για τις στρατηγικές που χρησι-

μοποιούν (r = .40, p<0.01), για τη διαχείριση της τάξης (r = .32, p<0.01) και για την 

εμπλοκή των μαθητών (r = .21, p<0.01). Επίσης, συσχετίζεται αρνητικά με τον προ-

σανατολισμό σε στόχους προσέγγισης (r = -.19, p<0.05) και αποφυγής της επίδοσης 

(r = -.24, p<0.01) και θετικά με τον προσανατολισμό στο έργο (r = .16, p<0.05). 

3. Η χρήση των συναισθημάτων συσχετίζεται θετικά με την αντίληψη της αυτοαποτε-

λεσματικότητας των εκπαιδευτικών για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν (r = .41, 

p<0.01), για τη διαχείριση της τάξης (r = .42, p<0.01) και για την εμπλοκή των μαθη-

τών (r = .19, p<0.05). Επίσης, συσχετίζεται αρνητικά με τον προσανατολισμό σε στό-

χους αποφυγής της επίδοσης (r = -.16, p<0.05) και θετικά με τον προσανατολισμό στο 

έργο (r = .30, p<0.01). 

4. Η ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού συσχετίζεται θετικά με την αντίληψη 

της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών για τις στρατηγικές που χρησιμο-

ποιούν (r = .31, p<0.01), για τη διαχείριση της τάξης (r = .40, p<0.01) και για την ε-

μπλοκή των μαθητών (r = .24, p<0.01). Επίσης, συσχετίζεται αρνητικά με τον προσα-

νατολισμό σε στόχους προσέγγισης (r = -.30, p<0.01) και αποφυγής της επίδοσης (r = 

-.33, p<0.01) και θετικά με τον προσανατολισμό στο έργο (r = .18, p<0.05). 

 

Πίνακας  

Μέσοι όροι, τιμές απόκλισης, αξιοπιστία και συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M 

(SD) 

a 

1.Κατανόηση -         5.48 

(.92) 

.83 

2.Αναγνώριση .73** -        5.39 

(.87) 

.84 
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3.Χρήση .70** .68** -       5.42 

(.82) 

.78 

4.Ρύθμιση .73** .60** .64** -      5.13 

(.95) 

.82 

5.Στρατηγικές .39** .34** .41** .31** -     3.78 

(.58) 

.76 

6.Διαχείριση 

 

.38** .32** .42** .40** .80** -    3.72 

(.62) 

.79 

7.Εμπλοκή 

 

.25** .21** .19* .24** .57** .51** -   3.61 

(1.06) 

.40 

8.Προσέγγιση 

 

-.35** -.19*  -.30** -.26** -.21**  -  3.90 

(.70) 

.72 

9.Αποφυγή 

 

-.31** -.24** -.16* -.33** -.28** -.27**  .43** - 3.68 

(0.89) 

.83 

10.Έργο 

 

.25** .16* .30** .18* .26** .27**  -.24** -.35** 1.69 

(.66) 

.84 

p<0.01**, p<0.05* 

Συζήτηση 

Όσον αφορά στη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών με την 

αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας στη διδασκαλία τους, διαπιστώνουμε ότι, 

όσο υψηλότερη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών, τόσο πιο α-

ποτελεσματικοί δηλώνουν στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν, στη διαχείριση της 

τάξης και στην εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία του μαθήματος. Τα αποτελέ-

σματα αυτά δείχνουν, ότι εκπαιδευτικοί με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη θεω-

ρούν ότι έχουν γενικά καλύτερο έλεγχο στο περιβάλλον της εργασίας τους και συμ-

φωνούν με ευρήματα άλλων ερευνών (Rastegar, & Memarpour, 2009). 

Αναμενόμενα ήταν τα αποτελέσματα σχετικά με τον προσανατολισμό των εκπαιδευ-

τικών στις επιδόσεις και στο έργο τους. Συγκεκριμένα, η έρευνα αποκάλυψε ότι, όσο 

υψηλότερη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών, τόσο λιγότερο οι 

εκπαιδευτικοί επιδιώκουν καλύτερες επιδόσεις από τους συναδέλφους τους ή απο-

φεύγουν να δείξουν την ανικανότητά τους στην εργασία τους. Επίσης, η έρευνα έδει-

ξε ότι όσο υψηλότερη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών, τόσο 

περισσότερο οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να βελτιώνουν τις ικανότητές τους στην 

εργασία τους. Το αποτέλεσμα αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει ότι οι υψηλές συ-
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ναισθηματικές ικανότητες θωρακίζουν τους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν αναλώνονται 

σε κυνήγι επιδόσεων, αλλά επιδιώκουν να γίνονται καλύτεροι  στην εργασία τους.   

Γενικό συμπέρασμα, περιορισμοί, εφαρμογές 

Συμπερασματικά, η έρευνα παρουσιάζει πρωτογενή δεδομένα και συμβάλλει στην 

πληρέστερη κατανόηση της επίδρασης που μπορεί να έχει η συναισθηματική νοημο-

σύνη των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση στην εργασία τους. Η έρευνα παρουσιά-

ζει περιορισμούς που είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη. Αρχικά, υπάρχουν μεθοδο-

λογικοί περιορισμοί, όπως είναι η χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, 

τα οποία στηρίζονται στις υποκειμενικές κρίσεις των ατόμων. Επιπλέον, πρόκειται 

για μεμονωμένες μελέτες, σε ένα μόνο αντιπροσωπευτικό δείγμα (cross-sectional), σε 

μια περιορισμένη γεωγραφική περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Πάντως, τα ευρή-

ματα είναι σημαντικά, γιατί καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της ένταξης προγραμ-

μάτων συναισθηματικής και κοινωνικής μάθησης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτι-

κών και προγραμμάτων παρέμβασης στο χώρο του σχολείου ως εργασιακού περιβάλ-

λοντος, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η εργασία των εκπαιδευτικών.  
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Περίληψη 

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Παιχνίδια για μικρούς και μεγά-

λους» αφορούσε μια βιωματική-εμψυχωτική δράση που είχε σαν στόχο την υποστή-

ριξη της προσωπικής εμπλοκής γονέων και παιδιών σε παιχνίδια αλληλεπίδρασης. 

Αξιοποιώντας τεχνικές αυτοσχεδιασμού και πρωτότυπες πρακτικές διαλόγου και επι-

κοινωνίας, μέσα από βιωματικές δράσεις και εμψυχωτικές διαδικασίες επιχειρήθηκε η 

διαμόρφωση μιας ουσιαστικής επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Εκτός από την ψυχαγωγία, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη σχέσης ικανής να προάγει τη δη-

μιουργική φαντασία και τον κριτικό στοχασμό, έτσι ώστε να επιτευχθεί το «να μαθαί-

νουμε να παίζουμε και να παίζουμε για να μάθουμε». Με βάση τη θεωρία του πεδίου 

(Field Theory) του Levin (1959), που υποστηρίζει ότι η εμπειρία που αγγίζει και ε-

νεργοποιεί το άτομο, προσελκύει το ενδιαφέρον του και το συν-κινεί, οργανώθηκε 

ένα περιβάλλον δραστηριοποίησης μικρών και μεγάλων, τέτοιο που να αναπτύσσει το 

κίνητρο για συμμετοχή, την επιθυμία για ανταπόκριση και το ενδιαφέρον για επικοι-

νωνία. 

Λέξεις-Κλειδιά: συν-κίνηση, παιχνίδι, βιωματική εμπειρία  

Εισαγωγή 

Αυτό που διαμορφώνει τη ζωή του ανθρώπου και την αλλάζει, αυτό που τελικά μα-

θαίνει κανείς και μέσα από αυτό αναπτύσσεται είναι αυτό που τον αφορά άμεσα, 

προσωπικά και τον συγκινεί (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003).  Είναι η γνώση που α-

ποτυπώνεται και έχει διάρκεια, που την επιλέγει και την «ιδιοποιείται», την κάνει δι-

κή του. Έτσι, το  σύστημα γνώσεων, σχέσεων, αντιλήψεων και αξιών του ατόμου αλ-

λάζει  και εμπλουτίζεται μέσα από το συγκινησιακό υπόβαθρο που υποστηρίζεται 

από τη βιωματική εμπειρία (Μπακιρτζής, 2000). Το άτομο νιώθει ζωντανό, όταν συν-

κινείται, συμμετέχει και εμπλέκεται σ΄ αυτό που ζει και κάνει και όταν το μοιράζεται 

και αλληλεπιδρά με τους άλλους. Αλλιώς, μαραζώνει και χάνει το ενδιαφέρον του για 
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τη ζωή. Η συγκίνηση του βιώματος αποτελεί προϋπόθεση, ώστε το άτομο να κατορ-

θώνει να μαθαίνει, να έχει επιθυμίες, να ανοίγεται σε νέες εμπειρίες και να συνεχίζει 

να αναπτύσσεται σε οποιαδήποτε ηλικία (Καλανταρίδου, 2012). Επομένως, η δη-

μιουργία θετικών εμπειριών εμπλέκει και κινητοποιεί όλο τον ψυχοβιολογικό οργανι-

σμό του ατόμου (Lobrot, 1989).  

Υποστηρίζοντας τη σημασία της θετικής εμπειρίας σε έδαφος αποδοχής, επικοινωνίας 

και υποστήριξης, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού 

Σταθμού Νέων της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς με τη Σχολική 

Σύμβουλο 15ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης και την Κοινωνική Λειτουρ-

γό δομής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ορίστηκε ένα πλαίσιο παιγνιώδους μά-

θησης για γονείς και παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, επενδύοντας στην αξία του παιχνιδιού 

και της βιωματικής εμπειρίας των συμμετεχόντων. Στόχος ήταν, σε ένα πλαίσιο αλ-

ληλεπίδρασης ενήλικων και παιδιών, να υποστηριχθούν θετικές εμπειρίες που θα ενί-

σχυαν την επιθυμία των συμμετεχόντων για δράση, επικοινωνία και παιχνίδι, εμπλου-

τίζοντας το σύστημα σχέσεων, αντιλήψεων και  αξιών των ατόμων.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος που περνάει το παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού  είναι 

χρόνος μάθησης (learning by doing) (Δεδούλη, 2002) και ότι οι γονείς, ως ενήλικες, 

θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια διαδικασία, μέσω ανάπτυξης αλληλεπι-

δράσεων με τα παιδιά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έθεσε στόχους, όπως την προ-

σπάθεια ανάπτυξης δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα θετικό 

συναισθηματικό-επικοινωνιακό κλίμα μεταξύ τους. Έχοντας υπόψη την παιδαγωγική 

της βιωματικής εμπειρίας, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που 

δίνει τη δυνατότητα εμπειριών που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον 

(Μπακιρτζής, 2000), αξιοποιήθηκαν πρακτικές που απέδιδαν στην επικοινωνία μετα-

ξύ όλων των εμπλεκομένων εγγενή αξία, δίνοντας ευκαιρίες ανάπτυξης διαλόγου μέ-

σω ποικίλλων τρόπων, όπως: παντομίμα, παιχνίδια ρόλων, κουκλοθέατρο, ζωγραφική 

κ. ο. κ. Άλλωστε, στο έργο των Lewin, Rogers, Lobrot και Moreno, όπως αναφέρο-

νται από τους Φιλίππου & Καραντάνα (2010), υπογραμμίζεται, μέσω της βιωματικής 

εμπειρίας, η ενεργός παρέμβαση στο πεδίο της επικοινωνίας με τον διαφορετικό «άλ-

λο», μέσα από προτάσεις που οδηγούν τον καθένα στην διερεύνηση των ενδιαφερό-

ντων και των αναγκών του, έτσι όπως τα αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Επομένως, η στάση 

του παιδαγωγού, του γονέα και κάθε «άλλου», που ασχολείται με τα παιδιά, είναι ση-

μαντική, καθώς σχετίζεται με το άνοιγμα νέων εμπειριών, μέσω των οποίων θα ανα-

πτυχθεί ο ψυχικός τους κόσμος, τα κίνητρα τους για τη ζωή και τις επιμέρους της 

διαστάσεις.   

Η οργάνωση παιχνιδιών κατά την προσπάθεια δημιουργίας κλίματος συναισθηματι-

κής προσέγγισης, είχαν σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή μέσα από την ανάπτυξη 

κινήτρων για προσωπική εμπλοκή και δράση παιδιών και ενηλίκων. Εξάλλου, είναι 

γνωστό ότι το παιχνίδι δίνει πολλαπλές ευκαιρίες στα παιδιά να δράσουν, προωθώ-

ντας με αυτόν τον τρόπο την μάθηση. Με άλλα λόγια, τα καθιστά ενεργά υποκείμενα 
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και συμμέτοχα στην κοινωνική δράση. Σύμφωνα με τον Winnicott (1997), το παιχνίδι 

παρέχει μία οργάνωση για τη μύηση του παιδιού στις συναισθηματικές σχέσεις και 

έτσι βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών και συντελεί στην ενοποίηση και 

γενική απαρτίωση της προσωπικότητας του παιδιού. Το παιχνίδι αξιοποιήθηκε σε ό-

λες τις συναντήσεις ως μεθοδολογικό εργαλείο, καθώς αποτελεί την κινητήρια δύνα-

μη στη δημιουργία πολιτισμού, διαποτίζοντας όλα τα επίπεδά του κι όλες τις ηλικίες, 

ώστε να καταφέρνει ο άνθρωπος χάρη σ΄ αυτό να σπάει τη μονοτονία, τον ντετερμι-

νισμό, την ωμότητα και τη βιαιότητα της φύσης (Χουιζίνκα, 1989). Η συμμετοχή των 

ενηλίκων στο παιχνίδι των παιδιών προσανατολίστηκε σ΄ αυτόν του υποστηρικτή, του 

βοηθού, του συντονιστή της δραστηριότητας, προκειμένου τα παιδιά να κατανοήσουν 

και να αποκτήσουν νόημα οι εμπειρίες τους, σ΄ ένα κοινό πολιτισμικό πλαίσιο (Αυγη-

τίδου, 2001). 

Μεθοδολογία 

Η μέθοδος του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης που ακολουθήθηκε, αποτέλεσε μια «α-

νοιχτού τύπου» παιδαγωγική προσέγγιση που επέτρεψε την αυθόρμητη και συντονι-

σμένη δραστηριότητα ομάδας γονέων και παιδιών. Τρεις βασικές αρχές χαρακτήριζαν 

την παιδαγωγική στάση και διευκόλυναν τη μάθηση: 

α. Αρχή της βιωματικής εμπειρίας (Δεδούλη, 2002): Η εμπειρία των συμμετεχόντων 

και το βίωμά τους, εμπειρία που αγγίζει και συν-κινεί, υποστηρίχθηκε με την ενεργή 

εμπλοκή όλων σε αυθεντικές δραστηριότητες μάθησης και επικοινωνίας. 

β. Αρχή της αυτενέργειας (Κόπτσης, 2009) : Διευκολύνθηκε η ελευθερία της έκφρα-

σης και της επικοινωνίας των εμπλεκομένων με τη διασφάλιση  δραστηριοτήτων που 

οδηγούσαν γονείς και παιδιά σε βιώματα επιτυχίας, σ΄ ένα πλαίσιο ενεργοποίησης 

που υποστήριζε την ενεργό ακρόαση, την ενσυναίσθηση, την αυτοπεποίθηση και  την 

θετική αποδοχή όλων.  

γ. Αρχή της συγκεκριμενοποίησης και της επαγωγικότητας (Βαρθαλίτης-Σακελλαρίου 

και Χαχούλη, 2012):  Μέσα από προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υποστη-

ρίχθηκε το σταδιακό πέρασμα από εξαιρετικά απλές και εύκολα υλοποιήσιμες ασκή-

σεις-δραστηριότητες σε πιο σύνθετες και το αντίστροφο. 

Οργανώθηκαν έξι συναντήσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2015, ημέρα 

Κυριακή, μετά από έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Τμήμα Γ΄ Μαθη-

τικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής, Αρ. Πρωτ.  Φ21/174878/Δ2, 03-11-2015). Στάλ-

θηκε έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος  από τη δομή του Συμβουλευτικού Σταθμού 

Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς στο πλαίσιο των αρμο-

διοτήτων και καθηκόντων της Υπεύθυνης (Αρ.Πρωτ.93008/Γ7/10-08-

2012/ΥΠΑΙΘΠΑ, Άρ. 7, παρ. 1, 2, 4), προς τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, διά των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 

με σκοπό την ενημέρωση των γονέων. Ο σχεδιασμός των συναντήσεων, ως προς το 
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περιεχόμενο των δράσεων, πραγματοποιήθηκε από κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τον 

αριθμό των ατόμων και την ηλικία των παιδιών που συμμετείχαν. Επιπλέον: 

-τον ρόλο του συντονιστή του προγράμματος ανέλαβε η Υπεύθυνη του Συμβουλευτι-

κού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), φροντίζοντας  να οργανώσει το χρονοδιάγραμμα των 

συναντήσεων  και να υποστηρίξει  τη συμμετοχή των γονέων σε κάθε συνάντηση μέ-

σα από τακτικές ενημερώσεις για την ώρα, τον τόπο και το περιεχόμενο κάθε συνά-

ντησης. Επίσης, η ίδια είχε την ευθύνη της  υλικοτεχνικής υποδομής μέσα από την 

ανεύρεση φορέων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτό.  

-τον ρόλο του εμψυχωτή η Σχολική Σύμβουλος της Προσχολικής Εκπαίδευσης ανέ-

λαβε την υποστήριξη της πραγματοποίησης των δράσεων με γονείς και παιδιά  

-τον ρόλο του παρατηρητή η Κοινωνική Λειτουργός που κατέγραφε τις παρατηρήσεις 

που αφορούσαν στην συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, γεγονός που βοηθούσε 

στο τέλος κάθε συνάντησης να αναπτυχθεί μια στοχαστική διαδικασία, αναφορικά με 

το τι συνέβη και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί.  

Η ομάδα ήταν (ημι)-ανοιχτή και γίνονταν δεκτά και νέα μέλη σε όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας της. Ο σταθερός μέσος αριθμός ατόμων σε κάθε συνάντηση ήταν δεκα-

τέσσερις γονείς με τα παιδιά τους. Σε κάποιες συναντήσεις ο αριθμός έφτασε μέχρι 

και τους είκοσι γονείς.  Ο συνολικός αριθμός ατόμων σε σταθερή βάση  υπήρξε συ-

νήθως γύρω στα τριάντα άτομα, μικροί και μεγάλοι. Οι χώροι που διατέθηκαν  ήταν: 

η αίθουσα εκδηλώσεων της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «ΤΕΧΝΗ» Κιλκίς 

και η αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς, επειδή εξασφάλιζαν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

-ήταν μεγάλοι, ώστε να μπορούν να μπαίνουν καθίσματα σε κύκλο 

-υπήρχε δυνατότητα μετακίνησης των καθισμάτων, ώστε να επιτρέπεται η άνετη κί-

νηση στον χώρο 

-μπορούσαν τα άτομα να δουλέψουν σε μικρές ομάδες των τεσσάρων ατόμων, δύο 

ενήλικες και δυο παιδιά 

-υπήρχε δυνατότητα να στρωθεί μοκέτα και μαξιλάρια στο δάπεδο, σε δραστηριότη-

τες που απαιτούσαν κάτι τέτοιο 

-ήταν φροντισμένοι και καθαροί με δυνατότητα ρύθμισης στο φωτισμό  

Οι άξονες του εν λόγω προγράμματος ήταν: 

✓ Βιωματικά παιχνίδια ενεργοποίησης για την υποστήριξη της γνωριμί-

ας και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας.   
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✓ Παιχνίδια με τα συναισθήματα για την υποστήριξη της συναισθηματικής αλ-

ληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων. 

✓ Εργαστήριο με παραμύθια και ιστορίες, δράση φιλαναγνωσίας, με παιδιά και 

γονείς για την υποστήριξη της δημιουργικότητας των ατόμων της ομάδας. 

✓ Εργαστήριο με παιχνίδια γύρω από έργα τέχνης με σκοπό να υποστηρίξει τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία σε επίπεδο επικοινωνιακής μάθησης. 

✓ Παιχνίδια δημιουργικής γραφής  υποστηρίζοντας εμπειρίες  δημιουργικής 

σκέψης και έκφρασης. 

✓ Δραστηριότητες με παιχνίδια και κατασκευές, με αφορμή τη γιορτή των Χρι-

στουγέννων, που ενθάρρυναν την συμμετοχή και την επιθυμία για δράση. 

Με την έναρξη του προγράμματος, αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες συστάσεις και 

διευκρινίσεις, τονίστηκαν βασικοί κανόνες συμμετοχής στο πρόγραμμα, που 

αφορούσαν στην ισοτιμία και ελευθερία στην έκφραση της σκέψης και των 

συναισθημάτων των συμμετεχόντων, στο σεβασμό ως αξία, με την έννοια ότι δίνεται 

χώρος, χρόνος και ενδιαφέρον στον καθένα που θέλει να εκτεθεί. Κάθε συνάντηση 

οργανώθηκε στο τρίπτυχο δραστηριοτήτων: ενεργοποίησης, ανάπτυξης και 

κλεισίματος. Οι δραστηριότητες ενεργοποίησης αποσκοπούσαν στη δημιουργία 

οικείας ατμόσφαιρας, του «ανήκειν», της εμπιστοσύνης. Συνήθως, αυτές οι ασκήσεις-

δραστηριότητες συνδέονταν με τη φάση ανάπτυξης και προετοίμαζαν το θέμα που θα 

ακολουθούσε. Για παράδειγμα, στη συνάντηση που στόχο είχε τη γνωριμία και την 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας ενηλίκων και παιδιών, οι εισαγωγικές 

δραστηριότητες είχαν περισσότερο χαρακτήρα σωματικό, καθώς τέθηκε ως 

αναγκαιότητα ο καθένας να έρθει  σε επαφή με τον άλλον σε μια αίσθηση 

ισορροπίας, ασφάλειας και θετικής ενέργειας με χειραψίες και αγγίγματα. Στη 

συνέχεια, από τη στιγμή που όλοι εισέρχονταν στο κλίμα της ομάδας και ήταν έτοιμοι 

να προχωρήσουν, αναπτύσσονταν δραστηριότητες διαφορετικές κάθε φορά σε 

αντιστοιχία με τη θεματική που είχε οριστεί.  

Αυτή η φάση της ανάπτυξης ήταν και η πιο παραγωγική και δημιουργική για ομαδική 

αλλά και ατομική ενεργοποίηση. Κατά τη διάρκειά της γινόταν προσπάθεια από 

μέρους του εμψυχωτή να αναπτύξει θετικούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών, να αυξήσει τις αλληλεπιδράσεις, τη δημιουργικότητα και την αυτοεκτίμηση 

τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων, αλλά και να δοκιμάσουν νέες συμπεριφορές 

και λύσεις ανάλογα με τα ζητήματα που προέκυπταν.  Στο τέλος, κάθε συνάντηση 

έκλεινε με κάποιο παιχνίδι που άφηνε το αποτύπωμα της θετικής εμπειρίας στον 

αποχαιρετισμό μεταξύ των συμμετεχόντων μέχρι το επόμενο ραντεβού. Οι 

δραστηριότητες γίνονταν από όλη την ομάδα σε αλληλεπίδραση, σε υποομάδες και σε 

ζευγάρι ενήλικα με το παιδί του. Για κάθε συνάντηση υπήρχαν διατυπωμένες 
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προτάσεις δραστηριοτήτων, οι οποίες εξελίσσονταν σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο 

μέσα από συγκεκριμένες οδηγίες. 

 Όλη αυτή η διαδικασία, που ενδεχομένως φαίνεται να είναι μια τεχνητή κατάσταση, 

αποτελεί μια βιωμένη άμεση εμπειρία, η οποία έφερνε σε διαρκή επικοινωνία και 

επαφή τον συμμετέχοντα με τον εαυτό του αλλά και με τους άλλους. Τα 

συναισθήματα του, οι αντιδράσεις του και οι επιλογές του προέρχονταν από την 

προσωπική του εμπλοκή. Για παράδειγμα, στην άσκηση-δραστηριότητα «Δέντρα και 

φωλιές» οι συμμετέχοντες γονείς δεν παρίσταναν απλά τα δέντρα, αλλά έμπαιναν οι 

ίδιοι σε μια συνθήκη ακινησίας και στατικότητας, σε μια συνθήκη στέρησης λόγου, 

χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των υπολοίπων αισθήσεων και ανακαλύπτοντας 

αντιδράσεις τους σε σχέση με τις επιλογές των παιδιών να κρυφτούν κάτω από «τα 

κλαδιά-χέρια» τους στη συγκεκριμένη κατάσταση. Το ίδιο ίσχυε και για τους 

συμμετέχοντες σε μικρότερη ηλικία, οι οποίοι καλούνταν να αναπαραστήσουν με το 

σώμα τους και την κίνηση τους το «ζώο» που θα ήθελαν να γίνουν. Καλούνταν να 

βιώσουν μια κατάσταση με τον προσωπικό του τρόπο ο καθένας, μέσα από τον οποίο 

έρχονταν σε επαφή με συναισθήματα και αντιδράσεις που σχετίζονταν με τη 

συγκεκριμένη συνθήκη παιχνιδιού. Επιπλέον, η διάδραση μεταξύ ενηλίκων και 

παιδιών επέτρεπε την αυθόρμητη έκφραση όλων, μέσα από στοιχεία του εαυτού τους, 

με τρόπο που ανέτρεπε τις άμυνες και τις αντιστάσεις τους απέναντι στην έκθεσή 

τους. Προσφέρονταν ένα ασφαλές πλαίσιο στο οποίο όλοι είχαν την ευκαιρία να 

εμπλακούν, να λειτουργήσουν αυτόνομα και να επικοινωνήσουν με διαφορετικό 

τρόπο σε κάθε περίπτωση. 

Σημαντικό σημείο της διαδικασίας αποτέλεσε το ζήτημα της εμψύχωσης της ομάδας. 

Υποστηρίχθηκε ο ρόλος του εμψυχωτή από τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Εκ-

παίδευσης, σύμφωνα με το τρίπτυχο: «Ακούω-Προτείνω-Συνοδεύω». Δόθηκε βαρύ-

τητα στο λεκτικό, μη λεκτικό και συναισθηματικό περιεχόμενο της έκφρασης των 

συμμετεχόντων, ατομικά και ομαδικά. Διευκολύνθηκε η έκφραση και η επικοινωνία 

μεταξύ των συμμετεχόντων, με κατάλληλες ασκήσεις-δραστηριότητες, που ν΄ αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα κίνητρα των μελών. Κανείς δεν υπο-

χρεωνόταν να συμμετάσχει στις προτεινόμενες ασκήσεις-δραστηριότητες, ούτε να 

δεχτεί εξ αρχής υποθέσεις, δίχως το αίτημα ή τη συμφωνία του γι αυτό (Μπακιρτζής 

& Μπιτζαράκης, 2007). Η Σχολική Σύμβουλος από τον ρόλο της εμψυχώτριας, ήταν 

παρούσα «ακούγοντας», διευκολύνοντας, προτείνοντας και γενικότερα δημιουργώ-

ντας ένα πλαίσιο θερμής παρουσίας, ενδιαφέροντος και αποδοχής, ανεξαρτήτως του 

περιεχομένου των λεγομένων και διαδραματιζομένων κάθε φορά. 

Επίσης, η παρουσία της Υπευθύνου του Σ.Σ.Ν. και της Κοινωνικής Λειτουργού με 

τον ρόλο των εξωτερικών παρατηρητών ήταν καταλυτική, ως προς την καταγραφή 

των  αντιδράσεων των εμπλεκομένων, αλλά και των πιθανών ζητημάτων που προέ-

κυπταν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ώστε μετά τη λήξη κάθε συνάντησης 

να πραγματοποιείται ανατροφοδότηση στο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των τριών 

συνεργατριών, σχετικά με το τι πήγε καλά και τι όχι και τι άλλο θα μπορούσε να γίνει 
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στον σχεδιασμό της επόμενης συνάντησης, το οποίο θα είχε βελτιωτικό χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα συνεκτιμήθηκαν τα παρακάτω: α) περιγραφή του περιεχομένου, β) πε-

ριγραφή των συμμετεχόντων, γ) περιγραφή της παρατηρήτριας, δ) περιγραφή των 

πράξεων των συμμετεχόντων, ε) θεωρητικές σημειώσεις, που δίνουν νόημα στα περι-

γραφικά στοιχεία και σχετίζονται με την ερμηνεία της κατάστασης και τις εναλλακτι-

κές ερμηνείες, ζ) μεθοδολογικές σημειώσεις που αποτυπώνουν της επίδραση της πα-

ρατηρήτριας στο χώρο και την σχέση με τα μέλη της ομάδας. Αυτό που μελετήθηκε 

συστηματικά σε όλο το φάσμα της έρευνας μέσω της παρατήρησης ήταν: α) η χρήση 

της τέχνης (μουσική, ζωγραφική, γραφή, παιχνίδι, θέατρο, παντομίμα, αυτοσχέδιος 

χορός κ.α.) στην εξέλιξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και αγωγής των παιδιών, 

στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και σ΄ αυτών της συναισθηματικής 

τους επάρκειας μέσω της αλληλεπίδρασης με τους γονείς τους και β) ο μετασχηματι-

σμός  του ακατέργαστου συναισθήματος όλων των μελών σε μία διορθωτική συγκι-

νησιακή εμπειρία που προκλήθηκε από την συμμετοχή τους και το βίωμά τους στην 

ομάδα.  

Στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης της εν λόγω δράσης και της προσπάθειάς μας 

να διαπιστώσουμε και μ΄ αυτόν τον τρόπο, εκτός της δια ζώσης επικοινωνίας, τον 

βαθμό αλληλεπίδρασης και ικανοποίησης των συμμετεχόντων, προχωρήσαμε στην 

κατασκευή ερωτηματολογίου ανοιχτού τύπου. Για την ανάλυση του ερωτηματολογί-

ου χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική μέθοδος κωδικοποίησης δεδομένων σύμφωνα με 

την Θεμελιωμένη θεωρία (Charmaz, 1995). Τα δεδομένα αντιπαρατέθηκαν με αρχι-

κές δοκιμαστικές κατηγορίες, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν μετά την εξέταση του 

υλικού στο πλαίσιο της επαγωγικής λογικής. Οι θεματικές που προέκυψαν από το σύ-

νολο των ερωτηματολογίων, ενσωματώθηκαν σε συγκεκριμένα νοήματα, τα οποία 

και στήριξαν τις αρχικές μας υποθέσεις αναφορικά με την εμπλοκή και διάδραση γο-

νέων και παιδιών. Συγκεκριμένα, αρχικά η κωδικοποίηση υπήρξε περιγραφική, προσ-

διορίστηκαν τα δεδομένα  με τρόπο που αναδιατάχθηκαν και τοποθετήθηκαν μαζί οι 

πληροφοριακές μονάδες που είχαν το ίδιο θεματικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, ακο-

λούθησε ο εννοιολογικός προσδιορισμός και η περιγραφή των βασικών χαρακτηρι-

στικών κάθε κατηγορίας. Η διαπραγμάτευση των κατηγοριών επιβεβαιώθηκε, ώστε 

να ελαχιστοποιηθεί ο βαθμός υποκειμενικότητας στην κατάταξη των δεδομένων σε 

κατηγορίες.    

Συμπεράσματα 

Η συμμετοχή των μελών στην ομάδα ανέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της, 

τη σπουδαιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, τη διορθωτική συγκινησιακή 

εμπειρία και την ομάδα συνολικά ως κοινωνικό μικρόκοσμο. Υπήρξε εμφανής στις 

παρατηρήσεις μας η αλληλεπίδραση των γονέων με τα παιδιά τους αλλά και όλων 

των μελών μεταξύ τους. Τα παιδιά, κυρίως, έχοντας την ευκαιρία να αναπτύξουν 

σχέσεις κατανόησης και σεβασμού με τους γονείς τους αλλά και με τους 

συνομήλικους τους, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους, έδειξαν όχι μόνο την 

ευχαρίστηση τους και το συνεχόμενο ενδιαφέρον τους, αλλά έδειξαν να αποδέχονται 
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τους άλλους, να επικοινωνούν μαζί τους και να συνεργάζονται με διαφορετικά 

πρόσωπα κάθε φορά. Από τη χρήση του ερωτηματολογίου, ως τελική αξιολόγηση 

προέκυψαν τα παρακάτω: 

-Σχεδόν όλοι δεν είχαν εμπειρία προγενέστερη από συμμετοχή σε ανάλογο σεμινάριο. 

-Κίνητρο συμμετοχής ήταν ο χρόνος που θα περνούσαν οι γονείς μαζί με τα παιδιά 

τους και η κοινωνικοποίηση γονέων και παιδιών.  

-Ισχυρός υπήρξε ο βαθμός αλληλεπίδρασης γονιού-παιδιού, καθώς εκτός από την κα-

λύτερη επικοινωνία μεταξύ τους, οι γονείς κατέθεσαν τα παρακάτω: «είσαι αφοσιω-

μένος στο παιδί σου και όλα αυτά μένουν χαραγμένα στη μνήμη του διαχρονικά». 

-Συναισθήματα που ένιωσαν κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, εκτός από τη χαρά, 

την ικανοποίηση, τη χαλάρωση, ήταν και το συναίσθημα της αγωνίας για το απρό-

σμενο, της πληρότητας, της χρησιμότητας, της κοινωνικοποίησης. 

-Ο βαθμός επίδρασης του σεμιναρίου στα παιδιά ήταν πολύ μεγάλος, αφού σχεδόν 

όλοι οι γονείς κατέθεσαν ότι το/τα παιδί/παιδιά τους μπορούσαν να μιλάνε μπροστά 

σε κόσμο και να λένε με θάρρος ό τι νιώθουν. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση 

γονιού: «Ο γιος μου, μόλις πήγαμε σπίτι, άρχισε κι αυτός να φτιάχνει δικούς του 

γρίφους. Τον βοήθησε να καταλάβει ότι μερικά πράγματα έχουν και διπλή ανάγνωση».

  

Διαφάνηκε επίσης από κάποιους γονείς, που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν σε όλες 

μας τις συναντήσεις, ότι οι παράγοντες που τους εμπόδιζαν να συμμετέχουν ήταν 

εξωτερικοί (οικογενειακές υποχρεώσεις, δραστηριότητες παιδιών). Η ομάδα αυτή 

παρομοιάστηκε κατά πολύ με την οικογένεια, αφού στο εσωτερικό της αναδείχθηκαν 

γονικές και αδερφικές μορφές, μορφές συνομηλίκων, βαθιές προσωπικές 

αποκαλύψεις για τους ενήλικες κυρίως, ισχυρά συναισθήματα, βαθιά οικειότητα 

καθώς και ανταγωνιστικά αισθήματα με διακυμάνσεις. Οι ρόλοι κάποιες φορές 

αντιστρέφονταν και τα παιδιά αναλάμβαναν ρόλο γονέα ή ενήλικα δίνοντας οδηγίες 

στην επίλυση εργασιών που τους είχαν ανατεθεί. Γενικότερα, το σχήμα της ομάδας 

ήταν σημαντικό, αφού επιδρούσε επανορθωτικά αναδιαμορφώνοντας οικογενειακές 

σχέσεις και ατομικά βαθύτερα βιώματα.  
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Σχέδιο παρέμβασης για την ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν (school be-

longing) στους μαθητές ενός διαπολιτισμικού Δημοτικού σχολείου 

Πολυζοπούλου Αθανασία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70,  Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

nancyp1892@gmail.com 

Περίληψη 

Το σχολείο αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος, περνά ένα μεγάλο μέρος 

της καθημερινότητάς του κατά τη νεαρή του ηλικία, μορφώνεται, διαπλάθει το χαρα-

κτήρα του και διαμορφώνει στάσεις και αξίες που θα τον συνοδεύουν σε όλη του τη 

ζωή. Είναι, λοιπόν, φανερή η ανάγκη για την εξασφάλιση και τη βελτίωση της αποτε-

λεσματικότητας και των πρακτικών του, προκειμένου αυτό να καταστεί ικανό να εξα-

σφαλίσει στους μαθητές του την ομαλή τους προσαρμογή σε αυτό, μέσω της ανάπτυξης 

το αίσθημα του ανήκειν (school belonging). Μόνο όταν το άτομο νιώθει ασφαλές και 

αποδεκτό από τον κοινωνικό του περίγυρο, μπορεί να αναπτυχθεί το ίδιο αλλά και να 

συμβάλει στην εξέλιξη του συνόλου. Στην εισήγηση αυτή, επιχειρείται ο σχεδιασμός 

μιας παρέμβασης, κατάλληλης για όλες τις τάξεις ενός Διαπολιτισμικού Δημοτικού 

Σχολείου αστικής περιοχής, βασισμένη στη διεθνή βιβλιογραφία και τις αντίστοιχες 

έρευνες, που αποσκοπεί στην απόκτηση του αισθήματος του ανήκειν των μαθητών που 

φοιτούν σε αυτό.  

Λέξεις-κλειδιά: Αίσθημα του ανήκειν, Διαπολιτισμικότητα, Μειονότητες, Δημοτικό 

Σχολείο 

Εισαγωγή 

Το σχολείο αποτελεί το κατεξοχήν περιβάλλον στο οποίο τα άτομα έχουν την ευκαιρία 

να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις, να διευρύνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, 

καθώς και τη γενικότερη αντίληψή τους περί κοινωνικής συμπεριφοράς. Βασική προ-

ϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να έχουν επιτύχει μια ομαλή καθημερινότητα στο σχο-

λικό χώρο, να έχουν αναπτύξει δηλαδή το αίσθημα του ανήκειν σε αυτόν και να αισθά-

νονται ως ισότιμα και αξιοσέβαστα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

Τα άτομα μπορεί να αντιλαμβάνονται το ανήκειν με διαφορετικούς τρόπους και να 

χρησιμοποιούν για την επίτευξή του διαφορετικά μέσα. Στην περίπτωση των μαθητών, 

η αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο είναι μείζονος σημασίας, καθώς επηρεάζει τόσο 

την ψυχολογική τους ευημερία όσο και την ακαδημαϊκή επίδοσή τους (Chiu, Chow, 

McBride, & Mol, 2015). Η κοινωνική προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι, 

ωστόσο, εύκολη για όλους, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν όλοι φιλίες με την ίδια 

ευκολία. Όταν, λοιπόν, αυτές οι διαδικασίες δεν επιτυγχάνονται με θετικό τρόπο, είναι 

πολύ πιθανό να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τις κοινωνικές σχέσεις των ατόμων. 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  αυτής της εισήγησης βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ 

των μαθητών και των μαθητριών μιας σχολικής τάξης ενός διαπολιτισμικού σχολείου 
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αστικής περιοχής. Η πολυπολιτισμικότητα, ένα γεγονός που χαρακτηρίζει τις σημερι-

νές κοινωνίες, έχει ως αποτέλεσμα να εγγράφονται στα σχολεία της χώρας αρκετοί αλ-

λοεθνείς μαθητές. Ωστόσο, παρά την καθιέρωση ειδικών πρακτικών και τη λήψη κα-

τάλληλων μέτρων, αρκετά συχνά προκύπτουν προβλήματα στην προσαρμογή των παι-

διών στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον. Σκοπός της παρέμβασης είναι οι μαθητές, ιδίως 

αυτοί που προέρχονται από μειονότητες και που συνήθως αποτελούν τη μειοψηφία συ-

γκριτικά με τον κυρίαρχο πληθυσμό της τάξης, να νιώθουν ως ισότιμα, αποδεκτά και 

σεβαστά μέλη του μαθητικού συνόλου και να είναι σε θέση να αναπτύξουν υγιείς και 

φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, να επιτευχθεί μια ομαλή κοινωνική προ-

σαρμογή τους στο χώρο του σχολείου. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το αίσθημα του ανήκειν δομείται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η κοινωνική θέση 

(φύλο, εθνικότητα, χρώμα, κοινωνική τάξη, ηλικία κλπ.), η οποία επηρεάζει την κοι-

νωνική προσαρμογή του ατόμου στην εκάστοτε κοινωνία. Ο δεύτερος είναι η ταύτιση 

και η συναισθηματική εξάρτηση των ατόμων με εκείνες τις ομάδες με τις οποίες έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά, και κατ’ επέκταση κοινή ταυτότητα. Ο τελευταίος άξονας είναι 

τα ηθικά και πολιτικά συστήματα αξιών, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο τα άτομα κρί-

νουν το περιβάλλον στο οποίο δρουν (Yuval-Davis, 2006).  

Το αίσθημα του ανήκειν στο σχολείο συνδέεται με πολλές πτυχές του σχολικού κλίμα-

τος και της σχολικής κουλτούρας. Ο όρος αναφέρεται στην υποκειμενική αντίληψη που 

δημιουργούν οι μαθητές αναφορικά με το βαθμό στον οποίο είναι αποδεκτοί και σεβα-

στοί από το σχολικό τους περίγυρο (Anderman, 2011). Βασικό χαρακτηριστικό του, 

σύμφωνα τους Lambert et al. (2013), είναι η εκτίμηση και η αξία που απολαμβάνει ένα 

άτομο από τον περίγυρό του και η βεβαιότητα πως αυτά τα στοιχεία θα διατηρηθούν 

μακροπρόθεσμα, ακόμα και εν μέσω πιθανών μελλοντικών συγκρούσεων. Άλλες ορο-

λογίες που έχουν συνδεθεί με το school belonging είναι το school connectedness ή το 

bonding to school (Anderman, 2011). 

Το σχολείο αποτελεί το κυρίαρχο πλαίσιο ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων και του 

αισθήματος του ανήκειν για το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 

Τα άτομα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με συνομιλήκους και μη, 

αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες και έχοντας αντίκτυπο στον ψυχολογικό, 

συναισθηματικό και ακαδημαϊκό τομέα (Ireson & Hallam, 2005). Μαθητές με 

αυξημένο το αίσθημα του ανήκειν παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και 

μοναξιάς, είναι κοινωνικοί, περισσότερο αυτόνομοι και επιτυχημένοι στο πλαίσιο της 

σχολικής τάξης, Επίσης, τρέφουν ιδιαίτερη εκτίμηση προς την εκπαίδευση, 

συμμετέχουν σε εσωσχολικές αλλά και εξωσχολικές δραστηριότητες, έχουν υψηλή 

αυτοπεποίθηση και καλές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους 

και είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους (Cemalcilar, 2010; Chiu, Chow, 

McBride & Mol, 2015). Ακόμη, συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του 

σχολείου, αισθάνονται ασφαλή, αποδεκτά και ισότιμα μέλη της σχολικής κοινότητας 
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(Ma, 2003), στο πλαίσιο της οποίας διαμορφώνονται και οι αντιλήψεις τους σχετικά με 

το τι σημαίνει τελικά το να ανήκουν σε ένα περιβάλλον. 

Η αίσθηση του ανήκειν συνδέεται άμεσα με τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών 

(Raufelder, Sahabandu, Martínez, & Escobar, 2015), σχετίζεται με τα κίνητρα, την 

απόδοση και τη δέσμευσή τους απέναντι στις διαδικασίες της μάθησης (Ferreira, 

Cardoso, & Abrantes, 2011), καθώς και τα κατορθώματα αλλά και τις στάσεις τους 

απέναντι στο σχολείο (Anderman, 2002). Όταν νιώθουν πως είναι μέλη ενός συνόλου, 

αναπτύσσουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και προθυμία να συμμετέχουν 

στις σχολικές δραστηριότητες, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα δέσμευσης με το σχολικό 

περιβάλλον, διαθέτουν αυτοέλεγχο, ενώ παράλληλα εμφανίζουν λιγότερα αρνητικά 

συναισθήματα και χαμηλότερα επίπεδα άγχους, πλήξης ή σύγχυσης (Furrer & Skinner, 

2003). Ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για μαθητές μειονοτήτων, το αίσθημα του ανήκειν 

αποκτά πολλές και διαφορετικές διαστάσεις και φαίνεται να είναι ο κύριος παράγοντας 

που παρεμβαίνει στην αποδοτικότητά τους (Faircloth & Hamm, 2005). Σε αντίθετη 

περίπτωση, όταν δηλαδή δεν επιτυγχάνεται πλήρως η κοινωνική προσαρμογή στο 

σχολικό περιβάλλον, παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις στην ανάπτυξη κινήτρων και 

στη συμμετοχή και επίδοσή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Ferreira, Cardoso, & 

Abrantes, 2011). 

Ιδιαίτερη επίδραση στην ανάπτυξη αλλά και στην κοινωνική προασαρμογή των 

μαθητών φαίνεται να ασκούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (Baker, Grant, & Morlock, 

2008). Η ανάπτυξη υγιών σχέσεων με ενήλικες, ήδη από τη νηπιακή ηλικία, βοηθά τους 

μαθητές να αποκτήσουν θετικές σχολικές εμπειρίες, να συναναστρέφονται ευκολότερα 

με τους συνομηλίκους τους, να έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση, να διαμορφώνουν 

ευκολότερα φιλίες και να παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά θυμού και αρνητικών 

συναισθημάτων (Hamre & Pianta, 2001). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τις σχέσεις 

με τους συνομιλήκους. Η αποδοχή από τους συμμαθητές τους καθιστά περισσότερο 

κοινωνικούς, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις σχέσεις τους με τους άλλους, 

μαθαίνουν πώς να κρατούν ισορροπίες και να διατηρούν ένα ευχάριστο κλίμα. 

Αντιθέτως, η απόρριψη από τους συνομηλίκους σε πολλές περιπτώσεις σχετίζεται με 

αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές (Osterman, 2000). Η Cemalcilar (2010), 

αναφέρει τη μεγάλη σημασία που έχουν οι κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο των 

μαθητών μεταξύ τους, των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και των μαθητών 

με το διευθυντή ή τη διευθύντρια, καθώς ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης και 

υποστήριξης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελεί μια ασφαλή βάση, 

δίνει το έναυσμα για την προσωπική και κοινωνική εξέλιξη του ατόμου και συμβάλλει 

στην ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν σε ένα ή περισσότερα συνόλα  

Η απόρριψη ενός μαθητή από τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ιδίως από τους συμ-

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, έχει συνδεθεί με προβλήματα συμπεριφοράς στην 

τάξη (Osterman, 2000), χαμηλές επιδόσεις και αυξημένα ποσοστά ελλιπούς παρακο-

λούθησης (Cemalcilar, 2010), ενώ, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθεί 
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συμμετοχή των μαθητών αυτών σε αντικοινωνικές ομάδες, προκειμένου να προσπαθή-

σουν να καλύψουν το συναισθηματικό κενό (Lee & Breen, 2007). Ιδιαίτερα για τα ά-

τομα που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η αί-

σθηση του ανήκειν στο σχολικό περιβάλλον είναι ακόμα πιο σημαντική, καθώς δεν 

αποκλείεται η περίπτωση να στηρίζονται περισσότερο σε αυτό, συγκριτικά με την οι-

κογένειά τους (Lee & Breen, 2007). Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους έχουν μεγάλο 

αντίκτυπο στο άτομο και ο κίνδυνος απόρριψης από αυτούς έχει συνδεθεί με γενικό-

τερα προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ τα άτομα που δεν καταφέρνουν να ενταχθούν σε 

μια ομάδα, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες κοινωνικού αποκλεισμού στο πε-

ριβάλλον του σχολείου (Anderman, 2002), ακόμα και απομάκρυνσης ή εγκατάλειψής 

του (Vitaro, Larocque, Janosz, & Tremblay, 2001). Σε μαθητές που προέρχονται από 

διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο και που παρατηρείται μειωμένο το αίσθημα του ανή-

κειν, εντοπίζονται συχνά ζητήματα σχετικά με την αυτοεκτίμησή τους (Gummadam, 

Pittman, & Ioffe, 2015). Η ανάπτυξη αυτού του αισθήματος έχει συνδεθεί και με προ-

σπάθειες αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, καθώς αυτό, όπως και η στοχοποί-

ηση των μαθητών, αναπτύσσεται στις δομές του σχολείου και ενισχύει τις σχέσεις με-

ταξύ των συνομηλίκων, αποτελώντας τροχοπέδη στο σχολικό εκφοβισμό, με αποτέλε-

σμα να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο πολλών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

(Wormington et al., 2014). Επομένως, είναι κοινώς αποδεκτό πως η αίσθηση του ανή-

κειν αποτελεί μια βασική ψυχολογική ανάγκη των μαθητών η οποία, όταν τοποθετείται 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μπορεί να δώσει πολλά θετικά αποτελέσματα. 

Στόχοι της παρέμβασης 

Η προτεινόμενη παρέμβαση έχει ως επιμέρους στόχους τους εξής. Αρχικά, την αντιμε-

τώπιση της δυσκολίας στην κοινωνική προσαρμογή των μαθητών μειονοτήτων, ώστε 

να νιώθουν ισότιμα μέλη της σχολικής τάξης αλλά και του ευρύτερου σχολικού περι-

βάλλοντος. Στη συνέχεια, την καλλιέργεια των αξιών του σεβασμού, της αποδοχής, της 

ανεκτικότητας, της ισότητας, της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των μαθητών. 

Επίσης, την ανάδειξη των διαφορετικών χαρακτηριστικών των μαθητών (χρώμα, 

γλώσσα, θρησκεία κλπ.), προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτά και να τα αποδεχθούν 

ως ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της τάξης τους συνολικά και του κάθε μαθητή ξεχω-

ριστά. Τέλος, τη  βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών που παρουσιά-

ζουν δυσκολία, καθώς, κατά τους Walker & Shinn (2002), αυτή θεωρείται από τα ση-

μαντικότερα στοιχεία της ακαδημαϊκής τους επιτυχίας και συνεπώς, της ομαλής κοι-

νωνικής τους προσαρμογής και της αποδοχής τους από τους συμμαθητές τους. 

Διάρκεια και συμμετέχοντες παρέμβασης 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι το σύνολο των μαθητών των τμημάτων μίας τάξης 

ενός διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου. Συμμετέχει επίσης και ο εκπαιδευτικός της 

τάξης, κυρίως με το ρόλο του συντονιστή και του καθοδηγητή, ενώ σε ορισμένες δρά-

σεις προτείνεται και η συμμετοχή των γονέων. Η διάρκεια της παρέμβασης προτείνεται 

να μην ξεπερνά τον ένα μήνα και η έναρξή της να γίνει από την αρχή του σχολικού 

έτους, ώστε, μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, να υπάρχει ο 
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κατάλληλος χρόνος προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά της. Η επιμόρ-

φωση και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών προτείνεται να ξεκινήσει πριν την έναρξη 

των μαθημάτων, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι Μετά την ολοκλήρωση 

της παρέμβασης, η αξιολόγησή της προτείνεται να γίνει με τη χρήση ερωτηματολογίων 

προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετείχαν. 

Περιεχόμενο και εφαρμογή της παρέμβασης 

Αρχικά, προβλέπεται η ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

συνεργασία με παιδιά από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο και την ένταξή τους στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Προτείνεται η συνδρομή των σχολικών συμβού-

λων, ψυχολόγων αλλά και εκπαιδευτικών της ίδιας ή και άλλων σχολικών μονάδων με 

αντίστοιχες εμπειρίες, ώστε να καταρτίσουν πλήρως τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

σχετικά με τους τρόπους εμπλοκής όλων των μαθητών στις δραστηριότητες της τάξης, 

την ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν και της σύνδεσης με το σχολικό χώρο. Επι-

πλέον, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης 

για την αντιμετώπιση κρουσμάτων απομόνωσης, στοχοποίησης ή αποκλεισμού των 

μαθητών.  

Ακόμη, προτείνεται η οργάνωση μιας ημερίδας με προσκεκλημένους όλους τους μα-

θητές της τάξης και τις οικογένειές τους, προκειμένου να γνωριστούν μεταξύ τους, 

αλλά και με τους εκπαιδευτικούς και με φορείς της τοπικής κοινωνίας. Σε όποια περί-

πτωση κρίνεται αναγκαίο, μπορούν να υπάρχουν και μεταφραστές. Εφόσον πρόκειται 

για οικογένειες διαφορετικών εθνικοτήτων, μια ενέργεια σαν κι αυτή αναμένεται να 

συμβάλλει στην καταπολέμηση του φόβου για το άγνωστο, των προκαταλήψεων ή των 

στερεοτύπων που συχνά ακολουθούν ορισμένες μειονότητες. Εξάλλου, δεδομένου ότι 

το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα της διαμόρφωσης 

των αξιών και των στάσεων ενός παιδιού, η γνωριμία και η θετική αλληλεπίδραση των 

γονέων αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων των μαθητών 

για τους συμμαθητές τους. Ακόμη, οι γονείς που προέρχονται από διαφορετικά εθνικά 

ή γλωσσικά πλαίσια, χρειάζεται να γνωρίζουν ότι μπορούν να επικοινωνούν με το σχο-

λείο οποιαδήποτε στιγμή, ενώ η επαφή με τους τοπικούς φορείς μπορεί να συμβάλλει 

στην κάλυψη των άμεσων και βασικών αναγκών τους (π.χ. ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη), προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, το οποίο παίζει 

ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στην αυτοεικόνα ενός παιδιού. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζεται να τους ενημερώνουν για τις ενέργειες και το πρόγραμμα που ακολουθούν 

στην τάξη, καθώς και για τις απαιτήσεις που θα έχουν από τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, 

ώστε αυτή η υποκίνηση να συνεχίζεται και στο περιβάλλον του σπιτιού και να ενισχύ-

εται η πρόοδος του παιδιού.  

Το σχολείο οφείλει να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, όπου οι μαθητές θα νιώθουν 

ασφαλείς και αποδεκτοί (Walker & Shinn, 2002). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

αλλά και οι ομαδικές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού 

του σκοπού. Ο αντίκτυπος για τους αλλοεθνείς μαθητές θα είναι σπουδαίος, καθώς σε 

μια μικρή ομάδα συνομηλίκων οι μαθητές επικοινωνούν με απλό τρόπο, αφού αυτό 
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που τους ενδιαφέρει κυρίως είναι το περιεχόμενο του μηνύματος και όχι τόσο οι τυπικοί 

κανόνες σύνταξής του, στοιχείο που διευκολύνει τα μέλη της ομάδας που προέρχονται 

από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (Αναγνωστοπούλου, 2007). Σημαντικό ρόλο 

παίζει ο χώρος και ο τρόπος διαμόρφωσής των ομαδικών ενεργειών. Κανένα παιδί δε 

θα κάθεται μόνο του ή σε απομακρυσμένο σημείο αλλά η τάξη θα διαμορφωθεί με 

τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι μαθητές να κάθονται σε ομάδες. Εάν είναι δυνατόν, προτεί-

νεται η αντικατάσταση των θρανίων από στρόγγυλα τραπέζια, ώστε οι μαθητές να κά-

θονται μαζί και να υπάρχει η αίσθηση του συνόλου. Επίσης, ο χώρος της τάξης χρειά-

ζεται να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει δραστηριότητα που θα 

μένουν μόνοι τους, αλλά αντίθετα, θα βρίσκονται διαρκώς με τους συμμαθητές τους, 

έστω κι αν ο καθένας είναι αφοσιωμένος στο έργο του (π.χ. η ανάγνωση και η επιλογή 

ενός βιβλίου να γίνεται στο χώρο της βιβλιοθήκης της τάξης, που θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένος). Έτσι διασφαλίζεται πως θα υπάρχει η αίσθηση της συντροφικότητας. 

Με τους παραπάνω τρόπους, αναμένεται η συχνή αλληλεπίδραση των μαθητών, καθώς 

θα είναι «υποχρεωμένοι» να βρουν τρόπους, ώστε να συνυπάρχουν και να συνεργάζο-

νται. Επίσης, οι ομάδες συνεργασίας δε θα είναι στατικές αλλά θα αλλάζουν ανά δια-

στήματα και θα είναι ανομοιογενείς. Κατά τον Baudrit (2007), η συνεργασία των μα-

θητών σε αντιπροσωπευτικά ανομοιογενείς ομάδες ενισχύει τη μεταξύ τους αλληλεπί-

δραση και είναι συνδεδεμένη με την έννοια της ισότητας και των ομαλών σχέσεων, 

που έχουν στόχο το συνδυασμό των διαφορετικών ικανοτήτων του κάθε μαθητή για 

την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει 

η ευκαιρία επαφής με όλα τα παιδιά της τάξης, μέχρι το καθένα να εντοπίσει έστω κι 

έναν συμμαθητή του που θα μπορεί να δημιουργήσει μια φιλία Φυσικά, όλες αυτές οι 

δραστηριότητες γίνονται πάντα υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει την 

πλήρη ευθύνη, ώστε να συντονίζει τους μαθητές και να επιλύει συγκρούσεις ή προβλή-

ματα που μπορεί να εμφανιστούν. 

Η εκπόνηση ενός project γύρω από τη μετανάστευση, όπου θα αναδεικνύονται έννοιες 

όπως η πολυπολιτισμικότητα, η ισότητα, η ξενοφοβία θα μπορούσε επίσης να συμβάλ-

λει σε αυτή την κατεύθυνση. Οι μαθητές θα μπορούσαν να κάνουν μια μικρή έρευνα, 

ανάλογη με την ηλικία και το γνωστικό τους επίπεδο, ώστε να γνωρίσουν το φαινόμενο 

της μετακίνησης των λαών, τους λόγους που τους οδηγούν σε αυτό και την αντιμετώ-

πισή τους από τη χώρα υποδοχής. Η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να πλαισιωθεί 

με ανάλογες προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίες και πρωτογενές υλικό. Επίσης, η α-

ναφορά στην ελληνική μετανάστευση αναμένεται να δημιουργήσει το αίσθημα της 

συλλογικότητας, αφού πρόκειται για ένα φαινόμενο που δε γνωρίζει σύνορα. Οι δη-

μιουργίες και οι εργασίες των μαθητών μπορούν να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που θα επιλέξει η τάξη και με ευθύνη του δασκάλου θα διατηρεί λογαριασμό 

(π.χ. Instagram, blogs). Μέσα από τέτοιου είδους ενέργειες αναμένεται να αναπτυχθεί 

η κουλτούρα της ομάδας και το αίσθημα του ανήκειν σε όλους τους μαθητές, ώστε 

κανείς να μη μένει αμέτοχος ή να νιώθει αποκλεισμένος από την κοινότητα της τάξης. 

Επίσης, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει ελευθερία στην οργάνωση των δρα-

στηριοτήτων που θεωρεί κάθε φορά κατάλληλες και πρόσβαση στα υλικά που θα του 

χρειαστούν για την πραγματοποίησή τους. 
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Αναφορικά με τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών που δεν έχουν 

την ελληνική ως μητρική γλώσσα, εκτός από τα τμήματα ένταξης και πρόσθετης διδα-

κτικής στήριξης, προτείνεται το εξής. Στο μάθημα της Γλώσσας, ο εκπαιδευτικός μπο-

ρεί να χρησιμοποιεί σύντομα και απλά στη σύνταξη κείμενα της νεοελληνικής λογοτε-

χνίας και ποίησης ώστε, αυτοί οι μαθητές να μπορούν να εξασκούνται στην ανάγνωση 

με εύκολα και αυθεντικά κείμενα και να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κα-

τανοήσουν καλύτερα τη χώρα στην οποία πλέον ζουν. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα μπο-

ρούσαν να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα κείμενα από τις χώρες προέλευσης των αλλο-

εθνών μαθητών, μεταφρασμένα στην ελληνική. Έτσι, όλοι οι μαθητές θα κατανοήσουν 

πως το κάθε κράτος έχει τη δική του πολιτισμική παράδοση, η οποία είναι εξίσου σε-

βαστή με τη δική τους, ενώ οι μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές χώρες θα 

νιώθουν περισσότερο οικεία και αποδεκτοί μέσα στην τάξη, καθώς θα αναπτυχθεί το 

αίσθημα του ανήκειν σε μια ευρύτερη πολυπολιτισμική ομάδα.  

Περαιτέρω ενέργειες που μπορούν να γίνουν είναι η κοινή σύσταση των κανόνων της 

τάξης, όπου θα προτάσσονται οι έννοιες του σεβασμού, της ισότητας, της συνεργασίας, 

της φιλίας. Μια ακόμη δραστηριότητα είναι να γράψει ο εκπαιδευτικός ορισμένες λέ-

ξεις – κλειδιά στον πίνακα (π.χ. φιλία, ισότητα, αλληλοϋποστήριξη, κατανόηση κλπ.), 

από τις οποίες η κάθε ομάδα θα επιλέξει τις δύο εκείνες που θεωρεί τις πιο σημαντικές. 

Στο τέλος, αφού συγκεντρωθούν όλες οι απαντήσεις, θα επιλεχθούν οι λέξεις που επα-

ναλαμβάνονται τις περισσότερες φορές και που τελικά θα αποτελέσουν τις βασικότερες 

αξίες της σχολικής τάξης, οι οποίες οφείλεται να τηρούνται. Έτσι, γίνεται ξεκάθαρο 

πως όλοι οι μαθητές είναι ίσοι, έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώ-

σεις. Ακόμη, θα ήταν χρήσιμο να οργανωθούν μικρά εργαστήρια στην τάξη, όπου όλοι 

οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα ήθη, τα έθιμα και στοιχεία όπως μουσική, λογοτεχνία 

και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τόπου τους Τα παιδιά, κατά τον Τσιάκαλο 

(2011), χρειάζεται να ασχολούνται με τέτοιου είδους διαφορές, προκειμένου να μπο-

ρέσουν να ανακαλύψουν την ίση αξία των διαφορετικών εκφάνσεων της ανθρώπινης 

ζωής και όχι απλώς να την αποδεχτούν με τρόπο παθητικό. Οι δράσεις αυτές μπορούν 

να γίνουν είτε με πρωτοβουλία των μαθητών και των εκπαιδευτικών είτε στα πλαίσια 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα σχολεία. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι μαθητές, ειδικά των μειονοτήτων, χρειάζεται να 

νιώθουν πως απολαμβάνουν την προσοχή του εκπαιδευτικού εξίσου με τους συμμαθη-

τές τους της κυρίαρχης κουλτούρας, προκειμένου να θεωρούν τους εαυτούς τους συν-

δεδεμένους με το κλίμα της σχολικής τάξης και να έχουν πιθανότητες επιτυχίας σε αυτή 

(Baker, Grant, & Morlock, 2008). Ακόμη, χρειάζεται να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπι-

στοσύνης, στο οποίο να μπορούν να μοιράζονται όσα ζητήματα βρίσκουν ενδιαφέρο-

ντα ή τους απασχολούν. Ένας τέτοιος τρόπος μπορεί να είναι μία καθημερινή συζή-

τηση, κατά την οποία ο κάθε μαθητής θα επιλέγει ένα γεγονός από την προηγούμενη 

ημέρα, το οποίο θεωρεί πως αξίζει να μοιραστεί με τους συμμαθητές του. Επίσης, απλές 

πρωτοβουλίες του εκπαιδευτικού, όπως η προσφώνηση των μαθητών με το μικρό τους 

όνομα, οι εκφράσεις του προσώπου, οι υλικές και άυλες επιβραβεύσεις, μπορούν να 

έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο και να συμβάλλουν σημαντικά στην προσαρμογή 
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τους στην τάξη και στην ανάπτυξη θετικών αισθημάτων απέναντι στη μαθησιακή δια-

δικασία.  

Επίλογος 

Το σχολείο χρειάζεται να έχει ως πρωταρχική του αποστολή τη διαμόρφωση ενός σχο-

λικού κλίματος που να συμβάλει στην εξομάλυνση των παραγόντων εκείνων που είναι 

γνωστοί ως «μεταβλητές κινδύνου» (risk variables), οι οποίες παρεμποδίζουν την ο-

μαλή προσαρμογή των μαθητών, καθώς και να αναγνωρίσει την ευθύνη που φέρει το 

ίδιο προς αυτή την κατεύθυνση (Walker & Shinn, 2002). Είναι, λοιπόν, σημαντικό να  

ξεπεράσει τον τυπικό, γραφειοκρατικό του ρόλο και να αναλάβει τις ευθύνες που του 

αναλογούν για τη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος. Επομένως, είναι απαραίτητο για 

την εκπαιδευτική κοινότητα να προσπαθεί με κάθε τρόπο και να επαγρυπνεί για την 

όσο το δυνατόν καλύτερη διατήρηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου. Προς 

αυτή την κατεύθυνση ο σχεδιασμός παρεμβάσεων ως μέσο βελτίωσης της αποτελεσμα-

τικότητας του σχολείου, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο των εκπαιδευτικών.  
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Περίληψη 

Η κατάσταση που επικρατεί στον διεθνή χώρο σχετικά με το επιστημονικό status της 

Διδακτικής της Γλώσσας και τις σχέσεις της με τη Γλωσσολογία φαίνεται να μην έχει 

ακόμα επηρεάσει τον ελλαδικό χώρο.  Τα τελευταία χρόνια στη διδασκαλία της 

γλώσσας εγείρονται ερωτήματα που θέτουν σε αμφισβήτηση την «αυτονόητη» μέχρι 

σήμερα πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της Γλωσσολογίας στη διδασκαλία της 

γλώσσας. Θέλοντας και εμείς να συμβάλουμε εποικοδομητικά στην επιστημονική 

διερεύνηση των σχέσεων Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας αρχικά θα 

σκιαγραφήσουμε τις σχέσεις αυτές όπως έχουν διαμορφωθεί στον διεθνή χώρο. Στη 

συνέχεια θα παρουσιάσουμε το επιστημονικό πλαίσιο της Διδακτικής της Γλώσσας 

και τέλος θα αναφερθούμε στη σημερινή κατάσταση της Διδακτικής της Γλώσσας 

στο επιστημονικό χώρο στην Ελλάδα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτική της Γλώσσας, Γλωσσολογία 

Εισαγωγή 

Η έντονη αντιπαράθεση που ξέσπασε πριν μερικά χρόνια σχετικά με το «νέο σχολικό 

εγχειρίδιο γραμματικής για το δημοτικό σχολείο, με τον τίτλο «Γραμματική Ε΄ και 

Στ΄ Δημοτικού » (Φιλιππάκη – Warburton, κ. άλ., 2011), ανέδειξε τη στρεβλή κατά-

σταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη διδασκαλία της γλώσσας και εγείρει 

ερωτήματα που θέτουν σε αμφισβήτηση την «αυτονόητη» μέχρι σήμερα στον ελληνι-

κό χώρο πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της Γλωσσολογίας στη διδασκαλία της 

γλώσσας. Πέρα από το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης, το οποίο αξίζει κανείς να δει 

με μια νηφάλια ματιά, θεωρούμε ότι υποβόσκουσα αιτία της ήταν προφανώς η διαμά-

χη περί αρμοδιότητας στη διδασκαλία της γλώσσας. Από τη μια πλευρά, δημοσιεύθη-

καν απόψεις, που ανεξαρτήτως της επιστημονικής εγκυρότητάς τους, έθεταν ερωτή-

ματα αρμοδιότητας, όπως: «Οι δάσκαλοι τελικά καλούνται να «μορφώσουν» Έλλη-

νες; Με ποια γλώσσα; Με ποια γραμματική;» . Από την άλλη πλευρά της αντιπαρά-

θεσης, οι γλωσσολόγοι αισθάνθηκαν την ανάγκη να απαντήσουν  ως παρατεταγμένο 

σώμα προτάσσοντας την αρμοδιότητά τους, όπως αυτοί την εννοούν, δηλώνοντας ε-

νυπογράφως: «Οι γλωσσολόγοι, επιστημονικά ειδικότεροι και αρμοδιότεροι για τα 

ζητήματα γλώσσας και γλωσσικής εκπαίδευσης…». 

 Μερικά από τα ερωτήματα, που έφερε στο φως η ανωτέρω αντιπαράθεση σχετικά με 

τις σχέσεις της Διδακτικής της Γλώσσας και της Γλωσσολογίας είναι: 

- Ποια πρέπει είναι τα κριτήρια συγγραφής ενός σχολικού εγχειριδίου για τη διδα-

σκαλία της μητρικής γλώσσας; (π.χ. γλωσσολογικά, παιδαγωγικά, ψυχολογικά, δι-
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δακτικά, κοινωνιολογικά, πολιτικά;). 

- Ποιος είναι ο ρόλος ενός διδακτικού – σχολικού εγχειριδίου σε σχέση με τις κοινω-

νικές και πολιτικές στάσεις, αντιλήψεις, επιδιώξεις, κ.ά. που επικρατούν κατά την 

εποχή της συγγραφής και χρήσης του; 

- Ο γλωσσολόγος που αναλύει και περιγράφει τη γλώσσα είναι αρμόδιος (αρμοδιότε-

ρος) για τη μεταφορά και το μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε σχολική 

γνώση ή ο εκπαιδευτικός που καλείται να κάνει προσβάσιμη (αντιληπτή σε συγκε-

κριμένη ηλικία με τις ανάλογες γνωστικές ικανότητες) την επιστημονική γνώση που 

παράγουν οι γλωσσολόγοι μετατρέποντάς την σε σχολική γνώση; 

- Αν όχι ο εκπαιδευτικός, ποια είναι τότε η κοινωνικο-παιδαγωγική του αποστολή; 

- Οι γλωσσολόγοι είναι «επιστημονικά ειδικότεροι και αρμοδιότεροι» για ζητήματα 

γλωσσικής εκπαίδευσης; 

- Ποια είναι η οικεία επιστήμη για τη γλωσσική εκπαίδευση; 

- Ποιος ο ρόλος και μέχρι που φτάνουν τα όρια της Γλωσσολογίας σχετικά με τη 

γλωσσική εκπαίδευση; 

- Ποιος ο ρόλος της Διδακτικής της γλώσσας;  

- Ποιες οι σχέσεις Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας στην Ελλάδα; 

Η κατάσταση που επικράτησε στον διεθνή χώρο σχετικά με το επιστημονικό status 

της Διδακτικής της Γλώσσας και τις σχέσεις της με τη Γλωσσολογία δεν είναι δυνατό 

να περιγραφεί αναλυτικά στο άρθρο αυτό, ωστόσο θα προσπαθήσουμε με μια επι-

γραμματική διαχρονική προσέγγιση να σκιαγραφήσουμε τις σχέσεις αυτές παρουσιά-

ζοντας τα στάδια από τα οποία πέρασαν και στη συνέχεια, αφού ορίσουμε το επιστη-

μονικό πλαίσιο της Διδακτικής της Γλώσσας να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στον ελ-

λαδικό χώρο. 

Γλωσσολογία και Διδακτική της Γλώσσας 

Αρχικά, μεταξύ Διδακτικής της Γλώσσας και Γλωσσολογίας δεν υπήρξε σχέση. Στα 

μέσα του 17ου αιώνα ο Comenius παρουσιάζει το έργο του «Didactica Magna» 

(1657) και η Διδακτική αναγνωρίζεται πλέον ως επιστημονικός κλάδος της Παιδαγω-

γικής . Έκτοτε, η Διδακτική μεθοδολογία απασχολεί όλους τους μεγάλους παιδαγω-

γούς . Η διδασκαλία του μορφολογικού συστήματος της γλώσσας με βάση την παρα-

δοσιακή γραμματική ακολούθησε τα τρία στάδια του Comenius: την πρόσκτηση του 

νέου, που στηρίζεται στην εποπτεία και ονομάζεται μνήμη, την κατανόηση, που απο-

τελεί ένα είδος νοητικής επεξεργασίας και τη γλωσσική  και τεχνική εφαρμογή.  Κατά 

την Αναγέννηση και τους Νεότερους Χρόνους, η διδασκαλία της γλώσσας στηριζό-

μενη στην «παραδοσιακή γραμματική» θα ακολουθήσει τις γενικές αρχές της Διδα-

κτικής που διατύπωσε ο Comenius  και συστηματοποίησε ο Ι. Φρ. Έρβαρτος (1776-

1841) με τη θεωρία του για τις «βαθμίδες διδασκαλίας» ή τα «τυπικά στάδια»  της 

διδασκαλίας.  Η διδακτική μεθοδολογία της γλώσσας, την εποχή αυτή, ενώ επηρεάζε-

ται ως προς το περιεχόμενο και τους στόχους  από τη ρυθμιστική αντίληψη που χα-

ρακτήριζε την παραδοσιακή γραμματική (Μήτσης, 1999), ως προς τη διαδικασία α-

κολουθεί τα στάδια διδασκαλίας του Έρβαρτου, δηλαδή τις θέσεις της Διδακτικής 
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που αναγνωριζόταν πλέον ως ιδιαίτερος κλάδος της Παιδαγωγικής Επιστήμης.  

Η Διδακτική της Γλώσσας, λοιπόν, (ως μεθοδολογία διδασκαλίας της γλώσσας) υ-

πήρχε ως επιστήμη πολύ πριν από τη Γλωσσολογία και γενιές μαθητών είχαν πρό-

σβαση στις γλωσσικές πρακτικές χωρίς τη βοήθεια της Γλωσσολογίας (Galisson, 

1989). Σύμφωνα με τον Puren (1988) η Διδακτική της Γλώσσας συγκροτείται σε επι-

στήμη στις αρχές του 20ου αιώνα με την εμφάνιση των άμεσων μεθόδων διδασκαλί-

ας. Βρισκόμαστε πριν τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, εποχή κατά την οποία η Γλωσσο-

λογία δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα σε επιστήμη.   

Τη δεκαετία του ’50 στις Η.Π.Α. και τη δεκαετία του ΄60 στην Ευρώπη, η Διδακτική 

της Γλώσσας υποτάσσεται πλήρως στη Γλωσσολογία (περίοδος τυφλής υποταγής) 

(Galisson, 1989). Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανάπτυξη της γλωσσολο-

γικής θεωρίας του δομισμού (structuralism) από  τους A. Martinet, B. Pottier, A. 

Culioli, J. Dubois έθεσε τις βάσεις μιας επιστημονικής θεώρησης της γλώσσας σε α-

ντίθεση με την παραδοσιακή γραμματική. Η επιστημονική αυτή εξέλιξη, η γέννηση 

της Γλωσσολογίας, έστρεψε το ενδιαφέρον της Διδακτικής της Γλώσσας στην εφαρ-

μοσμένη γλωσσολογία.  Η Διδακτική της Γλώσσας, στην προσπάθειά της να απαγκι-

στρωθεί από την Παιδαγωγική επιστήμη, που την περίοδο αυτή αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα, και να αποκτήσει μια επιστημονική αυτονομία επιλέγει την τυφλή ε-

φαρμογή των γλωσσολογικών πορισμάτων στη διδασκαλία της γλώσσας, δημιουργώ-

ντας μια ασύμμετρη σχέση ανάμεσα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και τη διδα-

σκαλία της γλώσσας. Η επιλογή αυτή είχε ως συνέπεια την πλήρη επιστημονική ε-

ξάρτησή της από την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, της οποίας καταγράφεται ως επι-

στημονικός κλάδος με πλήρη εξάρτηση (Galisson, 1989 : Μήτσης, 1999). Στη διάρ-

κεια της δεκαετίας του 70, η τυφλή υποταγή της Διδακτικής της Γλώσσας στη Γλωσ-

σολογία μετασχηματίζεται σε διασαφηνισμένες σχέσεις υπόταξης (περίοδος επιστη-

μονικής υπόταξης). Η Γλωσσολογία θεωρείται υπερκείμενη επιστήμη και η Διδακτι-

κή της Γλώσσας κλάδος της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.  

Τη δεκαετία του ’80 ξεκινά η πορεία αυτονόμησης της Διδακτικής της Γλώσσας  (πε-

ρίοδος απαγκίστρωσης). Είναι η εποχή όπου δίπλα στην απόλυτη κυριαρχία των 

γλωσσολόγων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το «τι διδάσκω», αρχίζει να εμφανίζεται 

μια ομάδα επιστημόνων (διδακτικολόγοι) με ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το 

«πώς διδάσκω». Η Γλωσσολογία κρίνεται ανίκανη να επιλύει και ιδίως να θέτει τα 

προβλήματα της διδασκαλίας και μάθησης της γλώσσας στο σύνολό τους. Οι διδα-

κτικολόγοι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να στραφούν και σε άλλες επιστήμες. Έτσι, η 

Γλωσσολογία παύει να είναι η μόνη αναφορά της Διδακτικής της Γλώσσας, η οποία 

στρέφεται εκ νέου τώρα προς την Παιδαγωγική και την Ψυχολογία. Είναι χαρακτηρι-

στικό ότι στη Γαλλία μόλις το 1977 γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθεί ο όρος 

«εφαρμοσμένη γλωσσολογία» με τον όρο «διδακτική των ξένων γλωσσών». Από το 

τέλος της δεκαετίας του ’80 έχουμε μια προσπάθεια επιστημονικής οριοθέτησης του 

αντικειμένου της Διδακτικής των Γλωσσών (μητρικής, ξένης, πρώτης, δεύτερης) και 

των σχέσεών της με τις άλλες επιστήμες αναφοράς (περίοδος αναζήτησης επιστημο-
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νικής αυτονομίας). Η Διδακτική της Γλώσσας αρνείται τη χειραγώγησή της από τη 

Γλωσσολογία και από άλλες επιστήμες, και προσπαθεί να αποκτήσει την πλήρη αυ-

τονομία της.  

Σήμερα, στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και έρευνα διακρίνονται δυο απόψεις 

σχετικά με τις σχέσεις Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας ως αυτόνομες ε-

πιστήμες. Σύμφωνα με την πρώτη, η Διδακτική της Γλώσσας έχει μια συμπληρωματι-

κή σχέση με τη Γλωσσολογία και ως εκ τούτου ανήκει στις Γλωσσικές Επιστήμες 

(sciences du langage). Γλωσσολογία και Διδακτική της Γλώσσας είναι κλάδοι των 

Γλωσσικών Επιστημών και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να έχουν σχέσεις ε-

γκλεισμού ή υπόταξης (Cuq, 2010).  Αντίθετα, σύμφωνα με την άλλη άποψη η Διδα-

κτική της Γλώσσας και ιδιαίτερα της μητρικής έχει σχέσεις αντίθεσης με τη Γλωσσο-

λογία και ανήκει περισσότερο στις Επιστήμες Αγωγής  (Chiss, 1989).   

Ο Boutet  (1988), ωστόσο, διερευνώντας αναλυτικά τις σχέσεις της Διδακτικής της 

Γλώσσας με τη Γλωσσολογία τόνισε ότι δεν έχουν ούτε σχέσεις συμπληρωματικότη-

τας ούτε σχέσεις εναντίωσης. Οι σχέσεις τους μπορούν να χαρακτηριστούν ως σχέ-

σεις συναλληλίας, γιατί ενώ η προσφυγή της μιας επιστήμης στην άλλη δεν είναι υ-

ποχρεωτική, ωστόσο η συνδρομή της μιας προς την άλλη μπορεί να είναι σε όφελος 

και των δυο. Πρόκειται επομένως για δυο αυτόνομες επιστήμες με διαφορετικό γνω-

στικό αντικείμενο και διαφορετικούς σκοπούς. Η Γλωσσολογία συνεισφέρει στη Δι-

δακτική της Γλώσσας βασικές γνώσεις σχετικά με την ανάλυση της γλώσσας (φωνη-

τική, μορφολογία, σύνταξη, σημασία)  και οι νέες έρευνες στη Γλωσσολογία είναι 

πολύ σημαντικές για τους διδακτικολόγους (ανάλυση λόγου, μελέτη διαδράσεων, 

κ.τ.λ.). Στην προοπτική αυτή η Γλωσσολογία συγκαταλέγεται μεταξύ των επιστημών 

αναφοράς της Διδακτικής της Γλώσσας, όπως και άλλες επιστήμες (κοινωνιολογία, 

ψυχολογία, παιδαγωγική, επιστήμες αγωγής, κ.ά.). Το αντικείμενο της Διδακτικής της 

Γλώσσας είναι να κατανοήσει το πολύπλοκο σύνολο των διαδικασιών κατάκτησης 

και μάθησης της γλώσσας με απώτερο σκοπό να παρέμβει στις μαθησιακές – διδακτι-

κές καταστάσεις. Αυτό δεν είναι με κανέναν τρόπο το αντικείμενο της Γλωσσολογίας, 

παρόλο που έχουν μεταξύ τους διασυνδέσεις. Η Γλωσσολογία, αντίθετα με τη Διδα-

κτική, δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διδασκαλία και η 

μάθηση. Η Διδακτική, αν και περιλαμβάνει έναν τομέα έρευνας που μπορεί να θεω-

ρηθεί βασικός, ωστόσο είναι μια επιστήμη παρέμβασης. Αντίθετα, η Εφαρμοσμένη 

Γλωσσολογία μελετά το λόγο στο βαθμό που επεμβαίνει με κεντρικό τρόπο σε διά-

φορες κοινωνικές πρακτικές, όπως η διδασκαλία και η μάθηση γλωσσών και η εκπαί-

δευση  (Py, 1996,13).  

Η Διδακτική της Γλώσσας 

Σύμφωνα με τον  Bailly (1997, 10) «η μοντέρνα εκδοχή και σχετικά πρόσφατη έννοια 

του όρου Διδακτική παραπέμπει στην αποστασιοποίηση από την εκπαιδευτική πράξη 

με στόχο την παρατήρηση και τη διαμόρφωση ενός θεωρητικού μοντέλου για αυτή 

την εκπαιδευτική πράξη. Η εκπαιδευτική πράξη τοποθετείται στο κέντρο του επιστη-

μονικού ενδιαφέροντος της Διδακτικής με στόχο την παρατήρηση και την ανάλυση 
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του εκπαιδευτικού αντικειμένου, μέσα από όλους τους παράγοντες που το προσδιορί-

ζουν, των στόχων που ακολουθούνται μέσα σ’ αυτό, των στρατηγικών που χρησιμο-

ποιούνται από την εκπαίδευση, των μεταμορφώσεων των δεξιοτήτων και των συμπε-

ριφορών που αυτή η εκπαίδευση δημιουργεί στο μαθητή, και κατά συνέπεια, των 

στρατηγικών οικειοποίησης του αντικειμένου, τις οποίες επιδεικνύει ο μαθητής κατά 

τη διάρκεια της μαθησιακής του δραστηριότητας. Το αντικείμενο, λοιπόν, της Διδα-

κτικής είναι η ίδια η εκπαιδευτική πράξη σε όλες της τις διαστάσεις». Έτσι, η Διδα-

κτική της Γλώσσας, ως εκπαιδευτική πράξη, μπορεί να οριστεί ως η επιστήμη έρευ-

νας που έχει αντικείμενο την ανάλυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των πρακτι-

κών διδασκαλίας / μάθησης του γλωσσικού μαθήματος μέσα στη σχολική τάξη 

(Reuter, 2004). Ο ορισμός αυτός μας βοηθά να κάνουμε τις παρακάτω πρώτες επιση-

μάνσεις σχετικά με το αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας.  

Οι πρακτικές διδασκαλίας / μάθησης και κάθε μορφής ελέγχου, προδιαγραφών και τε-

χνικών δεν αποτελούν το αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας, εφόσον η διδακτική 

έρευνα δεν ταυτίζεται με τη διδακτική πράξη. Η διαφοροποίηση της έρευνας και της 

πρακτικής ωστόσο δεν αποκλείει τον πραξεολογικό ορίζοντα (Reuter, 2004) της Διδα-

κτικής της Γλώσσας, που αποσκοπεί στη συνειδητοποίηση των λειτουργιών και δυσ-

λειτουργιών της στο πρακτικό πεδίο, μέσα στην τάξη, και στη συμβολή της στην α-

νάλυση και βελτίωση της διδακτικής πράξης. Με τον τρόπο αυτό, η Διδακτική της 

Γλώσσας κινείται ανάμεσα σε δυο πόλους, την αποχή από την πράξη με στόχο την 

επιστημονική έρευνα των αντικειμένων της και την παρέμβαση, με στόχο τη βελτίωση 

της διδακτικής πράξης. Τα σύνορα ανάμεσα στην έρευνα και τη διδακτική παρέμβα-

ση καθορίζονται από τρεις όρους: α) τη θεωρητική και εμπειρική θεμελίωση των 

πραγματοποιούμενων διδακτικών προτάσεων, β) την αξιολόγησή τους με στόχο την 

κατανόηση των θετικών και αρνητικών τους σημείων και γ) την καταγραφή τους ως 

διδακτικών προτάσεων μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο διδακτικών προσεγγίσεων, από 

το οποίο μπορεί ή όχι να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί, οι επιμορφωτές και οι διαμορ-

φωτές των αναλυτικών προγραμμάτων. 

Το αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας διαφοροποιείται τόσο από τις θεωρίες για 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες (γλώσσα, κείμενο, συνομιλία, λογοτεχνία, ανάγνωση, 

γραφή, κ.ά.), εφόσον αυτές δεν ενδιαφέρονται πρωταρχικά για τη διδασκαλία / μάθηση, 

όσο και από τις θεωρίες για τους τρόπους διδασκαλίας / μάθησης, εφόσον αυτές δεν 

επικεντρώνονται στα περιεχόμενα. Η διάκριση της Διδακτικής της Γλώσσας από τις 

θεωρίες για τη γλώσσα (βλ. Γλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογί-

α, κ.ά.) και εκείνες για τη διδασκαλία / μάθηση (βλ. Επιστήμες Αγωγής), αν και είναι 

καθοριστική για τη θεμελίωση και τη διάκρισή της από άλλες επιστήμες, ωστόσο δεν 

τις αποκλείει γιατί το αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας δεν υπάρχει παρά μό-

νο ως συνάρθρωση των δυο αυτών διαστάσεων της διδακτικής πράξης. Η Διδακτική 

της Γλώσσας ενδιαφέρεται για την ερευνητική μελέτη του συνδυασμού των γλωσσι-

κών περιεχομένων και της διδασκαλίας / μάθησης  και μάλιστα μέσα στη σχολική 

τάξη. Η διαφωνία των διδακτικολόγων έγκειται στον τρόπο της συνάρθρωσης αυτών 

των διαστάσεων:  επικέντρωση στον ένα ή τον άλλο πόλο και μέσα σε καθένα πόλο 
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προτεραιότητα σε αυτή ή την άλλη επιστήμη αναφοράς (ή επιστημονική σχολή) ή 

προσχώρηση σε μια πολυεπιστημονική αναφορικότητα. 

Tο επιστημονικό αντικείμενο της Διδακτικής της μητρικής γλώσσας συγκροτείται κυρί-

ως από το περιεχόμενο του γλωσσικού σχολικού μαθήματος, το γλωσσικό μάθημα της 

νέας ελληνικής γλώσσας, που οφείλει να είναι σε σχέση με τις υπόλοιπες πλευρές μάθη-

σης και διδασκαλίας αυτού του μαθήματος. Όταν δεν υπάρχει το πλαίσιο αυτό δεν 

μπορούμε να κάνουμε λόγο για Διδακτική Γλωσσικού μαθήματος αλλά για Γλωσσι-

κές επιστήμες, όπου για παράδειγμα δεν είναι παρούσες η διδασκαλία και η μάθηση, 

ή για Επιστήμες Αγωγής ή Ψυχολογίας, όταν ο παράγοντας γλώσσα απουσιάζει (Ga-

gné, et al. 1989).  

Η Διδακτική της Γλώσσας, όπως και οι άλλες διδακτικές σχολικών μαθημάτων, στο-

χεύουν την πράξη και την απόφαση στο επίπεδο των στόχων, των προγραμμάτων, των 

στρατηγικών διδασκαλίας και των τεχνικών αξιολόγησης. Η Διδακτική της Γλώσσας 

αξιολογεί και αξιοποιεί τρία επίπεδα γνώσεων: τις γνώσεις από  τις Επιστήμες Αγω-

γής, ιδίως αυτές που αναφέρονται στην ιστορία και στις σύγχρονες συνθήκες διδα-

σκαλίας της γλώσσας, τις γνώσεις από επιστημονικές έρευνες που αφορούν στο πε-

ριεχόμενο της διδασκαλίας, κατά κύριο λόγο τη γλώσσα και τις γλωσσικές πρακτικές,  

και τις γνώσεις από τις έρευνες που αφορούν στη διδασκαλία-μάθηση. Επικεντρώνε-

ται κυρίως στην ανάλυση των σχολικών πρακτικών και των διαδικασιών κατάκτησης 

που εκδηλώνουν οι μαθητές και στον πειραματισμό νέων τρόπων διδασκαλίας 

(Bronckart, 1989).  

Η αναφορικότητα της Διδακτικής της Γλώσσας σε άλλες επιστήμες δεν έχει εφαρμοστι-

κό (applicationisme) αλλά μετασχηματιστικό χαρακτήρα. Η Διδακτική της μητρικής 

Γλώσσας επεξεργάζεται διδακτικά: τις παραδοσιακές και καινοτόμες σχολικές πρα-

κτικές, τις σχολικές πρακτικές προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και τις θεωρητι-

κές αναφορές σε άλλες επιστήμες. Η συνάφεια της Διδακτικής της Γλώσσας με τα 

θεωρητικά πλαίσια άλλων επιστημών, όπως η Γλωσσολογία, αναζητείται πλέον στο 

πλαίσιο της διδακτικής προβληματικής που επιφέρει η αναζήτηση του πώς διδάσκω 

τη γλώσσα και πώς μαθαίνουν τη γλώσσα οι μαθητές μέσα στο σχολείο και την τάξη 

και όχι στην εγκυρότητα των θεωριών αυτών. Η λειτουργικότητα των θεωριών ανα-

φοράς και συνεπώς η ενεργοποίησή τους μέσα στην τάξη, η μετάφρασή τους σε διδα-

κτική πράξη μέσα στην τάξη, παραπέμπει όχι σε μια εφαρμογή, δηλαδή μια γραμμική 

μετάθεση του τύπου ένα προς ένα (Romian, et al, 1989) κάτι που στρεβλώνει τη 

γλωσσική διδασκαλία σε γλωσσολογική διδασκαλία αλλά σε μια κριτική μετασχημα-

τιστική επεξεργασία με στόχο η γλωσσολογική γνώση να κατασταθεί σχολική γνώση 

και αυτή με τη σειρά της διδακτική πράξη. Η Διδακτική της Γλώσσας ξεπερνά, έτσι, 

το στάδιο της ανέφικτης διεπιστημονικότητας για να γίνει μια εγκάρσια επιστήμη 

όπως τόσες άλλες (π.χ. Γεωγραφία, Οικονομία, Ιατρική, κ.ά.) ολοκληρωτικά υπεύθυ-

νη για τις θεωρίες, τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που προσκομίζει ως αυτόνομη 

επιστήμη (Galisson, 1986). 

Ποια η θέση της Διδακτικής της Γλώσσας στην Ελλάδα σήμερα; 
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Το ζήτημα των σχέσεων Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας απασχολεί τον 

επιστημονικό κόσμο στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, στην Ελλάδα, υ-

πήρξε μια σιωπηρή ανοχή μέχρι σήμερα στη διευρυνόμενη συνεχώς επιρροή και εισ-

ροή γλωσσολόγων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στις Φι-

λοσοφικές Σχολές. Σε συνδυασμό δε με την έλλειψη ισχυρής αντίδρασης εκ μέρους 

των Επιστημών Αγωγής και της Παιδαγωγικής φτάσαμε σε σημείο να θεωρείται αυ-

τονόητο ότι:  

- η Διδακτική της γλώσσας είναι επιστημονικός κλάδος της Εφαρμοσμένης Γλωσσο-

λογίας, που παρά τις προσπάθειες ανεξαρτητοποίησής της, ως επιστήμη ασκείται 

μόνο από γλωσσολόγους, 

- η Διδακτική της Γλώσσας, ως γνωστικό αντικείμενο στα περισσότερα  Παιδαγωγικά 

Τμήματα και τις Φιλοσοφικές Σχολές, πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε γλωσ-

σολόγους, 

- οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων για τη γλωσσική διδασκαλία πρέπει να εί-

ναι αποκλειστικά γλωσσολόγοι και όσοι έχουν εισχωρήσει στον επιστημονικό τους 

χώρο μέσω ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στη γλωσσολογία, 

- η διδασκαλία της γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση απο-

τελεί αρμοδιότητα των γλωσσολόγων, 

- οι δάσκαλοι και οι φιλόλογοι της πράξης είναι «εκτελεστικά – διδακτικά όργανα» 

χωρίς λόγο στη φιλοσοφία, στο περιεχόμενο και στα σχολικά εγχειρίδια  της γλωσ-

σικής εκπαίδευσης, 

- κ.ά. 

Στον ελλαδικό χώρο, οι σχέσεις Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας φαίνεται 

ότι βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της επιστημονικής υπόταξης. Η Διδακτική της 

γλώσσας συνδέεται άμεσα με την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και έμμεσα με τη 

γλωσσική επιστήμη, τη Γλωσσολογία. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτής της τά-

σης είναι ο Ν. Μήτσης (1999), ο οποίος, αν και υπεραμύνεται της αυτονομίας της δι-

δακτικής της γλώσσας ως νέας επιστήμης επισημαίνοντας τις διαφοροποιήσεις της 

από τη Γλωσσολογία, θεωρεί τη Γλωσσολογία ως «υπερκείμενη επιστήμη», ενώ τη 

Διδακτική της Γλώσσας ως  «αυτόνομο επιστημονικό κλάδο της Εφαρμοσμένης 

Γλωσσολογίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Διδακτική της Γλώσσας θα έπρεπε να είχε 

την ονομασία «εφαρμοσμένη γλωσσολογία στον τομέα της διδακτικής των γλωσσι-

κών επιστημών».  

Ωστόσο, επειδή οι σκοποί της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής είναι όπως είδαμε, 

εντελώς διαφορετικοί, το γεγονός της παροχής πιστών περιγραφών και αναλύσεων 

της γλώσσας από τη Γλωσσολογία δεν καθιστά τους Γλωσσολόγους αρμοδιότερους 

και ειδικότερους στη γλωσσική εκπαίδευση, δεν τους προσκομίζει επιστημονικό κύ-

ρος στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στη Διδακτική της Γλώσσας 

(Germain, 2000).  Κάθε γλωσσική περιγραφή για να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαι-

δευτικούς πρέπει να υποστεί έναν μετασχηματισμό υπό την επίδραση των Αναλυτι-

κών Προγραμμάτων. Πρέπει, δηλαδή, να μετασχηματισθεί και να προσαρμοσθεί με 

κριτήρια τόσο τους σκοπούς και τους στόχους που επιδιώκει το γλωσσικό σχολικό 
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μάθημα, όσο και τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνε-

ται (Germain, 2000). 
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Περίληψη 

Η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς είναι σημαντική για τη μεγιστοποίηση της 

θετικής αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκομένων στο σχολικό περιβάλλον και για τη 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Επειδή η λειτουργία της οικογενειακής ζω-

ής ασκεί σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του μαθητή για την 

ολιστική ερμηνεία του φαινομένου της βίας χρειάζεται μελέτη διάφορων παραμέτρων 

του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα από μία οικοσυστημική προσέγγιση. Στην εισή-

γηση αυτή παρουσιάζονται αποτελεσματικές στρατηγικές συνεργασίας εκπαιδευτι-

κών και γονέων, οι οποίες μέσα από την αλλαγή της συμπεριφοράς όλων των εμπλε-

κομένων συμβάλλουν στην πρόληψη και τον περιορισμό της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού. Χρειάζεται λοιπόν να ενημερώνονται πλήρως οι γονείς για την πολιτική 

του σχολείου απέναντι στον εκφοβισμό, να υπάρχουν αποτελεσματικές αμφίδρομες 

μορφές επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων, να οργανώνονται κύκλοι γονέων και 

ποικίλα προγράμματα για γονείς αλλά και να παρέχεται εντατική συμβουλευτική της 

οικογένειας για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών και γονέων. 

Λέξεις-κλειδιά: οικοσυστημική προσέγγιση, συνεργασία, ψυχική ανθεκτικότητα, ποι-

ότητα.  

Εισαγωγή 

Οι στόχοι της συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων για τον περιορισμό και την α-

ντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού είναι οι ακόλουθοι: i) αύξηση των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων των γονέων για τη διαφοροποίηση της συμπερι-

φοράς τους ii) βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των γονέων των θυμάτων  iii) 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών που βάλλονται.  

Η βία και ο εκφοβισμός υπήρχαν πάντα ως κοινωνικό φαινόμενο και το επίπεδο απο-

δοχής τους συναρτάται από το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μιας κοι-

νωνίας (Αρτινοπούλου, 2001). «Ο εκφοβισμός συμπεριλαμβάνει βασικά την επιθυμία 

κάποιου να πληγώσει κάποιον άλλο, την ασυμμετρία δύναμης των εμπλεκομένων, (συ-

νήθως) την επανάληψη, την άδικη χρήση της δύναμης, την προφανή ευχαρίστηση του 

επιτιθέμενου και γενικά μία αίσθηση καταπίεσης από την πλευρά του θύματος» (Rigby, 

2008: 67). Επειδή δεν είναι δυνατόν να αναμένεται παιδεία επαρκούς ποιότητας, εάν 

δεν υπάρχει ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, το 1997 στη διάσκεψη της Ουτρέχτης 

έγινε αισθητή η ανάγκη να αναληφθεί δράση συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας (Αρτινοπούλου, 

2001).  
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Η οικοσυστημική θεώρηση του  φαινομένου 

Το κοινωνικό υπερσύστημα αλληλεπιδρά δυναμικά με τα υποσυστήματα της οικογέ-

νειας, του σχολείου και της κοινότητας και η κοινωνία μέσα από τις δομές που διαθέ-

τει και μέσα από την κουλτούρα και τις αξίες που παράγει, επηρεάζει καθοριστικά 

την οικογένεια αλλά και την τοπική κοινωνία και «προσδιορίζει το σκοπό και τη λει-

τουργία του σχολείου, εντάσσοντας το σε μία πολυεπίπεδη ιεραρχική δομή» (Μυλωνά-

κου-Κεκέ, 2006: 22-23). Είναι αναγκαία λοιπόν η εφαρμογή μιας ολιστικής και οικο-

συστημικής πολιτικής κατά του εκφοβισμού με τη μελέτη διαφόρων παραμέτρων του 

σχολικού και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς τα προβλήματα δε 

θεωρούνται αποτέλεσμα των ελλείψεων του ατόμου ή των ανεπαρκειών του, αλλά 

μέρος μίας συγκεκριμένης μορφής κοινωνικών αλληλεπιδράσεων του συστήματος 

(Molnar & Lindquist, 1998). Η προβληματική συμπεριφορά του μαθητή λοιπόν δε 

δημιουργείται μόνο από το μαθητή που εκδηλώνει επιθετικότητα, αλλά πυροδοτείται 

και από προβληματικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Cooper & Upton, 1990). Στο 

πλαίσιο αυτής της οικοσυστημικής θεώρησης οι εκπαιδευτικές μονάδες, οι οικογέ-

νειες και οι κοινότητες συνεργάζονται για να ενισχύουν τη ψυχική ανθεκτικότητα των 

μαθητών (Masten, Herberts, Cutuli & Lafavor, 2008) και να αποτρέψουν ή να περιο-

ρίσουν φαινόμενα βίας και εκφοβισμού. 

Τα πολλαπλά πλεονεκτήματα από την ισχυρή συνέργεια σχολείου και οικογένειας 

για όλους τους εμπλεκόμενους 

Η ιδιαίτερα δημοφιλής τεχνική της εμπλοκής  του οικογενειακού περιβάλλοντος στην 

αντιμετώπιση της σχολικής βίας και η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς 

των μαθητών συμπεριλαμβάνεται σε πολλά ολιστικά προγράμματα παρέμβασης, γιατί 

οι γονείς έχουν πρωταρχικό ρόλο στη διδασκαλία αξιών, δεξιοτήτων και συμπεριφο-

ρών στα παιδιά τους (Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012). Η δυναμική της οικογένειας, η 

λειτουργία της (συναισθηματικό κλίμα, επικοινωνία, όρια, προσαρμοστικότητα, δια-

χείριση της συμπεριφοράς των παιδιών, λύση συγκρούσεων κ.α.) και η ποιότητα της 

οικογενειακής ζωής ασκούν πολύ σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της προσω-

πικότητας και της συμπεριφοράς των μαθητών στο περιβάλλον του σχολείου (Μυλω-

νάκου-Κεκέ, 2006). Οι γονείς παίζουν ενεργό ρόλο εκπαιδεύοντας τα παιδιά τους στις 

δεξιότητες της ζωής χρησιμοποιώντας ποικιλία στρατηγικών (Suckling & Temple, 

2002). Διδάσκουν τα παιδιά τους είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα και αποτελούν πρό-

τυπο για αυτά (O’ Moore & Minton, 2006). Επίσης οι γονείς έχουν μεγαλύτερη επί-

δραση σε ένα επιθετικό παιδί σε σχέση με κάποιον άλλο ενήλικα γιατί αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο κοντά του και γιατί έχουν έντονη συναισθηματική σχέση με αυτό 

(Orpinas & Horne, 2006). Μια ισχυρή «σύμπραξη» σχολείου και οικογένειας συμ-

βάλλει στην καλύτερη κατανόηση των στόχων του σχολείου και αναδεικνύει τις προ-

σωπικές ανάγκες κάθε μαθητή (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006). Επίσης η συνεργασία των 

γονέων με τον εκπαιδευτικό τονώνει το αυτοσυναίσθημα των μαθητών, επειδή και οι 

δύο πλευρές ενδιαφέρονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (Αναγνωστοπούλου, 

2005). Έρευνες απέδειξαν ότι πολλά προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών μπορούν 
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να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν όταν το σχολείο αξιοποιεί συστηματικά και 

οργανωμένα το οικογενειακό πλαίσιο (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2013). Είναι σημαντικό 

λοιπόν να καλλιεργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των 

γονέων και των εκπαιδευτικών, γιατί «όσο περισσότερο τα δύο αυτά συστήματα εναρ-

μονίζονται και έχουν κοινούς στόχους για τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των μαθη-

τών, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα για τα παιδιά» (Ματσόπουλος, 2005: 137-

138).  

Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και του εκφοβισμού εστια-

σμένες στην εμπλοκή γονέων και κηδεμόνων 

Οι ακόλουθες στρατηγικές συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων μπορούν να συμ-

βάλουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς όλων των εμπλεκομένων: 

1. Το σχολείο με τη συνδρομή του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών είναι αναγκαίο 

να διαμορφώνει συλλογική αντι-εκφοβιστική πολιτική λαμβάνοντας υπόψη και τη 

γνώμη των γονέων. Η πολιτική ενάντια στην ενδοσχολική βία είναι ένα έγγραφο που 

συντάσσεται κατόπιν συνεργασίας των μελών της σχολικής κοινότητας και σ΄αυτό 

εκφράζεται η δέσμευση όλων στη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά και 

διερευνάται με ποιες συγκεκριμένες δομές και διαδικασίες αυτό θα επιτυγχάνεται 

(Ρασιδάκη, 2015). Είναι σημαντικό επίσης να ζητείται ανατροφοδότηση από τους γο-

νείς για τις πρακτικές που πραγματοποιήθηκαν. 

2. Η εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να οργανώσει ημερίδα με στόχο να αποφασιστεί 

ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης για το σχολείο και καλό είναι να υπάρχει ε-

παρκής χρόνος για συζήτηση των μέτρων τα οποία θα εφαρμοστούν, έτσι ώστε «να 

δημιουργηθεί ένας βαθμός συλλογικής δέσμευσης στο επιλεγμένο πρόγραμμα και υπευ-

θυνότητας ως προς την εκτέλεση του» (Olweus, 2009: 88). Η ημερίδα αυτή θα συμ-

βάλλει επίσης στη διάχυση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη κοινωνία 

με την προβολή του υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου. Επίσης καλό είναι να α-

ποστέλλονται στους γονείς ερωτηματολόγια και ενημερωτικά φυλλάδια στο σπίτι για 

τα σχέδια δράσης του σχολείου. 

 3. Χρειάζονται αποτελεσματικές αμφίδρομες μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στο 

σχολείο και την οικογένεια οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικογένειας 

(Epstein, 1995). Η επικοινωνία αποτελεί όχι μόνο ζωτικό γνώρισμα του σχολείου ως 

κοινωνικού συστήματος, αλλά και σημαντικό παράγοντα δημιουργίας θετικού κλίμα-

τος (Πασιαρδή, 2001). Οι εκπαιδευτικοί στις συναντήσεις τους με τους γονείς πρέπει 

να τους ενημερώνουν για τα προειδοποιητικά σημάδια τα οποία θα τους βοηθήσουν 

να εντοπίσουν το θύτη και το θύμα, αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν 

για την αντιμετώπιση φαινομένων βίαιης συμπεριφοράς (Γιοβαζολιάς, 2011). Επίσης 

στις συναντήσεις αυτές καλό είναι να διερευνώνται οι απόψεις, οι τοποθετήσεις και οι 

ανησυχίες των γονέων (Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012).Σε ορισμένες περιπτώσεις 

οικογενειών υλοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις και καλούνται ειδικοί (π.χ. ψυ-

χολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.). Με τις συναντήσεις αυτές «αυξάνεται η γονεϊκή 
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επίγνωση του προβλήματος και τονίζεται η σπουδαιότητα της γονεϊκής εμπλοκής για την 

επιτυχία της παρέμβασης» (Γιοβαζολιάς, 2011: 78). Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να κρατούν ενήμερο ο ένας τον άλλον για τη συμπεριφορά των μαθητών (Kev-

in & Lock, 1994: 182). Ιδιαίτερα οι γονείς πρέπει να δίνουν όσο περισσότερη ανα-

τροφοδότηση στο σχολείο και να αποφεύγουν τη σωματική τιμωρία των παιδιών τους 

(Laracuenta & Denmark, 2005). Κάθε εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να ενθαρρύνει 

τους γονείς να επικοινωνούν με το σχολείο, εάν υποψιάζονται περιστατικά βίας (Ol-

weus, 2009). Ορισμένοι γονείς όμως αποφεύγουν την επικοινωνία με το σχολείο, για-

τί είτε δεν εμπιστεύονται το σχολείο είτε είναι αναλφάβητοι είτε αισθάνονται φόβο 

είτε μιλούν άλλη γλώσσα (Sullivan, K., Cleary, M. &Sullivan, G., 2005). Το σχολείο 

οφείλει να ενημερώνει τους γονείς για το πώς θα ενθαρρύνουν το παιδί τους να μιλή-

σει για τα προβλήματα που βιώνει το ίδιο ή παρατηρεί σε άλλους. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα και θετικά σε όλες τις ενδείξεις για ατομικά περι-

στατικά βίας (Migliore, 2003) και να δείχνουν σεβασμό στην εμπειρία των γονέων. 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι «σκοπός των συναντήσεων είναι η αναζήτηση λύσεων για 

επανόρθωση και όχι οι κατηγορίες, οι κρίσεις και η τιμωρία» (Suckling & Temple, 

2002: 60).  Επίσης είναι σημαντικό οι γονείς του θύτη και του θύματος μετά από μία 

επίσκεψη στο σχολείο να παρακολουθούν σε βάθος χρόνου την εξέλιξη της κατάστα-

σης εντός και εκτός σχολείου ενημερώνοντας τακτικά τους εκπαιδευτικούς. 

Μπορούν να οργανωθούν γενικές συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων στις οποίες 

προσκαλούνται όλοι οι γονείς, συναντήσεις με κάποια υποομάδα (π.χ. οι γονείς μίας 

τάξης) ή ατομικές συζητήσεις (Olweus, 2009). «Συχνά είναι καλύτερο να χρησιμοποι-

ούμε αρκετές ή και όλες τις μορφές επικοινωνίας -ταυτοχρόνως ή σε διαφορετικές πε-

ριόδους» (Olweus, 2009: 93). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις παρατηρήσεις των 

εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των μαθητών, επειδή το ακατάλληλο λεξιλόγιο 

προκαλεί συναισθηματική φόρτιση στους γονείς (Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Μερικοί 

γονείς σε κάποιες περιπτώσεις παραμένουν δύσπιστοι και αρνητικοί μέχρι τέλους ή 

δείχνουν περιφρόνηση ή είναι επιθετικοί και η κατάσταση γίνεται δύσκολη καθώς οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να παραμένουν ευγενείς και να κρατούν τις διόδους επικοινωνί-

ας ανοικτές (Ρασιδάκη, 2015). Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να ακούει, να ανα-

γνωρίζει και να ανταποκρίνεται στο συναίσθημα τόσο του ανήσυχου όσο και του θυ-

μωμένου γονέα εφαρμόζοντας σωστά τις βασικές δεξιότητες αποτελεσματικής επι-

κοινωνίας και επιδεικνύοντας σοβαρότητα και επαγγελματισμό, γιατί αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να εκτονώνεται η ένταση και να δημιουργούνται γέφυρες συνεργασίας 

(Ρασιδάκη, 2015). 

4. Το σχολείο οφείλει να ενδυναμώνει τους γονείς των θυμάτων, οι οποίοι συχνά είναι 

αναστατωμένοι και θυμωμένοι. Μπορεί να αισθάνονται άβολα ή να απειλούνται επει-

δή: i) ίσως ήταν και αυτοί θύματα σχολικής βίας ii) ίσως πιστεύουν ότι το σχολείο δεν 

αντιμετώπισε ικανοποιητικά το θέμα ή το θεωρούν υπεύθυνο και κατηγορούν τους 

εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση iii) ίσως αισθάνονται ενοχές, γιατί δεν έδωσαν στο 

παιδί τους τις δεξιότητες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα (Suckling & Temple, 

2002). Κατά τη συνάντηση με τους γονείς του θύματος καλό είναι ο εκπαιδευτικός: i) 
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να χρησιμοποιήσει το όνομα του γονέα και το όνομα του παιδιού ii) να αναγνωρίσει 

την αγωνία του γονέα iii) να τον ακούσει με προσοχή και χωρίς διακοπή iv) να επα-

ναλάβει τι μπορεί να κάνει και ποιος είναι ο ρόλος του στην τάξη και στο σχολείο v) 

να παραμείνει ήρεμος vi)  να μην αμφισβητήσει τις πληροφορίες που παρέχονται vii) 

να κρατά σημειώσεις viii) να συμφωνήσουν οι γονείς με τους στόχους μιας αποτελε-

σματικής αντιμετώπισης του εκφοβισμού, ώστε να καταστεί το θύμα ασφαλές, να αλ-

λάξει συμπεριφορά ο θύτης και να γίνει σαφές σε όλους ότι ο εκφοβισμός είναι απα-

ράδεκτος (Delivering on the Children’s Plan, n.d). Οι γονείς μετά τη συνάντηση με 

τους εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι πιο καθησυχασμένοι, να έχουν σαφή εικόνα για 

το πως θα αντιμετωπίσουν το παιδί τους και να πιστεύουν πώς το σχολείο έχει τον 

έλεγχο της κατάστασης και «πλάνο δράσης» (Ρασιδάκη, 2015: 186). 

5. Είναι σημαντικό επίσης να προσεγγίσει το σχολείο σωστά τους γονείς των παιδιών 

που εκφοβίζουν. Καλό είναι να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός, γιατί αυτό αυξάνει την 

επιθετικότητα τους λόγω του άγχους τους (Ρασιδάκη, 2015: 186). Κατά τη συνάντηση 

του εκπαιδευτικού και των γονέων του θύτη είναι σημαντικό: i) να χρησιμοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός το όνομα του γονέα και το όνομα του παιδιού ii) να μην πει ότι το θύ-

μα ανέφερε το περιστατικό, αλλά ότι είχε παρατηρηθεί από άλλα πρόσωπα iii) σε πε-

ρίπτωση που θύτης ήταν μία ομάδα ο εκπαιδευτικός καλό είναι να δει τους γονείς κά-

θε θύτη χωριστά iv) να καταστήσει σαφές ότι το σχολείο δεν ανέχεται τη βία ή τις 

προκαταλήψεις v) να προηγηθεί ένα θετικό σχόλιο για το μαθητή που εκφοβίζει επαι-

νώντας κάποια πτυχή των ικανοτήτων του και να εξηγήσει ότι συμπαθεί το παιδί, αλ-

λά η σχολική κοινότητα δε δέχεται αυτή τη συμπεριφορά vi) να ρωτήσει πώς μπορεί 

να συνεργαστεί μαζί του, για να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά vii) να προσπαθήσει να 

εργαστεί για την ενσυναίσθηση του θύματος και να σχεδιάσει μια πορεία προς αντι-

σταθμιστικές ενέργειες αφού βρεθούν σημεία συμφωνίας (Delivering on the 

Children’s Plan, n.d). Επίσης καλό είναι να γίνει αυτή η συνάντηση σε ασφαλή χώρο, 

να μην είναι ο εκπαιδευτικός ταμπουρωμένος πίσω από ένα γραφείο, να υπάρχουν 

ήπιοι τόνοι και να γίνει υπενθύμιση των στόχων του σχολείου και ορισμένων παρα-

δοχών (Ρασιδάκη, 2015).  

6. Επίσης είναι χρήσιμη η ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με κατ’ ιδίαν συζήτηση 

διευκολύνοντας αυτούς που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους ή θέλουν 

να αποφύγουν τη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο. Ο εκπαιδευτικός, ο σύμβουλος ή 

ο ψυχολόγος αναλαμβάνει ορισμένες ώρες την εβδομάδα να δέχεται τηλεφωνήματα 

από μαθητές ή γονείς και να ακούει, να υποστηρίζει και να προσπαθεί να δημιουργεί 

μία ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης με μακροπρόθεσμο στόχο την προσωπική 

συνάντηση και συζήτηση  μαζί του, αν αυτό είναι αναγκαίο (Olweus, 2009).  

7. Μία άλλη σημαντική στρατηγική για σοβαρές περιπτώσεις εκφοβισμού είναι οι 

ομάδες εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη του κοινωνικού πλαισίου του σχολείου με τη 

συμμετοχή ειδικών επιστημόνων (σχολικός ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός). Οι 

καθηγητές χωρίζονται σε ομάδες των 5-10 ατόμων, έχουν τακτικές συναντήσεις μία 
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φορά την εβδομάδα, συζητούν διάφορα προβλήματα του σχολείου και μοιράζονται 

τις πολύτιμες εμπειρίες τους (Olweus, 2009).  

8. Το σχολείο μπορεί επίσης να οργανώσει «κύκλους γονέων» για να υποστηρίξει 

τους γονείς των μαθητών που είναι θύματα και θύτες. Στις συναντήσεις αυτές γίνεται 

συζήτηση και αναστοχασμός με σκοπό την αναζήτηση πιθανών λύσεων απέναντι στο 

πρόβλημα. Η εκπαίδευση των γονέων επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα: i) ενι-

σχύει το ρόλο τους και την αυτοεκτίμησή τους ii) τους βοηθάει να κατανοήσουν τη 

σημασία της πρόληψης και να δουν το ζήτημα της ψυχικής και σωματικής αγωγής και 

υγείας των παιδιών τους στη συνολική του διάσταση iii) βοηθάει επίσης να αντιληφ-

θούν ότι η τιμωρία δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά ορισμένες φορές μετατρέπεται σε 

πρόκληση iv) η νέα σχέση του γονέα με το σχολείο προξενεί στο παιδί ένα αίσθημα 

ανακούφισης καθώς βλέπει να αλλάζει η στάση των γονιών μέσα από την επικοινω-

νία με το σχολείο (Κεδράκα & Τσαγκαράκης, 2000).  

9. Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνονται «να συμμετέχουν σε ομάδες αποτελούμενες από 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς με στόχο την ανάπτυξη δράσεων πρόληψης» (Κων-

σταντίνου & Ψάλτη, 2012: 240). Η συμμετοχή των γονέων σε κοινές δραστηριότητες 

με τα παιδιά ενισχύει τους δεσμούς γονέων-μαθητών-εκπαιδευτικών (Χηνάς & Χρυ-

σαφίδης, 2000). 

10. Μπορούν να υλοποιηθούν ποικίλα προγράμματα για γονείς, τα οποία: i) συμβά-

λουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των μαθητών ii) υποβοηθούν τις ποικί-

λες δραστηριότητες του σχολείου και τη στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών iii) 

παρέχουν στους γονείς τις δεξιότητες και τη γνώση για να αποτελέσουν μία θετική 

επίδραση για τα παιδιά iv) «βοηθούν τους γονείς να αισθάνονται πολύτιμα μέλη της 

σχολικής κοινότητας» (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006; Suckling & Temple, 2002: 59).  

11. Σημαντικό βήμα είναι και η εντατική συμβουλευτική της οικογένειας παρέχοντας 

στους γονείς ποικίλο υλικό (βιβλία, άρθρα, ιστοσελίδες κ.α.) έτσι ώστε να βοηθήσουν 

τα παιδιά τους να αποφύγουν τη βία με τη μεγιστοποίηση της αυτοεκτίμησής τους, τη 

δημιουργία φίλων και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ενίσχυση αυτή 

μπορεί να επηρεάσει τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν οι μαθητές με 

τους συμμαθητές τους και τους γονείς τους. Ο έπαινος των γονέων επίσης μπορεί να 

συμβάλλει στην αυτοεπιβεβαίωση των μαθητών και στην αποτροπή των άλλων να 

τους θυματοποιήσουν (Seligman, 1995).   

Συμπεράσματα 

Επειδή το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού είναι αλληλένδετο με τη βία στην 

κοινωνία απαιτείται ολιστική αντιμετώπιση του από την πολιτεία. Για τη βελτίωση 

της ποιότητας της εκπαίδευσης χρειάζεται να διαμορφωθεί στο σχολείο μια πιο συ-

νεργατική κουλτούρα μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και κοινότητας με στόχο την 

ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Μυλω-

νάκου-Κεκέ, 2006). Η οικογένεια διαμορφώνοντας αξίες, γνώσεις, στάσεις, πρότυπα 
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και συμπεριφορές επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εξελικτική πορεία του παιδιού 

(Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006). Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι μαθητές αναφέρουν περι-

στατικά εκφοβισμού περισσότερο στους γονείς τους παρά στο σχολείο (Ο’ Moore & 

Minton, 2006). Οι γονείς όμως έχουν ανάγκη από καθοδήγηση και βοήθεια γιατί ενώ 

θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν τον σωστό 

και αποτελεσματικό τρόπο  (Στογιαννίδου, 2006). Η σχολική μονάδα λοιπόν μπορεί 

να λειτουργήσει ως κέντρο εκπαίδευσης των γονέων, έτσι ώστε να αποκτήσουν μία 

νέα οπτική των ψυχολογικών και παιδαγωγικών προβλημάτων που απασχολούν το 

παιδί τους (Κεδράκα & Τσαγκαράκης, 2000). Η εποικοδομητική συνεργασία ανάμε-

σα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ωφελεί τα παιδιά γιατί αισθάνονται ότι οι 

γονείς τους στηρίζουν τις επιλογές τους με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη αυτοε-

κτίμηση και να διαμορφώνουν θετική στάση και συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλ-

λον (Στογιαννίδου, 2006). Ταυτόχρονα όμως η συνεργασία αυτή ωφελεί και τους γο-

νείς, επειδή βελτιώνεται η επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά τους και τους ίδιους 

(Christenson et al, 2004). Ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον που σέβεται τις ανάγκες 

των μαθητών και των γονέων τους μπορεί να ενισχύσει τη ψυχική ανθεκτικότητα και 

αυτοεκτίμησή τους και να καλλιεργήσει δεξιότητες ζωής για την αντιμετώπιση των 

μελλοντικών προκλήσεων στη ζωή τους. 
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Σχολική Διοίκηση στη Μακεδονία 1890-1930 

Πυρινός Δημήτριος 

Διδάκτωρ Ιστορίας 

dimpir@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τον θεσμικό μετασχηματισμό της σχολικής διοίκησης, 

στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μακεδονία, σε 

μια μεταβατική ιστορική περίοδο. Πρόκειται εν πολλοίς για μια συγκριτική προσέγ-

γιση σε δύο διαφορετικά κρατικά πλαίσια, όπου οι συνθήκες της εκπαίδευσης δια-

μορφώθηκαν μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η χρονική περίοδος 

της παρούσας μελέτης αποτελεί για τον χώρο αυτόν, ένα διάστημα πολλαπλών και 

αλληλένδετων πολιτικών, δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών 

αλλαγών. Η εργασία βασίζεται στα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της σχολι-

κής διοίκησης της ελληνικής κοινότητας Βέροιας, καθώς και στους σχετικούς νόμους 

και τα διατάγματα του ελληνικού κράτους. Από αυτά ανιχνεύονται τα γεγονότα, οι 

πρακτικές, οι αδράνειες ή και οι επιταχύνσεις της διοικητικής μετάβασης από το κοι-

νοτικό καθεστώς στον κρατικό μηχανισμό. Η έρευνα που ακολουθεί επιχειρεί να δεί-

ξει ότι, ο θεσμικός μετασχηματισμός στην διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης, από 

την κοινότητα στο κράτος, έγινε χωρίς άμεση εφαρμογή σε όλες τις περιοχές, ακο-

λουθώντας και αξιοποιώντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες και κάποιες από τις θετικές 

λειτουργίες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, Κοινότητα, Κράτος, Αυτοδιοίκηση  

Εισαγωγή 

Η διοίκηση των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης των ελληνικών κοι-

νοτήτων της Μακεδονίας, κατά την μετάβαση στο κρατικό σύστημα ακολούθησε μια 

σταδιακή ένταξη. Όπως θα δούμε παρακάτω, στα δύο πρώτα έτη από την ενσωμάτω-

ση των νέων χωρών, παρέμεινε το κοινοτικό αυτοδιοίκητο καθεστώς ως είχε, ενώ έως 

το τέλος της δεκαετίας συνυπήρξαν οι κοινοτικοί θεσμοί με την κρατική νομοθεσία. 

Το κράτος δεν έμεινε ανεπηρέαστο από τα θετικά στοιχεία της προηγούμενης κατά-

στασης. Η κρατική παρέμβαση διαφοροποιήθηκε στις κατά τόπους ελληνικές κοινό-

τητες που είχαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι τοπικοί παράγοντες που ασχολούνταν 

με την εκπαίδευση, συνέχισαν το έργο τους σε παρόμοιες κρατικές θέσεις, το εκπαι-

δευτικό προσωπικό παρέμεινε στη θέση του, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα κοι-

νοτικά σχολικά κτίρια. Η δημογραφική αύξηση που προήλθε από την έλευση των 

προσφύγων, δημιούργησε την ανάγκη για το χτίσιμο νέων διδακτηρίων. Τα λειτουρ-

γικά έξοδα των σχολείων καλύπτονταν σε υψηλό ποσοστό από τα κοινοτικά και τα 

εκκλησιαστικά έσοδα.  
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Στην χρονική αφετηρία της μελέτης, το έτος 1890, έχουν ενταθεί οι εθνικοί ανταγω-

νισμοί στην περιοχή, ενώ παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του σχολικού δι-

κτύου. Στα τέλη της χρονικής περιόδου της εργασίας, από τη μια το έτος 1929 λαμ-

βάνει χώρα μια σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μετά από σχεδόν έναν αιώνα 

αναβολών και καθυστερήσεων, ενώ από την άλλη, το έτος 1931 λήγει θεσμικά η δια-

δικασία ένταξης των σχολείων των «νέων χωρών» στο  κρατικό  εκπαιδευτικό σύ-

στημα. Γενικά, για την ελληνική εκπαίδευση η χρονική περίοδος 1929-30, με καθορι-

στικές εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στα εκπαιδευτικά, αποτελεί ένα αξεπέραστο 

όριο (Δημαράς, 2007). 

Στο έτος 1912 η περιοχή εντάσσεται γεωγραφικά και πολιτικά στο ελληνικό κράτος. 

Έως τότε, μέσα στην φθίνουσα οικονομικά και ανίσχυρη κοινωνικά Οθωμανική αυ-

τοκρατορία, λειτουργούσε ένα σχετικά αυτόνομο, αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύ-

στημα, κάτω από την ελληνική κοινοτική αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση. Από εκεί 

και μετά, μέσα στο υπό οργάνωση και αναδιαμόρφωση σύγχρονο ελληνικό κράτος, 

τα σχολεία εντάσσονται σταδιακά σε ένα συγκεντρωτικό κρατικό εκπαιδευτικό σύ-

στημα. Χρονολογία ορόσημο αποτελεί και το έτος 1923 με την τελική έκβαση της 

διαδικασίας κατανομής των εδαφών της οθωμανικής αυτοκρατορίας και με την αλλα-

γή της πληθυσμιακής σύνθεσης στην περιοχή που επήλθε ως συνέπεια της Συνθήκης 

της Λωζάννης. 

Οργάνωση και Διοίκηση της κοινοτικής εκπαίδευσης 

Η ελληνική εκπαίδευση κατά την διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, στις περιοχές 

που υπήρχε  συγκεντρωμένος ελληνικός πληθυσμός, διαμορφώθηκε μέσα από την 

αλληλεπίδραση κυρίως πέντε παραγόντων: του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των * 

Ελληνικών κοινοτήτων, της Οθωμανικής διοίκησης, των Φιλεκπαιδευτικών συλλό-

γων και της συνδρομής του Ελληνικού κράτους. 

Την βάση αποτελούσε η κοινότητα και για τη διοίκηση των σχολείων αρμόδιοι ήταν 

τα μέλη της Σχολικής Εφορείας, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της τοπικής Μη-

τρόπολης και της Δημογεροντίας. Οι αρμοδιότητές τους αφορούσαν την ίδρυση σχο-

λείων, την διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, την κατάρτιση και επικύρωση 

των αναλυτικών προγραμμάτων, την επιλογή των σχολικών εγχειριδίων, τον διορισμό 

του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, την εποπτεία των ιδρυμάτων, τις πη-

γές χρηματοδότησης, την οικονομική διαχείριση και διάφορες άλλες παραμέτρους 

που εντάσσονταν στην ιδιαιτερότητα της όποιας κοινοτικής συγκρότησης (Μπέτσας, 

2005). Μετά το 1912 η Σχολική Εφορεία, συνέχισε την λειτουργία της, άλλοτε με συ-

ναίνεση και συμβιβασμό και άλλοτε με αντιδράσεις και συγκρούσεις, απαντώντας 

στις παρεμβάσεις και τις ρυθμίσεις, των πολυάριθμων κρατικών παραγόντων. Τα μέ-

λη της θα έπρεπε να λογοδοτούν πλέον, στον επιθεωρητή της δημοτικής εκπαίδευσης, 

στον επιθεωρητή της μέσης εκπαίδευσης, στο εποπτικό συμβούλιο, το εκπαιδευτικό 

συμβούλιο και στον Υπουργό των εκκλησιαστικών και δημόσιας εκπαίδευσης. Αν σε 

αυτούς προσθέσουμε,  για την πρώτη τουλάχιστον πενταετία από την απελευθέρωση, 

τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, τον Υποδιοικητή της επαρχίας, ακόμη και τους το-
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ποθετημένους στην πόλη στρατιωτικούς παράγοντες, η σύνθεση της  νέας διοίκησης 

ήταν δαιδαλώδης.  

Από τα βιβλία των πρακτικών του σωματείου, φαίνεται ότι οι συνεδριάσεις της Εφο-

ρείας αυξάνονταν κατά τους θερινούς μήνες και ακόμη περισσότερο τον μήνα Σε-

πτέμβριο, οπότε και άρχιζε η σχολική χρονιά. Τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο εντοπίζο-

νται συνεδριάσεις που αφορούσαν τις τελετές λήξης του έτους και των εξετάσεων, 

τον απολογισμό του λήξαντος σχολικού έτους, τον προϋπολογισμό του νέου, την ορ-

γάνωση των τάξεων για το επόμενο έτος ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και την 

οικονομική κατάσταση του ταμείου. Τον μήνα Αύγουστο αναθέτονταν στους Εφό-

ρους η εξεύρεση των δασκάλων και διδασκαλισσών σύμφωνα με το πρόγραμμα των 

μαθημάτων. Υπογράφονταν οι συμφωνίες  μισθών του εκπαιδευτικού προσωπικού 

και λύνονταν διαχειριστικά ζητήματα προμηθειών και επισκευών συντήρησης των 

σχολικών κτιρίων και κτημάτων (Χαλκιάς, 2015).  

Η περίοδος λειτουργίας της, ήταν ετήσια ή διετής για τα μέλη που εκλέγονταν από 

την Αντιπροσωπεία με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονταν από δύο έως τέσσερις Έφο-

ροι, οι οποίοι επαναλάμβαναν την θητεία τους πολλές φορές σε επόμενες εκλογές. Η 

διαδοχική παρουσία των ίδιων προσώπων της κοινότητας Βέροιας στη διοίκηση των 

σχολείων, δείχνει ότι ανάμεσα στους τοπικούς παράγοντες κάποιοι είχαν «εξειδεικευ-

τεί» στην σχολική διοίκηση (Μπέτσας, 2007). Συνεδρίαζε τακτικά κάθε εβδομάδα και 

θεωρούνταν σε απαρτία όταν ήταν παρόντες δύο τουλάχιστον μέλη.   

Το σώμα της Σχολικής Εφορείας είχε αρμοδιότητες πάνω στα εκπαιδευτικά καταστή-

ματα αρρένων και θηλέων. Το σώμα αυτό εκλεγόταν εκ προσώπων ευυπόληπτων, τι-

μίων και αξιοπίστων από την γενική συνέλευση της Αντιπροσωπείας της κοινότητος, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες των εκάστοτε Κανονισμών (Χιονίδης, 1970). Όλα σχεδόν 

τα ονόματα των Σχολικών Εφόρων που διετέλεσαν την περίοδο 1889-1929, εντοπίζο-

νται και στα πρακτικά των συνελεύσεων των άλλων σωματείων της κοινότητας, ό-

πως, της Αντιπροσωπείας, της Δημογεροντίας και της Διευθυνούσης Επιτροπής έως 

το 1924 και της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας έως το 1936. Τα μέλη αυτά 

ήταν  πάντα στο προσκήνιο της τοπικής κοινωνίας, λόγω της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας και του επιπέδου των σπουδών τους. Αποτελούσαν την ελίτ της κοι-

νότητας και ήταν οι κορυφαίοι της Δημογεροντίας.  Πρόκειται για άτομα με εμπειρί-

ες, γνώση της αγοράς και υψηλό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο. 

Ενδεικτικότατο το γεγονός ότι από το 1912 έως το 1930, οι τρεις από τους τέσσερις 

πρώτους δημάρχους της πόλης είχαν διατελέσει μέλη της Σχολικής Εφορείας (Ζάχος, 

1979). Η μορφή αυτή της σχολικής διοίκησης, λειτουργούσε με οικονομικά και ορθο-

λογιστικά κριτήρια αποσκοπώντας την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των 

σχολών. Ο όρος εκπαιδευτικά καταστήματα, που συναντάται στον Κανονισμό των 

σχολείων και στα ενδεικτικά των μαθητών για τα σχολεία της κοινότητας, πλησιάζει 

τη σημασία που έχει σήμερα ο όρος στην αγορά.  Οι απόψεις, οι σκέψεις και οι απο-

φάσεις τους, συμβάδιζαν με το κοινωνικό και οικονομικό κλίμα προερχόμενο από τα 
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δυτικά κράτη, χωρίς να παραβλέπουν την κοινοτική-κοινωνική δικαιοσύνη και την 

ορθόδοξη χριστιανική ηθική που κάλυπταν όλα τα προηγούμενα. (Πυρινός, 2012). 

Θεσμικός μετασχηματισμός της Σχολικής Διοίκησης. 

Οι Σχολικές Εφορείες συνέχισαν μετά από το 1912, με μια σταδιακή, όχι όμως πλήρη 

αφαίρεση αρμοδιοτήτων. Η μεταβατική περίοδος για την ένταξη των κοινοτήτων 

στον κρατικό διοικητικό μηχανισμό, κράτησε αρκετά χρόνια στις περιοχές που είχε 

δημιουργηθεί θεσμικά ισχυρό κοινοτικό εκπαιδευτικό δίκτυο. Οι ελληνικές αρχές α-

κολούθησαν μια πολιτική σταδιακής ενσωμάτωσης, καθώς και αξιοποίησης της κτι-

ριακής υποδομής και των όποιων θετικών λειτουργιών. Οι σχετικές διαδικασίες είχαν 

διάρκεια έως το 1931 (Ζιώγου-Καραστεργίου, 1997).  

Στα δύο πρώτα έτη από την απελευθέρωση, (1912-1914), διατηρήθηκε το εκπαιδευτι-

κό σύστημα όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την προγενέστερη περίοδο. Η εκκλη-

σία και η κοινότητα με την Σχολική εφορεία διατήρησαν την ευθύνη για την χρημα-

τοδότηση,  την λειτουργία και εποπτεία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

Με τον νόμο 240 (Φ.Ε.Κ. 97, 16-4-1914), την εποπτεία και τη διοίκηση της δημοτι-

κής και μέσης εκπαίδευσης έχει ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκ-

παίδευσης μέσω του εκπαιδευτικού συμβουλίου, των εποπτικών συμβούλων, των επι-

θεωρητών και των διευθυντών των σχολείων.  

Με Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 208, 25-7-1914) επεκτάθηκαν οι ισχύοντες νόμοι και τα βασιλικά 

διατάγματα «περί των διδακτικών βιβλίων» στις «Νέες Χώρες». 

Με το Β.Δ. 1, (Φ.Ε.Κ. 234, 21-9-1914), «περί του προσωπικού των σχολείων της δη-

μοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών», έγινε η αναγνώριση των τυπικών 

προσόντων των εκπαιδευτικών και η κατάταξή τους στο βαθμολόγιο και το μισθολό-

γιο της εποχής εκείνης. Κυρώθηκε με τον νόμο 402 (Φ.Ε.Κ. 348, 25-11-1914). Με τα 

Β.Δ. 3 και 4, στο ίδιο Φ.Ε.Κ. έγινε η κατανομή των δημοτικών σχολείων των νέων 

χωρών σε εκπαιδευτικές περιφέρειες και η υπαγωγή αυτών των περιφερειών στη δι-

καιοδοσία των γενικών επιθεωρητών. Η εκπαιδευτική περιφέρεια Βέροιας περιλάμ-

βανε τα δημοτικά σχολεία των υποδιοικήσεων της Βέροιας και της Κατερίνης. Έδεσ-

σα, Βέροια, Γιαννιτσά, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Λαγκαδάς ανήκαν στη 

δικαιοδοσία του γενικού επιθεωρητού της Ι΄ εκπαιδευτικής περιφέρειας. Με το Β.Δ. 

2, (Φ.Ε.Κ. 159, 13-6-1914), τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης Βέροιας περιήλθαν στη 

Δέκατη περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης με έδρα την Θεσσαλονίκη. 

Η σύσταση σχολικών επιτροπών και σχολικών ταμείων στα σχολεία της Πρωτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης με το νόμο 452 (Φ.Ε.Κ. 367, 9-12-1914) και τέσσερα χρόνια αργό-

τερα στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το νόμο 1286 (Φ.Ε.Κ. 82, 16-4-1918), δεν 

είχαν άμεση εφαρμογή στις «νέες χώρες». Στο Β.Δ. 2 της 24-6-1919, (Φ.Ε.Κ. 190, 

28-8-1919), άρθρο 45, επισημαίνει ότι τα καθήκοντα συνέχισαν να εκτελούν οι κατά 

τόπους υφιστάμενες Σ.Ε. υπό την προεδρεία των Μητροπολιτών.  
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Το 1920 ιδρύθηκαν τα Ταμεία Εκπαιδευτικής Πρόνοιας (Τ.Ε.Π.), με επταμελή επι-

τροπή σε κάθε δήμο και πενταμελή για κάθε κοινότητα, σκοπός των οποίων ήταν η 

ίδρυση νέων διδακτηρίων και η προμήθεια των σχολικών υλικών με τον Νόμο 2442, 

24-6-1920, (Φ.Ε.Κ. 181, 11-8-1920). Στην κυριότητα των τοπικών Τ.Ε.Π., μεταβιβά-

στηκαν όλα τα σχολικά κτίρια της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως. Η διοίκηση 

των Τ.Ε.Π. στις «νέες χώρες», ανατέθηκε σε μια νέα κοινοτική επιτροπή, την Ανωτέ-

ρα Ενοριακή Αντιπροσωπεία, που αποτελούσε συνέχεια του κοινοτικού σωματείου 

της Δημογεροντίας. Από την Α.Ε.Α. εκλέγονταν τα τέσσερα μέλη που μαζί με άλλα 

τρία μέλη από το δημοτικό συμβούλιο αποτελούσαν την επταμελή επιτροπή του ΤΕΠ. 

Με το Νόμο 2508, 21-9-1920, (Φ.Ε.Κ. 221, 28-9-1920), που τέθηκε σε ισχύ την 1 

Απρίλιου του 1921, καταργήθηκαν τυπικά οι κοινότητες και όλα τα σωματεία που 

υπήρχαν κατά την περίοδο της οθωμανικής διοικήσεως.Σε κάθε πόλη με μικτό πλη-

θυσμό συστάθηκε η Α.Ε.Α., υπό την προεδρία του οικείου Μητροπολίτη και την επο-

πτεία του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, με σκοπό 

την εξακρίβωση και τον διαχωρισμό της κοινοτικής περιουσίας. (σχολική, ενοριακή, 

εκκλησιαστική, ευαγών ιδρυμάτων, κοινοτική).  

Αλλά και ο νόμος 2508 δεν εφαρμόστηκε άμεσα σε όλες τις περιοχές. Το 1926 με 

τροποποίηση αυτού και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στις Γενικές 

Διοικήσεις, ορίστηκε με το Δ. 25-2-1926, (Φ.Ε.Κ. 79, 4-3-1926), για όσες κοινότητες 

δεν το είχαν ακόμη πράξει, να διευθετήσουν την περιουσία τους. Ούτε και τότε δόθη-

κε οριστική λύση, αφού η εκκαθάριση και διανομή των κοινοτικών περιουσιών καθυ-

στέρησε για άλλα τρία χρόνια. Η μεταβίβαση της σχολικής περιουσίας στο κράτος 

φαίνεται να πραγματοποιήθηκε μαζικά στα έτη 1929-1932. Τα κληροδοτήματα και οι 

δωρεές προς τις κοινότητες από ιδιώτες ή ιδρύματα του εξωτερικού πέρασαν στην 

διαχείριση του ελληνικού δημοσίου, το έτος 1929, Νόμος 4390, 14-8-1929, (Φ.Ε.Κ. 

325, 31-8-1929). Το ίδιο έτος επικυρώθηκε με το Νόμο 4446, 6-9-1929, (Φ.Ε.Κ. 350, 

19-9-1929), η τροποποίηση του Δ. 1926, και διατάχθηκαν εκ νέου όσες κοινότητες 

δεν είχαν διαχωρίσει την περιουσία τους να το πράξουν, εντός προθεσμίας οριζόμε-

νης από τον Γενικό Διοικητή. Οριστική διευθέτηση του σχετικού θέματος για την ε-

ξακρίβωση εκκαθάριση και διανομή της κοινοτικής περιουσίας όπου δεν είχε γίνει, 

έγινε τελικά οχτώ χρόνια μετά με επιτροπές που συστάθηκαν απευθείας από τον οι-

κείο Νομάρχη, με τον Αναγκαστικό Νόμο 951, 12-11-1937, (Φ.Ε.Κ. 469, 19-11-

1937). 

Το 1931, Νόμος 5019, 8-6-1931, (Φ.Ε.Κ. 160, 15-6-1931), θεσπίστηκαν τα Σχολικά 

ταμεία των σχολείων της στοιχειώδους και της μέσης εκπαίδευσης, τα οποία διοικού-

νταν πλέον από νέες επιτροπές με την πρωταρχική ονομασία Σχολικές Εφορείες. Αυ-

τές αντικατέστησαν τις παλιές Σχολικές Επιτροπές και τα καταργούμενα Ταμεία Εκ-

παιδευτικής Πρόνοιας. Η νέα μορφή διοίκησης, εκτός του ότι ταυτιζόταν λεκτικά με 

το σωματείο των ελληνικών κοινοτήτων, είχε και αρκετά κοινά στοιχεία: Η σύνθεση 

ήταν πενταμελής και εκτός από τον διευθυντή και δύο γονείς, περιλαμβάνονταν και 

δύο μέλη, ένας εκπρόσωπος του Δημοτικού συμβουλίου και ένας εκπρόσωπος του 

Εκκλησιαστικού συμβουλίου της ενορίας που ανήκε το σχολείο. Κατά κάποιο τρόπο, 
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παρατηρήθηκε μια επίδραση του κοινοτικού συστήματος διοίκησης στην σύνθεση και 

στην ονομασία των νέων σχολικών διοικήσεων. Εκπρόσωποι της Κοινότητας και της 

Εκκλησίας ανέλαβαν μέρος της διοίκησης του σχολικού δικτύου, όπως συνέβαινε στο 

κοινοτικό καθεστώς. 

Οι Σχολικές Εφορείες λειτούργησαν για παραπάνω από μισό αιώνα, μέχρι την ψήφι-

ση του Νόμου 1566, 26-9-1985, (Φ.Ε.Κ. 167, 30-9-1985)., όπου θεσπίστηκαν (ξανά) 

οι Σχολικές Επιτροπές. Κάθε σχολική επιτροπή, αποτελούνταν πλέον από εκπρόσωπο 

του δήμου, του συλλόγου γονέων και των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η εξελικτική πορεία της Σ.Ε. Βέροιας παρουσιάζει -με λίγες διαφοροποιήσεις- μια 

παρόμοια εικόνα: Η τελευταία συνεδρίαση στα «Πρακτικά της Εφορείας 1912-1923», 

σημειώθηκε στις 28 Ιουνίου του 1923. Το σώμα της Σ.Ε. των σχολείων καταργήθηκε 

οριστικά, με απόφαση της Διευθυνούσης Επιτροπής, στην συνεδρίαση της 16ης Σε-

πτεμβρίου του ίδιου έτους όπως φαίνεται στα «Πρακτικά της Αντιπροσωπείας της 

Ελληνικής Κοινότητος 1898-1924». Τα μέλη της ανέλαβαν τα καθήκοντα για την 

Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου. Το 1924, στο «Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτρο-

πής του εξατάξιου Γυμνάσιου», καταγράφονται τα ονόματα των μελών του προηγού-

μενου σωματείου. Στο ίδιο έτος, ψηφίστηκε για την Ελληνική Κοινότητα η σύσταση 

δεκαοχταμελούς Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας με βάση 

τον Ν. 2508 του 1920 που δεν είχε τεθεί άμεσα σε εφαρμογή Π.Δ. 25-11-1924, 

(Φ.Ε.Κ. 297, 28-11-1924). Η δικαιοδοσία και τα καθήκοντα αυτής, ορίστηκαν τέσσε-

ρα χρόνια μετά, σύμφωνα και με την σχετική πρόταση των κοινοτικών τοπικών πα-

ραγόντων της Βέροιας, Π.Δ. 1-12-1928, (Φ.Ε.Κ. 264, 13-12-1928). Η Α.Ε.Α. της πό-

λεως είχε την διαχείριση όλων των κοινοτικών κτιρίων, εκτός των σχολικών που ήταν 

αρμοδιότητα του Τ.Ε.Π. Ο τρόπος γραφής και σύνταξης του Π.Δ. για την Α.Ε.Α. 

προσιδιάζει σε μεγάλο βαθμό με τους Κανονισμούς της Ε.Κ.Β. Η δομή και λειτουρ-

γία της, ήταν παρόμοια με της Δημογεροντίας. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων συνεχίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Δημογεροντίας. 

Η Α.Ε.Α. διαχειριζόταν όλη την εκκλησιαστική και κοινοτική περιουσία που είχε 

σχηματιστεί επί τουρκοκρατίας, αλλά σε μεγάλο βαθμό και της σχολικής, η οποία α-

νήκε στο Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας. Όλες οι αποφάσεις του Τ.Ε.Π. για την α-

νέγερση, ή επισκευή, ή εφοδιασμό σχολικού υλικού καθώς και ο ετήσιος προϋπολο-

γισμός και απολογισμός, έπρεπε να υποβάλλονται στην Α.Ε.Α. προς έγκριση και μετά 

διαβιβάζονταν στην Διεύθυνση σχολικών κτιρίων ή στο Εκπαιδευτικό συμβούλιο για 

τα περαιτέρω. 

Οι Α.Ε.Α. είχαν διαφορετική οργάνωση και λειτουργία για κάθε δήμο ή κοινότητα, 

όπως και διαφορετική ήταν η δομή των δήμων κα κοινοτήτων επί τουρκοκρατίας. Για 

την σύσταση της Α.Ε.Α. του δήμου Βέροιας, έγινε λόγος για πρώτη φορά στα «Πρα-

κτικά Δημογεροντίας, 1911-1936» τον Απρίλιο του 1924. Η εφαρμογή του Ν. 2508 

για τη διαδικασία σύστασης της εν λόγω επιτροπής, έγινε ύστερα από σχετική εισή-

γηση του Μητροπολίτη στην συνεδρίαση της 11 Σεπτεμβρίου 1924, στα «Πρακτικά 
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της Αντιπροσωπείας της Ελληνικής Κοινότητος 1898-1924». Ο τίτλος «Ανώτερη Ε-

νοριακή (Κοινοτική) Αντιπροσωπεία», εμφανίζεται επίσημα ως τίτλος συνεδρίασης, 

στα «Πρακτικά Δημογεροντίας, 1911-1936», τον Οκτώβριο του 1924. 

Τοπική διαφοροποίηση αποτελεί και το γεγονός ότι από το 1920 είχε συσταθεί η «Ε-

πιτροπή Ανέγερσης Παρθεναγωγείου». Οι συνελεύσεις αυτής της επιτροπής είναι κα-

ταγεγραμμένες παράλληλα με αυτές της Σχολικής Εφορείας στον «Κώδικα Πρακτι-

κών της Εφορείας από 2/1/1912 – 1923» ξεκινώντας από την  Συνεδρίαση της 11 Ια-

νουαρίου 1921. Μέλη της πενταμελούς επιτροπής ήταν και οι δύο Σχολικοί Έφοροι. 

Δεν υπήρχε κάποια σχέση ή εξάρτηση από το Τ.Ε.Π. και αναφέρεται μόνο η σχετική 

έγκριση από το Υπουργείο και τον Σχολικό Επιθεωρητή. Ο προϋπολογισμός της επι-

τροπής ήταν από κοινοτικά έσοδα, όπως και για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, 

στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν ήταν από κρατικές επιχορηγήσεις.  

Συμπεράσματα  

Οι κοινοτικοί θεσμοί, όπως αυτός της Σχολικής Εφορείας, ήταν αρκετά ισχυροί και 

αποτελεσματικοί, έτσι ώστε να αντικατασταθούν άμεσα από τις κρατική νομοθεσία. 

Ιδιαίτερα σε πόλεις όπου είχε σχηματιστεί και μια αξιόλογη σχολική κοινοτική πε-

ριουσία, οι όποιες αλλαγές συνάντησαν αντιστάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε 

μια ανοχή και μια σχετική ευαισθησία στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αν και 

είχε διαδοθεί ότι το κράτος θα προχωρούσε σε κατάσχεση των κοινοτικών και εκκλη-

σιαστικών περιουσιών και είχε γίνει λόγος από τοπικούς παράγοντες για την επίσπευ-

ση της πώλησης αρκετών ακινήτων, τελικά αφέθηκαν στη δικαιοδοσία της κοινότη-

τας η οποία τα διέθεσε αργότερα για τις ανάγκες τις εκπαίδευσης. Το κράτος εξου-

σιοδότησε τα τοπικά κοινοτικά συμβούλια σε μεγάλο βαθμό, να ρυθμίζουν οικονομι-

κά θέματα και κοινωνικές υποθέσεις της κοινότητας. Η πολύχρονη εμπειρία των κοι-

νοτικών δομών επηρέασε την οργάνωση του κρατικού συστήματος. Η νέα εκπαιδευ-

τική διοίκηση, με το πλήθος των νέων εμπλεκόμενων κρατικών φορέων και νομοσχε-

δίων, δεν άλλαξε απότομα την κοινοτική πραγματικότητα. Η μετάβαση της διοίκησης 

στο  κράτος, είχε θετικά στοιχεία, ωστόσο, συνάντησε δικαιολογημένες αντιστάσεις 

αφού δημιούργησε προβλήματα ασυνήθιστα για την τοπική πραγματικότητα. Ειδικό-

τερα, η διογκωμένη και πολύπλοκη γραφειοκρατική οργάνωση του κρατικού σχολι-

κού συστήματος, στρέβλωσε αρκετές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

ευελιξίας της προηγούμενης διοίκησης.   Τα μέλη της διοίκησης της εκπαίδευσης των 

κοινοτήτων, στα νέα δεδομένα του ελληνικού κράτους, δεν παραιτήθηκαν, ούτε παύ-

τηκαν. Προσανατολίστηκαν και προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες, κατέλαβαν 

σημαντικές θέσεις στην νέα κρατική διοίκηση και απέκτησαν νέες μορφές εξουσίας 

πάνω στην τοπική κοινωνία. 

Πηγές και Βιβλιογραφία 

Γενικά Αρχεία Κράτους Νομού Ημαθίας:  
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Αρχείο 1ου Λυκείου, Φ.22., «Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής-Εξατάξιο Γυμνά-

σιο Βέροιας (1922)». 

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας: «Κώδικας Πρακτικών 

της Εφορείας από 2/1/1912 - 1923».  

Κώδικας υπ’ αριθμ. 20. «(1) Αλληλογραφία του Μητροπολίτου Βεροίας-Ναούσης 

Κωνσταντίου, από 1-5-1898 έως 9-7-1898. (2) Πρακτικά της Αντιπροσωπείας της 

Ελληνικής Κοινότητος, από 12-8-1898 έως 14-9-1924». 

Κώδικας υπ’ αριθμ. 22. «Πρακτικά Δημογεροντίας, από 27-3-1911 έως 8-4-1936». 

Νόμοι: 

Νόμος 240, (Φ.Ε.Κ. 97, 16-4-1914), «Περί διοικήσεως της Δημοτικής και Μέσης εκ-

παιδεύσεως». 

Β.Δ. (2), (Φ.Ε.Κ. 159, 13-6-1914), «Περί κατανομής εις εκπαιδευτικάς περιφερείας 

των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως». 

Β.Δ. (1), (Φ.Ε.Κ. 208, 25-7-1914), «Περί επεκτάσεως των ισχυόντων νόμων και Β. 

διαταγμάτων ‘περί διδακτικών βιβλίων’ εις τας γενικάς διοικήσεις Μακεδονίας, Η-

πείρου, Κρήτης, των νήσων του Αιγαίου και την διοίκησην Σάμου». 

Β.Δ. (1), (Φ.Ε.Κ. 234, 21-9-1914), «Περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτι-

κής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών». 

Νόμος 402, (Φ.Ε.Κ. 348, 25-11-1914), Περί κυρώσεως του από 19 Αυγούστου έ. έ. 

Β.Δ. ‘περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των 

νέων χωρών». 

Νόμος 452, (Φ.Ε.Κ. 367, 9-12-1914), «Περί συστάσεως σχολικών επιτροπών και 

σχολικών ταμείων». 

Νόμος 1286, (Φ.Ε.Κ. 82, 16-4-1918), « Περί σχολικών επιτροπών και σχολικών τα-

μείων της μέσης εκπαιδεύσεως». 

Β.Δ. (1,2,3), (Φ.Ε.Κ. 190, 28-8-1919), «Περί κωδικοποιήσεως των εις την εποπτείαν 

και την διοίκησιν της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως αναγομένων διατάξεων» 

Νόμος 2442, (Φ.Ε.Κ. 181, 11-8-1920), «Περί ιδρύσεως Ταμείων εκπαιδευτικής προ-

νοίας προς κατασκευήν διδακτηρίων καθ’ άπαν το Κράτος και προμήθειαν σχολικών 

επίπλων και διδακτικών οργάνων». 

Νόμος 2508, (Φ.Ε.Κ. 221, 28-9-1920), «Περί εξακριβώσεως και διαχειρίσεως των 

περιουσιών των εν ταις Νέες Χώραις από Τουρκοκρατίας Χριστιανικών κοινοτήτων». 
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Π.Δ. (5), (Φ.Ε.Κ. 297, 28-11-1924), «Περί συστάσεως δεκαοκταμελούς Ανωτέρας 

Ενοριακής Αντιπροσωπείας εν τη πόλει Βεροία». 

Δ. (2) (Φ.Ε.Κ. 79, 4-3-1926), «Περί τροποποίήσεως του νόμου 2508». 

Π.Δ. (1), (Φ.Ε.Κ. 264, 13-12-1928), «Περί Οργανισμού της Ανωτέρας Ενοριακής Α-

ντιπροσωπείας Βεροίας». 

Νόμος 4390, (Φ.Ε.Κ. 325, 31-8-1929), «Περί σχολαζόντων κληροδοτημάτων ή δω-

ρεών υπέρ Ελληνικών κοινοτήτων και ευαγών  ιδρυμάτων του εξωτερικού».  

Νόμος 4446, (Φ.Ε.Κ. 350, 19-9-1929), «Περί κυρώσεως του Νομοθετικού Διατάγμα-

τος της 25ης Φεβρουαρίου 1926 «περί τροποποιήσεως του νόμου 2508 «περί εκκαθα-

ρίσεως των περιουσιών των τέως χριστιανικών κοινοτήτων» 

Νόμος 5019, (Φ.Ε.Κ. 160, 15-6-1931), «Περί ιδρύσεως Σχολικών Ταμείων και Σχο-

λικών Εφορειών». 

Αν. Νόμος 951, (Φ.Ε.Κ. 469, 19-11-1937). «Περί τροποποιήσεως των Νόμων 

2508)1920 και 4446)1929 και εξακριβώσεως, εκκαθαρίσεως και διανομής των πε-

ριουσιών και πόρων των τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων των Νέων Χωρών και του 

Νόμου 2442)  1920 περί ιδρύσεως ταμείου Εκπαιδευτικής Προνείας κλπ.».  
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Περίληψη 

Η προτίμηση χεριού αποτελεί δείκτη της "Λειτουργικής Εγκεφαλικής Ασυμμετρίας", 

και αντανακλά ασυμμετρία της εγκεφαλικής δομής. Σκοπός της μελέτης ήταν η διε-

ρεύνηση της σύνδεσης μεταξύ οικογενούς και "παθογενούς" αριστεροχειρίας και 

σχολικής επίδοσης 526 παιδιών, 8 έως 12 ετών, σε τέσσερα μαθήματα (Γλώσσα, Μα-

θηματικά, Μουσική, Εικαστικά). Τα παιδιά ταξινομήθηκαν σε δεξιόχειρες, οικογενείς 

μη δεξιόχειρες και "παθογενείς" μη δεξιόχειρες. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν υπερο-

χή των οικογενών μη δεξιόχειρων σε όλα τα μαθήματα εκτός της Μουσικής, ενώ α-

ντίθετα οι "παθογενείς" είχαν χαμηλότερες επιδόσεις. Ωστόσο, η διαφορά ήταν στα-

τιστικά σημαντική μόνο στη Μουσική, με τους δεξιόχειρες να υπερέχουν έναντι των 

δύο ομάδων μη δεξιόχειρων. Οι μη δεξιόχειρες, ενδεχομένως, εμφανίζουν ετερογέ-

νεια όσο αφορά στον εντοπισμό των γνωστικών λειτουργιών. Το εκπαιδευτικό σύ-

στημα ευνοεί τον αναλυτικοσυνθετικό τρόπο σκέψης, που υποστηρίζεται κυρίως από 

το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο. Προτείνεται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών πρα-

κτικών που αξιοποιούν και τις ικανότητες του δεξιού ημισφαιρίου. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Λειτουργική Εγκεφαλική Ασυμμετρία, εκπαιδευτικές πρακτικές 

Εισαγωγή 

Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, παρόλο που φαίνεται να είναι όμοια, δεν είναι απόλυτα 

συμμετρικά ως προς τη δομή ούτε ισοδύναμα ως προς τη λειτουργία. Ως εκ τούτου, 

επεξεργάζονται και αποθηκεύουν πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο και διαφορετι-

κή ικανότητα και εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες (Geschwind, 1984· 

Levy, 1977).  

Ο όρος "Λειτουργική Εγκεφαλική Ασυμμετρία" (ΛΕΑ) αναφέρεται στην επιλεκτική 

λειτουργική χρήση του ενός από τα δύο ανατομικά όργανα του ανθρώπου που είναι 

συμμετρικά τοποθετημένα σε ζεύγη κατά μήκος του οβελιαίου επιπέδου του σώμα-

τος, η οποία αντανακλά ασυμμετρία της εγκεφαλικής δομής και αφορά στο διαφορε-

τικό εντοπισμό των αισθητηριακών, γνωστικών και κινητικών λειτουργιών στα δύο 

ημισφαίρια (Grouios, Koidou, Tsorbatzoudis, & Alexandris, 2002· Segalowitz & 
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Bryden, 1983). Όσο αφορά στις γνωστικές λειτουργίες, το αριστερό εγκεφαλικό ημι-

σφαίριο επεξεργάζεται λεκτικές πληροφορίες και είναι κυρίαρχο για τη μαθηματική 

και λογική σκέψη, ενώ το δεξιό ελέγχει τους μη λεκτικούς οπτικοχωρικούς μετασχη-

ματισμούς, την επεξεργασία συναισθημάτων και τις μουσικές και καλλιτεχνικές λει-

τουργίες (Sun & Walsh, 2006). 

Ως δείκτης για την έμμεση μέτρηση της ΛΕΑ χρησιμοποιήθηκε ευρέως η προτίμηση 

χεριού. Τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς αποτελούν την πιο διαδεδομένη μέθοδο 

αξιολόγησης της προτίμησης χεριού (Annett, 1970· Briggs & Nebes, 1975· Oldfield, 

1971). Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκτίμηση, περίπου, το 10% των ατόμων δεί-

χνει αριστερή προτίμηση χεριού (Αnnett, 1985· Cavill & Bryden, 2003).  

Ο εντοπισμός των γλωσσικών λειτουργιών διασυνδέεται πολύπλοκα με την προτίμη-

ση χεριού. Επιπλέον, αποτελεί πιθανό δείκτη της ετερογένειας των αριστερόχειρων, 

δεδομένου ότι το 60% αυτών καταδεικνύει κυριαρχία αριστερού ημισφαιρίου στη 

γλώσσα, το 30% διημισφαιρική εκπροσώπηση της γλώσσας και μόνο το 10% κυριαρ-

χία του δεξιού ημισφαιρίου. Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των δεξιόχειρων 

(97%) παρουσιάζει κυριαρχία αριστερού ημισφαιρίου (Faurie, Vianey-Liaud & 

Raymond, 2006). Το οικογενειακό ιστορικό προτίμησης χεριού, το οποίο αφορά στην 

προτίμηση χεριού των συγγενών πρώτου βαθμού, ενδεχομένως, συνδέεται με την ε-

τερογένεια αυτή και τον εντοπισμό των γνωστικών δεξιοτήτων στα δύο ημισφαίρια. 

Οι νευροψυχολογικές μελέτες της λειτουργικής πλευρίωσης συχνά διαχωρίζουν τους 

αριστερόχειρες σε "παθογενείς", άτομα στα οποία προγεννητικές, περιγεννητικές και 

μεταγεννητικές συνθήκες καθορίζουν την προτίμηση χεριού, και σε οικογενείς. Οι 

οικογενείς αριστερόχειρες κληρονομούν το χαρακτηριστικό της αριστεροχειρίας από 

τους γονείς τους.  

Πολλές θεωρίες διατυπώθηκαν για να ερμηνεύσουν τον τρόπο με τον οποίο καθορίζε-

ται η ΛΕΑ κι η προτίμηση χεριού. Οι επικρατέστερες διακρίνονται σε γενετικές 

(Annett, 1978· Levy & Nagylaki, 1972· McManus, 1984), παθολογικές (Bakan 1990· 

Satz, Orsini, Saslow, & Henry, 1985a-b) και περιβαλλοντικές (Porac, Coren, & 

Searleman, 1986· Laland, Kumm, VanHorn, & Feldman, 1995). Η ΛΕΑ συνδέθηκε, 

σε πολλές μελέτες, με την επίδοση σε γνωστικές ικανότητες, με νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές, με τις επιδόσεις στον αθλητισμό και τις τέχνες καθώς και με τη σχολική 

επίδοση. 

Ο όρος "σχολική επίδοση" αναφέρεται στις προσπάθειες του μαθητή να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις της διδασκαλίας, να αναπαράγει και να αξιοποιήσει τις γνώσεις που 

προσέλαβε μέσω της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και στο αποτέλεσμα αυτών των 

προσπαθειών (Γεωργογιάννης, 2008). Επηρεάζεται από ενδογενείς παράγοντες, οι 

οποίοι αφορούν ατομικά χαρακτηριστικά, και εξωγενείς που σχετίζονται με το περι-

βάλλον ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του παιδιού (Βασιλούδης, 2014). Η αξιολό-

γηση της σχολικής επίδοσης αποτελεί βασικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας, ο οποίος συντελεί στην ποιότητά της, εφόσον λειτουργεί ως μηχανισμός ανα-

τροφοδότησης. Σκοπός της είναι να προσδιορίσει αξιόπιστα και αντικειμενικά την 
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καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής και παιδαγωγικής δραστη-

ριότητας σε σχέση µε τους στόχους της (Κωνσταντίνου, 2002). Παρά ταύτα η αξιο-

λόγηση στην πράξη παραμένει παραδοσιακή με τους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν 

κυρίως τη συμπεριφορά των μαθητών και κατά δεύτερο λόγο τη συμμετοχή τους στο 

μάθημα.   

Η προτίμηση χεριού σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαδικασία αντιληπτικά, κινητικά 

και γνωστικά. Αφενός με την προτίμηση χεριού συνδέεται η γραφή, η οποία αποτελεί 

σημαντική αντιληπτικο-κινητική παράμετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κι αφε-

τέρου ο εντοπισμός των γλωσσικών λειτουργιών, της οπτικοχωρικής ικανότητας, της 

δημιουργικότητας και των μουσικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στα δύο εγκεφα-

λικά ημισφαίρια.  

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει ασυνεπή ευρήματα αναφο-

ρικά με τη σύνδεση της προτίμησης χεριού και της επίδοσης σε λεκτικές και μη λε-

κτικές δεξιότητες. Μια ομάδα ερευνών προτείνει πλεονέκτημα στις γνωστικές λει-

τουργίες και στις μουσικές και καλλιτεχνικές ικανότητες των μη δεξιόχειρων (Annett 

& Manning, 1990· Benbow, 1986· Hassler & Gupta, 1993· Noroozian, Lotfi, Gas-

semzadeh, Emami, & Mehrabi, 2002· Van Strien & Bouma, 1995). Αντίθετα, μια άλ-

λη ομάδα προτείνει υπεροχή των δεξιόχειρων (Bjork, Brus, Osika, & Montgomery, 

2012· Karapetsas & Vlachos, 1997· Natsopoulos, Kiosseoglou, Xeromeritou, & 

Alevriadou, 1998· Williams, 2001). Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές δε διαπιστώνουν 

διαφορές μεταξύ δεξιόχειρων και μη δεξιόχειρων (Bonoti, Vlachos, & Metallidou, 

2005· Byrne, 1974· Casey, Pezaris, & Nuttall, 1992· Douglas, Ross, & Cooper, 1967· 

Natsopoulos, Koutselini, Kiosseoglou, & Koundouris, 2002· Newcombe & Ratcliff, 

1973· Piro & Ortiz, 2010· Vlachos & Bonoti, 2004).  

H αμφισημία των παραπάνω αποτελεσμάτων συνδέεται, ενδεχομένως, με επιμέρους 

μεθοδολογικά ζητήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τόσο στη διεθνή αγγλόφωνη όσο 

και στην ελληνική βιβλιογραφία, δε βρέθηκε έρευνα που να έχει μελετήσει τη σχολι-

κή επίδοση των αριστερόχειρων παιδιών, όπως αυτή αποτυπώνεται από την εκπαιδευ-

τική αξιολόγηση, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη σύνδεση της αριστεροχει-

ρίας με τη σχολική επίδοση των παιδιών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε τέσσερα 

μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μουσική, Εικαστικά). Για το σκοπό αυτό διατυ-

πώθηκαν τρεις υποθέσεις. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση σχο-

λική επίδοση, σε καθένα από τα τέσσερα μαθήματα, μεταξύ: α) δεξιόχειρων και μη 

δεξιόχειρων παιδιών, στο σύνολο του δείγματος, β) μεταξύ δεξιόχειρων και μη δεξιό-

χειρων αγοριών, γ) μεταξύ δεξιόχειρων και μη δεξιόχειρων κοριτσιών. 
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Μέθοδος 

Δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 526 παιδιά, 263 αγόρια και 263 κορίτσια, 8-12 ετών, που 

φοιτούσαν στην Γ΄ έως την Στ΄ τάξη σε 13 δημόσια Δημοτικά Σχολεία της Ανατολι-

κής Θεσσαλονίκης. Το σύνολο του δείγματος ταξινομήθηκε σε τρεις ομάδες, δεξιό-

χειρες, οικογενείς μη δεξιόχειρες και "παθογενείς" μη δεξιόχειρες. Την ομάδα των 

δεξιόχειρων αποτέλεσαν 353 παιδιά (171 αγόρια και 182 κορίτσια), την ομάδα των 

οικογενών μη δεξιόχειρων 110 παιδιά (53 αγόρια και 57 κορίτσια), ενώ την ομάδα 

των "παθογενών" μη δεξιόχειρων 63 παιδιά (39 αγόρια και 24 κορίτσια). Από το 

δείγμα εξαιρέθηκαν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές διατα-

ραχές. 

Εργαλεία 

Το ερωτηματολόγιο Briggs και Nebes (1975), το οποίο εμπεριέχει ερωτήσεις που α-

φορούν 12 αντιληπτικο-κινητικές δεξιότητες, αξιοποιήθηκε για την αξιολόγηση της 

προτίμησης χεριού. Επιπλέον, προστέθηκαν ερωτήσεις που αφορούν στο οικογενεια-

κό ιστορικό προτίμησης χεριού, στις προγεννητικές, περιγεννητικές και μεταγεννητι-

κές συνθήκες καθώς και στο ιστορικό της ανάπτυξης του παιδιού. 

Η σχολική επίδοση αξιολογήθηκε από τους/τις διδάσκοντες εκπαιδευτικούς με βάση 

την προσωπική τους εκτίμηση που αφορούσε στην επίτευξη των στόχων των Αναλυ-

τικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) σε δεκαβάθμια κλίμακα (1-10). Για κάθε μά-

θημα τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε τρεις συνιστώσες, ο μέσος όρος των οποίων χρησι-

μοποιήθηκε για τις αναλύσεις. 

Διαδικασία 

Σε κάθε εκπαιδευτικό, υπεύθυνο τάξης, δόθηκε ένας χαρτοφύλακας, ο οποίος περιείχε 

μία επιστολή προς τον/την εκπαιδευτικό, έναν πίνακα αξιολόγησης και φακέλους ι-

σάριθμους με τον αριθμό των παιδιών του κάθε τμήματος. Η επιστολή προς τους/τις 

εκπαιδευτικούς ενημέρωνε για το σκοπό της έρευνας και εξηγούσε τη διαδικασία α-

ξιολόγησης των μαθητών. Ο φάκελος κάθε παιδιού περιείχε μία επιστολή προς τους 

γονείς και ένα ερωτηματολόγιο. Η επιστολή προς τους γονείς ενημέρωνε για το σκο-

πό της έρευνας, διαβεβαίωνε για την ανωνυμία των συμμετεχόντων, έδινε τα προσω-

πικά στοιχεία των ερευνητών και εξασφάλιζε την προφορική συναίνεσή τους για τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα.  

Στατιστική ανάλυση 

Το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics Version 23.0 χρησιμοποιήθηκε για τις στατιστι-

κές αναλύσεις. Πραγματοποιήθηκαν περιγραφικές αναλύσεις για τα δημογραφικά χα-

ρακτηριστικά του δείγματος και επαγωγικές (Ανάλυση Διακύμανσης Μονής Κατεύ-
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θυνσης) για τον έλεγχο των υποθέσεων. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορί-

στηκε στο 0,05. 

Αποτελέσματα 

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν μερικώς την πρώτη υπόθεση, αφού δεν κατέδειξαν στα-

τιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις ούτε μεταξύ δεξιόχειρων και οικογενών μη 

δεξιόχειρων ούτε μεταξύ δεξιόχειρων και "παθογενών" μη δεξιόχειρων παιδιών, στο 

σύνολο του δείγματος, στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Εικαστικά. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκε μια μικρή υπεροχή στη μέση επίδοση των οικογενών μη δεξιόχειρων 

στα μαθήματα αυτά, ενώ αντίθετα οι "παθογενείς" μη δεξιόχειρες παρουσίασαν χα-

μηλότερες επιδόσεις. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μόνο στη Μου-

σική με τους δεξιόχειρες να υπερέχουν έναντι των οικογενών μη δεξιόχειρων 

(F1.461=4.930, p=0.027). 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μερικώς και τη δεύτερη υπόθεση, αφού τα δεξιόχει-

ρα αγόρια παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις έναντι των οικογενών και 

των "παθογενών" μη δεξιόχειρων αγοριών μόνο στη Μουσική (F1.222=6.055, p=0.015 

και F 1.208=4.740, p=0.031, αντίστοιχα). 

Αναφορικά με την τρίτη υπόθεση, τα δεδομένα την επιβεβαιώνουν πλήρως. Δεν πα-

ρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά επιδόσεων σε κανένα μάθημα ούτε μετα-

ξύ δεξιόχειρων και οικογενών μη δεξιόχειρων ούτε μεταξύ δεξιόχειρων και "παθογε-

νών" μη δεξιόχειρων κοριτσιών. 

Συζήτηση 

Τα δεδομένα μας, όσο αφορά στην πρώτη υπόθεση, καταδεικνύουν υψηλότερες επι-

δόσεις των οικογενών και χαμηλότερες των "παθογενών" μη δεξιόχειρων, στο σύνολο 

του δείγματος, στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Εικαστικά, ωστόσο στατιστικά 

μη σημαντικές. Ενδεχομένως, οι οικογενείς μη δεξιόχειρες εμφανίζουν ασθενέστερη 

ημισφαιρική εξειδίκευση και συχνότερη διημισφαιρική εκπροσώπηση των γνωστικών 

λειτουργιών (Hardyck & Petrinovich, 1977), η οποία θεωρήθηκε επωφελής από αρκε-

τούς ερευνητές (Benbow, 1986,· Burnett, Lane, & Dratt, 1982). 

Ως προς τη δεύτερη υπόθεση, οι σημαντικά καλύτερες επιδόσεις των δεξιόχειρων 

παιδιών στη Μουσική οφείλονται στην υπεροχή των δεξιόχειρων αγοριών έναντι των 

μη δεξιόχειρων οικογενών και "παθογενών". Η ικανότητα σύνθεσης είναι η πτυχή της 

μουσικότητας που εξαρτάται από τις λειτουργίες του δεξιού ημισφαιρίου (Hassler & 

Gupta, 1993). Επιπλέον, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η διδασκαλία της 

Μουσικής περιορίζεται σε πρακτικές που αφορούν στην αποτύπωση και ερμηνεία 

των μουσικών συμβόλων, η οποία απαιτεί λεκτικές δεξιότητες,  κι όχι στην εκτέλεση 

με τη βοήθεια μουσικών οργάνων. 

Τέλος, τα ευρήματά μας, ως προς την τρίτη υπόθεση, δεν κατέδειξαν σημαντική δια-

φορά στην επίδοση μεταξύ δεξιόχειρων και μη δεξιόχειρων οικογενών και "παθογε-
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νών" κοριτσιών σε κανένα από τα τέσσερα μαθήματα. Η πιο γρήγορη ανάπτυξη των 

κοριτσιών οδηγεί σε χαμηλότερη εξειδίκευση των ημισφαιρίων, με αποτέλεσμα τα 

κορίτσια να παρουσιάζουν ημισφαίρια με τάση συμμετρίας και διημισφαιρικής εκ-

προσώπησης των γνωστικών λειτουργιών (Sommer, 2010). 

Συμπερασματικά, κατά τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος δε λαμβάνο-

νται υπόψη οι ατομικές διαφορές που σχετίζονται με την εγκεφαλική οργάνωση. Το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προάγει έναν γραμμικό κι αναλυτικό τρόπο σκέψης 

με την εφαρμογή διδακτικών πρακτικών που στηρίζονται σε λειτουργίες, κυρίως, του 

αριστερού ημισφαιρίου, όπως η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος εκμάθησης της πρώτης 

ανάγνωσης, η απομνημόνευση λεκτικών και αριθμητικών πληροφοριών, η λεκτική 

έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, η διάλεξη και λεκτική προσέγγιση της γνώ-

σης. Το 10% των αριστερόχειρων και το 3% των δεξιόχειρων του μαθητικού πληθυ-

σμού, οι οποίοι λειτουργούν με κυρίαρχο το δεξιό ημισφαίριο στη γλώσσα, αντιμετω-

πίζουν σοβαρές δυσκολίες κατά τη διαδικασία της μάθησης στο σύγχρονο εκπαιδευ-

τικό σύστημα.  

Ο ανασχηματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος είναι κοινή ευθύνη των υπηρεσια-

κών φορέων οργάνωσης, διοίκησης και παροχής εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και 

των γονέων και απαιτεί την αξιοποίηση τόσο της λεκτικής όσο και της εξωλεκτικής 

σκέψης των παιδιών. Ωστόσο, η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία των εκπαιδευτικών για την αδυναμία κάλυψης των 

εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε παιδιού. Καθήκον των εκπαιδευτικών αποτελεί η 

κατανόηση του τρόπου σκέψης και μάθησης των μαθητών τους και ο σχεδιασμός εκ-

παιδευτικών πρακτικών με στόχο την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Κατα-

νοώντας τη διαφορετική εγκεφαλική οργάνωση και το ατομικό μαθησιακό στυλ, οι 

εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να  σχεδιάσουν τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους που 

καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε παιδιού. 

Η αξιοποίηση, κατά τη διδασκαλία, όλων των αισθήσεων (όρασης, ακοής, αφής, ό-

σφρησης) καθώς και της κίνησης βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τον 

τρόπο με τον οποίο το παιδί μαθαίνει καλύτερα, ώστε σταδιακά να εμπλουτίζουν τις 

διδακτικές τους μεθόδους. Η απεικόνιση και η προσομοίωση είτε με τη χρήση επο-

πτικού υλικού είτε με τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων καθώς και η χρήση διαγραμ-

μάτων και εννοιολογικών χαρτών σε συνδυασμό με τη χρήση χρωμάτων, σχημάτων 

και ήχου οπτικοποιούν την πληροφορία και ενεργοποιούν περιοχές και των δύο ημι-

σφαιρίων. Η Vitale (1982) προτείνει ενδεικτικές στρατηγικές μάθησης, οι οποίες ε-

νεργοποιούν λειτουργίες και δεξιότητες του δεξιού ημισφαιρίου και μπορούν να ε-

φαρμοστούν συμπληρωματικά για όλα τα παιδιά ή σε διαφοροποιημένη διδασκαλία 

σε αριστερόχειρα παιδιά που πιθανά να εμφανίζουν άτυπη εγκεφαλική ασυμμετρία.  

Ιδιαίτερα σημαντική θα ήταν η συμβολή μιας μελλοντικής έρευνας που αφορά στη 

διερεύνηση των αποτελεσμάτων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με στόχο τη λεκτική 

προσέγγιση της γνώσης σε συνδυασμό με τη μη λεκτική. Τα ευρήματα θα μπορούσαν 

να αξιοποιηθούν στην αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στο σχεδια-
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σμό προγραμμάτων, μη οριζόντιων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις βιολογικές συ-

νιστώσες που, ενδεχομένως, διαφοροποιούν τον τρόπο σκέψης και μάθησης του μα-

θητικού πληθυσμού της γενικής εκπαίδευσης. 
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Σχολική ηγεσία και επικοινωνιακή δράση 
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Περίληψη 

Το άρθρο παρουσιάζει το ελληνικό σχολείο σαν μια ιδιαίτερη μορφή κοινωνικής ορ-

γάνωσης μέσα στην οποία η ηγεσία αναδεικνύεται ως το κομβικό εκείνο σημείο που 

τοποθετημένο στα όρια μεταξύ συστήματος και βιόκοσμου διεργάζεται τις μεταξύ 

τους ασυμβατότητες προκειμένου να παραγάγει αποτελέσματα που είναι συμβατά με 

το πρόταγμα εκπλήρωσης του ορθού κοινωνικο-ιστορικού ρόλου του. Στην προοπτι-

κή αυτή σκιτσάρεται το περίγραμμα ενός τύπου ηγεσίας ως η δύναμη εκείνη που θα 

αμφισβητήσει την τυφλή προσαρμογή στις συστημικές επιταγές της οικονομίας της 

αγοράς και του διαχειριστικού κράτους και κινητοποιώντας τις ανθρώπινες δυνάμεις 

θα διεκδικήσει έναν ενεργό ρόλο για τον βιόκοσμο του σχολείου τόσο στη διαντίδρα-

σή του με την οικονομία και το κράτος όσο και στην εκάστοτε κρίση και αντιμετώπι-

ση συναφών διοικητικών και ανθρώπινων πράξεων. 

Λέξεις-κλειδιά: βιόκοσμος, επικοινωνιακή δράση, διοίκηση, ηγεσία, συλλογικό υπο-

κείμενο. 

Εισαγωγή 

Ένα πρόβλημα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων –και βασική αιτία των επίμονων 

αποτυχιών- είναι η εσφαλμένη εντύπωση πως για την επίλυση ενός προβλήματος αρ-

κεί η συζήτηση, η διατύπωση μιας απάντησης και η έκδοση της ανάλογης διαταγής. 

Οι διοικητικές διευθετήσεις αρνούνται επίμονα να λάβουν υπόψη τους τον ανθρώπινο 

παράγοντα όπως αυτός εκφράζεται στο μικροεπίπεδο του σχολείου και της σχολικής 

τάξης. Κατά κανόνα τα σχολεία αντιστέκονται όπως μπορούν στην αλλαγή. Γενικά 

μιλώντας αυτό μπορούμε να το αποδώσουμε στο γεγονός ότι οι επαγγελματικές και 

θεσμικές δομές και κουλτούρες είναι ανθεκτικές και εμφανίζουν μεγάλη ικανότητα να 

διατηρούν και να αναπαράγουν τον εαυτό τους παρά τις επιφανειακές αλλαγές (Har-

greaves 1994). Η ιδιαίτερη φύση του σχολείου, η οργάνωση της τάξης και η επαγγελ-

ματική νοοτροπία των εκπαιδευτικών -παρόλο που είναι τόσοι πολλοί απογοητευμέ-

νοι από τον τρόπο λειτουργίας και τα αποτελέσματα του σχολείου- επιτείνουν αυτή 

την τάση και έτσι τα σχολεία βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ένταση μεταξύ διοι-

κητικών διαταγών και του τρόπου που αυτές ερμηνεύονται, αξιολογούνται και διεκ-

περαιώνονται στη σχολική πραγματικότητα. 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι παρά η εκδήλωση ενός βαθύτερου προβλήματος που 

έχει να κάνει με την αμοιβαία αντίθεση και αλληλοδιείσδυση μεταξύ επιταγών του 

συστήματος και επιταγών του βιόκοσμου, μια βασική προοπτική πάνω στην οποία 
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βασίζεται ο χαμπερμασιανός στοχασμός για τη μοντέρνα κοινωνία. Η σύλληψη της 

κοινωνικής ζωής σαν δύο ξεχωριστές αλλά συσχετιζόμενες σφαίρες μας παρέχει ένα 

εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάλυση του σύγχρονου σχολείου και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας επίτευξης αυτού που ο Habermas ονόμασε επικοινωνιακή δράση την 

οποία μπορούμε να αντιληφθούμε ως μέσο για τον σκοπό της λύσης εκπαιδευτικών 

αλλά και ευρύτερων προβλημάτων συλλογικού ενδιαφέροντος. Ενώ κάτι τέτοιο μπο-

ρεί να εφαρμοστεί σε κάθε σημείο της καθημερινής σχολικής ρουτίνας, εδώ θα γίνει 

διαπραγμάτευση των εμποδίων και των όρων με τους οποίους η σχολική ηγεσία, το-

ποθετημένη ανάμεσα στο σύστημα και τον βιόκοσμο, είναι δυνατόν να συνεισφέρει 

στην υπέρβαση της υπάρχουσας προβληματικής κατάστασης. 

Βιόκοσμος και σύστημα 

Στον Habermas ο βιόκοσμος αποτελεί το περιβάλλον εντός του οποίου εκφράζεται 

μέσω στάσεων και πρακτικών ο εκάστοτε συνειδησιακός ορίζοντας του ανθρώπου. 

Είναι το ζωντανό πεδίο όπου λαμβάνουν χώρα οι άτυπες, πολιτισμικά θεμελιωμένες 

κατανοήσεις και αμοιβαίες προσαρμογές, συμβιβασμοί και διευθετήσεις. Είναι ο κα-

θημερινός κόσμος που μοιραζόμαστε με τους άλλους. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις 

πτυχές της ζωής εκτός από κείνες που είναι οργανωμένες ή θεσμικά καθοδηγούμενες. 

Πρόκειται για τη σφαίρα μέσα στην οποία διάγουμε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής 

και προσωπικής μας ζωής. Ο βιόκοσμος βασίζεται σε ένα πολιτιστικό απόθεμα κοι-

νών νοημάτων και αντιλήψεων που επειδή είναι ήδη διυποκειμενικά μοιρασμένες μας 

επιτρέπουν να εκτελούμε ενέργειες που γνωρίζουμε ότι οι άλλοι θα κατανοήσουν και 

το οποίο αποτελεί το υπόβαθρο της επικοινωνιακής δράσης. Έτσι οι ενέργειες που 

καθημερινά εκτελούμε μέσα σ’ αυτόν είναι γενικά επικοινωνιακές σε χαρακτήρα. 

Από την άλλη το σύστημα αναφέρεται σε πρότυπα δράσης που ο Habermas –

χτίζοντας πάνω στην έννοια της τελεολογικής δράσης του Αριστοτέλη- ονομάζει 

στρατηγική δράση. Είναι η υπολογιστική δράση ενός βασικά απομονωμένου ενεργού 

δρώντος από τη σκοπιά της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας η οποία κυριεύει τους 

άλλους δρώντες επιδιώκοντας την πρόβλεψη των αποφάσεών τους (Habermas, 1984: 

85). Το σύστημα για να πετύχει τους σκοπούς που το εξυπηρετούν χρειάζεται τους 

ανθρώπους και επειδή οι στόχοι του δεν συμπίπτουν με τους στόχους των ανθρώπων 

προκειμένου να τους χειραγωγήσει χρησιμοποιεί τα χρήματα και τη δύναμη. Ο Ha-

bermas δεν αμφισβητεί ούτε απορρίπτει τον ορθολογισμό της τελεολογικής - στρατη-

γικής δράσης αλλά τον ανακατευθύνει και τοποθετώντας την σε μια αλληλουχία με 

την «κανονιστικά ρυθμισμένη δράση» -των μελών μιας κοινωνικής ομάδας που κα-

τευθύνουν τη δράση τους σε κοινές αξίες- και με την «δραματουργική δράση» -των 

συμμετεχόντων που παρουσιάζουν ο ένας στον άλλον τον εαυτό τους μέσα σε μια 

διαντίδραση- δεν αποκαλύπτει απλώς τις όλο και ισχυρότερες επιπτώσεις για τον ορ-

θολογισμό αλλά μας προσφέρει μια ιδιαίτερη διαδικαστική αντίληψη της ορθολογι-

κότητας που προσάπτεται στην «επικοινωνιακή δράση» η οποία προκύπτει ως φυσικό 

επακόλουθο ενός ανοικτού διαλόγου ελεύθερου από τους περιορισμούς της εξουσίας. 

Η πράξη αυτή «αναφέρεται στην αλληλεπίδραση τουλάχιστον δύο ατόμων ικανά για 
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λόγο και δράση που δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις (είτε με λεκτικά είτε με ε-

ξωλεκτικά μέσα). Οι ενεργοί δρώντες επιδιώκουν να φτάσουν σε μια κατανόηση για 

την κατάσταση και τα σχέδια δράσης τους προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις 

τους μέσω συμφωνίας» (ό. π.: 86). 

Όμως επειδή «η αυτοσυντήρηση του ατόμου προϋποθέτει την προσαρμογή του στις 

απαιτήσεις για τη διατήρηση του συστήματος» (Horkheimer στο Habermas 

1984:353), το αποτέλεσμα είναι η απώλεια της ελευθερίας και η τάση ο έλεγχος της 

συμπεριφοράς να περάσει από την εξουσία της συνείδησης των συσχετιζόμενων ατό-

μων στη σχεδιασμένη εξουσία των κοινωνικών οργανισμών (ό. π.: 352). Το σύστημα 

ενσωματώνεται στον βιόκοσμο και ενδυναμώνεται εις βάρος του. Ο εξορθολογισμός 

και η ‘αποικιοποίηση’ του βιωμένου κόσμου από την εργαλειακή ορθολογικότητα της 

γραφειοκρατίας και των δυνάμεων της αγοράς αποτελεί κεντρικό σημείο της σκέψης 

του Habermas και εννοιολογική κατασκευή μέσω της οποίας μπορούν να εξηγηθούν 

αρκετές δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στην σύγχρονη επαγγελματική ζωή, όπως 

αυτή η γενική αίσθηση αποξένωσης από τον οργανισμό και η έλλειψη μιας κοινότη-

τας σκοπών και στόχων. Μπορούμε να βρούμε πολλά παραδείγματα εισβολής του 

συστήματος μέσα στο σχολείο. Ένα απ’ αυτά είναι η επικοινωνία μεταξύ των διδα-

σκόντων όπως και μεταξύ συλλόγου και διευθυντή. Εδώ εύκολα μπορούμε να εντο-

πίσουμε λειτουργικές διασυνδέσεις που επιβάλλονται από τη σφαίρα του συστήματος 

και επηρεάζουν καθοριστικά τον βιόκοσμο. 

Οι εκπαιδευτικοί ως συντελεστές της επικοινωνιακής δράσης 

Όταν μιλάμε για ενεργούς φορείς ενός βιόκοσμου έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέ-

ρουμε σε ποιους ακριβώς αναφερόμαστε αν θέλουμε να δράσουμε επικοινωνιακά και 

να πετύχουμε την τόσο σημαντική αμοιβαία κατανόηση. Για τον σκοπό αυτόν οι δά-

σκαλοι δεν γίνονται εδώ αντιληπτοί ως μια αφηρημένη υπερβατική έννοια αλλά γειώ-

νονται στη συγκεκριμένη εμπειρική πραγματικότητα μέσα στην οποία αποτελούν αφ’ 

ενός ενεργούς φορείς ενός ζωντανού πεδίου ανεπίσημων, πολιτισμικά θεμελιωμένων 

συμφωνιών και αμοιβαίων διευθετήσεων και αφετέρου διεκπεραιωτές διοικητικών 

αποφάσεων. Ωστόσο δεν μπορούν να αποκληθούν κοινωνική ομάδα γιατί δεν «πράτ-

τουν όμοια ‘ένεκα κοινής συνειδησιακής κατάστασης’» (Oppenheimer στο Παπαδά-

κης 2003), ούτε «αναπτύσσουν ισχυρούς και αμοιβαίους δεσμούς», ούτε «συμμετέ-

χουν σε μια ιδιότυπη επικοινωνιακή κοινότητα που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πυ-

κνότητα, συχνότητα και αμεσότητα εσωτερικών επαφών» (ό. π.: 46). Πρόκειται μάλ-

λον για μια κοινωνική κατηγορία, δηλαδή σύνολο αναγνωρίσιμο στη βάση χαρακτη-

ριστικών γνωρισμάτων που είναι κοινωνικώς σημαίνοντα (Τσαούσης στο Παπαδάκης 

2003: 45), από την οποία λείπει ο αυτοστοχασμός και η οποία στο επίπεδο του σχο-

λείου συνέρχεται σε μία ψευδή συλλογικότητα που εξαντλείται σε τυπικότητες ως 

αποτέλεσμα συστημικών καταναγκασμών. 

Παρόλο που στην Ελλάδα η έρευνα για τις εξωσχολικές συναντήσεις μεταξύ των εκ-

παιδευτικών όπως και για τα κοινωνικά τους δίκτυα είναι εξαιρετικά περιορισμένη αν 

1412

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

 

όχι ανύπαρκτη, γνωρίζουμε ότι οι συναντήσεις του συλλόγου διδασκόντων εντός του 

σχολείου περιορίζονται στα τυπικά και εκτός αυτού η συνηθέστερη εκδοχή αφορά 

στην πρωτοχρονιάτικη κοπή πίτας κατά κανόνα σε χώρους προορισμένους για δια-

σκέδαση (συνήθως με μπουζούκια) και εντελώς ακατάλληλους για γλωσσικές επικοι-

νωνιακές πρακτικές. Το ίδιο περιορισμένη είναι και η έρευνα σχετικά με τους τύπους 

των εκπαιδευτικών. Φυσικά κάθε τυπολογία απαιτεί σύνθετη και εξειδικευμένη εργα-

σία. Είναι όμως σίγουρο ότι η επικρατούσα, κυρίως ανάμεσα στις συνδικαλιστικές 

πτέρυγες, τάση για εξομοίωση στη βάση των κοινών εργασιακών δικαιωμάτων μόνο 

σωστή δεν αποδεικνύεται τόσο από τη σκοπιά ενός ορθού κοινωνικά σχολείου που 

αντιλαμβάνεται τους εκπαιδευτικούς ως τα βασικά πρόσωπα που συνιστούν συλλογι-

κό υποκείμενο και κινητοποιούν διεργασίες μέσα και έξω από το σχολείο, όσο και 

από κείνη των στοιχειωδών λογικών ταξινομήσεων: πίσω από κάθε κριτήριο τυπολο-

γίας βρίσκονται αξίες και σημασίες. Μια ταξινόμηση βασισμένη σε μια ανεδαφική 

γενίκευση εξυπηρετεί μόνο κοντόφθαλμα συντεχνιακά συμφέροντα και ψηφοθηρικές 

λογικές ενώ την ίδια στιγμή καταφάσκει –και στην ουσία νομιμοποιεί- τις αλόγιστες 

διοικητικές πράξεις.  

Για την επίτευξη της επικοινωνιακής δράσης απαιτούνται τύποι εκπαιδευτικών που 

ενδιαφέρονται ειλικρινά και εκφράζουν υπεύθυνα την πρόθεσή τους γι αυτήν αλλά 

ταυτόχρονα είναι κάτοχοι ευρέων πολιτισμικών ρεπερτορίων ώστε να επιτυγχάνουν 

διυποκειμενική κατανόηση. Εν ολίγοις διαθέτουν ποιότητες και επάρκειες στον αντι-

κειμενικό, τον κοινωνικό και τον υποκειμενικό κόσμο, όπως αυτές περιγράφονται λε-

πτομερώς από τον Habermas (1984). Προς το παρόν η πραγματικότητα είναι διαφο-

ρετική: οι εκπαιδευτικοί είναι το ίδιο κατακερματισμένοι όπως η συνολική κοινωνία 

όχι μόνο εξαιτίας της προϊούσας ατομοποίησης αλλά και εξαιτίας των διοικητικών 

αποφάσεων που αντί για ειρμό ακολουθούν τις μικροπολιτικές λογικές του πελατεια-

κού κράτους. Η ισοπέδωση μιας μεγάλης ποικιλίας ικανοτήτων και συνειδήσεων και 

ο υποβιβασμός του δασκάλου σε παραγωγική μονάδα και ψηφοφόρο μπορεί να συ-

γκροτεί ένα συλλογικό υποκείμενο που τουλάχιστον στο παρελθόν συχνά επετύγχανε 

καλύτερες οικονομικές συμφωνίες -μια πλευρά της συλλογικής δραστηριότητας που 

με την ανάδυση της κοινωνίας του καναπέ αποδυναμώνεται ραγδαία μαζί με τη συμ-

μετοχή στις συνδικαλιστικές συνελεύσεις που είναι πλέον οικτρά μειοψηφική -δείχνει 

όμως πως οι εκπαιδευτικοί ως κοινωνική κατηγορία δεν είναι σε θέση να υπερασπι-

στούν αποτελεσματικά τις ταιριαγμένες με το ιδανικό της μόρφωσης αξίες του ιδεα-

τού δασκάλου. Αναμφίβολα βασικό ρόλο σ’ αυτό παίζει το γεγονός ότι η κατάκτηση 

της θέσης του εκπαιδευτικού δεν σχετίζεται με την επιδίωξη προσέγγισης του ιδεατού 

αλλά με ευκαιριακές διοικητικές αποφάσεις ενός καθόλου ανεξάρτητου κράτους. 

Ο καταμερισμός της εργασίας -που ιστορικά παρήγαγε το υποκείμενο που αποτελεί-

ται από πολλά άτομα συνδεόμενα μεταξύ τους με σχέσεις ενδο-υποκειμενικές και κα-

θοδηγούν την ενταγμένη σε ένα συνολικότερο σχέδιο επιμέρους δράση τους (που κα-

θορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων) με βάση μια κοινή θεωρητι-

κή σκέψη- δε φαίνεται να έχει τα ίδια αποτελέσματα πλέον ούτε στην περίπτωση του 

σχολείου: οι εκπαιδευτικοί εισέρχονται μόνοι στο μαύρο κουτί της αίθουσας και ε-
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ξέρχονται πάλι μόνοι και εξαντλημένοι. Η διαδικασία δεν παράγει νόημα ζωής, δεν 

συνδέει με τους άλλους ανθρώπους και το κυρίαρχο νόημά της είναι η ικανοποίηση 

των βασικών βιολογικών αναγκών. 

Φυσικά κάτι τέτοιο, όταν γίνεται συνειδητό, αποκρύπτεται πίσω από τις γνωστές από 

το έργο του Erving Goffman (2006) τεχνικές παρουσίασης του εαυτού και χρήσης 

εργαλείων διαπροσωπικής διπλωματίας. Για τα κατακερματισμένα άτομα η υπολογι-

σμένη εμφάνιση όπως και η προσωπική επιλογή παίζουν μηδαμινό ρόλο στον αντα-

γωνισμό ανάμεσα σε μια μηχανιστικού τύπου εργασία οι όροι της οποίας επιβάλλο-

νται από το σύστημα και την προσωπική ή κοινωνική ζωή η οποία όλο και περισσό-

τερο αποικιοποιείται από το σύστημα. Σ’ αυτό το πλαίσιο –παρόλο που υπάρχουν 

φωτεινές εξαιρέσεις- ο διευθυντής του σχολείου δεν είναι παρά πράκτορας του συ-

στήματος που χρησιμοποιεί την εξουσία για τον αποικισμό του βιόκοσμου, την προ-

ώθηση των διοικητικών ενδιαφερόντων ανεξάρτητα από τη συγκατάθεση των εκπαι-

δευτικών. Ο αποικισμός αυτός οδηγεί σε δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζουν το σύγ-

χρονο σχολείο. Υπ’ αυτή την έννοια οι ανεπτυγμένες τεχνολογίες στην οργάνωση και 

διοίκηση της εκπαίδευσης εξυπηρετούν την ενδυνάμωση του συστήματος σε βάρος 

του βιόκοσμου και έτσι ως επιστημονικός κλάδος δύσκολα μπορεί να αποποιηθεί τη 

μομφή του κινητήριου μοχλού αυτού που οι παλιοί σοφοί ονόμαζαν 'διοικούμενο κό-

σμο' και στον οποίο απέδιδαν την ευθύνη για την κατάπτωση των απελευθερωτικών 

προταγμάτων του Διαφωτισμού. 

Ο ηγετικός ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας στην επικοινωνιακή δράση 

Πάνω σ’ αυτή τη βάση γίνεται νοητή η διάκριση διοίκησης – ηγεσίας η οποία αποτε-

λεί αντικείμενο εκτεταμένης βιβλιογραφίας όπου γενικά θεωρείται ότι η ξεχωριστή 

μελέτη της από τη διάκριση διοικητή – ηγέτη έχει αναλυτικό χαρακτήρα. Όμως τα 

πράγματα είναι κάπως πιο περίπλοκα: ενώ οι περιγραφές της διοίκησης και της ηγε-

σίας μας δίνουν μια εικόνα της δομής και των κανονιστικών προσανατολισμών και 

ενώ ταυτόχρονα οι συνήθως αντιδιαστελλόμενες αυτές περιγραφές μας υπενθυμίζουν 

σταθερά την κυριαρχία των μέσων πάνω στους σκοπούς –των οργανωτικών αναγκών 

πάνω στις ουσιαστικές επιδιώξεις-, οι έννοιες του διοικητή και του ηγέτη αναφέρο-

νται σε ενεργούς δρώντες για τους οποίους δεν ισχύει ο ίδιος βαθμός συμμόρφωσης 

προς τη δομή και τους περιορισμούς της: ο διοικητής εγκλείεται στους κανόνες και 

διοικεί μέσω αυτών ενώ ο ηγέτης διοικεί και ταυτόχρονα κατακτά μεγαλύτερο βαθμό 

ελευθερίας μέσω της επιτυχούς προώθησης μηνυμάτων, μετατροπής των διοικητικών 

υφιστάμενων σε οπαδούς και εντέλει δημιουργίας συνθηκών για επικοινωνιακή δρά-

ση και κατάργηση των εξουσιαστικών σχέσεων. 

Άρα ο διοικητικός προϊστάμενος αφενός και ο ηγέτης αφετέρου διατηρούν διαφορε-

τικές σχέσεις με τις διάφορες μορφές εξουσίας. Η διάκριση αντιστοιχεί με κείνη του 

Kant (1996) σχετικά με την ιδιωτική και δημόσια χρήση του ορθού λόγου. Έχοντας 

ορίσει ως βασικό σημείο του διαφωτισμού τη διαφυγή του ανθρώπου από την ανωρι-

μότητα, για την οποία υπεύθυνος είναι ο ίδιος, βλέπει τη χρήση του λόγου ως μια πο-
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ρεία προς τον διαφωτισμό. Πολλά ζητήματα που ενδιαφέρουν την κοινότητα απαι-

τούν ένα συγκεκριμένο μηχανισμό μέσω του οποίου κάποια μέλη της κατευθύνουν 

παθητικά τη συμπεριφορά τους σε μια τεχνητή ομοφωνία προκειμένου να διεκπε-

ραιωθούν οι υποθέσεις. Αυτή είναι η περίπτωση της ιδιωτικής χρήσης του λόγου ό-

που το άτομο που κατέχει τη συγκεκριμένη θέση μέσα στον μηχανισμό πρέπει απλά 

να υπακούσει. Αλλά την ίδια στιγμή σα μέλος της συνολικής κοινότητας ή της ευρύ-

τερης κοινωνίας μπορεί να αναπτύξει επιχειρήματα σχετικά με τα ζητήματα για τα 

οποία είναι υπεύθυνος σαν παθητικό μέλος. Σ’ αυτή τη δημόσια χρήση του λόγου εκ-

φράζει τις σκέψεις του και κάνει παρατηρήσεις σχετικά με σφάλματα που διαπιστώνει 

λειτουργώντας σαν ένα είδος λογίου που έχει απόλυτη ελευθερία να επικοινωνήσει 

προς το κοινό τις προσεκτικά ελεγμένες και με καλές προθέσεις σκέψεις του ώστε να 

υποδείξει τρόπους καλύτερης οργάνωσης και υπέρβασης των προβλημάτων. 

Η επικοινωνιακή δράση και η μετατροπή του σχολείου σε κοινότητα απαιτούν εκ μέ-

ρους του ηγέτη όχι απλά μια δημόσια χρήση του λόγου αλλά και έναν ηθικά προσα-

νατολισμένο λόγο. Η χρήση του λόγου προς την κατεύθυνση της κυριαρχίας της φύ-

σης οδήγησε τελικά στην κυριάρχηση των ανθρώπων και στην καταπίεση σημαντι-

κών αρετών. Αναγκαία απάντηση σ’ αυτή την αρνητική εξέλιξη είναι η υπαγωγή του 

ορθού λόγου στην υπηρεσία τους ήθους, ενός συγκεκριμένου ήθους που παράγεται 

όχι από τα υλιστικά συστήματα της οικονομίας και του διοικούμενου κόσμου προκει-

μένου να τα νομιμοποιήσει και να τα ενδυναμώσει αλλά στη βάση μετα-υλικών αξιών 

που αναβαθμίζουν την ανθρώπινη ζωή. Λόγω στενότητας χώρου θα αναφέρω εν τάχει 

ως παράδειγμα της προβληματικής σχετικά με το ήθος, μια έννοια που έχει διαστρε-

βλωθεί και ταλαιπωρηθεί πολύ από σκόπιμες υποκριτικές εκμεταλλεύσεις κυρίως για 

λόγους κυριαρχικής επιβολής, την ανάλυση του Peter Sloterdijk βασισμένη πάνω 

στην τριμερή τοπολογία της ανθρώπινης ψυχής που παρουσιάζει ο Πλάτωνας στην 

‘Πολιτεία’ (438d-443b): Λόγος, Έρως και Θυμός. Ο Sloterdijk εστιάζει στην αντίθε-

ση ανάμεσα στα δύο τελευταία στοιχεία: ενώ ο Έρως μας δείχνει δρόμους προς τα 

‘αντικείμενα’ που μας λείπουν έτσι ώστε η εγγύτητα ή η κατοχή τους μας κάνει να 

αισθανόμαστε πλήρεις, ο Θυμός μας προσφέρει τρόπους να επιβεβαιώσουμε αυτό 

που έχουμε, αυτό που είμαστε και αυτό για το οποίο είμαστε ικανοί. Στη Δυτική 

κουλτούρα κυριαρχεί η εστίαση στα Ερωτικά κίνητρα, γεγονός που μας εθίζει σε μια 

‘ηθική μηδενικής αξιοπρέπειας’, καθαρό καταναλωτισμό, ζήλεια και δυσαρέσκεια. 

Πλημμυρισμένοι από ερωτικές προσφορές και προϊόντα παρασυρόμαστε στην απλη-

στία και δεν ξέρουμε πως και πότε να παλέψουμε. Οι βασισμένες στην τιμή θυμικές 

αιτίες της ανθρώπινης δράσης μας είναι ακατανόητες (Pfaller 2011). Όταν λοιπόν μι-

λάμε για ήθος αναφερόμαστε σε θυμικές ποιότητες και περιφρονημένες αρετές όπως 

για παράδειγμα η μεγαλοθυμία, η αξιοπρέπεια και η περηφάνια η οποία νοείται εδώ 

ως τιμή και όχι σαν εκείνο το εφήμερο, αχόρταγο και φτηνό συναίσθημα που αξιο-

ποιεί τόσο κερδοφόρα η βιομηχανία της μαζικής κουλτούρας. 

Δεδομένων των συνθηκών μοιάζει αδύνατο να επιτευχθεί σήμερα στον χώρο της εκ-

παίδευσης η επικοινωνιακή δράση. Είναι όμως δυνατό να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο στο 

περιορισμένο περιβάλλον του σχολείου στα πλαίσια της καθημερινής αλληλεπίδρα-
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σης. Ο ρόλος του διευθυντή είναι εδώ καίριος. Επειδή στους χώρους εργασίας τα ά-

τομα βιώνουν μια ασυμφωνία ανάμεσα σε κείνες τις θεωρίες της πράξης που πραγμα-

τικά υιοθετούν και σε κείνες που τελικά χρησιμοποιούν –παραδοχές, προσανατολι-

σμοί και στρατηγικές που κατευθύνουν τις πραγματικές κοινωνικές πρακτικές- (Ar-

gyris & Schon 1974), ο διευθυντής επιδιώκει τη γεφύρωση του χάσματος, εμπνέει και 

καθοδηγεί τη μετάβαση από μια κλειστή συμπεριφορά σε μία ανοιχτή και τίμια βασι-

σμένη στη μεγιστοποίηση των έγκυρων πληροφοριών, των ελεύθερων και ενήμερων 

επιλογών, των δεσμεύσεων στις παρθείσες αποφάσεις. 

Μέσα σ’ αυτή την προσπάθεια άρσης των δυσλειτουργιών αναδεικνύονται οι δυσκο-

λίες αλλά φωτίζονται ταυτόχρονα σημαντικές πλευρές των ενδεδειγμένων λύσεων. Οι 

ανισορροπίες του συστήματος και οι κοινωνικές παθολογίες πλημμυρίζουν το σχο-

λείο και πνίγουν την Παιδεία. Όμως σ’ αυτή την κατάσταση καθετί που αντιστέκεται 

αποκτά ένα ηθικό πλεονέκτημα. Έτσι το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας διευθυ-

ντής είναι να παραμείνει ένας τυπικός διεκπεραιωτής της σχολικής καθημερινότητας. 

Προκειμένου όχι απλώς να σταθεί στο ύψος του ρόλου του αλλά να αποτινάξει την 

καχυποψία που έτσι κι αλλιώς βαραίνει τους ενδιάμεσους μεταξύ κοινωνίας και ε-

ξουσίας απαιτείται καταρχάς η σταθερή στόχευση στο όραμα, η ικανότητα αποτίμη-

σης των εκάστοτε ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών και η εκπόνηση στοχευμένων 

δράσεων προς τους διδάσκοντες, προς τους μαθητές, προς τη διοίκηση και προς την 

κοινωνία. Τα ανόμοια μπορούν να είναι ίσα αλλά τα ίσα δεν είναι αναγκαστικά όμοια 

και από μια τέτοια σκοπιά ο ρόλος του διευθυντή είναι αφενός να ταιριάξει τις σω-

στές επιμέρους θέσεις και αφετέρου να εμπνεύσει τα άτομα να αναζητήσουν το νήμα 

που θα τους ενώσει με τους άλλους και θα δώσει ουσιαστικό νόημα στη δράση και τη 

ζωή τους. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα μέσα και έξω από το σχολείο και 

στοχεύουν επίσης στη διαμόρφωση του επιθυμητού σχολικού περιβάλλοντος και στην 

προστασία του από όλα εκείνα τα εξωτερικά στοιχεία που δομούν μια διασπαστική 

και ατομικιστική συνείδηση. 

Βρίσκεται εκεί για να παρατηρεί και να κατανοεί τις υπάρχουσες συνθήκες, να τις 

μετασχηματίζει έτσι ώστε το σχολείο να γίνει ο τόπος όπου οι άνθρωποι ανακαλύ-

πτουν τον εαυτό τους και τις πολυποίκιλες ικανότητές τους και έχουν την οργανωτική 

υποστήριξη να τις αναπτύξουν. Αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στη στρατηγική για την 

κατανόηση, ανάπτυξη και απελευθέρωση της δημιουργικότητας. Επειδή αυτή η τε-

λευταία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ως απαραίτητο συστατικό την εμβάθυνση της 

πολιτισμικής γνώσης και κατανόησης ο διευθυντής πρέπει να διαθέτει ένα στέρεο πο-

λιτισμικό εξοπλισμό και μια ικανότητα αισθητικής διάκρισης. Στη βάση αυτή μπορεί 

όχι μόνο να ενθαρρύνει την τόσο πολύτιμη για το μέλλον δημιουργική και πολιτισμι-

κή εκπαίδευση αλλά και να τις αποτιμά σε όλες τις μορφές τους. Τα περιορισμένα 

αποτελέσματα δεν πρέπει να απογοητεύουν: η αντίσταση στην ωμή εργαλειακότητα, 

στον κατακερματισμό και στη γενικευμένη κατάπτωση έχει έναν ιστορικό χαρακτήρα 

και προϋποθέτει τη σταδιακή –και χρονοβόρα- σύνθεση των εκπαιδευτικών πολιτι-

κών, των κοινωνικών προταγμάτων και των επικοινωνιακών λόγων, αλληλεπιδράσε-

ων και πρακτικών μέσα στην καθημερινή σχολική ρουτίνα. 
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Επίλογος 

Η αυτονομία του σχολείου, η απεξάρτησή του από το γραφειοκρατικό και συγκε-

ντρωτικό κράτος, η ελευθερία και η ισχύς του διευθυντή αποτελούν βασικές προϋπο-

θέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ο διευθυντής ευρισκόμενος στο ευαίσθητο 

σημείο μεταξύ συστήματος και βιόκοσμου και προκειμένου να μην συνθλιβεί από τις 

μεταξύ τους συγκρούσεις έχει ανάγκη την ελευθερία κινήσεων και την ισχύ. Από την 

ιδιαίτερη αυτή θέση μπορεί εν δυνάμει να συμφιλιώσει το πνεύμα με την πραγματικό-

τητα. Δεν αρκούν βέβαια οι δικές του προσπάθειες, εξίσου σημαντική είναι η ποιότη-

τα του βιόκοσμου: οι συμμετέχοντες οφείλουν να είναι ειλικρινείς, υπεύθυνοι και ι-

κανοί να προσανατολίσουν τον εαυτό τους σε σχέση με τα αιτήματα εγκυρότητας του 

επικοινωνιακού λόγου ώστε να επιτευχθεί μία συναίνεση και να αναδυθούν τα απε-

λευθερωτικά προτάγματα του βιόκοσμου. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας 

οφείλει ο διευθυντής να διοχετεύσει προς τα πάνω ασκώντας έτσι μια πίεση προς το 

κράτος το οποίο δε στέκεται εξ ορισμού απέναντι στους ανθρώπους. Εξάλλου το ίδιο 

το σύστημα παρόλο που φαίνεται να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον βιόκοσμο εξαρ-

τάται από τους ανθρώπους και η απαραίτητη κοινωνική ευταξία αλλά και η παραγω-

γικότητα δεν επιτυγχάνονται σε ανομικό περιβάλλον από αμοραλιστές αλλά είναι ευ-

θέως ανάλογες με ένα επίπεδο συνείδησης που κάνει τους ανθρώπους ηθικούς, συ-

νεργάσιμους και παραγωγικούς. Είναι επείγουσα ανάγκη το ελληνικό κράτος να αυ-

τονομηθεί από επιμέρους συμφέροντα και από άλλα υποσυστήματα, να πάρει τη βα-

ριά σκιά του από την εκπαίδευση, να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες ανάπτυξης νέ-

ων αφηγημάτων και σύναψης πολιτιστικών συμβολαίων, να δημιουργήσει τους όρους 

αυτονομίας και αυτο-οργάνωσης των σχολείων, να άρει τις πολλαπλές και ψευδείς 

διακρίσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όπως και στο περιεχόμενο του αναλυτικού 

προγράμματος επιδιώκοντας την ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία και το πλαίσιο. 

Όλα αυτά για τον σκοπό της αληθούς μόρφωσης. Η κοινωνία έχει ανάγκη ένα σχο-

λείο το οποίο δίνοντας βαρύτητα στην ουσιαστική κατανόηση του κόσμου θα προε-

τοιμάζει τους νέους για τις προκλήσεις που θα συναντήσουν και θα παραδίδει όχι α-

νήμπορους και πειθήνιους θεατές της καταστρεπτικής δράσης ακατανόητων και ανε-

ξέλεγκτων δυνάμεων -ή ακόμα χειρότερα δυνάμεων που εξηγούνται με παρωχημένες 

έννοιες ή συνομωσιακού τύπου ιδεοληψίες -αλλά ένα μορφωμένο και περήφανο συλ-

λογικό υποκείμενο που εμπνέεται από αρετές και σε σταθερή επαφή με τις αντικειμε-

νικές συνθήκες της ύπαρξής του ορθώνει το ανάστημά του και δημιουργεί ένα κοινω-

νικό και πνευματικό περιβάλλον που σε συνθήκες αυτονομίας και ελευθερίας θα είναι 

δεσμευτικό για τα άτομα και ταυτόχρονα συμφιλιωμένο με αυτά. 
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Περίληψη 

Τα open badges/ανοικτά σήματα είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις επιτευγμάτων ή δε-

ξιοτήτων, βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο και περιέχουν μεταδεδομένα που περι-

γράφουν το πλαίσιο, τη σημασία, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα μιας δραστηριό-

τητας. Τα badges/σήματα/ετικέτες ποιότητας μπορεί να χορηγηθούν για ένα δυνητικά 

απεριόριστο σύνολο δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από το πού καλλιεργήθηκε η καθεμιά 

και η συλλογή των badges μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα εικονικό βιογραφικό των 

δεξιοτήτων και προσόντων του κατόχου τους. Η πρακτική της δημιουργίας, της χορή-

γησης και της χρήσης των badges συνδέεται με πρακτικές του Gamification, λειτουρ-

γώντας ως κίνητρο για θετική συμπεριφορά αλλά και ως παιδαγωγικό εργαλείο. Πα-

ράλληλα, τα open badges έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ένα εναλλακτικό σύστημα 

πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσα από άτυπα μαθησιακά 

περιβάλλοντα και πόρους. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε την έννοια, τα χαρα-

κτηριστικά και τη χρήση των badges και συζητούμε τις προσφερόμενες δυνατότητες 

από την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση.  

Λέξεις-κλειδιά: open badges/ανοικτά σήματα/ετικέτες ποιότητας, ανοικτή και δια 

βίου εκπαίδευση, άτυπη μάθηση, gamification, κίνητρα 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή, με το Web και τις βασικές αρχές της ανοικτότητας, της καθολι-

κότητας και της διαφάνειας, οι τρόποι με τους οποίους η γνώση αποκτιέται, μοιράζε-

ται και αποτιμάται έχουν μετασχηματιστεί και οι ευκαιρίες για βαθύτερη μάθηση έ-

χουν διευρυνθεί. Το ανοιχτό Web επιτρέπει την αύξηση της πρόσβασης σε πληροφο-

ρίες και παρέχει τη δυνατότητα και πολλούς νέους τρόπους για μάθηση και καλλιέρ-

γεια νέων δεξιοτήτων. Μάθηση δεν είναι μόνο ‘seat time’ μέσα στα σχολεία, αλλά 

εκτείνεται σε πολλαπλά περιβάλλοντα (online και off-line), περιλαμβάνει εμπειρίες 

και αλληλεπιδράσεις, και αξιοποιεί ανοικτά εργαλεία, πόρους και διεργασίες. Δεν εί-

ναι μόνο ατομική έννοια, αλλά είναι περιεκτική, κοινωνική, άτυπη, συμμετοχική, δη-

μιουργική και δια βίου. Και δεν αρκεί να σκεφτούμε τη μάθηση απλά ως κατανάλω-

ση, αλλά αντίθετα οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της δια βί-

ου μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα open badges/ανοικτά σήματα/ετικέτες ποιότητας 

μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη μάθηση ενεργώντας ως γέφυρα μεταξύ 
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διαφορετικών πλαισίων και καθιστώντας τα εναλλακτικά κανάλια μάθησης, τις δεξιό-

τητες και τα είδη μάθησης πιο βιώσιμα και λειτουργικά. 

Στην παρούσα εργασία μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται διερεύνηση της 

έννοιας και των χαρακτηριστικών των open badges, καθώς και των δυνατοτήτων α-

ξιοποίησής τους στην εκπαίδευση. 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά των badges 

Badge  

Σύμφωνα με το Dictionary.com το badge/σήμα ορίζεται ως «ένα ειδικό ή διακριτικό 

σήμα, συμβολικό, ή συσκευή, που φοριέται ως σύμβολο της υποταγής, της ένταξης, της 

εξουσίας, ενός επιτεύγματος, κλπ», ενώ σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελλη-

νικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ. (Ίδρυμα Μανόλη Τρια-

νταφυλλίδη): σήμα = οπτική ή ακουστική ένδειξη συμφωνημένη και κοινά αποδεκτή, η 

οποία με την πληροφορία που παρέχει αποβλέπει: 1. στη γρήγορη αναγνώριση και διά-

κριση: α. ειδικότητας, στρατιωτικού σώματος κτλ. β. σωματείων, ομάδων, κομμάτων, 

ιδρυμάτων, σχολών κτλ.| μικρό αντικείμενο που φέρει παράσταση και το οποίο συνήθ. 

καρφώνεται στο πέτο γ. επιχειρήσεων και προϊόντων δ. ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής 

εκπομπής 2. στην επικοινωνία, με την εκπομπή ενός σύντομου και σαφούς μηνύμα-

τος: α. τα σήματα της τροχαίας. β. στην υπηρεσιακή γλώσσα, μήνυμα ή διαταγή που με-

ταδίδεται κυρίως με μηχανικά μέσα, γ. (ηλεκτρον.) η ένδειξη επαφής του δέκτη με τον 

πομπό.  

Digital Badge 

Ένα digital badge/ψηφιακό σήμα είναι μια online/διαδικτυακή καταγραφή επιτευγ-

μάτων, που ιχνηλατεί την αλληλεπίδραση του παραλήπτη με την κοινότη-

τα/οργανισμό που εξέδωσε το badge και την εργασία που χρειάστηκε να συμπληρώ-

σει για να το αποκτήσει. Τα digital badges μπορούν να υποστηρίξουν περιβάλλοντα 

συνδεδεμένης μάθησης (connected learning) με την παρακίνηση για μάθηση και τη 

σηματοδότηση του επιτεύγματος, τόσο μέσα σε συγκεκριμένες κοινότητες μάθησης 

όσο και σε ευρύτερες κοινότητες και οργανισμούς (Erin Knight White Paper, 2012; 

Mozilla Support, 2016). 

Open badge 

Ένα «ψηφιακό σήμα» είναι μια online αναπαράσταση μιας δεξιότητας που έχει απο-

κτήσει κάποιος. Ένα open badge/ανοικτό σήμα προχωράει αυτήν την έννοια ένα βή-

μα παραπέρα, καθώς επιτρέπει να επαληθεύονται οι ικανότητές, τα ενδιαφέροντα και 

τα επιτεύγματα του κατόχου μέσα από αξιόπιστους οργανισμούς, αποδίδοντας τις 

πληροφορίες αυτές στο αρχείο εικόνας-σήμα/badge image, με κωδικοποίηση των με-

ταδεδομένων για μελλοντική πρόσβαση και αναθεώρηση. Επειδή το σύστημα βασίζε-

ται σε ένα ανοικτό πρότυπο (το Mozilla OBI), μπορεί να συνδυάσει πολλαπλά σήμα-
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τα από διαφορετικούς εκδότες και να «αφηγηθεί» όλη την ιστορία των επιτευγμάτων 

των κατόχων τους - τόσο online όσο και off-line.  

Τα open badges είναι (Mozilla Support, 2016):  

• Δωρεάν και ανοιχτά (Free and open): Τα Mozilla Open Badges δεν είναι ιδιόκτη-

τα. Είναι ελεύθερο λογισμικό και ένα ανοιχτό τεχνικό πρότυπο που κάθε οργανι-

σμός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει, να εκδώσει και να επαλη-

θεύσει τα ψηφιακά σήματα/digital badges. 

• Κινητά/μεταφέρσιμα (Transferable): Αφού ο χρήστης συλλέξει badges από πολ-

λαπλές πηγές - online και off-line - σε ένα ενιαίο σακίδιο (Mozilla backpack), στη 

συνέχεια μπορεί να εκθέσει τις δεξιότητες και τα επιτεύγματά του στο προφίλ του 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστοσελίδες και αλλού.  

• Στοιβαζόμενα (Stackable): Από όπου και αν έχουν εκδοθεί, από έναν οργανισμό ή 

περισσότερους, τα badges μπορεί να στοιβάζονται για να πουν την πλήρη ιστορία 

των δεξιοτήτων και επιτευγμάτων του κατόχου τους. 

• Τεκμηριωμένα (Evidence-based): Τα badges είναι πλούσια σε πληροφορίες. Κάθε 

badge έχει σημαντικά μεταδεδομένα τα οποία είναι κωδικοποιημένα στην ίδια ει-

κόνα του σήματος και συνδέονται με τον εκδότη και τα κριτήρια ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία κατοχής.  

Στα ελληνικά ο όρος συναντάται συχνά και ως «ετικέτες ποιότητας», κάτι που συ-

νάδει με τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των badges, όπως περιγράφονται στην 

παρούσα εργασία. 

Badge System Framework: Mozilla OBI 

Μέχρι σήμερα το πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη των badges προ-

σφέρει η Mozilla Open Badges Infrastructure (OBI), η οποία δημοσιεύει ένα πρότυπο 

διαλειτουργικότητας (Mozilla, 2013; The Mozilla Foundation, Peer 2 Peer University 

& The MacArthur Foundation, 2012). Ωστόσο κι άλλα συστήματα αναδύονται με πα-

ρόμοιους στόχους και προσεγγίσεις [π.χ. Credly (https://credly.com/) και Badgestack 

(http://demo.badgestack.net/)], γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχώς αυξανόμενη 

επιρροή των badges.  

Το ΟΒΙ βασίζεται σε στρατηγικές ανοιχτού λογισμικού και έχει ως στόχο να παρέχει 

ένα δομημένο περιβάλλον, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά των ανοιχτών ψηφιακών 

badges, για την αναγνώριση τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης μάθησης. Το πλαί-

σιο αυτό περιλαμβάνει: 

• Badges/σήματα (που πιστοποιούν δεξιότητες, ενδιαφέροντα, ιδιότητες και επι-

τεύγματα), 

• αξιολόγηση (αξιολόγηση των δεξιοτήτων, προσδιορισμός των δραστηριοτή-

των προκειμένου να αποδοθεί ένα badge, στοιχεία μάθησης και ανάπτυξη δε-

ξιοτήτων), 
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• υποδομή (υποστήριξη, πλατφόρμα για τον έλεγχο, τη δυνατότητα μεταφοράς, 

τη δημιουργία και τη συλλογή των ψηφιακών badges, με τα συναφή μεταδε-

δομένα) 

Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, ένας εκπαιδευόμενος εκπληρώνει τα κριτή-

ρια για να κερδίσει το σήμα/badge είτε παρακολουθώντας μαθήματα, είτε περνώντας 

μια εξέταση ή κριτική (review) είτε ολοκληρώνοντας άλλες δραστηριότητες. Ο εκδό-

της επαληθεύει ότι οι προδιαγραφές πληρούνται και αποδίδει το σήμα/badge, διατη-

ρώντας ένα αρχείο με μεταδεδομένα. Αυτά τα μεταδεδομένα περιλαμβάνουν το όνο-

μα του εκδότη, διεύθυνση e-mail του παραλήπτη/εκπαιδευόμενου, μια σύνδεση με τα 

κριτήρια, καθώς και μια σύντομη περιγραφή του badge. Μπορεί επίσης να περιλαμ-

βάνονται και άλλες λεπτομέρειες, όπως η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία λήξης 

ή μια υπερσύνδεση με τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη χορήγηση του σήματος.  

Παράλληλα, η Mozilla χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα έκδοσης των badges ανοικτού 

κώδικα που ονομάζεται Open Badger και ένα προσωπικό ηλεκτρονικό χαρτοφύλακα 

(e-portfolio) που ονομάζεται Backpack Mozilla. Ο εκπαιδευόμενος «ωθεί» το badge 

στο "σακίδιο", όπου αυτό αποθηκεύεται μαζί με badges από άλλους εκδότες. Οι χρή-

στες του Mozilla Badge Backpack μπορούν να επιλέξουν να κρατήσουν τα badges 

τους ιδιωτικά ή να εμφανίσουν μέρος ή όλα σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, σε μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης, σε πλατφόρμες ή δίκτυα. Έτσι, το σύστημα παραμένει ανοικτό 

και αποκεντρωμένο, για να υποστηρίξει οποιοδήποτε είδος μάθησης, όπου κι αν συμ-

βαίνει, και δίνει παράλληλα σε κάθε μαθητή/χρήστη τον πλήρη έλεγχο.  

Εκδότες των badges 

Οι οργανισμοί που εκδίδουν badges προέρχονται από διάφορους τομείς και μεγέθη. 

Περιλαμβάνουν τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες, 

βιομηχανικές ενώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρίες και ομάδες που ενδιαφέρονται για 

την επαγγελματική ανάπτυξη. Μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον να καταστήσουν τα 

badges τους κοινόχρηστα και διαλειτουργικά σε ευθυγράμμιση με το Mozilla Open 

Badges Infrastructure (ΟΒΙ).  

Xρήση των badges 

Τα badges μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη μάθηση ενεργώντας ως γέ-

φυρα μεταξύ διαφορετικών πλαισίων μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων. Μπορεί να 

χορηγηθούν για ένα δυνητικά απεριόριστο σύνολο ατομικών δεξιοτήτων, ανεξάρτητα 

από το πού αναπτύχθηκε κάθε δεξιότητα, και η συλλογή των badges μπορεί να χρη-

σιμεύσει ως ένα εικονικό βιογραφικό των ικανοτήτων και προσόντων. Πιο συγκεκρι-

μένα, τα badges υποστηρίζουν (The Mozilla Foundation, Peer 2 Peer University & 

The MacArthur Foundation, 2012; Gibson, Ostashewski, Flintoff, Grant & Knight, 

2015): 
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 Τη σύλληψη και «μετάφραση» της μάθησης σε όλα τα περιβάλλοντα, καθώς αποτυ-

πώνουν τη μαθησιακή διαδρομή και σηματοδοτούν τα επιτεύγματα. Τα badges 

περιγράφουν και αντιπροσωπεύουν ένα πιο ευρύ και συγκεκριμένο σύνολο δεξιο-

τήτων και ιδιοτήτων που αποκτώνται κατά μήκος της διαδρομής μάθησης, καθώς 

επίσης και το περιεχόμενο και τη σειρά με την οποία αυτές (οι δεξιότητες) πρέπει 

να αποκτηθούν. 

 Την ενθάρρυνση και την παροχή κινήτρων για τη συνεχή δέσμευση στη μαθησιακή 

πορεία. Η χορήγηση των badges μπορεί παρέχει εγγενή ανατροφοδότηση ή να 

χρησιμεύσει ως ορόσημο ή/και ανταμοιβή καθ 'όλη τη μαθησιακή εμπειρία για να 

ενθαρρύνει τη συνεχή δέσμευση του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, τα badges θα 

μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως κλειδιά για να ωθήσουν τους εκπαιδευόμενους 

να συνειδητοποιήσουν και να επιτύχουν νέα επίπεδα δεξιοτήτων και μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, τα badges υποστηρίζουν την καινοτομία και 

ευελιξία, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτυπωθεί ένα ευρύ φάσμα 

δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συχνά απουσιάζουν από την επί-

σημη τυπική εκπαίδευση, όπως οι δεξιότητες του 21ου αιώνα.  

 Την αναγνώριση και την ενίσχυση των υφιστάμενων κοινωνικών πτυχών της άτυ-

πης μάθησης. Τα badges μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο κοινωνικού κεφαλαί-

ου και ως μηχανισμοί για την ανάπτυξη και προώθηση της επαγγελματικής ταυτό-

τητας και της φήμης μέσα σε μια κοινότητα, αλλά και για τη δημιουργία κοινότη-

τας συναδέλφων/peers ή πρακτικής. Μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας σχημα-

τισμού και ανάπτυξης μιας κοινότητας οφείλεται στο ότι τα badges μπορούν να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν συναδέλφους με παρόμοια ενδιαφέροντα ή 

μέντορες που θα τους βοηθήσουν να κατακτήσουν τις δεξιότητες που στερούνται.  

Προσφερόμενες δυνατότητες αξιοποίησης στην εκπαίδευση 

Ως συμπλήρωμα στην τυπική εκπαίδευση, τα badges μπορούν να παρέχουν ένα νέο 

δρόμο για συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση, καθώς υποστηρίζουν και αναγνω-

ρίζουν τη γνώση και τις δεξιότητες που προέρχονται από προσωπική πρωτοβουλία 

και έρευνα, από την εμπειρία σε ομάδες και από άλλες μορφές άτυπης μάθησης. 

Τρεις φαίνεται να είναι οι βασικές προσφερόμενες δυνατότητες των badges στην εκ-

παίδευση (Ahn, Pellicone & Butler, 2014; Gibson, Ostashewski, Flintoff, Grant & 

Knight, 2015):  

- Τα badges ως κίνητρο για συμπεριφορά 

- Τα badges ως παιδαγωγικό εργαλείο 

- Τα badges ως πιστοποιητικό. 

Τα badges ως κίνητρο για συμπεριφορά 

Ίσως το πιο συζητημένο πλαίσιο αναφορικά με τα σήματα/badges είναι αυτό: τα 

badges ως κίνητρο για τη συμπεριφορά. Ένας τρόπος για να τοποθετήσουμε τη χρήση 

των badges στην εκπαίδευση είναι ως μια μέθοδο του Gamification. Ως Gamification 

ορίζεται η χρήση στοιχείων από το σχεδιασμό ενός παιχνιδιού σε nongame πλαίσια 
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(Deterding et al., 2011). Τυπικά παραδείγματα χρήσης στοιχείων από τα παιχνίδια 

είναι: η χρήση βαθμών/σκορ, η χρήση επιπέδων, η χρήση σημείων και τρόπων που 

παρακινούν τους παίκτες να συνεχίσουν σε ένα παιχνίδι. Ένα βασικό στοιχείο από το 

πεδίο του Gamification που αξιοποιείται στην περίπτωση αυτή είναι ότι ένας εξωτε-

ρικός δείκτης, όπως ένα σήμα/badge, μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για να εν-

θαρρύνει τα άτομα να συμμετέχουν, να ενεργούν ή να αναλάβουν tasks (Zicherman 

και Cunningham, 2011). 

Αρκετές μελέτες των online κοινοτήτων εκκινώντας από το πλαίσιο του Gamification 

επιδιώκουν να εξηγήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, προσθέτοντας badges σε 

ένα σύστημα, παροτρύνεται η αυξημένη συμμετοχή ή η θετική συμπεριφορά 

(Anderson et al, 2013; Farzan et al, 2008). Οι μελέτες σε γενικές γραμμές συνδέουν 

την παρουσία των badges και άλλων μηχανισμών παροχής κινήτρων για την αύξηση 

της συμμετοχής των χρηστών σε μια ποικιλία από online κοινότητες που κυμαίνονται 

από δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα (όπως το Stack Exchange (Mamykina et al., 2011)) 

έως διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην τάξη (Denny, 2013; Hummel 

et al, 2005). Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το εάν η εισαγωγή των εξωγε-

νών κίνητρων θα μπορούσε να αναστείλει την εσωτερική εμπλοκή σε δραστηριότητες 

μάθησης (Deci, 1972). Η πρόσφατη έρευνα για τα badges στην εκπαίδευση με πλατ-

φόρμες δείχνει ότι υπάρχουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών, το 

προγενέστερο κίνητρο και το επίπεδο των γνώσεων, και τα είδη των σημάτων που οι 

άνθρωποι επιδιώκουν. Για παράδειγμα, οι Abramovich, Schunn, and Higashi (2013) 

διαπίστωσαν ότι τα badges είχαν διαφορετικούς συσχετισμούς με τα κίνητρα των μα-

θητών χαμηλής απόδοσης και  μαθητών υψηλής απόδοσης. 

Τα badges ως παιδαγωγικό εργαλείο 

Τα open badges, ως ψηφιακό εργαλείο, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν μοναδικό 

ρόλο στην προώθηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Σε συστήματα όπου τα badg-

es είναι ορατά στον εκπαιδευόμενο μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένας τρόπος για να 

απεικονίσουν την πορεία εκμάθησης του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων, να 

καθοδηγήσουν ή να παράσχουν «σκαλωσιές» στους εκπαιδευόμενους μέσω μιας δια-

δικασίας (Guzdial, 1994; Pea, 2004; Quintana et al, 2004) ή να αποτελέσουν μια μορ-

φή ανατροφοδότησης από το σύστημα (Antin & Churchill, 2011). Η παραδοσιακή 

χρήση σημάτων σε προγράμματα προσκοπισμού δίνει ένα παράδειγμα του πώς τα 

badges χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο ως ένας χάρτης πορείας των διαθέσι-

μων δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων, καθιστώντας γνωστές ποιες δραστηριότητες 

είναι διαθέσιμες για αυτούς που θα συνεχίσουν, ενώ εξακολουθούν να επιτρέπουν την 

ελευθερία της επιλογής που συνδέεται με την άτυπη μάθηση (Ahn, Pellicone & 

Butler, 2014; Jarman, 2005). Τα badges μπορούν επιπλέον να σχεδιαστούν ώστε  να 

παρακινήσουν για συγκεκριμένες θετικές συμπεριφορές μάθησης (Ahn, Pellicone & 

Butler, 2014; Joseph, 2012). 

Τα badges έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να υπογραμμιστεί η αξία συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων μάθησης, όπως η συζήτηση και η αξιολόγηση από ομότιμους/peers, 
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ως προαπαιτούμενων για να αποδοθεί ένα badge (Kriplean, Beschastnikh, & 

McDonald, 2008). Στη θεώρηση των badges ως παιδαγωγικού εργαλείου είναι χρήσι-

μο να οριοθετηθούν οι λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει ένα badge στη διαδικα-

σία της μάθησης. Για παράδειγμα, καλά σχεδιασμένα badges μπορούν να χρησιμεύ-

σουν: ως σημαίνοντα του ποιες γνώσεις και δεξιότητες εκτιμώνται και έχουν αξία (are 

valued), ως guideposts/δείκτες ώστε να βοηθήσουν τους σπουδαστές στο σχεδιασμό 

μιας μαθησιακής πορείας, αλλά και ως «μηχανισμοί κατάστασης» (status 

mechanisms) στη μαθησιακή διαδικασία (Ahn, Pellicone & Butler, 2014). Ωστόσο, η 

διαδικασία της μάθησης απαιτεί επίσης την ανθρώπινη δράση, όπως την καθοδήγηση 

από έναν δάσκαλο ή μέντορα, με τρόπους που ένα ψηφιακό badge από μόνο του δεν 

μπορεί να επιτύχει (Pea, 2004). 

Τα badges ως πιστοποιητικό 

Αν τα badges είναι σε θέση ευρέως να εδραιωθούν ως αξιόπιστες πιστοποιήσεις, θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να σχεδιάσουν τη δική τους πορεία προς 

τη μάθηση, επιδιώκοντας έργα και εμπειρίες που οι ίδιοι επιλέγουν (Educause, 2012). 

Ένα μεγάλο μέρος της ρητορικής γύρω από τα open badges ως σύστημα πιστοποίη-

σης αναγνωρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος της μάθησης λαμβάνει χώρα σε μη τυπικά ή 

άτυπα πλαίσια. Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών βιομηχανικών χωρών 

είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένα για να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν 

με αυτόν τον τρόπο (Werquin, 2008) και δυνητικά τα open badges μπορούν να απο-

δώσουν πιστοποιήσεις σε εναλλακτικές μορφές μαθησιακών εμπειριών (Ahn, Pelli-

cone & Butler, 2014).  

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή των badges είναι η δυνατότητα να αποδώσουν λεπτο-

φυείς (finer-grained) δεξιότητες, γνώσεις και status (Ahn, Pellicone & Butler, 2014; 

Gibson, Ostashewski, Flintoff, Grant & Knight, 2015). Με τη λογική αυτή φαίνεται 

να συμφωνεί και η ελληνική απόδοση του όρου ως «ετικέτες ποιότητας». Ένα χαρα-

κτηριστικό ενός επίσημου πιστοποιητικού, όπως το πτυχίο ή το δίπλωμα, είναι ότι 

αυτό σηματοδοτεί μια αφηρημένη πληροφορία σχετικά με το τι ο δυνητικός π.χ. ερ-

γαζόμενος (δηλ. ο κάτοχος του πτυχίου) γνωρίζει και μπορεί να κάνει, αλλά ο βαθμός 

δεν μπορεί να επικοινωνήσει με βεβαιότητα τις συγκεκριμένες δεξιότητες που έχει το 

άτομο αυτό (Arkes, 1999; Bills, 2003). Για τους υποστηρικτές της εισαγωγής των 

badges στον τομέα της εκπαίδευσης, τα δυνητικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την 

παροχή πιστοποίησης που μπορεί να αντανακλά τις δεξιότητες ή την εμπειρία ενός 

ατόμου. Τα badges, επομένως, θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν ένα μέσο για τη 

βελτίωση ζητημάτων πολύπλοκων πληροφοριών που συνδέονται με τις παραδοσιακές 

πιστοποιήσεις.  

Πράγματι, μία δυνατότητα για τα συστήματα έκδοσης badges είναι να δημιουργηθεί 

ένα εναλλακτικό ή συμπληρωματικό σύστημα δίπλα στις παραδοσιακές πιστοποιή-

σεις (Mozilla Foundation, Peer 2 Peer University & MacArthur Foundation, 2012). Οι 

επίσημες πιστοποιήσεις από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική ζωή, καθώς σηματοδοτούν τις δυ-
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νητικές γνώσεις και δεξιότητες στους άλλους (Bills, 2003), οι οποίοι χρησιμοποιούν 

αυτά τα πιστοποιητικά για να επιλέξουν ή να πάρουν αποφάσεις σχετικά και να αξιο-

λογήσουν τους κατόχους τους (Arkes, 1999). Τα πιστοποιητικά θα μπορούσαν επίσης 

να θεωρηθούν ως μηχανισμοί για τη διαστρωμάτωση του πληθυσμού σε ομάδες 

(Baker, 2011) ή ως ένας τρόπος για τη διατήρηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και 

οικονομικών ανισοτήτων (Bills, 2003).  

Προβληματισμοί ωστόσο εγείρονται αναφορικά με τις διαδικασίες, κοινωνικές αλλη-

λεπιδράσεις και πολιτιστικές εξελίξεις που πρέπει να συμβούν πριν τα badges συνδε-

θούν με την οικονομική και κοινωνική απόδοση, όπως επίσης και με τις διαδικασίες 

θεσμοθέτησης των badges ως πιστοποιητικών που θα αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό 

άτυπες μαθησιακές εμπειρίες (Ahn, Pellicone & Butler, 2014). 

Συμπεράσματα 

Τα badges έχουν ήδη εισέλθει δυναμικά στο χώρο της εκπαίδευσης διεθνώς, καθώς 

προτείνονται ως ένας εναλλακτικός τρόπος υποστήριξης και αναγνώρισης των γνώ-

σεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί άτυπα μέσα από διάφορα μαθησιακά 

περιβάλλοντα, καταστάσεις και εμπειρίες. Προβληματισμοί αναφορικά με την εγκυ-

ρότητα και την αξιοπιστία χορήγησης ενός σήματος, αλλά και της παιδαγωγικής διά-

στασης της χρήσης τους (π.χ. ως μέσου ανάπτυξης κινήτρων) διατυπώνονται ήδη από 

τους ερευνητές και τους χρήστες. Ανοίγεται, λοιπόν, νέο πεδίο για μελλοντικές έρευ-

νες αναφορικά με την αξιοποίηση των badges στην εκπαίδευση, τις προϋποθέσεις 

παιδαγωγικής αξιοποίησή τους και τη σημασία τους στο δρόμο της αναγνώρισης της 

άτυπης μάθησης.  
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Περίληψη 

Στόχος της έρευνας αποτελεί η μελέτη του τρόπου απεικόνισης της κινητικής αναπη-

ρίας σε μυθιστορήματα νεανικής λογοτεχνίας. Στο πρώτο μέρος της,  αναπτύσσεται 

το θεωρητικό πλαίσιο της αναπηρίας και επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

πάνω στις έρευνες - διεθνείς και ελληνικές - που εξετάζουν τον τρόπο απεικόνισης 

των ηρώων με κινητικές αναπηρίες στην παιδική λογοτεχνία. Στο δεύτερο μέρος, πα-

ρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, δηλαδή, η στάση των κοινωνικών θεσμών 

(οικογένεια, κοινωνικός περίγυρος, συνομήλικοι, σχολείο, πολιτεία) απέναντι στα ά-

τομα με κινητικές αναπηρίες, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υπό μελέτη μυθιστορήμα-

τα. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι κοινωνιολογικού περιεχομένου, και για τον προσ-

διορισμό των χαρακτηριστικών της, χρησιμοποιείται η ποιοτική μορφή της Ανάλυσης 

Περιεχομένου. Υλικό της έρευνας αποτελούν κοινωνικά μυθιστορήματα ελληνικής 

νεανικής λογοτεχνίας τα οποία περιλαμβάνουν ήρωες με κινητικές αναπηρίες άνω και 

κάτω άκρων. 

Λέξεις-κλειδιά: κινητική αναπηρία, κοινωνικοί θεσμοί, μυθιστόρημα, νεανική λογο-

τεχνία 

Εισαγωγή 

Η νεανική λογοτεχνία γενικότερα, αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς 

τρόπους για τη μετάδοση αξιών και στάσεων στα παιδιά και στους εφήβους. Τα βι-

βλία που μελετώνται στην παρούσα έρευνα, όμως, φέρουν μια επιπρόσθετη ευθύνη 

απέναντι στην κοινωνία καθώς αποτελούν ισχυρό φορέα ιδεολογικών μηνυμάτων που 

άλλοτε έχουν ως στόχο την εδραίωση και άλλοτε την αναθεώρηση των κυρίαρχων 

κοινωνικών δομών και της κατηγοριοποίησης των ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε 

αυτές. Αυτό, λοιπόν, που κάνει επικίνδυνα τα νεανικά βιβλία με θέμα την αναπηρία, 

σύμφωνα με τον Solis (2004), είναι η τάση τους να εδραιώνουν κοινωνικές κατα-

σκευές όπως είναι η έννοια όπως είναι η έννοια της αναπηρίας και της «φυσιολογικό-

τητας» ως αυθεντικές και άρα αδιαμφισβήτητες. Βάσει αυτών των θέσεων, λοιπόν, η 

αναθεώρηση της έννοιας της αναπηρίας μέσω της λογοτεχνίας αποκτά ζωτική σημα-

σία κυρίως στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία η οποία καταβάλλει πρώιμες προσπά-

θειες να αποδεχθεί τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες και να τα ενσωματώσει στους 

κόλπους της. 

Στόχος της παρούσας έρευνας, σύμφωνα με τον παραπάνω προβληματισμό, αποτέλε-

σε η μελέτη του τρόπου απεικόνισης της κινητικής αναπηρίας σε μυθιστορήματα νεα-

νικής λογοτεχνίας. Ειδικότερα, ερευνώνται τα συναισθήματα, οι ψυχολογικές διακυ-
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μάνσεις και οι γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι έφηβοι 

πρωταγωνιστές και οι οικογένειές τους λόγω της κινητικής αναπηρίας. Στόχος, επί-

σης, είναι να αναλυθούν οι στάσεις των συνομηλίκων αλλά και της ευρύτερης κοινω-

νίας καθώς και ο τρόπος που αυτές επηρεάζουν τη διαμόρφωση της αυτοεικόνας των 

ηρώων. Τέλος, εξετάζεται και η θέση του σχολείου και της πολιτείας στη ζωή του 

εφήβου, κατά πόσο δηλαδή αποτελούν αρωγοί ή τροχοπέδη στην κινητική αναπηρία 

του. 

Η έρευνα διαρθρώνεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το θεωρητικό 

πλαίσιο της αναπηρίας και αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται τα ευρήματα 

της έρευνας σε σχέση με τους στόχους, τα ερωτήματα και το θεωρητικό πλαίσιο που 

έχει οριστεί. 

Νεανική λογοτεχνία και αναπηρία 

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 

Στα παλαιότερα μυθιστορήματα της ελληνικής νεανικής λογοτεχνίας (μέχρι το 1985 

περίπου), η αναπηρία παρουσιάζεται με έναν αρκετά στερεοτυπικό τρόπο. Για παρά-

δειγμα, στην έρευνα της Μαλαμίδου (1987), όπου εξετάζονται οι αντιλήψεις για τα 

άτομα με αναπηρίες, όπως αυτές απεικονίζονται στα ελληνικά αλφαβητάρια του 19ου 

αιώνα, τα στοιχεία μελέτης είναι εντελώς αποθαρρυντικά. Παρουσιάζονται εικόνες 

απόρριψης, εκμετάλλευσης, γελοιοποίησης, οίκτου και φιλευσπλαχνίας απέναντι 

στους πρωταγωνιστές. Ένα ακόμη παράδειγμα αρνητικής απεικόνισης του παιδιού με 

αναπηρία εντοπίζεται στην εργασία του Γεράσιμου Ρηγάτου (1989) «Το άρρωστο και 

κακοποιημένο παιδί στη λογοτεχνία (1922-1988)». Ο ερευνητής φαίνεται να θεωρεί 

φυσικό μέσα στην έννοια «άρρωστο» να περιλάβει και τα παιδιά με αναπηρίες (Ρηγά-

τος, 1989). Με βάση το λογοτεχνικό υλικό που μελέτησε, θεωρεί ότι το «μειονεκτι-

κό» παιδί προκαλεί την πλήρη απόρριψη, αφού έχει να αντιμετωπίσει ένα εχθρικό 

κοινωνικό περιβάλλον (Ρηγάτος, 1989: 167, 182-183). 

Στα πιο σύγχρονα μυθιστορήματα ελληνικής νεανικής λογοτεχνίας (από το 1985 και 

εφεξής) αίρονται ως επί το πλείστον οι προκαταλήψεις. Τα βιβλία χρησιμοποιούν 

σύγχρονες αφηγηματικές τεχνικές και η αναπαράσταση της αναπηρίας συνάδει με τις 

σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με το θέμα αυτό (Λίβα, 2005). Η κινητι-

κή αναπηρία, δηλαδή, είναι απαλλαγμένη από στερεοτυπικές αντιλήψεις (Κάργα, 

2008) και παρουσιάζεται με ευαισθησία, ρεαλισμό και συναίσθηση της κατάστασης 

(Σουνιάδη, 1999). Ταυτόχρονα, απουσιάζει ο ηθικοδιδακτισμός και η μοιρολατρία 

που διέκριναν τα μυθιστορηματικά έργα προγενέστερων ετών (Σουνιάδη, 1999). 

Οι ήρωες με κινητική αναπηρία απεικονίζονται ρεαλιστικά και παρουσιάζονται ως 

«φυσιολογικά» παιδιά ανάμεσα στους συνομηλίκους τους (Σουνιάδη, 1999; Ντόβα, 

2012: 94). Στα σύγχρονα νεανικά λογοτεχνικά έργα δεν εντοπίζονται εικόνες απομό-
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νωσης και περιθωριοποίησης από τον οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον (Μάλ-

μου, 1999). 

Η συμμετοχή των δυο γονέων στην ανατροφή του παιδιού με κινητική αναπηρία είναι 

σχεδόν ισότιμη. Ο ρόλος των γονιών όμως, φαίνεται να αντικατοπτρίζει το στερεότυ-

πο της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας: η μητέρα είναι εκείνη που ενδιαφέρεται 

περισσότερο για την καθημερινή φροντίδα (Παπαδάτος, 1997: 726-739; Ντόβα, 2012: 

97). Βρίσκεται πάντα ή σχεδόν πάντα δίπλα στον πρωταγωνιστή και επωμίζεται εξ’ 

ολοκλήρου την ανατροφή του και την ψυχολογική του υποστήριξη (Ντόβα, 2012: 

97). Εξ’ ανάγκης, παραμελεί τον εαυτό της, θυσιάζει τον ελεύθερο χρόνο της και α-

πομονώνεται από τον μέχρι πρότινος κοινωνικό περίγυρό της (Παπαδάτος, 1997: 726-

739). Αντίθετα, ο πατέρας κατέχει τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης στην πλοκή 

(ορισμένες φορές είναι παντελώς απών) και αναλαμβάνει κυρίως βοηθητικούς ρόλους 

(Παπαδάτος, 1997: 726-739; Σουνιάδη, 1999; Ντόβα, 2012: 97). Ορισμένες φορές, 

όμως, παρουσιάζεται ως αδιάφορος, εχθρικός και απορριπτικός (Παπαδάτος, 1997: 

726-739; Σουνιάδη, 1999). Τα αδέρφια των πρωταγωνιστών διακατέχονται από ποι-

κίλα συναισθήματα (Σουνιάδη, 1999), με κυρίαρχα αυτά της ντροπής, ενοχής και ζή-

λιας (Παπαδάτος, 1997: 726-739). 

Η στάση του κοινωνικού περίγυρου απέναντι στους πρωταγωνιστές είναι η στερεοτυ-

πική στάση που διατηρεί η κοινωνία απέναντι στη θέα ενός παιδιού με κινητικές ανα-

πηρίες. Το εύρος των συναισθημάτων του κυμαίνεται από την αμηχανία, τον οίκτο 

και τον χλευασμό ως την αποστροφή (Ντόβα, 2012: 98). Η στάση των συνομηλίκων, 

αντίστοιχα, κλιμακώνεται από τον οίκτο, την περιφρόνηση, την περιέργεια, την κο-

ροϊδία, ακόμη και την εκδίκηση (Παπαδάτος, 1977: 726-739). Σε ορισμένες περιπτώ-

σεις, βέβαια, όπως παρατηρεί ο Παπαδάτος (1997: 726-739), αναπτύσσονται φιλικές 

σχέσεις και σχέσεις αλληλοβοήθειας, κυρίως όμως στην εφηβική ηλικία και πάντα 

μεταξύ παιδιών διαφορετικού φύλου. Φυσικά, αλληλοκατανόηση και συμπαράσταση 

αναπτύσσεται μεταξύ παιδιών με κινητικές αναπηρίες (Παπαδάτος, 1997: 726-739; 

Σουνιάδη, 1999) και δημιουργούνται φιλίες ακόμα και μεταξύ μη συνομήλικων ηρώ-

ων (Ντόβα, 2012: 98). 

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διεθνή χώρο 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά καιρούς, διεξήχθησαν διάφορες έρευνες στις οποίες έγινε 

προσπάθεια συγκέντρωσης και ταξινόμησης παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων που έ-

χουν ως κεντρικό θεματικό τους άξονα αναπηρίες. Τα αποτελέσματα των ερευνών 

συγκλίνουν στην άποψη ότι τα παλαιότερα παιδικά βιβλία (μέχρι τη δεκαετία του 

1980) συνήθως στερούνται λογοτεχνικής ποιότητας (Heim, 1994: 139-142) και μετα-

χειρίζονται την αναπηρία με έναν εξωπραγματικό, ουτοπικό τρόπο. Ταυτόχρονα οι 

συγγραφείς επιλέγουν να προβάλλουν μόνο τα στερεότυπα που η κοινωνία αποδίδει 

στα άτομα με αναπηρίες (Heim, 1994: 139-142). Τα περισσότερα βιβλία απεικονί-

ζουν τον ήρωα με αναπηρία ως «θύμα» ή «παράσιτο» της κοινωνίας αποδίδοντάς του 

αρνητικούς χαρακτηρισμούς (Ayala, 1999: 103-170). Επιπλέον, δεν είναι λίγα τα παι-
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δικά βιβλία που επικεντρώνονται μόνο στις διαφορές μεταξύ παιδιών με και χωρίς 

αναπηρία και όχι στις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσά τους (Mellon, 1989: 46-47). 

Στα σύγχρονα παιδικά βιβλία τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν. Οι ήρωες με ανα-

πηρία προβάλλονται πιο ρεαλιστικά και προσεγγίζονται με ευαισθησία και συναίσθη-

ση της κατάστασης. Οι περισσότεροι έχουν υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό τους 

ενώ οι συγγραφείς τους αποδίδουν δυνατότητες τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν 

για να πετύχουν στη ζωή τους ό,τι επιθυμούν. Πολλοί από τους πρωταγωνιστές πα-

ρουσιάζονται να συνεισφέρουν θετικά στην οικογένειά τους και μερικοί απ’ αυτούς 

και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται ισότιμα από την 

κοινωνία και φαίνεται να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα, όπως 

ακριβώς και οι συνομήλικοί τους (Dyches et al., 2001: 230-243). Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των παιδιών με και χωρίς αναπηρία χαρακτηρίζο-

νται άλλοτε ως αρνητικού και άλλοτε ως θετικού τύπου (κυρίως μεταξύ συνομηλίκων 

ή οικογένειας). 

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα είναι κοινωνιολογικού περιεχομένου, και για τον προσδιορι-

σμό των χαρακτηριστικών της, χρησιμοποιείται ως μεθοδολογικό εργαλείο η ποιοτική 

μορφή της Ανάλυσης Περιεχομένου. Η Ανάλυση αφορά στις στάσεις του συγγραφέα 

προς τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες, γι’ αυτό και ως μονάδα καταγραφής χρησιμο-

ποιείται το θέμα σε συνδυασμό με το πρόσωπο. Για να κατανοήσουμε βαθύτερα το 

νόημα των μονάδων καταγραφής όμως, θα πρέπει να οριστεί η μονάδα συμφραζομέ-

νων, η οποία στην παρούσα έρευνα αποτελεί το ίδιο το μυθιστόρημα. Επιπρόσθετα, η 

έρευνα χωρίστηκε σε ενότητες μέσα στις οποίες εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν οι 

στάσεις και αντιλήψεις διαφόρων θεσμών απέναντι στο παιδί με κινητική αναπηρία. 

Έτσι, διαμορφώθηκε το σύστημα κατηγοριών το οποίο περιλαμβάνει: τις στάσεις και 

αντιλήψεις των πρωταγωνιστών (π.χ. αίσθημα κατωτερότητας), την οικογένεια (π.χ. 

συναισθηματική κρίση), τον κοινωνικό περίγυρο (π.χ. οίκτος), τους συνομηλίκους 

(π.χ. υποστήριξη), το σχολείο (π.χ. περιθωριοποίηση) και την πολιτεία (π.χ. αποκλει-

σμός). 

Στόχοι έρευνας 

Οι κεντρικοί στόχοι της παρούσας έρευνας είναι δύο. Αφενός, μέσα από το θεωρητι-

κό μέρος, να εντοπιστούν οι στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στα παιδιά με κινητικές 

αναπηρίες και αφετέρου ο τρόπος με τον οποίο οι στάσεις αυτές αντικατοπτρίζονται 

και αποτυπώνονται στην νεανική λογοτεχνία που απευθύνεται κυρίως σε αναγνώστες 

ηλικίας άνω των 12 ετών. 

Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας 

Κινητική αναπηρία και πρωταγωνιστές των μυθιστορημάτων 
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Οι κινητικές αναπηρίες που απεικονίζονται στα υπό μελέτη μυθιστορήματα είναι επί-

κτητες και οφείλονται, κατά κύριο λόγο, σε ατυχήματα (Ζαννάκη-Λιάλιου, 2006; 

Κλιάφα, 2003; Τζώρτζογλου, 1986) και δευτερευόντως σε ασθένειες (Μανθόπουλος, 

1993; Πυλιώτου, 2014). Η αναπηρία, μάλιστα, απεικονίζεται απαλλαγμένη από στε-

ρεοτυπικές αντιλήψεις και οι συγγραφείς την παρουσιάζουν με ρεαλισμό, ευαισθησία 

και συναίσθηση της κατάστασης. Στα μυθιστορήματα, πάντως φαίνεται να αποκτά 

διαφορετικές διαστάσεις στον κάθε πρωταγωνιστή ανάλογα με την προσωπικότητά 

του και το κοινωνικο-οικογενειακό περιβάλλον από όπου προέρχεται. 

Οι πρωταγωνιστές, στην αρχή των μυθιστορημάτων, παρουσιάζονται αρκετά εσω-

στρεφείς, κλεισμένοι στον εαυτό τους χωρίς ενδιαφέροντα και χαρά για ζωή (Μανθό-

πουλος, 1993: 83; Κλιάφα, 2003: 21, 73; Σαλπαδήμου, 2007: 126; Πυλιώτου, 2014: 

56). Οι περισσότεροι έχουν κακή αυτοεικόνα και χαμηλό αυτοσυναίσθημα (Μανθό-

πουλος, 1993: 68-69; Κλιάφα, 2003: 75; Σκορδαλά-Κακατσάκη, 2011: 13, 15, 52). Η 

μειονεξία που αισθάνονται τους προκαλεί αισθήματα κατωτερότητας και ντροπής 

(Κλιάφα, 2003: 128-129, 130, 133; Ζαννάκη-Λιάλιου, 2006: 56, 101) ενώ ενίοτε εκ-

φράζουν ζήλια για τον κοινωνικό τους περίγυρο (Σκορδαλά-Κακατσάκη, 2011: 38). 

Στην εξέλιξη, βέβαια, της πλοκής, παρατηρείται μια αλλαγή στη στάση τους (Μανθό-

πουλος, 1993: 179; Τζώρτζογλου, 1986: 28; Ζαννάκη-Λιάλιου, 2006: 191, 192; Σαλ-

παδήμου, 2007: 60; Πυλιώτου, 2014: 119, 121). Παρουσιάζονται να έχουν θέληση 

και διάθεση να συμμετάσχουν στη ζωή διεκδικώντας τα δικαιώματα που τους ανή-

κουν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας (Τζώρτζογλου, 1986: 105-106; Σαλπαδήμου, 

2007: 119-120, 125; Σκορδαλά-Κακατσάκη, 2011: 26; Πυλιώτου, 2014: 118). 

Κινητική αναπηρία και κοινωνικοί θεσμοί 

Η συνύπαρξη της οικογένειας με την κινητική αναπηρία αποτελεί τροχοπέδη στη συ-

νοχή της και διαταράσσει την ισορροπία των σχέσεών της (Πυλιώτου, 2014: 61). Στα 

μυθιστορήματα που μελετώνται, οι γονείς είναι, συνήθως, οι πρώτοι αποδέκτες της 

διάγνωσης και βιώνουν αρκετές συναισθηματικές διακυμάνσεις. Περνούν, μάλιστα, 

μια σειρά συναισθηματικών σταδίων, ανάλογων με αυτών που βιώνουν οι πρωταγω-

νιστές, μέχρι να αποδεχθούν την αναπηρία του παιδιού τους. 

Η διαχείριση της αναπηρίας, τελικά, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση τόσο για την 

οικογένεια όσο και για τους γονείς. Στα μυθιστορήματα που μελετώνται, τα περισσό-

τερα ζευγάρια διέρχονται μια βραχύχρονη περίοδο κρίσης (Μανθόπουλος, 1993: 89). 

Μέσα σε μια οικογένεια με αναπηρία, οι ρόλοι των μελών της μεταβάλλονται, συνε-

πώς και οι ρόλοι των συζύγων. Η μητέρα κλείνεται στο σπίτι και εγκαταλείπει την 

επαγγελματική και κοινωνική ζωή που μέχρι τώρα είχε διαμορφώσει (Μανθόπουλος, 

1993: 18). Γίνεται υπεύθυνη για πορεία της υγείας του παιδιού της και αναλαμβάνει 

την ψυχολογική στήριξή του. Ο πατέρας, από την άλλη, εργάζεται συνεχώς για να 

μπορεί η οικογένεια να αντεπεξέλθει στις ανάγκες και να εξασφαλίσει καλύτερη ποι-

ότητα ζωής (Μανθόπουλος, 1993: 24-25). Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του 

ζευγαριού είναι ότι οι γονείς ταυτίζουν τις ανάγκες τους με τις ανάγκες του παιδιού 

τους και τελικά παραμελούν τον εαυτό τους (Πυλιώτου, 2014: 43). 
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Στο στενό οικογενειακό κύκλο ανήκουν επίσης και τα αδέρφια. Είναι πρόσωπα άμεσα 

εμπλεκόμενα στο θέμα της αναπηρίας καθώς υφίστανται καθημερινά τον αντίκτυπό 

της. Η παρούσα έρευνα, όμως, έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερες αφού τα αδέρ-

φια δεν παρουσιάζονται αδικημένα αλλά αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους πρωταγω-

νιστές. Οι γονείς δεν έχουν αυξημένες προσδοκίες από αυτά κι έτσι δεν τα επιβαρύ-

νουν με επιπλέον υποχρεώσεις και καθήκοντα. 

Στα μυθιστορήματα που μελετώνται στην παρούσα έρευνα, αποδεικνύεται ότι η έ-

νταξή του πρωταγωνιστή στους κόλπους της κοινωνίας και η αποδοχή της αναπηρίας 

του αποτελούν θέματα αλληλοσχετιζόμενα. Στα υπό μελέτη μυθιστορήματα δεν εντο-

πίζονται πλέον στερεοτυπικές εικόνες απομόνωσης και εγκλεισμού των πρωταγωνι-

στών, όπως συνέβαινε σε λογοτεχνικά έργα προηγούμενων ετών. Οι συγγραφείς, βέ-

βαια, καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοκής, παρουσιάζουν την κοινωνία να περιθωριο-

ποιεί τους ήρωες με αναπηρία, όμως, εκείνοι εμφανίζονται να έχουν τη θέληση και τη 

διάθεση να συμμετάσχουν στη ζωή διεκδικώντας τα δικαιώματα που τους ανήκουν 

ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. 

Η πρώτη επαφή των πρωταγωνιστών με τον κοινωνικό περίγυρο συνδυάζεται με την 

έξοδο από το προστατευμένο περιβάλλον του νοσοκομείου και είναι αρκετά επώδυνη. 

Οι πρωταγωνιστές αντιμετωπίζονται ως κάτι διαφορετικό, εξωπραγματικό, περίεργο 

(Μανθόπουλος, 1993: 66; Κλιάφα, 2003: 49). Ανήκουν σε ένα κατώτερο επίπεδο σε 

σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας και φυσικά ως υποδεέστεροι αξίζουν μόνο 

το χλευασμό και την κοροϊδία (Τζώρτζογλου, 1986: 83; Μανθόπουλος, 1993: 61). Ο 

οίκτος που αισθάνεται η κοινωνία απέναντι στον πρωταγωνιστή με αναπηρία, σε κάθε 

περίπτωση αποτελεί ένα υποκριτικό συναίσθημα και δεν απορρέει από την ευαισθη-

σία και την κατανόηση στα προβλήματα του παιδιού (Τζώρτζογλου, 1986: 15; Κλιά-

φα, 2003: 50; Σαλπαδήμου, 2007: 59, 101). Οι ίδιοι οι ήρωες, όσο δυνατές προσωπι-

κότητες κι αν είναι, ασυνείδητα επηρεάζονται από τις κοινωνικές προκαταλήψεις και 

νιώθουν όλο και περισσότερο να μειονεκτούν σε σχέση με τον περίγυρό τους 

(Τζώρτζογλου, 1986: 89). Υιοθετούν δηλαδή, τις απόψεις του περιβάλλοντός τους και 

ταυτίζονται με αυτές υποτιμώντας τις ικανότητές τους (Σκορδαλά-Κακατσάκη, 2011: 

38). Η μόνη κοινωνική ομάδα που φαίνεται να επιδιώκει τη συναναστροφή μαζί τους 

είναι οι άνθρωποι που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις αναπηρίας (Ζαννάκη-

Λιάλιου, 2006: 33; Πυλιώτου, 2014: 91-92). 

Οι συνομήλικοι εντάσσονται κι αυτοί στον κοινωνικό περίγυρο των πρωταγωνιστών, 

αποτελούν όμως ιδιαίτερη ομάδα καθώς τους ασκούν τεράστια επιρροή. Οι περισσό-

τερες έρευνες παρουσιάζουν τα παιδιά χωρίς αναπηρία να εκδηλώνουν αρνητική συ-

μπεριφορά απέναντι στα παιδιά με κινητική αναπηρία. Η παρούσα έρευνα, όμως, έρ-

χεται να ανατρέψει τις προγενέστερες διαπιστώνοντας ότι η ομάδα των συνομηλίκων 

είναι ευνοϊκά διακείμενη απέναντι στον εκάστοτε ήρωα με κινητική αναπηρία 

(Τζώρτζογλου, 1986: 56-57; Σαλπαδήμου, 2007: 58, 70, 77; Πυλιώτου, 2014: 61-62). 

Σε όλη τη διάρκεια της πλοκής, έχουν υποστηρικτικό ρόλο και δίνουν δύναμη στον 

πρωταγωνιστή να συνεχίσει την προσπάθειά του (Τζώρτζογλου, 1986: 81; Κλιάφα, 
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2003: 134-135; Σαλπαδήμου, 2007: 153; Πυλιώτου, 2014: 114-115). Του φέρονται 

ισότιμα, δεν τον αντιμετωπίζουν μειονεκτικά και δεν υποτιμούν τις ικανότητές του 

(Τζώρτζογλου, 1986: 13; Ζαννάκη-Λιάλιου, 2006: 181). 

Το σχολείο αποτελεί επίσης έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεά-

ζουν τους ήρωες με κινητικές αναπηρίες καθώς είναι ο θεσμός εκείνος όπου συντε-

λείται η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται, όμως, και η δυσκο-

λία στη σχέση σχολείου-πρωταγωνιστών. Στα μυθιστορήματα που μελετώνται στην 

παρούσα έρευνα, η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται από δύσκολη ως ανύπαρκτη (Ζαννά-

κη-Λιάλιου, 2006: 56). Το πρώτο και κυρίαρχο πρόβλημα εστιάζεται στη μετακίνηση 

των παιδιών. Οι κτηριακές υποδομές του σχολείου είναι ακατάλληλες για να υποδε-

χθούν το μαθητή με κινητική αναπηρία (Ζαννάκη-Λιάλιου, 2006: 81, 82, 83; Πυλιώ-

του, 2014: 112). Αλλά και η συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία είναι αρκετά 

δύσκολη καθώς η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου δεν προβλέπει την διευκόλυν-

ση των μαθητών με αναπηρίες (Τζώρτζογλου, 1986: 71, 105). Έτσι, με βάση τα υπό 

μελέτη μυθιστορήματα, το σχολείο δυσχεραίνει την παρουσία όλων των πρωταγωνι-

στών, ανεξάρτητα από το είδος της κινητικής αναπηρίας (άνω ή κάτω άκρων). 

Ακόμη, ένα άλλο σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τον χώρο του σχολείου είναι η 

αποδοχή των πρωταγωνιστών με αναπηρία από τα πρόσωπα που στελεχώνουν τη 

σχολική μονάδα καθώς και από τα άτομα που εντάσσονται σε αυτή. Στα μυθιστορή-

ματα που μελετώνται στην παρούσα έρευνα, η στάση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

απέναντι στους πρωταγωνιστές, διαφοροποιείται ανάλογα με την προσωπικότητα του 

καθενός, την παιδαγωγική του επάρκεια και την ευαισθησία του πάνω σε θέματα α-

ναπηρίας (Τζώρτζογλου, 1986: 43, 44, 45, 54, 66, 137; Ζαννάκη-Λιάλιου, 2006: 126, 

192). 

Η πολιτεία είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός φορέας καθώς σχετίζεται με την καθη-

μερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία. Στα μυθιστορήματα που μελετώνται στην πα-

ρούσα έρευνα, η πολιτεία έχει περιθωριοποιήσει τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες και 

προσπαθεί να τα εξοστρακίσει αδιαφορώντας για την ύπαρξή τους. Η ίδια δε φαίνεται 

να μεριμνά για τις ανάγκες τους (Μανθόπουλος, 1993: 118; Ζαννάκη-Λιάλιου, 2006: 

56) κι έτσι οι οικογένειες των πρωταγωνιστών αναγκάζονται να υποκαταστήσουν τις 

ελλείψεις της (Ζαννάκη-Λιάλιου, 2006: 93; Πυλιώτου, 2014: 112, 120). Η ενημέρωση 

του κοινωνικού συνόλου από κρατικούς φορείς για θέματα σχετικά με αναπηρίες εί-

ναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Συνεπώς, οι πρωταγωνιστές των μυθιστορημάτων, 

λόγω των ακατάλληλων και μη προσβάσιμων υποδομών, αρνούνται να εξέλθουν από 

το σπίτι (Ζαννάκη-Λιάλιου, 2006: 55). 

Συμπεράσματα 

Η μελέτη των μυθιστορημάτων καταδεικνύει πως η κινητική αναπηρία παρουσιάζεται 

απαλλαγμένη από στερεοτυπικές αντιλήψεις και προσεγγίζεται από τους συγγραφείς 

με ρεαλισμό και σεβασμό. Η στάση που διατηρούν οι πρωταγωνιστές απέναντι στην 

αναπηρία τους ποικίλλει και καθορίζεται κυρίως από την προσωπικότητα που έχουν 
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διαμορφώσει και το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο έχουν ανατραφεί. Η οικογε-

νειακή συνοχή και η ποιότητα ζωής των υπόλοιπων μελών της φαίνεται να επηρεάζε-

ται άμεσα και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλα τα υπό έρευνα μυθιστορήματα. 

Σε όλα τα μυθιστορήματα ο κοινωνικός περίγυρος φέρεται μειονεκτικά και απορρι-

πτικά απέναντι στους πρωταγωνιστές. Τα παιδιά πρέπει να αγωνιστούν για να διεκδι-

κήσουν μια θέση στην κοινωνία, μια θέση ισότιμη και ανθρώπινη. Αρκετά προοδευ-

τικός, βέβαια, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι συνομήλικοι συμπεριφέρονται στα 

παιδιά με κινητικές αναπηρίες. Σε όλα τα μυθιστορήματα, οι πρωταγωνιστές αντιμε-

τωπίζονται θετικά από τους φίλους, οι οποίοι διατηρούν υποστηρικτικό ρόλο και εμ-

ψυχώνουν τους ήρωες με αναπηρία. 

Η μελέτη των βιβλίων, επίσης, συμβάλλει στη διαπίστωση ότι η φοίτηση των μαθη-

τών με αναπηρία στο σχολείο παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Ακόμα και στα πιο 

σύγχρονα μυθιστορήματα, η μέριμνα είναι απούσα και η έλλειψη κτηριακών και υλι-

κοτεχνικών υποδομών κυριαρχεί. Όσο αφορά, όμως, στη στάση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού αυτή διαφοροποιείται και προσαρμόζεται στις παιδαγωγικές αντιλήψεις 

της δεκαετίας που ανήκει το κάθε μυθιστόρημα. Η στάση της πολιτείας δεν έχει δια-

φοροποιηθεί και συνεχίζει να είναι αρνητικά διακείμενη προς τους ανθρώπους με κι-

νητικές αναπηρίες. 
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Τα δικαιώματα του παιδιού στη Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ΄ τάξη) 
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει αν και κατά πόσο τα δικαιώματα 

του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται από τη «Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού», διαπερνούν το σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ τά-

ξης Δημοτικού. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης 

περιεχομένου και εξετάστηκαν το Βιβλίο του Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το 

Βιβλίο του Δασκάλου. Τα δικαιώματα του παιδιού ανιχνεύτηκαν σε ικανοποιητικό 

βαθμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγαλύτερο αριθμό αναφορών για τα δικαιώματα 

του παιδιού στο Βιβλίο του Μαθητή και στο Βιβλίο του Δασκάλου σε σχέση με το 

Τετράδιο Εργασιών. Τέλος, βρέθηκε χαμηλή συχνότητα εμφάνισης δικαιωμάτων σχε-

τικών με την προστασία του παιδιού, που συσχετίστηκε με τον προσανατολισμό της 

Σύμβασης στην αυτονομία και στον ενεργητικό ρόλο του παιδιού. 

Λέξεις –κλειδιά: δικαιώματα, ανάλυση περιεχομένου, Μελέτη Περιβάλλοντος. 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σύστημα ως ένας από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς 

είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση συνθηκών που προάγουν τις αξίες της δημοκρατί-

ας, της ειρήνης, της ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

(ΦΕΚ 303Β/13-03-2003). Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαμορφώνονται α-

ντιλήψεις και θέσεις που αναπτύσσονται και συνθέτουν τον εθνικό και κοινωνικό ι-

στό (Kyridis, Christodoulou, Vamvakidou & Pavlis-Korres,  2015). Η ευαισθητοποί-

ηση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά βασική αρχή της εκπαίδευσης 

και κύρια προϋπόθεση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της σύγχρονης 

εποχής.  

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 

303Β/13-03-2003), η εκπαίδευση σε όλες τις εκφάνσεις της οφείλει να αποτελεί ε-

φαρμογή του άρθρου 1 της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού που 

ορίζει πως πρέπει να διασφαλίζεται «το καλύτερο για το συμφέρον του παιδιού». Ο 

ρόλος του σχολείου είναι αναγκαίος στην ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματά 

τους, στην αναγνώριση της σημασίας τους και της αξίας της διαφύλαξής τους. Στο 

δεύτερο μέρος της Σύμβασης, στο άρθρο 42, επισημαίνεται η δέσμευση των Συμβαλ-

λόμενων Κρατών για τη γνωστοποίηση των αρχών και των διατάξεων της Σύμβασης 

με κατάλληλα και δραστήρια μέσα, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Κύρια 

μέσα του σχολείου για την επίτευξη των στόχων και τη διασφάλιση των αρχών του 
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εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούν τα σχολικά εγχειρίδια. Μέσω του σχολικού 

εγχειριδίου πραγματώνονται ο σκοπός και οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών, κατευθύνεται η διδασκαλία, προσφέρονται πληροφορίες και γνώσεις στους 

μαθητές και προωθείται η κοινωνικοποίησή τους. Επομένως, τα σχολικά βιβλία θα 

πρέπει να αποτελούν μέσα διάδοσης  και ανάδειξης της αξίας των δικαιωμάτων. 

Στην παρούσα έρευνα μελετάται το σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος 

της Γ΄ τάξης, με σκοπό τον εντοπισμό, την ποσοτική προσέγγιση και καταγραφή των 

δικαιωμάτων του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται πιθανές διαφοροποιήσεις 

ως προς τη συχνότητα και τον αριθμό αναφορών μεταξύ των διαφορετικών δικαιωμά-

των του παιδιού και επιχειρείται ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η επιλογή του συ-

γκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου έγινε έπειτα από εξερευνητική ανάγνωση του πε-

ριεχομένου του και μελέτη του Αναλυτικού Προγράμματος. Στους ειδικούς σκοπούς 

του Αναλυτικού Προγράμματος περιλαμβάνεται η διαμόρφωση στάσεων για την ο-

μαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό και πολιτισμικό του περιβάλλον και η καλ-

λιέργεια ευαισθησίας και αλληλεγγύης με τους συνανθρώπους του (ΦΕΚ 303Β/13-

01-2003). Οι σκοποί αυτοί σε συνδυασμό με την ύπαρξη κεφαλαίου με τίτλο «Είμα-

στε παιδιά και έχουμε δικαιώματα» στο σχολικό εγχειρίδιο δημιούργησαν ερευνητικό 

ενδιαφέρον, καθώς θεωρήθηκε πως το περιεχόμενο σχετίζεται άμεσα με τα δικαιώμα-

τα του παιδιού και την προώθησή τους. 

Μεθοδολογία 

Στόχος της έρευνας είναι να εξετασθεί σε ποιο βαθμό εμφανίζονται αναφορές σχετι-

κές με τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλο-

ντος της Γ΄ τάξης Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, τίθενται τα εξής ερευνητικά ερωτή-

ματα: 

1. Σε ποιο βαθμό εμφανίζονται αναφορές στις κατηγορίες που ορίζονται στη συ-

νέχεια, για τα δικαιώματα του παιδιού; 

2. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη συχνότητα και τoν αριθμό αναφορών 

μεταξύ των διαφορετικών δικαιωμάτων του παιδιού;  

3. Υπάρχει αντιστοιχία ως προς τον βαθμό που εμφανίζονται αναφορές για τα 

δικαιώματα του παιδιού μεταξύ του Βιβλίου του Μαθητή, του Βιβλίου του 

Δασκάλου και του Τετραδίου Εργασιών; 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η ανάλυση πε-

ριεχομένου (content analysis). Θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για την επί-

τευξη του στόχου της έρευνας, καθώς σύμφωνα με τους Καψάλη και Χαραλάμπους 

(όπως αναφέρεται στον Αχλή, 1996), οι περισσότερες έρευνες σχολικών βιβλίων 

πραγματοποιούνται με ανάλυση περιεχομένου. Πρόκειται για μια μέθοδο που επιτρέ-

πει συστηματική περιγραφή και ερμηνεία του προφορικού και του γραπτού λόγου 

(Σακαλάκη, 2001).  
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Η ανάλυση περιεχομένου διακρίνεται στον ποσοτικό και στον ποιοτικό τύπο ανάλυ-

σης. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος ανάλυσης σε συν-

δυασμό με την ποιοτική, καθώς διερευνήθηκε η συχνότητα εμφάνισης των δικαιωμά-

των του παιδιού στο σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης και 

επιχειρήθηκε περιγραφή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Εξετάστηκε τόσο το έκ-

δηλο περιεχόμενο που αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού που παρουσιάζονται 

με άμεσο και έκδηλο τρόπο, ενώ επίσης ελήφθη υπόψιν και το λανθάνον περιεχόμε-

νο, όπου το κείμενο δεν εμφάνιζε πρόδηλα το μελετώμενο θέμα, αλλά έπρεπε ως ένα 

βαθμό να συναχθεί από τα συμφραζόμενα (Κυριαζή, 1999). Ως μονάδα ανάλυσης 

χρησιμοποιήθηκε το θέμα, καθώς η κατά θέμα κατάτμηση του περιεχομένου επιτρέ-

πει ανάλυση σε σημασιολογικό επίπεδο, η οποία θεωρείται αναγκαία για την ορθή 

κατανόηση και καταγραφή των δικαιωμάτων του παιδιού.  

Πραγματοποιήθηκε αποδελτίωση του ερευνώμενου υλικού και ακολούθησε συγκρό-

τηση κατηγοριών και ο ορισμός των υποκατηγοριών τους (Πίνακας 1). Η δημιουργία 

των κατηγοριών στην παρούσα έρευνα στηρίχθηκε στην κατηγοριοποίηση των δι-

καιωμάτων του παιδιού σε δικαιώματα επιβίωσης, μέλους, προστασίας και ενδυνά-

μωσης (Φασούλης, 2012).  Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, οι κατηγορίες δοκιμά-

στηκαν και διαμορφώθηκαν οι υποκατηγορίες σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν 

επαγωγικά από το περιεχόμενο (Miles & Huberman, 1994).  
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Αποτελέσματα 

Οι αναφορές για τα δικαιώματα του παιδιού που καταγράφηκαν στο Βιβλίο του Μα-

θητή, στο Τετράδιο Εργασιών και στο Βιβλίο του Δασκάλου ήταν συνολικά  εκατόν 

πενήντα επτά (Πίνακας 2). Συγκεκριμένα, εβδομήντα έξι αναφορές καταγράφηκαν 

στο Βιβλίο του Μαθητή, δεκαεπτά αναφορές στο Τετράδιο Εργασιών και τέλος, εξή-

ντα τέσσερις αναφορές προήλθαν από το Βιβλίο του Δασκάλου. Υπάρχει σημαντική 

διαφορά  μεταξύ του Τετραδίου Εργασιών και των βιβλίων του Μαθητή και του Δα-

σκάλου ως προς τον αριθμό των αναφορών των δικαιωμάτων του παιδιού. 

 

Συνολικά στα τρία εγχειρίδια, η κατηγορία δικαιώματα μέλους συγκεντρώνει τις πε-

ρισσότερες αναφορές. Ακολουθούν η κατηγορία δικαιώματα επιβίωσης και η κατη-

γορία δικαιώματα ενδυνάμωσης. Τέλος, ο μικρότερος αριθμός αναφορών καταγρά-

φηκε στην κατηγορία δικαιώματα προστασίας. 
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Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τη συ-

χνότητα εμφάνισης των υποκατηγοριών της κατηγορίας δικαιώματα επιβίωσης. Σε 

μεγαλύτερη συχνότητα εντοπίζονται αναφορές της υποκατηγορίας δικαίωμα στη ζωή 

ενώ χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζει η υποκατηγορία δικαίωμα στην 

ευημερία. 

 

Όσον αφορά στις υποκατηγορίες της κατηγορίας δικαιώματα μέλους, με μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφανίζεται η συμμετοχή στην κοινότητα, ακολουθούν ο σεβασμός στη 

διαφορετικότητα, η ισότητα των δύο φύλων και τέλος, η διαπολιτισμικότητα (Πίνα-

κας 5). 
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Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των υποκατηγοριών της κατη-

γορίας δικαιώματα προστασίας. Σε μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται η υποκατηγορία 

δικαιώματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ακολουθεί η προστασία από την παιδική ερ-

γασία και τελευταία, η κοινωνική πρόνοια που συγκεντρώνει μόλις τρεις (3 ή ποσο-

στό11,1%) αναφορές. 

 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης 

των υποκατηγοριών της κατηγορίας δικαιώματα ενδυνάμωσης. Σε μεγαλύτερη συ-

χνότητα εμφανίζεται το δικαίωμα στην πληροφόρηση ενώ σε αρκετά μικρότερο πο-

σοστό εμφανίζεται η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στην ψυχαγωγία. Το δι-

καίωμα στην εκπαίδευση καταγράφηκε στη χαμηλότερη συχνότητα. 
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Συμπεράσματα –Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως το σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Πε-

ριβάλλοντος της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό αναφορών στις κατηγορίες 

για τα δικαιώματα του παιδιού που μελετήθηκαν. Βρέθηκε πως το Τετράδιο Εργα-

σιών συγκεντρώνει αρκετά μικρότερο αριθμό αναφορών σε σχέση με το Βιβλίο του 

Μαθητή και το Βιβλίο του Δασκάλου. Η διαφοροποίηση αυτή εκτιμάται πως είναι 

λογικό να υπάρχει, καθώς θεωρείται πως το Τετράδιο Εργασιών δεν εξαντλεί το θε-

ματικό περιεχόμενο των ενοτήτων, όπως αναπτύσσεται στο Βιβλίο του Μαθητή. 

Το γεγονός ότι οι περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν στην κατηγορία δικαιώματα 

μέλους ενώ οι λιγότερες αναφορές συγκεντρώθηκαν στα δικαιώματα προστασίας, ε-

κτιμάται πως αναδεικνύει το γεγονός ότι η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού εστιάζει περισσότερο στην αυτονομία του παιδιού παρά στην προστασία του, 

σε αντίθεση με προγενέστερα θεσμικά κείμενα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού 

(Cohen, 1993). Παρατηρείται πως τα βιβλία, συνολικά, εστιάζουν στην ώθηση των 

μαθητών για ενεργό συμμετοχή στην κοινότητα, σεβασμό της διαφορετικότητας και 

αναγνώριση των αξιών της διαπολιτισμικότητας και της ισότητας των φύλων ενώ α-

ναφέρονται σε δικαιώματα προστασίας σε μικρότερο βαθμό. Το εύρημα αυτό συμφω-

νεί με αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας, σύμφωνα με τα οποία στα σχολικά εγ-

χειρίδια της Μελέτης Περιβάλλοντος όλων των τάξεων βρέθηκε σημαντικός αριθμός 

αναφορών για την αποδοχή, την ελευθερία, την ισότητα και την αλληλεγγύη (Βούκα-

νου, 2009). 

Όσον αφορά στην κατανομή των αναφορών που καταγράφηκαν στις υποκατηγορίες, 

δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης των υποκατηγο-

ριών των δικαιωμάτων μέλους. Το ίδιο ισχύει και για τις υποκατηγορίες των δικαιω-

μάτων επιβίωσης. Ωστόσο, στα δικαιώματα προστασίας, παρατηρείται χαμηλή συ-
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χνότητα εμφάνισης της υποκατηγορίας κοινωνική πρόνοια σε σχέση με τις υπόλοιπες 

υποκατηγορίες. Η καταγραφή των λιγότερων αναφορών στην κοινωνική πρόνοια 

μπορεί να θεωρηθεί πως συνδέεται  με τη θέση που αναφέρθηκε παραπάνω σχετικά 

με τον ενεργητικό ρόλο του παιδιού ως προς τα δικαιώματά του. Στα δικαιώματα εν-

δυνάμωσης, η υποκατηγορία δικαίωμα στην πληροφόρηση παρουσιάζει πολύ μεγα-

λύτερη συχνότητα εμφάνισης σε σχέση με τις άλλες υποκατηγορίες, γεγονός που εν-

δεχομένως αντανακλά την αναγκαιότητα αυτονομίας στην ενημέρωση και διαχείρι-

σης των μέσων ενημέρωσης από το άτομο. 

Γενικά, θεωρείται πως το σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ τά-

ξης συμβάλλει στην ενημέρωση των μαθητών για τα δικαιώματά τους και στην κατα-

νόηση τους. Ωστόσο, εκτιμάται πως χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος του 

μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος στην εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παι-

διού μέσω της έρευνας των σχολικών εγχειριδίων των υπόλοιπων τάξεων (Α΄, Β΄ και 

Δ΄ Δημοτικού), του Διαθεματικού Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών και του Αναλυ-

τικού Προγράμματος. Τέλος, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι τρόποι με τους ο-

ποίους το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων  αξιοποιείται από τους εκπαιδευτι-

κούς μέσα στην τάξη για να διαπιστωθεί ο ρόλος τους στην προώθηση των δικαιωμά-

των του παιδιού. 

Βιβλιογραφία 

Αχλής, Ν. (1996). Οι αξίες στα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου (1954 – 

1994). (Αδημοσίευτη  διδακτορική διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-

νίκης, Θεσσαλονίκη.  

Βούκανου, Μ. (2009). Ευρωπαϊκή διάσταση και πρόγραμμα σπουδών: η διερεύνηση 

της εισαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. (Αδημοσίευτη 

διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.  

Cohen, C. (1993). The Developing Jurisprudence of the Rights of the Child. St Thom-

as Law Review, 6, 1, 1-96. 

Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ. & Πα-

ναγιωτάκη, Π. (2005). Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού. Πάτρα: Ινστιτούτο Τε-

χνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος. 

 

Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ. & Πα-

ναγιωτάκη, Π. (2005). Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού: Βιβλίο Δασκάλου. Πά-

τρα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος 

Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ. & Πα-

ναγιωτάκη, Π. (2005). Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού: Τετράδιο Εργασιών. Πά-

τρα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος. 

1445

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Κυριαζή, Ν. (1999). Η κοινωνιολογική έρευνα: Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και 

των τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. 

 

Kyridis, A., Christodoulou, A., Vamvakidoy, I. & Pavlis-Korres, M. (2015). Fighting 

Corruption: Values Education and Social Pedagogy in Greece in the Middle of the 

Crisis. International Journal of Social Pedagogy – Special Issue ‘Social Pedagogy in 

Times of Crisis in Greece’, 4, 1, 24-42. Διαθέσιμο online: 

http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com , προσπελάστηκε 10/7/2016. 

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thou-

sand Oaks, CA: Sage. 

Σακαλάκη, Μ. (2001). Η ανάλυση περιεχομένου. Στο Σ. Παπαστάμου (Επιμ.), Εισα-

γωγή στην Κοινωνική ψυχολογία: Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές 

κατευθύνσεις. (Τόμος Α΄, σσ. 477-494). Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. 

Φασούλης, Β. Ν. (2012). Τα δικαιώματα του παιδιού: ιστορική διάσταση και σύγχρονη 

εξέλιξη: θεσμικές προβλέψεις και αρχές της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του 

παιδιού και η πραγματική κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα. (Αδημοσίευτη Διδα-

κτορική Διατριβή). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθή-

να. 

ΦΕΚ 303Β/13-03-2003. Αριθ. 21072α/Γ2. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμά-

των Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) Δημοτι-

κού-Γυμνασίου: α)Γενικό μέρος β) Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ. Ελληνικής Γλώσσας, Νεο-

ελληνικής Λογοτεχνίας, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, Εικαστικών, 

Σπουδών Θεάτρου, Θρησκευτικών, Ιστορίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, 

Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος. 

1446

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Τάσεις αναδιαμόρφωσης της «θεωρίας» φύλου στην εκπαίδευση: Οι άνδρες η-

γούνται διοικητικά και οι γυναίκες ηγούνται επιμορφωτικά/διδακτικά 
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Περίληψη  

Η παρούσα μελέτη αποτελεί ταυτόχρονα μια συνοπτική επισκόπηση, αλλά και συγκε-

ντρωτικός συνδυασμός μελετών που διεξήγαγα τα τελευταία τρία έτη σε διαφορετικές 

βαθμίδες εκπαίδευσης, οι οποίες με οδήγησαν στη διατύπωση συμπερασμάτων ανα-

φορικά με την κατανομή του φύλου των εκπαιδευτικών. Παρατηρείται μια τάση με-

τάβασης σε ανώτερο επίπεδο της «θεωρίας», «οι άνδρες διοικούν και οι γυναίκες δι-

δάσκουν», όπως εύστοχα διατυπώθηκε από διεθνείς και έλληνες ερευνητές, καθώς 

ολοένα και περισσότερο οι γυναίκες τείνουν να διεκδικήσουν, να αναλάβουν και να 

διαχειριστούν το σύνθετο και πολυεπίπεδο επιστημονικό/επιμορφωτικό έργο υποστή-

ριξης των εκπαιδευτικών, ενώ οι άνδρες τη γενική ευθύνη διοίκησης και ελέγχου 

στην εκπαίδευση στην περιοχή ευθύνης τους. Δηλαδή, (1) οι άνδρες ηγούνται διοικη-

τικά και οι γυναίκες ηγούνται επιμορφωτικά/διδακτικά (με την ευρύτερη έννοια της 

διδασκαλίας)  (2) οι επιστήμες θεωρητικής κατεύθυνσης γυναικοκρατούνται, ενώ οι 

θετικής το αντίθετο. Όμως, η υπεροχή των ανδρών στο χώρο των θετικών επιστημών 

υποχωρεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας μια αισιόδοξη προοπτική για 

το γυναικείο φύλο.   

Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη είναι ταυτόχρονα μια συνοπτική επισκόπηση, αλλά και συγκε-

ντρωτικός συνδυασμός των παρακάτω μελετών:  

• «Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: Οι γυναίκες διδάσκουν- οι άνδρες 

διοικούν;» (Πατσιομίτου, 2015α)˙  

• «Διαμόρφωση της ‘θεωρίας’ για τις θέσεις στελεχών της Εκπαίδευσης μέσω 

της μελέτης των υποψηφίων στελεχών» (Πατσιομίτου, 2015β)˙ 

• «Μελέτη της τάσης επιστημονικής ανάπτυξης των υποψηφίων Σχολικών Συμ-

βούλων με εστίαση στο γυναικείο φύλο» (Πατσιομίτου, 2015γ)˙   

• «Η επιλογή Διευθυντών για τη σχολική χρονιά 2015-16 ως διαδικασία αποτί-

μησής τους από το Σύλλογο Διδασκόντων: Μελέτη περίπτωσης» (Πατσιομί-

του, 2015δ)˙  

• «Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διαμόρφωση των ειδικοτήτων ανά φύλο στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανδρικές γυναικείες και ουδέτερες ειδικότητες» 

(Πατσιομίτου, 2016α)˙ 
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• «Μελέτη της τάσης διαμόρφωσης των φύλων εποπτών-εποπτευομένων μελών 

ως προς την επίβλεψη-εκπόνηση διπλωματικών εργασιών  μεταπτυχιακών 

τμημάτων με θετική κατεύθυνση» (Πατσιομίτου, 2016β).  

Στην εργασία επισκοπούνται οι έννοιες του φύλου και κοινωνικού φύλου, της οργά-

νωσης και δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, της ηγεσίας στην εκπαίδευση 

και της σχέσης μεταξύ φύλου και ηγεσίας, έννοιες που αποτελούν το θεωρητικό υπό-

βαθρο. Ο ρόλος της επιμόρφωσης των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης έχει διε-

ρευνηθεί και παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα, όσον αφορά την κα-

τάταξη τους στις θετικές / θεωρητικές επιστήμες και την κατοχή διδακτορικού τίτλου. 

Τα αποτελέσματα της κατανομής του φύλου των Διευθυντών/-τριών σχολικών μονά-

δων Διεύθυνσης Β/θμιας εκπαίδευσης, με την τελευταία μέθοδο επιλογής στελεχών 

εξετάζονται. Όσον αφορά την Γ/βαθμια εκπαίδευση, αυτό που παρατηρείται είναι ότι 

τα Τμήματα των θετικών επιστημών κυρίως ανδροκρατούνται, ενώ των θεωρητικών 

επιστημών το αντίθετο. Όμως, η υπεροχή των ανδρών στο χώρο των θετικών επιστη-

μών αναδιαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια.   

Φύλο και κοινωνικό φύλο 

«Όλοι γνωρίζουμε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι διαφορετικοί. Πόσο 

διαφορετικοί είναι όμως; Σε τι διαφέρουν; Τι σημασία έχουν αυτές οι δια-

φορές στον τρόπο που τα άτομα συμπεριφέρονται και το πώς αντιμετωπίζο-

νται από την κοινωνία; Και, αν η πρώτη ερώτηση αφορά πρακτικά ζητήμα-

τα, η δεύτερη αφορά ζητήματα τιμής […]» (Oakley, 1972)  

Η Oakley (1972), λαμβάνοντας υπόψη (Haig, 2004, p. 93) τη σημαντική εργασία των 

Money (1955) και Stoller (1964) διαχώρισε τον όρο «φύλο» σε βιολογικό φύλο [sex] -

-ο οποίος αναφέρεται στη φύση της ανατομίας του ατόμου και καθορίζει το βιολογικό 

διαχωρισμό των ατόμων σε άτομα ανδρικού ή γυναικείου φύλου-- και του κοινωνικού 

φύλου [gender] ως κοινωνικού κατασκευάσματος (Money, 1955, 1973; Stoller, 1964). 

Κάθε φύλο βιολογικά καθορίζεται από συγκεκριμένες συμπεριφορές, κοινές στο με-

γαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ατόμων. Τα άτομα ανήκουν σε κοινωνίες δηλα-

δή, ζουν οργανωμένα και σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες. Ο βιολογικός διαχω-

ρισμός των ανθρώπων έχει επιφέρει κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις με αποτέ-

λεσμα να προσδιορίζει και τη διαφορά κοινωνικής αντίληψης για τα δύο φύλα. Δη-

μιουργήθηκε, δηλαδή, η έννοια του κοινωνικού φύλου, η οποία προσδιορίζεται μέσα 

από κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες και διακρίσεις.  

Με άλλα λόγια, το «κοινωνικό φύλο» είναι ο προσδιορισμός του γένους των έμβιων 

όντων σε αρσενικό και θηλυκό, στον οποίο έχουν προστεθεί στοιχεία προερχόμενα 

από κοινωνικές διεργασίες, τα οποία συμβάλλουν στη κοινωνική διαφοροποίηση. Η 

συμπεριφορά κάθε κοινωνικού φύλου καθόρισε και τις κοινωνικές διακρίσεις, με συ-

νέπεια την άνιση μεταχείριση του ενός φύλου ως προς το άλλο. Ο Lippmann (1922) 

εισήγαγε τον όρο στερεότυπα. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση των καταστάσεων από 

μια εκ των προτέρων οπτική γωνία, η οποία είναι «στέρεα» και ενδεχομένως, υπερα-

πλουστευμένη. Η ερμηνεία της έννοιας εκφράζει την προκατασκευασμένη εικόνα, 
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ένα σχήμα του φύλου που ανήκει. Οι Martin & Halverson (1981) έχουν προτείνει μία 

διαφορετική θεωρία του φύλου την θεωρία για το «σχήμα φύλου». Στη θεωρία τους 

ισχυρίζονται ότι όταν οι άνθρωποι εσωτερικεύουν πληροφορίες από τον εξωτερικό 

κόσμο, αυτή οργανώνεται σε διαφορετικά σχήματα τα οποία διαμορφώνουν την συ-

μπεριφορά του ανθρώπου, παρέχοντας έτσι πληροφορίες οι οποίες θα προβλέψουν τη 

συμπεριφορά του ατόμου στο μέλλον για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγι-

κών και σχεδίων και την τοποθέτηση στόχων. Αναφέρουν, ακόμα, ότι η ταυτότητα 

του φύλου αποτελεί βασικό κίνητρο για τη μάθηση των συμπεριφορών, των ρόλων 

και σχεδίων δράσης, καθώς και την επεξεργασία και κωδικοποίηση των κοινωνικών 

πληροφοριών, τις οποίες θεωρούν κατάλληλες για το φύλο τους (Chung, 2009, p.51). 

Ως αποτέλεσμα της διαμόρφωσης μιας στερεοτυπικής αντίληψης η επιλογή των επαγ-

γελμάτων διαφοροποιείται στα δύο φύλα, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμα 

και δυσκολίες, εμπόδια ή ακόμα και την αποτυχία, αν ειδικότερα επιλέξουν ένα επάγ-

γελμα που χαρακτηρίζεται από μια «ανδροκεντρική» αντίληψη. 

Στις θετικές επιστήμες, για παράδειγμα, έχει διαμορφωθεί η στερεοτυπική αντίληψη 

ότι οι άντρες είναι ικανότεροι από τις γυναίκες. Από την αρχαιότητα, όμως μέχρι σή-

μερα έζησαν πολλές αξιόλογοι γυναίκες μαθηματικοί –ερευνήτριες (π.χ Θεανώ, Υπα-

τία κλπ). Στην παρακάτω εικόνα, απεικονίζεται η προσωποποίηση της γεωμετρίας, 

που περιέχεται στη εισαγωγή της λατινικής μετάφρασης των «Στοιχείων» του Ευ-

κλείδη, από τον Adelard of Bath (βλέπε ιστοσελίδα [1]). 

 

Εικόνα 1. Γυναίκα που διδάσκει γεωμετρία ("Woman teaching geometry")(βλέπε ι-

στοσελίδα [1]).  

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ερευνών που έχουν αναλύσει τις διαφορές μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας. Οι διαφορές προσδιορίζονται κυρίως, στον 

τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, επηρεάζουν άλλους ή τους καθοδηγούν. Αυτές οι 

διαφορές έχουν σε ένα βαθμό θέσει τις γυναίκες στο χώρο εργασίας σε μειονεκτική 
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θέση σε σχέση με τους άνδρες. Τέτοιες ανισότητες εντοπίζονται κυρίως στην αμοιβή, 

στην ανάληψη καθηκόντων σε ηγετικές θέσεις, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και 

ειδικότερα στην εκπαίδευση.  

Οργάνωση και δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

Η ιεραρχική οργάνωση και ο βαθμός εξουσίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

παρουσιάζει τη μορφή πυραμίδας (ενδεικτικά αναφέρονται Κουλουμπαρίτση, 2007; 

Μπάκας, 2007; Σαΐτης, 2002, 2008α, β). Διακρίνονται τέσσερα επίπεδα διοίκησης, τα 

οποία διαρθρώνουν διοικητικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα με βάση τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν σταδιακά από το 1976 και μετά (Μπάκας, 2007:50). «Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, από την οποία διοχετεύονται για υλοποίηση σε περιφερειακό, 

νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο μέσω των οργάνων διοίκησης, δηλαδή υιοθετείται η 

πυραμοειδής διάταξη της διοίκησης» (Κουλουμπαρίτση, 2007:73). Η εκπαιδευτική 

διοίκηση ασκείται από δύο τύπους διοικητικών οργάνων, τα μονομελή (π.χ. ο Υπουρ-

γός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων) και τα συλλογικά (π.χ. τα κεντρικά και 

περιφερειακά συμβούλια, όπως το ΚΥΣΔΕ, το ΠΥΣΔΕ, ο Σύλλογος Διδασκόντων σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας, η Σχολική Επιτροπή), εμπλέκεται δηλαδή, ένα ευρύ φά-

σμα ατόμων που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστή-

ματος (Σαΐτης, 2008: 224-255, 304-305 ό.α. στο Ανδρικογιαννοπούλου, 2010: 37). 

• Το Εθνικό επίπεδο: Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει την κεντρική υπηρεσία του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. «με τις διευθύνσεις και τα αρμόδια τμήματα, τα κεντρικά υπηρεσιακά, 

γνωμοδοτικά και πειθαρχικά συμβούλια (π.χ. Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) της εκπαίδευ-

σης καθώς και  διάφορους οργανισμούς και θεσμούς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κλπ) 

οι οποίοι βοηθούν και υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο» (Μπάκας, 2007:50). Στο 

επίπεδο αυτό υπάγονται τα στελέχη της πολιτική ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας 

(Υπουργός, Αναπλ. Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γεν. Γραμματείς, Ειδικοί Γραμματείς και 

Διευθυντές κ.α.) (Σαΐτης, 2008β:19). 

• Το Περιφερειακό επίπεδο: Αποτελείται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

(άρθρο 14, παρ.28, του Νόμου 2817/2000) (http://dim-kastell.ker.sch.gr/n2817.htm) 

στις οποίες προΐσταται ένας Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Είναι ένα επί-

πεδο εκπαιδευτικής διοίκησης που ασκεί διοίκηση, έλεγχο και εποπτεία σε όλες τις 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (άρθρο 

14 του Νόμου 2817/2000, άρθρο 1, Νόμος 2986/2002, ΦΕΚ 24/13-2-2002 

(http://www.doe.gr/nomoi/2986.pdf), και έχει έδρα την πρωτεύουσα των 13 Περιφε-

ρειών της χώρας.  

• Το Νομαρχιακό επίπεδο: Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τις διευθύνσεις και τα 

γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και τα τοπικά υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε. και 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιεραρχικοί προϊστάμενοι είναι οι Διευθυντές Διευθύνσεων, οι οποίοι είναι 

στην κορυφή της ηγεσίας κάθε Διεύθυνσης. 
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Εικόνα 2. Ιεραρχική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος (Ανδρέου και  Παπα-

κωνσταντίνου, 1994) (προσαρμογή του διαγράμματος για την παρούσα μελέτη) 

 

• Το Τοπικό επίπεδο (ή επίπεδο σχολικής μονάδας): Αναφέρεται ως τοπικό επί-

πεδο ή επίπεδο σχολικής μονάδας γιατί «περιλαμβάνει τον διευθυντή, υποδιευθυντή 

και το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου» (Μπάκας, 2007:50). Οι διευθυντές σχολι-

κών μονάδων ασκούν εξουσία σε όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της 

σχολικής μονάδος, ενώ οι υποδιευθυντές αναπληρώνουν τους διευθυντές (άρθρο 11, 

περ. Δ΄, Ν.1566/1985) (http://dipe.kav.sch.gr/wp-

content/uploads/2014/12/N_1566_1985.pdf ), όταν κωλύονται ή όταν απουσιάζουν. 

Τα καθήκοντα του Διευθυντή/-τριας καθορίζονται από τα άρθρα 28, 29, 30, 31 της 

υπουργικής απόφασης Φ353/Δ1/105657/8-10-2001 (Ματσαγγούρας, Γιαλούρης και 

Κουλουμπαρίτση, 2014: 250).   

• «Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου 

και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό με οποιαδή-

ποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύ-

τερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις 

του συλλόγου διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

νομοθεσίας».  

(Απόσπασμα από το Άρθρο 37, ΦΕΚ 1340/2002) (ΦΕΚ 1340/2002 -) 

«Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοι-

νότητας και είναι διοικητικός, αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος 

στο χώρο αυτό. […]. Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη 

της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για 

την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό 

προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδα-
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γώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολι-

τών»  

(Απόσπασμα από το Άρθρο 27-28, ΦΕΚ 1340/2002) (ΦΕΚ 1340/2002 -) 

 
Εικόνα 3. Διοικητική δομή της σχολικής εκπαίδευσης (Σαΐτης, 2008β, 

σελ.19), (προσαρμογή του σχήματος για την παρούσα μελέτη). 

 

Ο όρος ηγεσία στην εκπαίδευση  

Ηγεσία, κατά τους Brauckmann, & Πασιαρδής (2008:216) «είναι το πλέγμα εκείνων 

των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους, όταν προσπαθείς να επηρεά-

σεις τη δική τους συμπεριφορά· πιο απλά, ηγέτης είναι αυτός που έχει την ικανότητα 

να επηρεάσει κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι που αυτός θέλει».  

 

Εικόνα 4. Οι σχέσεις μεταξύ των όρων ηγεσία, διεύθυνση και διοίκηση (Πασιαρδής, 

2004 ό. α. στο Brauckmann, Πασιαρδής, 2008: 218) 

Από την άλλη, σύμφωνα με τον Κουρεμένο (2008: 269) «ως Διοίκηση της εκπαίδευ-

σης ορίζεται ένα σύστημα δράσης που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων – ανθρώπινων και υλικών – για την πραγματοποίηση των 

στόχων που επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους εκπαιδευτικών συστημάτων και 

ιδρυμάτων. Η εκπαιδευτική διοίκηση στοχεύει: στον ακριβή προσδιορισμό των εκ-

παιδευτικών στόχων […] και τον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων».  

Ποιος ο ρόλος όμως του φύλου στην ποιότητα της εκπαίδευσης και τον επιμερισμό 

εξουσίας στην εκπαίδευση; Ποια η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση και ποια σε 
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υψηλές βαθμίδες της ιεραρχίας στην εκπαίδευση; Σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης και 

σε ποια γνωστικά αντικείμενα θεωρείται «καταλληλότερο» το γυναικείο φύλο; Τι ε-

πισημαίνουν οι ελληνικές και διεθνείς στατιστικές μελέτες;  

Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα τα οποία έχουν διερευνηθεί πολλές φορές διε-

θνώς και στην Ελλάδα. Μια συνοπτική επισκόπηση των σημαντικών αυτών μελετών 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

Γυναικείο φύλο, μαθηματικά και ηγεσία στην εκπαίδευση 

Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα δεν ήταν ισότιμη με του άνδρα, αφού δεν 

είχε πολιτικά δικαιώματα και δεν γνώριζε ανάγνωση και γραφή. Ο Πλάτων (427 

π.Χ.–347 π.Χ.) αποκατάστησε τη θέση των γυναικών στην Πολιτεία [451e] αν και 

θεωρεί ότι η φύση των γυναικών είναι ασθενέστερη [456a]. Αναγνωρίζει στο γυναι-

κείο φύλο τη δυνατότητα να αποκτήσουν το αξίωμα των «φυλάκων» να γυμνάζονται, 

να εκπαιδεύονται, να πολεμούν, να διοικούν και να φιλοσοφούν [452a], όπως οι άν-

δρες, εφόσον όπως ισχυρίζεται δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα δύο 

φύλα [456e], και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο σε μια πόλη από το να είναι οι γυναί-

κες και οι άνδρες όσο το δυνατόν καλύτεροι.  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί το όνομα του Πυθαγόρα (580 π.Χ. - 496 π.Χ.), ο ο-

ποίος έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα να φοιτούν στη σχολή του, «Το Ομακοείον», 

στον Κρότωνα της Ιταλίας, πολύ πιο πριν από τον Πλάτωνα. Η  σύζυγός του Θεανώ 

δίδαξε στη σχολή του και συνέχισε το έργο του μετά το θάνατό του, όπως και οι κό-

ρες του και οι υιοί του.  

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα απόσπασμα (μετάφραση της ερευνήτριας), από το βι-

βλίο της Leigh Ann Whaley (2003, p.4), «The classical debate: Can women do sci-

ence?», που αναφέρεται στις θέσεις των Πυθαγορείων αναφορικά με το γυναικείο 

φύλο και τις δυνατότητες τους να κάνουν μαθηματικά:  
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Ο χριστιανισμός επίσης, αναδιαμόρφωσε ένα γυναικείο πρότυπο που κάθε γυναίκα 

μπορεί να κατακτήσει.  

«Με την ενανθρώπιση του Σωτήρος Χριστού γίνεται το πρώτο και μεγάλο 

βήμα για την εξύψωση της γυναίκας. Γυναίκα γίνεται, η μητέρα του Θεού, 

και στο πρόσωπό της η Εκκλησία εκφράζει την απέραντη αγάπη, ευγνωμο-

σύνη, και σεβασμό». (Του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυ-

γκέλλου της Ι.Μητρ. Γορτύνης και Αρκαδίας,). (βλέπε ιστοσελίδα [2]). 

Οι γυναίκες «αν και είναι όπως οι άνδρες», όμως, δεν γινόταν δεκτές στα Πανεπιστή-

μια και δεν μπορούσαν να σπουδάσουν μαθηματικά, ιατρική ή φυσικές επιστήμες, 

ακόμα κι αν είχαν ιδιαίτερη ικανότητα και αναπτυγμένες δεξιότητες και ευφυΐα. Πολύ 

αργότερα, η Maria Gaetana Agnesi (1718 - 1799) αναφέρεται να είναι η πρώτη γυ-

ναίκα που έγραψε ένα εγχειρίδιο μαθηματικών και η πρώτη γυναίκα που δίδαξε σε 

Πανεπιστήμιο, ως Καθηγήτρια Μαθηματικών (βλέπε ιστοσελίδα [3]). 

Όσον αφορά τη σχέση ηγεσίας και φύλου στην εκπαίδευση, ένας πολύ μεγάλος όγκος 

ερευνών, μελέτησε την ιστορική εξέλιξη του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, τη 

διαχρονική εξέλιξη της επιλογής του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού σε σχέση με το 

φύλο, την κοινωνική διαμόρφωση του επαγγέλματος της δασκάλας ως γυναικείου ε-

παγγέλματος για λόγους που εμπεριέχουν τη φροντίδα και τη μητρική συμπεριφορά 

(Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008:6). Διάφορες μελέτες επίσης έχουν στραφεί σε πολιτι-

στικές αναλύσεις για να αποκαλύψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στις εμπειρίες 

των γυναικών σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εκπαιδευτικά συστήματα.  

Μια ανάλυση των περιπτωσιολογικών μελετών της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των 

γυναικών στην ηγεσία από διαφορετικά έθνη, υποδηλώνει ότι οι παράγοντες που 

δρουν ως φραγμοί στην εξέλιξή τους είναι οικονομικοί, κοινωνικο-πολιτιστικοί, οικο-

γενειακοί / διαπροσωπικοί, νομικοί, πολιτικοί και ψυχολογικοί (Malhotra et al., 

2003). 

Αναφορικά με τα ζητήματα διοίκησης και ηγεσίας στην Εκπαίδευση, τα παραδοσιακά 

μοντέλα βασίζονται στην ιδέα ότι η διοίκηση και ηγεσία είναι «ανδρικά» ζητήματα 

(Blackmore,1989). Η Acker (1987) θεωρεί ότι οι γυναίκες υποτιμώνται και υποβιβά-

ζεται η αξία τους «σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο»,  ενώ αναγνωρίζεται η ικανότη-

τα τους να κατακτήσουν γνώσεις, εμπειρίες και αξίες. Πολλοί ερευνητές (ενδεικτικά 

αναφέρονται Helgesen, 1990; Shakeshaft, 1987, 1989) ισχυρίζονται ότι οι άνδρες-

ηγέτες θεωρούνται παραδείγματα δύναμης, κυριαρχίας και έλεγχου, ενώ οι γυναίκες-

ηγέτες θεωρούνται αντιπροσωπευτικά δείγματα συνεργασίας. Ακόμα, οι άνδρες-

ηγέτες περιγράφονται ως έχοντες γενικά πιο "επιθετική, ανεξάρτητη, αυτάρκη, δυνα-

μική, και κυρίαρχο συμπεριφορά" (Eagly et al., 1992:79), ενώ οι γυναίκες-ηγέτες που 

μελετήθηκαν από τους ίδιους αναγνωρίστηκαν ως πιο δημοκρατικές και λιγότερο αυ-

ταρχικές από τους άνδρες συναδέλφους τους, που αντιμετωπίζουν το προσωπικό ως 

συναδέλφους ή σε ίσο επίπεδο με αυτές (Conrad, 1999).  
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Τα αποτελέσματα ερευνών αναφορικά με τα ηγετικά στυλ των ανδρών και γυναικών 

επισημαίνουν ότι οι άνδρες-ηγέτες δεν μοιράζονται τη δύναμη και τον έλεγχο 

(Lundberg & Frankenhaeuser, 1999), ενώ οι γυναίκες-ηγέτες θεωρούν ότι η δύναμη 

αναπτύσσεται με τις σχέσεις και την εδραίωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτές 

και το προσωπικό του οργανισμού (Hall, 1996). Αυτό το συνεργατικό, δημοκρατικό 

στυλ είναι περισσότερο «ανθρωποκεντρικό» από το ανδρικό στερεότυπο ηγεσίας 

(Ostos, 2012).  

Στον ελληνικό χώρο με το ζήτημα της διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαίδευση έχουν 

ασχοληθεί πολλοί ερευνητές. Ενδεικτικά αναφέρεται ο συλλογικός τόμος με τίτλο 

«Εκπαιδευτικοί και φύλο», ο οποίος εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου: «Ευαισθη-

τοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της ισό-

τητας των φύλων», του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) (Δεληγιάν-

νη-Κουϊμτζή, 2008). Στο συλλογικό τόμο «περιλαμβάνονται μια σειρά άρθρων Ελλή-

νων και ξένων συγγραφέων που μελετούν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού από 

την οπτική του φύλου και επιχειρεί[-ται μια διεξοδική παρουσίαση…], του πλαισίου 

που διέπει τις έρευνες για τον/την εκπαιδευτικό και το φύλο στα εκπαιδευτικά συστή-

ματα» (Ζενάκου, 2008:4).  

Στη συνέχεια, αναφέρονται αποσπάσματα των προαναφερόμενων ερευνών, που απο-

σκοπούν στο να οδηγηθούμε σε μια ευρύτερη εικόνα της σχέσης φύλου- εκπαίδευσης 

και να διαφωτίσουν τις σύγχρονες τάσεις αναδιαμόρφωσης της «θεωρίας» φύλου 

στην εκπαίδευση.  

Μελέτη 1: Φύλο των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Διεύ-

θυνσης  

Η μελέτη αυτή διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2015 (Πατσιομίτου, 2015 α. β, γ, δ, ε, 

στ) με δεδομένα τα στοιχεία των υποψηφίων στελεχών Εκπαίδευσης σε: (α) αρχείο 

PDF αναρτημένο στον ιστοχώρο του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο περιλάμβανε 

τα ονόματα των 934 υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης· (β) αρ-

χείο Excel αναρτημένο στο site του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ., αποτελούμενο από τα ονόματα των 

1917 υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης· (γ) αρχείο PDF που 

περιλάμβανε την τελική αξιολογική σειρά των 1130 υποψηφίων Σχολικών Συμβού-

λων Β/θμιας Εκπαίδευσης, αναρτημένο στο site του Εθνικού Τυπογραφείου· (δ) PDF 

αρχείο με Αρ.Πρωτ.86031/Δ1/16-07-2010/ΥΠΔΒΜΘ, αποτελούμενο από τα ονόματα 

των 331 υποψηφίων Διευθυντών Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, και (ε) PDF αρ-

χείο με Αρ.Πρωτ.Υ-92/86984/Δ2/16-07-2010/ΥΠΔΒΜΘ αποτελούμενο από τα ονό-

ματα των 455 υποψηφίων Διευθυντών Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευση, ομοίως α-

ναρτημένα στο διαδίκτυο. Στο σύνολο τους 4.767 υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης, 

για θέσεις θητείας στελεχών Εκπαίδευσης μετά το 2011. Τα δείγματα είναι έγκυρα 

και συνιστούν --λόγω των στοιχείων που επισημαίνονται-- ένα σημαντικό δεδομένο 

για τη σύγκριση με προηγούμενες έρευνες υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, ώστε 

να διερευνηθεί πώς διαμορφώνεται η κατάσταση διαχρονικά. Από τη συγκεντρωτική 
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μελέτη της κατανομής των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης ως προς το φύλο παρα-

τηρούνται τα ακόλουθα:  

Το υψηλότερο ποσοστό ανδρών υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης παρουσιάζεται 

στο δείγμα «υποψήφιοι/-ες Διευθυντές/-τριες Διεύθυνσης με θητεία μετά το 2011» 

και ειδικότερα στη βαθμίδα Β/θμιας Εκπαίδευσης (85,93% των ανδρών, έναντι 

14,07% των γυναικών). Σχετικό είναι το ποσοστό και στη βαθμίδα της Α/θμιας Εκ-

παίδευσης, όπου το ποσοστό των ανδρών υποψηφίων Διευθυντών/-τριών Διεύθυνσης 

ήταν 81,57%, έναντι 18,43% των γυναικών. Σε φθίνουσα σειρά κατατάσσονται οι «υ-

ποψήφιοι/-ες Σχολικοί/-κες Σύμβουλοι στη βαθμίδα Β/θμιας Εκπαίδευσης με θητεία 

μετά το 2011», όπου παρατηρείται ποσοστό 52,83% για τους άνδρες και 47,17% για 

τις γυναίκες. Αναφορικά με το δείγμα «υποψήφιοι/-ες Σχολικοί/-κες Σύμβουλοι στη 

βαθμίδα Α/θμιας Εκπαίδευσης με θητεία μετά το 2011», παρατηρείται ποσοστό 

42,93% για τους άνδρες και 57,07% για τις γυναίκες. Δηλαδή, παρουσιάζεται μια τά-

ση αντιστροφής της εικόνας που έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με την οποία το ανδρικό 

φύλο υπερέχει σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης. Από αυτή την οπτική, η θέση στελέ-

χους «Σχολικός/-κη Σύμβουλος στη βαθμίδα Α/θμιας Εκπαίδευσης» μπορεί να θεω-

ρηθεί ότι διαμορφώνεται κοινωνικά ως «γυναικείο» επάγγελμα. 

Από τη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι για τις ανώτατες διοικητικές θέσεις, π.χ. 

«Διευθυντών/-τριών Διευθύνσεων», θέτουν υποψηφιότητα σε μεγαλύτερο ποσοστό 

άνδρες εκπαιδευτικοί (από το αντίστοιχο των γυναικών), ενώ για τις ανώτατες παιδα-

γωγικές/επιστημονικές θέσεις των «Σχολικών Συμβούλων» (στην Α/θμια εκπαίδευση) 

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί.  

Η σύγκριση της μελέτης των «υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων στην Α/θμια Εκπαί-

δευση με θητεία μετά το 2011» με τη μελέτη του δείγματος των «εν θητεία Σχολικών 

Συμβούλων μετά το 2011» (Πατσιομίτου, 2015ε) και η διαπίστωση των ίδιων αναλο-

γιών σε βάθος χρόνου οδηγεί στην άποψη ότι οι γυναίκες διεκδίκησαν θέσεις στελε-

χών στην εκπαίδευση και τις κατέκτησαν, ανατρέποντας έτσι την εικόνα ότι είναι «ι-

κανές» μόνο για θέσεις διδασκαλίας στην προσχολική και Α/θμια εκπαίδευση, όπως 

προέκυψε από παλαιότερες μελέτες. 
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Πίνακας 1:   Συγκεντρωτικός πίνακας της με-

λέτης ως προς το φύλο  των υποψηφίων στελε-

χών εκπαίδευσης. 

Διάγραμμα 1: Διάγραμμα της μελέτης 

του φύλου των υποψηφίων στελεχών 

εκπαίδευσης. 

Η υπό διαμόρφωση «θεωρία», «οι άνδρες διοικούν και οι γυναίκες διδάσκουν», όπως 

εύστοχα διατυπώθηκε από διεθνείς και έλληνες ερευνητές (Strober & Tyack, 1980; 

Μαραγκουδάκη, 1997), επιβεβαιώνεται και στην μελέτη αυτή, αναδεικνύοντας μια 

αισιόδοξη προοπτική για το γυναικείο φύλο. Παρατηρείται λοιπόν μια τάση μετάβα-

σης σε ανώτερο επίπεδο της «θεωρίας», καθώς ολοένα και περισσότερο οι γυναίκες 

τείνουν να διεκδικήσουν, να αναλάβουν και να διαχειριστούν το σύνθετο και πο-

λυεπίπεδο επιστημονικό/επιμορφωτικό έργο υποστήριξης των εκπαιδευτικών, 

ενώ οι άνδρες τη γενική ευθύνη διοίκησης και ελέγχου στην εκπαίδευση στην 

περιοχή ευθύνης τους. Δηλαδή, «οι άνδρες ηγούνται διοικητικά και οι γυναίκες ηγού-

νται επιμορφωτικά/διδακτικά (με την ευρύτερη έννοια της διδασκαλίας)» (Πατσιομίτου, 

2015 β).   

Από την άλλη, πρέπει να διερευνηθεί (1) αν η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης 

αποτελεί μια γραμμική συνάρτηση με ανεξάρτητη μεταβλητή τα υποψήφια στελέχη 

και εξαρτημένη τα εν ενεργεία στελέχη εκπαίδευσης· (2) ποιος είναι ο συντελεστής 

της συνάρτησης και αν αυτός διατηρείται / (ή πώς) μεταβάλλεται ή εξελίσσεται σε 

όλα τα στελέχη εκπαίδευσης).  

Μια συνεχής αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός των απόψεων των εκπαιδευτικών 

και ειδικότερα όσων προορίζονται για ανώτερα και ανώτατα στελέχη εκπαίδευσης, 

ώστε να συμβάλουν στην ενεργό προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και των ί-

σων ευκαιριών για θέσεις στελεχών της εκπαίδευση, κρίνεται αναγκαία. 

1457

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Μελέτη 2: Συσχέτιση φύλου, κατεύθυνσης και διδακτορικού τίτλου των υποψη-

φίων σχολικών συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Η μελέτη αυτή διεξήχθη ομοίως, τον Φεβρουάριο του 2015 με δεδομένα  : (α) αρχείο 

PDF αναρτημένο στον ιστοχώρο του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο περιλαμβάνει 

τα ονόματα των 934 υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης· (β) αρ-

χείο Excel αναρτημένο στο site του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με τα ονόματα των 1.917 υποψη-

φίων Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης· (γ) αρχείο PDF με την τελική α-

ξιολογική σειρά των 1.130 υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης, 

αναρτημένο στο site του Εθνικού Τυπογραφείου, για θέσεις θητείας μετά το 2011. Τα 

δείγματα είναι έγκυρα και χάρη στα στοιχεία που περιλαμβάνουν αποτελούν σημα-

ντικό δεδομένο για τη σύγκριση με προηγούμενες ανάλογες έρευνες, ώστε να διερευ-

νηθεί πώς διαμορφώνεται η κατάσταση διαχρονικά. Ειδικότερα, αξιοποιήθηκε για την 

ερμηνεία των στατιστικών δεδομένων το δείγμα 1130 υποψηφίων που προέκυψε από 

την Υ.Α. Επικύρωσης Πινάκων Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης με 

Αρ.Πρωτ.147872/Δ2/23-11-2011. Το αρχείο Excel, 1917 υποψηφίων                        

(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/sxolSymvMoriaBthmia_110801.xl

s) αναρτημένο στο site του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (με χρονολογία ανάρτησής την 1-8-2011), 

στο οποίο περιέχονται τα μόρια των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας, αξιο-

ποιήθηκε, προκειμένου να διερευνηθεί ο παράγων «Διδακτορικός τίτλος υποψηφίου», 

χωρίς να επισημαίνονται τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων. 

• Ως προς το γυναικείο φύλο 

Η κατασκευή του διαγράμματος των ποσοστιαίων κατανομών των διδακτορικών δι-

πλωμάτων των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας γυναικείου φύλου, ανά 

Περιφερειακή Διεύθυνση δείχνει ότι:  

Στο σύνολο των 379 υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων ειδικοτήτων θεωρητικής κα-

τεύθυνσης γυναικείου φύλου, οι 192 υποψήφιες ήταν κάτοχοι διδακτορικού διπλώμα-

τος, δηλαδή ποσοστό 50,66%, έναντι ποσοστού 53,25% που παρατηρείται σε 154 υ-

ποψήφιες Σχολικές Συμβούλους ειδικοτήτων θετικών κατευθύνσεων εκ των οποίων 

οι 82 ήταν κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων (Πίνακας 2). Δηλαδή,  στο γυναικείο 

φύλο, το ποσοστό των διδακτορικών διπλωμάτων στις ειδικότητες θετικών κα-

τευθύνσεων ήταν υψηλότερο από το ποσοστό των διδακτορικών διπλωμάτων 

στις ειδικότητες θεωρητικής κατεύθυνσης, στο σύνολο των υποψηφίων της κάθε 

κατεύθυνσης αντίστοιχα (Πίνακας 2).  

 

 

 

Κατανομή υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων γυναικείου φύλου 
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Πίνακας 2:  Συσχετιστική μελέτη γυναικείου φύλου- διδακτορικού διπλώματος των υποψη-

φίων Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση. 

 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα αποτύπωσης της συσχετιστικής μελέτης γυναικείου φύ-

λου- διδακτορικού διπλώματος των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων, ανά Περιφε-

ρειακή Διεύθυνση. 

 

Αθροιστικά, στο σύνολο των 274 διδακτορικών διπλωμάτων των 533 υποψήφιων 

Σχολικών Συμβούλων όλων των ειδικοτήτων, υπερείχαν τα διδακτορικά θεωρητικών 

κατευθύνσεων με ποσοστό 70%, έναντι του ποσοστού 30% που είχαν οι θετικές κα-
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τευθύνσεις. Πρέπει να διερευνηθεί αν αυτό οφείλεται στο ότι ο αριθμός των υπο-

ψηφίων θεωρητικών κατευθύνσεων ήταν υπερδιπλάσιος των υποψηφίων Σχολι-

κών Συμβούλων θετικών κατευθύνσεων. 

• Ως προς το ανδρικό φύλο  

Η κατασκευή του διαγράμματος των ποσοστιαίων κατανομών των διδακτορικών δι-

πλωμάτων των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας ανδρικού φύλου, δείχνει 

ότι: Η ποσοστιαία και αριθμητική κατανομή του συνόλου των διδακτορικών στο σύ-

νολο των Περιφερειακών Διευθύνσεων δείχνει ότι σε σύνολο 213 υποψηφίων ειδικο-

τήτων θεωρητικής κατεύθυνσης, οι 113 υποψήφιοι ήταν κάτοχοι διδακτορικού δι-

πλώματος, δηλαδή ποσοστό 53%, έναντι ποσοστού 46,09% που παρατηρείται σε 384 

υποψηφίους θετικών κατευθύνσεων εκ των οποίων οι 177 ήταν κάτοχοι διδακτορικών 

διπλωμάτων.  

Δηλαδή στο ανδρικό φύλο, το ποσοστό των διδακτορικών διπλωμάτων στις ειδι-

κότητες θεωρητικών κατευθύνσεων ήταν υψηλότερο από το ποσοστό των διδα-

κτορικών διπλωμάτων στις ειδικότητες θετικής κατεύθυνσης, στο σύνολο των 

υποψηφίων της κάθε κατεύθυνσης αντίστοιχα (Πίνακας 3). 

Ως εκ τούτου και σε συσχέτιση με τα αποτελέσματα της μελέτης των διδακτορικών 

θεωρητικών-θετικών κατευθύνσεων του γυναικείου φύλου που προαναφέρθηκαν, πα-

ρατηρείται μια αντιστροφή των ποσοστών των διδακτορικών διπλωμάτων για τις δύο 

κατευθύνσεις. 

Κατανομή υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων ανδρικού φύλου 

 
Πίνακας 3:   Συσχετιστική μελέτη ανδρικού φύλου- διδακτορικού διπλώματος των 

υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση. 

 

Αθροιστικά, στο σύνολο των 290 διδακτορικών διπλωμάτων των 597 υποψήφιων 

Σχολικών Συμβούλων --ανδρικού φύλου-- όλων των ειδικοτήτων, υπερείχαν τα διδα-
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κτορικά θετικών κατευθύνσεων με ποσοστό 61,03%, έναντι του ποσοστού 38,97% 

που είχαν οι θεωρητικές κατευθύνσεις. Πρέπει να διερευνηθεί αν αυτό οφείλεται στο 

ότι ο αριθμός των υποψηφίων θετικών κατευθύνσεων ήταν μεγαλύτερος (σχεδόν 

διπλάσιος) των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων θεωρητικών κατευθύνσεων. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης στοιχειοθετούν μια αισιόδοξη προοπτική για τις υπο-

ψήφιες Σχολικές Συμβούλους με κατεύθυνση θετική. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν 

ότι όλο και περισσότερες γυναίκες, συγκεκριμένα περισσότερες από τις μισές υποψή-

φιες, αποκτούν διδακτορικό τίτλο, με τα διδακτορικά διπλώματα θετικής κατεύ-

θυνσης να υπερέχουν.  

 

Διάγραμμα 3:  Διάγραμμα αποτύπωσης της συσχετιστικής μελέτης ανδρικού φύ-

λου-διδακτορικού διπλώματος των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων, ανά Περιφε-

ρειακή Διεύθυνση. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η υπεροχή των ανδρών στο χώρο των θετικών επιστη-

μών έχει αρχίσει να υποχωρεί, καθώς ένα ποσοστό 46,09% των ανδρών υποψη-

φίων με ειδικότητες θετικών κατευθύνσεων διαθέτει ανάλογο διδακτορικό.  

Η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των γυναικών εκπαιδευτικών επομένως ανα-

μένεται να είναι σημαντική στο χώρο των θετικών επιστημών. Ως κατακλείδα παρα-

τίθεται ο επίλογος των Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Φρόση, (2003:8): η αξία της μελέτης 

αυτής έγκειται στο γεγονός ότι, παρουσιάζοντας τον προβληματισμό για τον παράγο-
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ντα φύλο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, επιχειρεί να δώσει κατευθύνσεις αντι-

μετώπισης της ανισότητας και της διάκρισης των φύλων σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο 

κοινωνικό φορέα, το χώρο της εκπαίδευσης και της σχολικής τάξης, για να συνειδη-

τοποιήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες ότι, όπως τονίζει η 

Deem (1978: 141): 

«η επίτευξη μιας εκπαίδευσης που θα απευθύνεται και στους άνδρες και τις γυ-

ναίκες και που δεν θα περιορίζει με τεχνητό και λανθασμένο τρόπο τις σκέψεις, 

τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στη βάση των διαφορών των φύλων δεν 

είναι εύκολος στόχος σε μια κοινωνία, το να μην το επιχειρήσει, όμως, κάποιος, 

επειδή είναι δύσκολο, αποτελεί πράξη δειλίας». 

Μελέτη 3: Φύλο και Διευθυντές σχολικών μονάδων  

Η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων για τη σχολική χρονιά 2015-16, απο-

τέλεσε το κίνητρο για μια ακόμα μελέτη. Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες (ενδεικτικά 

αναφέρονται Θεοφιλίδης, 1994; Σαΐτης, 2002) αναφορικά με τις ηγετικές ικανότητες 

και το στυλ ηγεσίας Διευθυντών σχολικών μονάδων (π.χ. αυταρχικό, δημοκρατικό ή 

συμμετοχικό, συναινετικό, συμβουλευτικό, μετασχηματιστικό κλπ.) (Χρίστου, 2010), 

αλλά, και τον από μέρους τους τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Ένα 

ερώτημα που τίθεται είναι αν τα άτομα–ηγέτες είναι προικισμένα από τη φύση τους 

με αυτές τις ικανότητες ή διδάσκεται η ηγετική ικανότητα. Σύμφωνα με επιστήμονες, 

«η ηγετική ικανότητα είναι επίκτητη και μπορεί να διδαχθεί» (π.χ. Θεοφιλίδης, 1994 

ό. α. στο Χρίστου, 2010:18).  

Η συλλογή των δεδομένων της μελέτης έγινε από ιστοσελίδα Διεύθυνσης Β/θμιας 

Εκπαίδευσης, η οποία χρησίμευσε ως δείγμα, με σκοπό τη γενίκευση των συμπερα-

σμάτων. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης δεν επιλέχτηκε τυχαία με 

τη στατιστική έννοια του όρου, αλλά με το αιτιολογικό ότι το πληθυσμιακό εύρος που 

καλύπτουν οι σχολικές μονάδες της εν λόγω Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι μεγάλο, 

συγκριτικά με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης άλλων περιοχών, επομένως είναι αντιπρο-

σωπευτικότερο άλλων Διευθύνσεων. Διατηρείται η ανωνυμία της Διεύθυνσης για λό-

γους ηθικής δεοντολογίας. Ένα σημαντικό ερώτημα που τέθηκε ήταν η επιλογή του 

φύλου των Διευθυντών/-τριών. Ευνοήθηκε το γυναικείο φύλο στην επιλογή Διευθυ-

ντών/-τριών σχολικών μονάδων από το Σ.Δ. των σχολείων; H αξιοπιστία (reliability) 

και η εγκυρότητα (validity) είναι ουσιαστικά κριτήρια για την ποιότητα μιας ποσοτι-

κής μελέτης. O όρος αξιοπιστία «χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ποσοτικών ε-

ρευνών» (Golafshani, 2003, p.601). Η αξιοπιστία αναφέρεται στο πόσο αντικειμενικά 

ήταν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη, καθώς και τα αποτελέσματα 

της μελέτης σε σχέση με άλλες προηγούμενες μελέτες.  

Ζήτημα μείζονος σημασίας είναι η ικανότητα του Διευθυντή να διοικεί τη σχολική 

μονάδα με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους νόμους, να χρησιμοποιεί ορθολογικά 

τους διαθέσιμους πόρους – ανθρώπινους και υλικούς – για την πραγματοποίηση των 

στόχων, να διαχειρίζεται τις προβληματικές καταστάσεις που προκύπτουν με συγκρό-
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τηση και ενσυναίσθηση. Παράλληλα να οραματίζεται και να υλοποιεί, ξεκινώντας 

από τη δική του σχολική μονάδα, ότι βελτιώνει την ποιότητα στην εκπαίδευση.  

 

 

Εικόνα 5. Αλληλεπιδράσεις του Διευθυντή/-τριας σχολικής μονάδος στο σύστημα σχο-

λικής λειτουργίας (προσαρμογή του διαγράμματος για την παρούσα μελέτη), ό.α . στο 

Χονδρογιάννης, 2004; Καμιτσή,2008: 36. 

Είναι σημαντικό λοιπόν, να αξιολογηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 

υποψηφίων Διευθυντών/-τριών, ώστε να διερευνηθεί το προφίλ των στελεχών που 

επιλέγονται να διαχειριστούν το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο αλληλεπιδρούν και 

κυρίως με τους μαθητές, το σύλλογο διδασκόντων και τους γονείς των μαθητών της 

σχολικής μονάδος που διευθύνουν. Όπως ισχυρίζεται ο Σαΐτης (2008β:20) «στην 

πράξη ο Διευθυντής πιέζεται από δύο αντίθετες κοινωνικές δυνάμεις: τα μεσαία και 

ανώτερα στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης και από τους εκπαιδευτικούς».  

Η Μαραγκουδάκη (2008) αποδίδει την μη υποβολή αιτήσεων για θέσεις διευθυντών 

σχολικών μονάδων εκ μέρους των γυναικών, «όχι γιατί δεν τρέφουν φιλοδοξίες για 

προαγωγή όπως υπεραπλουστευτικά και εφησυχαστικά ερμηνεύτηκε μέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του 1970» (σελ. 219), αλλά για τους εξής λόγους: (1) γιατί αναγκάζο-

νται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεών τους να τις αναστείλουν […] αφού υιο-

θετούν μια υγιή και ορθολογική εκτίμηση του αντικειμενικού χρόνου, όσο και των 

ορίων αντοχής τους, (2) λόγω της επίγνωσης της μεροληπτικής αντιμετώπισης από τα 

συμβούλια επιλογής, τα οποία απαρτίζονται κυρίως από άτομα ανδρικού φύλου (σελ. 

219) (3) γιατί ενδιαφέρονται περισσότερο για την αποτελεσματικότητα στη διδασκα-
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λία στην τάξη, δεδομένου ότι οι προϊστάμενοι ανδρικού φύλου ζητούν κυρίως την 

συνεργασία με άνδρες υφισταμένους, θεωρώντας ότι είναι απλά εργαζόμενες και μη 

κατάλληλες για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων (Shakeshaft, 1991 ό.α. 

στο Μαραγκουδάκη, 2008, σελ. 220).  

 Η διερεύνηση του φύλου των υποψηφίων Διευθυντών/-τριών στη Διεύθυνση Β/θμιας 

της μελέτης, έδειξε  ότι εκ των 319 υποψηφίων Διευθυντών/ -τριών οι 199 ήταν άν-

δρες και οι 120 γυναίκες. Δηλαδή, οι άνδρες υποψήφιοι ήταν 1,65 φορές περισσότε-

ροι από τις γυναίκες υποψήφιες, αναλογία όμως που δεν διατηρήθηκε αφού ως άνδρες 

Διευθυντές κρίθηκαν /και διοικούν υπερδιπλάσιοι άντρες από τις γυναίκες Διευθύ-

ντριες (σε σύνολο 179 Διευθυντών, οι 121 είναι άνδρες και μόνο 58 γυναίκες, δηλαδή 

121/58=2,08).   

Επομένως, η μελέτη περίπτωσης της Διεύθυνσης Β/θμιας, καταδεικνύει ότι οι Σ.Δ. 

προτίμησαν να επιλέξουν εκπροσώπους του ανδρικού φύλου, ζήτημα που χρήζει πε-

ραιτέρω μελέτης, για να διερευνηθούν τα ποσοστά επιλογής των δύο φύλων σε άλλες 

Διευθύνσεις Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης.   

Μελέτη 4: Γ/θμια Εκπαίδευση και θετικές επιστήμες  

Η μάθηση σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει δύο άτομα: το ανώτερο σε ιεραρχία (εκ-

παιδευτικό) και το κατώτερο σε ιεραρχία (εκπαιδευόμενο), τον επόπτη ή μέντορα και 

τον εποπτευόμενο. Υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες ως προς τρόπο ορισμού και 

προσέγγισης των εννοιών. Η έννοια του μέντορα έχει τις ρίζες της στην Ελληνική μυ-

θολογία, σύμφωνα με την οποία ο Μέντωρ -- στη μυθολογία αναφέρεται ότι τη μορφή 

του Μέντορα έπαιρνε η θεά Αθηνά -- ήταν ένα σοφός και έμπιστος σύμβουλος 

(Clutterback, 1991), στον οποίο εμπιστεύτηκε ο Οδυσσέας την εκπαίδευση του Τηλέ-

μαχου.   

Η έννοια του μέντοριν (mentoring) είναι σύνθετη και πολυδιάστατη και περιλαμβάνει 

την καθοδήγηση, τη διδασκαλία, την επιρροή και την υποστήριξη ενός αρχαρίου από 

ένα εμπειρότερο, ο οποίος θεωρείται κοινά αποδεκτό έμπιστο άτομο. Η έννοια αυτή 

συχνά χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και άλλα επαγγέλματα, προ-

κειμένου να περιγράψουν ένα άτομο που έχει σημαντική επιρροή στην επαγγελματική 

τους καριέρα. 

Η εποπτεία (supervision), σύμφωνα με λεξικό ελληνικής γλώσσας (βλ. ιστοσελίδα 

[4]) «έχει το νόημα της επίσημης παρακολούθησης και του ελέγχου» του εποπτευό-

μενου από έναν εποπτεύοντα/-ουσα «με σκοπό τη διαπίστωση αν αυτός ενεργεί ή λει-

τουργεί» με τον δέοντα τρόπο. Η επίβλεψη πάλι σύμφωνα με το ίδιο λεξικό είναι «η 

ενέργεια ή το αποτέλεσμα του επιβλέπω, δηλαδή η ενέργεια ελέγχου και καθοδήγη-

σης του εποπτευόμενου».  
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Εικόνα 6: Ο Τηλέμαχος με τον Μέντορα –Θεά Αθηνά (Pablo E. Fabisch, 1699) (βλ. 

ιστοσελίδα [5]) 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης που αφορά Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα (Μ.Π.) με θετική κατεύθυνση. Το συγκεκριμένο Μ.Π. δεν επιλέχθηκε 

τυχαία με τη στατιστική έννοια του όρου, αλλά με το αιτιολογικό ότι το πληθυσμιακό 

εύρος των φοιτούντων στη διάρκεια των ετών 2004-2015 είναι μεγάλο, συγκριτικά με 

Μ.Π. άλλων περιοχών, επομένως είναι αντιπροσωπευτικότερο άλλων Μ.Π. με θετική 

κατεύθυνση, και ειδικότερα στη Διδακτική των Μαθηματικών. Διατηρείται η ανωνυ-

μία του Προγράμματος για λόγους ηθικής δεοντολογίας.  

(α) Ως προς τη μελέτη των κατανομών των φύλων των φοιτητών/-τριών 

Τα χρονοδιαγράμματα που αποτυπώνουν τις σχετικές συχνότητες εκπόνησης διπλω-

ματικών εργασιών για τα έτη 2004-2015 --για τους φοιτητές/-τριες -- αποτυπώνονται 

στο διάγραμμα 4. Αυτό που παρατηρείται στο διάγραμμα, είναι η μείωση των διπλω-

ματικών εργασιών που εκπονούνται από τους άνδρες φοιτητές μετά το 2011, το οποί-

ο, ενδεχομένως, είναι συνέπεια του φύλου των φοιτητών που επιλέγουν το συγκεκρι-

μένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  

Παρατηρείται ότι τα ποσοστά των υποψηφίων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία έτη με σημα-

ντική αύξηση των γυναικών-υποψηφίων (π.χ. το 2004 ήταν 51,61% και το 2015 ήταν 

63,16%). Επίσης, παρατηρείται μείωση των ανδρών υποψηφίων, αφού το 2004 ήταν 

48,39% και το 2015 ήταν 36,84%. Το 2004 οι τιμές των  δύο φύλων ήταν σχετικές με 

διαφορά μόνο 3 περίπου ποσοστιαίων μονάδων, το 2015 παρατηρείται μια διαφορά 

26,32 ποσοστιαίων μονάδων. Επομένως, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα τείνει να γίνει 

γυναικοκρατούμενο, ως προς τη φοίτηση και την υποστήριξη διπλωματικών εργα-

σιών.  
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Διάγραμμα  4. Διάγραμμα στο  οποίο αποτυπώνεται η τάση κατανομής φύλων των φοι-

τητών /-τριών (2004-2015) 

Αυτό που παρατηρείται, είναι ότι, τα ποσοστά των εποπτών /-τριών έχουν υποστεί 

σημαντικές αλλαγές τα τελευταία έτη. Στο διάγραμμα παρατηρείται αύξηση των γυ-

ναικών-εποπτριών στην επίβλεψη εργασιών των εκπαιδευτικών, αφού το 2004 επέ-

βλεπαν μόλις το 10%, ενώ το 2015 επέβλεπαν το 34,21% των εργασιών. Ως εκ τού-

του, παρατηρείται μείωση των ανδρών εποπτών που επιβλέπουν εργασίες φοιτητών/-

τριών, αφού το 2004 επέβλεπαν το 90% των εργασιών, ενώ το 2015 το 65,79%. 

 

Διάγραμμα 5. Διάγραμμα στο  οποίο αποτυπώνεται η τάση κατανομής φύλων των επι-

βλεπόντων /-ουσών. 

Επομένως, αν και το ακαδημαϊκό προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος αν-

δροκρατείται, οι γυναίκες επόπτριες φαίνεται να κερδίζουν σημαντικό έδαφος, αφού 

επιλέχθηκαν από τους φοιτητές /-τριες για την εκπόνηση των διπλωματικών τους ερ-

γασιών. Ακόμα, οι λόγοι των ανδρών εποπτών/γυναικών εποπτριών για τις διπλωμα-

τικές εργασίες που επόπτευσαν το χρονικό διάστημα [2004-2015] υπολογίστηκαν και 

αποτυπώνονται στο σχετικό πίνακα και το διάγραμμα στη συνέχεια.  
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Διάγραμμα 6. Διάγραμμα στο  οποίο αποτυπώνεται η τάση κατανομής συνδυασμών 

των φύλων των φοιτητών/-τριών και των επιβλεπόντων/-ουσών τους καθηγητών 

Τα χρονοδιαγράμματα για τα έτη 2004-2015 --για το σύνολο των συνδυασμών φύλων 

φοιτητών/συγγραφέων των διπλωματικών εργασιών και των εποπτών /-τριών τους-- 

αποτυπώνονται στο διάγραμμα 6.  

Αυτό που παρατηρείται, είναι ότι οι υποψήφιοι/-ες για την απόκτηση του μεταπτυχια-

κού διπλώματος ειδίκευσης επιλέγουν άνδρες επόπτες, ζήτημα το οποίο ενδεχομένως, 

έχει άμεση σχέση με την κατανομή του Ακαδημαϊκού προσωπικού στην Γ/βαθμια 

Εκπαίδευση, δεδομένου ότι το γυναικείο φύλο υποεκπροσωπείται. Είναι σημαντικό να 

επεκταθεί η μελέτη και να διερευνηθεί η μεταβολή του ακαδημαϊκού προσωπικού τα 

τελευταία έτη, η μεταβολή στις προτιμήσεις των φοιτητών/-τριών, οι λόγοι που οδη-

γούν σε αυτό, αφού όπως παρατηρείται στο διάγραμμα υπάρχει σημαντική αύξηση 

των φοιτητριών που επιλέγουν γυναίκες επιβλέπουσες (για παράδειγμα, το 2004 οι 

γυναίκες επιβλέπουσες ήταν σε ποσοστό 6,67% και το 2015 το 23,68% του συνολι-

κού αριθμού των επιβλεπόντων).  Είναι σημαντικό ακόμα, να εξεταστεί η ποσοστιαία 

αναλογία διαθεσιμότητας επιβλεπουσών καθηγητριών και συμμετοχής τους στην επί-

βλεψη εργασιών των φοιτητών, σε σχέση με των ανδρών.  

Ακόμα και όταν μια γυναίκα τα καταφέρει να πάρει μία θέση ΔΕΠ, ως εποπτεύουσα 

θεωρείται λιγότερο έμπειρη. Σύμφωνα με την Armenti (2000, p.2): οι ιστορίες γυναι-

κών ακαδημαϊκών δείχνουν ότι πολλές φορές αισθάνονται στον ακαδημαϊκό χώρο ως 

‘δεύτερης τάξης πολίτες’ (second class citizens) (Mather, 1998), ή ‘outsiders’ στο α-

καδημαϊκό χώρο (Aisenberg & Harrington, 1988), ή ‘το δεύτερο φύλο’ (second sex) 

(Sirnone DeBeauvoir, 1952), ακόμα ως οι ‘άλλοι ακαδημαϊκοί’ (other 

academics)(Acker, 1994).   

Ως κατακλείδα: Η σχέση εποπτείας μπορεί να θεωρηθεί ως μία σχέση από την οποία ο 

φοιτητής/-τρια αντλεί ενθουσιασμό, έμπνευση, γνώσεις και δεξιότητες. Ο βαθμός ανε-
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ξαρτησίας που μπορεί να επιτευχθεί από τον ίδιο τον φοιτητή/-τρία είναι απαραίτητος 

για τη συνολική επιτυχία και την ολοκλήρωση της, καθώς και η αρμονική εργασιακή 

σχέση μεταξύ των φοιτητών και των εποπτών/-τριών  τους σε όλη την τη διαδικασία 

διεκπεραίωσης της διπλωματικής εργασίας.  

Ωστόσο, ορισμένα ενδεικτικά ερωτήματα που αφορούν την επιλογή των εποπτών/-

τριών αποτελούν πρόκληση για επιπλέον μελέτη (Πατσιομίτου, 2016β):  

• Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην επιλογή των εποπτών;  

• Είναι για τους φοιτητές /-τριες κρίσιμος παράγοντας το φύλο των εποπτών 

τους;  

• Είναι οι γυναίκες καλύτερες επόπτριες από τους άνδρες ή το αντίστροφο;  

• Αντιμετωπίζονται προβλήματα σύγκρισης υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής ε-

μπειρίας και γνώσεων σε σχέση με το φύλο των εποπτών/-τριών;  

Συζήτηση 

Όπως διαπιστώθηκε από τις παραπάνω μελέτες η σχέση φύλου και κατανομής εκπαι-

δευτικών στις θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης αναδιαμορφώνεται με το χρόνο. Οι 

επισημάνσεις αυτές οδηγούν στη διατύπωση γενικότερων σημαντικών συμπερασμά-

των που αφορούν την κατανομή των φύλων στην εκπαίδευση, αλλά και των τάσεων 

που επικρατούν. Παρατηρείται μια τάση μετάβασης σε ανώτερο επίπεδο της «θεωρί-

ας», «οι άνδρες διοικούν και οι γυναίκες διδάσκουν», όπως εύστοχα διατυπώθηκε από 

διεθνείς και έλληνες ερευνητές, καθώς ολοένα και περισσότερο οι γυναίκες τείνουν 

να διεκδικήσουν, να αναλάβουν και να διαχειριστούν το σύνθετο και πολυεπίπεδο 

επιστημονικό/επιμορφωτικό έργο υποστήριξης των εκπαιδευτικών, ενώ οι άνδρες τη 

γενική ευθύνη διοίκησης και ελέγχου στην εκπαίδευση στην περιοχή ευθύνης τους. 

Δηλαδή, (1) οι άνδρες ηγούνται διοικητικά και οι γυναίκες ηγούνται επιμορφωτι-

κά/διδακτικά (με την ευρύτερη έννοια της διδασκαλίας)˙  (2) οι επιστήμες θεωρητι-

κής κατεύθυνσης γυναικοκρατούνται, ενώ οι θετικής το αντίθετο. Όμως, η υπεροχή 

των ανδρών στο χώρο των θετικών επιστημών υποχωρεί αισθητά τα τελευταία χρό-

νια, αναδεικνύοντας μια αισιόδοξη προοπτική για το γυναικείο φύλο.   
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Περίληψη 

Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται η σκιαγράφηση της κατάστασης της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ειδικότερα, περιγράφεται και αιτιολο-

γείται η θέση της στο ελληνικό κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον 

ως εκπαίδευση «χαμηλού κύρους», από την αρχή της παρουσίας της στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι της χώρας, σε αντίθεση με τη θέση που κατέχει στις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες εκπαιδευτικές μεταρ-

ρυθμίσεις της στην Ελλάδα και προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια των επαναλαμ-

βανόμενων αποτυχιών της κάθε Μεταρρύθμισης. Τέλος επιχειρείται αποτίμηση της 

κατάστασης σήμερα, και διατύπωσης των βασικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες θα 

πρέπει να διαμορφωθεί το πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον της 

ΤΕΕ. 

Λέξεις-Κλειδιά:  ΤΕΕ, Μεταρρύθμιση, Ανάπτυξη 

ΤΕΕ και οικονομική ανάπτυξη 

Το αυξημένο ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για την εκπαίδευση οφείλεται -εκτός από 

τον κοινωνικοποιητικό της ρόλο και τη συμβολή της στη διατήρηση της κοινωνικής 

σταθερότητας (Blackledge & Hunt, 2004, σ.27)- στην επίδρασή  της στην οικονομική 

ανάπτυξη, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου 

(Schultz,1961). Η επικράτηση του όρου «ανθρώπινο κεφάλαιο» ως οικονομικής έν-

νοιας έγινε στα τέλη της δεκαετίας του '50 όταν οικονομολόγοι όπως ο Theodore 

Schultz άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν για να ερμηνεύσουν το ρόλο της 

εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης γνώσης στην προαγωγή της ευημερίας και της 

οικονομικής ανάπτυξης κατά το μέρος εκείνο που δε μπορούσε να αποδοθεί μόνο 

στους κλασσικούς συντελεστές παραγωγής (γη, εργασία, υλικό κεφάλαιο). 

Η απότοκος της βιομηχανικής επανάστασης ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ήταν απαραίτητη για την προετοιμασία εκπαιδευμένου εργατικού δυνα-

μικού που θα κάλυπτε τις αυξανόμενες ανάγκες για υψηλή εξειδίκευση και καταμερι-

σμό της εργασίας. Ταυτόχρονα, το τεχνικοεπαγγελματικό σχολείο προετοιμάζει τα 

παιδιά των κατώτερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων να αποδεχθούν τη θέση 

του χειρώνακτα, ασκώντας τα πιο κουραστικά και χαμηλότερα αμειβόμενα επαγγέλ-
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ματα (Grignon, 1971)  αναπαράγοντας  τις κοινωνικές ανισότητες και συνδέοντας την 

εκπαίδευση με την οικονομία και την αγορά εργασίας. 

Αίτια χαμηλού κύρους της ΤΕΕ στην Ελλάδα 

Το γόητρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την κοινωνική αναγνώριση που απολαμβάνει και από τις δυνατότητες που 

παρέχει στην αγορά εργασίας για καλύτερη απασχόληση, υψηλότερες αποδοχές, ανώ-

τερη θέση και βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας (Descy & Tessaring, 2002, 

σ.8). Ως εκ τούτου το κύρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφέ-

ρει ανάλογα με τη χώρα. 

Όμως, διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας είναι η εντονότατη ζήτη-

ση για γενική εκπαίδευση και πανεπιστημιακές σπουδές  σε βαθμό τέτοιο που πολλοί 

να μιλούν για «μορφωσιολατρεία» του Έλληνα (Τσουκαλάς,1975, σ.23), πρακτική 

που έχει οδηγήσει σε υπερπληθυσμό πανεπιστημιακών αποφοίτων. Η αναντιστοιχία 

μεταξύ προσφοράς αποφοίτων και ζήτησής τους από την αγορά εργασίας, έχει ως α-

ποτέλεσμα την υψηλή ανεργία των πανεπιστημιακών αποφοίτων στη χώρα (Livanos, 

2010).  Από την άλλη πλευρά, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει μικρή 

απήχηση στους νέους και συνδέεται συνειρμικά με «επίπονη» και «υποδεέστερη» 

σωματική εργασία ενώ η γενική εκπαίδευση σχετίζεται με προσδοκίες κοινωνικής 

ανέλιξης. (CEDEFOP, 2014, σ.18).  Σε έρευνα του ΥΠΕΠΘ στη χώρα μας, που άρχι-

σε το 1976 και ολοκληρώθηκε το 1985, υποστηρίχθηκε ότι για να επιτευχθεί ο σκο-

πός της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να βελτιωθεί η τεχνική επαγγελματική εκ-

παίδευση, να αποκτήσει πλήρη ισοτιμία με τη γενική, και να γίνει περισσότερο ορθο-

λογική η κατανομή των εισακτέων στις ανώτατες σχολές ώστε να ικανοποιηθεί η υ-

περβολική ατομική και κοινωνική ζήτηση για σπουδές. (Ψαχαρόπουλος & Καζαμί-

ας,1985). 

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, η τε-

χνική επαγγελματική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα απαξιωμένη με αποτέλεσμα την άρ-

νηση των γονιών αλλά και των ίδιων των μαθητών να την ακολουθήσουν. Στην έρευ-

να του Υπουργείου Παιδείας από το Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδό-

σεων (ΥΠΔΜΘ & ΙΤΥΕ., 2011) για την κατάσταση της ΤΕΕ στη χώρα μας, ως αιτιο-

λογικοί παράγοντες  που έχουν συντελέσει στην υποβάθμισή της σε εκπαίδευση Β΄ 

κατηγορίας αναφέρονται μεταξύ άλλων οι αναποτελεσματικές πολιτικές των τελευ-

ταίων δεκαετιών με τις συχνές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και η έλλειψη επαρκούς 

ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες που προσφέρει η ΔΤΕΕ.  Αναλυ-

τικότερα, σύμφωνα με το παραπάνω ερευνητικό έργο, (ΥΠΔΜΘ & ΙΤΥΕ, 2011) το 

χαμηλό κύρος της Δημόσιας ΤΕΕ. που οδηγεί στην μη επιλεξιμότητά της από τους 

μαθητές οφείλεται: στην απουσία θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων για 

ορισμένες ειδικότητες, αλλά κυρίως στη μη νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμά-

των, στην έκφραση απαξιωτικών απόψεων από κύκλους της εκπαιδευτικής κοινότη-

τας που επηρεάζει αρνητικά τους γονείς, στα προβλήματα υποδομών και εργαστηρια-

κών ελλείψεων, στην περιορισμένη αποτελεσματικότητα του μαθήματος του Σχολι-
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κού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην αδυναμία σύνδεσης της ΤΕΕ με την 

αγορά εργασίας, στην ανεπάρκεια και μη επικαιροποίηση των παρεχόμενων επαγγελ-

ματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένη η εμπιστο-

σύνη των εργοδοτών προς τους αποφοίτους της ΔΤΕΕ. 

Σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ 

Μελετώντας τα ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Συστήματα βλέπυμε πως η χώρα μας δεν 

αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στον Ευρωπαϊκό κανόνα. Σε χώρες όπως η  Ισπανία, 

Κύπρος, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Ουγγαρία και Πορτογαλία, ο αριθμός των μαθητών 

που εγγραφονται στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση είναι υψηλότερος αυτού της 

επαγγελματικής. Στη Σουηδία και σε μικρότερο βαθμό τη Δανία, η αντίστοιχη αναλο-

γία μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι και στις δύο κατευθύνσεις είναι σχεδόν ίση. 

Ασυνήθιστο υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην επαγγελματική ανώτερη δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση καταγράφεται στο Βέλγιο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ολλανδί-

α, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σε μελέτη των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, σ. 13) μερικά από τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν  είναι: 

• Σε όλες τις χώρες υπάρχουν περισσότεροι του ενός τύποι σχολείων δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης. 

• Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν τριετούς φοίτησης επαγγελματικά σχολεία 

που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικότητας 

επιπέδου 3, αν και αυτό τίθεται πρόσφατα υπό αναθεώρηση. 

• Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αποφοίτηση από το Λύκειο και η πρόσβα-

ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι αποδεσμευμένες. 

• Στις περισσότερες χώρες προσφέρεται ως δυνατότητα η πρόσβαση από τα επαγ-

γελματικά σχολεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Στις περισσότερες χώρες τα ποσοστά των μαθητών που επιλέγουν να φοιτήσουν 

στην επαγγελματική εκπαίδευση κυμαίνονται μεταξύ 40% (Φιλανδία) και 78% 

(Γερμανία). 

• Η γενική παιδεία συνδυάζεται, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, με την πα-

ροχή γνώσεων που διασφαλίζουν αποτελεσματική σύνδεση με την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

• Σε όλες τις χώρες προβλέπεται η εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών με αναπηρία 

(Άτομα με Αναπηρία, Α.με.Α.) και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Μεταρρυθμίσεις και επιπτώσεις 

Η μελέτη της ιστορίας της ΤΕΕ στη χώρα από το 1821 και εντεύθεν, δείχνει ότι η  

ανάγκη  δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος τεχνικής εκπαίδευσης προκειμένου 

να επιτευχθεί η οικονομική ανόρθωση, είχε καταστεί συνειδητή από πολύ νωρίς (Πα-

νόπουλος, 2010). Όμως από τα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια οι όποιες προσπά-

θειες ανάπτυξης της ΤΕΕ ήταν αποσπασματικές, φορτισμένες ιδεολογικά και ασύνδε-
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τες από την παραγωγή. Αξίζει να αναφερθούν οι προσπάθειες των φιλελεύθερων κυ-

βερνήσεων Βενιζέλου για τον εκσυγχρονισμό και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις 

κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της χώρας μέσω της στροφής του μαθητικού δυναμι-

κού από τα γυμνάσια (με περιορισμό στη λειτουργία μεγάλου αριθμού αυτών) και τα 

επιστημονικά επαγγέλματα  στα επαγγελματικά σχολεία. Χαρακτηριστική έχει μείνει 

η φράση του Ελευθέριου Βενιζέλου στις αρχές της δεκαετίας του 1930: «θα καταργή-

σω 80 Γυμνάσια ακόμα και αν με ανατρέψουν» (Μπουζάκης, 1988, σ.88). Μεταπολε-

μικά, έγιναν πολλές προσπάθειες μεταρρύθμισης της Εκπαίδευσης γενικά και της Ε-

παγελματικής Εκπαίδευσης, ειδικά. Με πρώτη αυτή της κυβέρνησης του Κ. Καρα-

μανλή (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999) με τα νομοθετήματα 3971/1959 (ΦΕΚ 187Α΄/7-9-

1959) και 3973 (ΦΕΚ 187Α΄/7-9-1959). Ακολούθησε η  μεταρρυθμιστική απόπειρα 

του 1964 από την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου με τον ίδιο στη θέση του Υ-

πουργού Παιδείας, (ΥΠΑΙΘΠΑ, ΓΑΚ & Αρχεία Ν. Ηρακλείου, 2012, σ. ιζ). Η με-

ταρρύθμιση του 1964 που έμεινε ανολοκλήρωτη λόγω της επακόλουθης πολιτικής 

αστάθειας, αποτελούσε μια ολοκληρωμένη και πειστική πρόταση αστικού εκσυγχρο-

νισμού και προσαρμογής της εκπαίδευσης στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

(Μπουζάκης, ό.π., σελ.104). Όπως παρατηρεί η Κασιμάτη (1988, σ.125) οι εκπαιδευ-

τικές μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν από προοδευτικές κυβερνήσεις και ταυτί-

στηκαν με τον προοδευτικό ριζοσπαστισμό (όπως εκείνες του 1917, 1929 και 1964) 

έμειναν ανολοκλήρωτες λόγω των συνεχών ανατροπών τους από συντηρητικές κυ-

βερνήσεις ή δικτατορικά καθεστώτα, με αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση και την α-

ποξένωση από τις εξελίξεις στο διεθνές εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.  

Μετά τη Μεταπολίτευση η μεταρρύθμιση του νόμου 576/1977 (ΦΕΚ 102Α΄/13-4-

1977) με τη θέσπιση Τεχνικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών Ε-

παγγελματικών Σχολών οδήγησε στην αναδιοργάνωσή της ΤΕΕ στη σημερινή της 

περίπου μορφή. Η μεταρρύθμιση αυτή (όπως και οι προηγούμενες) βασίστηκε στη 

φιλοσοφία της ανακοπής της ροής των μαθητών προς τη γενική εκπαίδευση και της 

διοχέτευσής τους στην ΤΕΕ. Η απόπειρα τούτη που περιορίστηκε στο θεσμικό μέρος, 

χωρίς μελέτη και οργάνωση για τη διασύνδεση της ΤΕΕ με την οικονομία και χωρίς 

την αντιμετώπιση των χρόνιων δομικών προβλημάτων (αναχρονιστικά αναλυτικά 

προγράμματα και βιβλία, ακατάλληλος και ανεπαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός, έλ-

λειψη καταρτισμένων εκπαιδευτικών, μη θέσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων), δεν 

νομιμοποιήθηκε στην αντίληψη της κοινής γνώμης,  με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

της ΤΕΕ και τη συνέχιση της ανισοκατανομής των μαθητών (Κόκκος, 1991). Η χρή-

ση του όρου «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» που εισάγει ο νόμος 1566/1985 -επί υ-

πουργίας Απ. Κακλαμάνη- (ΦΕΚ 167Α΄/30-9-1985) επιχειρεί να καταργήσει τον δυϊ-

σμό μεταξύ γενικής εκπαίδευσης και ΤΕΕ και να προβάλλει την ενιαιοποίηση του 

συστήματος. Ο ρηξικέλευθος αυτός νόμος που μεταξύ άλλων κατάργησε το διαχωρι-

σμό σε τεχνικό και επαγγελματικό λύκειο, αποτελεί το νομοθέτημα-κορμό για τη δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση και με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση της ΤΕΕ έγινε με το νόμο 2640/98 (ΦΕΚ 206Α΄/3-

9-1998) με τον οποίο δόθηκε νομική υπόσταση στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαι-

δευτήρια (ΤΕΕ) ως μοναδικού φορέα παροχής δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελμα-
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τικής εκπαίδευσης  καταργώντας τα ΤΕΛ και τις ΤΕΣ. Ο νέος θεσμός των ΤΕΕ που 

ξεκίνησε σχετικά ελπιδοφόρα και στηρίχτηκε αρχικά με ανανεωμένα αναλυτικά προ-

γράμματα, συγγραφή  κάποιων σχολικών εγχειριδίων, διορισμούς εκπαιδευτικών αλ-

λά και λόγω του εξεταστικοκεντρικού χαρακτήρα του Ενιαίου Λυκείου, προσέλκυσε 

μεγάλο αριθμό μαθητών τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του. Παρά το σαφώς θετικό 

στοιχείο της ενιαιοποίησης των διαφόρων παρόχων της δευτεροβάθμιας ΤΕΕ σε έναν 

τύπο σχολείου, ούτε αυτή η μεταρρύθμιση πέτυχε την προαναγγελθείσα αναβάθμιση 

και την προώθηση του μαθητικού δυναμικού σε αυτήν με αποτέλεσμα λίγα χρόνια 

μετά την έναρξη της λειτουργίας τους να έχουν απαξιωθεί και να αναζητούνται νέες 

λύσεις. Το επόμενο εγχείρημα αναδιανομής του μαθητικού δυναμικού έγινε με το νό-

μο 3475 (ΦΕΚ 146Α΄/13-7-2006) ο οποίος καταργεί τα ΤΕΕ και στη θέση τους θε-

σπίζει τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ). Η 

ίδρυση των ΕΠΑΣ ήταν αιφνιδιαστική καθώς ουδέποτε είχε γίνει σχετική εισήγηση 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2005).   

Η έναρξη της οικονομικής κρίσης και η εκτίναξη της ανεργίας κυρίως των νέων κα-

θιστά πλέον αδήριτη ανάγκη την ουσιαστική αναδιάρθρωση της ΤΕΕ με στόχο τη 

διαχρονικά επιθυμητή αναβάθμιση και την εναρμόνιση με την αγορά εργασίας για τη 

συμβολή στην υπέρβαση της κρίσης. Από τη μελέτη του υπουργείου Παιδείας (Υ-

ΠΔΜΘ & ΙΤΥΕ, 2011) προκύπτει ότι στις χώρες όπου η τεχνική επαγγελματική εκ-

παίδευση είναι διαδεδομένη, τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι αισθητά χαμηλότε-

ρα. Η πρόταση νόμου για κατάργηση των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και ίδρυση Τεχνολογικών 

Λυκείων που κατατέθηκε µε βάση τις ομόφωνες προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που οριστικοποιήθηκαν τον Νοέμ-

βριο του 2009 και μετά από εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση (από 22/7/2011 έως 

30/7/2011)  είχε ως βασικό στόχο την   καταξίωση του τεχνολογικού λυκείου ως σχο-

λείου πρώτης επιλογής,  και την δευτεροβάθμια ΤΕΕ τουλάχιστον ισότιμη με  τη δευ-

τεροβάθμια γενική εκπαίδευση. Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρε-

ται ότι το μαθητικό δυναμικό της ΤΕΕ έχει συρρικνωθεί στο 25% του συνολικού μα-

θητικού πληθυσμού πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 50% (Eurydice, 

2012, σ.74) και από αυτό το ποσοστό μόλις ένα 17% επιλέγει τις ΕΠΑΣ. Το Τεχνολο-

γικό Λύκειο δεν θεσπίστηκε ποτέ ενώ η επιστημονική τεκμηρίωση του έργου και της 

ευρείας συναίνεσης όπου στηρίχτηκε η πρόταση  Διαμαντοπούλου αντιγράφηκαν αυ-

τολεξεί στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄/17-9-2013). Ο 

νόμος αυτός που κατήργησε μετά από 30 χρόνια παρουσίας στην ΤΕΕ τομείς όπως ο 

Υγείας-Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αισθητικής κ.ά. ακολούθησε υποχρεωτι-

κά το νόμο 4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄/23-7-2013) με τον οποίο καταργήθηκαν οργανι-

κές θέσεις 2500 περίπου εκπαιδευτικών της ΤΕΕ εντασσόμενοι σε καθεστώς διαθεσι-

μότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι λόγω της μη ύπαρξης διδασκόντων, για πρώτη φορά 

δεν υπήρξε μεταβατικό έτος ώστε να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους οι μαθητές που 

είχαν επιλέξει τις καταργημένες ειδικότητες. Μετά τη ραγδαία πτώση του μαθητικού 

δυναμικού της ΤΕΕ που είχε ακολουθήσει τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νόμου 

3475/2006, το 2009 είχε ξεκινήσει μία μικρή αλλά σταθερή ανοδική πορεία με απο-

τέλεσμα ο αριθμός των μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων της ΤΕΕ κατά την 
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έναρξη του σχ. έτους 2012-2013 να ανέρχεται στους 108.000 περίπου και να βρίσκε-

ται στα ίδια επίπεδα με εκείνον του σχ έτους 2004-2005. Ενώ η επανεξέταση της κα-

τάστασης ήταν επιβεβλημένη προκειμένου να υπάρξει μία ουσιαστική αναβάθμιση 

πρώτα απ’ όλα του κύρους και της απήχησης της ΤΕΕ στην ελληνική κοινωνία, η έλ-

λειψη σχεδιασμού και στρατηγικής πέτυχαν το εντελώς αντίθετο. Η προχειρότητα, η 

σπουδή και οι πρακτικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή των «δίδυ-

μων» νόμων 4172/2013 και 4186/2013   αύξησαν την επιφυλακτικότητα γονιών και 

μαθητών και έτρεψαν τους τελευταίους σε φυγή από την ΤΕΕ. Ο αριθμός των μαθη-

τών κατά το σχ. έτος 2013-2014 έπεσε στους 96.510 ενώ κατά το σχ. έτος 2014-2015 

η καθοδική πορεία συνεχίστηκε φτάνοντας στους 86.916, σύμφωνα πάντα με τα στοι-

χεία της ΕΛΣΤΑΤ. Με το νόμο 4327 (ΦΕΚ 50Α΄/14-5-2015) επανασυστήθηκαν στα 

ΕΠΑΛ οι καταργηθείσες ειδικότητες και με τον τελευταίο μέχρι τούδε νόμο 

4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄/11-5-2016) άλλαξε εκ νέου η διάρθρωση των σπουδών στα 

ΕΠΑΛ ενώ συστηματοποιήθηκαν λεπτομέρειες για την εφαρμογή του δυικού συστή-

ματος σε τέταρτο προαιρετικό μεταλυκειακό έτος με συνδυασμό εκπαίδευσης και μα-

θητείας σε εργασιακούς χώρους. Παρόλα αυτά η συζήτηση για αύξηση της αποτελε-

σματικότητας της ΤΕΕ μέσω νέας μεταρρύθμισης είναι ήδη στο προσκήνιο. 

Συμπεράσματα-προτάσεις 

Διαχρονικά η ΤΕΕ αποτελεί στην επίσημη-θεσμοθετημένη εκδοχή της, ένα σχολικό 

δίκτυο ισότιμο με του Γενικού Λυκείου αλλά στην κοινή συνείδηση και στην απτή 

πραγματικότητα, ένα σχολείο  (σε όλους τις μορφές του)  υποδεέστερο και απαξιωμέ-

νο.  Η θέση της δεν είναι εγγενής και αυθύπαρκτη αλλά συναρτάται από τη σχέση της 

με το Γενικό Λύκειο. Όποτε οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούσαν σε Γενικό 

Λύκειο αυξημένων απαιτήσεων οι μαθητές κατευθύνονταν στην ΤΕΕ. 

Στην Ελλάδα που η εκπαίδευση «διατελεί μονίμως σε συνθήκες μεταρρύθμισης» 

(Παπακωνσταντίνου, 2005, σ.87 ), και κάθε υπουργός παιδείας θεωρεί «υποχρέωσή» 

του να εφαρμόσει ατζέντα αλλαγών στην ΤΕΕ, η πλειοψηφία των αλλαγών φαίνεται 

να εξαντλείται στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, μετονομάζοντας κάθε 7-8 χρόνια πε-

ρίπου τους τύπους των σχολείων σε βαθμό που ακόμα και οι ασχολούμενοι με την 

ΤΕΕ να μη μπορούν να παρακολουθήσουν τα  συνεχή «βαφτίσια» , αλλάζοντας τον 

καταμερισμό των ειδικοτήτων στις διάφορες δομές και την μεταξύ τους κινητικότητα 

καθώς και τους τρόπους πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (Ιωαννίδου & 

Σταύρου, 2013. Ιακωβίδης, 1998). 

Όμως με δεδομένη την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας και το υψηλό επί-

πεδο ανεργίας ιδιαίτερα των νέων, χρειάζεται να αξιολογηθούν σε βάθος οι εκπαιδευ-

τικές δομές και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Εάν κριθεί αναγκαίο θα πρέ-

πει να γίνει αναδιαμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης (πιθανόν και της γενικής εκπαίδευσης) πάντα με γνώμονα τη μείωση της 

ανεργίας, που προκύπτει εξαιτίας της αναντιστοιχίας των θέσεων εργασίας με την εκ-

παίδευση/προσόντα των ανέργων. Η αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας 

εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις θετικές επιπτώσεις στην ανεργία μπορεί να οδηγή-
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σουν σε αύξηση του παραγόμενου προϊόντος της χώρας, σημαντικό συντελεστή για 

την έξοδο από την κρίση. Ίσως η εισαγωγή στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

και τις Πολυτεχνικές Σχολές -αν όχι αποκλειστικά τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό- από τα σχολεία της ΤΕΕ να οδηγούσε στην αύξηση της ελκυστικότητας αλ-

λά και στην ποιοτική αλλαγή του προφίλ των μαθητών που επιλέγουν την ΤΕΕ και 

τελικά στην ουσιαστική της αναβάθμιση. Έχει παρατηρηθεί ότι σε κάθε εισηγητική 

έκθεση των νόμων για την ΤΕΕ, αναλύονται τα αίτια αποτυχίας της προηγούμενης 

μεταρρύθμισης και δηλώνονται τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να αναβαθμιστεί και 

να συνδεθεί με την αγορά εργασίας. Η υποχρηματοδότηση της ΤΕΕ, οι βιαστικές αλ-

λαγές χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος να 

δοκιμαστούν, η ανυπαρξία έρευνας στο χώρο της ΤΕΕ, η άγνοια των κανόνων του 

στρατηγικού προγραμματισμού και της διαδικασίας της αλλαγής, καταμετρώνται 

στους παράγοντες αποτυχίας των μεταρρυθμίσεων ακόμα και από υπουργούς με πολύ 

καλές προθέσεις  και ιδέες. Η μεταρρυθμιστική διαδικασία  θα πρέπει να τεκμηριώνε-

ται με επιστημονικές μεθόδους  σε κάθε βήμα και να στοχεύει πέρα από τη μείωση 

της ανεργίας, στη μείωση της μαθητικής διαρροής και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Τι θέλουν να πουν οι ποιητές των τραγουδιών της σχολικής γιορτής 

της 28ης Οκτωβρίου; 

Καρούμπαλη Ευγενία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.16, Μ.Ed.  

jennykaroumpali@hotmail.com  

Περίληψη 

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση η εθνική επέτειος της 28ης Οκτω-

βρίου εορτάζεται επίσημα από το 1945. Στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου ακο-

λουθείται ένα συγκεκριμένο τελετουργικό, τμήμα του οποίου είναι και η ερμηνεία 

τραγουδιών. Μελετήθηκαν ογδόντα ένα τραγούδια, των οποίων η χρήση σε πρόσφα-

τες σχολικές γιορτές της 28ης Οκτωβρίου έχει καταγραφεί σε προηγούμενες έρευνες, 

προκειμένου να αναδειχτούν τα μηνύματα που αυτά εμπεριέχουν. Χρησιμοποιήθηκε 

η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Κυριαρχούν μηνύματα εθνοκεντρικά και αντιπο-

λεμικά, ενώ σε περιορισμένο βαθμό υπάρχουν αντιφασιστικά μηνύματα και κριτικής 

– αδυναμίας του «εθνικού εαυτού».  

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικές γιορτές, 28η Οκτωβρίου, τραγούδια, «εθνικός εαυτός», «ε-

θνικός άλλος». 

Εισαγωγή 

Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα υποχρεού-

νται να διοργανώνουν εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτω-

βρίου (σχολική γιορτή 28ης Οκτωβρίου εφεξής). Στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρί-

ου ενσωματώθηκε ο εορτασμός της Σημαίας, ο οποίος αρχικά καθιερώθηκε το 1908 

να λαμβάνει χώρα στις 26 Οκτωβρίου στα σχολεία αρρένων, με σκοπό τη μύηση των 

μελλοντικών στρατιωτών στο καθήκον της υπεράσπισης του συμβόλου της πατρίδας 

(σημαία) στα πεδία των μαχών (Κουλούρη, 2003). Στις εν λόγω εκδηλώσεις συνα-

ντώνται διάφοροι συμβολισμοί και τελετουργίες, μεταξύ των οποίων είναι και η ερ-

μηνεία τραγουδιών (Μπονίδης, 2004; Ben - Amos & Bet-El, 1999; Zembylas, 2013; 

Lomsky – Feder, 2004). 

Ερευνητικό ερώτημα, αναγκαιότητα, σκοπός και υπόθεση της έρευνας 

Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας είναι το εξής: «Ποια τα μηνύματα των 

τραγουδιών που χρησιμοποιούνται στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου;». 

Έχουν ερευνηθεί οι επετειακοί λόγοι που απαγγέλλονται κατά τη σχολική γιορτή της 

28η Οκτωβρίου (Γκόλια, 2006, Benincasa, 2006), οι εγκύκλιες διαταγές σχετικά με 

τον εορτασμό της συγκεκριμένης σχολικής γιορτής (Γκόλια, 2006), οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την εν λόγω γιορτή (Golia, Vamvakidou, Anastasiadou & Kyridis 

2005; Γιαννάκη, 2012) και κάποιες σχολικές γιορτές στο σύνολό τους (διακόσμηση, 

τραγούδια, επετειακοί λόγοι, ποιήματα, σκετς κτλ) (Μπονίδης, 2004; Golia, 2007; 
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Αβδελά, 1997). Επιπρόσθετα, υπάρχουν δύο έρευνες στις οποίες προσδιορίζονται τα 

τραγούδια που χρησιμοποιούνται στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου και οι λόγοι 

που οδηγούν στους/τις εκπαιδευτικούς στη χρήση αυτών (Καρούμπαλη, 2015; Κολο-

κοτρώνη, 2016). Δεν υπάρχει, όμως, έρευνα (μέχρι σήμερα) που να έχει ασχοληθεί με 

το περιεχόμενο των τραγουδιών που χρησιμοποιούνται στη σχολική γιορτή της 28ης 

Οκτωβρίου. 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν τα μηνύματα των τραγουδιών που χρησι-

μοποιούνται στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. 

Καθώς προηγούμενες έρευνες που έχουν ασχοληθεί με τη σχολική γιορτή της 28ης 

Οκτωβρίου έχουν καταδείξει το εθνοκεντρικό της περιεχόμενο (Γκόλια, 2006, Be-

nincasa, 2006; Golia, Vamvakidou, Anastasiadou & Kyridis 2005; Γιαννάκη, 2012; 

Μπονίδης, 2004; Golia, 2007), η υπόθεση της έρευνας είναι ότι και τα τραγούδια που 

χρησιμοποιούνται στην εν λόγω σχολική γιορτή θα εμπεριέχουν εθνοκεντρικά μηνύ-

ματα. 

Η σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στο πέρασμα των χρόνων 

Στην Ελλάδα καθιερώθηκε να εορτάζεται το ξεκίνημα της εμπλοκής της χώρας στον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όχι η απεμπλοκή της από αυτόν, καθώς κατόπιν ακο-

λούθησε έντονος διχασμός τόσο σε κρατικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Η επιλογή 

αυτή αναφορικά με τον εν λόγω εορτασμό συνετέλεσε στην εθνική ενότητα της μετα-

πολεμικής Ελλάδας. Ο πρώτος επίσημος εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 

έλαβε χώρα το 1945 ενεργοποιώντας σχετική νομοθεσία της μεταξικής περιόδου 

(Καρακασίδου, 2003). 

Το περιεχόμενο της συλλογικής μνήμης αποτελούσε και αποτελεί πεδίο αντιπαραθέ-

σεων ανάμεσα στις κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες. Κάθε ομάδα που βρίσκεται 

στην εξουσία επιδιώκει να ελέγξει το περιεχόμενο της μνήμης και της λήθης 

(Grosser, 1993).  

Στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου οι φασιστές - Ιταλοί κι οι ναζιστές - Γερμανοί (μαζί 

με τους αρχηγούς τους) παρουσιάζονται ως οι «εθνικοί άλλοι». Οι «εθνικοί άλλοι» 

δεν είναι το σύνολο του ιταλικού και γερμανικού λαού. Οι φασιστές - Ιταλοί εμφανί-

ζονται ως διεκδικητές της ελληνικής γης, αναλαμβάνουν δευτερεύοντα ρόλο, είναι οι 

ηττημένοι, παρέχουν τη δυνατότητα στον «εθνικό εαυτό» να εξελιχθεί σε πρωταγω-

νιστή – ήρωα ή δίνουν το έναυσμα να εξιστορηθούν τα δεινά του πολέμου. Οι ναζι-

στές – γερμανοί παρουσιάζονται ως εγκληματίες πολέμου. Μολονότι αυτοί προβαί-

νουν σε βιαιοπραγίες (σκοτώνουν, φυλακίζουν, πυροβολούν, εξαναγκάζουν) ο κατα-

δυναστευόμενος «εθνικός εαυτός» ανθίσταται με αυτοθυσία (προβαίνει σε ηρωικές 

πράξεις και είναι πατριώτης) (Μπονίδης, 2004: 79). Οι περιγραφές του «εθνικού άλ-

λου» γίνονται πάντα από την οπτική γωνία της ελληνικής εθνικής ομάδας και μόνο σε 

σχέση με αυτή (Γκόλια, 2006: 645). 
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Στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου κυριαρχούν τόσο εθνικές (πατριωτισμός, α-

πόδοση τιμής σε όσους /ες αγωνίστηκαν για την πατρίδα, προσφορά και θυσία για την 

πατρίδα κ.ά.) όσο και πανανθρώπινες αξίες (αγώνας για ελευθερία, ανεξαρτησία και 

αυτοδιάθεση των λαών, αγώνας για τη δικαιοσύνη κ.ά.) (Γιαννάκη, 2012) 

Οι εθνικές σχολικές γιορτές διαμορφώνουν επιπρόσθετα μία ανδρική ηγεμονία: στον 

χρησιμοποιούμενο ιστορικό λόγο οι άνδρες κυριαρχούν στο δημόσιο βίο (Κιρκινέ, 

2014: 188; Πολίτης, 2006: 25). Στα πλαίσια της ατμόσφαιρας των εθνικών επετείων 

υπάρχουν στερεοτυπικές εικόνες και παγιωμένοι αξιολογικοί δυισμοί που αφορούν τα 

δύο φύλα: οι άντρες συνδέονται με τη λεβεντιά, τη διανόηση και την εξουσία, με τις 

γυναίκες να έχουν ένα δεύτερο (και σαφώς υποδεέστερο) ρόλο στο εθνικό σενάριο 

κάνοντας βοηθητικές δουλειές και πάντα προς στήριξη των ανδρών (Billing, 1995; 

Παπαταξιάρχης & Παραδέλλης, 1992). Επιπρόσθετα η εικόνα της μητρότητας είναι 

πολύ ισχυρή στη ρητορική του εθνικισμού (O’ Brien, 1996). 

Τα τραγούδια που ακούγονται στις εθνικές σχολικές γιορτές χρησιμοποιούνται για τη 

συναισθηματική και καλλιτεχνική αναπαραγωγή των ιστορικών γεγονότων με στόχο 

να δημιουργήσουν συναισθηματικές συμπεριφορές και στάσεις και επιπλέον γίνονται 

αποδεκτά ως εορταστικές επενδύσεις των γεγονότων στην κοινωνική ζωή (Golia, 

2007). 

Μεθοδολογία. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχο-

μένου (qualitative content analysis), μέθοδος που χρησιμοποιείται (κυρίως) για τεκ-

μήρια γραπτής λεκτικής επικοινωνίας. 

Στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου μελετάται όχι μόνο το δηλούμενο περιεχόμενο 

του γραπτού κειμένου,  αλλά και το άδηλο, κάτι που βοηθά στην ανάδειξη κάποιων 

συγκεκριμένων μηνυμάτων εντοπίζοντας τις διάφορες συμβολικές ενότητες εννοιών 

και τα διάφορα θέματα που εμπεριέχονται σε αυτό (Βάμβουκας, 2002). 

Ερευνήθηκαν ογδόντα ένα τραγούδια, τα οποία έχουν καταγραφεί σε έρευνες (Κα-

ρούμπαλη, 2015; Κολοκοτρώνη, 2016) ως χρησιμοποιούμενα σε πρόσφατες σχολικές 

γιορτές της 28ης Οκτωβρίου. Οι τίτλοι των εν λόγω τραγουδιών αναφέρονται στο Πα-

ράρτημα. Τα τραγούδια απομαγνητοφωνήθηκαν προκειμένου να μελετηθούν οι στίχοι 

τους. Κατόπιν, τα κείμενα των στίχων ανασυντέθηκαν με νέο τρόπο, ώστε να δη-

μιουργηθεί όσο το δυνατόν μία εικόνα με λογική συνέπεια που να μπορεί να μεταδώ-

σει αυτό που είδε ο/η ερευνητής/τρια στα δεδομένα (Cohen, Manion & Morrison, 

2007: 474-482). 

Μετά τη μελέτη του υλικού ορίστηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες: 

1. Ιστορικά γεγονότα, 1.α Περιγραφή ιστορικών γεγονότων, 1.β Αποσιώπηση ιστορι-

κών γεγονότων, 1.γ Εκπροσώπηση των φύλων στα ιστορικά γεγονότα, 2. «Εθνικός 

εαυτός»,  2.α. Παρουσίαση Ελλήνων, 2.β Λάθη, παραλείψεις και αδυναμίες των Ελ-
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λήνων, 3. «Εθνικός άλλος»,  3.α Παρουσίαση Ιταλών, 3.β Παρουσίαση Γερμανών, 

3.γ Παρουσίαση συμμάχων, 4. Σύγχρονες νοηματοδοτήσεις, 4.α Κριτική στον «εθνι-

κό εαυτό», 4.β Αναφορά σε πανανθρώπινες αξίες. 

Αποτελέσματα 

1. Ιστορικά γεγονότα. 

1.α Περιγραφή ιστορικών γεγονότων 

Υπάρχουν κάποιες απλές αναφορές σε μάχες και παραϊστορικά γεγονότα που έλαβαν 

χώρα κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Αναφορικά με την κατοχή πε-

ριγράφονται παραϊστορικά γεγονότα, όπως η ακρίβεια 

Στην αγορά όταν θα πας, βάστα πουγκί μεγάλο / Κι αν είσ’ ο δόλιος φου-

καράς, τράβ’ από δρόμο άλλο … Το πρόβλημα δεν λύνεται κι η γκρίνια 

πάντα αρχίζει / Σαν η γυναίκα ανθίζεται, πως το πουγγί στραγγίζει... Μό-

νο κανένας μπάρμπας σου μπορεί να σ’ αβαντάρει / Τα τσεκ απ’ την Α-

μερική σε βγάζουν παλληκάρι….[Ματσάκια πεντοχίλιαρα] 

και η ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης 

Συννεφιασμένη Κυριακή, / μοιάζεις με την καρδιά μου / που έχει πάντα 

συννεφιά / Χριστέ και Παναγιά μου… Όταν σε βλέπω βροχερή / στιγμή 

δεν ησυχάζω /  μαύρη μού κάνεις τη ζωή  / και βαριαναστενάζω [Συννε-

φιασμένη Κυριακή] 

 Υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές σε ιστορικά και παραϊστορικά γεγονότα που σχε-

τίζονται με την Εθνική Αντίσταση  

… Θάνατος μαύρος αδερφός / θάνατος θα γίνω αθάνατος / πυρ στην Α-

λαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο / Αέρας στις κορφές / μαύρο φεγγάρι 

στις καρδιές / έλα και πάρε μόνο σου τη λευτεριά / με τραγούδια, όπλα 

και σπαθιά… [Ήρωες] 

… Βροντάει ο Όλυμπος αστράφτει η Γκιώνα / μουγκρίζουν τα’ Άγραφα 

σείεται η στεριά /  στ’ άρματα στ’ άρματα εμπρός στον Αγώνα / για τη χι-

λιάκριβη τη λευτεριά… Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα / στέλνει περή-

φανο χαιρετισμό / μίας αντίστασης νέας χτυπά καμπάνα / μηνά τα όπλα 

μας το λυτρωμό… [Στ’ άρματα] 

… Σαν ατσάλινο τείχος που αλύγιστος ορμάει / στα πεδία των τίμιων μα-

χών / Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαράφη / που ‘ναι οι 

μάνες του λαϊκού στρατού…  [Στους καπεταναίους του ΕΛΑΣ (Σαν ατσά-

λινο τείχος)] 

Σε ένα τραγούδι περιγράφεται αλληγορικά ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε. 
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Μην απελπίζεσαι και δεν θ’ αργήσει / κοντά σου θα’ ρθει μια χαραυγή / 

καινούγια αγάπη θα σου ζητήσει / κάνε λιγάκι υπομονή / διώξε τα σύννε-

φα απ’ την καρδιά σου / και μες το κλάμα μην ξαγρυπνάς / τι κι αν δεν 

βρίσκεται στην αγκαλιά σου / θα’ ρθει μια μέρα μην το ξεχνάς [Κάνε λι-

γάκι υπομονή] 

1.β Αποσιώπηση ιστορικών γεγονότων 

Δεν αναφέρονται ιστορικά γεγονότα, όπως η ύπαρξη μαυραγοριτών και δωσίλογων 

κατά την περίοδο της κατοχής και τα Δεκεμβριανά. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 

τραγούδια που περιγράφουν τέτοια γεγονότα, 

Μικροί μεγάλοι γίνανε μαυραγορίτες όλοι /κι αφήσαν όλο τον ντουνιά με 

δίχως πορτοφόλι / Ακόμα κι οι γυναίκες τους τη μαύρη κυνηγάνε /  

τσάντες τσουβάλια κουβαλούν κανέναν δε ψηφάνε / Πρωί και βράδυ τρέ-

χουνε στους δρόμους σαν κοράκια / πελάτες ψάχνουν για να βρουν να 

γδάρουνε κορμάκια / Πουλήσαμε τα σπίτια μας και τα υπάρχοντα μας / 

για δυο ελιές κι ένα ψωμί να φάνε τα παιδιά μας [Μαυραγορίτες στίχοι και 

μουσική: Μιχάλης Γενίτσαρης] 

Με πιάσαν ένα απόγευμα μες στο Μεταξουργείο / Γιατί επούλαγα νερό 

για λάδι, ένα δοχείο…. Κι αμέσως με δικάσανε δύο χρόνια τον καημένο / 

Και μ’ έκλεισαν μες στου Συγγρού, σαν λέων λυσσασμένο... Εκεί είδα, 

μάνα μου, πολλούς γδυτούς και πεινασμένους / Κι από τον τύφο κρού-

σματα, βγάζανε πεθαμένους [Μες στη φυλακή θα λιώσω στίχοι και μουσι-

κή: Μιχάλης Γενίτσαρης] 

Πενθοφορεί η Αγιά Σοφιά παλιά και Νέα Κοκκινιά / Κλάψε κι εσύ τώρα 

ντουνιά πιάσαν το Στέλιο τα σκυλιά… Τον πιάσαν Γερμανόφιλοι και 

ταγματασφαλίτες / Τον Στέλιο τον Καρδάρα μας στο Ρέντη οι αλήτες… 

Δεμένο τον επήγανε μπρος στον Άγιο Διονύση / Δέκα ντουφέκια του ρί-

χνανε ώσπου να ξεψυχήσει…. [Στέλιος Καρδάρας μουσικής και στίχοι: 

Μιχάλης Γενίτσαρης] 

Εμάθατε στον Πειραιά επιδρομή μεγάλη / γρεμίσανε τα σπίτια μας πω πω 

ζημιά μεγάλη / Μέρα και νύχτα ρίχνανε μπόμπες τα’ αρεοπλάνα / και χά-

νει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα / Σκορπούσανε το θάνατο και ρί-

χνανε αράδα / και το λιμάνι γκρέμισαν και την Αγιά Τριάδα / Μπόμπες 

πολλές ερίξανε μέσα στο τελωνείο / και κάνανε τον Πειραιά σωστό νε-

κροταφείο…. [Επιδρομή στον Πειραιά στίχοι και μουσική: Μιχάλης Γενί-

τσαρης] 

αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα καταγραφεί σε έρευνα η χρήση τους στις σχολικές γιορ-

τές της 28ης Οκτωβρίου. 

1.γ Εκπροσώπηση των φύλων στα ιστορικά γεγονότα 
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Οι γυναίκες έχουν επικουρικό ρόλο στα ιστορικά γεγονότα. Στηρίζουν το έργο των 

ανδρών είτε σε επίπεδο συναισθηματικής στήριξης 

… Ελληνίδες του Ζαλόγγου / και της πόλης και του λόγγου / και Πλακιώ-

τισσες / όσο κι αν πικρά πονούμε / υπερήφανα ας πούμε / σαν Σουλιώτισ-

σες… [Παιδιά της Ελλάδας παιδιά] 

είτε σε καθαρά πρακτικό επίπεδο. 

… Γυναίκες Ηπειρώτισσες / μέσα στο χιόνι πάνε / κι οβίδες κουβαλάνε… 

[Οι Ηπειρώτισσες] 

Οι μητέρες είτε συμπαραστέκονται στους άντρες που πολεμούν 

… Μες τους δρόμους τριγυρνάνε / οι μανάδες και κοιτάνε / ν’ αντικρύ-

σουνε / τα παιδιά τους π’ ορκιστήκαν/ στο σταθμό όταν χωριστήκαν / να 

νικήσουνε… [Παιδιά της Ελλάδας παιδιά] 

… Στη Βερόνα και στη Βρένη / μάνα θα τους περιμένει…. [Μάνα θα τους 

περιμένει] 

είτε θρηνούν το χαμό τους 

… Η αγκαλιά μου άδειασε / και η καρδιά μου βράδιασε / γλυκό μου πα-

λικάρι / πες μου κι εσύ του δειλινού καμπάνα/γιατί να γίνω μάνα… [Γιατί 

να γίνω μάνα] 

2. «Εθνικός εαυτός» 

2.α. Παρουσίαση Ελλήνων 

Οι Έλληνες είναι νικητές,  

… Κένταυροι και Μπερσαλλιέροι / όλος ο ντουνιάς το ξέρει / πως κι οι 

τρομεροί μας «Λύκοι» / κάθε μέρα και μια νίκη… [Άκου Ντούτσε μου τα 

νέα] 

γενναίοι 

…. Βρε Μπενίτο μη θαρρείς για μακαρόνια / τα ελληνικά κανόνια/ τα’ 

χουν χέρια δοξασμένα / παλικάρια αντρειωμένα…. [Το όνειρο του Μπενί-

το] 

και ανθίστανται με αυτοθυσία. 

… Δυο παιδιά απ’ το Βραχώρι / πήρανε βουνά και όρη / για τιμή για λευ-

τεριά / όμως του εχθρού οι σφαίρες / τους σταμάτησαν τις μέρες / και δεν 

θα γυρίσουν πια… [Δυο παιδιά απ’ το Βραχώρι] 
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… Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια / δεν σκιάζομαι τα βόλια τα σκληρά / 

πηγαίνω στα ουράνια παλάτια / να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά… 

[Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια] 

… Τις βραδιές συνθήματα γράφαμε στους τοίχους / πέφταμε φωνάζοντας 

«Κάτω οι Γερμανοί»… [Σαββατόβραδο στην Καισαριανή] 

Το θρησκευτικό στοιχείο είναι πάντα παρόν στους αγώνες των Ελλήνων. 

… Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά / προσευχόμαστε όλες / να ‘ρθετε ξα-

νά…[Παιδιά της Ελλάδας παιδιά] 

… Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου και μη μας αρρωστήσεις / γιατί το θέλει ο 

Θεός θα ζήσεις και θα ζήσεις…[Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου] 

2.β Λάθη, παραλείψεις και αδυναμίες των Ελλήνων 

Αναδεικνύεται η  εξάρτηση της Ελλάδας από τις ξένες δυνάμεις, των οποίων η στά-

ση, συχνά, δεν είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. 

… Ποιος το περίμενε στ’ αλήθεια . να βγουν ψευτιές και παραμύθια / και 

να ξεχάσουν τώρα τα λόγια εκείνα τους / που μας τα λέγαν κάθε βράδυ 

απ’ τα Λονδίνα τους… [Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου] 

3. «Εθνικός άλλος» 

3.α Παρουσίαση Ιταλών 

Οι Ιταλοί παρουσιάζονται ως διεκδικητές της Ελλάδας  

… και μια νύχτα με φεγγάρι / την Ελλάδα πάει να πάρει / βρε το φουκα-

ρά… Στέλνει ο νέος Ναπολέων / μεραρχίες πειναλέων / στο βουνό ψη-

λά…[Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του] 

και ηττημένοι. 

… και γίναν οι Ιταλοί ρεζίλι / γιατί η καρδιά τους δεν βαστά… [Στη Ρώμη 

(Κορόιδο Μουσολίνι)] 

… για να βρουν το διάβολό τους / κι ο στρατός μας αιχμαλώτους / τσούρ-

μο κουβαλά… [Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του] 

3.β Παρουσίαση Γερμανών 

Οι βιαιότητες είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους γερμανούς κατακτητές. 

… φασιστικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα / και μια ριπή σταμάτησε το 

ακορντεόν… [Ακορντεόν] 
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… Η μπότα του κατακτητή / παντού η φρίκη απλώνει / κι όπου πατεί κι 

όπου πατεί / χορτάρι δεν φυτρώνει… [Καταχνιά] 

3.γ Παρουσίαση συμμάχων 

Οι σύμμαχοι παρουσιάζονται ως «προδότες» των Ελλήνων, καθώς δεν έγιναν αυτά 

που επιθυμούσε η ελληνική πλευρά μετά το πέρας του δευτέρου παγκοσμίου πολέ-

μου. 

… Κι αν μας τη σκάσανε με μπαμπεσιά / οι σύμμαχοι στη μοιρασιά / κάνε 

κουράγιο Ελλάδα μου… [Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου] 

 

4. Σύγχρονες νοηματοδοτήσεις 

4.α Κριτική στον «εθνικό εαυτό» 

Αμφισβητείται το γεγονός ότι η Ελλάδα σαν χώρα συμπεριφέρεται κατά τα ειωθότα 

στους /στις Έλληνες/ίδες.. 

Χαρά στον Έλληνα / που ελληνοξεχνά / και στο Σικάγο μέσα / ζει στη 

λευτεριά / εκείνος που δεν ξέρει / και δεν αγαπά / σάμπως φταις κι εσύ 

καημένη / και στην Αθήνα μέσα ζει στη ξενιτιά / Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ / 

και βαθιά σ' ευχαριστώ / γιατί μ' έμαθες και ξέρω / ν' ανασαίνω όπου βρε-

θώ / να πεθαίνω όπου πατώ / και να μην σε υποφέρω. / Αχ Ελλάδα θα στο 

πω / πριν λαλήσεις πετεινό / δεκατρείς φορές μ' αρνιέσαι / μ' εκβιάζεις 

μου κολλάς / σαν το νόθο με πετάς / μα κι απάνω μου κρεμιέσαι / Η πιο 

γλυκιά πατρίδα / είναι η καρδιά / Οδυσσέα γύρνα κοντά μου / που τ' άγια 

χώματα της / πόνος και χαρά. / Κάθε ένας είναι ένας / που σύνορο πονά / 

κι εγώ είμαι ένας κανένας / που σας σεργιανά … [Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ] 

4.β Αναφορά σε πανανθρώπινες αξίες 

Υπάρχει μία προβληματική για το ποιος γράφει την ιστορία και ποια αφήγηση των 

ιστορικών γεγονότων θα κυριαρχήσει στις επόμενες γενιές 

…Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι /  ποιος είναι καπετάνιος στα 

βουνά / ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη / και στις μυρτιές του Άδη σερ-

γιανά / μαλαματένια λόγια στο χορτάρι / ποιος βρίσκει για την άλλη τη 

γενιά… [Μαλαματένια λόγια] 

 

Η αξία της ειρήνης προβάλλεται έμμεσα μέσω της ματαιότητας του πολέμου. 

… Μελαχρινέ Ναπολιτάνο / ο πόλεμος είναι φρικτός / εσύ μαχαίρωσες 

τον Πάνο / μετά σε σκότωσε κι αυτός / τώρα κοιμάστε αγκαλιασμένοι / 
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όπως το θέλησε ο Θεός / να ‘ ναι οι λαοί αδελφωμένοι / μαύροι λευκοί 

ένας λαός… [Ο Ναπολιτάνος]. 

Το γύρευες στ’ αλβανικά βουνά / μονάκριβε νησιώτη / και λαβωμένοι 

κλαίει το δειλινό / την ακριβή σου νοίτη… Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά 

/ μετάλλια και βραβεία…[Ο Έφεδρος]. 

Ο φασισμός είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμηθεί από εμάς αφού συνειδητοποιή-

σουμε το πόσο ύπουλος είναι. 

… ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον / καινούργιο τάχα κάτι να μας 

φέρει / τι κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω / καθώς μου δίνει γελαστός 

το χέρι /… οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν / μα όχι και το μίσος του 

για μένα / το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον / δεν θα πεθάνει μόνος τσάκι-

σέ τον… [Ο φασισμός] 

Συζήτηση 

Στα τραγούδια που χρησιμοποιούνται σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση 

με άλλα (Καρούμπαλη, 2015; Κολοκοτρώνη, 2016) (Ακορντεόν, Βάζει ο Ντούτσε τη 

στολή του, Ο Έφεδρος, Ο Ναπολιτάνος, Οι Ηπειρώτισσες, Παιδιά της Ελλάδας παιδιά, 

Στη Ρώμη – Κορόιδο Μουσολίνι, Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, Ύμνος στη Σημαία) κυ-

ριαρχούν αντιπολεμικά μηνύματα, στερεοτυπικές περιγραφές τόσο του «εθνικού εαυ-

τού» όσο και των «εθνικών άλλων» (Ιταλών, Γερμανών, συμμάχων στον β’ παγκό-

σμιο πόλεμο), με το θρησκευτικό στοιχείο παρόν και τις γυναίκες σε δευτερεύοντα 

ρόλο σε σχέση με τους άντρες. Μηνύματα που σχετίζονται με την κριτική και τις α-

δυναμίες του «εθνικού εαυτού» παρουσιάζονται σε πολύ περιορισμένο βαθμό. 

Αναφορικά με τις περιγραφές των ιστορικών (και παραϊστορικών) γεγονότων κυ-

ριαρχούν αυτές του ελληνοϊταλικού πολέμου. Οι αναφορές στην κατοχή και στην Ε-

θνική Αντίσταση είναι μεμονωμένες και δεν εναντιώνονται στις στερεοτυπικές αντι-

λήψεις σχετικά με τον «εθνικό εαυτό». Η μοναδική αναφορά στον Εμφύλιο γίνεται 

αλληγορικά εξ’ αιτίας της λογοκρισίας που υπήρχε την εποχή εκείνη (Λιάβας, 2009).  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η αρχική υπόθεση της έρευνας επαληθεύεται εν μέρει: 

στα τραγούδια που χρησιμοποιούνται στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου κυ-

ριαρχούν μεν εθνοκεντρικά μηνύματα, αλλά συνυπάρχουν με μηνύματα αντιπολεμι-

κού περιεχομένου. Επιπρόσθετα, σε μικρότερο βαθμό συναντώνται μηνύματα αντι-

φασιστικού περιεχομένου και  κριτικής - αδυναμίας του «εθνικού εαυτού», καθώς τα 

σχετικά τραγούδια χρησιμοποιούνται σε μικρότερο βαθμό στις σχολικές γιορτές της 

28ης Οκτωβρίου (Καρούμπαλη, 2015, Κολοκοτρώνη, 2016). 

Καθώς η σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου είναι μία υποχρεωτική εξωδιδακτική 

δραστηριότητα είναι ενδιαφέροντα τα μηνύματα που εμπεριέχονται στα τραγούδια 

αυτής. Συνειδητοποιώντας τα μηνύματα των τραγουδιών που χρησιμοποιούνται στην 

συγκεκριμένη  επετειακή εκδήλωση, η εκπαιδευτική κοινότητα να μπορεί να αναστο-
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χαστεί σχετικά με το τι μηνύματα επιθυμεί εφεξής να δώσει μέσω των τραγουδιών 

στην εν λόγω σχολική γιορτή. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχολικές γιορτές πέραν 

την αρχική τους νοηματοδότηση ενσωματώνουν πρόσθετες ιδεολογικές και κοινωνι-

κές πρακτικές, οι οποίες εξαρτώνται από την εκάστοτε κοινωνικοπολιτική συγκυρία 

(Γκόλια, 2006). 
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Παράρτημα 

Τίτλοι ερευνημένων τραγουδιών 

Τίτλος τραγουδιού Στίχοι Μουσική 

Imagine  John Lennon John Lennon 

Willkommen.  

Αρχικοί στίχοι: Fred Ebb 

Απόδοση στην ελληνική 

γλώσσα: Γιάννης Ξαν-

θούλης John Kander 

Αγρίμια κι αγριμάκια μου.  Αγνώστου Παραδοσιακή 

Ακορντεόν.  Γιάννης Νεγρεπόντης. Μάνος Λοΐζος 

Άκου Ντούτσε μου τα νέα.  Παναγιώτης Τούντας. Παναγιώτης Τούντας. 

Απολυτίκιο Αγίας Σκέπης   

Απόψε θα πλαγιάσουμε.  Αγνώστου Παραδοσιακή 

Αρνιέμαι.  Ιάκωβος Καμπανέλλης Μίκης Θεοδωράκης. 

Άσμα ασμάτων.  Ιάκωβος Καμπανέλλης. Μίκης Θεοδωράκης 

Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ.  Μανώλης Ρασούλης Βάσω Αλλαγιάννη 

Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του.  Γιώργος Θίσβιος 

Θεόφραστος Σακελ-

λαρίδης 

Βρες αν μπορείς τι σου έφερα 

απόψε.  Γιώργος Οικονομίδης. Ramos 

Βροντούν της Πίνδου οι κορφές Στέφανος Μπολέτσης Π. Κωστόπουλος 

Βροχή και σήμερα.  Λευτέρης Παπαδόπουλος Γιάννης Σπανός 

Γιατί να γίνω μάννα  Κώστας Βίρβος Χρήστος Λεοντής 

Δοξαστικόν.  Οδυσσέας Ελύτης. Μίκης Θεοδωράκης 

Δυο παιδιά απ’ το Βραχώρι.  Πυθαγόρας Γιώργος Κατσαρός 

Ένα το χελιδόνι.  Οδυσσέας Ελύτης. Μίκης Θεοδωράκης 

Επέσατε θύματα.  Αγνώστου Αγνώστου 

Ήρωες.  Στέφανος Βακάλης Νότης Μαυρουδής 
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Ήταν κάποτε δυο φίλοι.  Τάσος Λειβαδίτης Μίκης Θεοδωράκης 

Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου.  Μίμης Τραϊφόρος Μιχάλης Σουγιούλ 

Κάνε λιγάκι υπομονή (μην απελ-

πίζεσαι).  Βασίλης Τσιτσάνης Βασίλης Τσιτσάνης 

Κάποτε θα’ ρθουν.  Λευτέρης Παπαδόπουλος Μίκης Θεοδωράκης 

Καταχνιά.  Κώστας Βίρβος Χρήστος Λεοντής 

Κόκκινη κλωστή δεμένη (το πα-

ραμύθι).  Γιώργος Ζερβουλάκος. Σταύρος Ξαρχάκος 

Λάφυρο πολέμου.  Ανδρέας Φαντίδης Δώρος Γεωργιάδης 

Λιλή Μαρλέν.  

Πρώτη απόδοση στην 

ελληνική γλώσσα: Α-

γνώστου 

Δεύτερη απόδοση στην 

ελληνική γλώσσα: Μά-

κης Φωτιάδης Norbert Schulze 

Μαλαματένια λόγια.  Μάνος Ελευθερίου 

Γιάννης Μαρκόπου-

λος 

Μάνα θα τους περιμένει.  Πυθαγόρας Γιώργος Κατσαρός 

Ματσάκια πεντοχίλιαρα.  Μάρκος Βαμβακάρης Μάρκος Βαμβακάρης 

Με το λύχνο του άστρου.  Οδυσσέας Ελύτης Μίκης Θεοδωράκης 

Μες στον κόσμο.  

Δημήτρης Χριστοδού-

λου. Λίνος Κόκκοτος 

Μη με ρωτάς.  Λευτέρης Παπαδόπουλος Μάνος Λοΐζος  

Μη μου μιλάς για τίποτα.  Παύλος Σιδηρόπουλος. 

Παύλος Σιδηρόπου-

λος. 

Μικρός Λαός.  Γιάννης Ρίτσος Μίκης Θεοδωράκης 

Μπήκαν στην Πόλη οι οχτροί.  Γιώργος Σκούρτης 

Γιάννης Μαρκόπου-

λος 

Ντούτσε Ντούτσε.  Γιώργος Οικονομίδης 

Θεόφραστος Σακελ-

λαρίδης 
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Ο Mack με το μαχαίρι.  

Απόδοση στην ελληνική 

γλώσσα: Παύλος Μάτε-

σις Kurt Weil 

Ο Αντώνης.  Ιάκωβος Καμπανέλλης Μίκης Θεοδωράκης 

Ο Αρχηγός.  Λευτέρης Παπαδόπουλος Μάνος Λοΐζος 

Ο Δραπέτης.  Ιάκωβος Καμπανέλλης Μίκης Θεοδωράκης 

Ο Έφεδρος.  Πυθαγόρας Γιώργος Κατσαρός 

Ο Μικρός Ήρωας.  Λουκιανός Κηλαηδόνης 

Λουκιανός Κηλαηδό-

νης 

Ο μικρός στρατιώτης.  Δημήτρης Χριστοδούλου Λίνος Κόκκοτος 

Ο Μουσολίνι βγήκε στο παζάρι.  

Λαουτάρης, Χαρίτος, 

Παπαδόπουλος Ζοζέφ Κορίνθιος 

Ο Ναπολιτάνος.  Πυθαγόρας Γιώργος Κατσαρός 

Οι γερανοί.  

Απόδοση στην ελληνική 

γλώσσα: Γιάννης Ρίτσος Ιάν Φρένκελ 

Οι Ηπειρώτισσες.  Πυθαγόρας Γιώργος Κατσαρός 

Όταν τελειώσει ο πόλεμος.  Ιάκωβος Καμπανέλλης Μίκης Θεοδωράκης 

Ο Φασισμός Φώντας Λάδης Θάνος Μικρούτσικος 

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά.  Μίμης Τραϊφόρος Μιχάλης Σουγιούλ 

Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο.  Πυθαγόρας Γιώργος Κατσαρός 

Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου.  Μιχάλης Σταυρακάκης. 

Γιάννης Μαρκόπου-

λος 

Πω πω τι έπαθε ο Μουσολίνι.  

Πωλ Μενεστρέλ (Γιάν-

νης Χυδίρογλου). Nino Casiroli 

Σαββατόβραδο στην Καισαρια-

νή.  Λευτέρης Παπαδόπουλος Σταύρος Ξαρχάκος 

Στ’ άρματα.  Νίκος Καρβούνης Άκης Σμυρναίος 

Στη Ρώμη (Κορόιδο Μουσολίνι)  Γιώργος Οικονομίδης Eldo di Lazzaro 

Στην ποταμιά σωπαίνει το κανό-

νι.  Ιάκωβος Καμπανέλλης Μάνος Χατζιδάκις 
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Στους καπεταναίους του ΕΛΑΣ 

(Σαν ατσάλινο τείχος).  Αγνώστου Αγνώστου 

Στρατιώτης.  

Κωστούλα Μητροπού-

λου Μάνος Λοΐζος 

Συννεφιασμένη Κυριακή.  

Βασίλης Τσιτσάνης & 

Αλέκος Γκουβέρης Βασίλης Τσιτσάνης 

Τα λουστράκια.  Νίκος Γκάτσος. Μάνος Χατζιδάκις 

Τα παπαγαλάκια.  Νίκος Πλατύραχος. Νίκος Πλατύραχος. 

Τα ραφτικά της γιαγιάς.  Γιάννης Καλαμίτσης Σάκης Τσιλίκης 

Τέσσερεις στρατηγοί.  Οδυσσέας Ελύτης Μάνος Χατζιδάκις 

Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις.  Γιάννης Ρίτσος Μίκης Θεοδωράκης 

Της αγάπης αίματα.  Οδυσσέας Ελύτης Μίκης Θεοδωράκης 

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ.  Οδυσσέας Ελύτης Μίκης Θεοδωράκης 

Το όνειρο του Μπενίτο.  Μίνωας Μάτσας Σπύρος Περιστέρης 

Το παιδί με το ταμπούρλο.  Νίκος Γκάτσος Γιώργος Χατζηνάσιος 

Το τραγούδι της ελπίδας.  Νανά Νικολάου Νότης Μαυρουδής 

Το τραγούδι της ενότητας.  

Απόδοση στην ελληνική 

γλώσσα: Μάριος Πλωρί-

της Kurt Weil 

Το τραγούδι της λευτεριάς.  Γιώργος Ασημακόπουλος 

Μενέλαος Θεοφανί-

δης 

Το τραγούδι της σημαίας.  Ιάκωβος Καμπανέλλης Μάνος Χατζηδάκις 

Το ψωμί είναι στο τραπέζι.  Ιάκωβος Καμπανέλλης Μίκης Θεοδωράκης 

Τον πόλεμο τον κάνουνε.  Δημήτρης Χριστοδούλου Λίνος Κόκοτος 

Τώρα τώρα.  Πάνος Φαλάρας Llouis Llach 

Ύμνος στη Σημαία.  Στέλιος Σπεράντσας 

Αθανάσιος Αργυρό-

πουλος 

Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου 

παραμύθι.  Μαριανίνα Κριεζή. Διονύσης Τσακνής 
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Ψηλά στο Μέτωπο 

Θεόφραστος Σακελλαρί-

δης 

Θεόφραστος Σακελ-

λαρίδης 
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Τι θέλουν να πουν οι ποιητές των τραγουδιών της σχολικής γιορτής 

του Πολυτεχνείου; 

Καρούμπαλη Ευγενία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.16, Μ.Ed.  

jennykaroumpali@hotmail.com  

Περίληψη 

Η επέτειος της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου εορτάζεται στην πρωτοβάθμια και δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση από το 1983. Παρά το γεγονός ότι στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση οι εν λόγω εκδηλώσεις έχουν κινηματικά χαρακτηριστικά, στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακολουθήθηκε το τυπικό το τυπικό των εθνικών σχο-

λικών γιορτών, τμήμα του οποίου είναι και η ερμηνεία τραγουδιών. Μελετήθηκαν 

εκατόν δεκαπέντε τραγούδια τα οποία προτείνονται στο διαδίκτυο για τη σχολική 

γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Χρησιμοποιήθηκε η ποιοτι-

κή ανάλυση περιεχομένου. Στα τραγούδια αυτά συναντάται μία ποικιλία μηνυμάτων 

τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με την αρχική νοηματοδότηση της εν λόγω επετείου 

όσο και με σύγχρονες νοηματοδοτήσεις της. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικές γιορτές, εξέγερση Πολυτεχνείου, πολιτικό τραγούδι.  

Εισαγωγή. 

Η γιορτή του Πολυτεχνείου ορίζεται ως πολιτική (και όχι εθνική) γιορτή. Αναφέρεται 

σε πραγματικά γεγονότα που άλλαξαν το πολίτευμα στην Ελλάδα με συγκεκριμένους 

πομπούς και δέκτες της πολιτικής δράσης και σημαινόμενα πολιτικά (Γκόλια, 2006: 

660). Στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η εν λόγω γιορτή 

θεσμοθετήθηκε το 1983 (σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνεί-

ου εφεξής). Μέχρι τότε, στα σχολεία δεν γινόταν καμία επίσημη αναφορά στο θέμα, 

με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να απέχουν από τα μαθήματα, όταν η στάση των 

διευθυντών/ντριών ήταν αρνητική απέναντι στο αίτημα των μαθητών/τριών για τον 

σχετικό εορτασμό (Κυπριανός, 2004). 

Ερευνητικό ερώτημα, αναγκαιότητα, σκοπό και υπόθεση της έρευνας. 

Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας είναι το ακόλουθο: «Ποια τα μηνύμα-

τα των τραγουδιών που προτείνονται στο διαδίκτυο για τη σχολική γιορτή για την επέ-

τειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου;». 

Παρά το γεγονός ότι έχουν μελετηθεί οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας που α-

φορούν την εν λόγω σχολική γιορτή (Γκόλια, 2006) και τα τραγούδια που χρησιμο-

ποιούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κολοκοτρώ-

νη, 2016), δεν υπάρχει έρευνα που να έχει ασχοληθεί με το περιεχόμενο των τραγου-

διών που χρησιμοποιούνται (και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση) στη σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 
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Ο σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν τα μηνύματα των τραγουδιών που προτεί-

νονται στο διαδίκτυο για τη σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτε-

χνείου. 

Καθώς η συγκεκριμένη σχολική γιορτή  λειτουργεί στα δίπολα σχήματα: αυθαίρετη 

εξουσία ↔ δημοκρατικός αγώνας και ολιγαρχία ↔ κοινοβουλευτικό σύστημα (Γκό-

λια, 2006: 660-661) και οι σχολικές γιορτές, χωρίς να χάνουν την αρχική τους νοημα-

τοδότησή τους, αρχίζουν να ενσωματώνουν πρόσθετες ιδεολογικές και κοινωνικές 

πρακτικές, οι οποίες εξαρτώνται από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική συγκυρία από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Γκανά κ.ά., 1998: 23), η υπόθεση της έρευνας είναι 

ότι στα τραγούδια της σχολικής γιορτής της την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνεί-

ου θα υπάρχει πληθώρα μηνυμάτων πέραν των προαναφερθέντων δίπολων σχημάτων. 

Η διαμόρφωση της σχολικής γιορτής για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτε-

χνείου. 

Η ιδιαιτερότητα του εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, (την εποχή που ε-

κείνη θεσμοθετήθηκε) σε αντίθεση με τους εορτασμούς των εθνικών επετείων, ήταν 

πως αφ’ ενός αφορούσε μόνο την εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τρι-

τοβάθμια) αφ’ ετέρου στην περίπτωση των πανεπιστημίων, οι εκδηλώσεις που ήταν 

ήδη θεσμοθετημένες είχαν κινηματικά χαρακτηριστικά (συντονισμός από συνδικαλι-

στικές και πολιτικές οργανώσεις, μαζικές συγκεντρώσεις και πορείες). Οι εν λόγω 

πανεπιστημιακές εκδηλώσεις είχαν αντιφασιστικό, αντικυβερνητικό και αντιιμπερια-

λιστικό ιδεολογικό προσανατολισμό (Κουρής, 2014). 

Παρά το γεγονός ότι με τον εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θίγονται θέ-

ματα σύγχρονης πολιτικής ιστορίας (κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για τα έως τότε 

σχολικά δεδομένα), χρησιμοποιήθηκαν οι «παραδοσιακές» πρακτικές εορτασμού των 

εθνικών επετείων: συλλέχτηκαν και δημιουργήθηκαν εκ νέου ποιήματα (καταξιωμέ-

νων και μη ποιητών) που  αποτελούν ένα ενδεικτικό σώμα κειμένων, το οποίο πληροί 

τις προδιαγραφές ενός σχολικού εορτασμού. Από τη μεριά των διδασκόντων διαμορ-

φώθηκαν καταλλήλως οι πανηγυρικοί λόγοι ώστε να γίνεται επιλεκτική αναφορά των 

γεγονότων (Κουρής, 2014). 

Στην σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο «εθνικός εαυ-

τός» είναι ο αγωνιστή και ο δημοκράτης ενώ ο «εθνικός άλλος» είναι ο «πολιτικός 

άλλος» (Δικτατορία των Συνταγματαρχών και υποστηρικτές αυτής), αυτοί που προ-

σπαθούν να αποπολιτικοποιήσουν την εν λόγω επέτειο και αυτοί που προσπαθούν να 

υποβαθμίσουν τη σημασία της συγκεκριμένης επετείου (Γκόλια, 2006: 714-715). 

Στις εγκύκλιες διαταγές για τη σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυ-

τεχνείου προβάλλονται: 

✓ Η πίστη για τα ιδανικά της ελευθερίας και τη δημοκρατίας 

✓ Η σημασία της ιστορικής μνήμης 
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✓ Η αναγνώριση της θυσίας των νέων στο παρελθόν για μία δημοκρατική Ελλά-

δα στο παρόν του εορτασμού 

✓ Κριτική στάση απέναντι στη σύγχρονη πραγματικότητα με σημαίνοντα αμφι-

σβήτησης (Γκόλια, 2006: 718-720) 

Τα τραγούδια που ακούγονταν κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο (1974 – 

1981) (πολιτικά τραγούδια και τραγούδια που λογοκρίθηκαν ή απαγορεύτηκαν κατά 

τη διάρκεια της Χούντας, απόρροια της έντονης πολιτικοποίησης και την ανάπτυξη 

αριστερών – αντιδεξιών αντιλήψεων που χαρακτήριζαν την ελληνική κοινωνία της 

εποχής εκείνης) (Τσάμπρας, 2003: 259; Παναγιωτόπουλος, 2003: 267) απόκτησαν 

θεσμική νομιμοποίηση στη σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτε-

χνείου στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Παναγιωτόπουλος, 2003: 268). Άξιο παρα-

τήρησης είναι το γεγονός ότι έρευνα μικρής έκτασης σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης κατέδειξε ότι τα τραγούδια που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη σχολι-

κή γιορτή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι από τις δισκογραφικές δουλειές (οι 

οποίες κυκλοφόρησαν την εποχή εκείνη): Τα τραγούδια του δρόμου (με πιο δημοφιλή, 

τα τραγούδια Ο δρόμος, Στρατιώτης και Ο Μέρμηγκας), Το Άξιον Εστί, Τα τραγούδια 

του Αντρέα και Τα τραγούδια του Αγώνα (Κολοκοτρώνη, 2016). 

Από το 1981 και μετά το πολιτικό τραγούδι, με τη μορφή άμεσων πολιτικών προ-

σταγμάτων και της αφήγησης συλλογικών αγώνων, χάνει τη δυναμική που είχε λόγω 

της οικονομικής αναβάθμισης των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων που έλαβε 

χώρα την εποχή εκείνη (Τσάμπρας, 2003: 262-263). Υπάρχει πλέον μία νέα τάση 

δευτερογενούς πολιτικοποίησης που συνέχιζε να εκφράζει κοινωνικές και πολιτικές 

ανησυχίες, στο πλαίσιο, όμως, μίας εσωτερικής αγωνίας ύπαρξης που είναι άμεση με 

τις ραγδαίες αλλαγές της εποχής (Παναγιωτόπουλος, 2003: 273-274) 

Μεθοδολογία. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχο-

μένου (qualitative content analysis), μέθοδος που χρησιμοποιείται για γραπτά (κυρί-

ως) κείμενα 

Στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου μελετάται όχι μόνο το δηλούμενο περιεχόμενο 

του γραπτού κειμένου  αλλά και το άδηλο, κάτι που βοηθά στην ανάδειξη του προσα-

νατολισμού του ερευνούμενου κειμένου και οδηγεί στη διατύπωση αξιοποιήσιμων 

προτάσεων σχετικά με αυτό (Βάμβουκας, 2002). 

Ερευνήθηκαν τριάντα δικτυακοί τόποι που εμφανίζονται πρώτοι στη διαδικτυακή μη-

χανή αναζήτησης Google με τις λέξεις αναζήτησης «τραγούδια γιορτής Πολυτεχνεί-

ου». Η εν λόγω αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2016 και οι διαδι-

κτυακές ιστοσελίδες που ερευνήθηκαν αναφέρονται στο Παράρτημα 1. Στους ερευ-

νηθέντες δικτυακούς τόπους αναφέρονται εκατόν δεκαπέντε τραγούδια, τα οποία 

προτείνονται να χρησιμοποιηθούν σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου και οι τίτλοι των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα 2. Τα τραγούδια 
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βρίσκονταν είτε σε στίχους είτε σε ηχογραφήσεις. Τα τραγούδια που βρίσκονταν σε 

ηχογράφηση απομαγνητοφωνήθηκαν προκειμένου να υπάρχει σε γραπτό κείμενο οι 

στίχοι αυτών. Οι στίχοι των τραγουδιών συγκρίθηκαν με τις ηχογραφήσεις αυτών 

προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητά τους. Κατόπιν, τα κείμενα ανασυντέθηκαν με 

νέο τρόπο, ώστε να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν μία εικόνα με λογική συνέπεια που 

να μπορεί να μεταδώσει αυτό που είδε ο/η ερευνητής/τρια στα δεδομένα (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007: 474-482). 

Μετά τη μελέτη του υλικού ορίστηκαν οι εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες:  

1. «Εθνικός Εαυτός» 

2. «Εθνικός Άλλος» 

3. Προβολή ελευθερίας και δημοκρατίας 

4. Ιστορική μνήμη 

5. Κριτική στάση στη σύγχρονη πραγματικότητα 

Αποτελέσματα. 

«Εθνικός εαυτός» 

Ο «εθνικός εαυτός» είναι αυτός που αγωνίζεται για την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

… Μες στα σύρματα κλεισμένοι, μα η καρδιά μας πάντα ορθή 

πάντα ο ίδιος όρκος μένει, λευτεριά και προκοπή… [Μην ξεχνάς τον Ω-

ρωπό] 

«Εθνικός άλλος» 

O «εθνικός άλλος» δεν είναι μόνο η ηγεσία της Χούντας, αλλά και όσοι υπακούουν 

τυφλά και παθητικά σε αυτήν (και στη φιλοσοφία αυτής). 

…Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα / μετρώ τους χτύπους το 

αίμα μετρώ… [Το σφαγείο] 

… Γεννήθηκα και πήγα σχολείο πάνω στη Χούντα / με δασκάλους και 

παπάδες δοχεία συγκοινωνούντα / ψυχές σαβανωμένες, θεόρατες σκιές / 

στου έθνους του αθάνατου τις μυρμηγκοφωλιές. / Μαζική παραγωγή, 

κρέατα ντόπια στο τσιγκέλι / όμως, μας φύλαγαν εξόριστοι αγγέλοι. / Ρό-

ζοι στα παιδικά μας χέρια απ’ του δασκάλου το ξύλο / που έβγαζε μίσος 

στον εχθρό και περηφάνεια στο φίλο. / Η γραφή με το ζερβό άνοιγε τραύ-

ματα / ‘ξομολογήσεις σε δοσίλογους παπάδες και θυμιάματα… [Με το 

ζερβό]. 

Προβολή δημοκρατίας και ελευθερίας. 

Η ελευθερία και η δημοκρατία προβάλλονται έμμεσα, μέσω των κοινωνικοπολιτικών 

αγώνων που αυτή απαιτεί, 
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..Ένα το χελιδόνι / και η άνοιξη ακριβή / για να γυρίσει ο ήλιος / θέλει 

δουλειά πολλή / Θέλει νεκρούς χιλιάδες / να’ ναι στους τροχούς / θέλει κι’ 

οι ζωντανοί / να πίνουν το αίμα τους… [Ένα το χελιδόνι] 

…Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες,  / οδηγοί της νύχτας οι πρώτοι νεκροί. / 

Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι,  / λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νε-

κροί... [Οι πρώτοι νεκροί] 

με μηνύματα εναντίον του φασισμού,  

…Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό /ζούμε μες στην τυραννία, στο 

σκοτάδι το πηχτό / Κι εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Ωρωπό / Κι 

εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς το φασισμό… [Μην ξεχνάς τον Ωρωπό] 

και με αντιιμπεριαλιστικά μηνύματα 

 …Imagine there's no countries / It isn't hard to do… [Imagine] 

Τα μηνύματα αυτά σχετίζονται άμεσα με τον ιδεολογικό προσανατολισμό των σχετι-

κών εορταστικών εκδηλώσεων στο χώρο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου που 

γίνονταν κατά τη δεκαετία του 1970 (Κουρής, 2014). 

Ιστορική μνήμη 

Υπάρχουν τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε γεγονότα των δεκαετιών 1930-1966 

και δημιουργήθηκαν πριν τη Χούντα (Που πέταξε τα’ αγόρι μου, Μέρα Μαγιού μου 

μίσεψες, Ακορντεόν, Βράχο βράχο τον καημό μου, Ένα το χελιδόνι, Αυτά τα δέντρα, Θα 

σημάνουν οι καμπάνες, Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, Της αγάπης αίματα κ.ά. ). Καθώς 

η ακρόαση αυτών αποτελούσε αντιστασιακή πράξη κατά τη διάρκεια της Χούντας, 

(την εποχή εκείνη τα εν λόγω τραγούδια ήταν απαγορευμένα από το Χουντικό καθε-

στώς) (Κουρής, 2014: 81), αυτά χρησιμοποιούνται στη σχολική γιορτή για την επέτειο 

της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό (Κολοκοτρώνη, 

2016). 

Υπάρχουν επιπρόσθετα τραγούδια που περιγράφουν ιστορικά γεγονότα (Δώδεκα παι-

διά κ.ά.) και ιστορικά πρόσωπα (Ταυτότητα νεκρού, Ο μπάρμπα Γιάννης κι η απολη-

σμονιά, Σωτήρης Πέτρουλας, Στο Νικηφόρο Μανδηλαρά, Wind of change κ.ά.) της ε-

ξέγερσης του Πολυτεχνείου, πρωτύτερων χρόνων ή και κατοπινών χρόνων. 

Μία κατηγορία τραγουδιών δημιουργήθηκε κατά τα χρόνια της Χούντας και περι-

γράφει τα χρόνια αυτά με τρόπο αλληγορικό προκειμένου τα τραγούδια αυτά να «πε-

ράσουν» τη λογοκρισία που υπήρχε την εποχή εκείνη (Αχ χελιδόνι μου, Πότε θα κάνει 

ξαστεριά κ.ά. ) 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι τα τραγούδια τα οποία γράφτηκαν κατά τη 

διάρκεια της Χούντας κατά τη διάρκεια που οι δημιουργοί τους βρίσκονταν στη φυ-

λακή από το καθεστώς της Χούντας και περιγράφουν σκέψεις και συναισθήματα από 
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την εμπειρία τους αυτή (Ο χρόνος παραμορφώθηκε, Διότι δεν συνεμμορφώθην, Στην 

Ελλάδα σήμερα, Μην ξεχνάς τον Ωρωπό, Οι πρώτοι νεκροί, Δημοσθένους λέξις, Ο λε-

βέντης κ.ά.). Υπάρχει ποικιλία σκέψεων / συναισθημάτων:  

Αναδεικνύονται η αγωνία τους για το πότε θα ξαναδούν τους δικούς τους ανθρώπους. 

… Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό / μια μανούλα περιμέ-

νει χρόνια τώρα να τη δω / … Χρόνος μπαίνει χρόνος βγαίνει, μες στο 

σύρμα περπατώ / θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναδώ….[Διότι 

δεν συνεμμορφώθην] 

με το φόβο και τον θάνατο να κυριαρχούν τριγύρω. 

…Ο χρόνος παραμορφώθηκε / Τα χρόνια που έρχονται παραμορφώθηκαν 

/ Ξέρεις που θα με βρεις / Εγώ ο φόβος. Εγώ ο θάνατος… [Ο χρόνος πα-

ραμορφώθηκε] 

Παρά το γεγονός ότι αισθάνονται απομονωμένοι/ες από το τμήμα του κοινωνικού συ-

νόλου που κρατά μία παθητική στάση απέναντι στο καθεστώς της Χούντας 

… Κι αν βγω απ’ αυτή τη φυλακή κανείς δεν θα με περιμένει / οι δρόμοι 

θα’ ναι αδειανοί κι η πολιτεία μου πιο ξένη / τα καφενεία όλα κλειστά κι 

οι φίλοι μου ξενιτεμένοι / αέρας θα με παρασέρνει κι αν βγω απ’ αυτή τη 

φυλακή… [Δημοσθένους λέξις] 

κυριαρχεί η υπερηφάνεια γιατί διώχτηκαν αγωνιζόμενοι/ες για την ελευθερία – δημο-

κρατία. 

…Μες στα σύρματα κλεισμένοι, μα η καρδιά μας πάντα ορθή / πάντα ο 

ίδιος όρκος μένει, λευτεριά και προκοπή… [Μη ξεχνάς τον Ωρωπό] 

Προβάλλεται η ελπίδα ότι οι δικοί τους αγώνες θα είναι η αρχή άλλων αγώνων 

…Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους,  / μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι 

νεκροί. / Απάντηση θα πάρουν πάλης βοή / για να βρουν απάντηση οι 

πρώτοι νεκροί…. [Οι πρώτοι νεκροί] 

… Σπόρος οργής πέφτει στο χώμα / μήνυμα πάλης τρέφει φτερά / σπίθα 

φεγγίζει μες στο σκοτάδι / νέοι αγώνες σε προσκαλούν… [Στην Ελλάδα 

σήμερα] 

Κριτική στάση στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

Ο τρόπος με τον οποίον τιμάται η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θεωρεί-

ται ανούσιος, διαστρεβλωμένος, τελετουργικός και ψεύτικος 

… Σημαίες και γαρύφαλλα / εμπόριο κι απάτη / και λόγοι επισήμων στο 

κενό [Νοέμβριος ‘90] 
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… Κι αυτοί που ξεχαστήκανε / στο Πολυτεχνείο / φαντάσματα πια, αντι-

στασιακά / πλανώνται στην πλατεία / πρώην Ε.Α.Τ.  Ε.Σ.Α…. [Της Εθνι-

κής Συμφιλίωσης] 

με κάποιους να εξαργυρώνουν τη συμμετοχή τους σε αυτήν προς ιδίον όφελος. 

… Και κάποιοι άλλοι φίλοι μου ίσως πιο πονηροί / που μένουνε για πάντα 

αμφισβητίες / παρ’ όλη τη διάνοια το ξέρω πως μπορεί / να βρίσκονται 

στα πράγματα μ’ όλες τις συγκυρίες… [Λέω να την κάνω σιγά σιγά] 

Οι αξίες και τα ιδανικά βρίσκονται σε κρίση  

… Καβάλα πάνε σινεμά / καβάλα super market / μπαίνουμε σ’ άλλη επο-

χή / πιο stereo και Ι.Χ. / Με άλλα λόγια θα στο πω / κι έναν ανάπηρο 

σκοπό / απ’ το εβδομήντα και μετά / μας έχουν πνίξει τα σκατά / να δεις 

τι σου’ χω για μετά / Εδώ και τώρα αλλαγή / και πανταχού το νέφος / από 

τα out και τα  in  / βγήκανε γιάπηδες με τζιν / Σκυλάδικα στην Εθνική / 

disco στην παραλία / ανάδελφος ελληνισμός / ενώ επίκειται σεισμός… 

[Να δεις τι σου χω για μετά] 

με τη δημοκρατική συνείδηση επαναπαυμένη. 

… Κρυφτήκανε στη μουσική να βρούνε τη γενιά τους / τα ρούχα τους κό-

μποι ερωτικοί στα άλυτα κορμιά τους / απ’ τα σχολεία βγήκανε και μπή-

καν στα μπαράκια / στους τοίχους χτυπηθήκανε τα έφηβα γεράκια… [Έ-

φηβα γεράκια] 

Η άρνηση στο συμβιβασμό 

… Εγώ δε θέλω στη ζωή να κυβερνήσω / θέλω να μείνω οπαδός φανατι-

κός …Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σατράπη / ούτε συνένοχο σε κόλπα ο-

μαδικά… Εγώ δεν θέλω τον αρμόδιο να παίξω / ν’ αποφασίζω κεκλεισμέ-

νων τω θυρών… Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία / εγώ κρατάω την 

ουσία κι ονειρεύομαι… [Χαιρετίσματα] 

… Βαδίζω με μάτια κλειστά / τα βαστώ σφαλιστά κι ονειρεύομαι / μη μ’ 

αγγίζεις και μη με ξυπνάς / την αλήθεια σας πια δεν τη δέχομαι… [Σαρά-

γιεβο] 

εκφράζεται με την άρνηση στην στρατιωτική θητεία  

… Πήδα γύρω από μεγάλους στρατώνες / φυλάξου από ανύπαρκτους ε-

χθρούς / βράδια παρέα μ’ εφιάλτες στους κοιτώνες / μέτρα το χρόνο με 

άρρωστους σφυγμούς… [Για την πατρίδα] 
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… Διδυμότειχο Blues τρύπα στη γεωγραφία / Διδυμότειχο blues αδειανή 

φωτογραφία / του παραλόγου η θητεία αγχωμένη μαλακία… [Διδυμότειχο 

blues] 

και με την αμφισβήτηση της τυπικής / σχολικής εκπαίδευσης. 

… We don’t need no education / we don’t need no thought control / no 

dark sarcasm in the classroom / teacher leave them kids alone .. all in all 

you’re just another brick in the wall … [The wall] 

Συζήτηση. 

Στα τραγούδια που μελετήθηκαν υπάρχουν πληθώρα μηνυμάτων. Ο «εθνικός εαυτός» 

είναι ο υποστηρικτής της δημοκρατίας / ελευθερίας ενώ ο «εθνικός άλλος» είναι ο 

πολέμιος αυτών. Συναντώνται μηνύματα εναντίον του φασισμού και του ιμπεριαλι-

σμού, που κυριαρχούσαν στους αντίστοιχους εορτασμούς των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη 

μεταπολιτευτική περίοδο. Συναντώνται και τραγούδια που περιγράφουν είτε ιστορικά 

γεγονότα είτε ιστορικά πρόσωπα, είτε σκέψεις / συναισθήματα ατόμων που διώχτη-

καν και φυλακίστηκαν από το καθεστώς της Χούντας. Επιπρόσθετα, συναντώνται και 

τραγούδια, η ακρόαση των οποίων αποτελούσε αντιστασιακή πράξη κατά τη διάρκεια 

της Χούντας.  

Λόγω των αλλαγών στις κοινωνικές – πολιτικές συνθήκες τα μηνύματα εμπλουτίστη-

καν: αμφισβητείται ο τρόπος εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ασκείται 

κριτική στο πως διαχειρίστηκαν κατοπινά κάποιοι τη συμμετοχή τους στην εξέγερση 

του Πολυτεχνείου. Επιπρόσθετα προβάλλεται η αξιακή κρίση των ημερών μας, τονί-

ζοντας το γεγονός ότι η συλλογική δημοκρατική συνείδηση είναι επαναπαυμένη. Εκ-

φράζεται η άρνηση στο συμβιβασμό και ασκείται κριτική στη χρησιμότητα της σχο-

λικής εκπαίδευσης και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στις μέρες μας.  

Η αρχική υπόθεση για την ποικιλία μηνυμάτων στα τραγούδια που προτείνονται στο 

διαδίκτυο για τη σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου επα-

ληθεύεται. Χρειάζεται, όμως, περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη συχνότητα χρήσης των 

ερευνηθέντων τραγουδιών στη σχολική πραγματικότητα προκειμένου να διαπιστωθεί 

ποια μηνύματα, μέσω των τραγουδιών, έχουν κυρίαρχο ρόλο (και ποια όχι) στην εν 

λόγω σχολική γιορτή.  
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ση της ατομικότητας. Στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επ.) Ιστορία του Νέου Ελληνι-

σμού 1770-2000.Τόμος 10ος Η Ελλάδα της ομαλότητας, 1974-2000. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Τσάμπρας, Γ (2003). Το ελληνικό τραγούδι 1974 – 2000). Στο Βασίλης Παναγιωτό-
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%CF%84%CE%BF%CF%85-
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%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE

%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7  

2. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό| e-selides.gr,  εκπαιδευτικό υλικό http://www.e-

selides.gr/downloads.php?c=37  
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4. Αφιέρωμα| Αγαπημένα τραγούδια για το Πολυτεχνείο-neolaia.gr  

http://www.neolaia.gr/2011/11/17/afierwma-agapimena-tragoudia-polytexneio/  

1506

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%BF-top-10-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7
http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%BF-top-10-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7
http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%BF-top-10-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7
http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%BF-top-10-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7
http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%BF-top-10-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7
http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%BF-top-10-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7
http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=37
http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=37
http://www.mathima.gr/songs-polytexneio
http://www.neolaia.gr/2011/11/17/afierwma-agapimena-tragoudia-polytexneio/


5. Τραγούδια που συνδέθηκαν με την επέτειο του Πολυτεχνείου-In.gr 
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6. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ http://dim-ag-varvar.ima.sch.gr/?p=825  

7. Quotes. 
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8. Τραγούδια για τη γιορτή της 17Ν 
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&file=viewtopic&topic=8516&forum=6&start=0  

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ::ΙΜΑ.EDU.GR 
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Δημοτικού. http://52dim-irakl.ira.sch.gr/activities.files/songs.html 

11. Περί ανέμων, υδάτων και σχολείου…. Τα τραγούδια της γιορτής του Πολυτε-

χνείου που οργανώνει η Ε’ τάξη. http://psamouxos.blogspot.gr/2010/11/blog-

post_3259.html  

12. Σχολικές Γιορτές| ΠΑ.ΜΕ Εκπαιδευτικών. http://www.edupame.gr/node/138  

13. Το νηπιαγωγείο μ’ αρέσει πιο πολύ… ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. https://edonipiagogeio.blogspot.gr/2012/11/blog-

post_11.html  

14. ΔΙΣΚΟΡΥΧΕΙΟΝ/VINYLMINE: ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – Τρα-

γούδια για το Πολυτεχνείο. http://diskoryxeion.blogspot.gr/2013/11/blog-

post_16.html  

15. Ποιήματα για το Πολυτεχνείο by kon vas – issuu. 

https://issuu.com/konvasiliadis/docs/____________________________________437

0b2e77b98b0  

16. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟ-

ΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ. http://www.slideshare.net/mono030156/ss-39888947  

17. ΜΙΚΡΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. 

http://piotermilonas.blogspot.gr/2014/11/blog-post_9.html  

18. Επέτειος του Πολυτεχνείου | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΜΗ-

ΤΕΡΑ. 

http://www.mmschool.gr/%CE%B5%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B
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%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/  

19. Εορτασμός Πολυτεχνείου στο 4ο Γυμνάσιο – Ρεθεμνιώτικα νέα. 

http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=9494  

20. Τραγούδια για τη γιορτή της 17 Νοέμβρη in Μουσική και Μουσικοί. 

http://www.noiz.gr/index.php?topic=171536.0  

21. Εκπαιδευτικό Υλικό Πολυτεχνείου για Νηπιαγωγείο και τις μικρές τάξεις του 

Δημοτικού. 

http://www.syllogosperiklis.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%C

E%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-17%CE%B7%CF%82-

%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%

CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD/  

22. Oxy-moron: ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΡΤΗ. 

http://skorpiesidees.blogspot.gr/2009/11/blog-post.html  

23. Γιορτή για την Επέτειο του Πολυτεχνείου- 2ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας. 

http://www.2epaldramas.gr/school-events-m/17112010.html  

24. Be school in Greece: ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑ-

ΣΙΟ ΠΕΥΚΗΣ. http://beschoolingreece.blogspot.gr/2010/11/blog-post_17.html  

25. Τραγούδια για την 17η Νοεμβρίου Η μεγαλύτερη μαθητική κοινότητα iSchool 

http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=69840  

26. 17 Νοεμβρίου – η γιορτή του Πολυτεχνείου – τα ΞΕΦΤΕΡΙΑ της Έκτης. 

http://xefteria.weebly.com/17-nuomicronepsilonmubetarho943omicronupsilon--eta-

gammaiotaomicronrhotau942-tauomicronupsilon-

piomicronlambdaupsilontauepsilonchinuepsiloniota972upsilon.html  

27. Ποτέ ξανά φασισμός – Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι: Σχολικές γιορτές. 

http://antifaelmecha.blogspot.gr/p/blog-page_4758.html  

28. Ιστολόγιο ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου Νέου Μαρμαρά: ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. http://e-zizania.blogspot.gr/2013/10/blog-

post_3362.html  

29. Δ’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ: Γιορτή Πολυτεχνείου. 

http://xristx.blogspot.gr/2012/11/blog-post_4898.html#.WHVL69KLR1s  

30. Ακούστε 20 αγαπημένα τραγούδια για το Πολυτεχνείο-tralala.gr. 

http://www.tralala.gr/akouste-20-agapimena-tragoudia-gia-to-politechnio/  

Παράρτημα 2. 

Τίτλοι ερευνημένων τραγουδιών  

Τίτλος Τραγουδιού Στίχοι Μουσική 

17 Νοέμβρη απόγευμα Τζίμης Πανούσης Τζίμης Πανούσης 
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http://www.noiz.gr/index.php?topic=171536.0
http://www.syllogosperiklis.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-17%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD/
http://www.syllogosperiklis.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-17%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD/
http://www.syllogosperiklis.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-17%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD/
http://www.syllogosperiklis.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-17%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD/
http://www.syllogosperiklis.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-17%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD/
http://skorpiesidees.blogspot.gr/2009/11/blog-post.html
http://www.2epaldramas.gr/school-events-m/17112010.html
http://beschoolingreece.blogspot.gr/2010/11/blog-post_17.html
http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=69840
http://xefteria.weebly.com/17-nuomicronepsilonmubetarho943omicronupsilon--eta-gammaiotaomicronrhotau942-tauomicronupsilon-piomicronlambdaupsilontauepsilonchinuepsiloniota972upsilon.html
http://xefteria.weebly.com/17-nuomicronepsilonmubetarho943omicronupsilon--eta-gammaiotaomicronrhotau942-tauomicronupsilon-piomicronlambdaupsilontauepsilonchinuepsiloniota972upsilon.html
http://xefteria.weebly.com/17-nuomicronepsilonmubetarho943omicronupsilon--eta-gammaiotaomicronrhotau942-tauomicronupsilon-piomicronlambdaupsilontauepsilonchinuepsiloniota972upsilon.html
http://antifaelmecha.blogspot.gr/p/blog-page_4758.html
http://e-zizania.blogspot.gr/2013/10/blog-post_3362.html
http://e-zizania.blogspot.gr/2013/10/blog-post_3362.html
http://xristx.blogspot.gr/2012/11/blog-post_4898.html#.WHVL69KLR1s
http://www.tralala.gr/akouste-20-agapimena-tragoudia-gia-to-politechnio/


1950 (Καφενείον η Ελλάς) Κώστας Μύρης Γιάννης Μαρκόπουλος 

American Idiot Green Day Green Day 

Blowing in the wind Bob Dylan Bob Dylan 

Dark side of the moon Pink Floyd 

 God Bless America Νίκος Ζουδιάρης Νίκος Ζουδιάρης 

God save the Queen 

Glen Matlock, John 

Lydon, Paul Thomas 

Cook, Stephen Philip 

Jones 

Glen Matlock, John 

Lydon, Paul Thomas 

Cook, Stephen Philip 

Jones 

Imagine John Lennon John Lennon 

Power to the people John Lennon John Lennon 

The wall Roger Walters Roger Waters 

Wind of change Klaus Meine Klaus Meine 

Wish you were there 

Roger Walters, David 

Gilmour 

Roger Walters, David 

Gilmour 

Zombie Dolores-Mary O' Riordan 

Dolores-Mary O' 

Riordan 

Ακορντεόν Γιάννης Νεγρεπόντης Μάνος Λοΐζος 

Ανεμολόγιο Κώστας Τριπολίτης Θάνος Μικρούτσικος 

Ανώνυμοι ήρωες επωνυμα 

μνημεία Panx Romana Panx Romana 

Αποκάλυψη Παύλος Σιδηρόπουλος Παύλος Σιδηρόπουλος 

Αρνιέμαι Ιάκωβος Καμπανέλλης Μίκης Θεοδωράκης 

Ας κρατήσουν οι χοροί Διονύσης Σαββόπουλος Διονύσης Σαββόπουλος 

Ασημένια σφήκα Κώστας Κοντοβάς Γρηγόρης Κλιούμης 

Ασφάλεια Γιάννης Αγγέλακας Γιώργος Καρράς 

Αυτά τα δέντρα Γιάννης Ρίτσος Μίκης Θεοδωράκης 

Αχ χελιδόνι μου Λευτέρης Παπαδόπουλος Μάνος Λοΐζος 

Βράχο βράχο τον καημό μου Δημήτρης Χριστολούλου Μίκης Θεοδωράκης 
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Γεννήθηκα Κώστας Μύρης Γιάννης Μαρκόπουλος 

Για την πατρίδα Γιάννης Αγγέλακας Τρύπες 

Γιουσουρούμ Νικόλας Άσιμος Νικόλας Άσιμος 

Γυρίζω τις πλάτες μου στο 

μέλλον Διονύσης Τσακνής Διονύσης Τσακνής 

Δεν πα να μας χτυπαν Νικόλας Άσιμος Νικόλας Άσιμος 

Δεν υπάρχω Λίνα Νικολακοπούλου Chris de Burgh 

Δημοσθένους λέξις Διονύσης Σαββόπουλος Διονύσης Σαββόπουλος 

Διδυμότειχο blues Γιάννης Σπυρόπουλος 

Λαυρέντης Μαχαιρί-

τσας 

Διότι δεν συνεμμορφώθην Μίκης Θεοδωράκης Μίκης Θεοδωράκης 

Δώδεκα παιδιά Δημήτρης Χριστολούλου Μάνος Λοΐζος 

Είμαστε δυο Μίκης Θεοδωράκης Μίκης Θεοδωράκης 

Εμείς που μείναμε Νίκος Γκάτσος Σταύρος Ξαρχάκος 

Εμένα οι φίλοι μου Κατερίνα Γώγου Νίκος Μαϊντάς 

Ένα δειλινό Μίκης Θεοδωράκης Μίκης Θεοδωράκης 

Ένα το χελιδόνι Οδυσσέας Ελύτης Μίκης Θεοδωράκης 

Έξω από την πόρτα μας 

B.D. Foxmoor (Μιχάλης 

Μυτακίδης) 

B.D. Foxmoor (Μιχάλης 

Μυτακίδης) 

Επέσατε θύματα Αγνώστου Αγνώστου 

Έφηβα γεράκια Οδυσσέας Ιωάννου Θάνος Μικρούτσικος 

Η αυλή Μάνος Ελευθερίου Μίκης Θεοδωράκης 

Η Ελλάδα (Λένγκω) Γιάννης Μαρκόπουλος Γιάννης Μαρκόπουλος 

Η μέρα εκείνη δεν θ' αργήσει Φώντας Λάδης Μάνος Λοΐζος 

Η μπαλάντα του κυρ Μέντιου Κώστας Βάρναλης Λουκάς Θάνου 

Η φάμπρικα Γιώργος Σκούρτης Γιάννης Μαρκόπουλος 

Ήταν κάποτε δυο φίλοι Τάσος Λειβαδίτης Μίκης Θεοδωράκης 

Ήταν νέοι ήταν παιδιά Μανώλης Αναγνωστάκης Μίκης Θεοδωράκης 
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Ήτανε μια φορά Κώστας Φέρρης Σταύρος Ξαρχάκος 

Θα σημάνουν οι καμπάνες Γιάννης Ρίτσος Μίκης Θεοδωράκης 

Καλωσόρισμα Πάνος Κατσιμίχας Γιώργος Νταλάρας 

Κοίτα με στα μάτια Νίκος Γκάτσος Μάνος Χατζιδάκις 

Λέω να την κάνω σιγά σιγά Ισαάκ Σούσης 

Λαυρέντης Μαχαιρί-

τσας 

Λίγο ακόμα Γιώργος Σεφέρης Μίκης Θεοδωράκης 

Μ' αρέσει να μην λέω πολλά Υπόγεια Ρεύματα Υπόγεια Ρεύματα 

Μαλαματένια λόγια Μάνος Ελευθερίου Γιάννης Μαρκόπουλος 

Με Μπαταρία Νικόλας Άσιμος Νικόλας Άσιμος 

Με το ζερβό 

B.D. Foxmoor (Μιχάλης 

Μυτακίδης) 

B.D. Foxmoor (Μιχάλης 

Μυτακίδης) 

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες Γιάννης Ρίτσος Μίκης Θεοδωράκης 

Μη με ρωτάς Λευτέρης Παπαδόπουλος Μάνος Λοΐζος 

Μην καρτεράτε Φώτης Αγγουλές Θωμάς Μπακαλάκος 

Μην ξεχνάς τον Ωρωπό Μίκης Θεοδωράκης Μίκης Θεοδωράκης 

Μικρή Πατρίδα Παρασκευάς Καρασούλος Γιώργος Ανδρέου 

Μικρόκοσμος Ναζίμ Χικμέτ Θάνος Μικρούτσικος 

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Γιώργος Σκούρτης Γιάννης Μαρκόπουλος 

Να δεις τι σου'χω για μετά Μιχάλης Γκανάς 

Λαυρέντης Μαχαιρί-

τσας 

Νοέμβρης '90 Διονύσης Τσακνής Διονύσης Τσακνής 

Ντενεκεδούπολη Ευγενία Φακίνου Γιάννης Μαρκόπουλος 

Ο Αντώνης Ιάκωβος Καμπανέλλης Σταύρος Ξαρχάκος 

Ο δρόμος Κωστούλα Μητροπούλου Μάνος Λοΐζος 

Ο Λεβέντης Νότης Περγιάλης Μίκης Θεοδωράκης 

Ο Μέρμηγκας Μάνος Λοΐζος Μάνος Λοΐζος 

Ο μπάρμπα Γιάννης κι η απο- B.D. Foxmoor (Μιχάλης B.D. Foxmoor (Μιχάλης 
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λησμονιά Μυτακίδης) Μυτακίδης) 

Ο φασισμός Φώντας Λάδης Θάνος Μικρούτσικος 

Ο χρόνος παραμορφώθηκε Μαρίνα, Ρένα Χατζηδάκη Μίκης Θεοδωράκης 

Οι εργάτες Κωστής Παλαμάς Βασίλης Αρχιτεκτονίδης 

Οι πρώτοι νεκροί Αλέκος Παναγούλης Μίκης Θεοδωράκης 

Όλα καλά Σταύρος Κουγιουμτζής Σταύρος Κουγιουμτζής 

Όμορφη και παράξενη πατρίδα Οδυσσέας Ελύτης Δημήτρης Λάγιος 

Όταν σφίγγουν το χέρι Γιάννης Ρίτσος Μίκης Θεοδωράκης 

Παράγκα Διονύσης Σαββόπουλος Διονύσης Σαββόπουλος 

Παραπονεμένα λόγια Μάνος Ελευθερίου Γιάννης Μαρκόπουλος 

Ποιος τη ζωή μου Μάνος Ελευθερίου Μίκης Θεοδωράκης 

Πότε θα κάνει ξαστεριά Παραδοσιακό Παραδοσιακό 

Που πέταξε το αγόρι μου Γιάννης Ρίτσος Μίκης Θεοδωράκης 

Προσκύνημα Ιάκωβος Καμπανέλλης Σταύρος Ξαρχάκος 

Πώς να σωπάσω Κώστας Κινδύνης Σταύρος Ξαρχάκος 

Σαν το μετανάστη Λευτέρης Παπαδόπουλος Zulfi Livaneli 

Σαν τον Καραγκιόζη Διονύσης Σαββόπουλος Διονύσης Σαββόπουλος 

Σαράγεβο Θοδωρής Βλαχάκης Magic de Spell 

Στη συγκέντρωση της Ε.Φ.Ε.Ε. Διονύσης Σαββόπουλος Διονύσης Σαββόπουλος 

Στην Αλάνα Λευτέρης Παπαδόπουλος Γιάννης Σπανός 

Στην Ελλάδα σήμερα Αλέκος Παναγούλης Μίκης Θεοδωράκης 

Στρατιώτης Κωστούλα Μητροπούλου Μάνος Λοΐζος 

Συννεφούλα Διονύσης Σαββόπουλος Διονύσης Σαββόπουλος 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον 

τοίχο Μιχάλης Μπουρμπούλης Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ταυτότητα νεκρού Κωστούλα Μητροπούλου 

Ανακρέοντας Παπαγε-

ωργίου 
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Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις Γιάννης Ρίτσος Μίκης Θεοδωράκης 

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ Τάσος Λειβαδίτης Μίκης Θεοδωράκης 

Της αγάπης αίματα Οδυσσέας Ελύτης Μίκης Θεοδωράκης 

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ Οδυσσέας Ελύτης Μίκης Θεοδωράκης 

Της Εθνικής συμφιλίωσης Παύλος Σιδηρόπουλος Παύλος Σιδηρόπουλος 

Της καρδιάς τα χρώματα Αλέξανδρος Σταυράκης Αλέξανδρος Σταυράκης 

Τίποτα δεν πάει χαμένο Μανώλης Ρασούλης Μάνος Λοΐζος 

Το γελαστό παιδί 

Βασίλης Ρώτας (απόδοση 

στα Ελληνικά) Μίκης Θεοδωράκης 

Το λιονταρόπουλο Κώστας Μύρης Γιάννης Μαρκόπουλος 

Το παλικάρι Μάνος Ελευθερίου Μίκης Θεοδωράκης 

Το σφαγείο Μίκης Θεοδωράκης Μίκης Θεοδωράκης 

Τούτος ο λαός Γιάννης Ρίτσος Μάριος Τόκας 

Τρίτος Παγκόσμιος Γιάννης Νεγρεπόντης Μάνος Λοΐζος 

Τσε Γκεβάρα Δέσποινα Φορτσερά  Carlos Puebla 

Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου 

παραμύθι Μαριανίνα Κριεζή Διονύσης Τσακνής 

Χαιρετίσματα Αφροδίτη Μάνου 

Βασίλης Παπακωνστα-

ντίνου 
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Το Wiki στην εξ Αποστάσεως Συμπληρωματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

 

Koτρέτσου Σταματία1, Σοφός Αλιβίζος2, Κοντογούρη Ευανθία3 

 
1 Kαθηγήτρια ΠΕ04.02, 2 Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αιγαίου, 3 Καθηγήτρια ΠΕ 03  

 

skotretsou@sch.gr, lsofos@aegean.gr, evikont5@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει μια μελέτη περίπτωσης κατά την οποία σχεδιάστηκε 

μια μαθητική κοινότητα ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο ενός εξ αποστάσεως 

προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το δείγμα μελέτησε σύγχρονα περι-

βαλλοντικά προβλήματα ρύπανσης της θάλασσας ενσωματώνοντας ένα από τα εργα-

λεία Web 2.0, το Wiki. Οι μαθητές αξιολόγησαν πολλαπλώς την κοινότητα διερεύνη-

σης (Community of Inquiry). Με τα ερευνητικά ερωτήματα διερευνήθηκε αν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των 3 παρουσιών (γνωστικής, κοινωνικής και διδακτικής) και το 

είδος αυτής, ποιοι από τους επιμέρους παράγοντες θεωρούνται κρίσιμοι στη μαθη-

σιακή διαδικασία και τέλος, αν οι παρουσίες επηρεάστηκαν από τη μέθοδο διδασκα-

λίας και από το φύλο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση 

διδακτικής – γνωστικής παρουσίας και ασθενής μεταξύ διδακτικής και κοινωνικής, 

ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κοινωνικής και γνωστικής. Ο κρίσιμος παράγο-

ντας ήταν «να νοιώθει άνετα ο μαθητής όταν συμμετέχει στις συζητήσεις του προ-

γράμματος». Τέλος, καμία από τις παρουσίες δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη δια-

προσωπική επαφή και το φύλο.  

Λέξεις κλειδιά: Wiki, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κοινότητα διερεύνησης 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να υποστη-

ρίξουν σήμερα με επιτυχία τις εκπαιδευτικές αλλαγές και τις συνεργασίες των σχο-

λείων (Quitadamo et al., 2008).  

Παράλληλα, οι διαδικτυακές μαθησιακές κοινότητες, οι οποίες έχουν κάνει δυναμική 

εισβολή στο εξωτερικό, μπορούν να αποβούν πολύ χρήσιμες για τη μαθησιακή διερ-

γασία και να οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική μάθηση. Όμως, απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή και σωστός σχεδιασμός, γιατί υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να δυσκο-

λέψουν αυτή την αποτελεσματικότητα (Μελίδου, 2013). Άρα, έχει ερευνητικό ενδια-

φέρον να χρησιμοποιηθεί μια διαδικτυακή μαθησιακή κοινότητα στη συμπληρωματι-

κή εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και να μελετηθεί ένα μοντέλο από αυτά που 

αναφέρονται στις διαδικτυακές μαθησιακές κοινότητες. Επίσης, η διερεύνηση της 

χρήσης ενός από τα εργαλεία Web 2.0 όπως το Wiki, θα προσφέρει πολύτιμες πλη-

ροφορίες στην έρευνα. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ο σκοπός, οι στόχοι, τα ερευ-
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νητικά ερωτήματα, το θεωρητικό και το μεθοδολογικό πλαίσιο, τα αποτελέσματα και 

τα συμπεράσματα της έρευνας.  

Σκοπός – Στόχοι της εργασίας - Ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης σχεδιασμού και εφαρμογής του 

μοντέλου μιας μαθητικής κοινότητας ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο της συ-

μπληρωματικής εξ αποστάσεως Β/θμιας εκπαίδευσης για ένα πρόγραμμα eTwinning. 

Ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το Wiki. Η κοινότητα αυτή σχε-

διάστηκε έτσι ώστε να έχει τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της Κοινότητας Διερεύ-

νησης (Community Inquiry), οποίο εντάσσεται στα μαθησιακά μοντέλα- περιβάλλο-

ντα ηλεκτρονικής μάθησης (Garrison & Cleveland-Innes, 2005). Η παραπάνω μαθη-

σιακή κοινότητα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ως μια μελέτη περίπτωσης 29 μαθη-

τών από δύο σχολεία, της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίοι συνεργάστηκαν σε ένα 

eTwinning πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως, περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης. Η ομάδα 1 (μαθητές από την Ελλάδα) ακολούθησε ασύγχρονη μεθοδολογία 

σε συνδυασμό με δια ζώσης συνομιλίες και η ομάδα 2 (μαθητές από την Κύπρο) απο-

κλειστικά ασύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας. Ο βασικός μας σκοπός ήταν να σχεδιά-

σουμε το παραπάνω διδακτικό μοντέλο και στη συνέχεια να το διερευνήσουμε ως 

προς την αποτελεσματικότητά του. Για την υλοποίηση αυτού του μοντέλου χρησιμο-

ποιήσαμε ως βασικό διδακτικό εργαλείο το Wiki. Διερευνήθηκαν το είδος της συσχέ-

τισης ανάμεσα στις τρεις παρουσίες, διδακτική, γνωστική και κοινωνική στη δεδομέ-

νη μαθησιακή κοινότητα καθώς και οι επιμέρους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τα 

τρία είδη των παρουσιών. Τέλος, διερευνήθηκε η επίδραση της μεθόδου διδασκαλίας, 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως και μικτή (ασύγχρονη με δια ζώσης συναντήσεις) καθώς 

και η επίδραση του φύλου.  Έτσι, διατυπώθηκαν τα αντίστοιχα  ερευνητικά ερωτήμα-

τα για τις ανάγκες της έρευνας. 1ο Ερευνητικό ερώτημα: «Υπάρχει συσχέτιση και 

ποιο το είδος αυτής ανάμεσα στις τρεις παρουσίες  (διδακτική, γνωστική, κοινωνική) 

στη δεδομένη μαθησιακή κοινότητα διερεύνησης με τη χρήση του Wiki;», 2ο Ερευνη-

τικό ερώτημα: «Ποιοι από τους επιμέρους παράγοντες (δείκτες) των τριών παρουσιών 

(διδακτική, γνωστική, κοινωνική θεωρούνται κρίσιμοι στη δεδομένη μαθησιακή κοι-

νότητα διερεύνησης με τη χρήση του Wiki;», 3ο Ερευνητικό ερώτημα: «Ποια είναι η 

επίδραση της μεθόδου διδασκαλίας στις τρεις μορφές παρουσιών (διδακτική, γνωστι-

κή, κοινωνική) στη δεδομένη μαθησιακή κοινότητα διερεύνησης με τη χρήση του 

Wiki;» 4ο Ερευνητικό ερώτημα: «Ποια είναι η επίδραση του φύλου στις τρεις μορφές 

παρουσιών (διδακτική, γνωστική, κοινωνική) στη δεδομένη μαθησιακή κοινότητα 

διερεύνησης με τη χρήση του Wiki;» 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η σύγχρονη θεώρηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποδίδει στο όρο αυτό την 

έννοια της πολυμορφικότητας.  Ο όρος «πολυμορφική εκπαίδευση»  υποδηλώνει την 

ποιοτική εκπαίδευση που λειτουργεί με αρχές μάθησης και διδασκαλίας σ’ ένα εξ α-

ποστάσεως περιβάλλον (Λιοναράκης 2006). Σήμερα, οι ηλεκτρονικές κοινότητες μά-
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θησης, οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία, υποστηρίζουν ενεργά την πολυμορφική εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (Φραγκάκη & Λιοναράκης, 2009).  

Ο όρος εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση (ΑΣΕ) προσδιορίζει την εκπαίδευση σε 

επίπεδο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται από από-

σταση και απευθύνεται σε μαθητές και ενήλικους (Βασάλα, 2005). Οι τεχνολογίες, 

είτε μέσα από την αυτοδύναμη είτε από τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως σχολική 

εκπαίδευση, έχουν έναν ρόλο ουσιαστικό, ο οποίος προσδιορίζει το μέλλον της σχο-

λικής εκπαίδευσης (Λιοναράκης, 2011). Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως σχολική 

εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει, κυρίως με εκπαιδευτικό υλικό, το έργο του συμ-

βατικού σχολείου. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι λειτουργεί παράλληλα και συ-

μπληρωματικά με το συμβατικό σχολείο, χωρίς οι μαθητές να χρειαστεί να διακό-

ψουν ή να ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα (Λιοναράκης, 2011).  

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ανοίξει νέους ορίζοντες 

και νέες μορφές μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρέπει να αναφέρουμε 

ότι υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που αφορούν την αποτελεσματικότητα των νέων τε-

χνολογιών στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Cavanaugh, 2001). 

Τα εργαλεία του Web 2.0 αποτελούν μέσα πρακτικής γραμματισμού, δηλαδή μέσα 

για διάβασμα, γραφή και επικοινωνία (Aγγέλαινα & Τζιμογιάννης, 2010). Το Wiki 

είναι ένα σύνολο διασυνδεδεμένων ιστοσελίδων που δημιουργείται, επεξεργάζεται 

και επεκτείνεται από τους ίδιους τους χρήστες, διατηρώντας παράλληλα το ιστορικό 

του, δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει σαν μια βάση δεδομένων πληροφοριών και ψη-

φιακού υλικού. Είναι ένας χώρος επικοινωνίας, συνεργασίας, ανταλλαγής, διαμοιρα-

σμού και κατασκευής γνώσης. Έτσι, το Wiki είναι ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό ερ-

γαλείο, αφού υποστηρίζει το μοντέλο της διερευνητικής μάθησης (Forte & 

Bruckman, 2007). 

Το Μοντέλο της Κοινότητας Διερεύνησης (Community of Inquiry) 

Τo Μοντέλο της κοινότητας διερεύνησης (Community Inquiry) είναι ένα θεωρητικό 

μοντέλο για το σχεδιασμό και την ανάλυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε 

περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (Garrison et al., 2000).  Αυτό επιτυγχάνεται μέ-

σα από τη μελέτη τριών αλληλοεξαρτώμενων συνιστωσών: της γνωστικής παρουσίας 

(cognitive presence), της κοινωνικής (social), και της διδακτικής (teaching) (Arbaugh 

et al., 2008). Στις τελευταίες έρευνες προστέθηκε και μια τέταρτη συνιστώσα, η συ-

ναισθηματική παρουσία (enotional presence) (Cleveland-Innes & Campell,  2012).   

Η κοινωνική παρουσία περιλαμβάνει 3 παράγοντες, οι οποίοι προέκυψαν από ανάλυ-

ση περιεχόμενου των αντιγράφων της επικοινωνίας των μαθητών (Garrison et al., 

2000). Αυτοί είναι η συναισθηματική έκφραση, η ανοιχτή επικοινωνία και η συνεκτι-

κότητα της ομάδας. Η γνωστική παρουσία είναι το δεύτερο στοιχείο της κοινότητας 

διερεύνησης και περιγράφει την ικανότητα των μαθητών να οικοδομούν τη γνώση 
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μέσω της συνεργασίας και του στοχασμού.  Η γνωστική παρουσία περιλαμβάνει τέσ-

σερις παράγοντες (Garrison et al., 2000), την ενεργοποίηση ή φάση υποκινητικών γε-

γονότων, τη διερεύνηση, την ολοκλήρωση και την επίλυση. Το τρίτο και τελευταίο 

στοιχείο της κοινότητας διερεύνησης είναι η διδακτική παρουσία, η οποία κατευθύνει 

τα άλλα δύο στοιχεία της κοινότητας διερεύνησης. Η διδακτική παρουσία περιλαμβά-

νει τρεις παράγοντες(Garrison et al., 2000), το σχεδιασμό και την οργάνωση, τη διευ-

κόλυνση του διαλόγου και την άμεση διδασκαλία.  (Anderson et al., 2001). 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η παρούσα εργασία είναι μια εκπαιδευτική έρευνα, μια έρευνα δράσης. Για να διε-

ρευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της τριγωνοποίησης (Cohen & Manion, 1994; Σπανάκα, 

2008).  Σχεδιάστηκε ένα διδακτικό σενάριο, ως μια μελέτη περίπτωσης 29 μαθητών 

από δύο σχολεία, της Ελλάδας και της Κύπρου χρησιμοποιώντας το Wiki στην κοινό-

τητα της διερεύνησης. Εφαρμόστηκε στις δυο περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών, στη 

μια ομάδα στην Ελλάδα με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως μεθοδολογία σε συνδυα-

σμό με δια ζώσης συνομιλίες και στην άλλη ομάδα στην Κύπρο με αποκλειστικά α-

σύγχρονη μεθοδολογία. Τέλος, το διδακτικό σενάριο αξιολογήθηκε με ερωτηματολό-

για και συνεντεύξεις των μαθητών καθώς και με τα ημερολόγια αναστοχασμού της 

ερευνήτριας. Το βασικό εργαλείο έρευνας, το ερωτηματολόγιο CoI, το οποίο έχει 

σχεδιαστεί για την κοινότητα της διερεύνησης, προσαρμόστηκε κατάλληλα στις ανά-

γκες της ενσωμάτωσης του Wiki σ’ αυτή (Κοτρέτσου, 2014). Το πρόγραμμα eTwin-

ning, διάρκειας 8 εβδομάδων, σχεδιάστηκε με κατάλληλες δραστηριότητες ώστε στην 

Κοινότητα Διερεύνησης να υποστηρίζονται και οι 3 παρουσίες, η διδακτική, η κοινω-

νική και η γνωστική (Κοτρέτσου, 2014). 

Εργαλεία έρευνας και ανάλυσης 

Τα εργαλεία έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο της Κοινότητας Διερεύνησης (CoI), η 

συνέντευξη και το ημερολόγιο αναστοχασμού. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του 

ερωτηματολογίου έχει ήδη ελεγχθεί από προηγούμενες έρευνες (Diaz et al., 2010) και 

χρησιμοποιήθηκε αφού μεταφράστηκε, και προσαρμόστηκε στις ανάγκες του Wiki  

(Κοτρέτσου, 2014). 23 Μαθητές από τα δυο σχολεία, εκ των οποίων  τα 11 ήταν αγό-

ρια και τα 12 κορίτσια, συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. Οι ημιδομημένες συνε-

ντεύξεις περιλάμβαναν 5 ερωτήσεις και συμπληρώθηκαν από 16 μαθητές, 8 από κάθε 

σχολείο (Κοτρέτσου, 2014). Τέλος, για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ο 

τύπος «αναστοχασμός πάνω στη δράση»,  καθώς καταγράφηκαν τα γεγονότα μετά 

την πραγματοποίηση, ολοκλήρωση της κάθε υποενότητας του διδακτικού σεναρίου. 

Τα τέσσερα ημερολόγια αναστοχασμού, περιλάμβαναν οκτώ κατηγορίες με επιμέ-

ρους ερωτήσεις η κάθε μια: προσανατολισμός του προγράμματος, δομή και οργάνω-

ση του προγράμματος, δραστηριότητες και ασκήσεις, υποβαλλόμενες ερωτήσεις, α-

ξιοποίηση του χρόνου, η τάξη ως ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, η αξιολόγηση της 

μαθησιακής διεργασίας και ο ρόλος της τεχνολογίας (Κοτρέτσου, 2014).  
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Αναλυτικά για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα το εργαλείο έρευνας ήταν το ερωτημα-

τολόγιο και το εργαλείο ανάλυσης ήταν ο συντελεστής συσχέτισης r του Spearman 

για τα ποσοτικά δεδομένα (Howitt & Cramer, 2003). Για το δεύτερο ερευνητικό ερώ-

τημα τα εργαλεία έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο και το ημερολόγιο αναστοχα-

σμού, ενώ τα εργαλεία ανάλυσης η ανάλυση περιεχομένου (πρόγραμμα Atlas/ti) για 

τα ποιοτικά δεδομένα και ο συντελεστής Άλφα (Cronbach’s Alpha analysis) για τα 

ποσοτικά δεδομένα (Εμβαλιώτης, Κάτσης & Σιδερίδης, 2006).  Για το τρίτο και τέ-

ταρτο ερευνητικό ερώτημα τα εργαλεία έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο και η συνέ-

ντευξη, ενώ τα εργαλεία ανάλυσης ήταν η ανάλυση περιεχομένου για τα ποιοτικά δε-

δομένα και το κριτήριο t- test (πρόγραμμα SPSS 17.0) για τα ποσοτικά δεδομένα 

(Howitt & Cramer, 2003).     

Αποτελέσματα 

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα εξής δημογραφικά αποτε-

λέσματα:  στο δείγμα το 47,8% ήταν αγόρια, ενώ το 52,2% ήταν κορίτσια. To 91,3%  

των μαθητών δεν είχε γνώση του διερευνούμενου εκπαιδευτικού εργαλείου (Wiki) 

και το 95,7% δεν γνώριζε τον τρόπο χρήσης αυτού.  

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα προέκυψε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συ-

σχέτιση μεταξύ της διδακτικής και της γνωστικής παρουσίας (r=0,828) και ασθενής 

μεταξύ διδακτικής και κοινωνικής (r=0,501), ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κοι-

νωνικής και γνωστικής (Κοτρέτσου, 2014).   

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα με τον συντελεστή Άλφα (Cronbach’s 

Alpha analysis) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο κρίσιμος παράγοντας 18 της κοινωνι-

κής παρουσίας είναι να νοιώθει άνετα ο μαθητής όταν συμμετέχει στις συζητήσεις 

του προγράμματος, αφού η διαφορά είναι 0,076 μεγαλύτερη από το 0,05. Ο συντελε-

στής Cronbach's Άλφα για τον παράγοντα 18 που ισούται με  0,664 είναι μικρότερος 

από το 0,743 που αντιστοιχεί στον  συντελεστή Cronbach's Άλφα για τη συνολική 

κοινωνική παρουσία. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε από την ανάλυση των ημε-

ρολογίων αναστοχασμού (Κοτρέτσου, 2014). 

Σχετικά με το τρίτο και τέταρτο ερευνητικό ερώτημα με το κριτήριο t- test, καταλή-

ξαμε ότι καμία από τις παρουσίες δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη διαπροσωπική 

επαφή, δηλαδή από τη διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας, ούτε από το φύλο. Αυτά τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν και τα δεδομένα των συνεντεύξεων. 

Συμπεράσματα – Συζήτηση - Προεκτάσεις της έρευνας 

Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, από την έρευνά μας προέκυψε ότι, όσον αφορά 

τον βαθμό συσχέτισης των τριών παρουσιών, υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση διδα-

κτικής και γνωστικής παρουσίας (r=0,828) και ελαφρά μεταξύ διδακτικής και κοινω-

νικής, ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κοινωνικής και γνωστικής. Αυτά τα δεδο-

μένα επιβεβαιώνονται από ανάλογη έρευνα, όπου η ισχυρή διδακτική παρουσία οδη-
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γεί σε υψηλά μαθησιακά επίπεδα (Shea, 2006). Επίσης, ο σωστός σχεδιασμός του 

προγράμματος υποστηρίζει την κοινωνική παρουσία (Swan & Shih, 2005). Αντίθετα, 

σε άλλη έρευνα, η μεγαλύτερη συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ κοινωνικής και γνω-

στικής παρουσίας (-0,568), ενώ ελαφρώς μικρότερη συσχέτιση υπάρχει μεταξύ διδα-

κτικής και γνωστικής (-0,479) (Arbaugh et al., 2008). Η διαφορά αυτή μπορεί να α-

ποδοθεί αφενός στο μεγάλο δείγμα Ν=287 και αφετέρου στη μεγαλύτερη διάρκεια 

του προγράμματος (ένα εξάμηνο), είτε τέλος στη διαφορά της ηλικίας των συμμετε-

χόντων. Αυτό επιβεβαιώνεται με ανάλογη έρευνα για τα σχολικά δίκτυα, όπου η γνω-

στική παρουσία εξαρτάται από την κοινωνική παρουσία (Katz & Earl, 2010). Η δια-

φορά αυτή συγκρινόμενη με τα δικά μας ερευνητικά δεδομένα μπορεί να αποδοθεί 

στο διαφορετικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σχολικών 

δικτύων, τα οποία υπηρετούν τις ανάγκες των συμβατικών σχολείων.  

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, η έρευνα έδειξε ότι ο κρίσιμος παράγο-

ντας είναι «να νοιώθει άνετα ο μαθητής όταν συμμετέχει στις συζητήσεις του προγράμ-

ματος» (δήλωση 18 στο ερωτηματολόγιο). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με άλλες έρευ-

νες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Εteokleous et al., 2014) ή Τριτοβάθμιας, όπου η α-

μεσότητα και η αλληλεπίδραση καθορίζουν την κοινωνική παρουσία και κατ’ επέ-

κταση την αποτελεσματικότητα της μάθησης (Swan, 2002).  

Για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι, η μέθοδος διδα-

σκαλίας, ασύγχρονη ή μικτή σε συνδυασμό με δια ζώσης συζητήσεις δεν επηρέασε 

καμία από τις τρεις παρουσίες του μοντέλου της κοινότητας της διερεύνησης, το ο-

ποίο υποστηρίχτηκε με το εκπαιδευτικό εργαλείο Wiki. Αυτό συμφωνεί με ανάλογη 

μελέτη (Ruth & Houghton, 2009) καθώς και με αντίστοιχες έρευνες, στις οποίες όσο 

μεγαλώνει η «ακαδημαϊκή απόσταση» τόσο μεγαλώνει και η επιθυμία ένταξης σε η-

λεκτρονικές κοινότητες μάθησης. Έτσι, η απόσταση λειτουργεί θετικά και υπερκαλύ-

πτει τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Shea, 2006). 

Αναφορικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι το 

φύλο δεν επηρεάζει καμία από τις τρεις παρουσίες του μοντέλου της κοινότητας της 

διερεύνησης, το οποίο υποστηρίχτηκε με το εκπαιδευτικό εργαλείο Wiki. Τα ευρήμα-

τα αυτά συμφωνούν με άλλους ερευνητές που δηλώνουν ότι το φύλο δεν επηρεάζει 

την κοινωνική παρουσία (Swan & Shih, 2005). Υπάρχουν όμως επιστημονικά ευρή-

ματα που δείχνουν ότι το φύλο παίζει κάποιο ρόλο στην αίσθηση της μαθησιακής η-

λεκτρονικής κοινότητας και συγκεκριμένα τα κορίτσια παρουσιάζουν υψηλότερα ε-

πίπεδα σε αντίθεση με τα αγόρια (Shea, 2006). Το ίδιο εύρημα παρουσιάζει κι άλλη 

έρευνα, η οποία μελέτησε την επίδραση της τεχνολογίας στην κοινότητα της διερεύ-

νησης σε εκπαιδευτικά προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τα κορίτσια 

παρουσίασαν υψηλότερη γνωστική και διδακτική παρουσία (Rubin, Fernandes & 

Avgerinou, 2013).  

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν από μελλοντι-

κούς ερευνητές για να σχεδιαστούν έρευνες σε μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος, σε πε-

ριβαλλοντικά δίκτυα, όπου θα συμμετέχουν ομάδες από διαφορετικές χώρες με δια-
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φορετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες και τέλος σε εξ αποστάσεως μαθήματα του συμβα-

τικού σχολικού προγράμματος. 
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Παράρτημα - Ερωτηματολόγιο CoI (Community inquiry) 

 

Κυκλώστε ή σημειώστε με ٧   την προτίμησή σας πριν από τον αριθμό των παρακάτω 

ερωτήσεων. 

 

1=διαφωνώ απόλυτα     2=διαφωνώ   3=ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4=συμφωνώ                           

5=συμφωνώ απόλυτα  

 

Διδακτική παρουσία 

Σχεδιασμός και Οργάνωση 

 

1. Ο καθηγητής ανακοίνωσε ξεκάθαρα τα σημαντικά κεφάλαια του προγράμμα-

τος.  

                   1                 2                  3                    4                     5    

                 

2. Ο καθηγητής ανακοίνωσε ξεκάθαρα τους στόχους του προγράμματος. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

                      

3. Ο καθηγητής έδωσε σαφείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών 

στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

4. Ο καθηγητής ξεκαθάρισε τις σημαντικές (κρίσιμες) ημερομηνίες/ χρονοδια-

γράμματα για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

Διευκόλυνση 

 

5. Ο καθηγητής διευκόλυνε στην αναγνώριση σημείων συμφωνίας ή διαφωνίας 

στα κεφάλαια του προγράμματος (να ξεκαθαριστούν διαφορετικές απόψεις) 

και με βοήθησε να μάθω.  

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

6. Ο καθηγητής καθοδήγησε την ομάδα στην κατανόηση των κεφαλαίων του 

προγράμματος με τέτοιο τρόπο ώστε κατάφερα να αποσαφηνίσω τις σκέψεις 

μου. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

7. Ο καθηγητής διευκόλυνε την εμπλοκή των μαθητών και τη συμμετοχή σ’ ένα 

παραγωγικό διάλογο. 

                  1                 2                  3                    4                     5  
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8. Ο καθηγητής διευκόλυνε τους μαθητές να παραμείνουν στο θέμα της εργασίας 

και αυτό με βοήθησε να μάθω. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

9. Ο καθηγητής υποστήριξε τους μαθητές για να διερευνήσουν καινούριες έν-

νοιες. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

10. Οι δράσεις του καθηγητή ενίσχυσαν την ανάπτυξη της επικοινωνίας ανάμεσα 

στους μαθητές. 

 

                  1                 2                  3                    4                     5 

  

Άμεση διδασκαλία 

 

11. Ο καθηγητής εστίαζε τη συζήτηση σε σχετικά άρθρα με τρόπο που με βοήθη-

σε να μάθω. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

12. Ο καθηγητής εξασφάλισε ανατροφοδότηση και με βοήθησε να αναγνωρίσω τι 

ξέρω και τι δεν ξέρω καλά. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

13. Ο καθηγητής εξασφάλισε ανατροφοδότηση την κατάλληλη χρονική στιγμή. 

 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

 

Κοινωνική παρουσία 

 

Συναισθηματική έκφραση 

 

14. Γνωρίζοντας τους άλλους μαθητές της ομάδας αισθάνθηκα ότι ανήκω σ’ αυτή. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

15. Μπορούσα να εκφραστώ ελεύθερα σε μερικούς μαθητές της ομάδας. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

16.  Η επικοινωνία με το wiki είναι άριστο μέσο για  κοινωνική αλληλεπίδραση. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

Ανοικτή επικοινωνία 

 

17. Ένοιωσα άνετος συνομιλώντας μέσω του wiki. 
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                  1                 2                  3                    4                     5  

 

18. Ένοιωσα άνετος συμμετέχοντας στις συζητήσεις του προγράμματος. 

 

                  1                 2                  3                    4                     5  

19. Ένοιωσα άνετος αλληλεπιδρώντας με τους άλλους συμμετέχοντες. 

 

                  1                 2                  3                    4                     5 

  

Συνοχή ομάδας 

 

20.  Ένοιωσα άνετος διαφωνώντας με άλλους διατηρώντας παράλληλα την αί-

σθηση της εμπιστοσύνης. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

21. Ένοιωσα ότι οι απόψεις μου έγιναν αποδεκτές από τους άλλους συμμετέχο-

ντες. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

22. Οι συζητήσεις μέσω του wikiμε βοήθησαν να αναπτύξω την αίσθηση της συ-

νεργασίας. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

Γνωστική παρουσία 

 

Πρόκληση ενδιαφέροντος 

 

23. Τα υποβαλλόμενα ερωτήματα αύξησαν το ενδιαφέρον μου για τα θέματα του 

προγράμματος. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

24. Οι δραστηριότητες του προγράμματος προκαλούσαν την περιέργειά μου. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

25.  Παρακινήθηκα να διερευνήσω τα ερωτήματα σχετικά με το θέμα. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

Διερεύνηση 

 

26. Χρησιμοποίησα ποικιλία πηγών πληροφόρησης για να διερευνήσω τα υπο-

βαλλόμενα ερωτήματα.  

 

                  1                 2                  3                    4                     5  
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27.  Ο καταιγισμός ιδεών και η αναζήτηση σχετικών πληροφοριών με βοήθησαν 

να δώσω απαντήσεις στα ερωτήματα. 

 

                  1                 2                  3                    4                     5  

28. Οι συζητήσεις μέσω του wiki ήταν πολύτιμες για να εκτιμήσω διαφορετικές 

απόψεις. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

Ολοκλήρωση (Εμβάθυνση) 

 

29. Ο συνδυασμός της νέας πληροφορίας με βοήθησε να δώσω απαντήσεις στις 

δραστηριότητες του προγράμματος. 

 

                  1                 2                  3                    4                     5  

30. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βοήθησαν να δώσω εξηγήσεις/ λύσεις. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

31. Ο στοχασμός (η σκέψη) στο περιεχόμενο του προγράμματος και στις συζητή-

σεις με βοήθησαν να κατανοήσω θεμελιώδεις έννοιες του προγράμματος. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

Εφαρμογή 

 

32. Μπορώ να περιγράψω τρόπους για να ελέγξω και να εφαρμόσω τη γνώση που 

απόκτησα από το πρόγραμμα. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

33. Έχω ανακαλύψει λύσεις στα προβλήματα του προγράμματος που μπορώ να 

εφαρμόσω στην πράξη. 

                  1                 2                  3                    4                     5  

 

34. Μπορώ να εφαρμόσω τη γνώση που απέκτησα στη δουλειά μου ή σε άλλες 

δραστηριότητες εκτός τάξης. 

 

                  1                 2                  3                    4                     5  
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Το άνοιγμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την αξιοποίηση 

εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών – Εκπαιδευτική έρευνα δράσης 

Λυδία Βαϊοπούλου 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Μ.Φ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα 

lydia_vaiopoulou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Μέσα από την επεξεργασία των βασικών παιδαγωγικών αρχών της Εναλλακτικής 

Παιδαγωγικής και δεδομένης της διάστασης που υπάρχει ανάμεσα σε πολλές πτυχές 

της εναλλακτικής και της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης, δημιουργούνται 

προβληματισμοί σχετικά με το αν τα παιδιά ενός σύγχρονου ελληνικού νηπιαγωγείου 

στο οποίο έχουν παρατηρηθεί παραδοσιακές παιδαγωγικές πρακτικές, θα μπορούσαν 

να ανταποκριθούν σε διαφορετικές πρακτικές από αυτές με τα οποία είναι 

εξοικειωμένα, που βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή τους σε ομαδοσυνεργατικές 

και βιωματικές διαδικασίες. Οι προβληματισμοί αυτοί οδήγησαν στην επιθυμία 

διερεύνησης των διαφοροποιήσεων που μπορούν να προκύψουν σε ένα κλειστό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα την αξιοποίηση εναλλακτικών παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας δράσης που διεξήχθη πάνω στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, ο αναστοχασμός στον οποίο οδήγησε η παραπάνω 

διαδικασία ως προς τα αποτελέσματα των παιδαγωγικών πρακτικών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τάξης και η αξιολόγηση της διαδικασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εναλλακτική Εκπαίδευση, έρευνα δράσης, εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις, αξιολόγηση, αναστοχασμός 

Εισαγωγή 

Η Εναλλακτική Σχολική Παιδαγωγική παρά τις διαφορές των κινημάτων και των 

παιδαγωγών που την εκπροσωπούν δίνει έμφαση σε μία ανθρωπιστική εκπαίδευση η 

οποία δεν υπόκειται στη διοίκηση του κράτους και εξωτερικών φορέων ή 

παραγόντων εξυπηρετώντας σκοπούς των τελευταίων. Αντίθετα δίνει έμφαση σε μία 

παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση και στην αναγνώριση του ανθρώπου πίσω από 

τον μαθητή. Παράλληλα στοχεύει στη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων και 

υπεύθυνων πολιτών και στην επιλογή από τα παιδιά των δικών τους μαθησιακών 

διαδρομών μέσα από  νοηματοδοτημένες και βιωματικές διαδικασίες και την ενεργό 

συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε μία τέτοια εκπαιδευτική συνθήκη 

ο εκπαιδευτικός κατεβαίνει από το βάθρο της αυθεντίας και βρίσκεται σε επίπεδο ίσο 

με αυτό του μαθητή.  

Η εκπαίδευση που παρέχεται ωστόσο στα σχολεία, φαίνεται να διαφέρει σε μεγάλο 

βαθμό από τις παραπάνω μεθόδους. Πιο συγκεκριμένα, η δασκαλοκεντρική και 

γονεοκεντρική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η τυποποιημένη μάθηση, 
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η επιδίωξη της ομοιομορφίας των αποτελεσμάτων και η παθητικότητα των μαθητών 

φαίνεται να είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη τυπική μάθηση, με αποτέλεσμα οι 

μαθητές να μετατρέπονται σε στείρους αποδέκτες της γνώσης που μεταδίδει ο/η 

εκπαιδευτικός, να μην αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα για μάθηση και να μην τους 

δίνεται η δυνατότητα να διαμορφώσουν μόνοι τους τη μαθησιακή τους πορεία και να 

ανακαλύψουν τη γνώση με βάση τα ιδιαίτερα χαρατηριστικά και ενδιαφέροντά τους. 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση του κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί 

άνοιγμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κλειστά εκπαιδευτικά πλαίσια μέσα από 

την αξιοποίηση εναλλακτικών παιδαγωγικών πρακτικών. Για τον λόγο αυτό  διεξήχθη 

εκπαιδευτική έρευνα δράσης προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι η 

ανταπόκριση μαθητών που είναι εξοικειωμένοι σε παραδοσιακές παιδαγωγικές 

πρακτικές, απέναντι σε ανοιχτές παιδαγωγικές μεθόδους. Η έρευνα δράσης βασίστηκε 

σε μία σειρά εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στις οποίες το άνοιγμα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας προσεγγίστηκε ως η ενθάρρυνση μίας ενεργητικής συμμετοχής των 

μαθητών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η προώθηση της 

ανακαλυπτικής και βιωματικής μάθησης, η σύνδεση εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

βιώματα και προσωπικά ενδιαφέροντα των παιδιών και η εργασία των μαθητών σε 

ομάδες. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας διερευνήθηκε μέσα από βιβλιογραφική έρευνα το 

θεωρητικό πλαίσιο της Εναλλακτικής Εκπαίδευσης. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος 

της εργασίας, αυτό αφορά την έρευνα δράσης που πραγματοποιήθηκε σε ένα 

νηπιαγωγείο με κλειστό παιδαγωγικό πλαίσιο και παραδοσιακές εκπαιδευτικές 

μεθόδους, που είχε ως στόχο τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με το 

παραπάνω ερευνητικό ερώτημα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 

συμμετοχικές παρατηρήσεις και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στις οποίες επιχειρήθηκε 

να εφαρμοστούν εναλλακτικές παιδαγωγικές πρακτικές μέσα από μία σειρά 

επάλληλων ερευνητικών κύκλων. Σημαντικό μέρος της έρευνας αφιερώθηκε τέλος 

στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων και στην αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Σύμφωνα με τη Sliwka (2008) ο όρος ''Εναλλακτική Εκπαίδευση'' δεν έχει 

συγκεκριμένη ερμηνεία αλλά περιγράφει διαφορετικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και 

μάθησης, που διαφέρουν από αυτές της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης. Οι 

προσεγγίσεις αυτές εφαρμόζονται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία σε ένα καινοτόμο 

και ευέλικτο σχολικό πρόγραμμα που βασίζεται στα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες των μαθητών, ενώ σημειώνει ότι με την ευρύτερή του έννοια ο όρος 

περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο 

παραδοσιακό σχολικό σύστημα (ό.π.).  Η στροφή προς μία Εναλλακτική Εκπαίδευση 

έχει τις ρίζες της στο κίνημα για τα δικαιώματα του πολίτη και το ενδιαφέρον για μία 

τέτοιου είδους εκπαίδευση άρχισε να αναπτύσσεται στα τέλη του 1950 με αρχές του 

1960 όταν το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δέχθηκε έντονη κριτική για το 
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ρατσιστικό του χαρακτήρα και κατηγορήθηκε ότι ήταν σχεδιασμένο για την επιτυχία 

των λίγων (Lange & Sletten, 2002). Παράλληλα το 1960 η Εναλλακτική Εκπαίδευση 

άρχισε να εξελίσσεται σε ένα ευρέως διαδεδομένο κοινωνικό κίνημα (Miller, 2007). 

Παρότι η Sliwka (2008) παρομοιάζει την εναλλακτική εκπαίδευση με ένα έντονα 

κατακερματισμένο τοπίο, οι διαφορετικές εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

φαίνεται να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Goehlich (2003) 

βασικές αρχές της εναλλακτικής παιδαγωγικής προσέγγισης είναι η αρχή της 

ελευθερίας, της αλληλεγγύης/κοινωνικής συνείδησης, της ατομικότητας και της 

δημοκρατίας στην καθημερινότητα. Επιπλέον τα εναλλακτικά σχολεία δεν 

υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό μοντέλο για κάθε κοινωνία 

όπως συμβαίνει στα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης αλλά αντίθετα κάθε 

εναλλακτικό σχολείο ακολουθεί τις δικές του μεθόδους και προσεγγίσεις (Martin, 

2000). Επιπρόσθετα τα εναλλακτικά παιδαγωγικά κινήματα και οι υποστηρικτές τους 

έχουν κοινό ενδιαφέρον για την κοινωνική, ηθική, συναισθηματική και πνευματική 

ανάπτυξη του μαθητή και έχουν αναπτύξει παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 

αποσκοπούν στην καλλιέργεια αυτών των πτυχών του ατόμου (Miller, 2004). Ο 

Miller (2004) κάνει μία προσπάθεια ομαδοποίησης των παιδαγωγικών αντιλήψεων 

που χαρακτηρίζουν τα διάφορα παιδαγωγικά κινήματα που εντάσσονται στον τομέα 

της εναλλακτικής σχολικής παιδαγωγικής καταλήγοντας σε πέντε κατηγορίες: την 

ελευθεριακή μάθηση (freedom-based learning), τα μοντέλα συνεργατικής μάθησης 

(social constructivist models), τη κριτική παιδαγωγική (critical pedagogy), τη 

πνευματική αναπτυξιολογία (spiritual developmentalism) και την ολιστική 

εκπαίδευση (integral/holistic education).  

Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση των εκπροσώπων των Ελεύθερων Εναλλακτικών 

Σχολείων όσον αφορά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και Παιδαγωγικής, όπως 

αναφέρεται στον Goehlich (2003), η Εναλλακτική Εκπαίδευση οφείλει να δίνει τη 

δυνατότητα σε παιδιά, δασκάλους και γονείς να επιλύουν προβλήματα του παρόντος 

και του μέλλοντος και να παίρνουν αποφάσεις για τα θέματα που προκύπτουν μέσα 

από δημοκρατικές διαδικασίες. Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα για ελευθερία 

κίνησης, ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και κατά βούληση κατανομή του χρόνου 

τους χωρίς τη χρήση μέσων εξαναγκασμού. Οι κανόνες θεσπίζονται όποτε προκύπτει 

κάποιο πρόβλημα μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

βρίσκονται συνεχώς υπό διαμόρφωση. Τα παιδιά  συμμετέχουν στην επιλογή των 

θεμάτων που επεξεργάζονται καθημερινά διαμορφώνοντας τη δική τους μαθησιακή 

πορεία και ανακαλύπτοντας νέους τρόπους προσέγγισης της γνώσης. Η επεξεργασία 

των θεμάτων γίνεται μέσα από ποικίλα μέσα και ευέλικτες μεθόδους μάθησης, ενώ σε 

αυτά εντάσσονται βιώματα των συμμετεχόντων. Παράλληλα οι ενήλικες 

συμπεριφέρονται και εκείνοι αυθόρμητα προσεγγίζοντας τα παιδιά σαν άνθρωποι και 

όχι πάντα ως εκπαιδευτικοί. Στα εναλλακτικά σχολεία καταργείται η ιεραρχική δομή 

που ισχύει σε άλλα σχολεία, η μάθηση είναι προσανατολισμένη στην εμπειρία, ενώ 

δεν υπάρχουν βαθμοί και έλεγχοι επίδοσης με εξαίρεση το απολυτήριο αλλά 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Σημασία δίνεται επιπρόσθετα 
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στην ανάπτυξη του ελεύθερου παιχνιδιού, στην καλλιέργεια θετικής στάσης των  

παιδιών προς το περιβάλλον και στην ενθάρρυνση της συναισθηματικής και 

σωματικής έκφρασης των παιδιών. Όσον αφορά τον χαρακτήρα των σχολείων αυτών, 

τα εναλλακτικά σχολεία είναι αυτοδιαχειριζόμενα και σε αυτά οι αντιλήψεις και 

στάσεις των συμμετεχόντων είναι ανοιχτές και μπορούν να αναδιαμορφωθούν.  

Σήμερα υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας που βασίζονται σε 

διαφορετικές φιλοσοφίες. Ο Raywid (1999) υποστηρίζει ότι τα εναλλακτικά μοντέλα 

εκπαίδευσης συνυπήρχαν με το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα από τις απαρχές του, 

δηλαδή το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, κάτι που φαίνεται να ισχύει και σήμερα 

καθώς υπάρχουν παγκόσμια δίκτυα εναλλακτικών σχολείων που βασίζονται σε 

συγκεκριμένες αντιλήψεις τα οποία συνυπάρχουν με νέα κινήματα της Εναλλακτικής 

Εκπαίδευσης και με μεμονωμένα σχολεία (Sliwka, 2008). Επιπλέον πολλά 

εκπαιδευτικά συστήματα του ΟΟΣΑ έχουν δημιουργήσει θεσμικό πλαίσιο που αφήνει 

χώρο και χρηματοδοτεί εναλλακτικά σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα εντός 

των δημόσιων εκπαιδευτικών συστημάτων (Rofes & Stulberg, 2004). 

Μεθοδολογία 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν παρατηρήσεις και συμμετοχικές παρατηρήσεις στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο που επιλέχθηκε, με σκοπό την κατανόηση στοιχείων του 

πλαισίου και των παιδαγωγικών επιλογών της εκπαιδευτικού της τάξης στα πλαίσια 

της διαγνωστικής αξιολόγησης, μέσα από τη χρήση ημερολογίου που αξιοποιήθηκε 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο συλλογής δεδομένων. Επιπρόσθετα, 

πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με την εκπαιδευτικό της σχολικής τάξης για τη 

συλλογή στοιχείων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των μαθητών, τον τρόπο 

λειτουργίας του νηπιαγωγείου και την παιδαγωγική θεωρία της ίδιας της 

εκπαιδευτικού. Μέσα από τα παραπάνω εργαλεία έγινε επιλογή του σημείου του 

οποίου θα γινόταν διερεύνηση κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, δηλαδή μίας 

προβληματικής κατάστασης που παρατηρείτο και την οποία οι εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις θα επιδίωκαν να βελτιώσουν στα πλαίσια της έρευνας δράσης μέσα από 

την αξιοποίηση εναλλακτικών παιδαγωγικών πρακτικών.  

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα δύο μηνών σε ένα δημόσιο 

νηπιαγωγείο το οποίο βρίσκεται σε μικροσαστική περιοχή του νομού Αττικής. Στο 

διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε παρεμβάσεις, ενώ οι κάθε 

παρέμβαση αποτελείτο από δύο μέρες παρέμβασης. Στο τμήμα που 

πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις φοιτούσαν είκοσι πέντε παιδιά που προέρχονταν 

από χαμηλά και μέσα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και μεταξύ αυτών υπήρχαν 

αρκετά αλλοδαπά παιδιά. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμοζόντουσαν παραδοσιακές 

εκπαιδευτικές πρακτικές που περιλάμβαναν τυποποιημένες διαδικασίες μάθησης που 

εφαρμοζόντουσαν σε όλα τα παιδιά, φύλλα εργασίας και καθορισμό των θεμάτων 

επεξεργασίας από την εκπαιδευτικό. 
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Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες  που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων σχεδιάζονταν με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις ανάγκες 

τους προκειμένου να γίνει βελτίωση της προβληματικής κατάστασης που είχε 

εντοπιστεί. Η επιλογή των πρακτικών που εφαρμόστηκαν βασίστηκε στη συλλογή και 

επεξεργασία καταγραφών για τα  χαρακτηριστικά του πλαισίου, έτσι ώστε να μπορεί 

να επιτευχθεί κινητοποίηση και ενεργός συμμετοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια 

των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και να προσεγγιστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που 

θέτονταν σε κάθε παρέμβαση. Πέρα από τους στόχους αυτούς, στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό της κάθε μέρας παρέμβασης θέτονταν και κριτήρια αξιολόγησης και 

προβληματισμοί που απέρρεαν, ενώ πολλές φορές τα στοιχεία αυτά 

αναδιαμορφώνονταν από νέες πληροφορίες ως προς τα χαρακτηριστικά του πλαισίου 

και τις ανάγκες των μαθητών που προέκυπταν τόσο κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων όσο και από τον αναστοχασμό που περιλάμβανε η αξιολόγηση κάθε 

μέρας παρέμβασης.  

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούσαν στην εξέλιξη των μαθητών σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους στα πλαίσια της αυθεντικής αξιολόγησης (Ντολιοπούλου & 

Γουργιώτου, 2008). Τόσο η αξιολόγηση της διαδικασίας ως προς τους στόχους, όσο 

και η αξιολόγηση των παιδιών και η αυτοαξιολόγηση της ερευνήτριας ως παιδαγωγό, 

βασίστηκε κυρίως στη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων από την 

κάθε μέρα παρέμβασης, στη συμμετοχική παρατήρηση, αλλά και στη τήρηση και 

αξιοποίηση ημερολογίου. Οι αξιολογήσεις βασίστηκαν επίσης στην αξιολόγηση από 

τη νηπιαγωγό η οποία λειτούργησε σαν κριτικός συνεργάτης κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων, αλλά και στην αξιολόγηση της διαδικασίας από τα παιδιά στο τέλος 

της κάθε μέρας παρέμβασης. Η αξιολόγηση των παιδιών δεν αφορούσε τις επιδόσεις 

τους σε γνωστικούς τομείς αλλά παράγοντες που σχετίζονταν με το σημείο 

διερεύνησης. Βασίστηκε στη λογική της διαμορφωτικής αξιολόγησης καθώς δόθηκε 

έμφαση στον βαθμό στον οποίο προσεγγίζονταν οι στόχοι κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων μέσα από τα διάφορα κομμάτια των σχεδιασμών, βάσει των οποίων 

γινόταν αναδιαμόρφωση των αρχικών σχεδιασμών και των εκπαιδευτικών στόχων. 

Επιπρόσθετα αξιοποιήθηκε ως ερευνητική μέθοδος και η μελέτη περίπτωσης καθώς 

έγινε εστίαση κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων σε δύο παιδιά προκειμένου να 

διαπιστωθεί στο τέλος αυτών, η εξέλιξή τους ως προς τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

Στα παιδιά αυτά αξιοποιήθηκε η μέθοδος του portfolio ως εναλλακτική μέθοδος 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης καθώς μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα αποτύπωσης της 

εξέλιξης του κάθε παιδιού μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία (Γεωργούσης, 1998), ενώ 

παράλληλα εμπλέκει τον μαθητή σε μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης (MacBeath, 

2001). Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε επιπλέον ως ερευνητικό εργαλείο και η 

συνέντευξη με τα παιδιά. Συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τόσο με τα παιδιά που 

αποτέλεσαν μελέτες περίπτωσης στα πλαίσια της διαγνωστικής αξιολόγησης όσο και 

στο τέλος με άλλα παιδιά που επιλέχθηκαν τυχαία για τη τελική αξιολόγηση των 

παρεμβάσεων στο σύνολό τους από τα παιδιά αυτά. Για την επεξεργασία και ανάλυση 

των απαντήσεων των παιδιών έγινε αρχικά ομαδοποίησή τους σε άξονες που 

1531

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



απέρρεαν από τις ερωτήσεις με τις οποίες σχετίζονταν και στη συνέχεια έγινε 

επεξεργασία τους προκειμένου να βρεθούν κοινοί άξονες και να διεξαχθούν τελικά 

συμπεράσματα.  

Συμπεράσματα 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων αφορούσαν 

την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών, την ενεργό συμμετοχή τους, την 

ανάπτυξη της αυτονομίας τους και τη λήψη πρωτοβουλιών από μέρους τους. 

Παράλληλα έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος σε 

επίπεδο τάξης, στην ανακάλυψη της γνώσης από τα ίδια τα παιδιά μέσα από 

βιωματικές διαδικασίες, στην ενεργοποίηση της σκέψης τους και στην αξιοποίηση 

προσωπικών τους βιωμάτων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων 

χρησιμοποιήθηκαν μέσα που είχε παρατηρηθεί ότι κινητοποιούσαν το ενδιαφέρον 

των παιδιών που σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσαν τεχνολογικά μέσα των οποίων έγινε 

αξιοποίηση από τα παιδιά μέσα από νοηματοδοτημένες για εκείνα διαδικασίες. 

Σημειώνεται ότι στόχο όσον αφορά τη δράση της συγγραφέως ως εκπαιδευτικό 

αποτέλεσε η αποφυγή παρεμβατικών πρακτικών και η υιοθέτηση συντονιστικού και 

υποστηρικτικού ρόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Από τις απαντήσεις των παιδιών κατά τη τελική αξιολόγηση των παρεμβάσεων 

προέκυψαν τα παρακάτω γενικά αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες που κέντρισαν 

περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών μεταξύ αυτών που πραγματοποιούνταν στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο ήταν δραστηριότητες που σχετίζονταν με προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα και που είχαν βιωματικό και διερευνητικό χαρακτήρα. Επιπλέον, από 

τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι κέντρισαν το ενδιαφέρον τους δραστηριότητες που 

περιλάμβαναν την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων και προγραμμάτων εικόνας και 

ήχου (φωτογραφία, υπολογιστής, κινητό, Photo Story για τη δημιουργία της δικής 

τους ιστορίας και του δικού τους animation, Audacity για την παραγωγή 

ραδιοφωνικού σποτ), αλλά και δραστηριότητες στις οποίες αναγνωριζόταν η 

ατομικότητά τους ή τους δινόταν η δυνατότητα να καθορίσουν τη διαδικασία και να 

αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις με άλλα παιδιά (έκθεση ζωγραφικής, παρουσίαση 

έργων στο διπλανό τμήμα του νηπιαγωγείου, δημιουργία βιβλίου της τάξης με τα 

δυνατά σημεία του κάθε μαθητή, αναπαράσταση παραμυθιού, επαφή των μαθητών με 

τα ενδιαφέροντα των συμμαθητών τους).  

Τα παιδιά φάνηκε ότι μπήκαν στη συνθήκη των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων 

και ότι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πλειοψηφία τους στη συνεργασία τους με άλλα 

παιδιά της τάξης, καθώς πολλά παιδιά υποστήριξαν ότι προτιμούσαν να δουλέψουν 

με άλλα παιδιά παρά να κάνουν μία δραστηριότητα μόνα τους παρά την έλλειψη 

ομαδικών δραστηριοτήτων που χαρακτήριζε το συγκεκριμένο πλαίσιο. Παράλληλα, 

φάνηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στις παρεμβάσεις και στις συνεντεύξεις 

στη τελική αξιολόγηση, ότι  δημιουργήθηκαν ρήξεις στις πεποιθήσεις των παιδιών 

σχετικά με τη μάθηση οι οποίες τους είχαν διαμορφωθεί από τις παραδοσιακές 

παιδαγωγικές πρακτικές στις οποίες ήταν εξοικειωμένα, όπως στην εστίασή τους στο 
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αποτέλεσμα μίας δραστηριότητας και στις αντιλήψεις τους περί σωστών και 

λανθασμένων απαντήσεων. 

Προέκυψε επίσης από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις συνεντεύξεις ότι μέσα από τις 

δραστηριότητες δεν αναπτύχθηκε ένα γνωσιοκεντρικό πλαίσιο όπως αυτό από το 

οποίο προέρχονταν τα παιδιά αλλά ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο τα τελευταία 

προσέγγιζαν τη γνώση μέσα από την επεξεργασία διαφόρων θεμάτων και 

δραστηριοτήτων που τα οδήγησε στη διεξαγωγή δικών τους συμπερασμάτων και στην 

οικοδόμηση της γνώσης από τα ίδια. Επιπλέον, τα παιδιά φάνηκε να επικεντρώθηκαν 

αρκετά στο γεγονός ότι ήρθαν σε επαφή με καινούργιους για εκείνα τρόπους 

εργασίας, δραστηριότητες και μέσα. Επιπρόσθετα όλα τα παιδιά ανέφεραν ότι οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έκαναν με τις νηπιαγωγούς της τάξης ήταν 

διαφορετικές σε σχέση με αυτές που κάνανε κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. 

Παρότι σε κάποιυς μαθητές δεν ήταν ξεκάθαρο το ως προς το τι ήταν διαφορετικές, 

τα υπόλοιπα υποστήριξαν ότι η διαφορά έγκειται στο ότι στο σχολείο 

ασχολιόντουσαν κυρίως με χειροτεχνίες προκαθορισμένες από τις νηπιαγωγούς που 

σχετίζονταν με την εποχή, με εργασίες πανομοιότυπες και φύλλα εργασίας με 

γράμματα και αριθμούς που βασίζονται σε μηχανιστικές διαδικασίες, ενώ κατά τη 

διάρκεια των παρεμβάσεων ασχολιόντουσαν με δραστηριότητες στις οποίες υπήρχε 

κάτι που σχετιζόταν με τα ενδιαφέροντά τους ή που τους κέντριζε την προσοχή. 

Οι μαθητές του πλαισίου μπήκαν επίσης σε μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης και 

συνεπώς επεξεργασίας της δράση τους κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων που είχαν 

πραγματοποιηθεί. Αρκετά παιδιά θεώρησαν ότι υπήρξαν σημεία στα οποία θα 

μπορούσαν να τα είχαν πάει καλύτερα κατά τη διάρκεια κάποιων δραστηριοτήτων, 

ενώ το κάθε παιδί από αυτά εξήγησε τα κριτήρια στα οποία βάσισε την αξιολόγησή 

του. Επιπρόσθετα, υπήρξαν παιδιά που μπήκαν από μόνα τους στη διαδικασία να 

θέσουν υποθετικούς στόχους όσον αφορά σημεία στα οποία εκείνα επιθυμούσαν να 

βελτιωθούν, παρότι δεν ήταν εξοικειωμένα σε μία τέτοια διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης.  

Όσον αφορά τις μελέτες περίπτωσης, το πρώτο παιδί στο οποίο έγινε εστίαση 

σημείωσε μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς στόχους 

παρά τις αρνητικές δηλώσεις της νηπιαγωγού της τάξης ως προς την εξέλιξη που 

μπορούσε να είχε. Κατάφερε να αναπτύξει σημαντικά την κοινωνικότητά του, 

αυξήθηκε η συμμετοχή του στις δραστηριότητες του σχολείου και η πίστη στον εαυτό 

του, ενώ εξέφραζε όλο και περισσότερο την άποψή του κατά τη διάρκεια των  

παρεμβάσεων. Όσον αφορά την πορεία εξέλιξης ως προς την αυτοαξιολόγησή του, 

σημειώθηκε άμεσα εξέλιξη στο συγκεκριμένο παιδί ως προς τους στόχους που είχαν 

τεθεί. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο παιδί 

έδειξε από την αρχή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία του portfolio και έτσι 

σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπήκε σε μία διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών 

του άμεσα με βάση τα κριτήρια που είχε θέσει μαζί με τη συγγραφέα αλλά και σε μία 

διαδικασία βελτίωσης των υπόλοιπων εργασιών του με βάση με τα κριτήρια αυτά.  
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Το δεύτερο παιδί που αποτέλεσε μελέτη περίπτωσης κατά την έρευνα σημείωσε 

επίσης εξέλιξη ως προς τους εκπαιδευτικούς στόχους. Η εξέλιξή του σε κάποιους 

στόχους ήταν πιο εμφανής σε σχέση με άλλους. Υπήρξε εξέλιξή του ως προς την 

ανάπτυξη αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές του, αλλά και σε μεγάλο βαθμό ως 

προς την έκφρασή του κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, κάτι που επιτεύχθηκε με 

διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων και οδήγησε στην 

ενδυνάμωσή και τόνωση της αυτοπεποίθησής του. Όσον αφορά την πορεία εξέλιξης 

ως προς την αυτοαξιολόγησή του, όρισε με ευκολία τα κριτήρια επιλογής των 

εργασιών που θα έμπαιναν στον φάκελό του και μπήκε γρήγορα στη διαδικασία 

αξιολόγησης και σύγκρισης των εργασιών του. Παράλληλα υπήρξε εξέλιξη στην 

αυτοαξιολογική του ικανότητα ως προς τη τήρηση των κριτηρίων και την 

επεξεργασία των εργασιών του με βάση τα κριτήρια αυτά. 

Όσον αφορά τη δράση της συγγραφέως διεξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα τα 

οποία βασίστηκαν στην αυτοαξιολόγησή της στις παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψιν 

τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις ημερολογιακές καταγραφές και τις 

αξιολογήσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ειδικότερα, φάνηκε ότι έγινε σε σημαντικό βαθμό αξιοποίηση εναλλακτικών 

παιδαγωγικών πρακτικών από την πλευρά της ως εκπαιδευτικός, καθώς κατά τη 

διάρκεια των παρεμβάσεων έμφαση δόθηκε στην προσέγγιση της γνώσης από τα 

παιδιά μέσα από νοηματοδοτημένες για τα ίδια διαδικασίες που δεν αποσκοπούσαν 

στην εκμάθηση γνωστικών αντικειμένων, αλλά στον προβληματισμό και στην 

ενεργοποίηση της σκέψης τους. Επιπρόσθετα, βασικά στοιχεία των σχεδιασμών 

αποτέλεσαν η ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων από τα παιδιά μέσα από 

ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές δραστηριότητες που αφορούσαν θέματα που 

προέκυπταν από τα ίδια τα παιδιά, με στόχο την κινητοποίηση του ενδιαφέροντός 

τους και την ενεργό συμμετοχή τους. Επιπλέον, στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις έγινε 

εστίαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα και υπήρχε ευελιξία στα κομμάτια 

του σχεδιασμού. 

Η σχέση που αναπτύχθηκε με τα παιδιά δεν αποτέλεσε μία σχέση ελεγκτή και 

ελεγχόμενου αλλά διαμορφώθηκε ένα επιτρεπτικό πλαίσιο που προωθούσε την 

ελεύθερη έκφραση των παιδιών στο οποίο ο εκπαιδευτικός ήταν ίσος με τον μαθητή, 

συντελώντας με τον τρόπο αυτό στην προώθηση του δημοκρατικού πνεύματος χωρίς 

χρήση μέσων εξαναγκασμού για πειθαρχία όπως παρατηρείτο στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο από το οποίο προέρχονταν τα παιδιά. Παράλληλα δόθηκαν στα παιδιά 

περιθώρια ανάπτυξης της αυτονομίας τους και λήψης πρωτοβουλιών τα οποία 

ωστόσο θα ήταν μεγαλύτερα αν δεν υπήρχε περιορισμένος χρόνος για την υλοποίηση 

κάθε παρέμβασης. Οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν γενικά στους σχεδιασμούς 

στόχευαν στην εξέλιξη των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά κάθε παιδιού και χωρίς να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ τους. Τέλος 

επιδιώχθηκε εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία αξιολόγησής τους στη λογική ότι η 

τελευταία δεν αποτελεί προνόμιο του εκπαιδευτικού, με αποτέλεσμα με τον τρόπο 
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αυτό να γίνονται τα ίδια τα παιδιά υπεύθυνα για την εξέλιξή τους παρακολουθώντας 

την μαθησιακή τους πορεία. 

Επίλογος 

Παρότι η εκπαίδευση είναι μία μακρόχρονη και συνεχής διαδικασία, κατά τη διάρκεια 

των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάστηκαν ρήξεις 

σε σχέση με ορισμένα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πλαισίου από 

το οποίο προέρχονταν οι μαθητές μέσα από την αξιοποίηση εναλλακτικών 

παιδαγωγικών πρακτικών, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα των δύο μηνών στο 

οποίο υλοποιήθηκε η έρευνα δράση. Οι ρήξεις αυτές αφορούσαν την ανάπτυξη 

ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων των παιδιών, την ανακάλυψη της γνώσης από τα 

τελευταία και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους μαθητές μέσα 

από τις επιλογές τους σε αντίθεση με το κατευθυντικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί 

στο νηπιαγωγείο. Επιπλέον, ρήξεις πραγματοποιήθηκαν και ως προς την ενεργό 

συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες και την κινητοποίησή τους κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων μέσα από την ενασχόλησή τους με θέματα τους 

ενδιαφέροντός τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι πρακτικές που 

χρησιμοποιήθηκαν έδιναν έμφαση στον μαθητή και στη σταδιακή εξέλιξή του με 

προϋπόθεση την ανταπόκρισή του στη διαδικασία και την καλλιέργεια της επιθυμίας 

για συμμετοχή σε αυτή αντί της επιβολής της ενασχόλησης με τις δραστηριότητες. 

Παράλληλα ο συντονιστικός και βοηθητικός ρόλος της συγγραφέως που επιχειρήθηκε 

να υιοθετηθεί φάνηκε να έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ανταπόκριση των 

παιδιών προς την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διασκέδασή τους κατά τη διάρκειά 

της σε αντίθεση με τον παρεμβατικό ρόλο των νηπιαγωγών του πλαισίου, διότι οι 

μαθητές ανέπτυξαν ελεύθερα τη δράση τους και δεν περιορίστηκαν σε θέματα 

προκαθορισμένα που τους είχαν επιβληθεί και σε  μηχανιστικές διαδικασίες 

διεκπεραίωσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  
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Το βιβλίο του εκπαιδευτικού και η χρήση του από τους εκπαιδευτικούς. 
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M.Sc. 

lrachiotou@sch.gr  

Περίληψη 

Το 2007 προτείνονται και εφαρμόζονται νέα σχολικά βιβλία Μαθηματικών Γυμνασί-

ου με κύριο χαρακτηριστικό, πριν από τη διατύπωση κανόνων και συμπερασμάτων, 

να προηγούνται, σε κάθε διδακτική ενότητα, δραστηριότητες προς διερεύνηση. Στην 

παρούσα εργασία εξετάζεται αν βοήθησε το βιβλίο του εκπαιδευτικού που συνόδευε 

τα νέα βιβλία, τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή της καινοτομίας αυτής, με την 

μέθοδο της ποιοτικής έρευνας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας σε εκπαιδευτικούς 

των Γυμνασίων του Ν. Φθιώτιδας προέκυψε ότι το 50% αυτών θεωρούν το «βιβλίο 

του εκπαιδευτικού» που συνόδευε τα νέα σχολικά βιβλία, ως μια απλή βοήθεια. 

 Λέξεις-Κλειδιά: νέα βιβλία, βιβλίο εκπαιδευτικού.  

Εισαγωγή 

Από πολλές απόψεις οι νέες πρακτικές διδασκαλίας θέτουν μεγαλύτερες απαιτήσεις 

στους δασκάλους, από μία παραδοσιακότερη μέθοδο διδασκαλίας στην οποία ο δά-

σκαλος μεταδίδει κομμάτια γνώσης στους σπουδαστές (Manouchehri & Goodman, 

2000). Έτσι, από τους  νέους ρόλους των δασκάλων κατά την εφαρμογή μιας εκπαι-

δευτικής καινοτομίας μέσω νέων σχολικών εγχειριδίων προκύπτουν διάφορα προβλή-

ματα τα οποία αξίζει να διερευνηθούν. 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες που ασχολούνται με το πώς οι εκπαιδευτικοί δέχονται μία 

καινοτομία, είτε αυτοί είναι αρχάριοι είτε έμπειροι δάσκαλοι. Περισσότερες από αυτές 

είναι σχετικές με νέα εγχειρίδια μαθηματικών τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εν-

θαρρύνουν μία εννοιολογική προσέγγιση στη διδασκαλία και την εκμάθηση των Μα-

θηματικών σε μαθητές Δημοτικού. Σκόπιμο, όμως, είναι, κάθε μελέτη να επεκτείνεται 

και να επιβεβαιώνεται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και με την εξέταση 

διαφορετικών καινοτομιών, είτε στα Μαθηματικά, ειδικότερα, είτε σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα, γενικότερα. Έτσι, το σχολικό έτος 2008-2009 διεξήχθη η παρούσα έρευ-

να για καθηγητές Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρώντας ότι είναι 

ευκαιρία να διατυπωθούν κάποιες απόψεις ακόμα, καθώς στα ελληνικά Γυμνάσια το 

σχολικό έτος 2007-2008 επιχειρήθηκε μια τέτοια εκπαιδευτική καινοτομία, μέσω των 

νέων Σχολικών Εγχειρίδιων, με την εισαγωγή σε αυτά ενός νέου μοντέλου διδασκα-

λίας, σύμφωνα με τις νέες θεωρίες μάθησης και, συγκεκριμένα, την καινοτομία της 

δραστηριότητας που υπάρχει στα νέα βιβλία. Έχει ως σκοπό να διερευνήσει πώς βλέ-

πουν οι εκπαιδευτικοί το βιβλίο του εκπαιδευτικού που συνοδεύει τα νέα βιβλία των 

Μαθηματικών των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Επίσης, να διερευνήσει κατά πόσο 

η χρήση του βιβλίου του εκπαιδευτικού συμβάλλει ή και είναι απαραίτητο στην ε-
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φαρμογή της καινοτομίας. 

Με στόχο να φωτιστούν οι πτυχές του ζητήματος αναζητούνται απαντήσεις σε δύο 

ερωτήματα τα οποία είναι: α) Οι εκπαιδευτικοί  ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται 

στο «βιβλίο του εκπαιδευτικού», ή ανακαλύπτουν πώς να διδάξουν την καινοτομία 

μόνοι τους; β) «Το βιβλίο του εκπαιδευτικού» χρησιμοποιείται εύκολα, αποτελεσμα-

τικά, δημιουργεί αισθήματα επάρκειας στους εκπαιδευτικούς; 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι Reys, B. J, Reys, R. E. & Chavez, O. (2004) σε μελέτη τους θεωρούν ότι τα σχολι-

κά εγχειρίδια των Μαθηματικών έχουν άμεσο αντίκτυπο σε ό,τι διδάσκεται στο σχο-

λείο και σε ό,τι μαθαίνουν οι μαθητές. Πράγματι,  σε μελέτη των Tyson-Bernstein 

and Woodward (1991) αναφέρουν ότι στην Αμερική τα σχολικά εγχειρίδια Μαθημα-

τικών έχουν σημαντική και προεξέχουσα θέση στη διδασκαλία και εκμάθηση των 

Μαθηματικών. Αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες (Robitaille & Trav-

ers, 1992), δεν περιορίζεται μόνο στην Αμερική. Σε όλεs τις χώρες, οι δάσκαλοι των 

Μαθηματικών στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα σχολικά εγχειρίδια για την καθημε-

ρινή τους διδασκαλία. Φυσικά, οι ίδιοι αποφασίζουν τι θα διδάξουν και πώς θα το δι-

δάξουν και τι ασκήσεις θα δώσουν στους μαθητές. Χρησιμοποιούν το σχολικό εγχει-

ρίδιο σαν την πρωταρχική πηγή για το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους στα Μαθημα-

τικά (Weiss, Banilower, McMahon, & Smith, 2001). Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελ-

λάδα. Oι καθηγητές Μαθηματικών στηρίζονται για τη διδασκαλία τους στο μεγαλύ-

τερο μέρος της στο σχολικό εγχειρίδιο και μπορούν να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο 

ή μικρότερο βαθμό το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» που τα συνοδεύει. 

Σε ένα κείμενο της UNESCO (Pingel 1999) που αφορά στη σχέση των σχολικών εγ-

χειριδίων που προορίζονται για τους μαθητές με το βιβλίο του εκπαιδευτικού δίνονται 

μερικές απόψεις, όπως: «Συχνά τα εγχειρίδια συμπληρώνονται από έναν οδηγό των 

δασκάλων που προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος, διαφορετικές ερμηνείες 

των πηγών που βρίσκονται στο βιβλίο υπόβαθρο για να εξηγηθεί και να διασαφηνι-

σθεί η πρόθεση των συγγραφέων των εγχειριδίων. Αν και μπορούν να προκύψουν 

χρήσιμα αποτελέσματα από μια εξέταση του βιβλίου του εκπαιδευτικού, τα δυο βι-

βλία (μαθητή και εκπαιδευτικού) πρέπει να είναι ανεξάρτητα: οι μαθητές πρέπει να 

μπορούν να κατανοήσουν τα κείμενα τους χωρίς να πρέπει να «ερωτηθεί» το βιβλίο 

του εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση που το βιβλίο του εκπαιδευτικού είναι απαραίτη-

το, προκειμένου να κατανοηθεί το βιβλίο του μαθητή, το κείμενο που προορίζεται για 

τους μαθητές ενδέχεται να είναι ανακριβές. Αυτό είναι ένα ελάττωμα που δεν μπορεί 

να αγνοηθεί απλά επειδή στον εκπαιδευτικό παρέχονται περισσότερες πληροφορίες 

και μια πιο λεπτομερής επεξεργασία του μαθηματικού θέματος» (Pingel 1999, 

UNESCO  Guidebook On Textbook Research and Textbook Revision, σελ. 17). 

     Επίσης, στις σελ. 29-30 στην έρευνα των Manouchehri & Goodman (2000) αναφέ-

ρεται: «Για να μπορέσουν τα σχολικά εγχειρίδια ενδεχομένως να αλλάξουν τη σχολι-

κή πρακτική, η μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ανάγκες των δασκάλων, 
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κυρίως όσον αφορά στη γνώση του περιεχομένου και την παιδαγωγική γνώση του πε-

ριεχομένου. Τα υλικά του προγράμματος σπουδών δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μό-

νον ενδιαφέροντα και από μαθηματική άποψη σημαντικά πλαίσια για τις εξερευνή-

σεις των μαθητών, πρέπει επίσης να σκεφτούν συστηματικότερα για το πώς θα ενσω-

ματώσουν έναν μηχανισμό για την εκπαίδευση και των ίδιων των δασκάλων» 

Σύμφωνα µε έρευνα των ∆ηµητριάδου, Θωµαΐδη, Οικονόµου, Σταφυλίδου, (2009), 

που αποσκοπούσε να προσεγγίσει την οπτική των εκπαιδευτικών που δίδαξαν τα νέα 

βιβλία κατά το σχολικό έτος 2007-08, το αίτημα που προβλήθηκε επιτακτικά ήταν η 

μείωση της ύλης που µε την έχουσα μορφή καθιστά σύμφωνα µε τους εκπαιδευτικούς 

τη διδασκαλία µε χρήση «δραστηριοτήτων» απαγορευτική. Η κάλυψη της ύλης φαί-

νεται να είναι το ζητούμενο για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς ενώ η ανάγκη 

επιμόρφωσης και καθοδήγησης για αρκετούς από αυτούς δεν φαίνεται να αποτελεί 

σημαντική προϋπόθεση καθώς θεωρούν τον εαυτό τους επαρκή ώστε να αντεπεξέλθει 

στο ύψος των περιστάσεων. Στο δεύτερο ερώτημα της έρευνας της Ρουμπέση, Α. 

(2009) στο αν βοηθάει το νέο «βιβλίο του εκπαιδευτικού» στο σχεδιασμό του μαθή-

ματος ή η προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών τους επιτρέπει να μην το συμ-

βουλεύονται, οι εκπαιδευτικοί που μετείχαν στις συνεντεύξεις δεν χρησιμοποίησαν το 

«βιβλίο του εκπαιδευτικού» στα μαθήματα που βιντεοσκοπήθηκαν και βάσει των λε-

γομένων τους δεν το χρησιμοποιούν για το σχεδιασμό των μαθημάτων. Μάλιστα, έ-

νας από αυτούς υποστήριξε ότι το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» είναι ένα «βοήθημα» 

για τους νέους καθηγητές, οι οποίοι το συμβουλεύονται λόγω έλλειψης εμπειρίας και 

διδακτικού υλικού. Επίσης, στην ίδια έρευνα το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» φαίνεται 

να μην χρησιμοποιείται καθόλου από τους εκπαιδευτικούς ως συμβουλευτικό εργα-

λείο αλλά μόνο σαν πηγή επιπλέον ασκήσεων. 

Η συγγραφή σχολικών εγχειριδίων και η ανάπτυξη του συνοδευτικού υλικού, όπως το 

«βιβλίο του εκπαιδευτικού», μπορεί να θεωρηθεί ως γρήγορος και εύκολος τρόπος 

για τη βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας. Τα σχολικά εγχειρίδια ενσωματώνουν τις 

εκπαιδευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις μιας χώρας και εκφράζουν ως ένα βαθμό 

τις επίσημες προθέσεις του αναλυτικού προγράμματος (Κολέζα 2006, 2007).  Η πολι-

τική εξουσία και η αντίστοιχη μαθηματική κοινότητα, ανάλογα με το τι θεωρούν 

χρήσιμο και σημαντικό μαθηματικό περιεχόμενο, μια δεδομένη χρονική περίοδο, το 

κωδικοποιούν και δημιουργούν ένα σχολικό εγχειρίδιο που περιέχει συγκεκριμένα 

θέματα, με συγκεκριμένη σειρά και συγκεκριμένη κατεύθυνση ανάπτυξης των ικανο-

τήτων ή δεξιοτήτων των μαθητών. Παράλληλα, το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» περιέ-

χει προτάσεις για τη διδαχή των μαθηματικών εννοιών και τον τρόπο οργάνωσης της 

τάξης, που εμμέσως καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής συμπεριφοράς 

των μαθητών (Apple 1986, 1992; Stray, 1994). Στο «βιβλίο του εκπαιδευτικού» της 

Α΄ Γυμνασίου αναφέρεται ότι: «στόχο έχει να βοηθήσει τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό 

να εφαρμόσει τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνει το νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών, να του δώσει ιδέες για την οργάνωση της διδασκαλίας του, να του επιση-

μάνει σημεία της ύλης τα οποία οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή τείνουν 

να παρανοούν και, τέλος, να του προτείνει συμπληρωματικές πηγές για να ανανεώσει 
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και να επεκτείνει τις γνώσεις του». 

Ερευνητικό μέρος 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις από την ερευνήτρια στα 19 Γυμνάσια του 

Νομού Φθιώτιδας για ενημέρωση των εκπαιδευτικών Μαθηματικών για την έρευνα, 

ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους σε αυτήν. Έτσι, συνελέγησαν ποιοτικά δε-

δομένα από τους 46 καθηγητές Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλου 

του εύρους προϋπηρεσίας, που δίδασκαν στα 19 Γυμνάσια του Ν. Φθιώτιδας. Δόθηκε 

στους καθηγητές να απαντήσουν, ένα ερωτηματολόγιο με δύο ερωτήματα (βλέπε πα-

ράρτημα), που αφορούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το «βιβλίο του εκπαι-

δευτικού». Επιχειρούμε με αυτό να ελέγξουμε την υπόθεση της μελέτης αυτής που 

είναι «ότι το βιβλίο του εκπαιδευτικού αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την καθημε-

ρινή οργάνωση και προετοιμασία της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού ώστε να εφαρ-

μόσει τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών». 

Σε δύο από τα 46 ερωτηματολόγια δεν απαντήθηκαν οι ερωτήσεις και κατά συνέπεια 

οι πιο κάτω αναλύσεις αναφέρονται στα 44 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.  

Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερευνητικό ε-

ρώτημα αν το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την κα-

θημερινή οργάνωση και προετοιμασία της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, ώστε να 

εφαρμόσει τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνει το νέο Πρόγραμμα Σπου-

δών. Το ερώτημα αυτό χωρίζεται σε τρία υποερωτήματα: α) Αν αξιοποιούνται οι επι-

πλέον προτεινόμενες δραστηριότητες, ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα που δί-

νονται από το «βιβλίο του εκπαιδευτικού». β) Ποιος είναι ο βαθμός χρησιμοποίησης 

του «βιβλίου του εκπαιδευτικού» και γ) Αν το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» θεωρείται 

απαραίτητο ή απλώς μια βοήθεια. 

 Αρχικά κατηγοριοποιούνται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών για κάθε  μία από τις 

παραπάνω ερωτήσεις και δίνεται ένα διάγραμμα που συνοψίζει το ποσοστό των απα-

ντήσεων που δόθηκαν σε κάθε ερώτηση. Ακολουθεί ένας σχολιασμός των απαντήσε-

ων και αναφέρονται ενδεικτικές απαντήσεις που έδωσαν οι καθηγητές. 

Οι απαντήσεις στο πρώτο υποερώτημα κατατάχθηκαν στις εξής κατηγορίες:  

Α) Δεν κάνω επιπλέον ασκήσεις. 

Β) Κάνω κάποιες (μερικές) ασκήσεις για να συμπληρώσω το μάθημα. 

Γ) Χρησιμοποιώ αρκετές δραστηριότητες, ασκήσεις, προβλήματα.  

Δ) Κάνω επιπλέον ασκήσεις και προβλήματα. 

Ε) Οι επιπλέον δραστηριότητες που προτείνονται είναι δύσκολες για τα παιδιά. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζεται παραστατικά η συνολική εικόνα των απα-

ντήσεων των εκπαιδευτικών: 

1540

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

Διάγραμμα 1. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το πρώτο υποερώτημα και το 

ποσοστό %  των απαντήσεων τους. 

Ειδικότερα, για την Α απάντηση οι 13 στους 16 εκπαιδευτικούς αιτιολογούν την απά-

ντησή τους (δεν κάνουν επιπλέον ασκήσεις), λόγω έλλειψης χρόνου. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι οι 20 στους 44 απαντούν ότι το χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους, και, 

συγκεκριμένα, για την οργάνωση της ύλης, τον καθορισμό των διδακτικών στόχων 

κάθε μαθήματος, την καθοδήγηση της διδασκαλίας, ή τις προτεινόμενες διδακτέες 

ώρες κάθε παραγράφου, ή τις συμβουλές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναφέρο-

ντας «μια και διδάσκουμε τα βιβλία για πρώτη φορά».  

Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποιες απαντήσεις όπου φαίνεται η ανησυχία των εκπαι-

δευτικών για ενημέρωση και πληροφόρηση: 

 « …Η φετινή χρονιά χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Τα βιβλία νομίζω έπρεπε να 

διδαχθούν πιλοτικά μια χρονιά, να αξιολογηθούν και μετά να δοθούν στα παιδιά… Το 

βιβλίο του δασκάλου, μου είναι απαραίτητο γιατί διδάσκω τα βιβλία πρώτη φορά. 

Ίσως με την πάροδο του χρόνου γίνει αχρείαστο», « … Πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση 

είναι απαραίτητο βοήθημα», « …Δίνει (το «βιβλίο του εκπαιδευτικού») σημαντική 

βοήθεια για το πώς θα προσαρμόσω την διδασκαλία μου ώστε να ανταποκριθώ στις 

απαιτήσεις που θέτουν τα νέα βιβλία», « …Συμβουλεύομαι τις υποδείξεις του Π.Ι για 

τον προτεινόμενο χρόνο διδασκαλίας κάθε ενότητας», Επίσης, η έλλειψη επαρκούς 

ενημέρωσης στις απαιτήσεις των νέων βιβλίων και στον νέο τρόπο διδασκαλίας δη-

μιουργεί σύγχυση με τον παλαιό τρόπο διδασκαλίας, « …Κατά την γνώμη μου (το 

«βιβλίο του εκπαιδευτικού») είναι απαραίτητο. Όμως, όπως προανέφερα δεν το χρη-

σιμοποιώ πάντα για λόγους κυρίως οικονομίας χρόνου και λόγω κεκτημένης ταχύτη-

τας εξ αιτίας του παλαιού πια τρόπου διδασκαλίας». 

Οι απαντήσεις στο δεύτερο υποερώτημα στη συχνότητα χρήσης του «βιβλίου του εκ-
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παιδευτικού» εντάχθηκαν σε δύο κατηγορίες: Σε εκείνους που δήλωσαν ότι το χρησι-

μοποιούν σχεδόν σε κάθε μάθημα (41%) και σε εκείνους που απλά το χρησιμοποιούν 

συχνά (57%). Υπήρχαν και συμμετέχοντες που δεν απάντησαν (2%).  

 

Διάγραμμα 2. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το δεύτερο υποερώτημα και το 

ποσοστό %  των απαντήσεών τους. 

Επίσης, οι απαντήσεις στο τρίτο υποερώτημα σχετικά με το αν το «βιβλίο του εκπαι-

δευτικού» θεωρείται απαραίτητο ή απλώς μια βοήθεια, εντάχθηκαν πάλι σε δύο κα-

τηγορίες: Σε εκείνους που δήλωσαν ότι είναι απαραίτητο (43%) και σε εκείνους που 

δήλωσαν ότι είναι απλώς μια βοήθεια, (ή βοηθητικό εργαλείο, ή βοηθάει πολύ, ή όχι 

απαραίτητο αλλά για βοήθεια) (50%). Ένα ποσοστό 7% των συμμετεχόντων έδωσε 

διάφορες άλλες απαντήσεις όπως ότι είναι καλύτερο από το προηγούμενο ή ότι είναι 

σαν κοινό φροντιστηριακό βιβλίο. 

 

Διάγραμμα 3. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το τρίτο υποερώτημα και το 

ποσοστό %  των απαντήσεών τους. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα το 43% των εκπαιδευτικών  απαντούν ότι το «βι-

βλίο του εκπαιδευτικού» είναι απαραίτητο. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγάλο. 

Μπορεί φυσικά να εξηγηθεί, αν σκεφτούμε ότι τα βιβλία διδάσκονταν για πρώτη φο-

ρά και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ενημερωθεί αρκετά ως προς αυτά. Είναι θετικό το 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι το «βιβλίο του εκπαιδευτι-

κού» αποτελεί απλά μια βοήθεια. Το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» θα πρέπει να είναι 

καθοδηγητικό ως προς την οργάνωση της ύλης και τον καθορισμό των ωρών διδα-

σκαλίας κάθε ενότητας. Και αυτό δεν πρέπει να είναι απόλυτο γιατί εξαρτάται κάθε 

φορά και από το επίπεδο της τάξης που έχουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, πρέπει να 

τηρείται ο χρονικός προγραμματισμός που δίνει το Υπουργείο για τον γενικότερο 

συγχρονισμό της ύλης στα Σχολεία πανελλαδικά. 
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Συμπεράσματα 

Με επιφύλαξη το μέγεθος και την επιλογή του δείγματος που εδώ είναι μικρό, και 

σύμφωνα με την εκτίμηση του ερευνητή, το γεγονός, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών (50%) θεωρεί ότι το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» δεν είναι απαραίτητο 

αλλά αποτελεί απλά μια βοήθεια, είναι πολύ θετικό, γιατί αν το «βιβλίο του εκπαιδευ-

τικού» είναι απαραίτητο για τη διδασκαλία του κυρίως σχολικού βιβλίου, τότε αυτό 

μπορεί να σημαίνει ότι και οι μαθητές θα δυσκολεύονται ίσως στην κατανόησή του. 

Σημαίνει ότι οι μαθητές από μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να διαβάσουν το σχολικό 

βιβλίο των Μαθηματικών. Επίσης, το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» θα πρέπει  να κα-

θορίζει τις ώρες διδασκαλίας κάθε παραγράφου και να βοηθά τον εκπαιδευτικό στην 

οργάνωση της ύλης. Μέσα από το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» πρέπει να επιτυγχάνε-

ται ο γενικότερος συγχρονισμός  ύλης στα Σχολεία πανελλαδικά. 

Γενικά, θα ήταν μια ορθή πρακτική, όταν γίνονται οι τροποποιήσεις ή οι αλλαγές των 

σχολικών βιβλίων στο διδακτικό πλαίσιο και τις μεθόδους, να καταρτίζεται παράλλη-

λα με τη συγγραφή των βιβλίων αυτών, το «βιβλίο του εκπαιδευτικού» και όλο το 

συνοδευτικό υλικό και το πρόγραμμα εκείνο που θα φροντίσει για την ορθή χρήση 

του νέου βιβλίου. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η συγκέντρωση προτάσεων από το σύ-

νολο ή από μεγάλο δείγμα διδασκόντων, ώστε να υπάρχει διαθέσιμη η άποψή τους 

στις συγγραφικές ομάδες. Ακόμη είναι απαραίτητο τέτοιες έρευνες να γίνονται σε με-

γαλύτερο δείγμα και σε συσχέτιση και με άλλα δεδομένα όπως εμπειρία εκπαιδευτι-

κών, ηλικία, τάξη διδασκαλίας κλπ, αλλά και  προσθήκη περισσοτέρων ερωτημάτων 

στο ερωτηματολόγιο. 
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Παράρτημα 

1. Παρακαλώ να περιγράψετε πώς χρησιμοποιείτε το «βιβλίο του εκπαιδευτικού». 

Π.χ., αν κάνετε στους μαθητές σας κάποιες από τις επιπλέον προτεινόμενες δραστη-

ριότητες, ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα.  

2. Το χρησιμοποιείτε σε κάθε μάθημα; Το θεωρείτε απαραίτητο ή απλώς μια βοήθεια; 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιάσει τον θεσμό της μαθητείας στα 

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), ο οποίος ξεκινά σε ευρεία κλίμακα αλλά όχι σε 

πλήρη ανάπτυξη ουσιαστικά από το σχολικό έτος 2016-17, τονίζοντας τα ισχυρά ση-

μεία του θεσμού αλλά και σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Απώτερος στόχος είναι να 

ενισχυθεί η άποψη πως η μαθητεία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μέθοδος μάθησης 

των εκπαιδευομένων και η όλη κουλτούρα που θα αναπτυχθεί για το θεσμό θα πρέπει 

να βασίζεται στην άποψη αυτή. 

 

Λέξεις κλειδιά: μαθητεία, δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, ΕΠΑ.Λ 

 

Εισαγωγή 

 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, οι επιρροές των κοινωνικών κινημάτων της δεκαετίας του 

’60 δημιούργησαν έναν ισχυρό πόλο αμφισβήτησης των αρχών της παραδοσιακής 

παιδαγωγικής, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σύνδεση της μάθησης με την εφαρ-

μογή της, το εργασιακό και παραγωγικό γίγνεσθαι, αυτό που ο J. Dewey αποκαλούσε 

«αναγκαία σχέση ανάμεσα στην πρακτική εμπειρία και την εκπαίδευση» (Weinbaum & 

Rogers,1995). 

  

Γενικότερα, με τον όρο μαθητεία (apprenticeship) νοούνται συστηματικές περίοδοι 

εναλλασσόμενης κατάρτισης μεγάλης διάρκειας, σε εργασιακό χώρο και σε εκπαιδευ-

τικό ινστιτούτο ή κέντρο κατάρτισης. Η μαθητεία διέπεται από σύμβαση εργασίας με 

τον εργοδότη και προβλέπεται αμοιβή για τον μαθητευόμενο (μισθός ή αποζημίωση). 

Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον μαθητευόμενο κατάρτι-

ση που οδηγεί στην ενασχόληση με συγκεκριμένο επάγγελμα (ΓΓΔΒΜΝΓ, 2013).  

 

Σε ότι αφορά τη μαθητεία στα ΕΠΑ.Λ, στο Σχέδιο Οδηγού Εφαρμογής Μεταλυκεια-

κού Έτους Τάξης Μαθητείας του ΥΠΠΕΘ (ΥΠΠΕΘ, 2016), ως Μαθητεία ορίζεται το 

εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου 

εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται µε συμφωνητικό 

Μαθητείας µε τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα µε την ισχύουσα 
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νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρό-

γραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική 

δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμ-

φωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθη-

σης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα. 

  

Ο όρος «δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» («dual 

vocational education and training system») - στο εξής δυϊκό σύστημα (dual system) 

αναφέρεται ως σύστημα εναλλαγής εκπαίδευσης στην τάξη με περιόδους πρακτικής 

στους χώρους εργασίας, και  «πρόκειται για την εκπαίδευση που συνδυάζει μαθητεία σε 

μια εταιρεία και επαγγελματική εκπαίδευση σε επαγγελματικό σχολείο. Στην εταιρεία, ο 

μαθητευόμενος λαμβάνει πρακτική εκπαίδευση που συμπληρώνεται από θεωρητική δι-

δασκαλία στο επαγγελματικό σχολείο (UNEVOC, UN, 2014).  

  

Επίσης, σύμφωνα με τον CEDEFOP, η «δυϊκή (διττή) εκπαίδευση, κατάρτιση» απο-

καλείται και «εναλλασσόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση», γιατί εναλλάσσεται από το 

σχολείο στον χώρο εργασίας. Στον ορισμό που δίνεται από το CEDEFOP, διευκρινί-

ζεται ότι ανάλογα με τη χώρα και το θεσμικό πλαίσιο, ο μαθητευόμενος μπορεί να 

λαμβάνει και αμοιβή για την εργασία του στην επιχείρηση (CEDEFOP, 2013).  

Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου θα ταυτίσουμε τις έννοιες δυϊκό σύστημα εκ-

παίδευσης και μαθητεία στα ΕΠΑ.Λ, εκτιμώντας την ως εκπαιδευτική μεθοδολογία 

μάθησης που συνδυάζει εργασιακή κατάρτιση και απασχόληση σε πραγματικό χώρο 

εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, συνήθως σε αντικείμενο συναφές με αυτό της 

σχολικής εκπαίδευσης του εκπαιδευόμενου, που συμπληρώνεται με παροχή εργαστη-

ριακής εκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου. Η μαθητεία δεν ταυτίζεται με την πρα-

κτική άσκηση. Υπάρχουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις που θα γίνουν εμφανείς ακο-

λούθως.  

 

Ο θεσμός του δυικού συστήματος εκπαίδευσης (μαθητεία) 

 

Η επαγγελματική εκπαίδευση οφείλει να ακολουθεί όλες τις τάσεις και μεθόδους της 

σύγχρονης παιδαγωγικής και διδακτικής, λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχές της νευ-

ροεπιστήμης για τη μάθηση και της συναισθηματικής νοημοσύνης για τη διδασκαλία, 

ενώ, παράλληλα, οφείλει να αναπτύσσει την δική της δυναμική και δομή, καθώς συν-

δέεται με χώρους εκτός της αμιγώς εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως είναι οι τομείς 

παραγωγής, η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, κ.ά. 

 

Συνεπώς, η εκπαιδευτική πολιτική στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σκό-

πιμο είναι να σχεδιάζεται και να υλοποιείται όχι μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με 

το «περιβάλλον» στο οποίο βρίσκεται η χώρα, καθώς η αυξανόμενη σημασία της ε-

παγγελματικής εκπαίδευσης συνιστά έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα τόσο για 

τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης, όσο και για την άμβλυνση, κατά το δυνατόν, 

σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η ανεργία. Η χώρα μας σήμερα πλήττεται 

1546

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



από μια πρωτοφανή κρίση με αποτέλεσμα η ανεργία να εκτοξεύεται και η ύφεση να 

βαθαίνει. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα φαινόμενα Neet’s (Not in education, 

employment or training), δηλαδή νεαρής ηλικίας άτομα (15-24 ετών) που απέχουν 

από κάθε μορφής εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, καθώς και brain drains 

(μαζική φυγή-μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών ή επιστημόνων).  

 

Ένα ισχυρά δομημένο, ευέλικτο και ποιοτικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

με έμφαση στην ανάπτυξη γνώσεων -  δεξιοτήτων - ικανοτήτων - στάσεων των εκ-

παιδευομένων, δύναται να αποτελέσει σημαντικό συμπληρωματικό μηχανισμό - ερ-

γαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.  

 

Τα προγράμματα μαθητείας, όπως και άλλες μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας, 

θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές μέθοδοι μάθησης. Παρέχουν στους νέους και 

στους ενήλικες εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και γενικές δεξιότητες, διευκολύνοντας 

κατ' αυτόν τον τρόπο τη μετάβαση από το σχολείο (ή άλλο περιβάλλον μάθησης) σε 

εργασιακό περιβάλλον. Ενισχύουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ κοινωνικών εταί-

ρων, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (CEDEFOP, 2014). 

Τα προγράμματα μαθητείας διακρίνονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  

(CEDEFOP, 2014):  

-το μαθησιακό περιβάλλον εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και φορέα εκπαί-

δευσης ή κατάρτισης  

-εντάσσονται στην επίσημη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (στην περί-

πτωση των ΕΠΑ.Λ εντάσσονται εκτός του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης)  

-μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητευόμενοι αποκτούν συ-

γκεκριμένο προσόν καθώς και επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 

-οι μαθητευόμενοι συνήθως υπάγονται σε καθεστώς υπαλλήλου και αμείβονται για 

την εργασία τους 

-υπό ιδανικές συνθήκες, βασίζονται σε σύμβαση ή επίσημη συμφωνία μεταξύ του ερ-

γοδότη και του μαθητευόμενου, αλλά ενίοτε βασίζονται και σε σύμβαση με το εκπαι-

δευτικό ίδρυμα.  

Στη σύμβαση μαθητείας προέχει η εκπαίδευση του μαθητευόμενου. Η όποια παροχή 

εργασίας από τον μαθητευόμενο γίνεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του και για την 

καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της τέχνης ή του επαγγέλματος, και όχι με 

στόχο απόδοσης παραγωγικού έργου. Επικεντρώνεται δηλαδή στην εκπαίδευση και 

όχι στην παραγωγή, σε αντίθεση με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Στη μαθητεία 

η φοίτηση στο σχολείο και η εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο πραγματοποιούνται πα-

ράλληλα.  

 

Στη χώρα μας οι βασικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τη μαθητεία είναι: 

Σε ότι αφορά στις σχολές του ΟΑΕΔ, οι Σχολές Μαθητείας ιδρύθηκαν με το με 

Αρ.3/06.06.52 (ΦΕΚ157/Α) Β.Δ. «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών − τεχνιτών» και ε-

ντάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τον Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.85). 

Με τον Ν.2640/98 (ΦΕΚ 206/Α) «Δευτεροβάθμια Τεχνική − Επαγγελματική Εκπαί-

δευση και άλλες διατάξεις» εντάχθηκαν πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο της Δευτερο-
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βάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΕ Α & Β Κύκλου). Σήμερα λειτουργούν ως Επαγγελματι-

κές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) βάσει του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α) «Οργάνωση και Λειτουρ-

γία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Στις 

Σχολές αυτές εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό σύστημα της Μαθητείας, που αποτελεί 

σύστημα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Στα προγράμματα Μαθητείας εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα εκπαί-

δευσης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας γίνεται κατά το θεωρητικό και 

εργαστηριακό μέρος στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, κατά δε το πρακτικό σε φο-

ρείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.   

 

Σε ότι αφορά στα ΕΠΑ.Λ, οι βασικές νομοθετικές διατάξεις είναι o Ν.4186/2013 

(ΦΕΚ 193) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, o Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-

2014), ο Ν.4386/16 (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το 

ΦΕΚ 1371/17.05.2016 τ. Β «Υλοποίηση της πιλοτικής τάξης μαθητείας» και το ΦΕΚ 

3529/1.11.2016 τ. Β «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - 

τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.». 

Επίσης, το ΦΕΚ 16/12.01.2017 τ. Β Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματι-

κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό έτος - τάξη Μα-

θητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική Ά-

σκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017. το ΦΕΚ 

490/20.02.2017 τ. Β «1. Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ. 2. 

Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.» και 

ΦΕΚ 491/20.02.2017 τ. Β «Πλαίσιο ποιότητας μαθητείας». 

Η τάξη μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι 

προαιρετική και υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής έ-

χουν έως 24 ετών, κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τον θεσμό της μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ στο 

Σχέδιο Οδηγού Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας του ΥΠΠΕΘ 

(ΥΠΠΕΘ, 2016) αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Η μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο: 

• την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

• την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης  

Η μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών έτσι ώστε να: 

• επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα 

• επιτυγχάνεται συνεργασία εκπαιδευτικής δομής - επιχείρησης 

• αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τόσο στο 

σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας. 

Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για: 

• ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων από 

την εκπαίδευση στο επάγγελμα και εξοικείωσή τους  με τις υποχρεώσεις και τα δι-

καιώματα των εργαζόμενων. 

• αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των επιχειρήσεων στην εκπαί-

δευση των μαθητευομένων  
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Η αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας αποτελεί μία στρατηγική κα-

τεύθυνση  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματι-

κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας καθώς και για την ενίσχυση της 

ελκυστικότητάς της. 

Επίσης η μαθητεία αποτελεί μία εναλλακτική διαδρομή για αποφοίτους ΕΕΚ στο 

πλαίσιο της αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων. 

 

Κατά την εφαρμογή του προαιρετικού «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» 

στην Ελλάδα από το σχολικό έτος 2016-2017, θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκ-

παίδευσης (μαθητείας) με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και 

θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα 

Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκεια-

κού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κά-

θε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πι-

στοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.  Την ευθύνη υλοποίησης 

του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο και εγ-

γράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Ε.Κ. όπου πραγματοποιούν τις ερ-

γαστηριακές τους ασκήσεις οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. και στο οποίο θα γίνεται το ερ-

γαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).  

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα 

πραγματοποιηθούν: 

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας 

διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την ε-

βδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργα-

στηριακά Κέντρα (ΕΚ).  

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών 

εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες. 

Στη μαθητεία έχουμε δηλαδή ενήλικες εκπαιδευόμενους, οπότε κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσής τους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γενικές αρχές εκπαίδευσης ενηλί-

κων. Ο όρος γενική εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθη-

σιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλου-

τισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανά-

πτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς 

και στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται από 

φορείς της Τυπικής Εκπαίδευσης και από φορείς της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 

(ΓΓΔΒΜΝΓ, 2013). 

 

Μαθητεία. Δυνατά και αδύνατα σημεία 

 

Η έλλειψη εργασιακής πείρας και ετοιμότητας σε συνδυασμό με την αδυναμία εύρε-

σης εργασίας συνθέτουν φαύλο κύκλο για τους νέους που εισέρχονται στην αγορά 

(CEDEFOP, 2014). Ένας τρόπος για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση είναι τα προ-

γράμματα μαθητείας, τα οποία συνδυάζουν τη σχολική μάθηση με τη μάθηση στο πε-
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ριβάλλον της επιχείρησης. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν επαγγελματική πείρα, εμπει-

ρία, βελτιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις επαγγελματικές τους προοπτικές, ενώ πα-

ράλληλα αμείβονται κατά την κατάρτισή τους. Έχει διαπιστωθεί ότι για τους αποφοί-

τους προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης με μεσαίο επίπεδο προσόντων, και 

ιδίως για όσους έχουν ολοκληρώσει προγράμματα μαθητείας, η μετάβαση στην εργα-

σία είναι ομαλότερη από ότι για τους αποφοίτους της γενικής εκπαίδευσης 

(CEDEFOP, 2014). 

Έτσι, η μαθητεία θα μπορούσε να θεωρηθεί υπό προϋποθέσεις εκπαιδευτική πρόκλη-

ση, καθώς η γνώση δύναται να μετασχηματίζεται ως διάσταση της πρακτικής εργα-

σιακής εκπαίδευσης που λαμβάνει χώρα τόσο σε πραγματικό περιβάλλον όσο και στο 

χώρο του σχολείου αποτελώντας έτσι γέφυρα μετάβασης στην πράξη (Τζιούμπας, 

2005). 

 

Η υλοποίηση και η βιωσιμότητα των προγραμμάτων μαθητείας εξαρτάται σημαντικά 

και από τη χρηματοδότηση του θεσμού. Η κάλυψη του κόστους της μαθητείας προέρ-

χεται από χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. αλλά σε περιόδους ύφεσης, οι επιχειρηματίες 

στις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι λιγότερο πρόθυμοι να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, 

κυρίως με την ανάληψη οποιασδήποτε δαπάνης. 

  

Η συμμετοχή των εργοδοτών και οι δεσμεύσεις τους για την παροχή της κατάρτισης 

εντός του χώρου εργασίας, είναι κρίσιμος παράγοντας. Οι βασικοί λόγοι για τους ο-

ποίους οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν μαθητευόμενους είναι (CEDEFOP, 2014): 

-για να έχουν στο μέλλον ειδικευμένους υπαλλήλους οι οποίοι θα ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της επιχείρησης (86% των επιχειρήσεων) 

- για να επιλέγουν τους καταλληλότερους υποψήφιους σε μελλοντικές προσλήψεις 

(62%) 

-γιατί οι μαθητευόμενοι συμβάλλουν στην παραγωγικότητα της επιχείρησης, αποσβέ-

νοντας μέρος του κόστους κατάρτισης (45%), και επίσης, 

- για να αυξήσουν την ικανότητα μιας επιχείρησης για καινοτομία, ανάπτυξη και α-

νταγωνισμό, καθώς η κατάρτιση μαθητευόμενων από ειδικευμένους υπαλλήλους 

προάγει τη μάθηση μεταξύ γενεών και ανανεώνει τα μοντέλα μάθησης που χρησιμο-

ποιούνται στις επιχειρήσεις. 

 

Όμως, παρά το γεγονός ότι το επίπεδο προσόντων των σημερινών νέων είναι υψηλό-

τερο από ποτέ άλλοτε (μέχρι το 2025 μόλις το 14% του εργατικού δυναμικού της Ευ-

ρώπης θα είναι χαμηλής ειδίκευσης ή ανειδίκευτο, έναντι 30% το 2000), οι εργοδότες 

συχνά διαπιστώνουν ότι οι απόφοιτοι που εισέρχονται στην αγορά δεν είναι έτοιμοι 

για εργασία (CEDEFOP, 2014). 

Τα περισσότερα προγράμματα μαθητείας οδηγούν στην απόκτηση προσόντων μεσαί-

ου επιπέδου. Παρόλα αυτά, η απόκτηση των γενικών ή «μη τεχνικών» δεξιοτήτων, 

όπως η επικοινωνία με τους πελάτες και η ομαδική εργασία με συναδέλφους διαφο-

ρετικής ηλικίας και κατάρτισης σε συνδυασμό με τις τεχνικές δεξιότητες τις οποίες 

ζητούν οι εργοδότες, επιτυγχάνεται καλύτερα στον χώρο εργασίας (CEDEFOP, 

2014). 
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Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του θεσμού 

και σε καμία περίπτωση η μετατροπή του σε μηχανισμό υποκατάστασης της εργασίας 

και η δημιουργία «φθηνών» και με μειωμένα εργασιακά δικαιώματα εργαζομένων. 

Έτσι, σε πρώτη φάση, στη σύμβαση που θα συνάπτεται μεταξύ των μαθητευομένων 

και των επιχειρήσεων, θα πρέπει να καθορίζονται με βάση της αρχές του δικαίου τα 

δικαιώματα, τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, οι συνθήκες εργασίας, το ωράριο 

των μαθητευομένων, οι αμοιβές, κ.ο.κ.  

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου με όλους 

τους εμπλεκομένους φορείς με αντικείμενο τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ολιστι-

κού μοντέλου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Μαθητείας (ΕΕΚΜ) 

αφού προσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο υπό σχεδια-

σμό σύστημα. 

 

Στις χώρες με ισχυρή παράδοση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και 

συστήματα μαθητείας όπως είναι η Γερμανία και η Αυστρία υφίσταται συμμετοχή 

των εμπλεκομένων φορέων σε όλα τα επίπεδα (σχεδιασμός, εφαρμογή, πιστοποίηση, 

διασφάλιση ποιότητας, εκσυγχρονισμός ειδικοτήτων) με αποφασιστικό ρόλο. Αναφε-

ρόμαστε περισσότερο σε αυτές τις δύο χώρες καθώς το μοντέλο του «δυϊκού συστή-

ματος»  θεωρείται ως το πλέον επιτυχημένο για την αντιμετώπιση της νεανικής ανερ-

γίας και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με τους ευρωπαίους εταίρους να επικαλούνται τα 

χαμηλά ποσοστά ανεργίας των νέων σε δύο χώρες όπου εφαρμόζεται κατ’ εξοχήν το 

δυϊκό σύστημα, τη Γερμανία και την Αυστρία (Παϊδούση, 2014). 

Όμως, σε καμία περίπτωση δεν νοείται άκριτη και αυτούσια μεταφορά συστημάτων 

μαθητείας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς τα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

μοντέλου εκπαίδευσης και δομής επιχειρήσεων διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με 

τον ευρωπαϊκό κανόνα (μικρό μέγεθος επιχειρήσεων, απουσία έντονης εξειδίκευσης 

κατά κανόνα). 

 

Η μαθητεία ως μέθοδος μάθησης 

 

Η μαθητεία αποτελεί μια εκπαιδευτική πρόκληση που μπορεί να αποτελέσει στοιχείο 

απάντησης σε προβλήματα της εκπαίδευσης (Τζιούμπας, 2005): 

-Ενσωματώνοντας την γνώση ως μια διάσταση της πρακτικής που λαμβάνει χώρα σε 

πραγματικό περιβάλλον μειώνει το «σοκ της μετάβασης», της πράξης, εξοικειώνο-

ντας τους εκπαιδευόμενους με κανόνες και πρότυπα που έχουν ισχύ και έξω από τον 

αυλόγυρο του σχολείου. 

-Η μαθητεία συγκροτεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα από τις σχέσεις της ομάδας, 

τις σχέσεις των μελών της, τις σχέσεις με την παραγωγική διαδικασία και το προϊόν, 

και ένα τέτοιο περιβάλλον παρέχει περισσότερα ερεθίσματα, προκλήσεις και κίνητρα 

για μάθηση. 

-Η μαθητεία ενσωματώνει πολύ λιγότερο το στοιχείο του ατομικού ανταγωνισμού και 

της επιλογής μέσα στην διεργασία της, τα άτομα αξιολογούνται στα πλαίσια των 

συλλογικών στόχων της ομάδας. Ο κατανεμητικός ρόλος του τυπικού εκπαιδευτικού 
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συστήματος δεν χαρακτηρίζει την μαθητεία, μειώνοντας έτσι τα φαινόμενα εκ-

παιδευτικής αποτυχίας. 

Κατά τον Karweit, (1998, οπ. αναφ. στο Τζιούμπας, 2005), η μετανεωτερική φιλοσο-

φία και η αντιμετώπιση της γνώσης ως κοινωνικής κατασκευής που αποτυπώνει το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπαράγεται, αναπτύσσεται και πραγματώνεται, θέτουν 

ερωτήματα αμφισβήτησης της τυπικής εκπαιδευτικής θεώρησης ως μόνης επιστημο-

νικά αποδεκτής προσέγγισης και της επιστημονικής απαξίωσης προγενέστερων μορ-

φών όπως η μαθητεία αλλά και νέων πειραματικών πρακτικών.  

 

Πεποίθησή μας είναι πως θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινή συναντίληψη από το σύνολο 

των εμπλεκομένων φορέων, στο ότι η μαθητεία αποτελεί μεθοδολογία μάθησης. Τότε 

θα μπορεί να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί ένα δυναμικά διαμορφούμενο μοντέλο 

δεξιοτήτων, το οποίο θα οριοθετεί ποιες δεξιότητες είναι απαιτούμενες προς εκμάθη-

ση από τους εκπαιδευόμενους, με παράλληλη κατανόηση της ανάλυσης και ερμηνεί-

ας τους. Με τον τρόπο αυτό δύναται να αναπτυχθεί ένα μοντέλο ολοκληρωμένης εκ-

παίδευσης, στο οποίο η εκπαίδευση θα βασίζεται στην επικοινωνία και αλληλεπίδρα-

ση του εκπαιδευόμενου με τις πηγές γνώσης και δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη, μέσω 

αυτού του δίαυλου επικοινωνίας, των επιδιωκόμενων γνώσεων, δεξιοτήτων – ικανο-

τήτων και στάσεων. 

  

Σημαντικό ρόλο στην όλη διεργασία παίζει και το εκπαιδευτικό συμβόλαιο που θα 

διαμορφωθεί. Τα εκπαιδευτικά συμβόλαια δύναται να αξιοποιηθούν σε διάφορες και 

ποικίλες μαθησιακές καταστάσεις. Με δεδομένο ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν αποτελούν 

ομοιογενή ομάδα, επιβάλλεται να δημιουργηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες βα-

σισμένες στις προσδοκίες και στις ικανότητες του κάθε εκπαιδευόμενου.  

 

Η όλη μαθησιακή διεργασία ως μέθοδος, συντελείται διαμέσου της συμμετοχής και 

αλληλεπίδρασης με το σύνολο του εργασιακού περιβάλλοντος που λειτουργεί ως μα-

θησιακό (Kvale, 1995) και η γνώση «διαχέεται» ανάμεσα στα άτομα, τις δομές και τις 

σχέσεις που συνθέτουν το εργασιακό περιβάλλον δομώντας έτσι τον «οργανισμό που 

μαθαίνει» (learning organization). 

 

Ο οργανισμός που μαθαίνει (learning organisation) αποτελεί σύγχρονη φιλοσοφία και 

πρακτική οργάνωσης και διοίκησης. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, μάθηση δεν 

είναι απλά η απόκτηση γνώσης και εμπειριών, αλλά η σταθερή αλλαγή της σκέψης, 

της αντίληψης και της συμπεριφοράς που προκύπτει ως έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα 

από τη γνώση και την εμπειρία. Έτσι η μάθηση επιτυγχάνεται μόνον, όταν μια νέα 

γνώση μεταφράζεται σε διαφορετική συμπεριφορά, η οποία επαναλαμβάνεται 

(Μπουραντάς, κ.ά, 1999). 

Με βάση τον προηγούμενο ορισμό, οργανωσιακή μάθηση είναι η συνεχής αλλαγή 

(βελτίωση) της λειτουργίας ή της δράσης μιας επιχείρησης ή οργανισμού μέσω των 

κοινών γνώσεων, νοημάτων και κατανοήσεων. Η οργανωσιακή μάθηση, συνεπώς, 

στηρίζεται στη δημιουργία νέων κοινών γνωστικών μοντέλων (γνώσεων) τα οποία 
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βελτιώνουν τη δράση, τη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα των ατόμων, των 

ομάδων και του οργανισμού στο σύνολο του. 

Σύμφωνα με τους προηγούμενους ορισμούς, "Μαθησιακός Οργανισμός" (Learning 

Organisation) είναι η επιχείρηση (ή οργανισμός) που με το συνεχή μετασχηματισμό 

των εμπειριών σε γνώση και το συνεχή πειραματισμό μαθαίνει διαρκώς και δημιουρ-

γεί νέα γνώση, αναπτύσσει κοινά γνωστικά μοντέλα μεταξύ των ανθρώπων, με απο-

τέλεσμα να κάνει συνεχείς βελτιωτικές αλλαγές, που προωθούν την αποτελεσματικό-

τητα και διαμορφώνουν το περιβάλλον της (Μπουραντάς, κ.ά, 1999). 

 

Συμπεράσματα 

 

Προκειμένου ένα πρόγραμμα μαθητείας να επιτύχει το σκοπό του είναι απαραίτητη η 

ενεργός συμμετοχή όχι μόνο των εκπαιδευτικών που θα την υλοποιήσουν αλλά του 

συνόλου των εκπαιδευτικών της κάθε ειδικότητας και η υποστήριξη αυτών. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει σταδιακά να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί στο Σύλλογο δι-

δασκόντων του ΕΠΑ.Λ και του Ε.Κ η σχετική κουλτούρα μαθητείας παράλληλα με 

την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης και ρόλου του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι 

εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ θα  υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους  σε όλη τη διάρ-

κεια της Μαθητείας τους και έτσι θα έχουν τη δυνατότητα καταγραφής και διάχυσης 

της νέας γνώσης που θα προκύψει από την όλη διαδικασία και η οποία θα προέρχεται 

από τους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων. Απαραίτητο εργα-

λείο θα είναι το ποιοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Εξίσου αναγκαία και απαραίτητη είναι και η ενεργός συμμετοχή των επιχειρήσεων, 

τόσο για την υλοποίηση του τμήματος της πρακτικής εκπαίδευσης, όσο και για την εν 

συνεχεία απορρόφηση των αποφοίτων που είναι προσδοκώμενο και άρρηκτα συνδε-

δεμένο με την επιτυχή πρακτική εκπαίδευση. Ένα πρόγραμμα μαθητείας, όσο ποιοτι-

κό και αν είναι, αν δεν τύχει ανταπόκρισης από τις επιχειρήσεις οδηγείται στην απο-

τυχία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν όσο το δυνατόν πληρέστερη και αμε-

σότερη ενημέρωση.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που οφείλει να έχει ένα πρόγραμμα μαθητείας είναι η 

προσαρμοστικότητά του και ο προγραμματισμός εκπαίδευσης στις προσφερόμενες 

θέσεις, πολλές από τις οποίες για ορισμένες ειδικότητες είναι εποχιακές ή εμφανίζουν 

συσσώρευση φόρτου εργασίας σε μια συγκεκριμένη περίοδο λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. 

  

Το κυριότερο όμως είναι η όλη υποστήριξη του θεσμού και η αντιμετώπισή του από 

το σύνολο των εμπλεκομένων ως μέθοδος μάθησης. 
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Το ενδιαφέρον των Διεθνών Οργανισμών για τον εγγραμματισμό τον 21ο αιώνα 

Σιπητάνου Αθηνά 

Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

asipi@uom.gr 

Εισαγωγικά 

Το πρόβλημα του αναλφαβητισμού, ο οποίος εξακολουθεί αναμφίβολα να συνιστά 

ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σημερινών κοινωνιών και των αντίστοι-

χων εκπαιδευτικών συστημάτων, απασχόλησε, ήδη από τη σύστασή τους, και τους 

Διεθνείς Οργανισμούς, όπως τον Ο.Η.Ε. και την Ουνέσκο, τον Ο.Ο.Σ.Α. και την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (Σιπητάνου, 2014α), οι οποίοι θεωρούν τον εγγραμματισμό μία βα-

σική προτεραιότητα και ένα αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, προαπαιτούμενο για 

την άσκηση των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας μελέτης εί-

ναι η ανάδειξη του ενδιαφέροντος από τη μεριά των Διεθνών Οργανισμών για τον 

εγγραμματισμό στον 21ο αιώνα, το οποίο υπήρξε σίγουρα καθοριστικής σημασίας, 

καθώς συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη ενός γενικότερου γόνιμου προβλημα-

τισμού. 

Ο εγγραμματισμός ως θεμελιακό πανανθρώπινο δικαίωμα στην Ουνέσκο 

Επί σειρά ετών η Ουνέσκο αναλαμβάνει αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες για την προώ-

θηση της εκπαίδευσης ενηλίκων και του εγγραμματισμού και οργανώνει μία σειρά 

Διεθνών Συνδιασκέψεων, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε δώδεκα χρόνια, από τα 

τέλη της δεκαετίας του ’40 μέχρι και σήμερα, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποσα-

φήνιση των εννοιών και στον καθορισμό των αρχών και των στόχων καθώς και στην 

ανάπτυξη των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων εγγραμματισμού, σ’ έναν κό-

σμο διαρκώς μεταβαλλόμενο. 

Εξάλλου, μέχρι πρόσφατα, η πολυπλοκότητα και οι μεταλλαγές του αναλφαβητισμού 

δυσχέραιναν την προσπάθεια ποσοτικής προσέγγισης του προβλήματος και έθεταν εν 

αμφιβόλω την αξιοπιστία των ποσοτικών στοιχείων. Έτσι, εξαιρετικό ενδιαφέρον γύ-

ρω από τα ζητήματα του προσδιορισμού και της μέτρησης του αναλφαβητισμού απο-

κτά η εργασία "Αναφορά παγκόσμιας παρατήρησης για την εκπαίδευση για όλους" 

της Ουνέσκο, το 2006, όπου η εικόνα για τον αναλφαβητισμό διαμορφωνόταν γενικά 

ως εξής (UNESCO, 2006):  

 - το 2000, όταν ο πληθυσμός της γης ανερχόταν σε 6.063.000.000 κατοίκους, 

σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε., υπήρχαν περίπου 800.000.000 αναλφάβητοι (UNESCO, 

2012a), οι οποίοι αποτελούσαν περίπου το 25% του πληθυσμού, δηλαδή ένας στους 

τέσσερις ενήλικες, ηλικίας άνω των 15 ετών, δεν μπορούσε να γράψει και να διαβά-

σει, ποσοστό που εκτιμάται ότι παρέμεινε αναλλοίωτο, μέχρι τουλάχιστον το 2015. 

Απ’  αυτούς 140.000.000 περίπου ήταν άτομα ηλικίας 15-24 ετών, παρά την αναμφι-

σβήτητη πρόοδο που είχε συντελεσθεί στο εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων, ενώ δια-
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φορετικές μετρήσεις και εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι τα πραγματικά μεγέθη του ήταν 

πολύ υψηλότερα, 

 - το 75% των αναλφάβητων ζούσαν σε 15 χώρες του αναπτυσσόμενου κό-

σμου, καθώς και στις περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής, της Νότιας και Δυτικής 

Ασίας και στα Αραβικά κράτη, ενώ το 50% του πληθυσμού των υπανάπτυκτων χω-

ρών ήταν αναλφάβητοι. 

Όσον αφορά τα παιδιά σχολικής ηλικίας: 

 - 61.000.000 παιδιά, ηλικίας δημοτικού, βρίσκονταν εκτός σχολείου, ενώ το 

42% από αυτά ζούσαν σε φτωχές χώρες που πλήττονταν από συρράξεις, 

 - 250.000.000 παιδιά δεν ήξεραν να διαβάζουν, να γράφουν και να μετρούν 

επαρκώς, ακόμα και όσα από αυτά είχαν πάει μέχρι και 4 χρόνια στο σχολείο,  

 - ένα παιδί που γεννιόταν στις υπανάπτυκτες χώρες από μητέρα που γνώριζε 

γραφή και ανάγνωση είχε 50% περισσότερες πιθανότητες να επιζήσει και μετά την 

ηλικία των 5 χρόνων. Ένα ποσοστό από αυτά, το 15%, ηλικίας 6-11 ετών, στις ανα-

πτυσσόμενες χώρες δεν πήγαινε στο σχολείο, ενώ στις υποανάπτυκτες χώρες το πο-

σοστό αυτό ανερχόταν στο 45%, 

 - 103.000.000 περίπου παιδιά στον πλανήτη δεν είχαν πρόσβαση στο σχολείο 

και έτσι δε μάθαιναν να διαβάζουν, να γράφουν ή να μετρούν, 

 - το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή  πάνω από 170.000.000 άνθρω-

ποι, θα μπορούσαν να βγουν από τη φτώχεια, αν όλοι οι μαθητές στις φτωχές χώρες 

είχαν αποκτήσει βασικές δεξιότητες ανάγνωσης (UNESCO, 2008). 

Όσον αφορά τις γυναίκες: 

 - το 65%, δηλαδή τα 2/3 των αναλφάβητων, περίπου 500.000.000, σε παγκό-

σμιο επίπεδο (UNESCO, 2004; UNESCO, 2006), ήταν γυναίκες,  

 - κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, η παγκόσμια αύξηση 

του ποσοστού των γυναικών που μορφώνονταν είχε αποτρέψει περισσότερους από 

4.000.000 θανάτους παιδιών, ενώ τέλος, 

 - υποστηρίζεται ότι "εκπαιδεύοντας έναν άντρα εκπαιδεύουμε έναν άνθρωπο, 

εκπαιδεύοντας, όμως, μια γυναίκα εκπαιδεύουμε ένα ολόκληρο χωριό".  

Εξάλλου, το Ινστιτούτο για τη Δια Βίου Μάθηση της Ουνέσκο, με τη συνεργασία ε-

νός μεγάλου αριθμού εταίρων, διαμορφώνει τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολου-

θηθεί για τις κοινωνίες της μάθησης, από το 2014 έως το 2021. Με την είσοδο, μάλι-

στα, στον 21ο αιώνα, υιοθετήθηκαν από τον Ο.Η.Ε. οι παρακάτω πρωτοβουλίες - 

προγράμματα, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εστιάζουν στον εγγραμματισμό και 

στη δια βίου μάθηση, την υλοποίηση των οποίων ανέλαβε η Ουνέσκο, μέσω του Ιν-

στιτούτου για τη Δια βίου Μάθηση:  

 - Εκπαίδευση για Όλους (1990-2015), που στοχεύει στην εξεύρεση τρόπων 

που θα εξασφαλίσουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες στον καθένα, σ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του, 

 - Στόχοι της Χιλιετίας για την Ανάπτυξη (2001-2015), που αποβλέπει στην επί-

τευξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων αναπτυξιακών στόχων, όπου η εκπαίδευση α-

ποτελεί ένα βασικό δείκτη ανάπτυξης, 
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 - Δεκαετία για τον Αλφαβητισμό (2003-2012), που επικεντρώνεται στην προώ-

θηση όλων των βασικών εργαλείων μάθησης για κάθε μορφή εκπαίδευσης,  

 - Δεκαετία για την Εκπαίδευση, με στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη (2005-2014), 

που αποτελεί, σε σχέση με τις προηγούμενες τρεις πρωτοβουλίες, την πιο επικεντρω-

μένη στους στόχους και στα περιεχόμενα της εκπαίδευσης και, τέλος, 

- Παγκόσμια Δράση για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη μετά το 2014 (ΕΑΑ), 

που αποτελεί συνέχεια των παραπάνω προγραμμάτων και επιδιώκει να δημιουργήσει 

και να κλιμακώσει συγκεκριμένες δράσεις στην Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυ-

ξη (UNESCO, 2013). 

Η Ουνέσκο, υποστηρίζοντας πάντα ότι η εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

αποτελεί ένα ανθρώπινο δικαίωμα για όλους και ότι η πρόσβαση σ’ αυτήν θα πρέπει 

να συνδυάζεται με την ποιότητα, ενέκρινε, το 2013 και στη συνέχεια το 2015, ένα 

χάρτη πορείας, με το όνομα Πλαίσιο Δράσης Εκπαίδευση 2030, για να παρακολουθεί 

τις όποιες εκκρεμότητες προκύπτουν όσον αφορά τους στόχους των σχετικών προ-

γραμμάτων και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις σημερινές και τις μελλοντικές 

παγκόσμιες και εθνικές προκλήσεις της εκπαίδευσης, για τη διασφάλιση ίσων εκπαι-

δευτικών ευκαιριών για όλους. 

Ο εγγραμματισμός μία πραγματικότητα για όλους στον Ο.Ο.Σ.Α. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μελέτες εκπαιδευτικής πολιτικής του 

Ο.Ο.Σ.Α., οι οποίες πλαισιώνονται από έγκυρα στατιστικά δεδομένα, όπως αυτή με 

τίτλο "Κάνοντας τη δια βίου μάθηση μια πραγματικότητα για όλους" (OECD, 1996), 

σύμφωνα με την οποία η δια βίου μάθηση αφορά παιδιά και ενήλικες και στοχεύει 

αφενός στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων και αφετέρου στην ε-

νίσχυση των δημοκρατικών αξιών, στη δραστηριοποίηση της ζωής μέσα στην κοινό-

τητα, στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην προαγωγή της καινοτομίας, 

της παραγωγικότητας και της οικονομικής ευημερίας. Εξάλλου, από τα μέσα της δε-

καετίας του ’90, ο Ο.Ο.Σ.Α. διενήργησε και τις παρακάτω τέσσερις ιδιαίτερα εκτετα-

μένες εκπαιδευτικές έρευνες: 

- Έρευνα για τη Διεθνή Επισκόπηση του Αλφαβητισμού Ενηλίκων (IALS), η οποία απο-

τέλεσε τη μεγαλύτερη στον κόσμο κλίμακα συγκριτικής αξιολόγησης του αλφαβητι-

σμού των ενηλίκων και συμμετείχαν σ’ αυτήν 20 χώρες και συνολικά 68.755 άτομα, 

καλύπτοντας το 10,3% του παγκόσμιου πληθυσμού (Scott, Kirsch & Jenkins, 1997). 

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα λειτουργικά αναλφάβητα άτομα αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας μεταξύ 15 και 65 

ετών, και είναι της τάξης του 10 έως 20% του πληθυσμού της Ένωσης, ενώ ανέρχεται 

στο 30%, όταν πρόκειται για τον πληθυσμό των 13 χωρών που εντάχθηκαν μετά το 

2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2002).  

- Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA), το οποίο αποτελεί τη 

δημοφιλέστερη και την ευρύτερη μέχρι σήμερα διεθνή συγκριτική έρευνα αξιολόγη-

σης μαθητικών επιδόσεων, περισσότερο γνωστή ως PISA και επικεντρώνεται κυρίως 

στην ικανότητα των νέων ατόμων να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά τις γνώσεις και 
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τις δεξιότητές τους, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της 

αληθινής ζωής, και όχι απλώς να τις αναπαράγουν μηχανικά. Στην έρευνα αξιολογή-

θηκαν τα εκπαιδευτικά συστήματα 65 χωρών, οι οποίες έχουν ταυτόχρονα και ισχυρή 

οικονομική παρουσία, αφού αντιπροσωπεύουν τα 9/10 της παγκόσμιας οικονομίας, 

ενώ κατά τον τελευταίο διαγωνισμό του 2012 συμμετείχαν 510.000 δεκαπεντάχρονοι 

μαθητές. Σημαίνουσα έννοια κλειδί του προγράμματος PISA αποτελεί ο όρος γραμ-

ματισμός, στις περιοχές της ανάγνωσης, των μαθηματικών και των φυσικών επιστη-

μών. Τα στατιστικά δεδομένα του προγράμματος ανέδειξαν την ανεπάρκεια ενός με-

γάλου μέρους του εξεταζόμενου μαθητικού πληθυσμού ως προς την απόκτηση των 

βασικών εφοδίων. 

- Έρευνα για τον Εγγραμματισμό των Ενηλίκων και τις Βασικές Δεξιότητες Ζωής 

(ALL), η οποία ήταν μία διεθνής συγκριτική μελέτη που σχεδιάστηκε, για να παρέχει 

στις συμμετέχουσες χώρες πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες ανάγνωσης και 

αρίθμησης σε εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων, ηλικίας 16- 65 ετών, από το 

2003 έως το 2006. Αυτή η πρωτοποριακή μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα 

ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών για τη μάθηση θα πρέπει να εξετά-

ζεται στο εξής σε διεθνείς συγκριτικές έρευνες. 

- Έρευνα για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Δεξιοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC), στην ο-

ποία συμμετείχαν ενήλικες, ηλικίας 16-65 ετών και σχεδιάστηκε για την παροχή πλη-

ροφοριών σχετικά με τις βασικές δεξιότητες που διαθέτει ο ενήλικος πληθυσμός και 

τον τρόπο αξιοποίησής τους στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον. Σύμ-

φωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, το 20% του ενεργού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει περιορισμένες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, κατανόησης και αρίθμη-

σης, ενώ το 25% των ενηλίκων δεν διαθέτει τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες.  

Τέλος, με βάση όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, μπορεί να ειπωθεί ότι ο εγγραμματι-

σμός και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων για τους υπεύθυνους διαμόρφωσης των πολι-

τικών του Ο.Ο.Σ.Α. συνιστά πλέον σημαντική προτεραιότητα, άμεσα συνδεδεμένη με 

τις προοπτικές και τις δυνατότητες απασχόλησης και ένταξης των ατόμων στην αγορά 

εργασίας (Σιπητάνου, 2014β). 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εγγραμματισμό 

Γενικότερα, οι πολιτικές για την επίλυση του προβλήματος του αναλφαβητισμού, που 

υιοθετούνται από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις δύο τελευταίες κυρίως 

δεκαετίες, κινούνται κυρίως γύρω από δύο άξονες: 

- ο πρώτος άξονας αφορά τις πολιτικές πρόληψής του στο σχολείο, οι οποίες στοχεύ-

ουν στον περιορισμό ή και στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού, μέσα από τον περιο-

ρισμό των μαθητικών διαρροών και της σχολικής αποτυχίας, φαινόμενα που σχετίζο-

νται με γενικότερα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα (Σιπητάνου, 1998),  

- ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού των 

ενηλίκων, που στοχεύουν αφενός μεν στη μείωση του οργανικού αναλφαβητισμού, 

αφετέρου δε στον έλεγχο του λειτουργικού, ο οποίος, στις μέρες μας, επιβαρύνεται 

και με τον τεχνολογικό και ψηφιακό αναλφαβητισμό (Σιπητάνου, 2014α). 
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Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλειοψηφία των ευρω-

παϊκών κρατών φαίνεται να δίνει έμφαση στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και 

διαρροής καθώς και του λειτουργικού αναλφαβητισμού, αφού αυτή θεωρείται πιο α-

ποτελεσματική και απαιτεί μικρότερο οικονομικό κόστος από αυτό που αφορά την 

αντιμετώπιση του προβλήματος στους ενήλικες. Αξίζει στο σημείο αυτό να διευκρι-

νιστεί ότι παρά τον αρχικό προσανατολισμό της εκπαιδευτικής ευρωπαϊκής αντίλη-

ψης προς ένα ανθρωπιστικό περιεχόμενο, με βασική επιδίωξη την προσωπική ανά-

πτυξη του σύγχρονου ατόμου, ο γραμματισμός αναδεικνύεται ολοένα και περισσότε-

ρο σε βασική παράμετρο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

χωρών, με βάση και τις προτεραιότητες της Συνόδου Κορυφής της Λισαβόνας, το 

2000. Ουσιαστικά πρόκειται για μία μετατόπιση του βασικού στόχου και της φιλοσο-

φίας των πολιτικών αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού, από πολιτικές γενικού χα-

ρακτήρα, που έχουν στον πυρήνα τους την αναγνώριση της αξίας της εκπαίδευσης ή 

των κοινωνικών της χαρακτηριστικών, σε πολιτικές ειδικού χαρακτήρα, που στοχεύ-

ουν επιλεκτικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αγορά 

εργασίας.  

Σήμερα, διαπιστώνεται ότι τα επίπεδα οργανικού αναλφαβητισμού στην Ευρώπη εί-

ναι βεβαίως χαμηλά, αλλά, ωστόσο, 80.000.000 ενήλικες στην Ευρώπη, δηλαδή το 

1/3 του εργατικού της δυναμικού, διαθέτει μόνο βασικές ικανότητες γραμματισμού, 

ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής και εργασίας 

σε μία πολύπλοκη, προηγμένη κοινωνία, είναι με άλλα λόγια λειτουργικά αναλφάβη-

τοι. Από την άλλη πλευρά, είναι δεδομένο ότι οι θέσεις εργασίας που απαιτούν υψη-

λού επιπέδου προσόντα αποτελούν σήμερα το 29% των θέσεων, αλλά αναμένεται να 

αυξηθούν στο 35% μέχρι το 2020. Η παραπάνω ανησυχητική κατάσταση επιδεινώνε-

ται περαιτέρω, δεδομένου και του μεταναστευτικού ρεύματος από τρίτες χώρες, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα αναλφαβητισμού. Ο κίνδυνος γίνεται, λοι-

πόν, ορατός η Ευρωπαϊκή Ένωση να χωριστεί σε εκείνους που θα μπορούν να ερμη-

νεύουν τα δεδομένα, σ’ εκείνους που θα μπορούν απλώς να τα χρησιμοποιήσουν και 

σ’ εκείνους που δεν θα μπορούν ούτε να τα χρησιμοποιήσουν, με αποτέλεσμα να πε-

ριθωριοποιούνται κοινωνικά ως απλοί παρατηρητές (European Commission, 2012).  

Παράλληλα, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου που έθεσε το Συμβούλιο Κορυφής 

στη Λισαβόνα, να γίνει η Ευρώπη «η πιο ανταγωνιστική και δυνατή οικονομία στον 

κόσμο, βασισμένη στη γνώση και ικανή για συνεχή οικονομική ανάπτυξη, με προ-

σφορά καλύτερων θέσεων εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2004), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2006, καθόρισε τρεις συναφείς στό-

χους: κατ’ αρχάς τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκ-

παιδευτικών συστημάτων των κρατών-μελών, κατά δεύτερον τη διευκόλυνση για ό-

λους της πρόσβασης σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης και, τέλος, το άνοιγμα των εκ-

παιδευτικών συστημάτων στον ευρύτερο κόσμο (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2006). 

Την ίδια περίπου εποχή, το 2009, τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση 

των επιπέδων γραμματισμού συνδέθηκαν και με τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής 

"Ευρώπη 2020" (Σιπητάνου, 2014α), οι οποίες αποσκοπούσαν στη βελτίωση των επι-
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πέδων των δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της αναβάθμισης της ποιότη-

τας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2009). Σχεδόν ταυτόχρονα, τo 2011, συστάθηκε στις Βρυξέλλες μία επιτροπή εμπει-

ρογνωμόνων για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, με πρωτοβουλία της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την εξεύρεση τρόπων ανάπτυξης του εγγραμματι-

σμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του πο-

σοστού των δεκαπεντάχρονων μαθητών με δυσκολίες στη γραφή και στην ανάγνωση, 

από 20% σε λιγότερο από 15%, μέχρι το 2020.  

Εξάλλου, το 2011, στην Έκθεση με θέμα Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην 

Ευρώπη: Διευρύνοντας την Πρόσβαση στις Ευκαιρίες Μάθησης (Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή/EACEA, 2015), απεικονίζεται το καθεστώς εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων 

στην Ευρώπη και γίνεται αναφορά στις πολιτικές και στα μέτρα για την εξασφάλιση 

ικανοποιητικής πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που απευθύνονται σε ενήλι-

κες των οποίων οι δεξιότητες και τα προσόντα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στη ση-

μερινή αγορά εργασίας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας.  Η  Έκθεση καλύπτει 35 

εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, στηρίζεται σε διάφορες πηγές δεδομένων και περι-

γράφει την υπάρχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων 

στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι περίπου 70 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη 

δεν φοίτησαν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ περίπου ένας στους πέ-

ντε ενήλικες στην Ευρώπη έχει χαμηλές ικανότητες γραμματισμού και αριθμητισμού 

και σχεδόν ένας στους τρεις έχει πολύ χαμηλές ή καθόλου δεξιότητες στην ΤΠΕ. 

Με το πέρασμα, λοιπόν, στη νέα χιλιετία, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

στην Ευρώπη θεωρείται βασική προϋπόθεση της ποιότητας της απασχόλησης και της 

κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας, όπου η δια βίου 

μάθηση, η οποία ενσωματώνει πλέον όλες τις μορφές της τυπικής, της μη τυπικής εκ-

παίδευσης και της άτυπης μάθησης, θα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας της 

γνώσης. 

Επιλογικά 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η ενασχόληση με το εμμένον ζήτημα του αναλ-

φαβητισμού παραμένει πάντα επίκαιρη, καθώς ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σύγχρο-

νων πολιτικών και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισής του συνιστά μία σημαντική 

προτεραιότητα της γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής, στον 21ο αιώνα. 

Προς την ίδια κατεύθυνση, εξάλλου, και οι Διεθνείς Οργανισμοί έγκαιρα και καίρια 

συνέβαλαν, ο καθένας από τη δική του οπτική και με βάση τις δικές του προτεραιότη-

τες, στη συνειδητοποίηση του προβλήματος του αναλφαβητισμού και στην επίλυσή 

του. Η Ουνέσκο, αναγνωρίζοντας τον αλφαβητισμό ως θεμελιακό ανθρώπινο δικαίω-

μα, ο Ο.Ο.Σ.Α., υποστηρίζοντας ότι ο εγγραμματισμός πρέπει να αποτελεί μία αναμ-

φισβήτητη πραγματικότητα για όλους και όχι ένα μακρινό ιδεώδες και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αναπτύσσοντας πολιτικές αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού, συνετέλεσαν 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου και γόνιμου προβληματισμού για τον 
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εγγραμματισμό, ο οποίος και ανέδειξε την ανάγκη έγκαιρης πρόληψης και αποτελε-

σματικής αντιμετώπισης του λειτουργικού αναλφαβητισμού, με την υιοθέτηση σύγ-

χρονων εκπαιδευτικών πολιτικών που εντάσσονται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. 

Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί, και με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, ότι ο εξισω-

τικός ανθρωπιστικός προσανατολισμός της αντίληψης της Ουνέσκο για τη δια βίου 

μάθηση δεν επικράτησε ουσιαστικά ούτε στον Ο.Ο.Σ.Α. ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, οι οποίοι Οργανισμοί, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, της προσέδωσαν 

ένα έντονα οικονομικό περιεχόμενο και τη συνέδεσαν κυρίως με τις διαρκώς μετα-

βαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, σε θεσμικό επίπεδο, μία κατηγορία σχετικών δράσεων συνδέεται 

με την πρόληψη του αναλφαβητισμού των νέων και τις ανάλογες παρεμβάσεις στην 

εκπαίδευση, ενώ μία δεύτερη στοχεύει στην αντιμετώπιση και στον περιορισμό του 

αναλφαβητισμού των ενηλίκων και των επιπτώσεών του στο άτομο, στην οικονομία 

και στην κοινωνία.  

Εξάλλου, διαπιστώνεται ολοένα και περισσότερο ότι οι επενδύσεις για τη βελτίωση 

του επιπέδου γραμματισμού μεταξύ των πολιτών όλων των ηλικιών είναι οικονομικά 

αποδοτικές, δεδομένου ότι παράγουν πολλαπλά οφέλη για τα άτομα και την κοινωνία. 

Είναι γνωστό ότι η ανάγνωση και η γραφή είναι κάτι παραπάνω από μία τεχνική ή μία 

δεξιότητα, αφού ο εγγραμματισμός σχετίζεται με την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων 

και την ικανότητά τους να λειτουργούν και να δημιουργούν αποδοτικά στην κοινωνία 

ως ιδιώτες, ως ενεργοί πολίτες, ως εργαζόμενοι ή ως γονείς.  

Κλείνοντας, θα επισημαίναμε ότι η ανάδειξη και η διάδοση της έννοιας του εγγραμ-

ματισμού στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης συνιστούν αναμφισβήτητα μία από τις 

σημαντικότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στον εκπαιδευτικό χώρο τον 21ο αιώνα.  

Όπως ήδη αναλύθηκε, ο εγγραμματισμός διευρύνει και αυξάνει τις ευκαιρίες εκπαί-

δευσης όλων όσων είτε δεν εντάχθηκαν ποτέ στο σχολικό σύστημα είτε το εγκατέ-

λειψαν πρόωρα και προσφέρει νέες δυνατότητες για συνέχιση των γενικών και επαγ-

γελματικών σπουδών, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του 

ατόμου και στην ενεργοποίησή του για ατομική, επαγγελματική και κοινωνική ανά-

πτυξη και ευημερία.  
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Περίληψη 

 

Στην εισήγησή μας θα πραγματευτούμε μια προσέγγιση της ταυτότητας των εκπαι-

δευτικών η οποία εστιάζει στο είδος της αφήγησης του εαυτού που αρθρώνει η εν λό-

γω κοινωνική ομάδα για να κατανοήσει τον εαυτό της σε διαφορετικές ιστορικές 

στιγμές άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εισάγεται η έννοια 

της γενεάς που πρωτοδιατύπωσε ο Mannheim και η οποία φωτίζει τους ταξικούς και 

ευρύτερους πολιτισμικούς όρους σε σχέση με τους οποίους το επαγγελματικό βίωμα 

οργανώνεται μέσα από διαφορετικούς αφηγηματικούς και μαθησιακούς πόρους. Στην 

εισήγησή μας θα παρουσιάσουμε τα ευρήματα ποιοτικής εμπειρικής έρευνας σκοπός 

της οποίας ήταν να αναδειχθούν οι διαφορές και οι ομοιότητες που μπορεί να υπάρ-

χουν στις αφηγήσεις ζωής εκπαιδευτικών δυο διαφορετικών γενεών, αναφορικά με 

τον τρόπο που βιώνουν το επάγγελμά τους. Θα εστιάσουμε στις ομοιότητες και δια-

φορές που παρουσιάζουν οι γενιές των εκπαιδευτικών σε σχέση α) με τα κίνητρα που 

τους ώθησαν να επιλέξουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και β) στα συναισθημα-

τικά λεξιλόγια στη βάση των οποίων αρθρώνουν αφηγήσεις για να κατανοήσουν τη 

σχέση τους με το επάγγελμά τους.  

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικές ταυτότητες, μάθηση, βιογραφικές διαδρομές, γενεά 

 

Οριοθέτηση του ζητήματος. Η εκπαιδευτική ταυτότητα ως μαθησιακό βίωμα 

διαφορετικών γενεών 

 

Πολύ πριν γενικευτεί η διάκριση περί τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης, 

κοινωνιολόγοι οι οποίοι είχαν μαθητεύσει στην Φαινομενολογία και την μικρο-

κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγο αντιμετώπιζαν τη γνώση όχι ως μαθησιακό πε-

ριεχόμενο που μεταβιβάζεται με ρητό τρόπο εντός συγκεκριμένων θεσμικών πλαισί-

ων, αλλά ως το σύνολο μαθησιακών εμπειριών που αποκρυσταλλώνονται στο σύνολο 

των βιοκοσμικών πλαισίων που συγκροτούν την καθημερινή ζωή του ανθρώπου και 

οι οποίες μπορεί να έχουν ρητή και άρρητη μορφή (Corsaro 1979;Johnson 2008; 

Chapoulie 1991). Η ιδέα αυτή τροφοδότησε ένα σώμα ερευνών για τον τρόπο με τον 
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οποίο μετασχηματίζεται η ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την επιστημονική 

κοινωνικοποίηση που πλαισιώνει το πέρασμα των εκκολαπτόμενων εκπαιδευτικών 

από το πανεπιστήμιο και καθορίζει τις μεθοδολογικές επιλογές που θα εφαρμόσουν, 

όταν ασκήσουν το επάγγελμά τους (Becker et al 1961).  

 

Στις μέρες μας η προβληματική αυτή έχει εμπλουτιστεί από θεωρητικούς οι οποίοι, 

αντλώντας από την έννοια της γενιάς του Mannheim (1952), προσεγγίζουν την εκπαι-

δευτική ταυτότητα ως ένα συνεκτικό σύνολο μαθησιακών εμπειριών καθορισμένων 

από τις ταξικές, έμφυλες και πολιτισμικές προκείμενες (Field 2006; Antikainen et al 

1996; Kohli 2007; Biesta et al 2011). Υπ’ αυτή την έννοια, οι εκπαιδευτικές ταυτότη-

τες δυο διαφορετικών γενεών ενδέχεται να είναι αρκετά διαφορετικές λόγω ακριβώς 

των θεσμικών, ταξικών και πολιτισμικών μεταβολών που έχουν καθορίσει τις βάσεις 

των μαθησιακών εμπειριών των μελών αυτών των γενεών, παρόλο που ασκούν το 

ίδιο επάγγελμα. Το θέμα είναι αρκετά κρίσιμο τόσο σε σχέση με τη διαγενεακή συνο-

χή και συνέχεια που παρουσιάζει μια επαγγελματική κατηγορία, όπως είναι οι εκπαι-

δευτικοί, όσο και σε σχέση με την επίδραση που μπορεί να έχουν θεσμικές και πολι-

τισμικές αλλαγές στην δόμηση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών. 

 

Σκοπός εισήγησης 

 

Στην εισήγησή μας σκοπός είναι να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα εμπειρικής έ-

ρευνας κατά την οποία αναδείχθηκαν οι διαφορές και οι ομοιότητες που υπάρχουν 

στις αφηγήσεις ζωής εκπαιδευτικών δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετι-

κών ιστορικών συγκυριών και μαθησιακών εμπειριών. Αυτό που θέλουμε να αποτυ-

πώσουμε είναι το τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός σε δυο διαφορετικές στιγμές της 

ιστορικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών πολιτικών στην Ελλάδα. Με πιο κοινωνιολο-

γικούς όρους, θα λέγαμε ότι στόχος μας είναι να ανασυγκροτήσουμε το είδος των α-

φηγήσεων του εαυτού που παράγουν οι εκπαιδευτικοί για να δώσουν νόημα στις βιο-

γραφίες τους αναδεικνύοντας τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές που τις πλαι-

σιώνουν. Σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τους όρους 

γένεσης και το είδος των μετασχηματισμών που υφίστανται οι συλλογικές αφηγήσεις 

και αυτοκατανοήσεις μιας επαγγελματικής κατηγορίας, ή αλλιώς, να δούμε το είδος 

των αφηγήσεων του εαυτού που παράγει η κοινωνική ομάδα των εκπαιδευτικών συλ-

λογικά και να αναδείξουμε τις κοινωνικές παραμέτρους που κάνουν τα μέλη αυτής 

της ομάδας να παράγουν αυτές τις αφηγήσεις και όχι άλλες.  

Μερικά βασικά ερευνητικά ερωτήματα που καθοδήγησαν την πορεία της έρευνας 

είναι τα εξής:  

1) κατά πόσο η ταυτότητα του εκπαιδευτικού έχει επηρεάσει τον τρόπο τους να βλέ-

πουν τον εαυτό τους και τον κόσμο; 

2) σε ποιους τομείς της ζωής τους φαίνεται αυτή η επιρροή; 

3) ποιες είναι οι μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες διαμόρφωσαν την αυτοκατανόησή 

τους;  
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Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Υπάρχει ένα σύνολο ερευνών εντός του οποίου οι ταυτότητες των εκπαιδευτικών εξε-

τάζονται σε σχέση με το σώμα γνώσεων οι οποίες οριοθετούν το επάγγελμα του εκ-

παιδευτικού, ως ειδικού του οποίου η γνώση κατέχεται μόνο από τα μέλη της εν λόγω 

επαγγελματικής κατηγορίας (Guillot 2001; Meirieu 1995). Πιο συγκεκριμένα, η συ-

ζήτηση αυτή αφορά στο είδος των επιστημολογικών προσεγγίσεων εκείνων που θα 

εξασφαλίσουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αρθρώνουν ρητά τη γνώση 

που κατέχουν ως κοινωνική ομάδα, να τη μονοπωλούν και, κατ επέκταση, να θέτουν 

και κριτήρια εισόδου στην ομάδα τους στη βάση ακριβώς αυτών των επιστημολογι-

κών παραδοχών (Συνώδη 2004; Φρυδάκη 2015; Ντούρου 2014).  

 

Πιο συγκεκριμένα, η Φωτοπούλου (2013), εξετάζει τις απόψεις εκπαιδευτικών πρω-

τοβάθμιας εκπαίδευσης για την επαγγελματική ανάπτυξη και αναδεικνύει α) το ρόλο 

της συνεργασίας με τους συναδέλφους, τους γονείς και τους μαθητές ως πλαίσιο αυ-

τής της ανάπτυξης και β) το ρόλο της αυτονομίας του εκπαιδευτικού στην άσκηση 

των μεθοδολογικών του επιλογών. Αν και οι εν λόγω ερευνητικοί προσανατολισμοί 

συμβάλλουν αρκετά ως προς τις προϋποθέσεις αυτονομίας των εκπαιδευτικών ως ε-

παγγελματικής κατηγορίας, εν τούτοις η χρήση του ερωτηματολογίου για ανίχνευση 

ζητημάτων ταυτότητας ενέχει τον κίνδυνο να εντοπιστούν στα ευρήματα αυτά που 

έχουν προϋποτεθεί στην μετατροπή των θεωρητικών όρων σε παρατηρήσιμα items 

του ερωτηματολόγιου, ή αλλιώς, να «βρίσκουν» αυτό που η θεωρία έχει προϋποθέσει. 

 

Η έννοια της γενεακής ταυτότητας 

  

Η έννοια της γενεάς έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο χάρη σε μια σει-

ρά από έρευνες Γερμανών κοινωνιολόγων οι οποίοι, επηρεασμένοι από το σκεπτικό 

του Beck περί εξατομίκευσης του κοινωνικού, θεωρούν ότι η γενεά αποτελεί την πιο 

στέρεη συλλογική θεμελίωση της κοινωνικής ταυτότητας στη σύγχρονη εποχή Kohli 

(2007: 260). Σε αντίθεση με την κοινωνική τάξη ή το κοινωνικό φύλο, υποστηρίζουν 

αυτοί οι θεωρητικοί, η γενεά είναι μια σταθερή κοινωνική και βιογραφική αναφορά 

για τον σύγχρονο άνθρωπο η οποία δεν μπορεί να αλλάξει, ενώ παράλληλα συνιστά 

και το όριο διαφοροποίησης από άλλους ανθρώπους και ομάδες. Έτσι, θα μπορούσε 

να προεκτείνει κανείς το εν λόγω σκεπτικό και να πει ότι η γενεά συνιστά και τη βά-

ση για τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της προσανατολίζονται απέναντι στην μάθηση 

και στη γνώση ως μορφωτική διαδικασία,  καθιστώντας έτσι το ερώτημα αν οι γενεα-

κές ταυτότητες επηρεάζουν τις μαθησιακούς προσανατολισμούς, ως κομβικό όλης 

αυτής της θεωρητικής παράδοσης 

 

Σε αντίθεση με κανονιστικές προσεγγίσεις της κοινωνικοποίησης για τις οποίες η 

προηγουμένη γενεά μεταβιβάζει γνώσεις στην επόμενη μέσω της εκπαίδευσης, πιο 

σύγχρονες προτάσεις θεωρούν ότι στις μέρες μας παρατηρείται μάλλον το αντίστρο-

φο, δηλ οι έφηβοι να μεταφέρουν προσανατολισμούς και αξίες ζωής στους ενήλικες, 

όπως καταμαρτυρά η επιστροφή των ενηλίκων σε διάφορες Δια βίου Μάθησης (πα-
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νεπιστημιακές σπουδές, διάφορα άτυπα σεμινάρια κτλ) ή η προτίμησή τους σε βιοτι-

κά ύφη που αρμόζουν σε νεότερες ηλικίες (Fuller et al 2011). Η έρευνα του 

Antikainen et al. (1996) είναι πλέον κλασική στην προβληματική που αναπτύσσουμε 

αφού έδειξε ότι διαφορετικές γενεακές κοόρτες έχουν τελείως διαφορετικές μαθησια-

κές, πανεπιστημιακές και εκπαιδευτικές εμπειρίες, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των ε-

φηβικών τους χρόνων αλλά και κατά την πρώιμη ενηλικιότητα. Μεταφέροντας τη 

θεωρητική αυτή λογική στα ελληνικά δεδομένα, η παρούσα έρευνα έρχεται να φωτί-

σει το αν και σε ποιο βαθμό οι μαθησιακές και εκπαιδευτικές εμπειρίες εκπαιδευτι-

κών οι οποιο φοίτησαν σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες τη δεκαετία του 80, παράγουν 

διαφορετικές βιογραφικές θεματοποιήσεις του εαυτού σε σχέση με τη μάθηση και 

επάγγελμα του δασκάλου, σε σύγκριση με τη νεότερη γενεά εκπαιδευτικών οι οποίοι 

έχουν μορφωτικές εμπειρίες θεμελιωμένες σε κλασικά μοντέλα τετραετούς φοίτησης 

τα οποία εξασφαλίζουν πιο «επιστημονική» βάση στο επάγγελμα του δασκάλου.   

 

Έρευνες από την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης έχουν από καιρό δείξει ότι οι πανε-

πιστημιακές σπουδές, μακράν του να είναι αδιάφορες κοινωνικά και ψυχολογικά, α-

ποτελούν ένα είδος κοινωνικοποίησης στα πλαίσια της οποίας οι ταυτότητες των φοι-

τητών μετασχηματίζονται. Ο μετασχηματισμός αυτός βιώνεται ως ένα είδος μετάβα-

σης από το καθεστώς του αδαούς και του αμύητου σε αυτό του μυημένου ειδικού, 

οποίος από εκεί που αδυνατούσε να αντιληφθεί την πραγματικότητα με εργαλεία 

σκέψης και ταξινόμησης του κόσμου που του παρέχει η επιστήμη του, αντίθετα, μετά 

το πέρας των σπουδών του μπορεί και εντοπίζει διαφορές και βλέπει την πραγματικό-

τητα μέσα από το πρίσμα αυτών των εργαλείων. Δεν πρόκειται μόνο για μια αλλαγή 

οπτικής σε γνωστικό επίπεδο αλλά πολύ περισσότερο για μια συνειδησιακή μετατό-

πιση που επηρεάζει το σύνολο των βουλητικών, γνωστικών και συναισθηματικών 

διαστάσεων των νεαρών φοιτητών. Υπο αυτή την έννοια πολλοί κάνουν λόγο για με-

τασχηματισμό της ταυτότητας ο οποίος αναδομεί τους όρους τους οποίους οι κάτοχοι 

πανεπιστημιακών πτυχίων οργανώνουν τα βιογραφικά τους σχέδια και τη σχέση με το 

επάγγελμά τους (Biesta and Tedder 2007; Dubar 1992; Hodkinson and Sparkes 1997).  

 

Μεθοδολογία 

 

Το δείγμα της έρευνας 

Η παρούσα εργασία συνοψίζει ένα μέρος των ευρημάτων εμπειρικής έρευνας η οποία 

διεξήχθη τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17, στα πλαίσια του Εργαστηρίου 

Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης 

Εκπαιδευτικών Δεδομένων και Τεκμηρίωσης, την ευθύνη του οποίου έχει η κ. Αδα-

μοπούλου Ανθή (ΕΔΙΠ) και το οποίο πραγματοποιείται σε συνδυασμό με το υποχρε-

ωτικό μάθημα "Ταυτότητες Εκπαιδευτικών" που διδάσκει ο κ. Ι. Καμαριανός στο 

ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από δυο ομά-

δες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Η μια περιλαμβάνει άντρες 

και γυναίκες εκπαιδευτικούς ηλικίας μέχρι 35-40 ετών και η άλλη άντρες και γυναί-

κες εκπαιδευτικούς ηλικίας 40-45 ετών και άνω. Ο λόγος αυτής της ομαδοποίησης 

είναι ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί βίωσαν την θεσμική οργάνωση του 
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διδασκαλικού επαγγέλματος σε μια πρώιμη φάση ανάπτυξής του στα πλαίσια της ο-

ποίας οι μαθησιακές τους εμπειρίες ήταν αρκετά διαφορετικές από εκείνες νεότερων 

εκπαιδευτικών οι οποίοι πιθανώς βλέπουν με διαφορετικό τρόπο το επάγγελμά τους 

και αναπτύσσουν διαφορετικές στρατηγικές ένταξης στο επάγγελμα. 

 

Η τεχνική της έρευνας 

Για την απάντηση στα ερευνητικά μας ερωτήματα επιλέξαμε ως τεχνική έρευνας την 

Βιογραφική – Αφηγηματική Συνέντευξη (Biographical Narrative Interview Method, 

BNIM). Η εν λόγω μεθοδολογία βασίζεται στον τρόπο που η μικρο-κοινωνιολογία 

της Σχολής της Σικάγο και η αφηγηματική ψυχολογία ορίζουν την κοινωνική δράση 

και την συγκρότηση του υποκειμένου αντίστοιχα. Δυο είναι οι λόγοι που μας έκαναν 

να επιλέξουμε την εν λόγω τεχνική. Πρώτον, μέσα από τις αφηγηματικές ανασυγκρο-

τήσεις που παράγουν τα άτομα σε διαφορετικές στιγμές της διαδρομής του βίου τους 

για να νοηματοδοτήσουν αποφάσεις ζωής, ο ερευνητής μπορεί να εντοπίσει τις ειδι-

κές λογικές που διατρέχουν τις βιογραφίες τους και τις δομικές παραμέτρους που τις 

πλαισιώνουν. Δεύτερον, ανασυγκροτώντας τις μεταβάσεις ζωής τους, τα άτομα προ-

σπαθούν να προσδώσουν συνοχή είτε σε προβλέψιμες μεταβάσεις (π.χ. από την εργέ-

νικη ζωή στον έγγαμο βίο) είτε σε απρόβλεπτα κρίσιμα βιογραφικά γεγονότα και, με 

τον τρόπο αυτό, ο ερευνητής μπορεί αποκτήσει μια πιο διεισδυτική κατανόηση τού 

πώς οι εκπαιδευτικοί θεματοποιούν αυτές τις μεταβάσεις.  

 

Η ανάλυση των δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων βασιστήκαμε στις αρχές της ερμηνευτικής ανασυ-

γκρότησης της περίπτωσης (hermeneutic case reconstruction) της Rosenthal (2004). 

Αντί να κατακερματίσουμε το υλικό όπως γίνεται συνήθως στην απλή θεματική ανά-

λυση ή στην Grounded Theory, το προσεγγίσαμε ολιστικά χρησιμοποιώντας τη λογι-

κή του ερμηνευτικού κύκλου. Για το σκοπό αυτό, εστιάσαμε σε τρεις διαστάσεις των 

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων: α) στο «θεματικό πεδίο» του ερωτώμενου, 

δηλ στο σύνολο των θεμάτων που συγκροτούν τον ορίζοντα μέσα από τον οποίο ανα-

δύονται τα επιμέρους θέματα, β) στα κειμενικά είδη (αφήγηση, επιχειρηματολογία, 

περιγραφή) που επικρατούν σε σχέση με τη βιωμένη ιστορία και γ) στο  συναισθημα-

τικό λεξιλόγιο το οποίο διατρέχει τη βιογραφική παρουσίαση του εαυτού του ερωτώ-

μενου.  

  

Τα ευρήματα της έρευνας 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της λογικής με βάση την οποία εντοπίσαμε τις 

διαφορετικές βιογραφικές ταυτότητες των δυο διαφορετικών γενεών του επαγγέλμα-

τος των εκπαιδευτικών, επιλέξαμε να χωρίσουμε τα ευρήματά μας σε σχέση με τα 

εξής ερωτήματα που θέσαμε στα δεδομένα μας: 1) Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές και 

μαθησιακές εμπειρίες στη βάση των οποίων μορφοποιήθηκε η φιλοδοξία των δυο αυ-

τών γενεών να επιλέξουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; 2) πως βιώνουν την εκ-

παίδευση ως μορφωτική διαδικασία οι δυο αυτές γενιές; 3) τι είδους συναισθηματικά 
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λεξιλόγια αναπτύσσουν για να νοηματοδοτήσουν τα εργασιακά τους βιώματα και τις 

επαγγελματικές τους προσδοκίες; 

1) Ως προς το πρώτο ερώτημα, βλέπουμε ότι μια βασική διαφορά των νεότε-

ρων γενεών από τις παλιότερες είναι ότι οι πρώτες αρθρώνουν τα κίνητρα στη βάση 

των οποίων επέλεξαν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μέσα από μια αφήγηση του 

εαυτού με έντονα εργαλειακά στοιχεία, δηλαδή με όρους ταχείας επαγγελματικής α-

ποκατάστασης. Αντίθετα, οι μεγαλύτερης γενιάς εκπαιδευτικοί όταν αφηγούνται τα 

κίνητρα στη βάση των οποίων επέλεξαν το επάγγελμά τους δίνουν έμφαση σε ένα πιο 

«ανιοδιοτελές» συναισθηματικό λεξιλόγιο που διατρέχεται από την άδολη αφοσίωση 

στο επάγγελμα του δασκάλου. Με πιο Βεμπεριανούς όρους θα λέγαμε ότι οι πρώτοι 

επιλέγουν το επάγγελμά τους μέσα από μια ορθολογική ως προς το σκοπό δράση, ενώ 

οι δεύτεροι μέσα από μια ορθολογική ως προς την αξία δράση. Και αυτό παρά το γε-

γονός και οι δυο ομάδες εκπαιδευτικών παρουσιάζουν παρόμοια ταξική προέλευση. 

2) Για τους εκπαιδευτικούς της μεγαλύτερης ηλικιακά γενεάς, παρατηρούμε 

έναν μετασχηματισμό της πρόσληψης του πτυχίου και όσων αυτό εκφράζει: οι  εκ-

παιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας όταν ξεκίνησαν την επαγγελματική τους πορεία α-

ντιμετώπισαν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση ως μέσο επαγγελματικής αποκατά-

στασης και, με το πέρασμα των χρόνων την αφηγούνται με όρους συναισθηματικής 

πληρότητας. Επίσης, για τις γυναίκες αυτής της γενιάς εκπαιδευτικών, το πανεπιστή-

μιο αποτελεί και ένα είδος «φυγής» από έναν παραδοσιακού τύπου καταμερισμό της 

έμφυλης εργασίας, εργασιακής ανεξαρτητοποίησης και, άρα κοινωνικής ανόδου. Από 

την άλλη μεριά, η νεότερη γενεά εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει τις πανεπιστημιακές 

της σπουδές ως «υπερβολικά θεωρητικές» και ως εργαλείο επαγγελματικής αποκατά-

στασης, ενώ δεν φαίνεται, η κοινωνική κινητικότητα που παρατηρείται, να βιώνεται 

ως βιογραφική επιτυχία που καθορίζει τις αυτοκατανοήσεις τους.  

Ένα κοινό στοιχείο που παρουσιάζουν οι δυο ομάδες είναι η έμφαση που δί-

νουν στην πρακτική γνώση ως οδηγού προσαρμογής στην πρώτη επαγγελματική ε-

μπειρία και στην διαχείριση της τάξης. Μ’ άλλα λόγια, το σύνολο των ερωτώμενων 

πριμοδοτεί στις αφηγήσεις του εκείνο το είδος μάθησης που αντλεί την αξία του από 

την ικανότητά του να λύνει πρακτικά προβλήματα και όχι από την θεωρητική κατάρ-

τιση την οποία απέκτησαν στα πανεπιστημιακά τους χρόνια. Επιπλέον, η πρακτική 

άσκηση των φοιτητών νεότερης γενεάς φαίνεται να λειτουργεί ως διαβατήρια τελε-

τουργία, με την έννοια ότι χάρη σε αυτήν την πρακτική είναι που πολλοί από αυτούς 

αισθάνθηκαν σίγουροι για την επιλογή τους να γίνουν δάσκαλοι και να ξεκαθαρίσουν 

τις εργασιακές τους προσδοκίες. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι οι 

νεότερης γενεάς εκπαιδευτικοί, έχοντας εργαλειακή σχέση με τη γνώση, επέλεξαν το 

Παιδαγωγικό όχι για λόγους μορφωτικής ικανοποίησης αλλά για την επαγγελματική 

αποκατάσταση την οποία υπόσχεται.  

3) Τα συναισθηματικά λεξιλόγια τα οποία συνέχουν τις αφηγηματικές θεμα-

τοποιήσεις του εαυτού της μεγαλύτερης ηλικιακά γενεάς, κυριαρχούνται από ιστορίες 

επιτυχίας και υπερηφάνειας, του τύπου «παρά τις δυσκολίες τα κατάφερα μόνος 

μου», «πίστευα σε μένα και πραγματοποίησα τα όνειρά μου» ή «τα κατάφερα για μου 

έπρεπε και μου άξιζε». Παράλληλα, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευ-

τικοί αυτοί προσπαθούσαν να διαχειριστούν αφηγηματικά ένα αίσθημα «αποτυχίας» 
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λόγω της έλλειψης θεωρητικής κατάρτισης η οποία χαρακτηρίζει την επαγγελματική 

τους ταυτότητα και λόγω της οποίας συχνά αισθάνονται ότι δεν μπορούν να αντιμε-

τωπίσουν δύσκολες παιδαγωγικά και ψυχολογικά περιπτώσεις. Αντίθετα, τα συναι-

σθηματικά λεξιλόγια των νεότερων ηλικιακά εκπαιδευτικών συγκροτείται στη βάση 

μια πιο «ψυχρής» και αποστασιοποιημένης γραμματικής του εαυτού, η οποία φανε-

ρώνεται στη συχνή χρήση «επιστημονικών» όρων για να θεματοποιήσουν τα εργα-

σιακά τους βιώματα και τη σχέση τους με το επάγγελμα τους. Επιπλέον, ένα κοινό 

στοιχείο στις αφηγήσεις τους ήταν η δυσφορία τους από το ότι αναγκάζονται να αντι-

παλέψουν την απαξιωμένη εικόνα η οποία συχνά αποδίδεται στην σύγχρονη εκδοχή 

του διδασκαλικού επαγγέλματος, κυρίως από τα ΜΜΕ. Σε κάθε περίπτωση οι νεότε-

ρης γενιάς εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να είναι «δεμένοι» συναισθηματικά στις αφη-

γήσεις τους με την όποια προσπάθεια κατέβαλλαν για να ενταχθούν και να επιλέξουν 

αυτό που θα κάνουν ως επάγγελμα στο μέλλον.   
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγησή, αναδεικνύουμε τη σημαντικότητα της εικαστικής γλώσσας 

καθώς και την άρρηκτη σχέση της με την επικοινωνία. Σε μια εποχή που οδεύει στην 

παγκοσμιοποίηση, που διαρρηγνύονται τα σύνορα των λαών, που οι κοινωνίες καθί-

στανται πολυπολιτισμικές, αναζητείται μια «γλώσσα» που θα είναι κοινή για όλους 

και θα μπορούν μέσα από αυτήν, να επικοινωνήσουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα 

από ποια χώρα κατάγονται και ποια γλώσσα μιλούν.  Σε αυτή την αναζήτηση, εντάσ-

σουμε τη «γλώσσα» των καλλιτεχνών ανά τους αιώνες, οι οποίοι, με το έργο τους έ-

χουν διαμορφώσει μια παγκόσμια γλώσσα και συμβάλλουν δυναμικά στην επικοινω-

νία μεταξύ των ανθρώπων. Τα μορφικά στοιχεία που χρησιμοποιούν (σημείο, γραμ-

μή, σχήμα, χρώμα, μορφή κ.ά.) αποτελούν έναν κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος, κα-

τάλληλα «αποκωδικοποιημένος», μπορεί να αποδειχθεί καίριο σημείο συνάντησης 

διαφορετικών γλωσσών, ηθών και παραδόσεων. Με την παρούσα εργασία, προτεί-

νουμε την προσέγγιση των έργων τέχνης, ως αναγκαία συνθήκη μιας παγκόσμιας επι-

κοινωνίας στη βάση των κοινωνιών μας, που είναι η εκπαίδευση. 

Λέξεις - κλειδιά: Ανάγνωση εικόνας, σημειωτική, προσεγγίσεις έργων τέχνης 

Εισαγωγή 

Οι εικαστικές τέχνες, παρότι κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση μέσα στο εκπαιδευτικό σύ-

στημα, εν τούτοις, παραγκωνίζονται στο «κυνήγι» της γνώσης και χρησιμοποιούνται 

συνήθως για να καλύψουν κάποιες ανάγκες παραγωγής προϊόντων από τα παιδιά για 

την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (κατασκευές, ζωγραφιές κ.λπ.). 

Στα τελευταία χρόνια, η ικανότητα κρίσης του «ωραίου», η αναγνώριση της πολιτιστι-

κής κληρονομιάς και η προσωπική έκφραση μέσα από την τέχνη άρχισαν πλέον να α-

ποτελούν στόχο της εικαστικής αγωγής των παιδιών, και πλέον ο στόχος δεν είναι η 

ανάδειξη ταλέντων, ή παιδιών-Δημιουργών, αλλά η καλλιέργεια της Αισθητικής Θέ-

ασης του Κόσμου, η δημιουργία παιδιών-θεατών και Ανθρώπων με κρίση, σκέψη και 

δημιουργικότητα. Η τέχνη στο σχολείο δεν είναι απλά ένα μάθημα, με τη στενή έν-

νοια του όρου, αλλά αποτελεί δραστηριότητα που αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη 

και στάση δάσκαλου και μαθητή και είναι άκρως απαραίτητη για την επικοινωνία, τη 

συνεργατικότητα και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (Ζωγράφος & Κωτσαλί-

δου, 2016). 

1571

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Η ιστορία της Εικαστικής Τέχνης, από την απαρχή της, είναι γεμάτη με μεγαλειώδεις 

δημιουργίες, οι οποίες, πέρα από την καλλιτεχνική παιδεία, μπορούν να γίνουν ο «τό-

πος» συνάντησης, επικοινωνίας και γνώσης, ανθρώπων με διαφορετικές γλώσσες, 

κουλτούρες, ήθη και παραδόσεις. Οι έξοχοι ναοί και τα μνημεία των Αιγυπτίων, η 

αρχαία ελληνική τέχνη, η βυζαντινή αγιογραφία, η αναγέννηση, η σύγχρονη τέχνη, η 

ρώσικη πρωτοπορία, η παραδοσιακή τέχνη κ.ά. είναι μόνο λίγα ενδεικτικά παραδείγ-

ματα σύμφωνα με τους Νικολουδάκη και Χουστουλάκη (2005): Η διακοσμητική επα-

ναληπτική σειρά των μορφών, ή η αρχιτεκτονική τρισδιάστατη διάπλαση του χώρου, 

σύμφωνα πάντα με σχήματα που αναφέρονται σε γεωμετρική τάξη (για παράδειγμα, 

τρίγωνα όπως τα αετώματα, σφαίρες και κύκλους όπως οι τρούλοι και οι θόλοι, ορι-

ζόντιες και κάθετες δομές όπως οι κολώνες που στηρίζουν το όποιο οικοδόμημα), οι 

επιτεύξεις αυτές οδηγούν στη διαπίστωση ότι η τέχνη και η επιστήμη συναντώνται σε 

μια κατ’ εξοχήν ευγενή εκδήλωση της δημιουργικότητας του ανθρώπου, κι αυτό συμ-

βαίνει από τους αμνημόνευτους ιστορικούς χρόνους ως τα σήμερα και σε όποιο ση-

μείο της γης βρίσκεται ανθρώπινη ζωή (Αρβελέρ, 2007). Έχουν καταγραφεί πολλές 

διαπιστώσεις καλλιτεχνών και επιστημόνων ότι οι εικαστικές τέχνες επικοινωνούν 

και συνδέονται άρρηκτα με τις επιστήμες, αλλά και με την παγκόσμια κουλτούρα, την 

παγκόσμια επικοινωνία (Hardy, 1941). 

Η Εικαστική Αγωγή 

Την παγκόσμια γλώσσα των εικαστικών τεχνών, μπορεί να την εκμεταλλευτεί η εκ-

παίδευση, σε μια εποχή που διακρίνεται για την πολυπολιτισμικότητά της. Κι αυτό 

γιατί, η εικαστική αγωγή στην εκπαίδευση, προσφέρει ευκαιρίες συνάντησης και επι-

κοινωνίας μεταξύ των παιδιών, αλλά και των παιδιών με τον «κόσμο» μέσα σε ένα 

περιβάλλον προστατευμένο από την κριτική και το φόβο της αποτυχίας. Η διδασκα-

λία των τεχνών δεν έγκειται μόνο στο να δημιουργήσουμε κατάλληλες συνθήκες ερ-

γασίας, ούτε στο να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά μπορούμε να πού-

με ότι πρόκειται κυρίως για μια κατάσταση διαλεκτικής σχέσης, στην οποία συμμετέ-

χει ο δάσκαλος με τις γνώσεις του και ο μαθητής με την εργασία-παιχνίδι, την ευχα-

ρίστηση, την ανέγγιχτη συνείδηση του εαυτού του, την ανάγκη για δημιουργία και 

κυρίως τη ματιά όλο ζωντάνια με την οποία βλέπει τον κόσμο. Η καλλιτεχνική παι-

δεία είναι πολύ σημαντική γιατί βοηθά να αναπτυχθούν οι αρετές του κάθε παιδιού, 

συντελεί στο να αγαπήσει το παιδί τις εικαστικές τέχνες και να έρχεται σε επαφή μαζί 

τους σε όλη του τη ζωή. Οι ομαδικές εργασίες, οι γνώμες, οι κρίσεις των άλλων παι-

διών και το γεγονός ότι κάποιο κοινό θα δει τις δημιουργίες, βοηθούν το παιδί στην 

κοινωνικοποίησή του. Επίσης, με τη διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας της Τέχνης, το 

παιδί βιώνει την πολυπολιτισμική κληρονομιά του παρελθόντος (Κακίση-

Παναγοπούλου, 1994). Συγκροτείται έτσι ένα σύνολο γνώσεων και πρακτικών, αλλά 

και στάσεων, συμπεριφορών, στοχασμών και ερωτημάτων που συνοδεύουν την καλ-

λιτεχνική πράξη (Αρντουέν, 2000). Η συνάντηση με την τέχνη μοιάζει περισσότερο 

εφικτή στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού συνδυασμού που υπερβαίνει τα στενά όρια 

της καταθλιπτικής συσσώρευσης ανεπεξέργαστων γνώσεων και ανταποκρίνεται σε 

όλες τις περιοχές της αντίληψης και της δράσης, βοηθώντας το άτομο να αποκτήσει 
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μια συνολική εικόνα του πολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Ενός σχεδια-

σμού που δεν επικεντρώνεται μόνο στη γνώση, αλλά προσβλέπει και σε εκείνους που 

μαθαίνουν, επιτρέποντας στο παιδί να βιώσει το φαινόμενο της τέχνης με έναν τρόπο 

που το χειραφετεί, ώστε να το εντάξει συνολικότερα στη ζωή του, εντός και εκτός 

των ορίων του σχολείου, στο σήμερα και το αύριο, στον επαγγελματικό και τον προ-

σωπικό του χώρο, στη διάρκεια των μαθητικών χρόνων και πέρα από αυτά (Βάος, 

2008). Ιδιαίτερα στην εποχή μας, επιβάλλεται να εκτιμήσουμε την καλλιτεχνία σε 

διαφορετικούς τρόπους ζωής και να διαμορφώσουμε με σύνεση το δικό μας τρόπο 

ζωής (Chapman, 1993).  

Σημειωτική ανάλυση 

Η ανάγνωση των έργων τέχνης δεν παύει να είναι ένα επιστημονικό προϊόν που πα-

ράγεται από υποκείμενα: α) τους δημιουργούς των έργων και τα εκφραστικά μέσα 

που χρησιμοποιούν, β) τη δραστηριότητα με τους στόχους και το εποπτικό υλικό που 

στάθηκε η κινητήρια δύναμη και τροφοδότηση (αιτία) της κάθε δημιουργίας, γ) τα 

ίδια τα έργα ιδωμένα ξέχωρα από τους δημιουργούς τους, τα οποία είναι προσβάσιμα 

στην παρατήρηση και την εμπειρία μας μόνο με τη φυσική τους παρουσία. Για την 

ανάγνωση των έργων τέχνης, απαραίτητη καθίσταται  μια ορθολογικά τεκμηριωμένη 

και επαληθεύσιμη πορεία ανάλυσης, αν δεν θέλουμε να αφεθούμε σε συντεχνιακούς 

κανόνες και να υποπέσουμε σε σκοταδιστικό διδακτισμό. Η ερμηνεία των έργων τέ-

χνης, είναι η προσπάθεια να απεγκλωβίσουμε τα έργα από τη σφαίρα του ήδη γνω-

στού και εξηγήσιμου. Η παρατήρηση και η περιγραφή χρωμάτων και γραμμών δια-

μορφώνουν μια πρώτη κατανόηση των έργων τέχνης.  Προκειμένου να καταστεί ορθή 

η ανάγνωση των έργων τέχνης, κρίνονται απαραίτητα τρία βήματα κατά την ερμηνευ-

τική διαδικασία, τα οποία είναι: α. Ανάλυση, β. Δημιουργική απαγωγή και γ. Αξιολόγη-

ση (Belting, κ.α. 1995). 

Α. Δεν νοείται ανάλυση χωρίς τη μελέτη της επιστημονικής γραμματείας. Μέσα από 

την ανάλυση, δηλαδή, μέσα από την επιμεριστική έρευνα και μέσα από την κατάταξη 

έργων και τμημάτων σε σειρές, πραγματοποιείται η επεξεργασία του υλικού για μια 

πρώτη απάντηση των ερωτημάτων και την ανάπτυξη περαιτέρω προβληματισμού. Η 

ανάλυση, μας προετοίμασε για τη δημιουργική απαγωγή (Belting, κ.α. 1995).  

Β. Με τη δημιουργική απαγωγή, με την εφεύρεση δηλαδή σχέσεων ανάμεσα στα 

στοιχεία και τα γεγονότα της κάθε εικόνας, εξάγουμε εικασίες (θεμελιωμένες υποθέ-

σεις) για το ενδεχόμενο νόημα της εικόνας. Δεν υφίσταται ο κίνδυνος της υποκειμενι-

κότητας του θεατή γιατί οι εικασίες δεν είναι αυθαίρετες, αλλά βασίζονται σε δεδομέ-

να-ερωτήματα που ήδη θέτει ο θεατής ή η ομάδα. 

Γ. Με την αξιολόγηση, τη νοηματική δηλαδή τεκμηρίωση των επιχειρημάτων, ολο-

κληρώνεται η Ερμηνεία των έργων, έτσι ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ορθή. Μια ερ-

μηνεία είναι ολοκληρωμένη και ορθή, όταν είναι μεθοδολογικά σωστή. Ενδέχεται να 

υπάρχουν πολλές ερμηνείες ενός έργου, που δεν αποκλείουν η μία την άλλη.  
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Κρίνουμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε παρακάτω σε ξεχωριστή ενότητα τα κυριό-

τερα χαρακτηριστικά που διέπουν τη διαδικασία της «ανάγνωσης» των εικόνων για 

μια πιο πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών. 

Ανάγνωση της εικόνας 

Σήμερα πλέον, στην εποχή της επιστήμης, οι εικόνες, ακόμα και οι πιο νατουραλιστι-

κές, άρχισαν να λειτουργούν ως βιβλίο της φύσης, ως παράθυρο στον κόσμο, ως πα-

ρατήρηση και το λεκτικό κείμενο χρησιμεύει για να προσδιορίσει και να ερμηνεύσει, 

να ντύσει την εικόνα με μια κουλτούρα, μια ηθική, μια φαντασία. Η αναπαράσταση 

(δημιουργία εικόνας) απαιτεί οι δημιουργοί να επιλέξουν μορφές για την έκφραση 

αυτού που έχουν στο μυαλό τους, μορφές τις οποίες θεωρούν καταλληλότερες στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Το ενδιαφέρον των δημιουργών σημείων, τη στιγμή που δη-

μιουργούν το σημείο, τους οδηγεί να διαλέξουν μια πλευρά ή ένα σύνολο πλευρών 

του αντικειμένου που αναπαριστούν, θεωρώντας τες σημαντικές για την αναπαρά-

σταση του αντικειμένου εκείνη τη στιγμή, και κατόπιν επιλέγουν την πιο λογική, την 

πιο κατάλληλη μορφή για την αναπαράστασή του (Kress, 1996). 

Σήμερα, η κοινωνική σημειωτική προσπαθεί να συνδυάσει τη συγχρονική περιγραφή 

της σημειωτικής με τη διαχρονική, δηλαδή με την περιγραφή του πώς αλλάζουν και 

εξελίσσονται τα διάφορα σημειωτικά συστήματα. Η εμπλοκή περισσότερων του ενός 

σημειωτικών τρόπων για τη μετάδοση και κατανόηση νοημάτων, οδήγησε στην εισα-

γωγή των όρων της πολυτροπικότητας και του δημιουργικού κειμένου. Θεωρούμε 

σήμερα μια σύνθεση επιμέρους σημειωτικών τρόπων οι οποίοι επηρεάζονται και δια-

πλέκονται μεταξύ τους (Kress, 1999). Κατά συνέπεια, η κατανόηση ενός πολυτροπι-

κού κειμένου προϋποθέτει μια περισσότερο πολύπλοκη διαδικασία αποκωδικοποίη-

σης, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα πλέγμα, κι όχι άθροισμα, σημειωτικών κωδί-

κων. Αυτό απαιτεί από τον αναγνώστη να μπορεί να δει και να ερμηνεύει ξεχωριστά 

τα στοιχεία του πολυτροπικού κειμένου (λεκτικές πληροφορίες, εικόνες, σχέδια, φω-

τογραφίες κ.ά.), ενώ ταυτόχρονα να μπορεί να τα ανασυνθέσει όλα και να τα κατανο-

ήσει ως συνεκτική ενότητα. Με άλλα λόγια, ο αναγνώστης καλείται αρχικά ως λει-

τουργικός χρήστης να εντοπίσει και να αποκωδικοποιήσει τις διάφορες παροχές του 

κάθε σημειωτικού τρόπου (εικόνες, χάρτες, σχέδια κ.λπ.) για να μπορέσει να οικοδο-

μήσει νόημα (ως δημιουργός νοημάτων),  συνδέοντας την προηγούμενη εμπειρία και 

γνώση του σε σχέση με την προθετικότητα και το είδος του κειμένου με το οποίο έρ-

χεται σε επαφή. Παράλληλα, στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει το κείμενο, καλεί-

ται να λειτουργήσει κριτικά (ως κριτικός αναλυτής) απέναντι στις προθέσεις του δη-

μιουργού του κειμένου, να οργανώσει και να παρουσιάσει με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο τις πληροφορίες που θέλει να μεταδώσει, οπότε εμπλέκεται σε μια διαδικασία 

μετασχηματισμού των πληροφοριών (ως μετασχηματιστής / αναδιοργανωτής νοήμα-

τος) μέσω εσωτερικών διεργασιών, κατά την οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσει τόσο 

τις δεξιότητες αποδόμησης και ανασύνθεσης όσο και τη γνώση που απέκτησε και να 

τις αξιοποιήσει με διαφορετικό τρόπο σε ένα διαφορετικό περιβάλλον που χαρακτη-

ρίζεται από χωρικού τύπου διατροπικές διατάξεις (Hill, 2005). Όπως οι γλωσσικές 
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δομές, έτσι και οι οπτικές δομές παραπέμπουν σε συγκεκριμένες ερμηνείες της εμπει-

ρίας και μορφές κοινωνικής διάδρασης. Αυτό που εκφράζεται με τη γλώσσα μέσα 

από την επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες λέξεων ή σε δομές προτάσεων, 

μπορεί στην οπτική επικοινωνία να εκφραστεί μέσα από την επιλογή ανάμεσα σε 

διαφορετικές χρήσεις χρωμάτων ή διαφορετικές δομές σύνθεσης, κι αυτό να επηρεά-

σει το νόημα. 

Η βασική έννοια σε κάθε σημειωτική είναι το σημείο, ή η δημιουργία σημείων. Θα 

αναζητήσουμε μορφές (σημαίνοντα) όπως το χρώμα, η προοπτική, η γραμμή, καθώς 

και τον τρόπο με τον οποίο οι μορφές χρησιμοποιούνται για να πραγματωθούν τα νο-

ήματα (σημαινόμενα) στη δημιουργία των σημείων. Βλέπουμε την απεικόνιση ως μια 

διαδικασία στην οποία, αυτοί που δημιουργούν σημεία, είτε είναι παιδιά, είτε ενήλι-

κες, θέλουν να δημιουργήσουν μια απεικόνιση ενός αντικειμένου ή μιας οντότητας 

και στην οποία το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο, τη στιγμή της δημιουργίας της 

απεικόνισης, είναι πολύπλοκο και προκύπτει από την πολιτισμική, κοινωνική και ψυ-

χολογική ιστορία του δημιουργού του σημείου και εστιάζεται από το συγκεκριμένο 

πλαίσιο στο οποίο ο δημιουργός παράγει το σημείο. Εστιάζουμε στη διαδικασία της 

δημιουργίας των σημείων, στην οποία το σημαίνον (η μορφή) και το σημαινόμενο (το 

νόημα) είναι σχετικά ανεξάρτητα μεταξύ τους ωσότου ο δημιουργός του σημείου τα 

συνταιριάσει σε ένα καινούργιο σημείο. Φυσικά θεωρούμε τα σημεία ως εμπρόθετες 

συνδέσεις των μορφών και των νοημάτων. Εννοείται ότι τα σημεία δεν είναι ποτέ αυ-

θαίρετα, και η πρόθεση θα πρέπει να σχηματίζεται σε σχέση με το δημιουργό του ση-

μείου και το πλαίσιο στο οποίο παράγεται το σημείο, κι όχι απομονωμένα από την 

πράξη της παραγωγής αναλογιών και ταξινομήσεων. Οι δημιουργοί σημείων χρησι-

μοποιούν τις μορφές που θεωρούν κατάλληλες για να εκφράσουν αυτό που θέλουν με 

κάθε μέσο με το οποίο μπορούν να δημιουργήσουν σημεία (Kress, 2003). 

Μέθοδοι Ανάγνωση της εικόνας 

Σύμφωνα με τον Belting (1995), τα ερωτήματα που απευθύνουμε στα έργα τέχνης 

αλλάζουν συνεχώς. Όπως αντίστοιχα ερμηνεύουμε συνεχώς διαφορετικά τις απαντή-

σεις που δίνουμε. Συχνά, αυτό το παιχνίδι των ερωταποκρίσεων αποκρυσταλλώνεται 

σε μια μέθοδο που προσπαθεί να εδραιωθεί από μόνη της. Τότε λοιπόν, χρησιμοποιεί 

όσα μπορεί να αποδείξει, μόνο για να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, 

συγχέοντας έτσι σε αρκετές περιπτώσεις τα μέσα με το σκοπό της. Είναι απαραίτητο 

να καταγράφονται συγκεκριμένα και ξεκάθαρα, έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν 

και να επανεξεταστούν. Οι σημασιοδοτήσεις όμως, και οι εξηγήσεις αυτής της κατα-

γραφής συνδέονται πάντα με το είδος των ερωτήσεων και το αναλυτικό επίπεδο του 

ερμηνευτή. 

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι γνώσεις αποκομίζουμε με την παρατήρηση και την 

έρευνα. Η μετάδοση των γνώσεων γίνεται με σημεία. Τα σημεία είναι αισθητηριακά 

ερεθίσματα και δεν αναλύονται πάντα από ένα μόνο σημείο, γιατί η διαδικασία αυτή 

προϋποθέτει μία ενημερωτική πρόθεση. Τα σημεία είναι φορείς πληροφοριών, επομέ-

νως είναι λειτουργικά. Παρά τις πολλές διαφορές τους, τα κοινά χαρακτηριστικά των 
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σημείων είναι ότι καθορίζονται από ένα σκοπό (πραγματιστική), περιέχουν πληροφο-

ρίες (σημαντική), αναγνωρίζονται από την εμφάνισή τους (συντακτική). Η έρευνα 

των σημείων βασίζεται καταρχάς στα τρία αυτά σημειωτικά επίπεδα. Για να γίνεται 

κατανοητή η εκάστοτε σημασία τους είναι απαραίτητος ο ακριβής καθορισμός της 

όψης τους. Συντακτικά στοιχεία αυτής της ανάλυσης είναι η μορφή, η φωτεινότητα, 

το χρώμα, η ύλη και η κίνηση. Προϋπόθεση για τον ειδικότερο προσδιορισμό τους 

είναι η γνώση της βασικής σύστασης των οπτικών σημείων, π.χ. το συντακτικό στοι-

χεία της μορφής, είναι η ποιότητά της (στρογγυλή, γωνιώδης κ.λπ.), η οριοθέτησή της 

(οξεία περίμετρος κ.λπ.), η διάσταση (γραμμή-όγκος), η ποσότητα (μεγάλη-μικρή) 

και η πραγματοποίησή της (σχέδιο-κολάζ). Η σχέση των σημείων μεταξύ τους καθο-

ρίζει την πληροφορία που φέρουν. Το αν έχουμε δηλαδή, ίδια, παρόμοια ή διαφορετι-

κά στοιχεία σε έναν πίνακα δεν αφορά μόνο τη μορφολογία αλλά και το μήνυμα ολό-

κληρης της εικόνας. Τα σημεία ως φορείς πληροφοριών προϋποθέτουν σημασιολογι-

κά πλέγματα. Η γνώση αυτών δεν μπορεί να υφίσταται αν αγνοούμε τα συμφραζόμε-

νά τους (σημαντική). Τα σημεία πάντα καθορίζονται από έναν σκοπό και οι εικόνες 

σπανίως προκύπτουν τυχαία (πραγματιστική). Τα σημεία ποτέ δεν υπάρχουν από μό-

να τους. Εκπροσωπούν πάντα κάτι άλλο. Η σιγματική μέθοδος εξετάζει τη σχέση του 

σημείου με το αντικείμενο που περιγράφει και το είδος των αντικειμένων με τα οποία 

έχουμε να κάνουμε κάθε φορά. Η συντακτική μέθοδος αντιστοιχεί στη δομική ανά-

λυση (ασχολείται με τα ποσοτικά δεδομένα των σημείων μόνο στο βαθμό που αυτά 

έχουν μια σημασία επικοινωνιακή). Η σημαντική και η σιγματική έχουν αντιστοιχίες 

με τη εικονογραφία και την εικονολογία, όπως και η πραγματιστική με την κοινωνιο-

λογία της τέχνης (η σημαντική μέθοδος πρέπει να συμπληρώνεται από τη σιγματική, 

αφού η αποκωδικοποίηση των νέων σημείων προϋποθέτει τον προσδιορισμό πραγμα-

τικών συνθηκών). Τα συμφραζόμενα εξαρτώνται από τον ερμηνευτή και το αξιολογι-

κό του σύστημα. Πρέπει τα αποτελέσματα της σημειωτικής και της σιγματικής ανά-

λυσης να είναι διαφανή και επαληθεύσιμα. Η ερμηνεία ενυπάρχει στην τέχνη και εκ-

δηλώνεται με τη σύνθεση των μορφών οι οποίες είναι φορείς μηνυμάτων. (Belting, 

1995). 

Η προσέγγιση των έργων τέχνης στην εκπαίδευση 

Η γνώση των εικαστικών στοιχείων, καθίσταται αναγκαία, γιατί βοηθάει το παιδί να 

αιτιολογήσει μια εικόνα, το παροτρύνει στη δημιουργία δικών του οπτικών μηνυμά-

των, ασκώντας την αντίληψη, τη μνήμη (Μαγουλιώτης, 1994) και την κριτική του 

ικανότητα. Σύμφωνα με τον Fowler (1996), όταν τα παιδιά καλούνται να «αναγνώ-

σουν» ένα έργο τέχνης, εμπλέκονται σε μια ευχάριστη διαδικασία και ανακαλύπτουν 

τη γνώση από μέσα (εντός τους) προς τα έξω. Ταξιδεύουν μέσα στο έργο τέχνης και 

ανακαλύπτουν το δικό τους κόσμο. Μαθαίνουν να σκέφτονται και αποκτούν τις ικα-

νότητες της αυτοδιόρθωσης και της αυτοκριτικής. Όταν τα παιδιά καλούνται να συμ-

μετέχουν στη διαδικασία προσέγγισης ενός έργου τέχνης: α. Εξασκούνται στην προ-

σεκτική παρατήρηση και ανακαλύπτουν ποικίλες λεπτομέρειες σε μια εικόνα. β. 

Προβληματίζονται, αναζητούν απαντήσεις και αποκτούν κριτική σκέψη (Efland 

2002), γ. Έρχονται σε επαφή με τον περιγραφικό λόγο εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό 
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τους σε εικαστικούς και επιστημονικούς όρους (Eisner 2002), δ. Γνωρίζουν έργα τέ-

χνης, μορφές τέχνης και καλλιτέχνες και αποκτούν σιγά-σιγά εικαστική παιδεία και 

πολιτιστική κουλτούρα. ε. Αποκτούν υπομονή και εγκράτεια ακολουθώντας και ε-

φαρμόζοντας κανόνες και μια συγκεκριμένη πορεία δράσης και στ. Αποκτούν καλλι-

τεχνικές εμπειρίες και επιστημονικές γνώσεις. Προσεγγίζοντας ένα έργο τέχνης, το 

παιδί, άλλοτε ως δημιουργός και άλλοτε ως θεατής, χρησιμοποιεί την εικαστική 

γλώσσα που την αποτελούν τα εικαστικά και μορφικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, 

σχήμα, μορφή, φως, τόνος, υφή και διάστημα) και αρχές του design (σύνθεση, θέμα, 

χώρος, χρόνος, επανάληψη, ύφος) που είναι οργανωμένα κατάλληλα σε κάθε εικόνα 

με στόχο την αποτύπωση σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων του δημιουργού της. 

Ένα έργο τέχνης προκαλεί τη συζήτηση και τον προβληματισμό, αναπτύσσει τη φα-

ντασία, καλλιεργεί την κριτική σκέψη, κινητοποιεί τις δράσεις των παιδιών, κι ως εκ 

τούτου, κατέχει πρωτεύουσα θέση μέσα σε κάθε εικαστική μας δραστηριότητα 

(Zeissner, 1987). Εισχωρώντας στον κόσμο της δημιουργίας των εικαστικών τεχνών, 

το παιδί αναπτύσσει κάποιες ικανότητες (παρατηρητικότητα, οπτική αντίληψη, φαντα-

σία, λεπτή κινητικότητα), αποκτά εμπειρίες και ανακαλύπτει μια ποικιλομορφία τρό-

πων έκφρασης, από τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή με τα υλικά και τα εργαλεία, 

αλλά και από την παρατήρηση των πραγμάτων και των γεγονότων. Η ανίχνευση της 

ιστορίας της τέχνης προσφέρει γνώσεις κατασκευής και λειτουργίας των έργων τέ-

χνης κ.ά. Σημαντικές επίσης είναι και οι γνώσεις που αποκτά το παιδί στον τομέα των 

επιστημών μέσα από την Τέχνη. Με τη βοήθεια αυτών και τους πειραματισμούς ως 

προς τη χρήση τους, κάθε παιδί ανακαλύπτει το δικό του μοναδικό τρόπο έκφρασης 

(Matisse, 1972). 

Οι μεθοδολογικές προτάσεις είναι πολλές που κατακλύζουν την εκπαιδευτική κοινό-

τητα. Μέσα όμως από την πράξη, αποδεικνύεται ότι ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι 

αυτός που φτιάχνει τη διαφορά, αυτός ο αστάθμιστος παράγοντας, που κάθε πρόταση 

την καταδεικνύει ως μοναδική και κάθε διδασκαλία ως ανεπανάληπτη. Η ιδιαιτερότη-

τα του σχολείου είναι ότι επιτρέπει στον μαθητή να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, να 

αποκτήσει ανθρωπιστική παιδεία και ακόμα περισσότερο να συμμετάσχει στη συνε-

χώς ανανεούμενη δημιουργία του ανθρώπινου σύμπαντος. Η παιδαγωγική ιδιαιτερό-

τητα του σχολείου είναι ότι αποκαλύπτει το ανθρώπινο στοιχείο στον άνθρωπο. Η 

αισθητική αγωγή δεν προορίζεται μόνο για τα καλλιτεχνικά μαθήματα, αλλά εννοεί-

ται ως μια διαγώνια δραστηριότητα. Η ικανότητα για μια αισθητική θεώρηση του κό-

σμου μπορεί να γίνει πράξη στην εικαστική τέχνη, αλλά και στην ιστορία, στα μαθη-

ματικά, στα φιλολογικά μαθήματα κ.λπ. Συνεπώς, η καλλιτεχνική αγωγή δεν είναι 

μόνο άθροισμα των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά σκοπιμότητα καλλιτεχνι-

κής καλλιέργειας και κουλτούρας για την ένταξη στον κόσμο (Κάλας, 1977). Όταν τα 

παιδιά καλούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία προσέγγισης ενός έργου τέχνης: 1. 

Εξασκούνται στην προσεκτική παρατήρηση και ανακαλύπτουν ποικίλες λεπτομέρειες 

σε μια εικόνα.  2. Προβληματίζονται, αναζητούν απαντήσεις και αποκτούν κριτική 

σκέψη. 3. Έρχονται σε επαφή με τον περιγραφικό λόγο εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό 

τους σε εικαστικούς και μαθηματικούς όρους, 4. Γνωρίζουν έργα τέχνης, μορφές τέ-

χνης και καλλιτέχνες και αποκτούν σιγά-σιγά εικαστική παιδεία και πολιτιστική 
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κουλτούρα. 5. Αποκτούν υπομονή και εγκράτεια ακολουθώντας και εφαρμόζοντας 

κανόνες και μια συγκεκριμένη πορεία δράσης. 6. Αποκτούν καλλιτεχνικές εμπειρίες 

και επιστημονικές γνώσεις. Και όπως έλεγε και ο Matisse, και μόνο το να κοιτάς ένα 

έργο, μια εικόνα, είναι ήδη μια δημιουργική λειτουργία, η οποία απαιτεί προσπάθεια. 

Εν κατακλείδι  

Οι εικαστικές τέχνες αποτελούν έναν ιδιαίτερο τόπο στο χώρο των επιτευγμάτων του 

ανθρώπου. Αντανακλούν τη βαθιά ανάγκη του να εξερευνήσει και να κατανοήσει την 

πραγματικότητα γύρω του, να προσδιορίσει τη στάση του απέναντι σε αυτήν και να 

δώσει το στίγμα του, να συναντήσει τον εαυτό του και τους άλλους, να εκφράσει την 

ατομική και ομαδική του ταυτότητα. Συνδέονται με την ικανότητά του να στοχάζεται, 

να αισθάνεται και να δημιουργεί, αλλά και να μοιράζεται με ποικίλους τρόπους σκέ-

ψεις, συναισθήματα, βιώματα, ιδέες. Αποτελούν ταυτόχρονα έκφραση, δημιουργία, 

αναζήτηση, εμβάθυνση, ερμηνεία, αποκάλυψη, επικοινωνία, μαρτυρία (Camp, 1982). 

Η συνάντηση με την τέχνη, όχι ως επαγγελματική μαθητεία αλλά ως τόπος γενικής 

καλλιέργειας, ίσως να μην υπακούει σε μια προφανή χρησιμότητα με τη στενή έν-

νοια, έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία, στο να προσβλέπει να βοηθήσει το αναπτυσσόμε-

νο άτομο να διαμορφώσει μια αξιόλογη ζωή ως ενήλικας, ακριβώς γιατί το παρακινεί 

να ζήσει δημιουργικά το σήμερα, να το βιώσει αξιοποιώντας τις ανάγκες, τις δυνατό-

τητες και τις ευκαιρίες που προφέρονται στο παρόν. Από αυτή τη σκοπιά, η εικαστική 

παιδεία προϋποθέτει ένα περισσότερο ανοιχτό μοντέλο από όσο επιτρέπει η σημερινή 

σχολική εκπαίδευση (Πλειός, 2005). 
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Περίληψη 

Ο καθοριστικός ρόλος του έργου των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος, αναδεικνύει τη σημασία της αξιολόγησης του έργου αυ-

τού. Στην παρούσα εργασία αναλύεται το σχετικό, με την αξιολόγηση του εκπαιδευ-

τικού έργου, θεσμικό πλαίσιο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, από το 1997 μέχρι 

το 2013. Αρχικά, προσδιορίζονται οι συναφείς έννοιες και γίνεται αναφορά στους 

σκοπούς και τα είδη της αξιολόγησης. Γίνεται αναφορά σε θεμελιώδη θεσμικά κείμε-

να, καθώς και στις επικρατούσες τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί ανάλυ-

ση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ανιχνεύονται οι επιδιώξεις του νομοθέτη και α-

ποσαφηνίζεται η εφαρμογή του στην πράξη, επιχειρώντας ταυτόχρονα κριτική προ-

σέγγιση, σχετική με το κάθε νομοθέτημα ξεχωριστά και συνολικά στο τελευταίο μέ-

ρος της εργασίας.  

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό έργο, αξιολόγηση, νομοθεσία, σκοποί, κριτική 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου εφαρμόζεται, ως διαδικασία, η οποία απορ-

ρέει, τόσο από τη βασική αρχή της αναγκαιότητάς της, ως εργαλείου ανατροφοδότη-

σης συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και από την αρχή της θεωρητικής 

αναζήτησης και τεκμηρίωσης βελτιωτικών θέσεων και πρακτικών του έργου του εκ-

παιδευτικού, μέσα από την παροχή κινήτρων (Αναστασίου, 2014). Με την εργασία 

αυτή επιχειρείται η μελέτη του θεσμικού πλαισίου, που επηρεάζει την εφαρμογή της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του έργου τους στην Ελλάδα, από το 1997 μέχρι 

το 2013, χρονολογία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ το πιο πρόσφατο σχετικό νομο-

θέτημα.  
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Ως εκπαιδευτικό σύστημα νοείται το κυρίαρχο πλαίσιο λειτουργίας όλων των βαθμί-

δων της εκπαίδευσης. Κύρια λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η 

παροχή εκπαιδευτικού έργου, το οποίο αφορά στο σύνολο ενεργειών και προσπα-

θειών, προκειμένου να εκτελεστεί/επιτευχθεί ορισμένη εργασία στο χώρο του σχολεί-

ου, καθως και το αποτέλεσμα/προϊόν της λειτουργίας της. Το έργο αυτό πραγματο-

ποιείται σε τρία αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα: 1) εκπαιδευτικού συστήματος, 2) σχολι-

κής μονάδας και 3) σχολικής τάξης. Ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου νοείται 

η με επιστημονική τεχνογνωσία και μεθοδολογία αποτίμηση της λειτουργικότητας 

και αποτελεσματικότητας όλων των παραμέτρων του παρεχόμενου εκπαιδευτικού 

έργου (Μαντάς, Ταβουλάρη, & Δαλαβίκας, 2009). 

Στη χώρα μας, η αξιολόγηση συνδέεται με το θεσμό του Επιθεωρητή, που καθιερώ-

θηκε το 1834. Αρμοδιότητές του ήταν η εποπτεία, η καθοδήγηση, καθώς και η οργά-

νωση και διοίκηση των σχολείων. Το 1982 καθιερώνεται ο θεσμός του Σχολικού 

Συμβούλου, με ρόλο επιστημονικό, παιδαγωγικό και συμβουλευτικό. Καθήκον του 

είναι και η συμμετοχή του σε διαδικασίες αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού 

(Σαΐτη, 2011). Ενώ στις δεκαετίες 1990 και 2000 το εκπαιδευτικό σύστημα το χαρα-

κτήριζε ο συγκεντρωτισμός και η γραφειοκρατία (Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σο-

φού, & Τσάφος 2007 Κατσαρός, 2008), σήμερα, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου αποτελεί βασική προτεραιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.  

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου (Ν.) 

2986/2002, αποσκοπεί στη βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου  των συ-

ντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σαΐτης, 2008, όπ. αναφ. στο Σαΐτη, 2011, 

σελ. 22). Επιπλέον, επιδιώκεται «η συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτικής μέσα 

στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η επιτάχυνση της υλοποίησης 

του εκπαιδευτικού προγράμματος, η άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας μεταξύ 

των διαφόρων σχολικών μονάδων, η μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, η τα-

χύτερη μετάδοση των πληροφοριών, η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολι-

κών μονάδων, η επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος, η απο-

τίμηση των προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας για τη βελτίωση του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος» (Υ-

πουργική Απόφαση Δ2/1938/26-2-1998, όπ. αναφ. στο Σαΐτη, 2011, σελ.22).  

Τα είδη της αξιολόγησης αφορούν σε: 1) Διαμορφωτική αξιολόγηση, που αποτελεί τη 

σημαντικότερη μορφή και αποσκοπεί στην ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού ε-

παγγέλματος και της μάθησης, στην καθοδήγηση και παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας 

στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο συντονισμό και βελτίωση του διδακτικού έργου, 

και στη βελτίωση της επικοινωνίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων, 

η οποία μορφή αξιολόγησης καθίσταται πιο αποτελεσματική μέσα από μια συνεργα-

τική και αναπτυξιακή διαδικασία (Πασιαρδής, 1996). 2) Συγκριτική/τελική, ο ρόλος 

της οποίας είναι η άσκηση κριτικής στην ποιότητα της απόδοσης των εκπαιδευτικών 

και ακολουθεί τη διαμορφωτική (ό.π., 1996). 3) Κριτηριακή, που διενεργείται, για 

σκοπούς μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών ή για επιλογή σχολείων με συγκεκριμένα 
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χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική, όπου η πρώτη 

πραγματοποιείται από τους ίδιους τους παράγοντες της σχολικής μονάδας, ενώ η δεύ-

τερη πραγματοποιείται από φορείς, που τοποθετούνται εκτός σχολείου (Σολομών, 

1999).  

Η γενικότερη τάση που διαμορφώνεται στην Ε.Ε. επιτάσσει αποκέντρωση στην οργά-

νωση και λειτουργία των σχολείων. H διαδικασία αξιολόγησης μετακινείται από τα 

πρόσωπα στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, δημιουργώντας μία αλληλοσυσχέ-

τιση εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης (Ξωχέλλης, 2006). 

Θεσμικό πλαίσιο: Νομοθετικές επιδιώξεις, εφαρμογή, κριτική προσέγγιση 

Με το Ν. 2525/1997 ρυθμίζονται θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση διακρίνεται σε εσω-

τερική και εξωτερική. Η εσωτερική ασκείται από τους: Διευθυντές των σχολικών μο-

νάδων, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων και τους Σχολικούς Συμβού-

λους. Η εξωτερική αξιολόγηση ασκείται από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών 

(Σ.Μ.Α.), που απαρτίζεται από άτομα με εμπειρία στην οργάνωση, διοίκηση και λει-

τουργία της εκπαίδευσης, στη θεωρία και τη μεθοδολογία της αξιολόγησης και με 

δωδεκαετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία Κατά την αξιολόγηση, εκτιμάται η 

επάρκεια των εκπαιδευτικών και η απόδοση των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με το 

άρθρο 8, παρ. 4, περ. ζ, «για την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό των μελών 

του Σ.Μ.Α. και των Σχολικών Συμβούλων συνιστάται Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολι-

κής Μονάδας (Ε.Α.Σ.Μ.) με θητεία [...]». Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 4, περ. θ, 

«για την μονιμοποίηση, την εξέλιξη και την επιλογή σε θέσεις στελεχών της εκπαί-

δευσης, απαιτείται προηγούμενη έκθεση των μονίμων αξιολογητών. Κατά τη σύνταξη 

της τελικής έκθεσης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τους μόνιμους αξιολογητές 

λαμβάνονται υπόψη και οι εκθέσεις της εσωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτι-

κών». Τέλος, στο άρθρο 9 προβλέπεται η ίδρυση δεκατριών (13) Κέντρων Στήριξης 

του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), ένα σε κάθε Περιφέρεια, με έργο τη 

συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, που διευκολύνουν την αποτίμηση του εκπαιδευ-

τικού έργου και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευσης.  

Με την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) Δ2/1938/26-2-1998 του Υπουργού Εθνικής Παι-

δείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκαν ζητήματα που αφορούσαν στη  συγκρότηση, 

σύνθεση, οργάνωση, λειτουργία και θητεία της Ε.Α.Σ.Μ., η διοικητική υποστήριξη 

του Σ.Μ.Α., τα ειδικότερα καθήκοντα των αξιολογητών και των μελών της Ε.Α.Σ.Μ., 

η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, καθώς και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια που κρίθηκε αναγκαία. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του έργου του 

εκπαιδευτικού περιέχουν περιγραφικό μέρος και αριθμητικό προσδιορισμό των στοι-

χείων της αξιολόγησης.  

Με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 140/1998 καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία 

μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
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θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης, καθώς και οι εγγυήσεις που παρέχονται στους αξιολο-

γούμενους, σε σχέση με τις εκθέσεις αξιολόγησης (π.χ. έκθεση προσωπικής αυτοα-

ξιολόγησης). Βασική επιδίωξη του νομοθέτη, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του 

Ν. 2525/1997, είναι η ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης, τόσο του εκ-

παιδευτικού έργου, όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών, ώστε «να δημιουργήσουμε 

μια νέα εθνική εκπαιδευτική βάση, με ισχυρά διεθνή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 

ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων και της λεκάνης της Μεσογείου» (Βουλή των Ελ-

λήνων, 1997, σελ.1). Κύριοι άξονες του Ν. 2525/1997 είναι: 1) Οι αρχές της Δημο-

κρατίας, 2) η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, 3) η ανθρωπιστική παιδεία, η καλλιέργεια 

της ελληνικής γλώσσας, η γνώση της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης του λαού 

μας, η βίωση των διαχρονικών αξιών του ανθρώπου, 4) η αποδοχή του «άλλου», μέσα 

σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, 5) η προστασία του περιβάλλοντος και 6) η ανά-

πτυξη σύγχρονων αναγκαίων δεξιοτήτων (ό.π., 1997).  

Οι διατάξεις του Ν. 2525/1997 δεν εφαρμόστηκαν τελικά στην πράξη, λόγω των έ-

ντονων αντιδράσεων των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών, φοβούμενοι 

τον «πειθαρχικό-τιμωρητικό» του χαρακτήρα. Από κριτικής άποψης, δεν διατυπώνε-

ται καμιά συγκεκριμένη πρόταση σύνδεσης της αξιολογικής διαδικασίας με την επαγ-

γελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (Χαραλάμπους & Γκανάκας, όπ. αναφ. στο 

Ζουγανέλη κ.ά., 2007) και, ως εκ τούτου, προκύπτει, ξανά, ο γραφειοκρατικός και 

διοικητικός χαρακτήρας του συστήματος. 

Με το Ν. 2986/2002 καθορίζεται ο  τρόπος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και 

των εκπαιδευτικών. Σκοπός του είναι «η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων 

των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδα-

γωγικής επικοινωνίας και σχέσης με τους μαθητές», μέσα από την ανατροφοδότηση. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ανατίθεται στο Κέ-

ντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), που αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή 

προτύπων δεικτών και κριτηρίων, για τη δυναμική αποτύπωση της κατάστασης, και 

στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), που αναλαμβάνει την Αξιολόγηση του εκπαιδευ-

τικού έργου και των εκπαιδευτικών. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης Ομάδων 

Εργασίας, αποτελούμενες από ειδικούς, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμά-

των.  

Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι: 1) η ενίσχυση της αυτογνωσίας 

τους, 2) ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοσή τους, 3) η βελτίωση 

της προσφοράς τους στο μαθητή, 4) η επισήμανση των αδυναμιών τους, 5) η ικανο-

ποίησή τους, από την αναγνώριση του έργου τους, και η παροχή κινήτρων, 6) η δια-

πίστωση των αναγκών επιμόρφωσής τους και 7) η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσε-

βασμού και εμπιστοσύνης. - Αυξάνονται οι θέσεις Παρέδρων, επί θητεία, του Π.Ι. Η 

αξιολόγηση αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης, είναι περιοδική και διενεργείται με ατομικές εκθέσεις και από 

συγκεκριμένους αξιολογητές. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την έκδοση υπουργι-

κών αποφάσεων, με τις οποίες: 1) Ρυθμίζονται επί μέρους θέματα, που αναφέρονται 
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στην αξιολόγηση των διευθυντών Γραφείων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 2) Συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές ενστάσεων, οι 

οποίες κρίνουν τις ενστάσεις του αξιολογούμενου προσωπικού. Βασική επιδίωξη του 

νομοθέτη, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 2986/2002, «είναι ο μετασχη-

ματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να μορφώνει υπεύθυνους, δημοκρατι-

κούς και σκεπτόμενους πολίτες, να συλλαμβάνει τη δυναμική της οικονομίας, να ε-

πενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και να απορροφά τις ραγδαίες οικονομικές και κοι-

νωνικές αλλαγές (Ίκκου, 2003). 

Ο νομοθέτης θεώρησε ότι ο αυτός ο νόμος θα συμβάλει στην αξιολόγηση του εκπαι-

δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και στην εφαρμογή συστήματος αξιο-

λόγησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την 

ανατροφοδότηση. Επιχειρείται μια πολύπλευρη προσέγγιση και συνολική αποτίμηση 

του εκπαιδευτικού έργου. Αρχικά, σκοπείται η διάγνωση του παρεχόμενου επιπέδου 

εκπαίδευσης, σε όλες τις σχολικές μονάδες, η συγκεκριμενοποίηση των προβλήματων 

και, έπειτα, η πραγματοποίηση παρεμβάσεων βελτιωτικού χαρακτήρα. Σε επίπεδο 

εφαρμογής, η αντιπαιδαγωγική εμπειρία του Επιθεωρητισμού αλλά και ο μη σαφής 

προσδιορισμός του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ανέστει-

λαν για άλλη μία φορά την εφαρμογή στην πράξη του νομοθετήματος αυτού. Από 

κριτικής άποψης, είναι χαρακτηριστικό, ότι φορέας της αξιολόγησης του εκπαιδευτι-

κού είναι ο Σχολικός Σύμβουλος και ο Διευθυντής, ενώ αφαιρείται το κριτήριο του 

ήθους, το οποίο ταυτιζόταν, συχνά, με τα κοινωνικά και πολιτικά φρονήματα του εκ-

παιδευτικού. Ωστόσο, η αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος παραμένει σε 

αριθμητικές κλίμακες και η αξιοποίηση των αξιολογικών εκθέσεων προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.  

Με το Π.Δ. 152/2013 αξιολογούνται όλα τα στελέχη των κεντρικών και περιφερεια-

κών υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί αυτών. Κύριος σκοπός 

της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και διοικητικού 

έργου, μέσω της άμεσης σύνδεσης, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοι-

νωνίας. Ανάλογα με τη φύση του έργου, που αξιολογείται, η αξιολόγηση διακρίνεται 

σε εκπαιδευτική και διοικητική. Ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας αξιολογεί τους 

εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο διοικητικό, στην κατηγορία της επαγγελματικής συνέ-

πειας και επάρκειας, ενώ οι Σχολικοί Σύμβουλοι, σε επίπεδο εκπαιδευτικό, στις κατη-

γορίες: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον, Σχεδιασμός, Προγραμματισμός - Προετοιμασία 

της διδασκαλίας, Αξιολόγηση των μαθητών, Επαγγελματική και Επιστημονική ανά-

πτυξη. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται στο σύνολό του, καθώς και ξεχωρι-

στά, για κάθε κατηγορία κριτήριων.  

Βασικό εργαλείο της αξιολόγησης αποτελούν οι ρουμπρίκες, μια καινοτόμα και δυ-

ναμική τεχνική αξιολόγησης της επίδοσης των εργαζομένων, που χρησιμοποιείται 

στη διεθνή και εγχώρια πρακτική. Πρόκειται για ένα είδος περιγραφικής αξιολόγη-

σης, βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας, η οποία χα-

ρακτηρίζεται από συνοπτικότητα και αναλυτικότητα. Η αποτύπωση της αξιολόγησης 
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γίνεται με τη χρήση μιας τετράβαθμης ποιοτικής κλίμακας και μιας εκατοντάβαθμης 

αριθμητικής κλίμακας (Παπαδόπουλος, 2015).  

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται μία τουλάχιστον φορά ανά τριετία, εντός 

συνεχούς χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες. Υπάρχει το δικαί-

ωμα της ένστασης, κατά της αξιολογικής έκθεσης, και της επιμόρφωσης, για τους εκ-

παιδευτικούς που κριθούν ανεπαρκείς. Η δημοσίευση του Σχεδίου του Π.Δ., καθώς 

και η θεσμοποίηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προκάλεσαν ποικίλες αντιδρά-

σεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Η αντίθεση των εκπαιδευτικών επικεντρώθηκε στην 

έλλειψη της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού τους έργου, της προσωπικής τους 

ανάπτυξης και στην σύνδεση της αξιολόγησης με τιμωρίες, απολύσεις και χειραγώ-

γηση, καθιστώντας αναγκαία την επανέναρξη του διαλόγου με το Υ.ΠΑΙ.Θ, με την 

προϋπόθεση να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και σαφήνεια, ώστε να αποτε-

λέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστή-

ματος. Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, με την εφαρμογή μιας 

μετα-αξιολόγησης (συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης), η οποία 

θα αποσκοπούσε στη βελτίωση της σχολικής μονάδας, μέσω της αυτοαξιολόγησης, 

και στη διασφάλιση της ποιότητας της εσωτερικής αξιολόγησης, μέσω της εξωτερι-

κής αξιολόγησης.  Η μετα-αξιολόγηση θα μπορούσε να συνδυαστεί και με μια προ-

σαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα δεδομένα του 

Π.Δ., με αποτέλεσμα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών, απέναντι 

στους αξιολογητές και σε όλη την διαδικασία της αξιολόγησης (Αναστασίου, 2014). 

Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας από την 

Πολιτεία, τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους συνδικαλιστικούς φορείς, όπως επίσης 

και η κατάλληλη προετοιμασία των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, για 

τους σκοπούς, την εφαρμογή και τη χρήση της (Παπαδόπουλος, 2015). Καθώς το 

Π.Δ. έχει ερμηνευτεί ως μηχανισμός σύνδεσης των αποτελεσμάτων της ατομικής α-

ξιολόγησης με τις ποσοστώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ν. 4024/2011, η 

τροποποίηση του παραπάνω άρθρου είναι απαραίτητη, στοχεύοντας στην αλλαγή  της 

γνώμης και την αποδοχή από όλους τους εμπλεκομένους της διαδικασίας αυτής.  

Αναφορικά με το πλαίσιο εφαρμογής, η διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών της 

εκπαίδευσης ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014, εξελίχθηκε ομαλά και ολοκληρώθηκε 

τον Οκτώβριο του 2014. Τότε ξεκίνησε και η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχο-

λικών μονάδων, η οποία περιορίστηκε στο 50% των δεικτών, που προέβλεπε το Π.Δ. 

Το Υπουργείο ανέβαλε, συνεχώς, την καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης και, τε-

λικά, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί, με τις εκλογές του Ιανουαρίου του 

2015, η νέα πολιτική ηγεσία αποφάσισε την αναστολή της (ΑΔΙΠΠΔΕ, 2015). 

Από κριτικής άποψης, το ΠΔ 152/2013 μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο ενδελεχής και 

βασισμένη σε εμπειρικά δεδομένα νομοθετική προσπάθεια αξιολόγησης του εκπαι-

δευτικού έργου, καθώς γίνεται λόγος, ακόμα, και για διαφορετική βαρύτητα των κρι-

τήριων αξιολόγησης, η οποία προσδιορίζεται με ποσοστά. Η ύπαρξη, όμως, πληθώ-

ρας στοιχείων δημιουργεί πρόβλημα στην πλήρη παρακολούθησή τους, καθιστώντας 
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την ολοκλήρωση της αξιολόγησης πολύπλοκη διαδικασία (Αναστασίου, 2014). Στο 

Π.Δ. διατηρείται το πυραμιδωτό σύστημα αξιολόγησης. Ο συγκεκριμένος τύπος δεν 

είναι ουσιαστικά ανατροφοδοτικός, λόγω έλλειψης σύνδεσης της αξιολόγησης με τη 

διδασκαλία, ως συνειδητή πράξη, και τη δυνατότητα ευρείας βελτίωσης του εκπαι-

δευτικού έργου (Παπαματθαίου, 2014). Η αξιολόγηση  αντιμετωπίζεται ως κάτι «ξε-

κομμένο» από το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, αγνοώντας ότι στην Ελλάδα οι 

σχολικές τάξεις δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ομοιομορφίας και, γενικότερα, πα-

ραβλέπονται οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, οι οποίες διαμορφώνουν 

διαφορετικές συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών και αξιολόγησης των εκπαιδευτι-

κών (Καββαδίας, 2013). Οι αξιολογικές διακρίσεις του Π.Δ. είναι αφηρημένες και 

αποκομμένες από τη συνεκτική παιδαγωγική θεωρία για τον εκπαιδευτικό, τους μα-

θητές και την κοινωνία, αποκλίνοντας από τον αρχικό στόχο που αφορά στη βελτίω-

ση της ποιότητας της εκπαίδευσης (Καλημερίδης, 2013). 

Κριτική αποτίμηση του θεσμικού πλαισίου 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε μια συνολική, όσο και συνοπτική, 

προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, από το 1997 μέχρι το 2013. Πιο συγκε-

κριμένα, το θεσμικό αυτό πλαίσιο αφορά σε δύο Νόμους και ένα Προεδρικό Διάταγ-

μα.  

Αρχικά παρατηρείται ότι, η αξιολόγηση έχει προσανατολισμό είτε ελεγκτικό είτε α-

νατροφοδοτικό. Οι δύο Νόμοι δεν εφαρμόστηκαν τελικά στην πράξη, λόγω αντιδρά-

σεων (Ζουγανέλη κ.ά., 2007). Όσοι ήταν αντίθετοι υποστήριζαν πως θα αποτελέσει 

μοχλό, για την άσκηση προσωπικού ελέγχου του εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας, γενικότερα. Αντίθετα, ζητούσαν να τεθούν θέματα, που αφορούν 

τους στόχους της αξιολόγησης, τους φορείς, τα κριτήρια, τις μεθόδους που θα χρησι-

μοποιηθούν, για να προσδώσουν στην αξιολόγηση ακρίβεια, εγκυρότητα και αξιοπι-

στία και να συζητηθεί ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών. Τα συνδι-

καλιστικά όργανα ήταν αντίθετα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και πρότειναν 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και την οργάνωση του προγραμμα-

τισμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, πε-

ριφέρειας και κράτους, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων, της κεντρι-

κής διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης (ό.π., 2007). Βασικό αίτημά 

τους ήταν, η αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση 

και ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου, και όχι για τη βαθμολογική και μι-

σθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.  

Στις 12-2-2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών απευθύνουν 

στα κράτη – μέλη «Σύσταση για Ευρωπαϊκή συνεργασία για την Αξιολόγηση Ποιό-

τητας στη Σχολική Εκπαίδευση», όπου τονίζεται η σχέση ανάμεσα στην εσωτερική 

και εξωτερική αξιολόγηση (ό.π., 2007).  
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Η πιο πρόσφατη θεσμική παρέμβαση, που επιχειρήθηκε με το Π.Δ. 152/2013, σε συν-

δυασμό με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, συνιστά ένα πλαίσιο αξιολό-

γησης του εκπαιδευτικού έργου, που συνάδει με την παραπάνω σύσταση. Ωστόσο, η 

πολιτική συγκυρία δεν ήταν ευνοϊκή, για την πλήρη εφαρμογή του, και, ως εκ τούτου, 

οποιαδήποτε αποτίμηση θα ήταν υποκειμενική.     

Συμπερασματικά, η εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευ-

τικό σύστημα θα είχε αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον θα λάμβανε υπόψη 

τις παραμέτρους εκείνες, που διαμορφώνουν συνθήκες φοβικού κλίματος και έλλει-

ψης εμπιστοσύνης, έναντι της όλης διαδικασίας, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί 

διαμορφωτικά και βελτιωτικά, τόσο για την προσωπική-επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, όσο και για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μο-

νάδας. 
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Περίληψη  

Την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, η αριστερά επιχείρησε να ασκήσει εξουσία σε 

μέρος της ελληνικής επικράτειας που κατείχε και προέβη στη λειτουργία πολιτειακών  

θεσμών, ανάμεσά τους και εκπαιδευτικών. Η έλλειψη δασκάλων στην περιοχή της 

Αρκαδίας που κατείχε ο Δημοκρατικός Στρατός οδήγησε τους εκπρόσωπους της 

Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης στην Πελοπόννησο στη σύσταση Διδασκα-

λείου με σκοπό την ταχύρυθμη εκπαίδευση δασκάλων για τη στελέχωση των σχολεί-

ων. Το ίδρυμα λειτούργησε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για σύντομο 

χρονικό διάστημα, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1948. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικές του δράσεις 

διαπνέονταν από τις απόψεις που είχε η ελληνική αριστερά για την εκπαίδευση και 

εμφορούνταν από τις βασικές αρχές της μαρξιστικής παιδαγωγικής. Στόχος τους ήταν 

να διαμορφώσουν τον νέο τύπου εκπαιδευτικού/καθοδηγητή που θα γινόταν κήρυκας 

των μαρξιστικών ιδανικών και θα αντιστοιχούσε στην κοινωνία που ευαγγελίζονταν 

το ΚΚΕ. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Μαρξιστική παιδαγωγική, ΚΚΕ, λαϊκή παιδεία, Λαϊκό Διδασκαλεί-

ο. 

Μαρξιστική παιδαγωγική 

Σύμφωνα με τον διαλεκτικό υλισμό, στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ο εκπαι-

δευτικός θεσμός όπως και οι υπόλοιποι θεσμοί της κοινωνικής οργάνωσης δεν είναι 

φυσικός και αμετάβλητος, αλλά δοσμένος και κατασκευασμένος εντός του  οικονομι-

κού και κοινωνικού πλαισίου (Lamb, 2015:15). Είναι δηλαδή προσδιορισμένος ταξι-

κά ώστε να επιτελεί μια διπλή λειτουργία. Από τη μια μεριά επικουρεί στην αναπαρα-

γωγή της ταξικής κοινωνίας προετοιμάζοντας μια υπάκουη και πειθαρχημένη εργατι-

κή δύναμη, ενώ από την άλλη συμβάλει στη διάδοση της κυρίαρχης ιδεολογίας (Sta-

bles, 2011:119). Οι δύο λειτουργίες κατατείνουν προς τον ίδιο στόχο, να προσανατο-

λίσουν τους εκπαιδευόμενους προς συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις που θα αναπα-

ράγουν τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας (Μηλιός, 1993:13-16). Η αγωγή στην 

αστική κοινωνία είναι ταυτόχρονα ταξική και ατομιστική θεραπεύοντας τον άνθρω-

πο-άτομο και μορφώνοντάς τον για τον εαυτό του, έξω από την κοινωνία με σκοπό να 

αποσπαστεί από αυτή (Παπαμαύρος, 1961:141). 
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Στον σοσιαλισμό αντίθετα, ο άνθρωπος συλλαμβάνεται σε μια πολυδιάστατη μορφή 

συνδυάζοντας τη θεωρητική με την επιστημονική κατάρτηση την οποία θέτει στην 

υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου (Gutek, 1995:291). Το καθήκον της διαμόρφωσης 

του νέου αυτού ανθρώπου το επωμίζεται η εκπαίδευση. Αυτή αποτελεί πολιτειακή 

υπόθεση, οφείλει να είναι καθολική και δωρεάν, χωρίς διακρίσεις φύλου και κοινωνι-

κής τάξης. Η εκπαίδευση αναμορφώνεται κυρίως μέσα από την ένωση της επιστήμης 

με την παραγωγή προκειμένου να διαμορφωθεί ο νέος τύπος υποκειμένου που θα 

συνδέεται με την προοπτική της χειραφέτησης του ίδιου και της κοινωνίας (ΠΜ, 

1949:6). Το σοσιαλιστικό κράτος με την κατάλληλη αγωγή θα προετοιμάσει μορφω-

μένους ανθρώπους, που θα δημιουργήσουν τη σοσιαλιστική κοινωνία. Οι άνθρωποι 

αυτοί δεν θα είναι σαν αυτούς που προετοιμάζει η αστική παιδαγωγική, ατομιστικά 

μορφωμένοι, αλλά θα είναι ομαδικά, κολλεκτιβιστικά μορφωμένοι (Makarenko, 

1965:14). Βασική αρχή της σοσιαλιστικής παιδαγωγικής είναι η κυριαρχία του ομα-

δικού πνεύματος όπου οι σκοποί της ζωής και της δράσης αποβλέπουν στην πρόοδο 

της κοινωνίας και όχι μονάχα στο ατομικό καλό (Παπαμαύρος, 1961:142). 

Στη σοσιαλιστική εκπαίδευση αλλάζει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς βασικό 

του καθήκον είναι, εκτός από τη μόρφωση των μαθητών με τη στενή έννοια της με-

τάδοσης γνώσεων, να συμβάλει στην αγωγή και στη διάπλαση του χαρακτήρα τους 

στη βάση της διαμόρφωσης του νέου τύπου ανθρώπου. Έναν τέτοιον δάσκαλο θα 

πρέπει να τον διακατέχει θεωρητική και πρακτική κατάρτηση, συνείδηση και δράση 

(Haynes, Gale & Parker, 2015:31). Ταυτόχρονα όμως, η αγάπη για τους συνανθρώ-

πους του και το συντροφικό πνεύμα (ΠΜ, 1949:7).  

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας το 

1918 αποτυπώθηκαν και συμπυκνώθηκαν όλες οι επιμέρους απόψεις των Ελλήνων 

σοσιαλιστών αλλά και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς (Το ΚΚΕ, 1974:9). Συνεπίκουροι 

σε αυτές  ήρθαν οι προτάσεις του «νέου» Εκπαιδευτικού Ομίλου, ο οποίος συνδύαζε 

την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με την κοινωνική αλλαγή (Τζήκα, 2011:152). Την 

περίοδο της κατοχής, παράλληλα με την ενδυνάμωση και ανάπτυξη του αριστερού 

κινήματος, στο Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας διατυπώθηκαν οι κλασικές μαρξιστικές 

θέσεις για την παιδεία της μελλοντικής ελεύθερης Πολιτείας, (Τερζής, 2010:330). Το 

Σχέδιο ασχολήθηκε και με την εκπαίδευση των δασκάλων (Ευαγγελόπουλος, 

1999:202), προβλέποντας ανώτατη παιδαγωγική μόρφωση, υποχρεωτική μετεκπαί-

δευση, εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό, συμμετοχές σε εκπαιδευτικά συνέδρια 

και  δίκαιο μισθολόγιο (ΕΜ, 1966:19). Οραματίζονταν τη δημιουργία  πολύπλευρα 

μορφωμένων εκπαιδευτικών, αφιερωμένων «στην πρόοδο και ανύψωση του ελληνικού 

λαού» (Τζανή & Παμουκτσόγλου, 1998:141). 

Η λαϊκή παιδεία 

Την περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1947-49), το ΚΚΕ επιχείρησε να ασκήσει εξου-

σία σε μέρος της ελληνικής επικράτειας που κατείχε προβαίνοντας στη λειτουργία 

πολιτειακών θεσμών, ανάμεσά τους και εκπαιδευτικών (Καμαρινός, 2000:387). Η 

άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής αποσκοπούσε σε πρώτο επίπεδο να ενημερωθεί η 
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κοινή γνώμη για τις απόψεις και τις επιδιώξεις της και σε δεύτερο να καταστήσει δυ-

νατή την πραγματοποίησή τους (Δήμου, 2005:12).  

Στην πράξη αρ.2, 23/12/1947, της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ)  

αναφέρονταν ότι επιδίωξή της ήταν: «να κυβερνήσει τη χώρα πάνω σε λαϊκές δημο-

κρατικές βάσεις παίρνοντας όλα τα μέτρα για την ανάπτυξη των λαϊκόδημοκρατικών 

θεσμών … και της λαϊκής παιδείας» (Μαργαρίτης, 2000:356). Με την πράξη αρ.5 η 

ΠΔΚ αποφάσισε να τεθούν «στις απελευθερωμένες περιοχές οι βάσεις για μια λαϊκή 

εκπαίδευση προσιτή σε όλα τα παιδιά του λαού, στοιχειώδη υποχρεωτική εξάχρονη εκ-

παίδευση, οργάνωση σχολείου σε κάθε χωριό», ενώ το άρθρο 3 ανέφερε: «ότι σε περί-

πτωση που δεν υπάρχουν διπλωματούχοι δάσκαλοι, το λαϊκό συμβούλιο διορίζει δα-

σκάλους εκείνους που έχουν την αναγκαία μόρφωση για να διδάξουν» (Προκήρυξη, 

1947:16). Στο προσωρινό αναλυτικό πρόγραμμα του Γενικού Αρχηγείου του Δημο-

κρατικού Στρατού (ΔΣ) αναφέρονταν: «Με το αναλυτικό πρόγραμμα επιδιώκουμε: α) 

να δώσουμε ένα δημοκρατικό περιεχόμενο στη μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των παι-

διών. β) Να απλοποιήσουμε την ύλη και τα διδασκόμενα μαθήματα, για να κατορθώ-

σουμε με τις σημερινές ελλείψεις να πετύχουμε πρακτικά και ωφέλιμα αποτελέσματα, γ) 

να βοηθήσουμε όσους δεν είναι δάσκαλοι να έχουν ένα απλό και συγκεκριμένο οδηγό 

στη δουλειά τους» (ΛΔΠ, 2016:32). 

Απόφαση και Ίδρυση 

Για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών στις περιοχές που έλεγχε ο Δημοκρατι-

κός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ) και για να αποτραπούν τα μέτρα του αντιπάλου 

της μετεγκατάστασης των «ανταρτόπληκτων» έπρεπε επιτακτικά να καλυφθούν τα 

κενά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην παιδεία. Έπρεπε δηλαδή να εξασφαλιστεί η 

συνέχεια της ζωής που ήταν σημαντικός παράγοντας για την ανατροφοδότηση και τη 

λειτουργία των αντάρτικων ομάδων, οι οποίες περνούσαν από την αρχικά παρτιζάνι-

κη δράση στην οργάνωση δομών, τακτικών στρατιωτικών ομάδων και κρατικού μη-

χανισμού (Καμαρινού, 2016:108). Σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Αρχηγείου, 

το πρώτο βήμα για την πραγμάτωση της «Λαϊκής Παιδείας» ήταν το άνοιγμα όλων 

των σχολείων και η εξεύρεση των καταλληλότερων προσώπων που θα εξασκούσαν 

το εκπαιδευτικό  επάγγελμα. Σαν δάσκαλοι προτείνονταν να χρησιμοποιηθούν επονί-

τες, μορφωμένοι αντάρτες, τραυματίες, γυναίκες κτλ που να είχαν μια στοιχειώδη 

μόρφωση (ΛΔΠ, 2016:23). Για να καλυφθούν όμως οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν ε-

παρκούσαν αυτά τα μέτρα. Έτσι  αποφασίστηκε η ίδρυση σχολής, για την εκπαίδευση 

δασκάλων που θα συμπλήρωναν τις κενές θέσεις (Παλαιολογόπουλος, 2001:94). Η 

σχολή ονομάστηκε Λαϊκό Διδασκαλείο Πελοποννήσου και ως έδρα της ορίστηκε η 

Κοντοβάζαινα Αρκαδίας. Σε περιπτώσεις όμως εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του 

εθνικού στρατού, οι σπουδαστές με τους καθηγητές τους  μετακινούνταν σε άλλα χω-

ριά της Γορτυνίας και συνέχιζαν τα μαθήματα. Τα Τρόπαια έγιναν προσωρινά η έδρα 

της σχολής, καθώς εκεί βρίσκονταν και άλλες υπηρεσίες της ΠΔΚ (Λέφας, 

1998:279).  
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Ο στόχος της λειτουργίας της Σχολής ήταν διπλός. Αφενός, η εκπαίδευση δασκάλων 

για τη στελέχωση των σχολείων και αφετέρου η μόρφωση πολιτικών καθοδηγητών 

που θα εμπέδωναν τις αριστερές ιδέες και θα ήταν ικανοί να τις μεταδώσουν στα ευ-

ρύτερα κοινωνικά στρώματα. Να γίνουν δηλαδή πολλαπλασιαστές των ιδεών του 

μαρξισμού-λενινισμού (Kalinin, 1950:41). Οι σπουδαστές θα έπρεπε να αφομοιώσουν 

τις πρωτόγνωρες γι αυτούς φιλοσοφικές, παιδαγωγικές και ιστορικές γνώσεις και α-

φού κέρδιζαν με την καλή τους συμπεριφορά την εκτίμηση και την αγάπη των κατοί-

κων να πετύχουν τη δραστηριοποίηση των πολιτικών οργανώσεων (Δημόπουλος, 

1996:27). Γι’ αυτό και προβλέπονταν ώρες ελεύθερων διαλέξεων, που αναλάμβαναν 

τα πιο έμπειρα στελέχη της επιτροπής διαφώτισης του ΔΣΠ (Μεγρέμη, 2006:35).  

Για τη φοίτηση στο ίδρυμα τέθηκαν ορισμένες προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι σπουδα-

στές έπρεπε να ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου ή τουλάχιστον μαθητές των τελευταίων 

τάξεων. Στο διδασκαλείο εισήχθησαν ακόμη και ορισμένοι μαχητές του ΔΣ, που για 

διάφορους λόγους (αναπηρίες, τραύματα, ασθένειες) δε μπορούσαν να παραμείνουν 

εκεί, αλλά και σαραντάρηδες τους οποίους ενθουσίαζε η ιδέα να γίνουν δάσκαλοι 

(Λέφας, 1998:278). Οι σπουδαστές προερχόντουσαν κυρίως από την κεντρική Πελο-

πόννησο και το πλείστον τους ήταν μαθητές των τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου 

(Παλαιολογόπουλος, 1993:18). Το Διδασκαλείο ξεκίνησε τη λειτουργία του με πολ-

λές δυσκολίες. Υπήρχε έλλειψη διδακτικών βιβλίων και το γνωστικό επίπεδο των 

σπουδαστών πιθανότατα να μην ήταν κατάλληλο για τη φοίτηση σε μια τέτοια σχολή 

(Τζήκα, 2011:109). Παράλληλα, οι συνεχείς μετακινήσεις της σχολής δεν έδιναν τη 

δυνατότητα να εφαρμόζεται απόλυτα το πρόγραμμα (Παλαιολογόπουλος, 1993:26).  

Η σχολή λειτούργησε σε δύο περιόδους που η κάθε μια είχε διάρκεια δύο περίπου 

μηνών. Η πρώτη τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1948 και η δεύτερη από τα μέσα Οκτω-

βρίου μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Από την πρώτη σειρά αποφοίτησαν 

35 σπουδαστές. Όλοι τους πήραν πτυχία και διοριστήρια και δίδαξαν για ένα τρίμηνο 

κυρίως σε χωριά της Γορτυνίας και της ορεινής Ολυμπίας μέχρι το Δεκέμβρη του 

1948 (Δημόπουλος, 1996:25). Τη δεύτερη περίοδο αποφοίτησαν 43 δάσκαλοι (Κα-

νελλόπουλος, 2012:29). Οι σπουδαστές της δεύτερης σειράς, παρ’ όλο που και αυτοί 

διορίστηκαν δεν πρόλαβαν να διδάξουν εξ’ αιτίας των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων 

του εθνικού στρατού που άρχισαν το Δεκέμβρη (Τσακαλώτος, 1948:282).  

Η οργάνωση του Διδασκαλείου ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εμφυλίου πο-

λέμου. Η σχολή αποτελούσε ανεξάρτητο τμήμα του ΔΣΠ και όλοι οι καθηγητές ήταν 

στελέχη του. Οι σπουδαστές αποτελούσαν μια διμοιρία που χωριζόταν σε τρεις ομά-

δες. Υπήρχε αντίστοιχα ο επικεφαλής διμοιρίτης και οι ομαδάρχες, ενώ τη νύχτα φύ-

λαγαν και σκοπιά. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου οι σπουδάστριες της σχολής συ-

γκρότησαν και τέταρτη ομάδα. Εκτός από τους σπουδαστές, στη σχολή υπήρχαν και 

αποσπασμένοι αντάρτες υπεύθυνοι για την επιμελητεία της (Λέφας, 1998:281).  
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Καθηγητές 

Το Διδασκαλείο στελεχώθηκε από τρεις τακτικούς καθηγητές. Τη θέση του διευθυντή 

ανέλαβε ο Πάνος Γεωργόπουλος που είχε οριστεί από την ΠΔΚ και ως εκπρόσωπος 

της Λαϊκής Παιδείας για την Πελοπόννησο. Ο Γεωργόπουλος ήταν καθηγητής φυσι-

κής αγωγής αλλά και πτυχιούχος της νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ίδιος 

δίδασκε τα μαθήματα:  α) Γυμναστική, θεωρία και ασκήσεις, β) Υγιεινή, γ) Πολιτική 

Οικονομία, δ) Λαϊκό-δημοκρατικά προβλήματα, ε) Οικονομική ανόρθωση της Ελλά-

δας, στ) Κατασκηνωτικά μαθήματα, ζ) Υπαίθρια ζωή και η) Φιλοσοφία (Δημόπουλος, 

1996:26). 

Ο δάσκαλος Γιώργης Κολλίντζας δίδασκε: α) Παιδαγωγική, β) Διδακτική και γ) Ψυ-

χολογία. Είχε επίσης την ευθύνη του πολιτιστικού τομέα και προέβαινε στην ανάλυση 

διαφόρων έργων, πεζών, θεατρικών και ποιητικών. Παρουσιάζεται ως οπαδός της 

ομαδικής εργασίας και της αντιαυταρχικής αγωγής. Σύμφωνα με σπουδάστρια  συνε-

χώς επαναλάμβανε: «χέρι που σηκώνεται να χτυπήσει παιδί, πρέπει να κόβεται». Τον 

παρουσιάζουν ως πολύ μελετηρό, ο οποίος προετοίμαζε με επιμέλεια τις διδασκαλίες 

του (Λέφας, 1998:279). Το τρίτο μέλος ήταν η δασκάλα Γωγώ Μαντά – Παπαϊωάν-

νου. Αυτή δίδαξε: α) Ιστορία, β) Ηθική, γ) Τεχνικά, δ) Ωδική και ε) Χορό. Η Μαντά 

κατείχε και τη θέση της επιθεωρήτριας των δημοτικών σχολείων της Αρκαδίας (Κα-

νελλόπουλος, 2012:30). Ως επισκέπτες καθηγητές δίδαξαν: α) ο Αντώνης Δημόπου-

λος, υπεύθυνος διαφώτισης του ΔΣΠ και συντάκτης της εφημερίδας Μωρηάς, Μαρ-

ξιστική Φιλοσοφία (Τσοτσώνης, 2004:146), β) ο Ανδρέας Μερεκούλιας, καθηγητής 

φιλόλογος, Ιστορία και Ψυχολογία και γ) ο Λυκούργος Δημόπουλος, γυμναστής, δί-

δαξε  Γυμναστική, Υγιεινή και Υπαίθρια Ζωή. Ως εγχειρίδια χρησιμοποιούνταν προ-

σωπικά βιβλία των διδασκόντων και σημειώσεις.      

Παράλληλα με το Διδασκαλείο λειτούργησε και Ελεύθερο Φροντιστήριο όπου για μία 

ώρα κάθε εβδομάδα γίνονταν διαλέξεις από διανοούμενους του ΔΣΠ πάνω σε διάφο-

ρα θέματα. Δύο από αυτές γίνανε από τον άντρα της Μαντά, Γιώργη Παπαϊωάννου. Η 

μία είχε τίτλο Τι είναι σύνταγμα και η δεύτερη Τι είναι σοσιαλισμός και εθνικοσοσια-

λισμός (Δημόπουλος, 1996:26). Επίσης ο Γεωργόπουλος και η Μαντά δίδασκαν 

στους σπουδαστές τρόπους για την αυτομόρφωσή τους. Υπήρχε μάλιστα και ένας ο-

δηγός αυτομόρφωσης που  ως  μοναδικός δανείζονταν με μεγάλη προσοχή στους 

σπουδαστές (Τζήκα, 2011:244). Για την καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού συ-

στήματος στις 28 και 29 Νοεμβρίου 1948 πραγματοποιήθηκε στο χωριό Βάχλια «Πα-

ναρκαδικό Διδασκαλικό Συνέδριο». Σε αυτό συμμετείχαν 20 δάσκαλοι, κάποιοι από 

αυτούς απόφοιτοι του Διδασκαλείου και σπουδαστές από τη δεύτερη σειρά φοίτησης 

(Παλαιολογόπουλος, 1993:40).  

Μαθήματα 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ήταν ιδιαίτερα εντατικό και θεμελιώνονταν πάνω στις 

μαρξιστικές και λενινιστικές φιλοσοφικές και ιδεολογικές αρχές (Καμαρινού, 

2016:118). Στα μαθήματα που δίνονταν η μεγαλύτερη σημασία ήταν η Παιδαγωγική 
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και η Διδακτική. Στην Παιδαγωγική διδάσκονταν: α) το νόημα της παιδείας, β) η παι-

δεία σήμερα, γ) η παιδεία στη Λαϊκή Δημοκρατία, δ) πως θα συμβάλει ο δάσκαλος 

στην επανάσταση (Καμαρινού, 2016:110). Στο μάθημα της Ιστορίας βασικό εγχειρί-

διο αποτελούσε το βιβλίο του Γιάννη Ζεύγου Σύντομη μελέτη της νεοελληνικής ιστο-

ρίας που εξέταζε τον νεοελληνικό βίο σύμφωνα με τον ιστορικό υλισμό. Στη Φιλοσο-

φία διδάσκονταν οι βασικές αρχές του μαρξισμού-λενινισμού σε αντιδιαστολή με την 

ιδεαλιστική φιλοσοφία, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Το μάθημα 

Λαϊκόδημοκρατικά Προβλήματα γίνονταν πολλές φορές με τη μορφή εισηγήσεων 

από τους σπουδαστές και ως βοήθημά του χρησιμοποιούσαν τεύχη του περιοδικού 

Ανταίος.  

Το μάθημα Οικονομική Ανόρθωση της Ελλάδας γίνονταν από σημειώσεις του Π. Γε-

ωργόπουλου και κυρίως αναφέρονταν στο πρόγραμμα παραγωγής ηλεκτρισμού (Με-

γρέμη, 2006:37). Η Υγιεινή θεωρούνταν απαραίτητο μάθημα για την αντιμετώπιση 

μεταδοτικών ασθενειών αλλά και μικροτραυματισμών. Τα Κατασκηνωτικά Μαθήμα-

τα και η Υπαίθρια Ζωή  θεωρούνταν επίσης βασικά γιατί πίστευαν ότι τα παιδιά στις 

κατασκηνώσεις μπορούσαν να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν ολόπλευρα τις δε-

ξιότητές τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από το σχολικό, ενώ παράλληλα να 

βελτιώσουν την υγεία τους. Ακόμη ήταν ένα άριστο μέσο δημιουργικής ενασχόλησής 

τους καθώς οι γονείς τους ήταν συνέχεια απασχολημένοι σε γεωργικές και κτηνοτρο-

φικές εργασίες. Την ίδια χρονιά λειτούργησαν και οι πρώτες κατασκηνώσεις του ΔΣΠ 

στην Κοντοβάζαινα για παιδιά από 7 έως 13 ετών (ΛΔΠ, 2016:30).     

Στο Διδασκαλείο γίνονταν και υποδειγματικές διδασκαλίες που προετοιμάζονταν από 

τους σπουδαστές με τη βοήθεια του καθηγητή Κολλίντζα. Ήταν αναγκαίο κάθε σπου-

δαστής να κάνει μία διδασκαλία για κάθε μάθημα. Οι υποδειγματικές πραγματοποι-

ούνταν τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα γίνονταν η κριτική τους από τους σπουδα-

στές και τους καθηγητές που τις είχαν παρακολουθήσει (ΛΔΠ, 2016:47). Κριτική γί-

νονταν ακόμη σε ειδικές συνελεύσεις όπου με διάλογο επιλύονταν τυχόν προβλήματα 

που δημιουργούνταν στη Σχολή και όπου όλοι είχαν το δικαίωμα λόγου (Λέφας, 

1998:283). Ακόμη πραγματοποιούνταν προπαρασκευαστικές εργασίες για το σχολείο, 

την αλληλογραφία του, τα βιβλία που έπρεπε να τηρεί ο δάσκαλος, τα εποπτικά όργα-

να διδασκαλίας, τα βιβλία που θα έπρεπε να διαβάζει για να προπαρασκευαστεί για τα 

μαθήματα που θα δίδασκε, αλλά και για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ως δά-

σκαλος μέσα αλλά και έξω από το σχολείο (Καμαρινού, 2016:110). 

Τα μαθήματα γινόντουσαν καθημερινά με εντατικούς ρυθμούς, τόσο το πρωί όσο και 

το απόγευμα. Το καθημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε: ώρα 06:00 πμ. εγερτήριο, 

ώρα 07:00 πμ. γυμναστική, έπαρση σημαίας, πρωινό ρόφημα. Από τις  08:00 πμ. έως 

τις 14:00 μμ. μαθήματα.  Από τις 14.00 μμ. μέχρι 17.00 μμ. φαγητό, ανάπαυση και 

ατομική μελέτη. Από τις 17.00 μμ. έως 20.00 μμ. μαθήματα. Ακολουθούσε βραδινό 

φαγητό και αυτομόρφωση (Παλαιολογόπουλος, 1993:28). Στη διάθεση των σπουδα-

στών ήταν τα βιβλία της βιβλιοθήκης, ελάχιστα παιδαγωγικά αλλά πολλά πολιτικά, 

λογοτεχνικά, ιστορικά, ακόμα και σχολικά. Υπήρχαν και τεύχη των περιοδικών Κομ-
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μουνιστική Επιθεώρηση, Μόρφωση, Ανταίος, Επονίτης και Νέα Γενιά (Κανελλόπου-

λος, 2012:31). Η βιβλιοθήκη μεταφέρονταν σε κάθε μετακίνηση του Διδασκαλείου με 

δύο μουλάρια. Σε μία από τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του εθνικού στρατού στα 

τέλη του 1949 καθώς δεν πρόλαβαν να φορτώσουν τη βιβλιοθήκη, τα βιβλία έπεσαν 

στα χέρια του στρατού και κάηκαν στην πλατεία των Τροπαίων (Παλαιολογόπουλος, 

1993:32).     

Κάθε Σάββατο οι ομάδες της Σχολής συνεδρίαζαν ξεχωριστά και κάθε Κυριακή 

πραγματοποιούνταν γενική συνέλευση στην οποία συζητούσαν όλα τα ζητήματα που 

απασχολούσαν τη σχολή είτε είχαν σχέση με τα μαθήματα και τη διδασκαλία, είτε 

γενικότερα με τη ζωή των σπουδαστών (Μεγρέμη, 2006:36). Τουλάχιστον μια φορά 

την εβδομάδα, οι σπουδαστές διοργάνωναν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Την προετοι-

μασία τους την αναλάμβανε μια ομάδα κάθε φορά και μπορούσαν να περιλαμβάνουν 

θεατρικές παραστάσεις, απαγγελία ποιημάτων, δημοτικά και επαναστατικά τραγού-

δια. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε το διδακτικό αλλά και το βοηθητικό προσωπικό της 

σχολής, ενώ προσκαλούνταν και οι κάτοικοι του χωριού στο οποίο γινόταν η εκδή-

λωση. Μια τέτοια παράσταση παρακολούθησε ο δημοσιογράφος Κένεθ Μάθιους κα-

τά τη διάρκεια της ολιγοήμερης παραμονής του στην περιοχή (Κανελλόπουλος, 

2012:31).  

Τελικές κρίσεις 

Η ίδρυση και λειτουργία του Λαϊκού Διδασκαλείου Πελοποννήσου φανερώνει ότι ο 

τομέας Παιδείας της ΠΔΚ είχε μια ξεκάθαρη πολιτική θέση και επιδιώξεις χωρίς ό-

μως να μπορέσει να τις πραγματοποιήσει. Εξεταζόμενο υπό αντικειμενικά δεδομένα 

θα λέγαμε ότι το Λαϊκό Διδασκαλείο υπολειτουργούσε. Ο χρόνος προετοιμασίας των 

υποψήφιων δασκάλων ήταν πολύ περιορισμένος, ενώ και οι καθηγητές του υστερού-

σαν σε ανώτατες σπουδές και συγγραφικό έργο. Επιπλέον, το ακαδημαϊκό επίπεδο 

των σπουδαστών ήταν χαμηλό. Οι περισσότεροι είχαν φοιτήσει σε Γυμνάσια στα 

χρόνια της κατοχής με σχολικές περιόδους μικρότερες από τις κανονικές και με μειω-

μένο διδακτικό προσωπικό (Παλαιολογόπουλος, 1993:21).  

Το ήμισυ των μαθημάτων που διδάσκονταν ήταν αποκλειστικά προσανατολισμένα 

στην ιδεολογία του μαρξισμού-λενινισμού χωρίς περιθώρια καλλιέργειας μιας πλου-

ραλιστικής εκπαίδευσης. Εξάλλου όλοι οι καθηγητές ήταν μέλη του ΚΚΕ και πιθανό-

τατα και οι οικογένειες των  περισσοτέρων σπουδαστών θα πρέπει να ήταν φίλα προ-

σκείμενες, αφού τα τέκνα τους επιλέχτηκαν να φοιτήσουν στη Σχολή. Οι σχέσεις κα-

θηγητών και σπουδαστών χαρακτηρίζονται ως συντροφικές και δημοκρατικές, ενώ 

ως αρχή τους οι καθηγητές προσπαθούσαν να εφαρμόσουν στην πράξη το σεβασμό 

της προσωπικότητας των σπουδαστών (Μεγρέμη, 2006:36). Επίσης προσπάθησαν να 

παρουσιάσουν ένα νέο ήθος που γίνονταν πράξη και με το προσωπικό παράδειγμα 

των διδασκόντων. Καθώς κανείς σπουδαστής δεν μπόρεσε κατόπιν να διδάξει είναι 

δύσκολο να βγουν συμπεράσματα για το αν πέτυχε ή όχι τους στόχους της η εκπαί-

δευσή τους. Από μετέπειτα μαρτυρίες συμπεραίνεται ότι η τριάδα των καθηγητών 

έκανε φιλότιμες προσπάθειες να μεταδώσει στους σπουδαστές την επιστημονική 
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γνώση μαζί με τα μυνήματα του μαρξισμού/λενινισμού. Τα τελευταία εξάλλου τα 

πλήρωσαν με την ίδια τους τη ζωή (Λέφας, 1998:282).  

Επίμετρο: Σύγκριση προγραμμάτων ΠΑ και ΛΔ 

Επιχειρώντας μια σύγκριση των διδασκόμενων μαθημάτων των Παιδαγωγικών Ακα-

δημιών (ΠΑ) και του Λαϊκού Διδασκαλείου (ΛΔ) μπορούμε να εξάγουμε τα παρακά-

τω συμπεράσματα (πίνακας 1). Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 1934, στις ΠΑ διδά-

σκονταν 22 μαθήματα (16 παιδαγωγικά, 3 μουσικά και 3 τεχνικά) (ΕτΚ, 24/02/1934, 

Α.Φ.: 82, Δια.8). Αντίστοιχα στο ΛΔ διδάσκονταν 16 μαθήματα. Τα 8 από αυτά ταυ-

τίζονταν με τα αντίστοιχα των ΠΑ (6 παιδαγωγικά, 1 μουσικό και 1 τεχνικό). Από τα 

υπόλοιπα 8, τα 5 μπορούν να θεωρηθούν ως μαθήματα καθαρά μαρξιστικής παιδαγω-

γικής που στόχευαν στο να προετοιμάσουν εκπαιδευτικούς που ταυτόχρονα θα ήταν 

και πολιτικοί καθοδηγητές. Στα παραπάνω μπορούμε να εντάξουμε και τα υπόλοιπα 3 

(χορός, κατασκηνωτικά μαθήματα, υπαίθρια ζωή) καθώς ο βασικός τους στόχος ήταν 

η επίρρωση του ομαδικού πνεύματος και η ένταξη των εκπαιδευομένων στην ομάδα 

για την ενδυνάμωση της συντροφικότητας και του συναισθηματικού δεσίματος.      

Πίνακας 1 

Μαθήματα Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών (1934) 

Μαθήματα Λαϊκού 

Διδασκαλείου  

(κοινά με ΠΑ) 

Μαθήματα Λαϊκού Διδασκαλείου 

(μαρξιστικά/λενινιστικά) 

Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά  

Γενική Παιδαγωγική  Παιδαγωγική Ιστορία 

Γενική Διδακτική  Διδακτική Ηθική 

Ειδική Διδακτική   Πολιτική Οικονομία 

Διδακτικές ασκήσεις   Λαϊκό-δημοκρατικά προβλήματα 

Ιστορία της Παιδαγωγικής   Οικονομική ανόρθωση της Ελλάδας 

Ψυχολογία  ψυχολογία Χορός 

Σχολική Νομοθεσία   Κατασκηνωτικά μαθήματα 

Φιλοσοφικά  Φιλοσοφία Υπαίθρια ζωή 

Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου    

Υγιεινή και Σωματολογία  Υγιεινή  

Θρησκειολογία    

Αρχαία και Νεοελληνική 

Λογοτεχνία  

  

Ξένη Γλώσσα    

Στοιχεία γεωπονίας και ζω-

ολογίας  

  

Γυμναστική  Γυμναστική  

Μουσική                                     Μουσική    

α) Ωδική  Ωδική  

β) Ενόργανος Μουσική    

γ) Εκκλησιαστική Μουσική    
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Τεχνικά                                           Τεχνικά    

α) Καλλιγραφία  Τεχνικά  

β) Ιχνογραφία    

γ) Χειροτεχνία    
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Το «Μικρό Βιβλίο», ένα παράδειγμα έκφρασης και δημιουργικότητας μαθητών 

με ΔΑΔ, στο πλαίσιο Συνεκπαίδευσης 

Μαυράκη Μελπομένη    

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70 

M. Ed. "ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" ΕΚΠΑ 

meniamav@hotmail.com 

 

Ράρρα Νίκη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

rarniki@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ελεύθερη και δημιουργική έκφραση μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Δια-

ταραχή στο πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης. Σε αντίθεση με την πολιτική της ένταξης, 

που προωθεί την ιδέα της προσαρμογής του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος και του σχολείου, η συνεκπαίδευση 

αναφέρεται στην αναδιοργάνωση του σχολείου ώστε να συμπεριλάβει (Include) και 

τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Χατζημανώλη 2005). Το «Μικρό Βι-

βλίο» είναι μια πρόταση δημιουργικής γραφής που ο μαθητής μπορεί να γράψει μό-

νος του ή μαζί με τους συμμαθητές του στο πλαίσιο του «Κύκλου των Φίλων». Η υ-

λοποίηση της παρέμβασης, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενίσχυ-

σε την πεποίθηση ότι οι μαθητές με ΔΑΔ μπορούν να λειτουργούν ομαδικά και να 

εκφράζονται αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Τέλος ενδυναμώνεται η αυτοπεποί-

θησή τους μέσα από τη δημιουργία ελκυστικότερων τρόπων παρουσίασης 

(Murray,2001). 

Λέξεις-Κλειδιά: ΔΑΔ, Συνεκπαίδευση, «Κύκλος των Φίλων», «Μικρό Βιβλίο» 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 

Η σύγχρονη περιγραφή της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής ακολουθεί το σχήμα 

της τριάδας διαταραχών: α) στην κοινωνική αλληλεπίδραση, β) στην επικοινωνία και 

γ) στη δημιουργική φαντασία (Wing 1996, Kanner 1943). Τα παιδιά με αυτισμό μπο-

ρεί να αλληλεπιδρούν με τους γύρω τους, όμως αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο 

με τους δικούς τους όρους και χωρίς την αναμενόμενη χαρά και τις αντιδράσεις που 

μπορεί κανείς να δει σε παιδιά της ίδιας ηλικίας με τυπική ανάπτυξη. Δεν κατανοούν 

πώς να χρησιμοποιήσουν το μεταφορικό λόγο, τις χειρονομίες, τις εκφράσεις προσώ-

που και την στάση του σώματος για να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώπους τους. 

Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν με τους συνομηλίκους κοινω-

νικές σχέσεις ανάλογες με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηρι-

στικό των μαθητών στο φάσμα του αυτισμού είναι η απουσία ιδιαίτερης επιθυμίας για 

επικοινωνία και η αδυναμία κατανόησης της πραγματολογικής διάστασης του λόγου. 
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Κατά περίπτωση τα άτομα με αυτισμό έχουν μία κυριολεκτική κατανόηση αυτών που 

ακούν, δεν μπορούν να κατανοήσουν το χιούμορ, τον μεταφορικό λόγο, την ειρωνεία 

και τα υπονοούμενα. Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζονται από την 

έντονη παρουσία στερεοτυπικής συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και στερεοτύπων 

(American Psychiatric Association 2013). 

Συνεκπαίδευση: Ένα Σχολείο Για Όλους 

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., «…ουσιαστικό μέσο για την ειδική αγωγή είναι η πρό-

βλεψη για την ανάπτυξη κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές του. Η εν-

σωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να αποτελεί μέριμνα όλης της 

σχολικής κοινότητας και του συνόλου των εκπαιδευτικών και γονέων και όχι μέριμνα 

ενός μόνο εκπαιδευτικού» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι., 2002: 12). Ο βασικός στόχος του Πα-

γκόσμιου Προγράμματος Δράσης του ΟΗΕ που υιοθετήθηκε και σε Ευρωπαϊκό επί-

πεδο μετά την ενοποίηση (1992) συνοψίζεται στο σύνθημα-αίτημα «Ένα σχολείο για 

όλους – μια κοινωνία για όλους» (Πολυχρονοπούλου, 2004, σ. 111·και στο Σούλης, 

2008). Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η διαφοροποίηση της δι-

δασκαλίας, όπως και η συνεκπαίδευση βασίζονται στην κοινή λογική της αναπρο-

σαρμογής του σχολείου στις ανάγκες του μαθητή. Για να μπορεί αυτός ο στόχος να 

επιτευχθεί χρειάζονται αναπροσαρμογές (διαφοροποίηση) ως προς το αναλυτικό πρό-

γραμμα, το περιεχόμενο, τη διαδικασία/δραστηριότητες, το αποτέλεσμα/το τελικό 

προϊόν, την τελική αξιολόγηση ακόμη και το μαθησιακό περιβάλλον (Βαλιαντή & 

Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2008). Άλλες σημαντικές διαστάσεις διαφοροποίησης μπο-

ρούν να αφορούν τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα του μαθητή και το μα-

θησιακό προφίλ (Παντελιάδου, 2008) τα οποία συνυπολογίζονται και στον άξονα 

προτεραιότητας: Πρώτα ο μαθητής. Ο δάσκαλος δηλαδή διαφοροποιεί με τέτοιους 

τρόπους το περιεχόμενο, τις μαθησιακές δραστηριότητες αλλά και εκείνες της αξιο-

λόγησης και επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές στο περιβάλλον της τάξης και τις ρου-

τίνες (Tomlinson, 2000 b) ώστε η μάθηση να είναι ενδιαφέρουσα συμμετοχική δρα-

στηριότητα με νόημα και ενδιαφέρον αλλά και να καλύπτει τις αδυναμίες των μαθη-

τών που παρουσιάζουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και να τονώνει το αυτοσυ-

ναίσθημά τους (Flemm, Moen & Gudmundsdottir, 2004).  

Κύκλος των Φίλων 

Ο «Κύκλος των Φίλων» βασίζεται στη συστημική προσέγγιση «η οποία αναγνωρίζει 

ότι η δυναμική της ομάδας των συνομηλίκων – και επομένως της μαθητικής κουλ-

τούρας - μπορεί να ασκήσει είτε θετική είτε μια περιοριστική και καταστροφική επί-

δραση στην ατομική  συμπεριφορά του ατόμου». Ο «Κύκλος των Φίλων» έχει απο-

δειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός επειδή δημιουργεί ένα υποστηρικτικό υλικό στο 

περιβάλλον του παιδιού που αρχίζει να βιώνει επιτυχίες και να δέχεται θετική ανα-

τροφοδότηση από τους συνομηλίκους του. Αυτή η παρέμβαση ωφελεί ιδιαίτερα τα 

παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού επειδή χρησιμοποιεί συστηματικά τα κοινωνικά δί-

κτυα που λειτουργούν στο πλαίσιο της τάξης για να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που 

υποστηρίζει το «ευάλωτο» παιδί. Ο Gus (2000) έχει εφαρμόσει με επιτυχία τον «Κύ-
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κλο των Φίλων» για να εξηγήσει τον αυτισμό στους συμμαθητές ενός παιδιού με αυ-

τισμό. Επίσης η Καλύβα (2004) εφάρμοσε καθημερινά αυτή την παρέμβαση σε παι-

διά με αυτισμό που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο για ένα διάστημα 3 μηνών με τη συν-

δρομή του εκπαιδευτικού και 4 συνομηλίκων με φυσιολογική ανάπτυξη. Τα αποτελέ-

σματα έδειξαν σημαντική αύξηση στην ανταπόκριση των παιδιών με αυτισμό στις 

πρωτοβουλίες της επικοινωνίας των συνομηλίκων τους με ή χωρίς την υποκίνηση του 

εκπαιδευτικού. Μέσω του «Κύκλου των Φίλων» μπορούν να επιτευχθούν τα εξής: α) 

ο μαθητής με αυτισμό να έρχεται σε τακτική επαφή με πιο ικανούς κοινωνικά συμμα-

θητές του οι οποίοι θα τον υποστηρίζουν, β) οι συμμαθητές να συνειδητοποιήσουν 

σταδιακά ότι ο αυτισμός είναι μια διάχυτη δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

και γ) να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα που εμφανίζει ο μαθητής 

στον τρόπο που αλληλεπιδρά με τον περίγυρο του. Ο Κύκλος των Φίλων αποτελείται 

από μια ομάδα ομηλίκων εθελοντών η οποία υποστηρίζει το μαθητή με αυτισμό με 

τελικό στόχο την απρόσκοπτη συνεκπαίδευση του παιδιού στο γενικό σχολείο. 

Σχεδιασμός Παρέμβασης – «Μικρό Βιβλίο» 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε λαμβάνοντας από την αρχή υπόψη τους πα-

ράγοντες που θεωρούνται πολύ βασικοί για την εκτίμηση των βημάτων που θα πρέπει 

να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και πιο συγκε-

κριμένα: α) το αναλυτικό πρόγραμμα: τι υπάρχει πραγματικά ανάγκη να μάθουν οι 

μαθητές β) τους μαθητές: ποιες είναι οι εμπειρίες, οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι στά-

σεις, τα ενδιαφέροντα που οι μαθητές διαθέτουν, τι επηρεάζει τη διαμόρφωσή τους γ) 

τη σύνθεση των δύο πλευρών για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, δ) 

την ενημέρωση των άλλων σχετικά με την πορεία του προγράμματος: αναφορές, βίντεο 

κ.α. (Hall 1992).  

Κάτω από αυτό το πρίσμα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας «Μικρά 

Βιβλία», μια δημιουργική δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές δημιουργούν 

έργα μαζί με τους συμμαθητές τους, τα οποία θα δημοσιευτούν. Τα «Μικρά Βιβλία» 

επιτρέπουν την εφαρμογή των αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αφού μπο-

ρούν να γίνουν προσαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τα ενδιαφέρο-

ντα και τις ικανότητες των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, αλλά και 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης.  

Το «Μικρό Βιβλίο» είναι μια δημιουργική εργασία, κατά την οποία οι μαθητές ανα-

πτύσσουν δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές) με φυσικό και βιω-

ματικό τρόπο. Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από τα ίδια τα έργα τους. Επίσης, συμ-

βάλλει στη σύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, στη μεταφορά και κα-

λύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων (Bordallo et Ginestet, 1993, Huber, 2005) η οποία δίνει 

ξεχωριστό νόημα στη μαθησιακή διαδικασία. 

Σύμφωνα με τον D. Sénore (2008), το « Μικρό βιβλίο » « είναι ένα μαγικό μέσο για 

να κινητοποιήσουμε την ενέργεια των μαθητών ώστε να καταλαβαίνουν το νόημα 

αυτών που μαθαίνουν στο σχολείο ». Για τον Ph. Meirieu (2008) πρόκειται για ένα 
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δημιουργικό Σχέδιο Εργασίας και μέσα από αυτό « ένας μαθητής μπορεί πραγματικά 

να συμφιλιωθεί με το σχολείο και να μειώσει τις αδυναμίες του. Το σημαντικό είναι 

να θέλει να πετύχει σε αυτό που κάνει». 

Η ιδέα του «Μικρού Βιβλίου» ξεκίνησε το 2001 στο σχολείο Garcia Lorca de Vaulx-

en-Velin (Rhône) όπου η δράση Petits livres (Μικρά βιβλία) απέσπασε το 2007 βρα-

βείο εκπαιδευτικής καινοτομίας από την Ligue de l’enseignement της Γαλλίας. Η 

δράση στηρίζεται στις αρχές του «Μοντέρνου Σχολείου» σύμφωνα με τον Célestin 

Freinet. (Lahlou, 2013). 

Σύμφωνα με τις αρχές του «Μοντέρνου Σχολείου», η συγκεκριμένη δράση προάγει 

τη μάθηση μέσω εμπειρίας (βιωματική μάθηση), καλλιεργεί την ελεύθερη έκφραση 

των μαθητών, ενισχύει το πνεύμα της συνεργασίας και το κίνητρο για μάθηση, ανα-

πτύσσει κριτικό πνεύμα στους μαθητές και δημοκρατικό κλίμα στην τάξη. Όπως α-

ναφέρθηκε, επιλέχθηκε η εκπαιδευτική προσέγγιση ο «Κύκλος των Φίλων», με σκο-

πό τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών έκφρασης και βελτίωσης τόσο της κοινωνι-

κής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας όσο και της φαντασίας των μαθητών με Διάχυ-

τη Αναπτυξιακή Διαταραχή. Η εκπαιδευτική παρέμβαση αξιοποίησε το χρόνο του 

μαθήματος της Γλώσσας και της Πληροφορικής. Ωστόσο πρόκειται για μία παρέμ-

βαση που εμπλέκει δραστηριότητες και άλλων γνωστικών περιοχών όπως η ελληνική 

γλώσσα, τα μαθηματικά, η ιστορία, η γεωγραφία και η αισθητική αγωγή. Συνεπώς, η 

προσέγγιση του εκπαιδευτικού σεναρίου έγινε διαθεματικά με σκοπό να μελετηθεί η 

συγκεκριμένη θεματική. Η υλοποίηση της παρέμβασης αξιοποίησε τη θεωρία της ο-

λικής γλώσσας (Παπαδοπούλου, 2000) και αναπτύχθηκε με βάση τη θεωρία των Δέ-

κα Τύπων Νοημοσύνης του Gardner, «αφού δρουν αλληλοσυμπληρωματικά και έτσι 

το άτομο είναι ικανό να επιλύει προβλήματα και να δημιουργεί» (Ματσαγγούρας, 

2003). Επιπλέον, το σενάριο αξιοποίησε την ανακαλυπτική μάθηση «κατά την οποία 

ο μαθητής με την καθοδήγηση του δασκάλου συσχετίζει τα δεδομένα, κάνει δοκιμές 

και φθάνει με την ομάδα του σε ανώτερα επίπεδα σκέψης». (Ράπτης & Ράπτη, 2007).  

Μέσα από τη δημιουργία του «Μικρού Βιβλίου» οι μαθητές με ΔΑΔ συνεργάστηκαν 

και αλληλεπίδρασαν διασκεδάζοντας με τους συμμαθητές τους. Πιο συγκεκριμένα 

κατά την παρέμβαση ακολουθήθηκαν στην α΄ φάση τα παρακάτω βήματα: α) ενημέ-

ρωση – συζήτηση για το «Μικρό Βιβλίο» (τι είναι, πώς δημιουργείται),  
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Εικόνα 1: Κάθε μαθητής δημιουργεί το «Μικρό Βιβλίο» του 

β) δημιουργία – επίδειξη στην ολομέλεια της τάξης του πρώτου «Μικρού Βιβλίου», 

γ) κάθε μαθητής γράφει τη δική του ιστορία, στο δικό του «Μικρό Βιβλίο», δ) εικο-

νογράφηση των σελίδων του «Μικρού Βιβλίου», με ανάλογα έργα ζωγραφικής ε-

μπνευσμένα από την ιστορία που αφηγείται, ε) ανάγνωση στην τάξη, συζήτηση και 

ανατροφοδότηση, στ) παρουσίαση των «Μικρών Βιβλίων» σε όλους τους μαθητές 

του σχολείου κατά τη γιορτή του Παιδικού Βιβλίου, ζ) έκθεση των «Μικρών Βιβλί-

ων» στη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς.  

 

  
Εικόνα 2: Έκθεση των «Μικρών Βιβλίων» στη γιορτή του Παιδικού Βιβλίου 

Στη β΄ φάση οι μαθητές α) χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών, β) συζη-

τούν μεταξύ τους για τις ιστορίες που προτείνουν, γ) επιλέγουν σε συνεργατικό κλίμα 

ποια ιστορία θα γράψουν, δ) πληκτρολογούν τα κείμενά τους, με χρήση του λογισμι-

κού Microsoft Office Publisher, στον υπολογιστή που βρίσκεται στην τάξη τους και 

συγχρόνως βιώνουν τη μαθησιακή διαδικασία (δημιουργία, αυτοδιόρθωση, αξιολό-

γηση) στο διαδραστικό πίνακα. 

 

 
Εικόνα 3: Το ψηφιακό «Μικρό Βιβλίο» 

Αποτελέσματα 

Από την εφαρμογή της παρέμβασης στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης των μαθητών με 

ΔΑΔ και των μαθητών της τυπικής ανάπτυξης, αλλά και τη συνεργασία των δύο εκ-

1604

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



παιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής διαπιστώθηκαν σημαντικά οφέλη: α) ανά-

πτυξη συνεργασίας μεταξύ των παιδιών της τάξης, β) σημαντική βελτίωση των παι-

διών με ΔΑΔ, όπως διαπιστώθηκε από την αξιολόγηση των παιδιών και τις αντιδρά-

σεις τους: «το μάθημα μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι», «είναι πιο ευχάριστο και 

διασκεδαστικό», «είναι ωραίο να γράφεις στον υπολογιστή και να βλέπεις τις ιστορίες 

σου γραμμένες στον διαδραστικό πίνακα», «νιώθω μεγάλη χαρά που έφτιαξα το πρώ-

το μου βιβλίο», «είναι πολύ σπουδαίο που εκθέσαμε τα «Μικρά Βιβλία μας» και τα 

είδαν οι συμμαθητές μας, αλλά και οι γονείς μας», γ) η συγκέντρωσή τους σημείωσε 

σημαντική βελτίωση, δ) η δραστηριότητα στον υπολογιστή χάρη στον πολυμεσικό 

χαρακτήρα του, κέρδισε την προσοχή και το ενδιαφέρον όλης της τάξης, ε) η συμμε-

τοχή των μαθητών με ΔΑΔ στις συζητήσεις της ομάδας, γινόταν αυθόρμητα, με απο-

τέλεσμα τη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας τους, τομείς 

όπου υπάρχουν ελλείμματα στους συγκεκριμένους μαθητές, και στ) ανάπτυξη της 

φαντασίας τους μέσα από την αυθόρμητη έκφραση των ιδεών τους. Οι συγκεκριμένοι 

μαθητές παρουσίασαν υψηλά ποσοστά Ευημερίας, καθώς κατά τη διάρκεια της πα-

ρέμβασης χαμογελούσαν και αισθάνονταν ισότιμοι με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 
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Το τραγούδι της φάλαινας της Ντάιαν Σέλντον: Μια δοκιμή προσέγγισης με βά-

ση τη συναλλακτική θεωρία της Louise Rosenblatt 

 

Μανικάρου Μεταξούλα 

Δρ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

manikarou.m@gmail.com 

Περίληψη 

Η «συναλλακτική» ανάγνωση (transactional reading), ως μία από τι αναγνωστικές 

θεωρίες, αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση για την ερμηνευτική προσέγγιση του λο-

γοτεχνικού κειμένου στη διδακτική πράξη. Ποικίλες είναι οι εκπαιδευτικές της προε-

κτάσεις, καθόσον αφενός μεν παρέχει στον εκπαιδευτικό τα «εργαλεία» για μια μαθη-

τοκεντρική διδασκαλία και αφετέρου αναδεικνύει την αισθητική στάση και ανταπό-

κριση των μαθητών κατά τη «συναλλαγή» τους με το κείμενο. Στην παρούσα εργασία 

γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η «συναλλακτική» θεωρία της Louise Rosenblatt 

για τη διδακτική αξιοποίηση του διηγήματος της Ντάιαν Σέλντον «Το τραγούδι της 

φάλαινας». 

Λέξεις-Κλειδιά: Αναγνωστικές Θεωρίες, συναλλακτική θεωρία, Rosenblatt. 

Εισαγωγή 

Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αμφισβητείται η παντοδυναμία και η ε-

ξουσία του συγγραφέα, όταν ο R. Barthes υπογράφει τη ληξιαρχική πράξη του «θα-

νάτου» του (Πολίτης, 2010), ενώ, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του ίδιου αιώνα,  

κλονίζεται η πρωτοκαθεδρία του κειμένου ως κυρίαρχη παράμετρος της λογοτεχνικής 

λειτουργίας. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στον αναγνώστη και αντικείμενο μελέτης 

δεν είναι πλέον το τι σημαίνουν τα κείμενα αυτά καθεαυτά, αλλά πώς τα κείμενα αλ-

ληλενεργούν με τους αποδέκτες τους (Φρυδάκη, 2003). Αυτό σημαίνει ότι ο αναγνώ-

στης αναγνωρίζεται ως ο βασικός νοηματοδότης του λογοτεχνικού έργου και διεκδι-

κεί το προβάδισμα στη «συνεύρεσή» του με το κείμενο, μέσα από τις διάφορες εκδο-

χές της Αναγνωστικής Θεωρίας (Πολίτης, 2010), οι οποίες και αμφισβητούν απολύ-

τως την αυτονομία και αυτοδυναμία του λογοτεχνικού κειμένου –αλλά και του συγ-

γραφέα– ως μέσων επικοινωνίας.   

Ο αναγνώστης, ως το επίκεντρο της μελέτης του λογοτεχνικού φαινομένου, επανέρ-

χεται δυναμικά στο προσκήνιο και θεμελιώνεται στις δύο αναγνωστικές θεωρίες των 

δύο προβεβλημένων εκπροσώπων της «Σχολής της Κωνσταντίας», του H. R. Jauss με 

τη θεωρία της αισθητικής της πρόσληψης και του W. Iser με τη θεωρία της αναγνω-

στικής ανταπόκρισης. Πρωτοπόρος, βέβαια, στον χώρο των αναγνωστικών θεωριών 

είναι η θεωρητικός Louise M. Rosenblatt (1904-2005). 

 

Η συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt 
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Η Louise M. Rosenblatt, ήδη από το έτος 1938, στο πρώτο προδρομικό θεωρητικό 

έργο της Literature as Exploration (Η Λογοτεχνία ως Εξερεύνηση), τονίζει τη σπου-

δαιότητα του ενεργητικού ρόλου του αναγνώστη και υποστηρίζει ότι «η λογοτεχνική 

εμπειρία είναι κατεξοχήν «ατομική εμπειρία», γι’ αυτό και εντάσσεται στους θεωρη-

τικούς της λεγόμενης «υποκειμενικής κριτικής» στο πλαίσιο της υποκειμενικής-

ψυχαναλυτικής εκδοχής της Αναγνωστικής Θεωρίας (Πολίτης, 1996: 22). Κατά τη 

Rosenblatt, πιο αποτελεσματική και ενδεδειγμένη είναι η «αισθητική» ανάγνωση που 

επιτρέπει στον αναγνώστη να εστιάσει στη βίωση της εμπειρίας της ανάγνωσης, ως 

«ένα ατομικό και μοναδικό συμβάν που συντελείται με τη συμμετοχή της διάνοιας 

και των αισθημάτων τού συγκεκριμένου αναγνώστη» (Καρπόζηλου, 1994: 35). Πα-

ράλληλα, η Rosenblatt αμφισβητεί την παντοδυναμία της αμερικάνικης Νέας Κριτι-

κής, η οποία θεωρεί το κείμενο ως αντικείμενο «κλεισμένο στον εαυτό του, μυστη-

ριωδώς ανέπαφο στη μοναδική του ύπαρξη» (Ήγκλετον, 1989: 84). Πολύ αργότερα, 

το έτος 1978, στο έργο της The Reader, the Text, the Poem (Ο Αναγνώστης, το Κείμε-

νο, το Ποίημα), θα εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην έννοια του αναγνώστη, αλλά 

και στις άλλες βασικές θεωρητικές της θέσεις (Πολίτης, 1996).  

Στο κέντρο της θεωρίας της Rosenblatt βρίσκονται οι όροι «συναλλαγή» 

(«transaction») και «συναλλακτική» (η απόδοση του όρου «transactional» ως «συ-

ναλλακτική» οφείλεται στη Μ. Καρπόζηλου, 1994: 35) μέσω των οποίων επιδιώκει 

να δώσει έμφαση «στη σπουδαιότητα του αναγνώστη και του κειμένου,... σε ένα 

διαρκές σπειροειδές και όχι γραμμικό δούναι και λαβείν ανάμεσά τους... στο άπειρο 

των μεταξύ τους σχέσεων» (Rosenblatt, 1938). Επιλέγει τον όρο «συναλλαγή», όταν 

αναφέρεται στη σχέση μεταξύ αναγνώστη και κειμένου, καθόσον ελαττώνει τις δυα-

δικές αντιθέσεις του όρου «αλληλεπίδραση» («interaction»), που χρησιμοποίησε 

πρώτος ο Dewey, για να περιγράψει τις σχέσεις στοιχείων που αναφέρονται σε δύο 

τελείως διαφορετικές οντότητες και συνδέονται αμοιβαία μεταξύ τους και ακολούθως 

χρησιμοποιήθηκε από τον Iser (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007 Πολίτης, 1996). 

Στις απόψεις της εμφανής είναι η επίδραση του Dewey, ο οποίος καθιστά την «εμπει-

ρία» κεντρική στις επιστημολογικές του θέσεις, αλλά και του Piaget,  ο οποίος ανα-

φέρει ότι «ένας οργανισμός, ένα άτομο (π.χ. ο αναγνώστης) στην αλληλεπίδρασή του 

με το περιβάλλον (π.χ. το λογοτεχνικό έργο) τροποποιεί κάθε καινούργια πληροφορία 

και δομεί την έννοιά της από τα ακατέργαστα στοιχεία (δεδομένα) που προσλαμβά-

νει», μια διεργασία που αναφέρεται στην έννοια της «εκλεκτικής προσοχής» της 

Rosenblatt (Πολίτης, 1996: 27). 

Εν τούτοις, η θεωρία της Rosenblatt, πρωτοποριακή για την εποχή της, αγνοήθηκε και 

παραμελήθηκε, για ποικίλους λόγους, όπως γιατί δίδασκε σε Παιδαγωγικό Τμήμα και 

όχι σε κάποιο φημισμένο Τμήμα Φιλολογίας, απέφευγε την ηχηρή ορολογία, είχε σε-

μνή ακαδημαϊκή παρουσία, θήτευε σε έναν χώρο αυστηρά ανδροκρατούμενο και ε-

στίαζε κυρίως στον αμερικανικό χώρο, ενώ έδειχνε να αγνοεί τα σύγχρονα φιλοσοφι-

κά ρεύματα της φαινομενολογίας και ερμηνευτικής που έρχονταν από την Ευρώπη 

(Καρπόζηλου, 1994 Πολίτης, 1996). 
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Το διδακτικό μοντέλο με βάση τη συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt 

Η Rosenblatt δεν προτείνει μια «συνταγή» διδασκαλίας, αλλά υποστηρίζει κάποιες 

αρχές που μπορούν να αποτελέσουν ένα υπόδειγμα διδακτικής προσέγγισης ή να ε-

πηρεάσουν τη διδακτική πρακτική, αφού «ακόμα και αν της καταλογίζαμε την αδυ-

ναμία να συστήσει ένα απόλυτα αξιόπιστο και συμπαγές θεωρητικό σχήμα, θα της 

αναγνωρίζαμε τουλάχιστον ότι προσφέρει μια αξιοπρόσεχτη θεωρητική πρόταση για 

την αναγνωστική διαδικασία και μια νέα, φιλοσοφική μάλλον, βάση για τη διδακτική 

της αξιοποίηση» (Πολίτης, 2006: 33). 

Συνεπώς, οι προεκτάσεις του θεωρητικού στοχασμού της συναλλακτικής θεωρίας της 

Rosenblatt είναι εμφανείς σε πρακτικό-διδακτικό επίπεδο, αφού αποτελούν το υπόβα-

θρο του αναγνωστικοκεντρικού μοντέλου των M. Benton - G. Fox, το οποίο θεωρεί-

ται ως το καλύτερο και αποτελεσματικότερο μοντέλο διδασκαλίας και αποτελείται 

από τέσσερις φάσεις/στάδια: α) προετοιμασία του περιβάλλοντος, β) αρχική ανταπό-

κριση, γ) τελειοποίηση της ανταπόκρισης και δ) έκφραση της ανταπόκρισης (Αριστο-

δήμου-Ιακωβίδου, 2008 Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007). 

Το μοντέλο αυτό θα αξιοποιήσουμε κατά τη διδακτική προσέγγιση του διηγήματος 

«Το τραγούδι της φάλαινας» της συγγραφέως Ντάιαν Σέλντον, το οποίο περιλαμβά-

νεται στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων. Στο σκολειό του κόσμου για τη Γ΄& Δ΄ 

Δημοτικού (σελ. 15-18) και εντάσσεται στην πρώτη ενότητα «Κείμενα για τη φύση 

και την οικολογία», με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυθε-

ντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Η υπόθεση του κειμένου είναι η εξής: Η γιαγιά διη-

γείται μια ιστορία στην εγγονή της, τη Λίλη, για τις φάλαινες. Ξαφνικά μπαίνει στη 

συζήτησή τους ο θείος, ο οποίος αναφέρεται στην εκμετάλλευση των φαλαινών, ανα-

δεικνύοντας την ωφελιμιστική του στάση απέναντι στη φύση, και προσπαθεί να επη-

ρεάσει την ανιψιά του. Η Λίλη επισκέπτεται τη θάλασσα και, ενώ ονειρεύεται τις φά-

λαινες, ακούει να φωνάζουν το όνομά της. Στο κείμενο αποτυπώνεται η θεμελιώδης 

αντίθεση ανάμεσα στη σύγχρονη οικολογική σκέψη και στον υπάρχοντα τύπο οικο-

νομικής ανάπτυξης (Πολίτης & Παπαδάτος, 2007).  

α) Προετοιμασία του περιβάλλοντος 

Βασικός παράγοντας για τη βίωση της λογοτεχνικής εμπειρίας, σύμφωνα με τη Ros-

enblatt, είναι το πλαίσιο (κοινωνικό, ιστορικό, πολιτισμικό), μέσα στο οποίο συντε-

λείται το λογοτεχνικό γεγονός, όπως και οι επιμέρους επικρατούσες συνθήκες στην 

τάξη και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007).  

Συνεπώς, η διδασκαλία αρχίζει με προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές δραστη-

ριότητες που προετοιμάζουν τους μαθητές γνωστικά και ψυχολογικά και διεγείρουν 

την αναγνωστική τους περιέργεια και επιθυμία, προκειμένου να δεχτούν το επικείμε-

νο λογοτεχνικό βίωμα. Το περιβάλλον αυτό, το οποίο είναι πλούσιο σε ερεθίσματα, 

μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης της γνώσης (οπτικό, ακουστικό υλικό) ή παράλλη-

λων κειμένων, μπορεί να δημιουργηθεί σε συνεργασία εκπαιδευτικού-μαθητή, όπου 

είναι αυτό εφικτό. 
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Συγκεκριμένες δραστηριότητες για το πρώτο αυτό στάδιο: Γίνεται αναπαραγωγή ηχη-

τικών αρχείων που περιλαμβάνουν ήχους και τραγούδια των φαλαινών από την ιστο-

σελίδα http://www.whalesong.net/ ή με τη χρήση του YouTube (π.χ. «Whale song», 

Oceania Project https://www.youtube.com/watch?v=WabT1L-nN-E) και οι μαθητές 

καλούνται να μαντέψουν από ποια ζώα προέρχονται οι ήχοι που άκουσαν (Κουκλα-

τζίδου, 2014). Παράλληλα, προβάλλεται το απόσπασμα από την ταινία «Ψάχνοντας 

τον Νέμο», το οποίο αναφέρεται στα «Φαλαινέζικα» (http://tinyurl.com/h5djprt). Εν-

δεικτικές ερωτήσεις που ακολουθούν τα ηχητικά αρχεία και το βίντεο είναι οι εξής: 

Αναγνωρίζετε τους ήχους που ακούσατε; Από ποια ζώα προέρχονται; Τραγουδούν οι 

φάλαινες; Το τραγούδι τους (τα «φαλαινέζικα»), είναι απλοί ήχοι ή εκφράζει τα συ-

ναισθήματά τους ή περικλείει «κοινωνικούς ήχους», δηλαδή λέξεις που χρησιμοποι-

ούνται ως ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας; Ποια η εντύπωσή σας από το τραγούδι 

τους; Διαθέτουν οι φάλαινες διαφορετικά είδη τραγουδιών;  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί ακόμη να προβάλλει εικόνες και είδη φαλαινών με ελεύθερη 

αναζήτηση από το διαδίκτυο ή να ανατρέξει σε σχετικές πηγές που αναφέρονται στη 

φάλαινα (π.χ. οικολογικές οργανώσεις, ηλεκτρονικές εφημερίδες, ιστολόγια) ή να 

διαβάσει αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων με την ίδια θεματική, για παράδειγμα 

Gadenne, P. (2007). Φάλαινα. Αφήγημα (Μετάφραση: Βάνα Χατζάκη), σελ. 41. Αθή-

να: Άγρα ή τους στίχους του Ευγένιου Τριβιζά για τη «Φάλαινα της Βαραδουάης» ή 

να τους ακούσει μελοποιημένους.  

Συνηθισμένος τρόπος προετοιμασίας του περιβάλλοντος είναι να γράψει ο εκπαιδευ-

τικός τον τίτλο του κειμένου στον πίνακα ή να αξιοποιήσει το εξώφυλλο του βιβλίου 

από το οποίο είναι παρμένο το απόσπασμα και να ζητήσει από τους μαθητές του να 

κάνουν τις υποθέσεις τους, τις προβλέψεις τους και να φανταστούν το περιεχόμενο ή 

την εξέλιξη της ιστορίας ή τον χρόνο συγγραφής του έργου.  

β) Αρχική ανταπόκριση 

Ακολουθεί η πρώτη επαφή με το κείμενο μέσω της ανάγνωσης, μεγαλόφωνης ή και 

σιωπηρής. Η συνάντηση του αναγνώστη με το κείμενο και η ενεργός συμμετοχή και 

εμπλοκή του στις κειμενικές διαδικασίες του, ονομάζεται από τη Rosenblatt «έκκλη-

ση» του κειμένου. Οι μαθητές εντοπίζουν τις κειμενικές ενδείξεις (γλώσσα, συναι-

σθήματα, συνειρμοί, στάσεις, λεκτικά σχήματα, θεματική πλοκή) και αποφασίζουν αν 

το κείμενο υπάρχει απλώς ως «κείμενο», δηλαδή μια σειρά τυπωμένων στοιχείων, ή 

θα λειτουργήσει ως «ποίημα», δηλαδή ως λογοτεχνικό γεγονός (Πολίτης, 1996). Στη 

συνέχεια, με βάση την τεχνική των συνειρμών, καταγράφουν με τη μορφή ελεύθερων 

σημειώσεων ή του καταιγισμού των ιδεών τις αρχικές ανταποκρίσεις τους, τις πρώτες 

αυθόρμητες αντιδράσεις τους, λέξεις, φράσεις, ιδέες και συναισθήματα που τους ε-

νεργοποιεί το κείμενο. Αυτή η λογοτεχνική εμπειρία ανάμεσα στο κείμενο και τον 

αναγνώστη θεωρείται σαν ένα «ενεργό κύκλωμα», αφού το κείμενο προσφέρει «νύ-

ξεις» και ενδείξεις» και «κειμενικά σήματα» στα οποία ο αναγνώστης ανταποκρίνεται 

από την πρώτη στιγμή.  Κατά την καταγραφή, μάλιστα, των αυθόρμητων ανταποκρί-
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σεων, είναι απαραίτητο να υποδεικνύουν τα σημεία του κειμένου στα οποία αναφέ-

ρονται. 

Ο μαθητές-αναγνώστες, λόγω της «ανοιχτότητας» του κειμένου έχουν τη δυνατότητα 

να σταθμίσουν εκλεκτικά την αντίδρασή του («εκλεκτική / επιλεκτική προσοχή») στις 

πολλαπλές κειμενικές πιθανότητες και να υιοθετήσουν μια αναγνωστική είτε «αισθη-

τική» είτε  «μη αισθητική / πληροφοριακή. Στην πρώτη αυτή «ιδιωτική» αναγνωστική 

διαδικασία εμπλέκονται προσωπικά στον κόσμο του κειμένου, αποκωδικοποιούν τα 

λεκτικά σύμβολά του και εστιάζουν σε αυτό που βιώνουν σε σχέση με το κείμενο, 

ενώ κατά τη δεύτερη «δημόσια» αναγνωστική διαδικασία αποζητούν την αντικειμενι-

κή κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου, την εξωτερική του μορφή και σε ό,τι μπο-

ρεί να πάρουν άμεσα από το κείμενο, δηλαδή συγκεκριμένες πληροφορίες για συγκε-

κριμένους σκοπούς (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007 Πολίτης, 1996).  

Οι μαθητές-αναγνώστες, κατά την «αντίδρασή» τους απέναντι στις συγκεκριμένες 

κειμενικές ενδείξεις, ενεργοποιούν στοιχεία της εμπειρίας τους από τη ζωή τους ή 

από τη λογοτεχνία, οπότε το κείμενο λειτουργεί ως «κίνητρο». Η αναγνώριση των 

εμπειριών του αναγνώστη αποτελεί αξιωματική θέση στην αναγνωστική θεωρία της 

Rosenblatt (1938: 30-31), όπως και η ίδια επισημαίνει: «Διά μέσου των λέξεων το 

κείμενο φέρνει στη συνείδηση του αναγνώστη ορισμένες αισθησιακές εμπειρίες... Ο 

αναγνώστης φέρνει στο [λογοτεχνικό] έργο χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, 

την ανάμνηση παλιών γεγονότων, παρούσες ανάγκες κι έγνοιες... Αυτά... τα στοιχεία 

καθορίζουν την αντίδρασή του στην ιδιαίτερη (συν)εισφορά του κειμένου».  

Παράλληλα, οι μαθητές διαμορφώνουν προσδοκίες και υποθέσεις, αναζητούν κειμε-

νικά στοιχεία εντάσσοντάς τα σε ένα «δοκιμαστικό πλαίσιο», οπότε το κείμενο λει-

τουργεί ως «προσχέδιο». Καθοδηγητικές ερωτήσεις του εκπαιδευτικού είναι: «Τι αι-

σθάνεσαι, σκέφτεσαι, θυμάσαι, φαντάζεσαι, επιθυμείς, φοβάσαι;» για την περίπτωση 

του κειμένου ως «κινήτρου» και «Τι πιστεύεις, ελπίζεις, επιθυμείς, επιδιώκεις, ανα-

γνωρίζεις, επιλέγεις;» για την περίπτωση του κειμένου ως «προσχεδίου».  

Η Rosenblatt ονομάζει «συναλλαγή» την αμοιβαία αυτή σχέση που αναπτύσσει ο α-

ναγνώστης με το κείμενο, καθώς κινείται ανάμεσα σε κειμενικές ενδείξεις και ανα-

γνωστικές προσδοκίες, Η συναλλακτική άποψη της Rosenblatt, αν και δίνει πρωτα-

γωνιστικό ρόλο στον αναγνώστη και τονίζει τη σπουδαιότητα της συμβολής του στη 

διαδικασία νοηματοδότησης του κειμένου, δεν υποτιμά  την κειμενική υπόσταση, αλ-

λά επιχειρεί να «συμβιβάσει» την «ελεγκτική δύναμη» του ρόλου του με τις κειμενι-

κές επιταγές (Πολίτης, 1996). Στην πρώτη, μάλιστα, αυτή επαφή του αναγνώστη με 

το κείμενο η Rosenblatt δίνει βαρύνουσα σημασία, υποστηρίζοντας ότι «είναι μια πο-

λύπλοκη και πολύπλευρη διαδικασία, καθοριστική για τη σχέση που θα αναπτυχθεί 

στη συνέχεια με το κείμενο» και «ο,τιδήποτε προστίθεται ή αλλάζει στη συνέχεια, 

έχει πάντα σχέση με την αρχική ανταπόκριση» (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007). 

Κατά τη φάση αυτή γίνεται μια πρώτη προσέγγιση του κειμένου μέσω της ανάγνωσής 

του. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη μεγαλόφωνη ανάγνωση με παράλληλη 
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προβολή του κειμένου σε ψηφιακή μορφή. Ακόμη, να ακούσουν τα παιδιά την αφή-

γηση από τον ψηφιακό αφηγητή, συνδυάζοντας οπτικό και ακουστικό ερέθισμα (ήχο, 

εικόνα και κείμενο), για παράδειγμα το σχετικό αρχείο από το YouTube: 

http://tinyurl.com/zvk3a6f). Φυσικά, οι μαθητές πρέπει να έχουν τον χρόνο και για τη 

δική τους σιωπηρή ανάγνωση, η οποία θα λειτουργήσει επικουρικά και θετικά στη 

βίωση της αισθητικής λογοτεχνικής εμπειρίας. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός κατευ-

θύνει τους μαθητές με ερωτήσεις, οι οποίες προέκυψαν μέσα από την ανάγνωση του 

κειμένου και αναμένει την πρώτη αντίδραση των μαθητών, η οποία στηρίζεται σε ο-

λόκληρο το κείμενο ή σε κειμενικές ενδείξεις. Ενδεικτικές ερωτήσεις: Είναι πραγμα-

τική ή φανταστική η ιστορία; Το θέμα του κειμένου σας θυμίζει ανάλογες καταστά-

σεις από το παρελθόν ή το παρόν; Τι χάρισαν οι φάλαινες στη γιαγιά;  Γιατί νομίζετε 

ο θείος Φρειδερίκος δεν συμπαθεί τις φάλαινες και αντιδρά στην ιστορία που λέει η 

γιαγιά στη Λίλη; Πώς πιστεύει ο θείος ότι μπορούν να αξιοποιηθούν οι φάλαινες; 

Βρίσκετε στα λόγια του θείου τις κύριες αιτίες που απειλούν τις φάλαινες με εξαφά-

νιση; Είναι οι φάλαινες «θαυμαστά πλάσματα του κόσμου»; Γιατί οι φάλαινες τρα-

γούδησαν στη Λίλη; Τι νιώσατε ή τι σκεφτήκατε, ενόσω διαβάζατε τη διήγηση ή όταν 

την ολοκληρώσατε; Τι είναι εκείνο που σας φοβίζει και σας ανησυχεί περισσότερο 

στην όλη διήγηση; Υπάρχουν κάποια στοιχεία στο κείμενο που σας βοηθούν να προ-

βλέψετε την εξέλιξη της ιστορίας; Ποιο σημείο της ιστορίας σας εντυπωσιάζει περισ-

σότερο;  

γ) Τελειοποίηση της ανταπόκρισης 

Κατά την τρίτη φάση αυτού του μοντέλου, οι μαθητές κοινοποιούν τις ατομικές α-

νταποκρίσεις τους στην ομάδα, τις συγκρίνουν με αυτές των άλλων συμμαθητών τους 

και επανέρχονται στο κείμενο για να επανεξετάσουν, διευρύνουν ή τροποποιήσουν 

τις αρχικές απόψεις τους (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007).  Με άλλα λόγια, ο μα-

θητής-αναγνώστης αυτοκρίνεται και, μέσω της «εκλεκτικής προσοχής», εστιάζει σε 

ένα ή περισσότερα κειμενικά στοιχεία, καθώς και στο δοκιμαστικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάχθηκαν και εξετάζει τον ρόλο των προγενέστερων αναγνώσεων και την επίπτωσή 

τους στις μεταγενέστερες (Πολίτης, 2006). Και αν ακόμη προκύψουν προσωπικές πα-

ρερμηνείες ή παρανοήσεις, «παρέχεται η δυνατότητα αυτές να διασαφηνιστούν [με 

διάλογο] στην κοινότητα των (συν)κατασκευαστών του νοήματος» με «κοινωνικού 

πλαισίου στήριξη» (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007).   

 

δ) Έκφραση της ανταπόκρισης 

Κατά το τελικό στάδιο, οι μαθητές «αναδημιουργούν» και ανασυνθέτουν το κείμενο, 

ενσωματώνουν τις σκέψεις τους καθοδηγούμενοι από τα κειμενικά στοιχεία («συναλ-

λαγή») και συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες (Καλογήρου & 

Βησσαράκη 2007 Πολίτης, 2006). Με βάση τη θεωρία της Rosenblatt, ο δάσκαλος 

αποκτά ρόλο διαμεσολαβητικό και συντονιστικό, διευκολύνει τους μαθητές του στην 

πορεία προσέγγισης μιας ελεύθερης σχέσης με το λογοτεχνικό έργο, τους ενθαρρύνει 
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στην αυτοέκφραση των προσωπικών τους βιωμάτων με «ανοιχτές» ερωτήσεις και, 

χωρίς να κυριαρχεί πάνω τους, διασώζει την ατομικότητά τους ενώ ο μαθητής βιώνει 

ένα κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας, σκέφτεται και εκφράζεται με αυθορμητισμό 

και, χωρίς τον φόβο της απόρριψης ή της επίκρισης, οικοδομεί τη λογοτεχνική εμπει-

ρία (Καλογήρου & Βησσαράκη 2007 Πολίτης, 2006). Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της 

ομαδικής εργασίας, η συζήτηση είναι διερευνητική και ανακαλυπτική, υπάρχει η δυ-

νατότητα της συλλογικής αυτο-ρύθμισης και αποκέντρωσης της διδασκαλικής εξου-

σίας, σύμφωνα με το (οικο)συστημικό μοντέλο οργάνωσης και διεύθυνσης της σχολι-

κής τάξης (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007).  Οι πιθανές δραστηριότητες έκφρασης 

της ανταπόκρισης για ατομική ή συλλογική/ομαδική δημιουργία είναι ποικίλες και 

εξαρτώνται από την ευρηματικότητα και στοχαστικότητα του εκπαιδευτικού:   

1. Οι μαθητές σε ρόλο δημοσιογράφου: Οι μαθητές παίρνουν φαντασιακές συνεντεύ-

ξεις από τα πρόσωπα της ιστορίας (τη γιαγιά, τη Λίλη και τον θείο), καταγράφουν τις 

ερωτήσεις και τις απαντήσεις μυθοπλαστικού χαρακτήρα. 2. Σύνταξη επιστολών: Οι 

μαθητές γράφουν μια επιστολή σε μια οικολογική οργάνωση, προκειμένου να της ζη-

τήσουν να αναλάβει δράση για την προστασία των υπό εξαφάνιση ζώων. Εναλλακτι-

κά, γράφουν ένα γράμμα στις φάλαινες εκ μέρους της ηρωίδας του κειμένου, της Λί-

λης. 3. Συμπλήρωση αναγνωστικών κενών: Οι μαθητές εκφέρουν τον δικό τους λόγο 

δρώντας πάνω στο κείμενο, όπως παρεμβάλλουν ένα φανταστικό επεισόδιο (περιγρα-

φή ή διάλογο), καταγράφουν τη συνέχεια της ιστορίας απαντώντας στο ερώτημα «Ο 

θείος της Λίλης αλλάζει γνώμη;», αξιοποιούν το κενό που δημιουργείται στο τέλος 

του αποσπάσματος και παρουσιάζουν τις δικές τους αναπαραστάσεις, συμπληρώνουν 

τη σκιαγράφηση των προσώπων της ιστορίας, παρεμβαίνουν στην ιστορία και ανα-

λαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 4. Το περίγραμμα της φάλαινας: Οι μαθητές σχη-

ματίζουν το περίγραμμα μιας μεγάλης φάλαινας και το γεμίζουν με εικόνες, αποσπά-

σματα εφημερίδων, άρθρα περιοδικών και οποιοδήποτε άλλο υλικό που να αναφέρε-

ται στα απειλούμενα ζώα (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά, 2013: 18). Ενδεχομένως, οι μαθη-

τές να γράψουν μέσα στο περίγραμμα διάφορα μικρά κείμενα, όπως στίχους, φράσεις, 

συνθήματα, ευχές (Πολίτης & Παπαδάτος, 2007). 5. Φανταστικό παιχνίδι ρόλων: Αρ-

χικά, ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει ένα υποθετικό σενάριο, όπως «Σε ένα νησί ήρθαν 

φαλαινοθήρες προκειμένου να σκοτώσουν για εμπορικούς σκοπούς φάλαινες που υ-

πάρχουν στην περιοχή». Στη συνέχεια, αναθέτει τους ακόλουθους ρόλους στους μα-

θητές: α) ιδιοκτήτες φαλαινοθηρικού, β) ψαράδες περιοχής, γ) τουριστικοί πράκτο-

ρες, δ) τοπικές Αρχές (Δήμος-Λιμεναρχείο), ε) οικολογικές οργανώσεις και στ) φά-

λαινα. Τέλος, ζητά από τους μαθητές να επιλέξουν κάποιον από αυτούς τους ρόλους 

και, αφού τον μελετήσουν και σκεφτούν επιχειρήματα υπέρ ή κατά του κυνηγιού της 

φάλαινας, να τον παίξουν στην τάξη (http://tinyurl.com/hnx68xh). 6. Τεχνικές Θεα-

τροπαιδαγωγικής: Η τεχνική «μηχανή του χρόνου» επιλύει το πρόβλημα που θέτει η 

ιστορία, ως προς τη στάση των ανθρώπων απέναντι στη φάλαινα.  Η τεχνική «μονό-

λογος στον τοίχο» έχει ως δραστηριότητα έναν μαθητή, γυρισμένο προς τον τοίχο και 

ακίνητο, να παρουσιάζει έναν ήρωα να μονολογεί εκφράζοντας τις κρυφές του σκέ-

ψεις. Σύμφωνα με την τεχνική «απαγγελία εν χορώ», η ομάδα απαγγέλλει «εν χορώ», 

δηλαδή όλη η ομάδα συγχρόνως, ρυθμικά ή προσωδιακά, και με πιθανό εμπλουτισμό 
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με κίνηση ή χορό, ένα κείμενο που έχει γράψει και αφορά την περίληψη του κειμέ-

νου, μια περιγραφή, μια κριτική του. Κατά τη στρατηγική «άσπρο-μαύρο, αντιφατι-

κές συμβουλές», οι μαθητές δίνουν αντιφατικές συμβουλές και όλες τις πιθανές λύ-

σεις στον ήρωα, εν προκειμένω στη Λίλη, που βρίσκεται σε δίλημμα, αν θα πιστέψει 

στα λόγια της γιαγιάς της ή στα λόγια του θείου της ως προς τη στάση που θα κρατή-

σει απέναντι στις φάλαινες (Λενακάκης, 2013). 7. Ποικίλες εναλλακτικές δραστηριό-

τητες: Οι μαθητές γράφουν ένα σύνθημα για την προστασία της φάλαινας. Φτιάχνουν 

πρόσκληση και αφίσα για την παρουσίαση του βιβλίου. Φιλοτεχνούν το εξώφυλλο 

της ιστορίας και αλλάζουν τον τίτλο. Ζωγραφίζουν σκηνές από την ιστορία (π.χ.  Η 

γιαγιά και η Λίλη. Ο θείος και η Λίλη, Το όνειρο της Λίλης, Η Λίλη στην ακτή) σε 

μορφή κόμικς με συννεφάκια (Πολίτης & Παπαδάτος, 2007). Παρουσιάζουν τους 

ήρωες της ιστορίας με βάση σχετικά στοιχεία  της διήγησης και αναφέρουν τον ήρωα 

με τον οποίο συμφωνούν και τον συμπαθούν ή τον απορρίπτουν, δικαιολογώντας τη 

στάση τους. Δημιουργούν ένα κολλάζ με ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση. Εντοπί-

ζουν ρήματα που εκφράζουν συναισθηματικές αντιδράσεις της γιαγιάς, της Λίλης και 

του θείου. Συντάσσουν ένα μικρό ερωτηματολόγιο που το απευθύνουν υποθετικά στη 

συγγραφέα Ντάιαν Σέλντον, για να πληροφορηθούν τον λόγο έμπνευσής της στη 

συγγραφή αυτής της ιστορίας.  

Επίλογος 

Η «συναλλακτική» θεωρία της Rosenblatt ενθαρρύνει τον μαθητή να βιώσει και όχι 

να γνωρίσει την αναγνωστική εμπειρία, να προβεί σε μια αισθητική ανάγνωση του 

κειμένου και να αναδείξει τα προσωπικά του βιώματα και τα μοναδικά του συναι-

σθήματα άρα και τις αυθεντικές του ανταποκρίσεις, καθιστώντας τον σημαντικό 

«παίκτη» στην ανάπτυξη της δυναμικής ερμηνείας του κειμενικού νοήματος. Συνε-

πώς, επειδή η θεωρία της λογοτεχνίας είναι παρούσα σε κάθε μορφή ανάγνωσης του 

λογοτεχνικού κειμένου, επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός να επαναπροσδιορίσει το μοντέ-

λο της διδασκαλίας του και, αναθεωρώντας τις φορμαλιστικού τύπου αναλύσεις, να 

οργανώσει αποτελεσματικότερα τη λογοτεχνική ανάγνωση, διαμορφώνοντας δια βίου 

αναγνώστες.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις α-

πόψεις και τις εμπειρίες εννέα κοινωνικών λειτουργών, που εργάζονται σε σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα αίτια περιστα-

τικών ενδοσχολικής βίας που έχουν κληθεί να διαχειριστούν. Σύμφωνα με τα ευρήμα-

τα της έρευνας, η σχολική βία αποτελεί συχνό φαινόμενο που παρουσιάζεται κυρίως 

με τη μορφή της λεκτικής και της σωματικής βίας, καθώς και του σχολικού εκφοβι-

σμού. Οι ερωτώμενοι κοινωνικοί λειτουργοί ανέφεραν πως εκδηλώνεται περισσότερο 

μεταξύ των μαθητών, με τα αγόρια να εμφανίζουν συχνότερα επιθετικές συμπεριφο-

ρές. Ο ρόλος των σχολικών κοινωνικών λειτουργών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη 

συμβουλευτική μαθητών, τη συνεργασία με τις οικογένειές τους και με τους εκπαι-

δευτικούς, καθώς και τη διασύνδεσή τους με κοινωνικούς και υποστηρικτικούς φο-

ρείς. Ωστόσο, τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης δεν στελεχώνονται με κοινωνικούς 

λειτουργούς σε μόνιμη και τακτική βάση, με αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις τους να εί-

ναι μεν αποτελεσματικές, αλλά βραχυπρόθεσμες. 

Λέξεις - κλειδιά: ενδοσχολική βία, σχολικός κοινωνικός λειτουργός, Β/θμια εκπαί-

δευση 

Εισαγωγή 

«Ο ορισμός της σχολικής βίας είναι σχετικός» και εξαρτάται από τις εκάστοτε κοινω-

νικές και πολιτισμικές συνθήκες (Αρτινοπούλου, 2001, σ. 13). Ωστόσο, μπορούν να 

προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν «την επι-

βολή της βούλησης, την πρόκληση ζημίας ή βλάβης, την απειλή εκφοβισμού, κακομετα-

χείρισης και κακοποίησης» (ό.π.). Η σχολική βία μπορεί να απορρέει, αλλά και να ε-

νισχύει την παραβατικότητα, την αντικοινωνική συμπεριφορά και πλήθος άλλων 

(Furlong & Morrison, 2000). Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της 

ενδοσχολικής βίας παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί και 
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το αντίστοιχο ερευνητικό ενδιαφέρον (Γαλίτη, 2012). Όμως, στην πράξη, τα σχολεία 

γενικής εκπαίδευσης δεν στελεχώνονται μόνιμα με επαγγελματίες, όπως ψυχολόγους 

και κοινωνικούς λειτουργούς, που εμπλέκονται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

και που μπορούν να συντελέσουν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση περιστατι-

κών ενδοσχολικής βίας.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς λειτουργούς, «η άσκηση της κοινωνικής 

εργασίας στη γενική εκπαίδευση έχει θεσμοθετηθεί» (Καλλινικάκη, 2011, σ. 121) με το 

υπ’ αριθ. 195/1974 Ν.Δ. (ΦΕΚ 349/Α´/20-11-1974). Επίσης, με τα υπ’ αριθ. 891/1978 

(ΦΕΚ 213/Α΄/7-12-1978) και 50/1989 Π.Δ. (ΦΕΚ 23/Α΄/26-1-1989) καθορίζονται, 

μεταξύ άλλων, τα πεδία άσκησης και το αντικείμενο εργασίας τους. Παρ’ όλα αυτά, 

έως σήμερα, δεν έχει υπάρξει σχετική εφαρμογή (Καλλινικάκη, 2011), καθώς η χώρα 

μας εξακολουθεί να υστερεί στην αναγνώριση της αναγκαιότητας για τη λειτουργία 

και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικά πλαίσια (Σταθόπουλος, 

2005). Αντίθετα, «η λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευ-

σης (…) και στην ειδική αγωγή έχει συστηματοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 

και στη Βόρειο Αμερική» (Καλλινικάκη, 1998, σ. 192). Στην Ελλάδα, μόνο στα σχο-

λεία ειδικής αγωγής προβλέπεται η μόνιμη στελέχωσή τους με κοινωνικό λειτουργό 

(ό.π., σ. 195), έχοντας εφαρμοστεί από το 1987 (Υ.Α. Γ6/420, ΦΕΚ 504/Β´/16-9-

1987). Αντίθετα, στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης εργάζονται κοινωνικοί λειτουργοί, 

που όμως προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συγχρηματοδοτού-

μενα προγράμματα (από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση) είτε μέσω προσλή-

ψεων για την ειδική αγωγή αποτελώντας μέλος των ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστι-

κής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) που συνιστούν «πρωτοβάθμιο όρ-

γανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών» (Ν. 4115/2015, ΦΕΚ 24/Α΄/30-1-2013, άρθ. 39, παρ. 4), είτε 

για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. ρομά, 

μουσουλμανόπαιδες) ή μέσω της πλήρωσης θέσεων των προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα (ΟΑΕΔ).  

Σχολική βία και εκφοβισμός 

«Η διάκριση ανάμεσα στους όρους βία, επιθετικότητα και σχολικός εκφοβισμός δεν εί-

ναι πάντα σαφής» (Χιόνη, 2011, σ. 113). Η βίαιη συμπεριφορά ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας εκδηλώνεται είτε ασκώντας βία κατά του προσώπου, είτε μέσω βανδαλισμών 

και κατά της περιουσίας ή ακόμα και όταν στρέφεται ενάντια στο ίδιο το άτομο που 

την ασκεί (π.χ. χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών) (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000). Ειδικά 

«στο χώρο της εκπαίδευσης οι ορισμοί της επιθετικότητας και της βίας εμφανίζονται 

υπέρμετρα διευρυμένοι» (Μπεζέ, 1998, σ. 63). Οι κύριες μορφές έκφρασης της σχολι-

κής βίας είναι μέσω της σωματικής, της σεξουαλικής, της ψυχολογικής και της λεκτι-

κής κακοποίησης, καθώς και μέσω του βανδαλισμού (Αρτινοπούλου, 2001). Συνή-

θως, η επιθετικότητα και η βία που εκδηλώνονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον πε-

ριλαμβάνουν «τέσσερις ομάδες διαπροσωπικών σχέσεων» και σχετίζονται με τη συ-

μπεριφορά των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές, των μαθητών προς τους εκπαιδευ-
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τικούς, μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και μεταξύ των μαθητών (Μπεζέ, 1998, σ. 

63). Η Αρτινοπούλου (2001) σε αυτές τις ομάδες προσθέτει και την εκδήλωση επιθε-

τικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών ή της διοίκησης του σχο-

λείου. Τέλος, ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) μπορεί να εκδηλωθεί μέσω σωματι-

κής, συναισθηματικής, λεκτικής, σεξουαλικής ή και ηλεκτρονικής βίας (Πρεκατέ, 

2008), καθώς και μέσα από την απομόνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Smith, 

2003, όπ. αναφ. στο Χιόνη, 2011, σ. 113). Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από 

τον τρόπο που εκδηλώνεται, «η σχολική βία θεωρείται αφενός ως αντανάκλαση της 

βίας στην ευρύτερη κοινωνία και αφετέρου ως σύμπτωμα της χαμηλής ποιότητας της 

εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές» (Αρτινοπούλου, 2001, σ. 12).  

Η βία στο σχολείο και ο εκφοβισμός συνιστούν σύνθετα και πολυπαραγοντικά φαι-

νόμενα (Τσιάντης, 2010). Σημαντικό ρόλο στην εκδήλωσή τους μπορούν να διαδρα-

ματίσουν παράγοντες που σχετίζονται με την προσωπικότητα του παιδιού (π.χ. τραυ-

ματικές εμπειρίες), τις συνθήκες και τη λειτουργία της οικογένειας, το σχολικό κλίμα 

και τη διαμόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος, τις πολιτικές του εκπαιδευτικού 

συστήματος, την προβολή σκηνών βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και 

τις στάσεις παιδιών-γονέων-εκπαιδευτικών σχετικά με τη βίαιη συμπεριφορά (ό.π., 

σσ. 21-22). Η σχολική βία και ο εκφοβισμός μπορούν να επιφέρουν στους μαθητές 

σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο στη σωματική 

όσο και στην ψυχική τους υγεία. Τα θύματα είναι πιθανόν να εμφανίσουν σχολική 

άρνηση, χαμηλή σχολική επίδοση, σχολική φοβία, χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, α-

ποφευκτική συμπεριφορά, ψυχοσωματικές ενοχλήσεις και πλήθος άλλων (Αντωνίου 

& Καμπόλη, 2014). Από την άλλη μεριά, οι θύτες μπορεί να εκδηλώσουν προβλήμα-

τα εξωτερικής συμπεριφοράς (π.χ. αντικοινωνικότητα), αλλά και ως ενήλικες να υιο-

θετήσουν έναν παραβατικό τρόπο ζωής ή ακόμα και να εξελιχθούν σε μελλοντικούς 

δράστες ενδοοικογενειακής βίας (Κάργα, 2013). 

Ο ρόλος του σχολικού κοινωνικού λειτουργού 

Αποδέκτες των υπηρεσιών των κοινωνικών λειτουργών στη σχολική εκπαίδευση εί-

ναι οι μαθητές, η εκπαιδευτική κοινότητα και εν γένει οι επαγγελματίες της εκπαί-

δευσης, οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών, καθώς και η ευρύτε-

ρη κοινότητα (Καλλινικάκη, 1998). Ο κοινωνικός λειτουργός ως στέλεχος εκπαιδευ-

τικού πλαισίου ανεξαρτήτως βαθμίδας «καλείται να εφαρμόσει μεθόδους και τεχνικές 

της κοινωνικής εργασίας σε μικρο-επίπεδο, δηλαδή με άτομα, οικογένειες και ομάδες, 

να εφαρμόσει τεχνικές ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

και, τέλος, να εργασθεί σε μακρο-επίπεδο, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της κοινωνι-

κής εργασίας με κοινότητες, του κοινωνικού σχεδιασμού και της κοινωνικής δράσης, 

προκειμένου να υπάρξουν επιθυμητές αλλαγές σε επίπεδο κοινότητας» (Σταθόπουλος, 

2005, σσ. 306-307).  

Πιο συγκεκριμένα, το μικρο-επίπεδο περιλαμβάνει την εργασία με μαθητές, με οικο-

γένειες και με εκπαιδευτικούς (είτε ατομικά είτε σε ομάδες) αποσκοπώντας, μεταξύ 

άλλων, στον εντοπισμό, στη διερεύνηση και στην αποτελεσματική διαχείριση των 
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αιτιών που «δυσκολεύουν» το μαθητή, στη συμβουλευτική υποστήριξή του, καθώς 

και –όπου απαιτείται– στην παραπομπή και διασύνδεση με εξειδικευμένες υπηρεσίες 

(ό.π., σσ. 307-308). Επίσης, ο κοινωνικός λειτουργός ως μέλος διεπιστημονικής ομά-

δας συντελεί στη διεπιστημονική προσέγγιση του εκάστοτε ζητήματος, προάγει τη 

διεπιστημονική συνεργασία και συμβάλλει, μέσω των ειδικών του γνώσεων, «τόσο 

στη διάγνωση όσο και στην κατάρτιση ενός σχεδίου παρέμβασης» (ό.π., σσ. 309-310). 

Έπειτα, σε μακρο-επίπεδο, έργο του κοινωνικού λειτουργού συνιστά η ενημέρωση, η 

ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της κοινότητας, καθώς και η συνεργασία και η 

ενθάρρυνση της συμμετοχής συλλόγων (γονέων και εκπαιδευτικών), υπηρεσιών και 

κοινωνικών φορέων που σχετίζονται με παιδιά (ό.π., σσ. 310-312). Ειδικότερα, ο κοι-

νωνικός λειτουργός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του φαι-

νομένου, όπως για παράδειγμα, μέσω του σχεδιασμού και της οργάνωσης ομιλιών, 

ημερίδων και εκδηλώσεων με θέμα την ενδοσχολική βία που θα αποσκοπούν στην 

ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση τόσο της σχολικής όσο και της ευρύτερης κοι-

νότητας (Παττακού-Παρασύρη, 2009).  

Ερευνητική μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση και η καταγραφή 

των απόψεων και των εμπειριών σχολικών κοινωνικών λειτουργών της δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης σχετικά με τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας που κλήθηκαν να 

διαχειριστούν. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας περιελάμβαναν την αποτύπωση των 

απόψεων των ερωτώμενων κοινωνικών λειτουργών τόσο σχετικά με τα αίτια και τα 

χαρακτηριστικά αυτών των περιστατικών όσο και την εν γένει συμβολή των κοινωνι-

κών λειτουργών στην πρόληψη και στη διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας. Για 

το λόγο αυτό, τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα ως εξής:  

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα αίτια των περιστατικών ενδοσχολικής βίας 

που οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να διαχειριστούν;  

- Ποια είναι η συμβολή του σχολικού κοινωνικού λειτουργού; 

- Τι ρόλο διαδραματίζει η συνεργασία των κοινωνικών λειτουργών με τους εκπαι-

δευτικούς και με τις οικογένειες των μαθητών;  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2016 και ακολου-

θήθηκε ποιοτική προσέγγιση διενεργώντας ημιδομημένες συνεντεύξεις. Πρόκειται 

για δείγμα μη πιθανοτήτων και ως μέθοδος επιλέχθηκε η δειγματοληψία χιονοστι-

βάδας (Βλ.: Babbie, 2011, σσ. 292-293). Έτσι, το δείγμα αποτέλεσαν εννέα κοινω-

νικοί λειτουργοί, οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λευ-

κάδας και Τρικάλων. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν τηλεφω-

νικές συνεντεύξεις. Από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας και την ποιο-

τική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων με τους κοινωνικούς λειτουρ-

γούς (ΚΛ) προέκυψαν τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
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Αποτελέσματα της έρευνας 

Χαρακτηριστικά και αίτια της ενδοσχολικής βίας 

Ως προς την εκδήλωση περιστατικών ενδοσχολικής βίας, όλοι οι ερωτώμενοι ανέφε-

ραν πως έχουν καταγραφεί σχετικά περιστατικά μεταξύ των μαθητών που εκδηλώνο-

νται συχνότερα από τα αγόρια χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται αντίστοιχες συμπερι-

φορές από έφηβες μαθήτριες. Ως κύριες μορφές βίας οι ερωτώμενοι κοινωνικοί λει-

τουργοί εντοπίζουν κυρίως τη λεκτική, τη σωματική βία και τον εκφοβισμό. Τα πε-

ρισσότερα περιστατικά αφορούν κυρίως τους μαθητές, ενώ έχουν εντοπιστεί και πε-

ριστατικά προς εκπαιδευτικούς: «Λεκτική βία, η οποία ξεκινάει από τα αθώα πλαίσια 

και φτάνει μέχρι και σε βαριάς μορφής βία. Υπάρχει και η σωματική βία όπως, για πα-

ράδειγμα, το ξύλο, αλλά και η σεξουαλική βία, δηλαδή το να κατεβάσει τα παντελόνια 

κάποιου συμμαθητή του στα πλαίσια του χιούμορ. Επίσης, υπάρχουν και οι βανδαλι-

σμοί, όπου έχει τύχει να σημειώνουν έξω από τους τοίχους του σχολείου προσβλητικά 

σχόλια για το διευθυντή» (ΚΛ6).  

Σχετικά με το προφίλ των εμπλεκομένων οι ερωτώμενοι περιγράφουν τους θύτες ως 

άτομα που δείχνουν αυτοπεποίθηση και μπορεί να είναι αρχηγοί μιας αθλητικής ομά-

δας ή της τάξης. Συχνά παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις, μπορεί να βιώ-

νουν οικογενειακά προβλήματα ή και να προέρχονται από οικογένειες που απουσιάζει 

η οριοθέτηση: «Οι θύτες είναι πιο δραστήριοι, πιο αντιδραστικοί, πιο εξωστρεφείς και 

πολλές φορές δεν έχουν καλές επιδόσεις στα μαθήματα» (ΚΛ4). Από την άλλη μεριά, 

τα θύματα είναι συνήθως παιδιά χαμηλών τόνων, έχουν ντροπαλή και αδύναμη συ-

μπεριφορά, είναι εσωστρεφή, δεν έχουν αυτοπεποίθηση και μπορεί να είναι παιδιά με 

διαφορετική εθνικότητα ή παιδιά που εμφανίζουν κάποιο πνευματικό ή σωματικό 

μειονέκτημα: «Είναι παιδιά χαμηλότερων τόνων, παιδιά με διαφορετική εθνικότητα, 

που είναι ευάλωτα, που δεν έχουν αυτοπεποίθηση και είναι κλεισμένα στον εαυτό τους» 

(ΚΛ7).  

Ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση της σχολικής 

βίας, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, περιλαμβάνεται το οικογενειακό περιβάλλον 

και η έλλειψη ορίων από αυτό. Οι κοινωνικοί λειτουργοί ανέφεραν επίσης πως τα αί-

τια της εκδήλωσης επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς από τους μαθητές εδράζονται, 

μεταξύ άλλων, στην οικονομική κρίση και στην ανεργία των γονέων των μαθητών, 

στην ενδοοικογενειακή βία, στο ρατσισμό, καθώς και στην κακή χρήση του διαδικτύ-

ου: «Οφείλεται στην οικογένεια και στα όρια που υπάρχουν μέσα σε αυτή» (ΚΛ3), «Η 

οικονομική κρίση είναι ένα σημαντικός παράγοντας» (ΚΛ8), «Αλλά και το σχολικό πε-

ριβάλλον ίσως είναι υπαίτιο για τέτοιες συμπεριφορές, δηλαδή να αφήνει να γίνονται 

χωρίς να κάνει κάτι για να σταματήσουν» (ΚΛ9).  

Ο ρόλος του σχολικού κοινωνικού λειτουργού 

Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία εμπλέκονται 

σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, παρότι ο χρόνος που διατίθεται για ολοκληρωμέ-
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νες παρεμβάσεις είναι περιορισμένος: «Γενικά το αντικείμενο του κοινωνικού λειτουρ-

γού στο σχολείο είναι ευρύτατο» (ΚΛ9), «Δεν μπορούμε να δράσουμε ολοκληρωτικά, 

δηλαδή να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης, επειδή είναι λίγος ο χρόνος 

που εργαζόμαστε στο σχολείο» (ΚΛ2). Μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες των κοινωνι-

κών λειτουργών στα σχολεία περιλαμβάνουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίη-

ση των μαθητών για το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και 

τη συνεργασία με την οικογένεια και με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, ανάμεσα στις 

αρμοδιότητές τους συγκαταλέγεται η συμβουλευτική μαθητών ατομικά και σε ομά-

δες, ο συντονισμός ομάδων μαθητών και ομάδων εκπαιδευτικών που αποσκοπούν 

στην ευαισθητοποίηση, στην πρόληψη και στη διαχείριση περιστατικών ενδοσχολι-

κής βίας, καθώς και η διασύνδεση και η παραπομπή της οικογένειας –όπου απαιτεί-

ται– σε κοινωνικούς και υποστηρικτικούς φορείς: «Οι αρμοδιότητές μου είναι να συ-

νεργάζομαι με το εκπαιδευτικό προσωπικό, να κάνω ενημερώσεις, να ευαισθητοποιώ 

τα παιδιά για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας μέσα από ομιλίες και παρουσιάσεις 

(…) βιωματικές ασκήσεις στην κάθε τάξη (…) να παρέχω συμβουλευτική στα παιδιά 

που εμπλέκονται σε φαινόμενα ενδοσχολικής βίας» (ΚΛ7), «Είμαστε ο συνδετικός κρί-

κος μεταξύ σχολείου, οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών όσον 

αφορά το μαθητή και τις ανάγκες του» (ΚΛ9).  

Η συνεργασία των κοινωνικών λειτουργών σε διεπαγγελματικό επίπεδο και με την 

οικογένεια 

Όλοι οι ερωτώμενοι επεσήμαναν την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα της 

συνεργασίας και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παραπομπής, συλλογής πληροφοριών ή 

συμμετοχικής και διεπιστημονικής λήψης αποφάσεων: «Ναι, συνεργαζόμαστε. Είναι 

συνεργάσιμοι, θέλουν τη βοήθεια μας. Σε οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί στο σχολείο, 

αλλά και για να μας παραχωρήσουν κάποια διδακτική ώρα για να κάνουμε δραστηριό-

τητες με τα παιδιά» (ΚΛ5), «Ναι, υπήρξε ένα παιδί το οποίο είχε άσχημη συμπεριφορά 

και υπήρχαν μαρτυρίες ότι κακοποιούνταν σωματικά στο σπίτι. Έτσι, συνεργάστηκα με 

το εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου να διασταυρώσω τις πληροφορίες καθώς ο 

πατέρας δε δέχτηκε να συνεργαστεί» (ΚΛ6). Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που πα-

ρουσιάζονται δυσκολίες. Για παράδειγμα, όταν οι γονείς δεν ανταποκρίνονται και α-

ποφεύγουν την επαφή με το σχολείο: «Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω είναι ότι οι γο-

νείς δεν συνεργάζονται με το σχολείο και ιδιαίτερα οι γονείς των θυμάτων, οι οποίοι 

είναι αρνητικοί» (ΚΛ7). Κάποιες φορές εντοπίζονται δυσκολίες και στη συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς, καθώς ακολουθούνται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη 

διαχείριση ορισμένων καταστάσεων: «Μερικοί καθηγητές πιστεύουν ότι το να βγάλουν 

έναν μαθητή έξω από την τάξη, όταν έχει ανάρμοστη συμπεριφορά είναι λύση, όμως 

πολλές φορές δεν είναι (ΚΛ2).  

Οι κοινωνικοί λειτουργοί συνεργάζονται, μεταξύ άλλων, με τους εκπαιδευτικούς και 

με τη διοίκηση του σχολείου, με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, καθώς και με 

άλλους επαγγελματίες από εξωτερικές, αλλά άμεσα σχετικές με το σχολείο υπηρεσί-

ες: «Συνεργάζομαι με όλο το προσωπικό με τους εκπαιδευτικούς, τη διευθύντρια, τον 
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υποδιευθυντή, αλλά και με το βοηθητικό προσωπικό, π.χ. το φύλακα. Συνεργάζομαι σε 

περιπτώσεις όπου χρειάζεται να συλλέξω πληροφορίες ή να ανταλλάξουμε απόψεις» 

(ΚΛ2). Οι υπηρεσίες με τις οποίες οι κοινωνικοί λειτουργοί συνεργάζονται συχνότε-

ρα περιλαμβάνουν το Kέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδι-

κών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, παιδια-

τρικά νοσοκομεία, κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων, καθώς και εν γένει φορείς πα-

ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών: «Ναι, συνεργαζόμαστε με το Συμβουλευτικό Σταθ-

μό Νέων, όπου παραπέμπουμε παιδιά και γονείς σε περιστατικά που αφορούν έντονο 

άγχος, κρίσεις πανικού και υπερβολικό θυμό που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Επί-

σης, συνεργαζόμαστε με το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (…) και το κέντρο πρόληψης στο οποίο πραγμα-

τοποιούνται ομάδες νέων και ομιλίες και παροτρύνω τους γονείς να παρακολουθήσουν 

αυτές τις δραστηριότητες» (ΚΛ3).  

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Αναντίρρητα, η σχολική βία αποτελεί ένα σημαντικό και πολυδιάστατο φαινόμενο, με 

την εκδήλωση σχετικών περιστατικών να απασχολεί τη σχολική κοινότητα με μεγάλη 

συχνότητα. Τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί 

οι σοβαρές επιπτώσεις της σχολικής βίας. Από τα ευρήματα της έρευνας που πραγμα-

τοποιήθηκε, συνάγεται ότι στους βασικούς παράγοντες για την εκδήλωση περιστατι-

κών σχολικής βίας, επιθετικότητας και εκφοβισμού περιλαμβάνονται προβλήματα 

στη λειτουργία της οικογένειας (π.χ. ενδοοικογενειακή βία) και του σχολικού περι-

βάλλοντος, οι κοινωνικές και οι ατομικές στάσεις σχετικά με τη βία, καθώς και η 

προβολή της και η κακή χρήση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οι σχολικοί κοινω-

νικοί λειτουργοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, καθώς εμπλέκονται 

άμεσα στην ευαισθητοποίηση, στην πρόληψη των περιστατικών ενδοσχολικής βίας, 

αλλά και στον τρόπο διαχείρισής τους. Παρ’ όλα αυτά και παρότι η άσκηση της κοι-

νωνικής εργασίας στη γενική εκπαίδευση έχει θεσμοθετηθεί εδώ και σχεδόν τέσσερις 

δεκαετίες, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει η απαιτούμενη εφαρμογή.  
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Περίληψη 

Η εργασιακή παρενόχληση είναι ένα εξαιρετικά διαβρωτικό φαινόμενο που ασκεί 

αρνητική επιρροή στην επαγγελματική αξιοπρέπεια και ψυχοκοινωνική ευημερία των 

εργαζομένων. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να καταγράψει το ποσοστό της 

εργασιακής παρενόχλησης στους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και να διερευνήσει τις 

μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται. Ένα δείγμα 508 εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 

δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξετάστηκε με το 

Negative Acts Questionnaire (NAQ). Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 20.0.. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 11,6% 

των εκπαιδευτικών έχουν πέσει θύματα εργασιακής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων 6 μηνών ενώ η κυρίαρχη μορφή παρενόχλησης είναι η οριζόντια. 

Συνεπώς παρατηρείται εργασιακή παρενόχληση σε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της 

εκπαιδευτικής κοινότητας στην Ελλάδα.  

Λέξεις-Κλειδιά: εργασιακή παρενόχληση, εκπαιδευτικοί, μορφές της εργασιακής 

παρενόχλησης 

Εισαγωγή 

Τα φαινόμενα της παρενόχλησης και θυματοποίησης στο χώρο εργασίας 

τοποθετήθηκαν στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος στο πεδίο της 

οργανωσιακής έρευνας και ψυχολογίας εδώ και αρκετές δεκαετίες, εστιάζοντας,  

κυρίως σε ζητήματα διακρίσεων και σεξουαλικής παρενόχλησης (Hoel, Rayner & 

Cooper, 1999). Οι σύγχρονες προσεγγίσεις ερμηνεύουν το φαινόμενο ως το 

αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατομικών, οργανωσιακών και 

κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων (Branch, Ramsay & Barker, 2013).  

Η εργασιακή παρενόχληση, ως μία επαναλαμβανόμενη και συστηματική εχθρική 

συμπεριφορά που στοχεύει σε έναν ή περισσότερους εργαζόμενους που έχουν 

δυσκολία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους (Mikkelsen & Einarsen, 2001), αποτελεί 

σήμερα ένα διάχυτο φαινόμενο στους οργανισμούς και πλήττει συστηματικά περίπου 

το 15% των υπαλλήλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Παπαλεξανδρή & Γαλανάκη, 

2011˙ Tsuno et al., 2010˙ Zapf et al., 2011). Εκδηλώνεται, δε, τόσο με απροκάλυπτες 

ενέργειες όπως είναι η απειλή σωματικής βίας όσο και με συγκεκαλυμμένες πράξεις 

1626

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



όπως είναι η υποβάθμιση της προσωπικής γνώμης και η κοινωνική απομόνωση 

(Saunders, Huynh & Goodman, 2007). 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μία επαγγελματική ομάδα υψηλού κινδύνου 

όσον αφορά την εργασιακή παρενόχληση λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας 

τους, των πολύπλοκων διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσουν με τους 

διευθυντές, τους συναδέλφους, τους γονείς και τους μαθητές του αλλά και των 

απαιτητικών καθηκόντων (Riley, Duncan & Edwards, 2011). Σύγχρονες έρευνες 

τεκμηριώνουν τη διαπίστωση πως η συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου στην 

εκπαιδευτική κοινότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας σε ποσοστά άνω του 20% 

(Koiv, 2015˙ McGuckin & Lewis, 2008). 

Κατευθύνσεις της εργασιακής παρενόχλησης 

Η εργασιακή παρενόχληση στο σχολικό περιβάλλον είναι μία πολύπλοκη διαδικασία 

που αφορά όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες ενδιαφέροντος. Οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται 

να εκφοβίζονται από άλλους ομοιόβαθμους συναδέλφους τους, τους μαθητές, το 

διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, τους γονείς και τους διευθυντές, ενώ οι 

σχέσεις αυτές μπορεί να λειτουργούν και αντίστροφα (Delfabbro et al., 2006). Σε 

γενικούς όρους, η κατεύθυνση της παρενοχλητικής συμπεριφοράς μεταβάλλεται 

ανάλογα με το ρόλο του δράστη. Σύμφωνα με τους Vandekerckho και Commers 

(2003), τρεις είναι οι βασικοί τύποι της εργασιακής παρενόχλησης των 

εκπαιδευτικών: (1) η από πάνω προς τα κάτω που αφορά την εκδήλωση αρνητικών 

συμπεριφορών και εχθρικών ενεργειών από τη σχολική διεύθυνση προς τους 

εκπαιδευτικούς, (2) η οριζόντια παρενόχληση που συμβαίνει μεταξύ συναδέλφων, και 

(3) η από κάτω προς τα πάνω, η οποία λειτουργεί από τους εκπαιδευτικούς προς 

ανώτερα διοικητικά επίπεδα και συγκεκριμένα το/τη διευθυντή/ντρια.  

Η από πάνω προς τα κάτω παρενόχληση είναι η συχνότερη μορφή της, καθώς το 

75%-85% των δραστών είναι διευθυντικά στελέχη (Richards & Freeman, 2012). Η 

μορφή αυτή παρενόχλησης αποτελεί το σκοτεινό πρόσωπο της σχολικής ηγεσίας, 

καθώς αντανακλά έναν μηχανισμό προβληματικών σχέσεων και συμπεριφορών που 

μπορεί να εκδηλώνονται τόσο από το/τη διευθυντή/ντρια όσο και από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς (Blase, Blasé & Du, 2008).  

Η ανισορροπία ισχύος μεταξύ θύτη και θύματος δεν απορρέει αποκλειστικά από την 

οργανωσιακή ιεραρχία αλλά και από άλλα χαρακτηριστικά, όπως η εργασιακή 

εμπειρία, οι γνώσεις, η κοινωνική δικτύωση και η εξειδίκευση (Rayner & Lewis, 

2011). Υπό αυτό το πρίσμα, προκαλούνται ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες, καθώς η 

διάχυση του φαινομένου προς όλες τις κατευθύνσεις διακυβεύει την εύρυθμη σχολική 

λειτουργία και παρεμποδίζει τις διαδικασίες μάθησης και διαπαιδαγώγησης.  

Ερευνητικά ερωτήματα 
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Παρά την εντατικοποίηση της σχετικής με την εργασιακή παρενόχληση έρευνας 

διεθνώς και την αναγνώριση των σημαντικών επιδράσεών της για τους εργαζόμενους 

στους οργανισμούς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κατά τα τελευταία χρόνια, το 

φαινόμενο δεν έχει διερευνηθεί ικανοποιητικά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Κύριος 

στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του φαινομένου της εργασιακής 

παρενόχλησης στους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα της 

παρούσας μελέτης είναι α) Ποιο είναι το ποσοστό εμφάνισης του φαινομένου της 

εργασιακής παρενόχλησης στους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα; και β) προς ποιες 

κατευθύνσεις εκδηλώνεται το φαινόμενο; 

Το δείγμα της έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν 508 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε δημόσια σχολεία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 23 νομούς (αστικές, 

ημιαστικές και αγροτικές περιοχές) της χώρας. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 305 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ποσοστό 60%) και 203 εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ποσοστό 40%). Το δείγμα αποτέλεσαν 325 γυναίκες 

(ποσοστό 64%) και 183 άντρες (ποσοστό 36%). 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα διεξήχθη κατά το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους 2011-2012. 

Αναφορικά με τη δειγματοληψία επιλέχθηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία (simple 

random sampling) η οποία βασίζεται σε μία διαδικασία τυχαίας επιλογής, ώστε κάθε 

μέλος του πληθυσμού να έχει την ίδια πιθανότητα να περιληφθεί στο δείγμα. Η 

χορήγηση ερωτηματολογίων έγινε με προσωπική διάθεση αλλά και με ταχυδρομική 

αποστολή τους με εσώκλειστο φάκελο πληρωμένου τέλους, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η επιστροφή τους. Διανεμήθηκαν 1.170 ερωτηματολόγια εκ των οποίων 

περίπου 100 ήταν ελλιπώς συμπληρωμένα ενώ τα σωστά συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια ξεπέρασαν τα 500. Περίπου 400 ερωτηματολόγια δεν επιστράφηκαν. 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 508 ερωτηματολόγια. Γενικά δεν υπήρξε πρόβλημα κατά 

τη χορήγησή τους. 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας μελέτης αξιοποιήθηκε το τρίτο μέρος του 

Negative Acts Questionnaire (NAQ) (Einarsen & Rakness, 1997), το οποίο μετρά  την 

έκθεση των εργαζομένων σε διάφορες μορφές παρενόχλησης στο χώρο εργασίας τους 

κατά το διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Χρησιμοποιήθηκε ο ορισμός της 

εργασιακής παρενόχλησης στην εισαγωγική σελίδα του ερωτηματολογίου. Η 

αξιοπιστία του NAQ είναι ικανοποιητική. Η εσωτερική συνοχή των κλιμάκων 

μέτρησης είναι υψηλή και ο δείκτης Cronbach κυμαίνεται από α=0,87 μέχρι  α=0,93. 

Ειδικότερα, στο ερωτηματολόγιο ζητήθηκαν πληροφορίες για τη θέση που κατείχαν 

οι δράστες (Προϊστάμενος/η - Διευθυντής/ντρια, Διευθύνων Σύμβουλος, Συνάδελφοι, 

Γονείς, Μαθητές/τριες) όπως και αναφορά αν έχουν υπάρξει μάρτυρες παρενόχλησης 
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στη δουλειά τους πριν και κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Στην 

παρούσα έρευνα, ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν α=0,541. 

Αποτελέσματα 

Σχετικά με το 1ο ερευνητικό ερώτημα της μελέτης, παρατηρείται ότι το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που δέχθηκαν παρενόχληση στην εργασία τους κατά τους τελευταίους 

έξι μήνες είναι χαμηλό με 11,6% με την παρενόχληση αυτή να είναι κατά κύριο λόγο 

σπάνια (6,3%) ή περιστασιακή (5,1%). 

Πίνακας 1: Συχνότητα βίωσης παρενόχλησης στην εργασία τους τελευταίους 6 

μήνες 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έχετε δεχτεί παρενόχληση  

στη δουλειά σας τους  

τελευταίους έξι μήνες 

Όχι 449 88,4% 

Ναι, αλλά σπάνια 32 6,3% 

Ναι, περιστασιακά 26 5,1% 

Ναι, μερικές φορές την εβδομάδα 1 0,2% 

Ναι, καθημερινά 0 0,0% 

Όσον αφορά το 2ο ερευνητικό ερώτημα, το μεγαλύτερο ποσοστό των αρνητικών 

συμπεριφορών που στοχοποιούν τους εκπαιδευτικούς προέρχεται από τους 

συναδέλφους (5,3%) και δευτερευόντως από τους προϊσταμένους και διευθυντές 

(3,3%). 

Πίνακας 2: Ιδιότητα δραστών παρενόχλησης 

Συζήτηση 

Η σύγχρονη έρευνα έχει καταδείξει πως οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μία 

επαγγελματική κατηγορία υψηλού κινδύνου όσον αφορά την εργασιακή παρενόχληση 

και θυματοποίηση στο χώρο εργασίας, προκαλώντας ιδιαίτερα βλαπτικές συνέπειες 

στην επαγγελματική υπόσταση και ψυχοκοινωνική τους ευημερία (Cemaloglu, 2007˙ 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ποιος σας  

παρενόχλησε 

Προϊστάμενος-η, διευθυντής/ντρια, διευθύνων 

σύμβουλος 
17 3,3% 

Συνάδελφοι 27 5,3% 

Γονείς 2 0,4% 

Μαθητές 3 0,6% 

Προϊστάμενος-η, διευθυντής/ντρια, διευθύνων 

σύμβουλος και συνάδελφοι 
7 1,4% 

Προϊστάμενος-η, διευθυντής/ντρια, διευθύνων 

σύμβουλος και συνάδελφοι και μαθητές 
0 0,0% 

Προϊστάμενος-η, διευθυντής/ντρια, διευθύνων 

σύμβουλος και συνάδελφοι και μαθητές και 

γονείς 

0 0,0% 

Γονείς και μαθητές 1 0,2% 

Προϊστάμενος και μαθητές 1 0,2% 

Συνάδελφοι και γονείς 1 0,2% 

Προϊστάμενος, γονείς και μαθητές 1 0,2% 
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McMahon et al., 2014). Τα ευρήματα μας δεν επιβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες 

που έχουν διεξαχθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα, στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εμφάνισης του φαινομένου. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά 

αυτά έχουν εκτιμηθεί στο 50% στη Νότια Αφρική, την Τουρκία και τις ΗΠΑ 

(Cemaloglu, 2007˙ McMahon et al., 2014), στο 31% στην Ιρλανδία (McGuckin & 

Lewis, 2008), στο 32% στην Κροατία (Russo, Milliæ, Knezevae, Mullae & 

Mustajbegovae, 2008) και στο 23% στη Λετονία (Malinauskiene, Obelenis & 

Sopagiene, 2005). Ωστόσο, το ποσοστό εμφάνισης της εργασιακής παρενόχλησης που 

εντοπίστηκε στην παρούσα έρευνα συνάδει εν μέρει με τα ευρήματα του Kakoulakis 

et al., (2015) στην Ελλάδα, οι οποίοι βρήκαν πως το ποσοστό εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει δεχθεί εργασιακή 

παρενόχληση ανέρχεται στο 14,4%. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να υποστηριχθεί πως 

το ποσοστό του 11,6% που έδειξε η συγκεκριμένη μελέτη είναι παρόμοιο με αυτό που 

έχει καταγραφεί στο γενικό πληθυσμό, καθώς αποτελεί κοινό τόπο πως ο μέσος όρος 

συχνότητας εμφάνισης της εργασιακής παρενόχλησης κυμαίνεται σε ποσοστά γύρω 

στο 10-15% στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ αλλά και στις ασιατικές χώρες (Tsuno et al., 

2010˙ Zapf et al., 2011).  

Στη παρούσα μελέτη φαίνεται ότι κυρίαρχη στους Έλληνες εκπαιδευτικούς είναι η 

οριζόντια παρενόχληση καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των αρνητικών συμπεριφο-

ρών που στοχοποιούν τους εκπαιδευτικούς προέρχεται από τους συναδέλφους (5,3%) 

και δευτερευόντως από τους/τις προϊσταμένους/ες και διευθυντές/ντριες (3,3%), με 

τους γονείς και τους/τις μαθητές/τριες να αναφέρονται ως δράστες σε εξαιρετικά χα-

μηλά ποσοστά (0,4% και 0,6%, αντίστοιχα).   

Σε έρευνες που έχουν υλοποιηθεί στο σύνολο του εργαζόμενου πληθυσμού, έχει 

τεκμηριωθεί πως οι περισσότεροι εργαζόμενοι παρενοχλούνται από κάποιον 

προϊστάμενο ή ανώτερο στην ιεραρχία, δεδομένης της ανισορροπίας ισχύος που 

υπάρχει και του γεγονότος ότι οι υφιστάμενοι αισθάνονται ανυπεράσπιστοι και 

ευάλωτοι όταν τους ασκείται πίεση από ανώτερους (Rayner & Lewis, 2011˙ Saunders 

et al., 2007). Σε αρκετές μελέτες που έχουν γίνει σε εκπαιδευτικούς, έχει επίσης 

βρεθεί πως οι διευθυντές αποτελούν τη βασική πηγή αρνητικών και εχθρικών 

συμπεριφορών, τονίζοντας έτσι την επικράτηση της από πάνω προς τα κάτω μορφής 

εργασιακής παρενόχλησης στα σχολεία (Blase et al., 2008). Ο/Η διευθυντής/ντρια του 

σχολείου ως ο βασικός δράστης της παρενόχλησης έχει τεκμηριωθεί σε έρευνες στη 

Νότια Αφρική (de Wet, 2014) και στην Αυστραλία (Casimir, McCormack, Djurkovic 

& Nsubuga, 2012). 

Ωστόσο, άλλες έρευνες υποστηρίζουν πως η οριζόντια μορφή της εργασιακής 

παρενόχλησης είναι εξίσου συχνή στην εκπαιδευτική κοινότητα, κάτι που 

επιβεβαιώνει και η παρούσα μελέτη. Σε έρευνα των de Wet και Jacobs (2014) 

βρέθηκε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν δεχθεί παρενόχληση από 

συναδέλφους της ίδιας βαθμίδας ενώ οι Riley et al., (2011) κατέδειξαν πως οι κύριοι 

δράστες της παρενόχλησης στο σχολείο είναι ομοιόβαθμοι συνάδελφοι. Με τα 
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ευρήματα συμφωνεί και η έρευνα της Κερασιώτη (2006) στην Ελλάδα, 

καταδεικνύοντας πως η κυρίαρχη μορφή παρενόχλησης είναι η οριζόντια, με τη 

σχολική διοίκηση να αγνοεί ή να ανέχεται την κατάσταση και τα θύματα συχνά να 

απομακρύνονται από το σχολείο ή να παραιτούνται.  

Αντί επιλόγου 

Ένας λόγος που πιθανόν ερμηνεύει τα χαμηλά ποσοστά εμφάνισης της εργασιακής 

παρενόχλησης που παρατηρήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι το γεγονός ότι πολλοί 

εκπαιδευτικοί ακόμα και σήμερα δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για το τι ακριβώς 

συνιστά παρενόχληση στο χώρο εργασίας (Jennifer, Cowie & Ananiadou, 2003). 

Επίσης πολλά θύματα εργασιακής παρενόχλησης αρνούνται να το 

συνειδητοποιήσουν, επιχειρώντας να εκλογικεύσουν τις εχθρικές συμπεριφορές που 

δέχονται, θεωρώντας τες φυσιολογικές. Ιδιαίτερα όταν προέρχονται από υπαλλήλους 

ανώτερων ιεραρχικά θέσεων (Kakoulakis et al., 2015). Σε αυτό θα πρέπει να 

προστεθεί και το στοιχείο του φόβου που πιθανόν αισθάνονται τα θύματα ως προς 

την επίσημη αναφορά των σχετικών συμβάντων (Saunders et al., 2007). Τέλος, είναι 

πιθανό πως στην Ελλάδα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι αρκετά 

προστατευμένο, δεδομένης της μόνιμης εργασιακής σχέσης που ισχύει για τους 

εκπαιδευτικούς και τα σχολεία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα να 

μην εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους που αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου και λειτουργεί διαβρωτικά στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και 

της ενδοσχολικής επικοινωνίας (Melamed, Shirom, Toker, Berliner & Shapira, 2006). 

Η κυριαρχία της οριζόντιας κατεύθυνσης της παρενόχλησης εξηγείται από το γεγονός 

ότι η πηγή ισχύος που προκαλεί την αντίστοιχη ανισορροπία δεν είναι αποκλειστικά η 

θέση στην επίσημη ιεραρχία αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως η εργασιακή εμπειρία, 

οι γνώσεις, η εξειδίκευση, οι κοινωνικές σχέσεις (Zapf & Einarsen, 2004). Η 

παρενόχληση είναι μία διαδικασία στην οποία οι σιωπηροί κανόνες, οι γνώσεις, το 

επίπεδο εξειδίκευσης και κατάρτισης, οι εργασιακές ομάδες και τα άτυπα δίκτυα 

προσωπικών σχέσεων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εμφάνιση και εξάπλωσή της 

(Branch et al., 2007). Παρατηρείται, λοιπόν, πως στην περίπτωση των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν στην έρευνα, οι εχθρικές συμπεριφορές εκδηλώνονται κυρίως από 

τους συναδέλφους, εύρημα ανησυχητικό για την εύρυθμη σχολική λειτουργία, την 

ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και την αναγνώριση του παραγόμενου έργου. 
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Τρόποι ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σχολικό χώρο και η 

συμβολή τους στην ευρύτερη ανάπτυξη των παιδιών με Διαταραχή στο Αυτιστι-

κό Φάσμα 
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Περίληψη  

Στη σύγχρονη εποχή, προβάλλεται αναγκαίο το αίτημα δημιουργίας ενός περιβάλλο-

ντος το οποίο θα είναι προσβάσιμο και συναισθηματικά ασφαλές για όλους τους αν-

θρώπους ανεξαρτήτως του ήδη υπάρχοντος γνωστικού και ψυχολογικού τους αποθέ-

ματος. Γι’ αυτό λοιπόν, αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση 

των κύριων χαρακτηριστικών του Αυτιστικού Φάσματος τα οποία σχετίζονται με την 

ελλειμματική διάσταση της συναισθηματικής ζωής των παιδιών με τη συγκεκριμένη 

διαταραχή. Κατόπιν, σύμφωνα με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση καταγράφονται και 

αναλύονται εκπαιδευτικοί χειρισμοί που έχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν θετικά 

στην ωρίμανση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Από τα πορίσματα αντίστοιχων ερευνών που μελετήθηκαν, προέκυψε η 

ανάγκη διερεύνησης και αναδιαμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών μέσω της 

σύμπνοιας όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού. Άλλωστε, η κατάκτηση ποικίλων 

πτυχών της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσα σε ένα υποστηρικτικό σχολικό περι-

βάλλον ενισχύει την προετοιμασία των παιδιών για σφυρηλάτηση υγιών συναισθημα-

τικών δεσμών στη μετέπειτα πορεία της ζωής τους.  

Λέξεις-κλειδιά: Αυτιστικό Φάσμα, Συναισθηματική νοημοσύνη, Πρωτοβάθμια Εκ-

παίδευση 

Εισαγωγή 

Το σύνδρομο των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος (ASD) ακολουθεί ισόβια το 

άτομο εξαιτίας πολυσχιδών αναπτυξιακών δυσλειτουργιών του κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση με γνώμονα το διδακτικό της εγχει-

ρίδιο γνωστό ως DSM 4 (IV) εμπερικλείει την έννοια του «Αυτισμού» κάτω από την 

ομπρέλα του όρου «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.)». Ο όρος «Διάχυτη» 

αναφέρεται στο σύνολο των διαταραχών που επιδρούν ολικά στην αναπτυξιακή πο-

ρεία του παιδιού, η έννοια «Αναπτυξιακή» παραπέμπει στην εμφάνιση των διαταρα-

χών σε όλο το φάσμα ανάπτυξης του παιδιού και ο όρος «Διαταραχή» αντανακλά τη 

δυσχέρεια που αντιμετωπίζει το άτομο (Σπετσιώτης, Σουγιουλτζόγλου και Αγγελά-

κος, 1999).  

Στις μέρες μας, είναι ευρέως αποδεκτός ο όρος «Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος» 

(ΔΑΦ) λόγω των πέντε τύπων του αυτισμού (Αυτιστική Διαταραχή, Σύνδρομο As-

perger, Σύνδρομο Rett,  Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή, Διάχυτη Αναπτυξιακή 

Διαταραχή/Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς), οι οποίοι επιδρούν διαφορετικά στην κα-
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τάσταση του ατόμου σύμφωνα με την νέα έκδοση του DSM 5 (V) (Volkmar & Pauls, 

2003 ˙ Heward, 2011). 

Αυτό το σύγχρονο διαγνωστικό κριτήριο και οι νέες απεικονίσεις των χαρακτηριστι-

κών των ατόμων με Αυτισμό βρίσκουν αντίκρισμα στην τριάδα ελλειμμάτων όπως 

περιγράφει η Wing. Το πρώτο έλλειμμα σχετίζεται με τα περιορισμένα, στερεοτυπικά 

ενδιαφέροντα και με την ελλειμματική διάσταση της φαντασίας τους, το δεύτερο α-

φορά την περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση με τους γύρω και το τελευταίο α-

ναφέρεται στη μειονεκτούσα κοινωνική επικοινωνία (Happe, 1998).  

Σύμφωνα με τις δύο τελευταίες ελλειμματικές δυνατότητες (της αλληλεπίδρασης και 

της επικοινωνίας) παρατηρείται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη η παρεμπόδιση ανάπτυ-

ξης της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με αυτισμό ως προς την κωδικο-

ποίηση και αποκωδικοποίηση συναισθημάτων (EQ). Άλλωστε, όπως σημειώνει και ο 

Heward (2011), το πολυδιάστατο φάσμα του αυτισμού σχετίζεται με την προβλημα-

τική κατανόηση και αναγνώριση των συναισθημάτων των προσώπων του εξωτερικού 

περίγυρου.  

Το θέμα λοιπόν, της προσπάθειας του εκπαιδευτικού να βρει τρόπους «ενίσχυση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της ευρύτερης ανάπτυξης του παιδιού με Διαταρα-

χή στο Αυτιστικό Φάσμα» επιλέχθηκε, διότι ποικίλες νευροψυχολογικές μελέτες (έ-

χοντας αντικείμενο διερεύνησης τις διαταραχές επικοινωνίας) πιστοποιούν ότι ο τρό-

πος πρόσληψης και γενίκευσης των συναισθημάτων από την πλευρά των ατόμων με 

αυτισμό (λόγω τροποποιημένης επεξεργασίας των ερεθισμάτων) μετριάζει την  ενί-

σχυση της ενσυναίσθησης και τη διαχείριση κοινωνικοσυμπεριφορικών ερεθισμάτων. 

Γι’ αυτό λοιπόν, αυτά τα άτομα χρήζουν εξειδικευμένης παρέμβασης για την ενίσχυ-

ση της συναισθηματικής τους κατάστασης (Celani, Battacchi & Arcidiacono, 1999).  

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συναισθηματικής ζωής των αυτιστι-

κών παιδιών 

Το κυρίως πρόβλημα των παιδιών που υπόκεινται στο φάσμα του αυτισμού είναι η 

δυσχέρειά τους ως προς την κατανόηση και αντίληψη της συναισθηματικής τους ε-

μπειρίας. Τα ίδια αντιλαμβάνονται με έναν αρκετά σφοδρό ή αδύναμο τόνο τα προσ-

λαμβανόμενα εξωτερικά ερεθίσματα, δημιουργώντας μια υπερευαισθησία στην αι-

σθητηριακή τους αντίληψη (αισθητικές στρεβλώσεις) με άμεση απόρροια την έξαρση 

στρεσογόνων καταστάσεων και την παράλληλη δυσχέρεια της συναισθηματικής τους 

ωρίμανσης (Denham, 1998).   

Συγκεκριμένα, ο Goleman (2008) υποστηρίζει ότι ο προκάτοχός του, ο Salovey, (υ-

πεύθυνος για την ανάπτυξη του δημιουργήματος της συναισθηματικής νοημοσύνης) 

έχει συνθέσει πέντε συστατικά που απαρτίζουν όλο το φάσμα της συναισθηματικής 

ζωής του ατόμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται η συμπεριφοριστική και 

συναισθηματική λειτουργία του αυτιστικού ατόμου.  

Πιο διεξοδικά, ως προς το πεδίο των προσωπικών δυνατοτήτων (σύνολο συμπεριφο-

ρών διαχείρισης του «εγώ»), τα παιδιά με αυτισμό διακατέχονται από μια ελλειμματι-

κή αντιληπτική και γνωστική διάσταση σε τομείς, όπως είναι η συνειδητοποίηση του 
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εαυτού τους, οι κλίσεις τους, το προσωπικό τους ενεργητικό και η συνύπαρξη του η-

θικού με την εσωτερική τους ενόραση (αυτογνωσία/αυτεπίγνωση). Παράλληλα, οι 

Χατζηχρήστου, Δημητροπούλου, Κατή, Κωνσταντίνου, Λαμπροπούλου, Λυκιτσάκου 

και Μπακοπούλου (2004) διακρίνουν τη σημαντική παράμετρο της «αυτοεκτίμησης» 

αναφερόμενες στη συναισθηματική οντότητα του ατόμου. Ωστόσο, η συμβολή της 

αυτοεκτίμησης διαφαίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία στη ζωή του παιδιού, καθώς, μέσω 

των κοινωνικών επαφών, μπορεί το ίδιο το άτομο να αντιληφθεί τον τρόπο με τον ο-

ποίο συμπεριφέρεται, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και να αξιολογήσει τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή του.  

 Επομένως, η έννοια της «αυτοεκτίμησης» συνοψίζει την επίγνωση του ατόμου ως 

προς τη συναισθηματική οντότητά του και η «αυτοαντίληψη/αυτεπίγνωση» αναφέρε-

ται κυρίως στην κατανόηση του ατόμου ως προς το γνωστικό του επίπεδο. Συγκεκρι-

μένα, τα άτομα με αυτισμό αποδιοργανώνονται εύκολα και παρουσιάζουν μειωμένη 

αυτογνωσία στις εκφάνσεις και στον προγραμματισμό των καθημερινών τους δρα-

στηριοτήτων (αυτογνωσία/αυτεπίγνωση). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειονεξία τους 

ως προς την διάκριση των συναισθηματικών παραμέτρων που σχετίζονται με την 

γνώμη τους για το «εγώ» τους (αυτοεκτίμηση).  

Επιπρόσθετα, ο Goleman (1998) υπογραμμίζει ότι ένα επιπλέον τρωτό σημείο τους 

ως προς την διαχείριση των συναισθημάτων (αυτορρύθμιση) έχει άμεση συνάφεια με 

την προβληματική διάσταση αντιμετώπισης των αρνητικών συναισθημάτων (λύπη, 

θυμός, άγχος κ.α.). Παρομοίως, εντοπίζεται δυσκολία και στην προσπάθεια αντι-

στάθμισης τέτοιων συναισθημάτων με την αυτόνομη επαναφορά της γαλήνης του 

εσωτερικού τους ψυχισμού, σύμφωνα με την επιτρεπόμενα όρια δράσης και τους επι-

θυμητούς κοινωνικούς κανόνες. Τα άτομα αυτά χαλιναγωγούν δύσκολα τα έμφυτα 

ένστικτά τους, καθώς, μέσω αυτών, προσπαθούν να αποτρέψουν οποιαδήποτε αλλαγή 

στην ροή των συνήθειών τους. Ταυτόχρονα, τίθεται η ανάγκη διατήρησης και καλ-

λιέργειας της αυτοπειθαρχίας, της εμπιστοσύνης και της συνείδησής τους, ως προς 

την αντιμετώπιση του εσωτερικού τους κόσμου. Σε αυτή την περίπτωση, υπεισέρχε-

ται ο βαρυσήμαντος ρόλος του «αυτο-ελέγχου» καθώς αρχικά οι εξωτερικοί φορείς 

(οι συνομήλικοι, ο εκπαιδευτικός ή οι γονείς) είναι αυτοί οι οποίοι θα επιβάλουν την 

αφομοίωση επιθυμητών συμπεριφορών στο παιδί (εξωτερικός αυτό-έλεγχος) και κα-

τόπιν το ίδιο το άτομο θα πρέπει σταδιακά να  υποστηρίξει και να προβάλλει τις ανα-

γκαίες τεχνικές επαναφοράς του (εσωτερικός αυτό-έλεγχος) (Κακαβούλης, 1997). 

Μια ακόμη διάσταση είναι αυτή η οποία σχετίζεται με τον εντοπισμό και τη διατήρη-

ση κινήτρων συμπεριφοράς. Η συναισθηματική αποδοχή από τους γύρω συμβάλει 

στην ευόδωση των επιθυμητών στόχων του ατόμου, ενισχύοντας την ψυχική ανάταση 

του εαυτού (αυτοπαρότρυνση), με απώτερο σκοπό την αυτοεξυπηρέτησή του. Τα ά-

τομα με αυτισμό διακατέχονται από μια ελλειμματική υποβολή κινήτρων για ενδυνά-

μωση και βελτίωση του εαυτού τους κι, ως εκ τούτου, μειώνεται η αποδοτικότητα, η 

ισχυροποίηση των δράσεών τους και δυσχεραίνεται παράλληλα και η παραγωγικότη-

τά τους με οτιδήποτε κι αν καταπιαστούν  (Goleman, 1998).  
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Η περιοχή των κοινωνικών δεξιοτήτων (ως σύνολο ρύθμισης των σχέσεων) των αυτι-

στικών παιδιών σχετίζεται με τη φαινομενική αδυναμία κατάκτησης της λειτουργίας 

της «ενσυναίσθησης», ως προς την κατανόηση των επιθυμιών και των φόβων του ε-

ξωτερικού περίγυρού τους. Η έννοια του «διαφορετικού» δε βρίσκει αντίκρισμα στην 

προώθηση συμπεριφορών αντίστοιχων με τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά του 

κάθε ανθρώπου αφού η μη επαρκής διάκριση και αποδοχή των συναισθημάτων των 

γύρω τους ελαχιστοποιεί την ανταπόκριση των παιδιών με αυτισμό στην ενδυνάμωση 

των σχέσεων με τον κόσμο γύρω τους (Heward, 2011).  

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της διαταραχής αυτής, οι κοινωνικές προσεγγίσεις και συ-

ναλλαγές διαταράσσονται, όταν τα άτομα δεν επιδεικνύουν ευχέρεια, επικοινωνία,  

διάθεση ανάπτυξης σχέσεων, ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες ως προς την αντιμετώ-

πιση των σκέψεων και των συναισθημάτων των υπόλοιπων ανθρώπων, με αποτέλε-

σμα την περιορισμένη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων (κοινωνικές δεξιότητες) 

(Στασινός, 2013).  

Επιπλέον, μια συμπληρωματική προέκταση της συναισθηματικής νοημοσύνης, η ο-

ποία προϋποθέτει την κατανόηση και εφαρμογή των προηγούμενων διαστάσεών της, 

φέρει τον όρο «εναρμόνιση» (μια μορφή μετα-συναίσθησης) αποτελώντας μια διά-

σταση συναισθηματικής «ανταμοιβής» στον κοινωνικό περίγυρο. Εφ’ όσον, ένα άτο-

μο προσλαμβάνει σημαντικά θετικά μηνύματα και αντιλαμβάνεται τον συναισθημα-

τικά ολοκληρωμένο κόσμο του συνομιλητή του σε μια σχέση τότε αντίστοιχα και ο 

ίδιος προσπαθεί να μετέχει σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια αμοι-

βαία σχέση διαμοίρασης συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 

την άφοβη εκδήλωση των σκέψεων και συναισθημάτων, υπό το πνεύμα μιας απρό-

σκοπτης προσφοράς στη μετάδοσή τους στους γύρω. Ωστόσο, όλος αυτός ο μηχανι-

σμός προϋποθέτει ένα αποκτημένο ήδη απόθεμα συναισθημάτων, το οποίο το άτομο 

να μπορεί με ευελιξία να κατευθύνει και παράλληλα να διανείμει στους γύρω του. Τα 

παιδιά με αυτισμό καλούνται, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, να εισέλθουν σε μια τέ-

τοια λογική, μέσα από μια διαρκή πορεία προσπάθειας και ζύμωσης με τη διάσταση 

της ενσυναίσθησης.  

Σαφώς, πρωταρχικής σημασίας παράγοντας για την αξιολόγηση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των παιδιών αποτελεί η παράλληλη μελέτη του εκπαιδευτικού παράγο-

ντα, καθώς είναι εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει με «συν-ρυθμιστική» διαδικασία την 

πρώιμη επέμβασή του στον ψυχισμό του μαθητή, σε συνδυασμό με την παροχή ανα-

τροφοδότησης στον τρόπο δράσης του (Goleman, 1998). 

Ενέργειες του εκπαιδευτικού για την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

των παιδιών που βρίσκονται στο Αυτιστικό Φάσμα 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν μέσα σε ένα περιβάλλον με προγραμματισμένο χώρο και 

χρόνο να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική ωριμότητα όλων 

των παιδιών (αλλά και αυτών οι οποίοι είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο συναισθηματι-

κής ωρίμανσης), εγκαθιδρύοντας μια ανοικτή επικοινωνία με τους μαθητές τους και 

ανοίγοντας πρώτοι διαύλους διαμοίρασης της έκφρασης των δικών τους συναισθημά-

των (Στασινός, 2013). Η συνεχής ανατροφοδότηση, η ενθάρρυνση, η διάθεση ακρόα-
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σης των παιδιών και η παρατήρηση των εκφράσεων του προσώπου τους (λεκτική, μη 

λεκτική συμπεριφορά, ρυθμός ομιλίας και τονισμός), όπως και των χειρονομιών τους 

(στάση σώματος) (Πούλου, 2008) μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά σε μια τέτοια 

προσπάθεια. Επιπρόσθετα, η επικέντρωση του εκπαιδευτικού στην ανάδειξη των θε-

τικών στοιχείων της προσωπικότητάς του τον καθιστά «παράδειγμα προς μίμηση» για 

τους μαθητές του, διότι, μέσω της κοινωνικής μάθησης, τα παιδιά έχουν την δυνατό-

τητα να αντιληφθούν τις θετικές συνέπειες των σωστών ενεργειών του εκπαιδευτικού 

ο οποίος αποτελεί πρότυπο για αυτά (Olweus, 1993˙ Κολιάδης, 1995). Στοιχεία όπως 

η ηρεμία του χαρακτήρα, η προβλεψιμότητα σε έκτακτες αλλαγές, η αφοσίωση και η 

ανυπέρβλητη υπομονή και επιμονή, οδηγούν στη μείωση της υπερευαισθησίας των 

παιδιών σε αρνητικά συναισθήματα (όπως η αποτυχία), δημιουργώντας αντίστοιχα 

κίνητρα εκδήλωσης θετικών συναισθημάτων (Γενά, 2002). 

Σε ένα πρώιμο στάδιο, η ενδυνάμωση της συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου 

πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα από μια ολόπλευρη και εξειδικευμένη θεραπευτική 

παρέμβαση αντίστοιχη της ηλικίας, του γνωστικού και συμπεριφορικού επιπέδου του 

ατόμου (Καλύβα, 2005˙Κυπριωτάκης, 2009). Σε αυτό το πλαίσιο, η Πλωμαρίτου 

(2009) υπογραμμίζει την αναγκαιότητα κατάλληλης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για 

χρήση και διαχείριση προγραμμάτων συναισθηματικής νοημοσύνης (ή ψυχικής υγεί-

ας) με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του συναισθηματικού πεδίου των παιδιών. 

Συγκεκριμένα, με σεβασμό στην ανάγκη αποτύπωσης των συναισθημάτων των παι-

διών με αυτισμό είναι επιτακτικός ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και των στόχων, 

στο πλαίσιο εφαρμογής τους, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού δυναμικού 

(Goleman, 1998).  

Σαφώς, όσο θεμελιώνονται σταθερές και πρόγραμμα στην καθημερινότητα του αυτι-

στικού παιδιού τόσο αναφύονται αλλαγές και έκτακτα γεγονότα στην καθημερινή 

σχολική του ζωή, με αποτέλεσμα την ανάγκη για άμεση διαχείρισή τους. Για αυτό το 

λόγο, τα σχολεία (ειδικής και γενικής εκπαίδευσης) θα πρέπει να προνοούν για τη συ-

νεχόμενη και τακτική επικοινωνία του παιδαγωγού με το υπόλοιπο προσωπικό (Στα-

σινός, 2013). Συγκεκριμένα, η πλήρης συνεργασία γύρω από ένα ευρύ φάσμα δικτύου 

σύμπραξης (διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών κ.α.) καθιστά δυνατή τη 

συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης των προγραμμάτων βάζοντας τα θεμέλια εφαρ-

μογής ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος (Θεοδοσίου, 2016). Υπό την προϋπόθεση ότι ό-

λοι οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται στην εγκαθίδρυση αυτού του δικτύου σύμπνοιας, 

ενισχύονται τα κίνητρα και όλοι συμπράττουν στην υλοποίηση των κοινών στόχων 

που έχουν τεθεί εξ αρχής (Θεοδοσίου και Πατένταλη, 2014). Ένα τέτοιο αξιοσημείω-

το παράδειγμα ενίσχυσης της αυτογνωσίας των μαθητών μέσα στην τάξη αποτελεί η 

σύναψη «συμβολαίου συμπεριφοράς», όπου προτείνεται η καταγραφή ορών, σύμφω-

να με τις στρατηγικές πρόληψης για την εκδήλωση μη επιθυμητών συμπεριφορών 

των μαθητών (Κολιάδης, 1996).  

Όψεις ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να πλαισιώσουν ταυτό-

χρονα και το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα, αποτελώντας κίνητρο για εξωτερίκευ-

ση των συναισθημάτων των παιδιών μέσα στην τάξη και διευκολύνοντας συγχρόνως, 
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τους μαθητές με αυτισμό στον εμπλουτισμό ενός «ρεπερτορίου» συμπεριφορών το 

οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό από το σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό τους περι-

βάλλον, ευνοώντας κατ’ επέκταση την ομαλή ένταξή τους σε αυτό (Goleman, 1998). 

Δραστηριότητες όπως η ολοκλήρωση ατελών προτάσεων και η εξιστόρηση ιστοριών 

(ή παραμυθιακών καταστάσεων) μπορούν να καλλιεργήσουν πρόσφορο έδαφος για 

ανταπόκριση των μαθητών σε αντίστοιχες ερωτήσεις εκδηλώνοντας με αυτό τον τρό-

πο τα συναισθήματα, τις κοινές τους εμπειρίες και εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα το λε-

ξιλόγιό τους μέσα από αυτές. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να 

επιδιώξει από τους μαθητές να προβάλλουν τα δικά τους συναισθήματα στην ιστορία 

διακρίνοντας ένα τοπίο, μυρίζοντας αρώματά του και δοκιμάζοντας γεύσεις που θα 

ταίριαζαν (Μayer & Cobb, 2000).  

Επιπρόσθετα, μια πολύ σημαντική πρακτική για την ανάπτυξη του πεδίου της συναι-

σθηματικής και κοινωνικής αντίληψης εκ μέρους του εκπαιδευτικού, αποτελούν οι 

κοινωνικές ιστορίες. Η Carol Gray (1944) καλλιέργησε τη χρήση κοινωνικών ιστο-

ριών με απώτερο σκοπό τη συνεχή και ενεργό ανταπόκριση των παιδιών στα ερεθί-

σματα και στους κανόνες που διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους (ενσυναίσθη-

ση). Οι κοινωνικές ιστορίες με πλούσιο οπτικό υλικό επεξηγούν με γλαφυρό τρόπο 

τους κοινωνικούς κανόνες, ανάλογα με τις κλίσεις, τις ανάγκες των παιδιών και επι-

βραβεύουν αντίστοιχες επιθυμητές συμπεριφορές τους. Για παράδειγμα, γίνεται χρή-

ση πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση, προβάλλονται οι κατάλληλοι χειρι-

σμοί των άλλων σε αυτήν και ακολουθούν συγκεκριμένες εντολές οι οποίες προσανα-

τολίζονται στην αποδοχή και διατήρηση των σωστών χειρισμών. Αξίζει να υπογραμ-

μιστεί ότι υπάρχει περιορισμένη υποβολή εντολών μέσω γραπτού λόγου (από δύο έως 

πέντε προτάσεις) ενώ απαραίτητη είναι η ένταξη εικόνων προκειμένου να ενισχυθεί η 

ικανότητα απομνημόνευσης αυτών των εντολών από τα παιδιά (Καλύβα, 2005).  

Μεταξύ άλλων, το παιχνίδι εντός και εκτός της τάξης όποια μορφή κι αν έχει (ομαδι-

κό, συμβολικό, κοινωνικό), μπορεί να προωθήσει την ομαλή ένταξη του παιδιού μέσα 

σε κοινωνικά σύνολα, μαθαίνοντάς το να σέβεται τους συμπαίκτες του και τους κα-

νόνες του παιχνιδιού. Συνήθως, τα παιδιά με αυτισμό δεν παίζουν «με» τα άλλα παι-

διά, αλλά «παράλληλα» ακολουθώντας τη δική τους δραστηριότητα με παρουσία των 

άλλων παιδιών. Εδώ λοιπόν, κρίνεται κατάλληλος ο ρόλος του παιδαγωγού, καθώς 

αυτός θα προωθήσει το ομαδικό παιχνίδι μέσα στην τάξη, όταν οι μαθητές μέσα από 

αυτό προσπαθούν να διατηρούν σε υψηλό βαθμό την παιδικότητά τους (Θωίδης, 

2004).  

Η παιδική ζωγραφιά (παιδικό ιχνογράφημα) μπορεί να αποτελέσει εξίσου σημαντικό 

εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το παιδί. Ο Winnicott (1971) 

αναπτύσσει τη λογική της «τεχνικής του ορνιθοσκαλίσματος» όπου ο εκπαιδευτικός 

και ο μαθητής εναλλάξ συν-δημιουργούν διάφορα σχέδια. Με αφετηρία το σχηματι-

σμό μιας γραμμής σε λευκή κόλλα από τον παιδαγωγό και έπειτα τον εμπλουτισμό 

νέων στοιχείων από το παιδί εδραιώνεται η επικοινωνία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 

και το παιδί όπου αποφορτίζεται το δεύτερο από κάθε είδους αρνητικά συναισθήμα-

τα. Κατόπιν, το παιδί μπορεί να αναπλάσει μια φανταστική ιστορία από τις ζωγραφιές 
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που δημιούργησε σε συνεργασία με τον παιδαγωγό. Ως εκ τούτου, η παιδική ζωγρα-

φιά αποτελεί μια μέθοδο ανάσυρσης συναισθημάτων, εμπειριών και μπορεί να αποτε-

λέσει και μια τεχνική αξιολόγησης του επιπέδου της τρέχουσας συναισθηματικής 

νοημοσύνης του παιδιού. Κυρίως, τα παιδιά με αυτισμό μέσω της ζωγραφικής μπο-

ρούν να προσδιορίσουν μη κατανοητές εικόνες και πτυχές των συναισθημάτων τους, 

φωτίζοντας απροσδιόριστες, συναισθηματικά, καταστάσεις, μέσα στις οποίες βρίσκο-

νταν εγκλωβισμένα λόγω των ελλειμμάτων τους στον συμβολικό και μη λεκτικό τρό-

πο έκφρασης.  

Συμπεράσματα 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι διαδικασίες προώθησης και ενίσχυσης της συναισθηματικής 

νοημοσύνης θα πρέπει να αποτελούν μια συνεχόμενη ροή ενεργειών για όλους τους 

μαθητές και κυρίως για αυτούς που διαθέτουν επικοινωνιακά και συναισθηματικά 

ελλείμματα. Άλλωστε, όπως υπογραμμίζει και ο Everard (1976), όταν οι μαθητές με 

αυτισμό συγκρίνονται με τους υγιείς συνομηλίκους τους «καταλαβαίνουν πόσο δια-

φορετικοί είναι και τη μεγάλη δύναμη που πρέπει να καταβάλουν, για να επιβιώσουν 

αξιοπρεπώς σε ένα περιβάλλον, όπου δεν πραγματοποιούνται παραχωρήσεις, καθώς 

οι ίδιοι καλούνται να προσαρμοστούν σε αυτό» (σελ. 2).  

Επιπρόσθετα, εξαιτίας του πολυδιάστατου χαρακτήρα της συγκεκριμένης διαταραχής 

είναι αναγκαία μια πολύπλευρη προσπάθεια ώστε να παρεμποδίζονται – στα πλαίσια 

του δυνατού – οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να δημιουργηθούν (εξαιτίας των 

συμπτωμάτων που συνοδεύουν το φάσμα) τόσο για τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο 

όσο και για ολόκληρη την κοινωνία. Επομένως, αναδεικνύεται ο ζωτικής σημασίας 

ρόλος του εκπαιδευτικού που καλείται να βρει τρόπους και πρακτικές βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής των παιδιών (Στασινός, 2013). Πόσο μάλλον, όταν τα παιδιά με δια-

ταραχή στο αυτιστικό φάσμα αποξενώνονται εφαρμόζοντας δικούς τους κανόνες. Αυ-

τά είναι τα παιδιά που χρήζουν περισσότερης φροντίδας, καθώς μέσα από τη δη-

μιουργία δομημένων χώρων και την ανάδειξη δημιουργικών διδακτικών στρατηγικών 

η σχολική αποτυχία θα δώσει τη θέση της στην σχολική επιτυχία και τα συναισθήμα-

τα απομόνωσης θα μετουσιωθούν σε πηγή ενεργητικότητας και διάθεσης για επικοι-

νωνία (Πούλου, 2008).  
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Περίληψη 

Με αφετηρία τις Η.Π.Α., οι αγγλόφωνες χώρες έχουν εισαγάγει τις τελευταίες δεκαε-

τίες ένα διαφορετικό μοντέλο εκπαίδευσης με μεγάλο βαθμό αποκέντρωσης που έχει 

επιφέρει αρκετές αλλαγές στο παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονά-

δων. Αρκετές από τις αλλαγές αυτές έχουν επηρεάσει και τους διευθυντές, καθώς έχει 

διαφοροποιηθεί εν γένει η φιλοσοφία των προσδοκιών ως προς τον ρόλο τους. Κάνο-

ντας ευρεία χρήση μιας ρητορικής που βασίζεται στις έννοιες της αποτελεσματικότη-

τας και της λογοδοσίας, καθώς και σε όρους επιχειρηματικούς, άλλαξαν (και πλήθυ-

ναν) οι απαιτήσεις και ως εκ τούτου διατυπώθηκε η ανάγκη για τον σαφή προσδιορι-

σμό ενός πλαισίου επαγγελματικών προσόντων με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή 

του διευθυντή. Σε αυτό το πλαίσιο αναδύθηκαν οι απόψεις όσων υποστηρίζουν την 

επαγγελματικοποίηση της θέσης του διευθυντή και ως εκ τούτου τον χαρακτηρισμό 

της ως επαγγέλματος διακριτού από αυτό του εκπαιδευτικού. Η παρούσα εργασία ε-

ξετάζει το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε αυτή η ρητορική, προσπαθώντας να 

προσδιορίσει κατά πόσο είναι δικαιολογημένο το αίτημα για τις αλλαγές που προτεί-

νονται. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικοί διευθυντές, ρόλος, επαγγελματικοποίηση 

Τον Απρίλιο του 1983 μια 18μελής επιτροπή του αμερικανικού Υπουργείου Παιδείας 

εξέδωσε πολυσέλιδη αναφορά με τον ανησυχητικό τίτλο A Nation At Risk («Ένα Έ-

θνος Σε Κίνδυνο») που θεωρείται σταθμός στην ιστορία της σύγχρονης αμερικανικής 

εκπαίδευσης. Σκοπός της ήταν να εξετάσει «την ποιότητα της διδασκαλίας και της 

μάθησης» στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(δημόσια και ιδιωτική), να εξετάσει τι επηρεάζει την επίδοση των μαθητών και να 

συγκρίνει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας «με αυτά άλλων ανεπτυγμένων 

εθνών». Όποιος διάβαζε τον τίτλο θα αντιλαμβανόταν ότι το περιεχόμενο θα ήταν 

κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικό, αντιθέτως χρησιμοποιούσε εκφράσεις που σήμαιναν 

γενικό συναγερμό: 

«…τα εκπαιδευτικά θεμέλια της κοινωνίας μας διαβρώνονται επί του παρόντος από 

ένα αυξανόμενο κύμα μετριότητας που απειλεί το ίδιο μας το μέλλον ως Έθνος και 

ως λαό… Αν μια εχθρική ξένη δύναμη είχε αποπειραθεί να επιβάλει στην Αμερική τη 

μέτρια εκπαιδευτική επίδοση που υπάρχει σήμερα, ίσως να το είχαμε θεωρήσει ως 

πολεμική ενέργεια». 
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Εν ολίγοις, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν έδειχναν ότι οι επιδόσεις των μαθητών 

είχαν σταθερά πτωτική πορεία και ήταν χαμηλότερες από αυτές μαθητών σε άλλα 

προηγμένα κράτη, τα προγράμματα σπουδών ήταν αναποτελεσματικά, οι προσδοκίες 

από τους μαθητές ελαττώνονταν όπως και ο χρόνος που απαιτούνταν από τους μαθη-

τές εντός και εκτός της τάξης (χαρακτηριστικά η έκθεση αναφέρει ότι στην Αγγλία 

και σε άλλες βιομηχανοποιημένες χώρες οι μαθητές περνάνε 8 ώρες την ημέρα στο 

σχολείο και 220 μέρες τον χρόνο, ενώ στις Η.Π.Α. 6 ώρες την ημέρα και 180 μέρες 

τον χρόνο). Καταγράφηκαν επίσης ανισότητες μεταξύ πολιτειών και περιοχών ως 

προς τον χρόνο (κάποια σχολεία παρείχαν 17 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, έναντι 

22 του μέσου όρου) και τη διδασκαλία (λόγω «κακής διαχείρισης» κάποια δημοτικά 

σχολεία στην Καλιφόρνια πρόσφεραν μόλις το ένα πέμπτο της ύλης στην ανάγνωση). 

Τέλος, υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, ο εργασιακός τους βίος ήταν 

«απαράδεκτος» και η ακαδημαϊκή τους προετοιμασία χρειαζόταν βελτίωση (π.χ. υ-

πήρχαν ελλείψεις καθηγητών μαθηματικών σε 43 πολιτείες και οι μισοί σχεδόν από 

τους νεοδιοριζόμενους καθηγητές μαθηματικών, φυσικών και Αγγλικών δεν είχαν τα 

απαραίτητα προσόντα για να διδάξουν τα μαθήματα αυτά).  

Το αποτέλεσμα αυτής της αναφοράς ήταν να αναπτυχθεί μια ρητορική αρκετών ετών 

που θεωρούσε ότι για τα υποτιθέμενα δεινά της εκπαίδευσης μεγάλο μερίδιο ευθύνης 

έφεραν παράγοντες ενδογενείς της σχολικής μονάδας όπως οι εκπαιδευτικοί και η ορ-

γάνωση του σχολείου. Η εκτεταμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση  και τα μέτρα που 

ακολούθησαν βασίστηκαν σε όρους και έννοιες κάθε άλλο παρά παιδαγωγικούς –  

αντίθετα προέρχονταν από τον χώρο των επιχειρήσεων και την οικονομία της αγοράς: 

πρότυπα, αποτελεσματικότητα, λογοδοσία (accountability), αξιολόγηση, χρηματοδό-

τηση. Το νομοσχέδιο No Child Left Behind («Κανένα παιδί να μη μείνει πίσω») που 

ενσωμάτωσε αυτή τη ρητορική και ολοκλήρωσε τη μεταρρύθμιση το 2001 ήταν, 

σύμφωνα με την Klein, «προϊόν συνεργασίας μεταξύ ομάδων για τα ατομικά και πο-

λιτικά δικαιώματα, επιχειρηματικών ομάδων, καθώς και των Δημοκρατικών και των 

Ρεπουμπλικανών μαζί με την κυβέρνηση Μπους». Η όλη μεταρρύθμιση χαρακτηρί-

στηκε ως μεταρρύθμιση βάσει προτύπων (Standards-based education reform) και ξε-

κίνησε από τα πρότυπα που τέθηκαν στο περιεχόμενο σπουδών το 1989 και επεκτά-

θηκαν στην αξιολόγηση των μαθητών, την επιλογή των εκπαιδευτικών και τέλος την 

επιλογή των σχολικών διευθυντών. Ιδιαίτερα στους τελευταίους έπεσε μεγάλο μέρος 

της ευθύνης και, με δεδομένο τον μεγάλο βαθμό αποκέντρωσης και αυτονομίας, πα-

ρουσιάζονται σαν να είναι κατ’ουσίαν υπεύθυνοι για όλα:  

- από τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών (ποιο είναι το καταλληλότε-

ρο για τα δεδομένα των μαθητών, ποιο θα επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσμα-

τα στις εξετάσεις τους, αλλά και ποιο είναι το ελκυστικότερο - εφόσον με τη 

μεταρρύθμιση θεσπίστηκε και η γονεϊκή επιλογή) 

- την προσέλκυση και επιλογή των καλύτερων εκπαιδευτικών 

- τη σύνταξη του προϋπολογισμού με βάση τους διαθέσιμους πόρους, τη σωστή 

κατανομή τους, αλλά και τη δυνατότητα εξεύρεσης συμπληρωματικών πόρων 

σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι επαρκείς 
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- τη διαχείριση της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο  

- τη δημιουργία θετικού κλίματος εντός σχολείου και τις καλές σχέσεις με τους 

εξωσχολικούς παράγοντες (γονείς, ευρύτερη κοινωνία). 

Ως προς τις αλλαγές στον ρόλο των σχολικών διευθυντών ιδιαίτερη συμβολή είχε και 

η σχετική έρευνα που είχε αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 1970 με πλήθος εργασιών: 

είναι χαρακτηριστικό το ότι η μετα-ανάλυση των Waters, Marzano & McNulty 

(2003) αναφέρει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχουν δημοσιευτεί πάνω 

από 5000 εργασίες που εξετάζουν την επίδραση της ηγεσίας στην πρόοδο των μαθη-

τών, διατυπώνοντας 21 συγκεκριμένους τομείς.  

Το 1994, το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής για την Εκπαιδευτική Διοίκηση (National 

Policy Board for Educational Administration) δημιούργησε τη Διαπολιτειακή Κοινο-

πραξία Πιστοποίησης των Σχολικών Ηγετών όπου συμμετέχουν 24 από τις 50 πολι-

τείες (Interstate School Leaders Licensure Consortium), στόχος της οποίας θα ήταν σε 

πρώτη φάση να διατυπώσει Πρότυπα για το επάγγελμα αυτό ώστε να μπορεί να α-

νταποκριθεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Δύο χρόνια αργότερα το πρώτο κείμενο που 

προσδιόριζε τα επαγγελματικά Πρότυπα για Σχολικούς Ηγέτες ήταν γεγονός, με δύο 

αναθεωρήσεις το 2008 και το 2016. Πάνω σε αυτό στηρίχθηκε η ανάπτυξη μιας δια-

δικασίας πιστοποίησης που θεωρήθηκε ως μια από τις ατραπούς που θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν για να αναβαθμιστεί το επάγγελμα των διευθυντών. Πρόκειται 

για πιστοποιητικό που χορηγείται μετά από εξετάσεις (School Leadership Licensure 

Assessment, SLLA), στις οποίες αξιολογείται ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα πρέπει 

να κατέχει ο υποψήφιος για να θεωρηθεί αποτελεσματικός στη νέα του θέση. Λόγω 

της αυτονομίας των πολιτειών, θα πρέπει οι υποψήφιοι να ενημερώνονται πριν δώ-

σουν τις εξετάσεις για τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προδιαγραφές που έχει 

προσδιορίσει η κάθε πολιτεία και τις ελάχιστες απαιτήσεις επιτυχίας (π.χ. για την Κα-

λιφόρνια είναι 173/200, για την Λουιζιάνα 166, στη Βιρτζίνια, στη Βόρεια Καρολίνα 

και στο Νιού Τζέρσεϋ είναι 163 και στο Μισισιπή είναι 169).  

Όπως φαίνεται από σχετικό προπαρασκευαστικό υλικό, η δοκιμασία χωρίζεται σε δύο 

μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζει 

1. όραμα και στόχους  (σε ποσοστό 12% της εξέτασης) 

2. διδασκαλία και μάθηση (18%) 

3. διαχείριση των οργανωσιακών συστημάτων και της ασφάλειας (10%) 

4. συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς (15%) 

5. δεοντολογία και ακεραιότητα (15%) 

ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης που σχετίζονται με 

1. το εκπαιδευτικό σύστημα (10%), θέμα στο οποίο θεωρείται ότι ο σχολικός 

διευθυντής παίζει ενεργό ρόλο, δρώντας ως ενδιάμεσος παράγοντας μεταξύ 

της κοινότητας και τους φορείς λήψης αποφάσεων με σκοπό την κοινή δια-

μόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής 
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2. τη χρήση διαφόρων πόρων και εργαλείων με σκοπό τη διαμόρφωση (ή την 

αναθεώρηση)  και την εφαρμογή του οράματος και των στόχων (8%) 

3. τη διδασκαλία και τη μάθηση, και πιο συγκεκριμένα την επαγγελματική κουλ-

τούρα, τη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, το πρόγραμμα 

σπουδών και τις διαδικασίες αξιολόγησης  και λογοδοσίας (12%). 

Παρατηρεί κανείς ότι ο υποψήφιος εξετάζεται σε θέματα που άπτονται της διδασκα-

λίας σε ποσοστό μόλις 30%, ενώ άλλο ένα ποσοστό 30% σχετίζεται με το όραμα και 

τους στόχους και ένα σημαντικό 15% καταλαμβάνουν θέματα που αφορούν άμεσα 

την προσωπικότητα του μελλοντικού διευθυντή, δηλαδή η δεοντολογία και η ακεραι-

ότητα. Εξίσου σημαντικός θεωρείται ο βαθμός εξωστρέφειας του σχολείου και η συ-

νεργασία με παράγοντες όπως οι γονείς και η ευρύτερη κοινότητα, ενώ τέλος ακο-

λουθεί η διαχείριση της ασφάλειας του σχολείου, των οργανωσιακών συστημάτων 

και των πόρων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ζητείται από τους σχολικούς διευθυντές α-

φενός να είναι ικανοί να συντάξουν τον ετήσιο προϋπολογισμό της μονάδας με βάση 

τα κονδύλια που δίνονται και αφετέρου να μπορούν επίσης να αναζητούν συμπληρω-

ματικούς πόρους για «να επιτύχουν το όραμά τους». Καθώς η χρηματοδότηση των 

σχολείων προέρχεται από ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς πόρους και 

κυρίως από τη φορολογία ακινήτων, το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν μεγάλες 

διαφορές μεταξύ εύπορων και μη κοινοτήτων που αντανακλώνται στις σχολικές επι-

χορηγήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ποσά που δόθηκαν το 2014 σε πολιτείες 

όπως η Γιούτα και το Άινταχο με επιχορήγηση 6.500 και 6.621 δολαρίων αντίστοιχα 

ανά μαθητή, ενώ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης ήταν 20.610 δολάρια ανά μαθητή.  

Ακολουθώντας το παράδειγμα των Η.Π.Α., οι αγγλόφωνες χώρες υιοθέτησαν παρό-

μοιες διαδικασίες ως προς την περιγραφή του ρόλου των σχολικών διευθυντών και 

την επιλογή τους. Στον γειτονικό Καναδά το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εντελώς 

αποκεντρωμένο με την ευθύνη να έχει μετατεθεί αποκλειστικά στην κάθε μία από τις 

δέκα επαρχίες – είναι χαρακτηριστικό ότι στην κυβέρνηση με τα περίπου 30 υπουρ-

γεία δεν υπάρχει αντίστοιχο για την παιδεία. Οι δύο μεγαλύτερες αγγλόφωνες επαρχί-

ες, το Οντάριο και η Αλμπέρτα, έχουν σχεδόν ίδια πολιτική ως προς το θέμα των 

σχολικών διευθυντών: οι υποψήφιοι επιλέγονται, τοποθετούνται και επιμορφώνονται 

από τις σχολικές περιφέρειες – η μόνη διαφορά είναι ότι στην Αλμπέρτα οι σχολικοί 

διευθυντές ανήκουν στην συνδικαλιστική ένωση με τους εκπαιδευτικούς, ενώ στο 

Οντάριο απομακρύνθηκαν από την αντίστοιχη ένωση το 2008. Έχουν διατυπωθεί 

πρότυπα ηγεσίας τα οποία λειτουργούν σαν βάση για την επαγγελματική ανάπτυξη 

των διευθυντών, αλλά με τρόπο που επιτρέπει την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες 

και ιδιαιτερότητες. Το 2009, το υπουργείο παιδείας της Αλμπέρτα εξέδωσε για εθελο-

ντική χρήση από τους υπεύθυνους το αντίστοιχο κείμενο (Principal Quality Practice 

Guideline) που περιέχει  τις απαιτούμενες δεξιότητες για την άσκηση της σχολικής 

διεύθυνσης: δημιουργία καλών σχέσεων, δημιουργία οράματος, αξιών και στόχων, 

καλλιέργεια κουλτούρας μάθησης, παροχή ποιοτικής διδασκαλίας, προώθηση της α-

νάπτυξης των ηγετικών ικανοτήτων εντός του σχολείου, διαχείριση της λειτουργίας 

και των πόρων του σχολείου και, τέλος, κατανόηση του ευρύτερου πολιτικού, κοινω-
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νικο-οικονομικού, θεσμικού και πολιτισμικού πλαισίου που επηρεάζει το σχολείο.  

Στο πολυπληθέστερο Οντάριο ισχύει από το 2006 το Πλαίσιο Ηγεσίας (Ontario Lead-

ership Framework) το οποίο χρησιμοποιείται αφενός για να περιγράψει τις πρακτικές 

και τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας και αφετέρου για να 

βοηθήσει στην επιλογή, πρόσληψη, επιμόρφωση και παραμονή των σχολικών διευθυ-

ντών. Βάσει αυτού προσφέρεται από το εκπαιδευτικό κολλέγιο του Οντάριο το Πρό-

γραμμα Πιστοποίησης Διευθυντών (Principals Qualification Program) το οποίο απο-

τελεί μέρος των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων διευθυντών (Murakami, 

Törnsén & Pollock, 2014). 

Η Αγγλία διατύπωσε για πρώτη φορά το 2000 συγκεκριμένα Εθνικά Πρότυπα για τη 

σχολική Διεύθυνση τα οποία έχουν αναθεωρηθεί αρκετές φορές. Η πρόσφατη επα-

νέκδοση του 2015 αυτοπροσδιορίζεται ως “departmental advice” («υπηρεσιακό συμ-

βουλευτικό κείμενο»), που δεν έχει θεσμοθετηθεί επίσημα και απευθύνεται σε εν ε-

νεργεία και υποψήφιους διευθυντές, καθώς και σε διάφορους φορείς, με σκοπό να 

εμπνεύσει την εμπιστοσύνη προς τους σχολικούς διευθυντές, να εξασφαλίσει υψηλά 

στάνταρ για τα σχολεία της χώρας και να ενδυναμώσει το επάγγελμα του εκπαιδευτι-

κού, όπως αναφέρει. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό; Θεωρώντας ότι οι σχολικοί διευ-

θυντές κατέχουν μια θέση που διαμορφώνει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ταυ-

τόχρονα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, καθώς οι αξίες τους καθορίζουν 

τα επιτεύγματα του σχολείου τους και είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση της πα-

ρούσας γενεάς παιδιών αλλά και των επόμενων.  

Στο κείμενο των Εθνικών Προτύπων προσδιορίζονται ακολούθως τέσσερις βασικοί 

τομείς δεξιοτήτων, ενώ εντός του κάθε τομέα διατυπώνονται έξι βασικά χαρακτηρι-

στικά τα οποία αναμένεται να διαθέτουν οι σχολικοί διευθυντές, μεταξύ των οποίων 

είναι τα εξής. 

- Α’ τομέας δεξιοτήτων, «χαρακτηριστικά και γνώσεις»: οι σαφείς αρχές και ο 

ηθικός σκοπός, αισιοδοξία και θετικές σχέσεις εντός και εκτός της σχολικής 

μονάδας, παραδειγματική ηγεσία, γνώση και ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά 

συστήματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, διοικητική οξύνοια, επικοι-

νωνία του σχολικού οράματος 

-  Β’ τομέας δεξιοτήτων, «μαθητές και προσωπικό»: η διασφάλιση ισότητας για 

τους μαθητές και της ποιοτικής διδασκαλίας, επαγγελματική ανάπτυξη προ-

σωπικού, η λογοδοσία, 

-  Γ’ τομέας δεξιοτήτων, «συστήματα και διαδικασίες»: η αποτελεσματικότητα 

και η διαφάνεια, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η χρήση των διαθέσιμων πό-

ρων, η καλλιέργεια της διάχυτης ηγεσίας 

- Δ’ τομέας δεξιοτήτων, «το αυτοβελτιούμενο σχολείο»: συνεργασία με άλλα 

σχολεία, φορείς, την κοινωνία, επιμόρφωση και ανάπτυξη προσωπικού, χρήση 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, προώθηση της αξίας της εκπαίδευσης. 

Με σκοπό να πιστοποιούνται τα επιθυμητά προσόντα ενός σχολικού διευθυντή θε-
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σμοθετήθηκε το 2004 το Εθνικό Επαγγελματικό Πιστοποιητικό (National 

Professional Qualification for Headship, NPQH), ενώ υπάρχουν ανάλογα πιστοποιη-

τικά και για διευθυντές σχολικών τμημάτων ή υποδιευθυντές σχολείων  και για διευ-

θυντές κέντρων προσχολικής αγωγής. Έως τον Φεβρουάριο του 2012 η κατοχή του 

πιστοποιητικού αυτού ήταν αναγκαία προϋπόθεση για όλους τους νεοδιοριζόμενους 

διευθυντές στην Αγγλία και την Ουαλία. Η έλλειψη, όμως, υποψηφίων σχολικών 

διευθυντών που σημειώνεται την τελευταία δεκαετία στη χώρα για διάφορους λόγους 

επέβαλε αλλαγή πολιτικής και έτσι ισχύει πλέον μόνο για την Ουαλία, ενώ έγινε προ-

αιρετική για την Αγγλία ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών (National 

College for School Leadership, 2012). 

Στη Σκωτία, ο ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας των εκπαιδευτικών General Teach-

ing Council for Scotland έχει διατυπώσει ένα παρόμοιο κείμενο Προτύπων (The 

Standards for Leadership and Management), το οποίο προσδιορίζει τα καθήκοντα των 

σχολικών διευθυντών. Οι υποψήφιοι σχολικοί διευθυντές είχαν τη δυνατότητα μέχρι 

πέρσι να κατακτήσουν αυτά τα Πρότυπα μέσω δύο πιστοποιήσεων: το “Scottish 

Qualification for Headship” που παρεχόταν από διάφορα πανεπιστήμια και το “Flexi-

ble Route to Headship” που απονεμόταν από τον φορέα που ασχολείται με την Παι-

δεία της Σκωτίας (Education Scotland). Πλέον και οι δύο προαναφερθείσες αντικαθί-

στανται από την πιστοποίηση “Into Headship” του νεοσύστατου Scottish College for 

Educational Leadership. Ορίζεται επίσης ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμμα-

τος θα είναι υποχρεωτική για όλους τους νέους διευθυντές από τον Αύγουστο του 

2019. 

Και στις τρεις πιστοποιήσεις, οι ικανότητες που αναμένεται να διαθέτει ο υποψήφιος 

διευθυντής αφορούν τους τομείς της σχολικής βελτίωσης (επαγγελματικές αξίες και 

προσωπική δέσμευση), τη δημιουργία στρατηγικού οράματος και της επικοινωνίας 

(διαπροσωπικές σχέσεις), της ανάπτυξης του προσωπικού, της διασφάλισης υψηλού 

επιπέδου διδασκαλίας και μάθησης, της δημιουργίας συνεργασιών και της διαχείρι-

σης των πόρων. 

Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο για τη Διδασκαλία και τη Σχολική Ηγεσία (Australian 

Institute for Teaching and School Leadership) έχει διατυπώσει από το 2011 το «Επαγ-

γελματικό πρότυπο για σχολικούς διευθυντές και τα προφίλ ηγεσίας» (Australian Pro-

fessional Standard for Principals and the Leadership Profiles), βάσει του οποίου υ-

πάρχουν τρεις απαιτήσεις ηγεσίας: όραμα και αξίες, γνώση και κατανόηση, προσωπι-

κά χαρακτηριστικά, κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, οι οποίες ενεργοποι-

ούνται από τις ακόλουθες επαγγελματικές πρακτικές 

• την ηγεσία της διδασκαλίας και της μάθησης 

• την ανάπτυξη του εαυτού και των άλλων 

• την ηγεσία της βελτίωσης, της καινοτομίας και της αλλαγής 

• την ηγεσία της διοίκησης και τη συνεργασία με την κοινότητα. 

Στη γειτονική Νέα Ζηλανδία η μελέτη Kiwi Leadership for Principals (2008) είχε 
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σαν στόχο να παρουσιάσει ένα μοντέλο ηγεσίας που αντανακλά τα χαρακτηριστικά, 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται στο συγκεκριμένο πλαίσιο των σχο-

λείων της χώρας. Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης έπρεπε να ληφθεί υπόψη  

καθώς α) το εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει έναν από τους μεγαλύτερους βαθ-

μούς αυτονομίας και αποκέντρωσης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και β) υπάρχει 

σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ των σχολείων της χώρας. Ενώ για παράδειγμα σε 

αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ τα σχολεία βρίσκονται κατά 90% σε αστικές περιοχές, στη 

Νέα Ζηλανδία περίπου τα μισά είναι σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, 40% των 

δημοτικών σχολείων έχουν λιγότερους από 100 μαθητές και σε πολλά από αυτά οι 

διευθυντές έχουν και διδακτικά καθήκοντα, σε αντίθεση με τις μεγάλες σχολικές μο-

νάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συγκεντρώνουν έως και 3000 μαθητές.  

Έτσι, η μελέτη για το παρόν και ιδίως το μέλλον του ρόλου των σχολικών διευθυντών 

περιγράφει τα επαγγελματικά πρότυπα που απαιτούνται σε συγκεκριμένους τομείς 

πρακτικής και αποτέλεσε τη βάση για το έγγραφο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασί-

ας των διευθυντών: 

• τη βελτίωση των αποτελεσμάτων όλων των μαθητών, με ιδιαίτερη προσοχή 

στους ιθαγενείς πληθυσμούς Μαορί και Πασίφικα 

• δημιουργία κουλτούρας διδασκαλίας και μάθησης (για μαθητές και προσωπι-

κό) 

• την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων διοίκησης  

• την ενίσχυση της επικοινωνίας και των σχέσεων με γονείς, άλλα σχολεία και 

την κοινότητα 

• την ανάπτυξη των άλλων σαν ηγέτες. 

Πέρα από τις αναγκαίες δεξιότητες του υποψηφίου, το κείμενο εστιάζει και στις προ-

σωπικές αξίες που θεωρούνται ότι συμπληρώνουν και υποστηρίζουν την ικανότητά 

του να ηγείται ενός σχολείου και είναι κατά σειρά: η ηθική ευθύνη και δέσμευση 

προς τους μαθητές και την κοινότητα, το ισχυρό αίσθημα αυτοπεποίθησης που βοη-

θάει τον διευθυντή να ηγείται με ακεραιότητα, αφοσίωση και δύναμη ψυχής, διάθεση 

διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης και τέλος καθοδήγηση και υποστήριξη προς 

τους άλλους ώστε να αναδειχθούν νέοι ηγέτες σε διάφορους τομείς της σχολικής 

δραστηριότητες. Τόσο στην Αυστραλία όσο και στη Νέα Ζηλανδία δεν υπάρχει συ-

γκεκριμένη απαίτηση πιστοποίησης από τους υποψήφιους ή ήδη υπάρχοντες σχολι-

κούς διευθυντές, αλλά και οι δύο χώρες προσφέρουν έναν σημαντικό αριθμό προ-

γραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία θα μπορούσε να παρακολουθήσει 

κάποιος, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες.  

Όπως φαίνεται, οι αγγλόφωνες χώρες βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό σε μια τροχιά 

επαγγελματικοποίησης της θέσης του σχολικού διευθυντή. Ο όρος «επαγγελματικο-

ποίηση» προέρχεται από τον τομέα της Κοινωνιολογίας και δηλώνει μια διαδικασία 

μέσω της οποίας μια απασχόληση καθίσταται επάγγελμα, χαρακτηριστικά του οποίου 

είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση, ο καθορισμός προτύπων επαγγελ-
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ματικής απόδοσης των μελών, η ύπαρξη επαγγελματικής ένωσης που επιβλέπει τη 

συμπεριφορά των μελών, η ανάπτυξη μηχανισμών αυτοελέγχου και αυτολογοδοσίας 

και η διατύπωση ενός κώδικά επαγγελματικής δεοντολογίας (Nilsson).  

Τα δύο πρώτα στοιχεία έχουν καθιερωθεί στις χώρες που προαναφέρθηκαν, με πρώτο 

χρονολογικά τον προσδιορισμό προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς και απόδο-

σης. Είναι κοινά αυτά που απαιτούνται από τους σχολικούς διευθυντές: η δημιουργία 

αποτελεσματικού περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης με σκοπό τη βελτίωση 

των επιδόσεων των μαθητών, η διοικητική και οικονομική διαχείριση της σχολικής 

μονάδας και η δημιουργία θετικού κλίματος συνεργασίας εντός και εκτός του σχολεί-

ου. Κατά τα πρότυπα αυτά έχει επίσης καθιερωθεί και η εξειδικευμένη εκπαίδευση 

και κατάρτιση μέσω διαφόρων προγραμμάτων που προσφέρονται από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που προέκυψαν. Στο ση-

μείο αυτό συναντά κανείς και ένα παράδοξο: στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, οι υπο-

ψήφιοι διευθυντές εκπαιδεύονται σε ένα ευρύ φάσμα γενικότερων γνώσεων που ξε-

φεύγουν από το παιδαγωγικό τους υπόβαθρο, καθώς πλέον απαιτούνται γνώσεις διοί-

κησης οργανισμών, οικονομικές και νομικές γνώσεις, γνώσεις οργανωσιακής ψυχο-

λογίας, γνώσεις μάρκετινγκ, για να μην αναφερθεί κανείς σε άλλου είδους κατάρτιση 

όπως η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η γνώση του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλ-

λοντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Δε θα ισχυριζόταν κανείς ότι η πρόσληψη τόσων πολλών και διαφορετικών γνώσεων 

σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα λίγων μηνών ή έστω ενός-δύο χρόνων είναι 

εύκολη διαδικασία. Μαζί και με τις διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσίας που είναι 

ικανές από μόνες τους να προκαλέσουν αυξημένο βαθμό άγχους σε έναν επαγγελμα-

τία που βρίσκεται σε θέση ευθύνης, η διεθνής τάση για την επαγγελματικοποίηση της 

θέσης του σχολικού διευθυντή φαίνεται να έχει απαιτήσεις που ξεπερνούν τις ανθρώ-

πινες δυνάμεις της πλειοψηφίας των επαγγελματιών. Εκτός αυτού, θα πρέπει να συ-

νυπολογίζεται και το γεγονός ότι η επιθυμία για ανέλιξη προκύπτει με την εμπειρία – 

είναι μάλλον απίθανο να θελήσει ένας εκπαιδευτικός (ακόμα κι αν το επιτρέπει το 

θεσμικό πλαίσιο της χώρας του) να αναλάβει τη διοίκηση ενός σχολείου στα πρώτα 

χρόνια της σταδιοδρομίας του, πράγμα που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει 

και αυξημένες προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις που ζητούν σημαντικό 

μέρος του χρόνου και των σκέψεών του. Ο βαθμός προσωπικής και επαγγελματικής 

ωριμότητας που χρειάζεται να έχει ένας επαγγελματίας σε θέση ευθύνης συνοδεύεται 

και από ένα σύνολο δεσμεύσεων εκτός του εργασιακού του βίου, που θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ώστε η άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων να μη γίνε-

ται αντιληπτή ως υπεράνθρωπη επιβάρυνση. Επειδή μαζί με την έννοια της επαγγελ-

ματικοποίησης έχει ανακύψει και αυτή του συνδρόμου του burnout (ή επαγγελματι-

κής εξουθένωσης), και προτού επηρεαστούν από αυτό πολλοί άνθρωποι, θα ήταν 

προτιμότερο η διεθνής έρευνα να στραφεί σε άλλες, πιο ευάρμοστες και εφαρμόσιμες 

κατευθύνσεις. 
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Υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ στο Δημοτικό Σχολείο: Μελέτες περίπτωσης: Δια-

δρομές, εμπόδια και προοπτικές 

Θεόδωρος Γούπος, Δρ. Παιδαγωγικών, Σχολικός Σύμβουλος, thgoupos@sch.gr 

Αθανάσιος Μήνας, M.e.d., Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, athminas@gmail.com 

Kοντού Βασιλική, Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης, Vasokontou94@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά το μοντέλο και το πλαίσιο υποστήριξης μαθητών ΑμεΑ 

με προβλήματα συμπεριφοράς και προσαρμοστικότητας στο σχολικό περιβάλλον της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τη μέθοδο αρχικά της συμμετοχικής παρατήρησης 

περιγράφεται η πορεία αντιμετώπισης των προβλημάτων των μαθητών την τρέχουσα 

σχολική χρονιά 2016-17. Περιγράφονται οι δυσκολίες στη θεσμική ενδοσχολική και 

εξωσχολική αντιμετώπιση των προβλημάτων, αναδεικνύονται  τα εμπόδια και οι δυ-

σκολίες και παρουσιάζεται η κατάρτιση και η δρομολόγηση ενός πολυμερούς κι ορ-

γανωμένου σχεδίου δράσης για την υποστήριξη των μαθητών. Σκοπός αυτής της ερ-

γασίας είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες τις οποίες έχει η σχολική μονάδα καθώς 

και οι υποστηρικτικοί σε αυτήν θεσμοί της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα ο θεσμός 

της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (παράλληλης στήριξης), ώστε να συν-

δράμουν στο έργο των εκπαιδευτικών, με στόχο την καλύτερη πρόοδο των παιδιών, 

που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο. 

Λέξεις – κλειδιά: μαθητές ΑμεΑ, μελέτες περίπτωσης, ενδοσχολική θεσμική αντιμε-

τώπιση, θεσμοί  

Εισαγωγή 

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, τις προηγούμενες δεκαετίες, το δημο-

τικό σχολείο χαρακτήριζε η προσπάθεια εξάλειψης των δυσκολιών που συναντούσαν 

οι μαθητές σε τομείς γνωστικούς, όπως η ανάγνωση, η γραφή και τα μαθηματικά, τις 

γνωστές ως «μαθησιακές δυσκολίες». Τα τελευταία χρόνια όμως, οι εκπαιδευτικοί, 

αλλά και στο σύνολό του το σχολικό σύστημα όλο και συχνότερα συνειδητοποιούν 

και την ύπαρξη σύνθετων και πιο δύσκολων δυσκολιών και προβλημάτων και τα ο-

ποία συμπεριλαμβάνουν τους μαθητές ΑμεΑ και τους μαθητές με έντονα προβλήμα-

τα, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε με τον γενικό όρο «προβλήματα συμπεριφοράς», 

(Κρασσάς, 2001. Τσαπρούνης, 2002). 

Οι μαθητές ΑμεΑ αλλά και οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς αντιμετωπί-

σουν δυσκολίες που αφορούν στις σχέσεις τους με το κοινωνικό τους  περίγυρο: τους 

συνομηλίκους, τους δασκάλους, τους συμμαθητές τους, τους γονείς, τα αδέλφια τους 

και γενικά τις σχέσεις τους με τα συστήματα σχολείου και οικογένειας. Αφορούν α-

κόμα τη διαδικασία κοινωνικοποίησής τους στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 

ζουν. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με το πόσο καλά μπορούν να προσαρμόζουν 

τις αντιδράσεις τους και να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους μέσα στο σχολείο και έξω από 

αυτό με τους συνομηλίκους τους ή με την κοινωνία των ενηλίκων, (Κρασσάς, 2001, 
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Τσαπρούνης, 2002). Καθώς ο αριθμός των μαθητών ΑμεΑ ή μαθητών με έντονα 

προβλήματα συμπεριφοράς, ακόμη κι αν είναι μικρός, μπορεί να δυσχεράνει τη λει-

τουργία της τάξης ακόμα και της σχολικής μονάδας και καθώς οι γονείς των μαθητών 

αυτών είναι συχνά μη συνεργάσιμοι με το σχολείο (Κρασσάς, 2001, Τσαπρούνης, 

2002), γεννιούνται τα παρακάτω ερωτήματα:  

• Το σημερινό σχολείο, μέσα από τις δομές του, είναι ικανό και επαρκές να υπο-

στηρίξει αυτούς τους μαθητές στις διαδικασίες κοινωνικοποίησής του; 

• Το σχολείο μπορεί να αναλάβει το ρόλο της συμβουλευτικής στήριξης και ταυτό-

χρονα της συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης ή και παράλληλα με αυτά της μα-

θησιακής;  

• Το σχολείο εν τέλει μπορεί να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα συμπεριφο-

ράς των μαθητών του ώστε να καταστεί λειτουργικό; 

Υποστηρίζεται ότι η συμβουλευτική πρέπει να ανταποκρίνεται συνολικά στις ανα-

πτυξιακές ανάγκες των μαθητών. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν και πολλά προ-

γράμματα παρέμβασης στα δημοτικά σχολεία. Η αναγκαιότητα το δημοτικό σχολείο 

να στρέψει την προσοχή του και να κατευθύνει τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες 

αλλά και να εντάξει συμβουλευτικές διαδικασίες αναγνωρίζεται εδώ και χρόνια και 

στη χώρα μας (Κασσωτάκης, 1981, Γκαρή, 1992, Μπρούζος 1995, Δημητρόπουλος 

και Μπακατσή 1996, Αθανασούλα–Ρέππα, 1996, Κρασσάς, 2001, Τσαπρούνης, 

2002). Σε ένα σχολείο που εξελίσσεται και που ο ρόλος του επαναπροσδιορίζεται, οι 

ρόλοι του σχολικού συμβούλου, του διευθυντή του σχολείου και του εκπαιδευτικού 

αλλάζουν. Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν τον κύριο ρόλο να κατευθύνουν τις ενέργειες 

και τις δράσεις της σχολικής μονάδας στη δρομολόγηση των ενεργειών για την αντι-

μετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς (Δημητρόπουλος και Μπακατσή, 1996). 

Ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου,  μπορεί να επεκταθεί στο να είναι και σύμβου-

λος στη σχολική μονάδα με ειδικές γνώσεις. Έτσι θα μπορεί να συμβάλλει στην εύ-

ρυθμη λειτουργία του σχολείου στηρίζοντας και βοηθώντας τους μαθητές και κυρίως 

να διευρύνει τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών, για την αντιμετώπιση προ-

βλημάτων συμπεριφοράς. Επίσης θα μπορεί να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην υ-

λοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπερι-

φοράς (Δημητρόπουλος και Μπακατσή 1996). Τέλος, ο ρόλος του εκπαιδευτικού εί-

ναι πολύ-επίπεδος (Τριάρχη-Herrmann, 2001). Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που προ-

σπαθεί συνεχώς, όχι μόνο για την ακαδημαϊκή μάθηση και την πνευματική ανάπτυξη, 

αλλά για την κοινωνικοποίηση και κυρίως για τη συναισθηματική ανάπτυξη των μα-

θητών του.  

Η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Όταν μιλάμε για την ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι α-

παραίτητο να διασαφηνίσουμε σημασιολογικά κάποιους όρους οι οποίοι συχνά συγ-

χέονται μεταξύ τους. Πρόκειται για τους όρους: ένταξη (integration), ενσωμάτωση 

(mainstreaming, incorporation) και εκπαίδευση για όλους (inclusiveeducation), οι ο-
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ποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την από κοινού ζωή και εκπαίδευση παι-

διών και εφήβων με ή δίχως αναπηρίες. 

Ο όρος ενσωμάτωση (mainstreaming, incorporation) είναι ο παλαιότερος από τους 

τρεις και αρχικά αφορούσε το χρονικό διάστημα και τις συνθήκες κάτω από τις οποί-

ες μαθητές με ήπιες ή μέτριες αναπηρίες απλά θα μπορούσαν να βρίσκονται σε μία 

τάξη ενός γενικού σχολείου (Sailor, 2002: 12). Όπως αναφέρει η Ζώνιου-Σιδέρη, 

(2000α: 36), «ο όρος ενσωμάτωση δηλώνει τη μονόδρομη προσκόλληση και εξομοί-

ωση τινός προς ένα όλο». Ο όρος ένταξη (integration) θα μπορούσε να ορισθεί ως «τη 

συστηματική τοποθέτηση τινός μέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωση του υποκει-

μένου ως αυτοτελούς ακέραιου μέρους ενός ευρύτερου όλου» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000α 

: 36). Στην πράξη η ένταξη εναντιώθηκε στην περιθωριοποίηση των μαθητών με σο-

βαρές αναπηρίες, οι οποίοι έμεναν αποκλεισμένοι στις ειδικές τάξεις, στα ιδρύματα 

και γενικά σε χώρους όπου η επαφή με τους μη ανάπηρους συνομηλίκους τους ήταν 

ανύπαρκτη (Sailor, 2002: 12-13).  

Τέλος, οι όροι εκπαίδευση για όλους και σχολείο για όλους ουσιαστικά δεν αποτελούν 

τίποτα άλλο παρά ελεύθερη μετάφραση και μεταφορά στην ελληνική γλώσσα των 

αγγλικών όρων inclusiveeducation και inclusiveschool αντίστοιχα, όροι οι οποίοι αξί-

ζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά επίσημα και ολοκληρωμένα τους βρίσκουμε 

στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ειδική Αγωγή τον Ιούνιο του 1994, στη Διακήρυ-

ξη της Σαλαμάνκα. Ο όρος inclusive έρχεται να αντικαταστήσει τον όρο ένταξη. Δεν 

αφορά μόνο τους μαθητές οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί ως άτομα με ειδικές εκ-

παιδευτικές ανάγκες, αλλά όλους όσους κινδυνεύουν από σχολικό αποκλεισμό. 

Υποστηρικτικές δομές των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ο μαθητής που παρουσιάζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ο μαθητής με αναπηρία 

από ποιους θεσμούς μπορεί να υποστηριχθεί στο σημερινό δημοτικό σχολείο; Η ελ-

ληνική πολιτεία σήμερα προβλέπει τις εξής  υποστηρικτικές δομές: 

1. Τα ΚΕΔΔΥ, καθώς και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) τα οποία είναι πιστο-

ποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). 

Τα ΚΕΔΔΥ, καθώς και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν ως κύρια αρμοδιότη-

τά τους την ανίχνευση, τη διαπίστωση του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την εισήγηση για κατάρτιση προσαρμοσμένων ε-

ξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής 

υποστήριξης και την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέ-

ρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δια-

δικασία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

2. Το Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στις οποίες εντάσσο-

νται όλες οι σχολικές μονάδες της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με 

πυρήνα τις ΣΜΕΑΕ, και την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 

και Υποστήριξης (ΣΔΕAΥ) η οποία λειτουργεί σε κάθε σχολική μονάδα της γενι-

κής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕAΥ, και η οποία έχει ως κύριο έργο της τη 

διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ανα-

γκών των μαθητών της. 
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3. Τις αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).  

4. Τα τμήματα ή και τα σχολεία που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτή-

ματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής 

ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατά-

στασης των μονάδων ψυχικής υγείας στις οποίες διαβιούν άτομα σχολικής ηλικί-

ας. 

5. Τα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ), ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα που 

λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο 

διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων: 

6. κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου 

ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

7. εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου που 

καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές σοβαρότερης 

μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

8. Την παράλληλη στήριξη (ΠΣ) – συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, (αλ-

λιώς προγράμματα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης) στη σχολική τάξη 

του γενικού σχολείου, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των εκ-

παιδευτικών αναγκών. 

9. Τη σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, στην οποία υποστηρίζεται μεγάλος αριθμός μαθητών είτε επειδή δεν 

έχει διαγνωστεί, είτε γιατί οι γονείς δεν έχουν αποδεχθεί τις εκπαιδευτικές ανά-

γκες του παιδιού τους. 

10. Τη διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη, για σοβαρά βραχυχρό-

νια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και τη 

φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. 

11. Τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και τους 

Συμβούλους ΕΕΠ. 

12. Τους Σχολικούς Συμβούλους Γενικής Αγωγής. 

13. Το τμήμα ΕΑΕ του ΙΕΠ (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). 

 

Μελέτες περίπτωσης-Καταγραφές μαθητών ΑμεΑ 

Ο μαθητής Β. φοιτά στη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου το τρέχον έτος (2016-

2017). Ο εν λόγω διδασκόμενος παρουσιάζει εγκεφαλική παράλυση (ή πάρεση), αιτία 

της οποίας είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη σε ηλικία είκοσι ημερών. Ειδι-

κότερα, σύμφωνα με τη διάγνωση του ΚΕΔΔΥ το παιδί έχει νοητική καθυστέρηση, 

κινητική αναπηρία και αντιμετωπίζει επιληπτικές κρίσεις. Στο γνωστικό τομέα ο Β. 

είναι σε θέση να αναγιγνώσκει αργά μικρές προτάσεις, γράμματα, διφθόγγους και 

σύμφωνα. Παρουσιάζει δυσκολία στην κατανόηση κειμένου και αρκετά συχνά εκδη-

λώνει προβλήματα φωνολογικής ενημερότητας σε γράμματα όπως είναι το "β-δ", "θ-

δ" και "φ-θ". Επιπλέον, αδυνατεί να γράψει πάνω στις γραμμές λόγω της μυϊκής υπο-

τονίας των άνω άκρων. Τέλος, σε ότι αφορά τον γλωσσικό τομέα, έχει καλή εκφορά 

του προφορικού λόγου και κατά κύριο λόγω μιλά με μικρές προτάσεις. Στο γνωστικό 
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τομέα των μαθηματικών, ο Β. βρίσκεται σε προ-μαθηματικό επίπεδο. Μετρά ως το 

είκοσι και δυσκολεύεται αρκετά στην αντίστροφη μέτρηση. Γνωρίζει πρόσθεση ως το 

δέκα και αφαίρεση μόνο σε επίπεδο αντικειμένων και εικόνων. Παράλληλα, έχει κα-

τακτήσει χωρικές έννοιες αλλά παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση των χρονι-

κών εννοιών και της αλληλουχίας αυτών (π. χ. δεν γνωρίζει την σειρά των ημερών, 

των μηνών και των εποχών). Άλλα χαρακτηριστικά του Β. είναι η διάσπαση προσο-

χής που παρουσιάζει κατά την διάρκεια των διδακτικών ωρών, η επιθετικότητα που 

εκδηλώνει στα διαλείμματα κατά των αρρένων συμμαθητών του, η ανυπαρξία φα-

ντασίας και συμβολικού παιχνιδιού, η υποτονία άνω-κάτω άκρων και ο δυσλειτουργι-

κός οπτικό-κινητικός συντονισμός.  

Ο μαθητής Γ 

Ο μαθητής Γ. φοιτά στην τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου το τρέχον διδακτικό 

έτος (2016-2017). Ο εν λόγω μαθητής σύμφωνα με το ΚΕΔΔΥ βρίσκεται στο φάσμα 

των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Στο γνωστικό κομμάτι βρίσκεται στο ανα-

μενόμενο, για τη νοητική του ηλικία, επίπεδο. Παρουσιάζει ευχέρεια στην ανάγνωση, 

κριτική ικανότητα, επιλύει σύνθετα μαθηματικά προβλήματα με ελάχιστη καθοδήγη-

ση, έχει καλό προφορικό λόγο και λεξιλόγιο και δυσανάγνωστα γράμματα. Ο μαθη-

τής Γ. αντιμετωπίζει κυρίως συμπεριφορικές δυσχέρειες. Αυτά τα προβλήματα είναι 

εμφανή, αρχικά στην επιθετικότητα που εκδηλώνει τόσο κατά την διάρκεια των διδα-

κτικών ωρών όσο και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων. Η επιθετικότητα του Γ. 

είναι απόρροια του μειωμένου αυτοελέγχου. Αποτέλεσμα της επιθετικότητας είναι τα 

προβλήματα κοινωνικοποίησης που έχει ο μαθητής με ορισμένους συμμαθητές του. 

Τέλος, η διάσπαση προσοχής είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό του Γ., το οποίο όμως 

μειώνεται συνεχώς. 

Μαθητής Δ. 

Ο μαθητής Δ. φοιτά στην τετάρτη τάξη του δημοτικού σχολείου το τρέχον σχολικό 

έτος (2016-2017). Σύμφωνα με το ΚΕΔΔΥ βρίσκεται στο φάσμα των διάχυτων ανα-

πτυξιακών διαταραχών και συγκεκριμένα έχει σύνδρομο Asperger (αν και σύμφωνα 

με το τελευταίο DSM αυτό το σύνδρομο έχει καταργηθεί). Στο γνωστικό αντικείμενο 

της γλώσσας, ο Δ. έχει κατακτήσει τους μηχανισμούς της ευχερούς ανάγνωσης και 

της ορθογραφημένης γραφής. Είναι σε θέση να εφαρμόζει τους γραμματικούς και συ-

ντακτικούς κανόνες, χωρίς όμως σε πολλές περιπτώσεις να κατανοεί την χρησιμότητα 

αυτών. Ακόμη, αδυνατεί να κατανοήσει αφηρημένες έννοιες με αποτέλεσμα πολλές 

φορές να μην αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο και τη σημασία των κειμένων του σχο-

λικού εγχειριδίου της γλώσσας. Πρόκειται, βέβαια, για ένα μαθητή με καλό συνειρμό 

και έκφραση σκέψεων, πάντα στο πλαίσιο μικρών προτάσεων. Στο μάθημα των μα-

θηματικών είναι σε θέση να φέρνει σε πέρας τις μαθηματικές πράξεις που του ανατί-

θενται, μηχανιστικά. Επιλύει, δηλαδή, σωστά τους αλγορίθμους της πρόσθεσης, της 

αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης αλλά αδυνατεί να επιλέξει την 

κατάλληλη πράξη σε περίπτωση επίλυσης κάποιου μαθηματικού προβλήματος. Στα 

γνωστικά αντικείμενα της ιστορίας και των θρησκευτικών έχει τη δυνατότητα να ανα-
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διηγείται κείμενα, με προϋπόθεση ότι καθοδηγείται με απλές και μικρές ερωτήσεις. 

Άλλα χαρακτηριστικά του Δ. είναι η ελαφρά διάσπαση προσοχής που παρουσιάζει 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ιδιαίτερα όταν σε είναι δίπλα του ο/η δάσκαλος/α 

της παράλληλης στήριξης. Επιπλέον, παρουσιάζει υπερτονία στα άνω και κάτω άκρα. 

Αντιμετωπίζει δυσχέρειες ως προς την κοινωνικοποίησή του, λόγω κυρίως της αδυ-

ναμίας του να αντιληφθεί τα συναισθήματα των άλλων αλλά και της τάσης του για 

απομόνωση. 

Τα προγράμματα υποστήριξης των μαθητών ΑμεΑ 

Ο μαθητής Β. υποστηρίζεται για 11 ώρες την εβδομάδα με το πρόγραμμα της παράλ-

ληλης στήριξης και φοιτά μερικές ώρες εβδομαδιαία στο τμήμα ένταξης του σχολεί-

ου. Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, τη διαταραχή, το αναλυτικό πρόγραμμα σπου-

δών της τάξης φοίτησης, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του μαθητή Β., τίθενται οι 

ακόλουθοι στόχοι: 

• Να μειωθεί η επιθετικότητα που παρουσιάζει ο μαθητής απέναντι στους άρρενες 

συμμαθητές του. 

• Να αποκτήσει στοιχειώδεις κοινωνικές δεξιότητες. 

• Να αυξηθεί ο χρόνος προσοχής του κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών. 

• Να βελτιωθεί η αναγνωστική ευχέρεια του και να αναγιγνώσκει μεγαλύτερες προ-

τάσεις και πιο σύνθετες λέξεις. 

• Να απαριθμεί ως το εκατό. 

• Να προσθέτει ως το 10. 

• Να κατακτήσει τον αλγόριθμο της αφαίρεσης ως τον αριθμό 5, όχι μόνο με αντι-

κείμενα και εικόνες, αλλά και με σύμβολα. 

• Να κατανοήσει τις χρονικές έννοιες και αλληλουχίες (ημέρες, μήνες, εποχές). 

• Να τελειοποιήσει τις γνώσεις του στον τομέα των χωρικών εννοιών. 

Ο μαθητής Γ. υποστηρίζεται για 4 ώρες την εβδομάδα με το πρόγραμμα της παράλ-

ληλης στήριξης και φοιτά μία ώρα εβδομαδιαία στο τμήμα ένταξης του σχολείου. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, τη διαταραχή, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

της τάξης φοίτησης, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες του μαθητή Γ. αλλά και την πα-

ρακολούθησή του από κλινικό ψυχολόγο, τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 

• Να μειωθεί στο ελάχιστο η επιθετικότητα που παρουσιάζει. 

• Να κατακτήσει κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να ενταχθεί πλήρως στις ομάδες των 

συνομηλίκων του. 

• Να αυξηθεί ο χρόνος προσοχής του μαθητή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

Ο μαθητής Δ. υποστηρίζεται για 4 ώρες την εβδομάδα με το πρόγραμμα της παράλ-

ληλης στήριξης και φοιτά μία ώρα εβδομαδιαία στο τμήμα ένταξης του σχολείου. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, τη διαταραχή, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

της τάξης φοίτησης, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του μαθητή Δ., τίθενται οι α-

κόλουθοι στόχοι: 
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• Να ενταχθεί αρχικά σε μικρές ομάδες συνομηλίκων και σταδιακά να αυξηθεί ο 

χρόνος συμμετοχής του σε αυτές. 

• Να αναπτυχθεί η ενσυναίσθησή του και η αντίληψή του σχετικά με απλά και σύν-

θετα συναισθήματα. 

• Να κατανοήσει την χρησιμότητα των αλγορίθμων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, 

του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. 

• Να είναι σε θέση να επιλέγει την κατάλληλη για το εκάστοτε μαθηματικό πρό-

βλημα, πράξη. 

• Να κατανοήσει στοιχειωδώς τις αφηρημένες έννοιες που υπάρχουν στα κείμενα 

του εγχειριδίου τη γλώσσας της τετάρτης δημοτικού. 

 

Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις 

Στο δημοτικό σχολείο παρατηρείται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός μαθητών ΑμεΑ 

με έντονα προβλήματα, τέτοια που η αντιμετώπισή τους εκ των ενόντων παρουσιάζε-

ται σχεδόν αδύνατη. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να αποτελέσει την αιτία και άλλων 

προβλημάτων όπως μαθησιακές δυσκολίες, δυσπροσαρμογή και δυσκολίες κοινωνι-

κοποίησης που σε μεγαλύτερες ηλικίες φτάνουν στην διαταραχή του σχολικού κλίμα-

τος, μειωμένη μάθηση και μερική ή ολική πτώση της επίδοσης (Carteretal, 2006). Η 

αντιμετώπιση των προβλημάτων συνιστά αναγκαιότητα για την ένταξη και λειτουρ-

γία του μαθητή σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον, άρα και το σχολικό, και ταυτόχρονα 

ένα πολύ δύσκολο έργο. Μια σειρά από δομές τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου 

αν συνεργαστούν μπορούν να καταστήσουν το μαθητή κοινωνικά αποδεκτό και μα-

θησιακά λειτουργικό.  

Επιπρόσθετα για την έγκαιρη παρέμβαση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

των μαθητών ΑμεΑ, τονίζεται ότι:  

1. Οι εκπαιδευτικοί του σημερινού δημοτικού σχολείου δεν αισθάνονται αρκούντως 

ικανοί για να αντιμετωπίσουν επαρκώς τέτοιες περιπτώσεις μαθητών και άρα για 

την αντιμετώπισή τους απαιτείται η συνεργασία περισσότερων φορέων. Το διοι-

κητικό συντονισμό της συνεργασίας αυτής μπορεί να αναλάβει ο διευθυντής στης 

σχολικής μονάδας και την παιδαγωγική καθοδήγηση ο σχολικός σύμβουλος γενι-

κής αγωγής,  

2. Ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής εξαιτίας του μεγάλου αριθμού σχολικών 

μονάδων και εκπαιδευτικών που επιβλέπει αδυνατεί να παράσχει εξατομικευμένη 

ειδική συμβουλευτική και περιορίζεται σε μια πιο γραφειοκρατικού τύπου παιδα-

γωγική επίβλεψη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα. 

3. Οι ενδοσχολικοί υποστηρικτικοί θεσμοί, με εξαίρεση τον εκπαιδευτικό της τάξης 

που συνιστά τον πρωταγωνιστή, παίζουν καταλυτικό ρόλο. Ο θεσμός του ΤΕ σε 

ένα σχολείο διευκολύνει τη λειτουργία του και εξομαλύνει ανισότητες. Ο θεσμός 

της ΠΣ για μαθητές όπως αυτοί που περιγράφονται στην εργασία κρίνεται ως ο 

πλέον απαραίτητος και απαιτείται η διεύρυνσή και η ενδυνάμωσή του. 
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4. Από τους εξωσχολικούς υποστηρικτικούς θεσμούς, τα ιδιωτικά κέντρα εξειδικευ-

μένης συμβουλευτικής αποτελούν ζητούμενο καθώς τόσο ο αριθμός τους όσο και 

ο μεγάλος ανταγωνισμός της αγοράς συνιστούν πιθανούς κινδύνους παραπληρο-

φόρησης και σύγχυσης. Τα επίσημα κέντρα της πολιτείας φαίνεται να παρέχουν 

πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και συμβουλευτικής αλλά ταλανίζονται από τα 

χρόνια προβλήματα της σύγχρονης διοικητικής κακοδαιμονίας, όπως η γραφειο-

κρατία, οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής, κ.ά. 
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Φιλοσοφία και μουσειοπαιδαγωγική στη Μέση Εκπαίδευση: 

Το Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος 

 

Περάκης Μανώλης 

Διδάκτορας Φιλοσοφίας 

emmper@gmail.com 

Περίληψη 

Με αφορμή τη διασχολική δράση «Ακαδημαϊκές διαδρομές: Η φιλοσοφία του Πλά-

τωνα στη σχολική πράξη» που οργάνωσαν στις 19 Απριλίου 2016 το Πειραματικό 

Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 52ο ΓΕΛ Αθηνών η εργασία αυτή επικε-

ντρώνεται κυρίως στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος και τις δυνατότητες 

προσέγγισης στη ζωή και το φιλοσοφικό έργο του Πλάτωνος που προσφέρει αυτό 

στους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Μέσα από την εργασία αυτήν αναδεικνύεται 

πώς μέσα από τέτοιες δράσεις που συνδυάζουν την επίσκεψη σε αρχαιολογικό και 

μουσειακό χώρο μπορούν να επωφεληθούν πολλαπλώς οι μαθητές της Μέσης Εκπαί-

δευσης συνδυάζοντας τη μάθηση και την έρευνα με την αναψυχή και εμπλουτίζοντας 

τις γνώσεις τους σε διαφορετικά θεωρητικά αντικείμενα, όπως η φιλοσοφία, η κλασι-

κή φιλολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία και η ιστορία της τέχνης. 

Λέξεις - κλειδιά: Πλάτων, φιλοσοφία, μουσειοπαιδαγωγική, μουσείο, Ακαδημία. 

Εισαγωγή 

Στις 19 Απριλίου 2016 το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 

52ο ΓΕΛ Αθηνών οργάνωσαν τη διασχολική δράση «Ακαδημαϊκές διαδρομές: Η φι-

λοσοφία του Πλάτωνα στη σχολική πράξη». Στο πλαίσιο αυτής της δράσης περιλαμ-

βανόταν μεταξύ άλλων και ξενάγηση στο νέο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτω-

νος, το οποίο ιδρύθηκε το 2015. Δυστυχώς η ξενάγηση αυτή για πρακτικούς λόγους 

δεν έγινε δυνατό να λάβει χώρα, αλλά το μουσείο αυτό μου κέντρισε ιδιαίτερα το εν-

διαφέρον και το επισκέφθηκα αργότερα για να το ερευνήσω λεπτομερώς και με την 

ησυχία μου, ούτως ώστε να διαπιστώσω από πρώτο χέρι τις ευκαιρίες προσέγγισης 

που προσφέρει αυτό στους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης ως προς τη ζωή και το 

φιλοσοφικό έργο του Πλάτωνος, αλλά και την ιστορία και την αρχαιολογία της Αθή-

νας των κλασικών χρόνων. Στην εργασία αυτή θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση της 

διασχολικής αυτής δράσης και θα επικεντρωθούμε κυρίως στο Ψηφιακό Μουσείο 

Ακαδημίας Πλάτωνος. 

Διασχολική δράση «Ακαδημαϊκές διαδρομές: Η φιλοσοφία του Πλάτωνα στη 

σχολική πράξη» 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής θα αναφερθούμε στη διασχολική δράση «Ακα-

δημαϊκές διαδρομές: Η φιλοσοφία του Πλάτωνα στη σχολική πράξη» που οργανώθη-

κε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 52ο ΓΕΛ Αθηνών. 

Το 52ο ΓΕΛ Αθηνών βρίσκεται πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας 
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Πλάτωνος και έτσι προσφερόταν ως ορμητήριο αυτής της διασχολικής δράσης. Συμ-

μετείχαν οι μαθητές της Β Λυκείου των δύο σχολείων, εφόσον αυτή είναι η μόνη τά-

ξη στη Μέση Εκπαίδευση στην οποία διδάσκεται το μάθημα της φιλοσοφίας για δυο 

ώρες την εβδομάδα. Είναι μία από τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος της 

χώρας μας, της κοιτίδας της δυτικής φιλοσοφίας, να δίνεται τόσο λίγη σημασία στο 

μάθημα αυτό στη μέση παιδεία. Η διασχολική αυτή δράση αποσκοπούσε στο να φέ-

ρει τους μαθητές σε άμεση επαφή τόσο με τη ζωή και το έργο του μεγάλου Αθηναίου 

φιλοσόφου, όσο και με τον χώρο στον οποίο αυτός έδρασε 2500 χρόνια πριν. Είναι 

πραγματικά κρίμα που ο χώρος αυτός, έτσι όπως βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη 

περιοχή της Αθήνας, δεν έχει αξιοποιηθεί αρκετά και δεν έχει αναδειχθεί σε ένα από 

τα κύρια αρχαιολογικά σημεία αναφοράς για τον επισκέπτη της πόλης μας. 

Το πρώτο μέρος της δράσης αποτελούνταν από μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση των μα-

θητών του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών στον αρχαιολογικό 

χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, η οποία είχε προετοιμαστεί από τους μαθητές του 

52ου ΓΕΛ Αθηνών. Στη συνέχεια το πρόγραμμα περιελάμβανε περιήγηση στο Ψηφια-

κό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος. Δυστυχώς η περιήγηση αυτή δεν έλαβε χώρα ε-

κείνη την ημέρα για λόγους πρακτικούς. Στο Ψηφιακό Μουσείο θα επανέλθουμε στη 

συνέχεια. 

Το δεύτερο μέρος της δράσης περιελάμβανε την παρουσίαση κάποιων εργασιών από 

μαθητές και διδάσκοντες στο Αμφιθέατρο του 52ου ΓΕΛ Αθηνών. Αναφέρω μερικούς 

τίτλους εργασιών για την κατανόηση της γενικότερης προβληματικής της ημερίδας: 

«Η επιρροή του Πλάτωνα στη ζωγραφική της Αναγέννησης», «Πόσο Πλάτωνα αντέ-

χουμε σήμερα;», «Πλάτων και αστρονομία», «Οι μύθοι στον Πλάτωνα», «Πλάτων –

Δίκαιο και ηθική», «Η φιλοσοφία της γλώσσας του Πλάτωνος», «Η μουσική παιδεία 

στο Φίληβο» (51b-52b), «Πλατωνικά στερεά: διατύπωση και ερμηνεία», «Τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα στον Πλάτωνα». Βλέπουμε δηλαδή ότι κατά τη διάρκεια της ημερί-

δας εξετάστηκε ένα ευρύ φάσμα από τη φιλοσοφική θεματική που απασχόλησε τον 

Πλάτωνα, όπως τέχνη, αστρονομία, ηθική, δίκαιο, γλώσσα, μουσική, γεωμετρία κτλ. 

Έτσι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε σφαιρική επαφή με το έργο του 

Πλάτωνος, να προβληματιστούν γόνιμα και να μυηθούν στη φιλοσοφική έρευνα. Κα-

τά γενική ομολογία όλων όσων συμμετείχαν, μαθητών και διδασκόντων, η δράση αυ-

τή σημείωσε επιτυχία και αποτέλεσε σημαντική και θετική εμπειρία για τη μελλοντι-

κή ερευνητική και ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών, δεδομένου ότι για την προετοι-

μασία αυτής της δράσης εργάστηκαν αρκετό χρόνο πριν υπό την καθοδήγηση και α-

ξιολόγηση των υπευθύνων καθηγητών. Η συγκεκριμένη δράση, όπως αυτή παρου-

σιάστηκε, ήταν το αποτέλεσμα μιας κοπιώδους προεργασίας εκ μέρους όλων των συ-

ντελεστών της. Άλλωστε η ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας των μαθητών ήταν 

ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της δράσης. Επίσης θα έπρεπε να σημειωθεί 

ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο εικαστική έκθεση 

με θέμα τη μνήμη. 

Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος 
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Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εργασίας που αφορά στο κομμάτι αυτής 

της δράσης που ματαιώθηκε, δηλαδή την περιήγηση στο νέο Ψηφιακό Μουσείο της 

Ακαδημίας Πλάτωνος, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από τον κυρίως αρχαιολογικό 

χώρο. Στο μουσείο αυτό ερχόμαστε σε επαφή με τον Πλάτωνα ως ιστορική προσωπι-

κότητα, αλλά και με τον χώρο στον οποίο έζησε και έδρασε. Στους τοίχους του υπάρ-

χουν αναρτημένες εικόνες και κείμενα, αλλά και δέκα διαδραστικές οθόνες, αίθουσα 

βιντεοπροβολής, όπως επίσης και μια εικαστική εγκατάσταση.  

Μπορούμε να δούμε αναρτημένους πίνακες που μας πληροφορούν για το γενεαλογικό 

δένδρο του Πλάτωνος, ο οποίος είχε αριστοκρατική καταγωγή και κάποιοι πίστευαν 

πως έφτανε ως τους Θεούς η ρίζα του. Σε κάποιες καρτέλες μπορούμε να αντλήσουμε 

πληροφορίες για μέλη της οικογένειας του Πλάτωνα. Σε φιλοσοφικό επίπεδο βλέπου-

με τις διανοητικές επιρροές που δέχτηκε ο Πλάτων: Προσωκρατικοί (Εμπεδοκλής, 

Αναξαγόρας, Ηράκλειτος), Πυθαγόρειοι, Σοφιστές (Πρωταγόρας) και προπαντός Σω-

κράτης. 

Αναφορικά με το αντικείμενο της ιστορίας, για τη διδασκαλία της οποίας η μουσεια-

κή επίσκεψη θεωρείται η πλέον πρόσφορη (Δάλκος, 2000: 86-93), βλέπουμε ένα ι-

στορικό χρονοδιάγραμμα της κλασικής Αθήνας που ξεκινά από την εποχή των Περ-

σικών Πολέμων και φτάνει ως την Ελληνιστική εποχή και τα τελευταία προχριστιανι-

κά χρόνια. Μαθαίνουμε επίσης ως προς το αντικείμενο της αρχαιολογίας πληροφορί-

ες για την κλασική Αθήνα και τα σημαντικότερα σημεία της, αλλά και για την περιο-

χή της Ακαδημίας, τόσο για την ιστορία της και τον τρόπο κατά τον οποίο έλαβε το 

όνομά της, όσο και για τα διάφορα κτίρια που βρίσκονται σε αυτήν. Με το όνομα 

Ακαδημία οι αρχαίοι εννοούσαν την ομώνυμη περιοχή στα βορειοδυτικά της Αθήνας, 

το ιερό άλσος της Αθηνάς στην ίδια περιοχή, το Γυμνάσιο, γυμναστήριο της περιοχής 

και τη σχολή του Πλάτωνος. «Εκεδημεία» ή «Ακαδημεία» σημαίνει «δήμος εκάς του 

άστεως», δηλαδή «δήμος μακριά από την πόλη» και αργότερα οι αρχαίοι επινόησαν 

τον ήρωα Ακάδημο για να αιτιολογήσουν αυτήν την ονοματοδοσία. Σύμφωνα με το 

μύθο ο Θησέας απήγαγε την Ελένη της Σπάρτης και την έκρυψε στις Αφίδνες. Ο Α-

κάδημος αποκάλυψε στα αδέλφια της, τους Διόσκουρους, πού βρισκόταν εκείνη και 

έτσι θεωρήθηκε ήρωας της γνώσης. Μαθαίνουμε επίσης και αρκετές πληροφορίες για 

τα κτίσματα που υπήρχαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. 

Στη συνέχεια ερχόμαστε σε επαφή με το κυρίως φιλοσοφικό έργο του Πλάτωνος. 

Από πίνακες και χάρτες μαθαίνουμε για τα ταξίδια του Πλάτωνος στα Μέγαρα, στην 

Κυρήνη, στην Αίγυπτο, στη Φοινίκη, στην Περσία και τα τρία ταξίδια του στις Συρα-

κούσες της Σικελίας. Αυτά τα ταξίδια στάθηκαν καθοριστικής σημασίας για τη δια-

μόρφωση του πνευματικού κόσμου του Πλάτωνος. Σε έναν τοίχο είναι καταγεγραμ-

μένοι οι τίτλοι των έργων του Πλάτωνος. Μαθαίνουμε για την αλληγορία του σπη-

λαίου που συναντάμε στο έβδομο βιβλίο της πλατωνικής Πολιτείας (514a-519c) και 

για τη διαλογική μορφή των πλατωνικών έργων, όπως επίσης και για τις περί φύσεως 

και γεωμετρίας απόψεις του Πλάτωνος, έτσι όπως εκτίθενται αυτές στον διάλογό του 

Τίμαιος (53c-56c, Taylor, 496-522). Τέλος βλέπουμε τον τρόπο κατά τον οποίο ο φι-
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λόσοφος επηρέασε με τη σκέψη και το έργο του τόσο τους μεταγενέστερους διανοη-

τές όσο και τον παγκόσμιο πολιτισμό γενικά. Χαρακτηριστική είναι η αναρτημένη σε 

κάποιο σημείο ρήση του Άγγλου φιλοσόφου Alfred North Whitehead ‘Η ευρωπαϊκή 

φιλοσοφία δεν είναι τίποτα άλλο παρά υποσημειώσεις στον Πλάτωνα’, η οποία είναι 

ενδεικτική της τεράστιας επιρροής που άσκησε ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος στη 

μεταγενέστερή διανόηση. 

Στην πρώτη από τις διαδραστικές οθόνες μαθαίνουμε με τρόπο ευχάριστο και διασκε-

δαστικό πληροφορίες για την παιδική ζωή του Πλάτωνος, για την εκπαίδευσή του, για 

τη γνωριμία του με τον δάσκαλό του Σωκράτη που έμελλε να αλλάξει τόσο τον ίδιο, 

όσο και την πορεία της ιστορίας της φιλοσοφίας. Μαθαίνουμε επίσης για τη σχέση 

του με άλλους φιλοσόφους, όπως τον Αντισθένη και τον Διογένη τον Κυνικό, και για 

μυθικές ιστορίες γύρω από το όνομά του, όπως για τον θρύλο ότι ήταν γιος του Α-

πόλλωνα, καθώς και για τον χώρο στον οποίο δίδασκε, την Ακαδημία. 

Στη δεύτερη διαδραστική οθόνη μας προσφέρεται μια virtual αναπαράσταση-

περιήγηση των διαφόρων κτισμάτων της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος, όπως 

ήταν αυτά κατά την αρχαιότητα. Βλέπουμε το Δημόσιο Σήμα, τον Βωμό του Έρωτα, 

το Πρόπυλο, τη Φιλοσοφική Σχολή, τον Περίπατο, τα ιερά της Αθηνάς και του Δία, 

την Παλαίστρα. 

Η τρίτη διαδραστική οθόνη μας ξεναγεί στα σημαντικότερα σημεία της κλασικής Α-

θήνας. Καταρχάς στην Ακαδημία, η οποία και πριν τον Πλάτωνα ήταν χώρος εκπαί-

δευσης, καθώς σε αυτήν βρισκόταν ένα μεγάλο γυμνάσιο. Στη συνέχεια μεταφερόμα-

στε στον Κεραμεικό, το μεγαλύτερο νεκροταφείο της Αθήνας, στο οποίο θάβονταν οι 

επιφανέστεροι των Αθηναίων. Πιο κεντρικά στην Αθήνα βρίσκουμε την Αρχαία Αγο-

ρά, στην οποία σύχναζε ο Σωκράτης και συνδέεται με τη δίκη του και την Απολογία 

του (17a-42a, Taylor, 193-205) που μας μετέφερε ο Πλάτων. Πιο πέρα η Πνύκα συν-

δέεται άμεσα με το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας, εφόσον εκεί συναθροιζόταν 

η Εκκλησία του Δήμου για τη λήψη των σημαντικών αποφάσεων που αφορούσαν την 

τύχη της πόλης. Τέλος βλέπουμε την Ακρόπολη, με τα σημαντικότερα μνημεία της 

πόλης που κτίστηκαν κατά την εποχή του Περικλή. 

Στην τέταρτη διαδραστική οθόνη ο επισκέπτης του ψηφιακού μουσείου καλείται να 

λύσει έξι απλά κουίζ για να δοκιμάσει και στη συνέχεια να εμπλουτίσει τις γνώσεις 

του για τον Πλάτωνα και την Ακαδημία. Η πέμπτη διαδραστική οθόνη μας παρουσιά-

ζει τον μεγάλο δάσκαλο του Πλάτωνος και σημαντικότερη φιλοσοφική επιρροή του, 

τον Σωκράτη, τον άνθρωπο που έθεσε στο επίκεντρο της φιλοσοφίας τον άνθρωπο 

και υπήρξε πρωταγωνιστής των περισσότερων πλατωνικών διαλόγων. Το πλατωνικό 

έργο είναι η σημαντικότερη πηγή που έχουμε στη διάθεσή μας για να γνωρίσουμε τη 

σωκρατική σκέψη, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Σωκράτης δεν έγραψε τίποτα. Στην έκτη 

διαδραστική οθόνη ο επισκέπτης του μουσείου μπορεί να δοκιμάσει την συλλογιστι-

κή του ικανότητα απαντώντας σε ερωτήματα διαβαθμισμένα σε τρία επίπεδα δυσκο-

λίας.  
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Η έβδομη διαδραστική οθόνη σχετίζεται με την ιστορία της τέχνης (Δάλκος, 2000: 

94-98, 109-110). Σε αυτήν βλέπουμε τον Πλάτωνα έτσι όπως αυτός αναπαραστάθηκε 

στις εικαστικές τέχνες, ζωγραφική και γλυπτική, από την αρχαιότητα ως την εποχή 

μας. Σε περίοπτη θέση της αίθουσας βρίσκεται ο περίφημος πίνακας του Ραφαήλ ‘Η 

Σχολή των Αθηνών’ στο κέντρο του οποίου βρίσκονται ο Πλάτων με τον μαθητή του 

Αριστοτέλη. Η όγδοη διαδραστική οθόνη σχετίζεται με την κλασική φιλολογία και σε 

αυτήν μαθαίνουμε για τον τρόπο και τα υλικά (πάπυρος, περγαμηνή και τυπωμένα 

βιβλία) με τα οποία διασώθηκε το έργο του Πλάτωνος στο πέρασμα των αιώνων, για 

τις σύγχρονες σπουδές και για τα κέντρα πλατωνικών σπουδών στην Ευρώπη. Στην 

ένατη διαδραστική οθόνη βλέπουμε την επιρροή του Πλάτωνος στους αρχαίους, με-

σαιωνικούς, νεότερους και σύγχρονους στοχαστές, ενώ στη δέκατη και τελευταία 

διαδραστική οθόνη ερευνητές ειδικοί στο έργο του Πλάτωνος μας εξηγούν την αξία 

και τη σημασία που έχει να διαβάζει κανείς σήμερα το έργο του. 

Στο μουσείο υπάρχει και ένα μικρό αμφιθέατρο που προβάλλονται τρία animated vid-

eos, τα οποία μπορεί να δει κανείς και στο διαδίκτυο. Στο πρώτο ‘Ο μύθος της πτερό-

εσσας ψυχής’, βλέπουμε μέσα από την παρουσίαση του πλατωνικού διαλόγου Φαί-

δρος ή Περί έρωτος (244a-256e, Taylor, 356-360) την κατά Πλάτωνα τριμερή φύση 

της ψυχής που αποτελείται από το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Στο 

δεύτερο video ‘Η αλληγορία του σπηλαίου’ παρουσιάζεται η περίφημη αυτή αλληγο-

ρία για τη γνώση των Ιδεών που αποτελούν την ουσία του κόσμου από το έβδομο βι-

βλίο της Πολιτείας του Πλάτωνος. Στο τρίτο video ‘Πλάτων, Συμπόσιο’ (172a-223d, 

Taylor, 250-279) παρουσιάζονται οι περί έρωτος απόψεις των συνδαιτυμόνων του 

ομώνυμου διαλόγου στα πιο ουσιαστικά τους σημεία. 

Κριτική αποτίμηση του Ψηφιακού Μουσείου Ακαδημίας Πλάτωνος 

Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά η αισθητική του μουσείου είναι ιδιαίτερη, σύγ-

χρονη και επιτυχής και η επίσκεψη σε αυτό καθίσταται μια αξέχαστη, ευχάριστη και 

εποικοδομητική εμπειρία για όλους, μικρούς και μεγάλους. Πρόκειται για ένα μικρό, 

αλλά ιδιαίτερα πρωτότυπο μουσείο. Η ιδιοτυπία του έγκειται στο ότι, χωρίς να περι-

λαμβάνει κάποια συλλογή αρχαιολογικών ή άλλων υλικών εκθεμάτων εντός του, ό-

πως τα περισσότερα μουσεία, η λειτουργία του βασίζεται κυρίως στη χρήση ηλεκτρο-

νικών διαδραστικών πολυμέσων, η σημασία των οποίων βαίνει ολοένα αυξανόμενη 

σε όλους τους τομείς της ζωής μας (Δάλκος, 2000: 127-128, Νικονάνου, 2010: 96, 

Τζιαφέρη, 2005: 28, 39, 88). Είναι ένα μουσείο επισκεπτοκεντρικό και ανθρωποκε-

ντρικό (Νικονάνου, 2010: 75-77, 125, Τζιαφέρη, 2005: 29) με την έννοια ότι στο επί-

κεντρό του δεν είναι τα εκθέματά του, αλλά η ενεργητική και ερευνητική (Δάλκος, 

2002: 171-172, Τζιαφέρη, 2005: 25-26, 35) προσέγγιση του αντικειμένου του μουσεί-

ου εκ μέρους του επισκέπτη. Άλλη μια ιδιοτυπία του είναι ότι δεν εντάσσεται σε κά-

ποια από τις συνήθεις θεματικές κατηγορίες μουσείων (Δάλκος, 2000: 32-33, Τζιαφέ-

ρη, 2005: 23), καθώς θα πρέπει να είναι το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που έχω 

υπόψη με κεντρική, αλλά όχι μοναδική, θεματική τη φιλοσοφία. Το μουσείο αυτό συ-

μπληρώνει την περιήγηση στον κυρίως αρχαιολογικό χώρο και αποτελεί πόλο έλξης 
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για όποιον ενδιαφέρεται για τη ζωή και τη φιλοσοφία του Πλάτωνος, αλλά και την 

αρχαία ελληνική ιστορία, την κλασική φιλολογία, την κλασική αρχαιολογία και την 

ιστορία της τέχνης, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό και τον στόχο της διαθεματι-

κότητας (Δάλκος, 2000: 64, 110). Όπως κάθε μουσείο, έτσι και το εν λόγω, αποσκο-

πεί στον πιο ζωντανό, βιωματικό και ενεργητικό συνδυασμό μόρφωσης και ψυχαγω-

γίας, εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης, χωρίς να στοχεύει στην υποκατάσταση, 

αλλά στη συμπλήρωση της σχολικής δραστηριότητας (Δάλκος, 2000: 17, 19-20, 69). 

Η λειτουργία του μουσείου αυτού είναι πολυεπίπεδη και βάση της είναι τα ψηφιακά 

πολυμέσα, τα οποία συνεπικουρούνται από αναρτημένες εικόνες και κείμενα που μας 

παραπέμπουν στο πλατωνικό έργο. Η περιήγηση στο μουσείο είναι εύκολη, ευχάρι-

στη και κάθε άλλο παρά παθητική για τον επισκέπτη. Η διαδραστικότητα καθιστά 

απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή του σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συχνά σε άλλα 

μουσεία, στα οποία γίνεται εκτεταμένη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (Δάλκος, 

2000: 42). Όπως και τα περισσότερα μουσεία, έτσι και αυτό απευθύνεται κατά κύριο 

λόγο σε μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, του γυμνασίου και του λυκείου, χωρίς να 

αποκλείονται και μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, αλλά και σε κάθε 

ενδιαφερόμενο ενήλικο ανεξαρτήτως του επιπέδου της μόρφωσής του (Νικονάνου, 

2010: 127). Ο μέσος άνθρωπος χωρίς κάποια ιδιαίτερη φιλοσοφική ή φιλολογική παι-

δεία μπορεί να ωφεληθεί γνωστικά και να ψυχαγωγηθεί από την επίσκεψή του στο 

μουσείο, ενώ και ο γνώστης του αντικειμένου μπορεί να φρεσκάρει κάποια πράγματα 

που ήδη γνωρίζει κατά τρόπο ευχάριστο. Η είσοδος στο μουσείο είναι δωρεάν.  

Συμπερασματικά θα διαπιστώναμε ότι μια συνδυαστική και αλληλοσυμπληρούμενη 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο Ψηφιακό Μουσείο της Ακαδημίας μπορεί 

να αποβεί πολλαπλώς ωφέλιμη για τον οποιονδήποτε και κυρίως για τους μαθητές της 

Μέσης Εκπαίδευσης. Η επίσκεψη σε αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο ένα βιωματικό 

ταξίδι μέσα στον χρόνο και επιτυγχάνει να κινητοποιήσει δημιουργικά τη φαντασία 

των μαθητών και εν γένει των επισκεπτών (Νικονάνου, 2010: 78-81). Εν πολλοίς ψυ-

χαγωγούμενοι οι έφηβοι μαθητές μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θεω-

ρητικά αντικείμενα, όπως η αρχαία ιστορία, η κλασική αρχαιολογία, η κλασική φιλο-

λογία, η ιστορία της τέχνης και κυρίως η φιλοσοφία. Τα ψηφιακά/διαδραστικά μέσα 

χρησιμοποιούνται ήδη αρκετά σε πολλά πιο πρακτικά γνωστικά αντικείμενα στα σχο-

λεία. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνηθεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικό-

τητας της χρήσης των μέσων αυτών σε ένα θεωρητικό μάθημα, όπως εκείνο της φι-

λοσοφίας. Τέτοιες διδακτικές πρακτικές που δρουν συμπληρωματικά ως προς την κυ-

ρίως διδασκαλία στη σχολική αίθουσα μπορούν να έχουν θετική επίδραση στη στάση 

των μαθητών ως προς τα αντικείμενα αυτά και να τους κάνουν να ξεπεράσουν τις πι-

θανές άδικες προκαταλήψεις τους απέναντί τους. 
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Φοιτητικές αντιδράσεις για την εφαρμογή του πανεπιστημιακού Οργανισμού του 

1932 
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Περίληψη 

Από την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα έως και τα τέλη της περιόδου του 

Μεσοπολέμου πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό κράτος σημαντικές δομικές αλλαγές 

που επηρέασαν την πορεία του. Ωστόσο, από το 1932 και έπειτα, η οικονομική 

κατάσταση της Ελλάδας δέχθηκε ισχυρό πλήγμα εξαιτίας του υπερβολικού δανεισμού 

και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από το 1929. Πέραν των κοινωνικών και 

πολιτικών αντιδράσεων εκδηλώθηκαν και οι νεολαίοι, κυρίως οι φοιτητές. Οι δικές 

τους αντιδράσεις συνέδεαν την οργάνωση και το επίπεδο των σπουδών τους με την 

αγορά εργασίας και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οι φοιτητικές 

κινητοποιήσεις διήρκησαν από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου του 1933 

και ήταν δυναμικές, πετυχαίνοντας, κατά το μάλλον ή ήττον, την ικανοποίηση ενός 

μέρους των αιτημάτων τους. Η καταγραφή των, εν λόγω, γεγονότων από τον Τύπο 

της εποχής καθώς και η εξέταση των πρακτικών της Συγκλήτου δίνουν μια εικόνα του 

νεολαιΐστικου ξεσηκωμού και των συνδεόμενων με αυτόν, πολιτικών διεργασιών. 

Λέξεις – Κλειδιά: φοιτητές, Πανεπιστήμιο, οργανισμός, Τσαλδάρης, Βενιζέλος 

Ιστορικό υπόβαθρο 

Κατά την περίοδο 1910-1932 και κυρίως τις περιόδους της βενιζελικής 

διακυβέρνησης διαμορφώθηκαν νέες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες 

που μετέτρεψαν την Ελλάδα σε φιλελεύθερο κράτος και έφεραν την αστική τάξη σε 

καίριες θέσεις των δομών εξουσίας (Φραγκουδάκη, 1977: 64). Στο θεσμό της 

εκπαίδευσης έγιναν τρεις απόπειρες μεταρρυθμίσεων (1913, 1917 και 1929-1932) 

στη δομή, λειτουργία και οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αλλά και στη μόρφωση και επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. 

Τα νομοσχέδια αυτά προέβλεπαν την ανέγερση σχολείων όλων των βαθμίδων, την 

κρατική οικονομική ενίσχυση και των δυο εκπαιδευτικών βαθμίδων, την εισαγωγή 

της δημοτικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία, την ίδρυση της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας και του Μαρασλείου Διδασκαλείου και την εισαγωγή  νέων διδακτικών 

βιβλίων (Νούτσος, 1979: 240, 247-248, 250). Οι προσπάθειες αυτές σε συνδυασμό με 

την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1925) επί πρωθυπουργίας Ανδρέα 

Μιχαλακόπουλου (7.10.1924–26.6.1925), αποτέλεσαν καινοτόμες προσπάθειες. 

Στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επίσης, θεσπίστηκαν τρεις (3) Οργανισμοί (1911, 

1922 και 1932). Οι Οργανισμοί αυτοί συγκεκριμενοποίησαν το πλαίσιο οργάνωσης 

και λειτουργίας του Πανεπιστημίου και έθεσαν τις βάσεις φιλελευθεροποίησής του. 

Σε γενικές γραμμές ο Οργανισμός του 1911 διέκρινε το Πανεπιστήμιο σε δύο, το 
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Εθνικόν Πανεπιστήμιον και το Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον και παραχώρησε 

περισσότερα δικαιώματα στους Καθηγητές δίνοντάς τους μερική αποδέσμευση από 

την κεντρική εξουσία. Ο Οργανισμός του 1922 ενοποίησε και εναρμόνισε 

οργανωτικά και νομοθετικά τα δύο Πανεπιστήμια και ασχολήθηκε κυρίως, με 

φοιτητικά θέματα (εγγραφές, εξετάσεις, παρακολούθηση μαθημάτων, εξετάσεις, 

ίδρυση φοιτητικών σωματείων κ.ά.) και ζητήματα διδακτικού προσωπικού. Ο 

Οργανισμός του 1932 επανεξέταζε μια σειρά ζητημάτων που αφορούσαν τη διοίκηση 

και λειτουργία του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμενοποιούσε τον 

τρόπο εκλογής των διδασκόντων των Σχολών και καθιέρωσε τον θεσμό των 

εντεταλμένων έμμισθων υφηγητών και των βοηθών των τακτικών Καθηγητών. 

Καινοτομούσε στην έκδοση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, για τα οποία θα 

γνωμοδοτούσαν τα συμβούλια των Σχολών αλλά θα τα ενέκρινε ο Υπουργός. 

Ουσιαστικά, ο νόμος 5343 αποτέλεσε μια προσπάθεια περιορισμού των καθηγητικών 

παρεμβάσεων και κρατικού ελέγχου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Δούκας, 

Μπουζάκης & Σιμενή, 2011: 512-515, 518-521 527-533). 

Η εφαρμογή του Οργανισμού του 1932 ξεκίνησε μέσα σε μια δύσκολη περίοδο για το 

ελληνικό κράτος. Η κήρυξη της παύσης πληρωμών από την κυβέρνηση Ελευθερίου 

Βενιζέλου το Μάιο του 1932 (Δημητρόπουλος, 2004: 71-72) και η επακόλουθη 

υποτίμηση του νομίσματος ήταν το αποτέλεσμα του υπερδανεισμού του ελληνικού 

κράτους και της ένταξής του στον «κανόνα του χρυσού» (Mazower, 2009: 33-34). 

Στη συνέχεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια ήταν έντονη. Το απεργιακό κύμα που 

ακολούθησε ήταν μεγάλο, παρατεταμένο και αφορούσε πολλές κοινωνικές και 

επαγγελματικές κατηγορίες (Ακρόπολις, φ. 1184/18.5.1932: 3, φ. 1711/3.11.1933: 4, 

φ. 1746/8.12.1933: 3) δημιουργώντας πολιτική αστάθεια. 

Τα φοιτητικά αιτήματα 

Μέσα σε αυτό το τεταμένο, πολιτικά και κοινωνικά, κλίμα, το Νοέμβριο του 1933 οι 

φοιτητές των Πανεπιστημίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την 

τροποποίηση του άρθρου 176 του Πανεπιστημιακού Κανονισμού περί εξεταστικών 

περιόδων αλλά και άλλων φοιτητικών ζητημάτων, ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Είχαν 

προηγηθεί διαβουλεύσεις από τις αρχές του ίδιου μήνα μεταξύ των φοιτητικών 

συλλόγων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Θεόδωρου Τουρκοβασίλη 

(13.3.1933–20.11.1933) και του μετέπειτα αντικαταστάτη του Ιωάννη Μακρόπουλου 

(20.11.1933 – 18.2.1935). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ακρόπολις» (φ. 1717/9.11.1933: 3) τα 

αιτήματα των φοιτητών αφορούσαν στην τροποποίηση του πανεπιστημιακού 

Οργανισμού προκειμένου να επιτύχουν την καθιέρωση τριών εξεταστικών περιόδων, 

την εφαρμογή του νόμου 5739 (ΕτΚ, φ. 102/27.4.1933: 519) «περί παρελθόντων 

ετών» και την εξασφάλιση της δωρεάν σίτισης στους απόρους αριστούχους φοιτητές. 

Ως προς τα κλαδικά αιτήματά τους, οι φοιτητές της Νομικής Σχολής απαιτούσαν την 

ανατροπή του νόμου που έπληττε τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και οι φοιτητές 

της Ιατρικής, της Φαρμακευτικής και της Οδοντιατρικής Σχολής διεκδικούσαν 
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τροποποίηση του σχετικού περί συντάξεων των ασκούντων τα συγκεκριμένα 

επαγγέλματα νόμου ώστε οι συνταξιούχοι να μην έχουν δικαίωμα εξάσκησης του 

επαγγέλματος.  

Στις 18 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της φοιτητικής Ομοσπονδίας και σε συνεργασία 

με τον Εθνικό Παμφοιτητικό Σύλλογο πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση για την 

εξέταση των διεκδικούμενων αιτημάτων. Στη συνέλευση αυτή αποφασίστηκε 

ομοφώνως να ανατεθεί εν λευκώ η διαχείριση των φοιτητικών αιτημάτων στους 

επικεφαλής της ομοσπονδίας και στην επιτροπή του Εθνικού Παμφοιτητικού 

Συλλόγου. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Σκανδάλης δήλωσε ότι οι φοιτητές θα 

προβούν, μεν, σε νόμιμες ενέργειες, αλλά δεν θα δίσταζαν δε, να κηρύξουν αποχή. Η 

κοινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου ανέφερε ότι αυτοί ήταν οι 

μόνοι αρμόδιοι φορείς διεκδίκησης των φοιτητικών αιτημάτων και, επίσης, 

ενδιαφέρονταν για την επίλυση των επαγγελματικών ζητημάτων και της 

κατοχύρωσης των δικηγόρων και των γιατρών. Στην ανακοίνωση τονιζόταν ότι «δεν 

θα λήξη ο αναληφθείς ήδη αγών, αν δεν λυθούν και αι δύο κατηγορίαι των αιτημάτων 

τούτων» (Ακρόπολις, φ. 1727/19.11.1933: 7). 

Η ανακοίνωση αυτή δημιούργησε ένα μικρό ρήγμα στις τάξεις του μετώπου αγώνα 

των φοιτητών καθώς οι φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος, μετά από συνεδρίασή 

τους στις 23 Νοεμβρίου, αποφάσισαν να διεκδικήσουν, μεν, τα δικά τους αιτήματα 

καταδικάζοντας, ωστόσο, τις ενέργειες της φοιτητικής ομοσπονδίας και τη 

συνεργασία της με τον Εθνικό Παμφοιτητικό Σύλλογο. Τόνιζαν, δε, στην ανακοίνωσή 

τους ότι με τέτοιες ενέργειες η ομοσπονδία γινόταν όργανο πολιτικής παράταξης. 

Αντιστικτικά, η γενική συνέλευση των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής που 

πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο αντιτασσόταν 

στο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης Παν. Τσαλδάρη, το οποίο θεωρούσαν «ύβριν» 

επειδή έπληττε τα εργασιακά τους δικαιώματα δίνοντας άδεια άσκησης επαγγέλματος 

και σε πτυχιούχους του εξωτερικού. Απαιτούσαν από τον Υπουργό Υγιεινής Ιωάννη 

Μακρόπουλο –κατείχε και αυτό το χαρτοφυλάκιο– να αποσύρει το εν λόγω 

νομοσχέδιο και να τους εξασφαλίσει, ψηφίζοντας νομικό πλαίσιο που θα επέτρεπε 

την άσκηση του επαγγέλματός τους στην ελληνική επικράτεια μόνον σε όποιον ήταν 

πτυχιούχος του Εθνικού Πανεπιστημίου («Ακρόπολις», φ. 1734/26.11.1933: 6).  

Η απεργία και οι κινητοποιήσεις 

Στις 28 Νοεμβρίου του 1933, σύμφωνα με τα πρακτικά της Συγκλήτου, συνέβησαν 

έκτροπα σε αίθουσα της Νομικής Σχολής με αποτέλεσμα να σημειωθούν 

καταστροφές μέσα στο κτήριο. Αυτά συνέβαιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της 

Συγκλήτου οπότε με αφορμή αυτό το γεγονός ο Πρύτανης Στυλιανός Σεφεριάδης 

έθεσε τους λόγους της αναταραχής στα μέλη της Συγκλήτου εστιάζοντας μόνο στη 

φοιτητική διεκδίκηση για εφαρμογή της τρίτης εξεταστικής περιόδου τονίζοντας ότι 

με αυτό το αίτημα θα ευνοούνταν αρκετοί που δεν θα έπρεπε. Πρότεινε, μάλιστα, τη 

δημιουργία, στο εγγύς μέλλον, σώματος κλητήρων εποπτών, οι οποίοι θα 

προορίζονταν για την «επίβλεψιν ή τήρησιν της τάξεως». Πρόταση, ωστόσο, που δεν 
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έγινε δεκτή από τους Καθηγητές Θ. Πετμεζά και Π. Ζερβό. Στη συνέχεια η συζήτηση 

επικεντρώθηκε στην αιτία, κατά την άποψη τους, που δημιουργούσε ξεσηκωμό στους 

φοιτητές και το αποτέλεσμα της συνεδρίασης ήταν η Σύγκλητος να ταχθεί «αντίθετος 

εις την δυνατήν τροποποίησιν του κειμένου νόμου» υπονοώντας ότι δεν είναι αυτή η 

αρμόδια για αυτό το ζήτημα αλλά η Κυβέρνηση (Πρακτικά της Συγκλήτου, Συνεδρία 

12η/28.11.1933: 6-8). 

Την επόμενη ημέρα, 29 Νοεμβρίου, μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες της 

φοιτητικής Ομοσπονδίας να γίνουν δεκτά τα αιτήματά της από τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου, τα συναρμόδια υπουργεία (Εθνικής Παιδείας, Υγιεινής) και την 

Κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη, οι κινητοποιήσεις των φοιτητών οξύνθηκαν. Η 

επικείμενη συγκέντρωση των φοιτητών στο θέατρο «Παπαϊωάννου», προκειμένου να 

συγκροτηθεί γενική συνέλευση, απαγορεύθηκε από την αστυνομία με το αιτιολογικό 

ότι δεν είχε ζητηθεί άδεια για τη συγκέντρωση. 

Η απαγόρευση αυτή ώθησε τους συγκεντρωμένους να προχωρήσουν «εν σώματι» σε 

πορεία έως το προαύλιο του Πανεπιστημίου, όπου μίλησαν εκπρόσωποι της 

Ομοσπονδίας και των διαφόρων παρατάξεων υπέρ της απεργίας προκαλώντας τον 

ενθουσιασμό του πλήθους. Ομάδες φοιτητών από τους συγκεντρωμένους, με 

επικεφαλής άτομα της αριστερής παράταξης, μπήκαν σε αίθουσες του Πανεπιστημίου 

όπου εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούνταν μαθήματα των Σχολών της Νομικής, της 

Οδοντιατρικής και της Ιατρικής διακόπτοντας τη διεξαγωγή των μαθημάτων 

κερδίζοντας την υποστήριξη των συναδέλφων τους. Οι Καθηγητές αποχώρησαν και 

ενημέρωσαν τον Πρύτανη του Ιδρύματος Σεφεριάδη, ο οποίος διέταξε το κλείσιμο 

του Πανεπιστημίου και ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας με σκοπό τη διάλυση 

της φοιτητικής συγκέντρωσης που λάμβανε χώρα στο προαύλιο του Πανεπιστημίου. 

Το απόγευμα, δε, της ίδιας ημέρας οι φοιτητές πραγματοποίησαν νέα συγκέντρωση 

στα προπύλαια του Πανεπιστημίου, έχοντας αυτή τη φορά την άδεια της αστυνομίας. 

Στην απογευματινή συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 3.000 φοιτητές όλων των 

Σχολών. Μίλησαν εκπρόσωποι της φοιτητικής Ομοσπονδίας, του Εθνικού 

Παμφοιτητικού Συλλόγου και της αριστερής μειοψηφίας, τασσόμενοι όλοι υπέρ της 

συνέχισης της απεργίας έως την πλήρη αποδοχή όλων των αιτημάτων και εξελέγη 

απεργιακή επιτροπή («Ακρόπολις», φ. 1738/30.11.1933: 2). Από την πλευρά του ο 

Σύλλογος Ανεξάρτητων φοιτητών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στήριζε την 

απεργία καλώντας, όμως, τους επικεφαλής της να δώσουν λόγο ότι θα αγωνιστούν 

μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων και κυρίως εκείνου της εφαρμογής της 

τρίτης εξεταστικής περιόδου, ειδάλλως θα αποκήρυσσε την απεργία ως μη 

εκπληρούσα κάποιο σκοπό.  

Ο υπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τα αιτήματά 

τους καθώς ήταν απόφαση της Συγκλήτου, στην οποία δεν μπορούσε να παρέμβει, 

ρίχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευθύνη στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. 

Ο Πρύτανης Στ. Σεφεριάδης δήλωσε ότι οι κινητοποιήσεις των φοιτητών δεν είχαν 

επιστημονικά ή κοινωνικά ερείσματα και σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της 
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απεργίας θα έκλεινε επ’ αόριστον το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «μη ών 

διατεθειμένος να υποχωρήση εις τάς φοιτητικάς απόψεις». 

Το ίδιο βράδυ μετά την απογευματινή συγκέντρωση, ομάδα περίπου εκατό (100) 

φοιτητών συγκεντρώθηκε στα γραφεία του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου 

προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του μορφωτικού τμήματος και να 

εκθέσει τα αιτήματά της, πιθανόν, για να ζητήσει τη συμπαράσταση και άλλων 

κοινωνικών ομάδων. Ισχυρή αστυνομική δύναμη πραγματοποίησε έφοδο και μετά 

από συμπλοκή και πυροβολισμούς εναντίον φοιτητών και μελών του Εργατικού 

Κέντρου προσήχθησαν όλοι στο τμήμα μεταγωγών. Από το σύνολο των 

προσαχθέντων φοιτητών συνέλαβαν τριάντα τρεις (33) «κομμουνίζοντας» με σκοπό 

να δικαστούν με τον ιδιώνυμο νόμο («Ανεξάρτητος», φ. 36/30.11.1933: 6˙ «Ο Νέος 

Ριζοσπάστης», φ. 803/30.11.1933: 1). 

Οι φυλακισμένοι φοιτητές, μέλη της απεργιακής επιτροπής των φοιτητών, εξέδωσαν 

ανακοινωθέν διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνηση, τον Τύπο και τους διανοούμενους 

στην οποία ανέφεραν ότι βρέθηκαν «τυχαίως» στο Εργατικό Κέντρο 

χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή τους ως «παράνομον και αντισυνταγματικήν», η οποία 

αποσκοπούσε στη δυσφήμιση της απεργίας και την τρομοκράτηση των απεργών 

φοιτητών («Ακρόπολις», φ. 1739/1.12.1933: 3). Καταδικάστηκαν έντεκα άτομα εκ 

των οποίων τρεις εργάτες σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών και οκτώ φοιτητές σε 

φυλάκιση 3,5 μηνών. Οι συνάδελφοί τους, περίπου 600 άτομα, είχαν προχωρήσει σε 

συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστήριο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας 

(1.12.1933) ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Ιω. Μακρόπουλος δέχτηκε μικτή 

απεργιακή επιτροπή για να συζητήσει τα αιτήματα των φοιτητών. Δεσμεύτηκε ότι θα 

συναντηθεί με τη Σύγκλητο και θα δώσει λύσεις ενώ για το ζήτημα του συσσιτίου ότι 

θα δινόταν σχετική πίστωση. Τέλος, δήλωσε ότι η απεργία είναι όπλο του εργάτη και 

όχι του φοιτητή, ο οποίος «δεν πρέπει να καταναλίσκη τας δυνάμεις του εις έργα 

εξωεπιστημονικά» και επομένως, δεν θα συζητήσει μαζί τους όσο διαρκεί η απεργία.  

Ο Πρύτανης Στ. Σεφεριάδης, όχι μόνο ήταν αρνητικός αλλά έκλεισε, μάλιστα, επ’ 

αόριστον την πανεπιστημιακή Λέσχη ως μέσον πίεσης προς τους απεργούς. Ακόμη, 

δήλωσε ότι, η όποια συνεργασία του με τον Υπουργό δεν θα αφορούσε στα 

απεργιακά ζητήματα αλλά μόνον σε πανεπιστημιακά. Κι αυτό γιατί δεν ήταν 

διατεθειμένος να υποκύψει «εις τας αξιώσεις τεσσαράκοντα κομμουνιστών φοιτητών», 

που εξέθεταν το Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό αλλά ούτε και να συζητήσει φοιτητικά 

ζητήματα με απεργιακές επιτροπές, απαξιώνοντας ουσιαστικά τους νέους και τον 

αγώνα τους. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε σειρά ανακοινωθέντων ανάμεσα στον Πρύτανη και τους 

φοιτητικούς συλλόγους, οι οποίοι προσπάθησαν να κρατήσουν αποστάσεις και 

μεταξύ τους προκειμένου να διατηρήσουν τη συνδικαλιστική τους διαφοροποίηση 

(«Ανεξάρτητος», φ. 38/2.12.1933: 4). Οι φοιτητικοί σύλλογοι διαμαρτυρήθηκαν 

εκφράζοντας την οργή τους στον Πρύτανη για την τακτική του και για τον 

χαρακτηρισμό της απεργίας, ως κομμουνιστικής, καθώς αρκετοί ανήκαν στο 
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ευρύτερο πολιτικό φάσμα. Χαρακτήρισαν το κλείσιμο της πανεπιστημιακής Λέσχης 

και του συσσιτίου ως «ανάρμοστον πράξιν» που αποδείκνυε την αδιαφορία των 

διδασκόντων του Πανεπιστημίου προς τους φτωχούς φοιτητές, οι οποίοι θα είχαν 

κάθε δικαίωμα να προβούν «εις τας μάλλον απονενοημένας πράξεις». Καταλήγοντας, 

τόνιζαν ότι, θα συνέχιζαν τον αγώνα τους καθώς το θέμα δεν ήταν δυνατόν να 

επιλυθεί με ημίμετρα και ότι ήταν προτιμότερο «το κλείσιμον του Πανεπιστημίου παρά 

να λειτουργή όπως λειτουργεί» («Ακρόπολις», φ. 1741/3.12.1933: 5). Ο Πρύτανης 

επανέλαβε ότι η επανεξέταση των φοιτητικών αιτημάτων ήταν ανέφικτη όσο 

διαρκούσε η απεργία καθώς ελλόχευε ο κίνδυνος ταραχών από «αναρχικά στοιχεία», 

τα οποία βρίσκονταν στις τάξεις των απεργών φοιτητών.   

Στις 2 Δεκεμβρίου, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν 

σε απεργία, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης. Το πλαίσιο των αιτημάτων 

τους περιελάμβανε κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως ήταν η μη αύξηση 

των διδάκτρων, η άμεση λειτουργία της πανεπιστημιακής λέσχης, η παροχή δωρεάν 

συσσιτίου, η ατελής εγγραφή των απόρων, η τελειοποίηση των υποδομών και του 

προγράμματος σπουδών, η μη ψήφιση του νόμου για τους δικηγόρους και η 

καθιέρωση της τρίτης εξεταστικής περιόδου για να μπορούν και οι εργαζόμενοι να 

μετέχουν των εξετάσεων («Ανεξάρτητος», φ. 40/4.12.1933: 4).  

Από τις 4 Δεκεμβρίου και έπειτα, οι φοιτητές προχώρησαν σε συνεχείς πολυπληθείς, 

σύμφωνα με τον Τύπο, συγκεντρώσεις, συνελεύσεις και διαδηλώσεις, είτε πρωινές 

είτε απογευματινές ώρες, προκειμένου να διατρανώσουν τα αιτήματά τους. Οι 

διαδηλώσεις τους γίνονταν μετά από τις συνελεύσεις τους με κατεύθυνση το 

υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Ο Υπουργός, παρά την επιμονή των φοιτητών, δήλωνε 

ότι δεν συζητούσε μαζί τους αν δεν σταματούσαν την απεργία και ότι δεν ήταν 

δυνατόν να παρέμβει στις πρυτανικές αρχές για να ανοίξει η πανεπιστημιακή λέσχη. 

Οι απεργοί προσπαθούσαν να ενημερώσουν την κοινή γνώμη περί των αιτημάτων 

τους και διαμαρτύρονταν έντονα προς τις πρυτανικές αρχές για την «άστοργον και 

πρωτοφανή στάσιν των έναντι της σπουδαζούσης Ελληνικής Νεολαίας». Θεωρούσαν, 

επίσης, ότι η Σύγκλητος τους συκοφαντούσε καθώς υποστήριζε ότι αποσκοπούσαν 

μόνον στην καθιέρωση της τρίτης εξεταστικής, πράξη την οποία το σώμα των 

Καθηγητών θεωρούσε αντιεπιστημονική. Οι φοιτητές, καλούσαν, την Κυβέρνηση να 

σταματήσει τις προσπάθειες διάσπασής τους και να επιληφθεί των ζητημάτων τους 

προκειμένου να λύσουν την απεργία. 

Στις 5 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε νέα σπουδαστική συγκέντρωση περίπου τριών 

χιλιάδων φοιτητών στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές με διαδήλωση 

κατευθύνθηκαν «με παραδειγματικήν ησυχίαν, συνοδευόμενοι υπό ισχυράς 

αστυνομικής δυνάμεως» προς τον Πρωθυπουργό Παν. Τσαλδάρη και κατόπιν στον 

υπουργό Εθνικής Παιδείας Ιω. Μακρόπουλο, οι οποίοι εμφανίστηκαν αδιάλλακτοι σε 

οποιαδήποτε συζήτηση όσο εξελισσόταν η απεργία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 

συγκεντρώθηκαν ξανά, με σκοπό τη συνάντηση της μικτής απεργιακής επιτροπής με 

τον Πρύτανη, ώστε να πάρουν κάποια οριστική απάντηση στα αιτήματά τους. Ο 
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Πρύτανης αρνήθηκε να δώσει κάποια απάντηση και οι φοιτητές σύσσωμοι τον 

αποδοκίμασαν και πριν αποχωρήσουν, όρισαν συγκέντρωση στο Γυμναστήριο του 

Πανεπιστημίου για την 6η Δεκεμβρίου («Ακρόπολις», φ. 1745/7.12.1933: 6). 

Παράλληλα, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου στη 13η συνεδρίασή της στις 5.12.1933 

αποφάσισε την παράταση της διακοπής των μαθημάτων για πέντε ακόμη εργάσιμες 

ημέρες. Χαρακτηριστικά αναφερόταν στα πρακτικά της συνεδρίασης ότι το αίτημα 

των φοιτητών «περί γ΄ εξεταστικής περιόδου» απορρίφθηκε. Δικαίωναν, ουσιαστικά, 

τους απεργούς που ισχυρίζονταν ότι τα μέλη της Συγκλήτου, σκοπίμως, εξέταζαν 

μόνον το ζήτημα αυτό αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα. Όσον αφορά στις 

κινητοποιήσεις των φοιτητών στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία απαγόρευσε τις 

συγκεντρώσεις τους. 

Ικανοποίηση των αιτημάτων – λήξη της απεργίας 

Στις 8 Δεκεμβρίου η απεργιακή επιτροπή των φοιτητών, μετά από συνεχείς 

αποτυχημένες προσπάθειες διαπραγμάτευσης με τους αρμόδιους φορείς, συνάντησε 

τον αρχηγό του κόμματος των Φιλελευθέρων Ελ. Βενιζέλο προκειμένου να πιέσει την 

Κυβέρνηση να επιλύσει τα αιτήματά τους. Ο Βενιζέλος αναγνώρισε ότι τα αιτήματα 

των φοιτητών ήταν δίκαια και ότι η Κυβέρνηση όφειλε να τα ικανοποιήσει, τους 

συνέστησε να λύσουν την απεργία τους αλλά να συνεχίσουν να διεκδικούν τα 

αιτήματά τους, αν χρειαστεί, με συλλαλητήρια και προκηρύξεις προς τον λαό 

(«Ανεξάρτητος», φ. 45/9.12.1933: 3). 

Μετά από κινήσεις των φοιτητικών οργανώσεων υπήρξαν διαβήματα αλληλεγγύης 

και συμπαράστασης από μέλη του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, της Δωδεκανησιακής 

Νεολαίας, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 

και Βιοτεχνών, της Πανελλήνιας Αστικής Ενώσεως και άλλων φορέων. Τα άμεσα 

αιτήματα που ζητούσαν οι απεργοί ήταν η αναβολή των τμηματικών εξετάσεων του 

Δεκεμβρίου για τον Ιανουάριο, η σίτιση των απόρων φοιτητών, η εφαρμογή του 

νόμου περί φοιτητών παρελθόντων ετών και τέλος, η διεξαγωγή της τρίτης 

εξεταστικής στην οποία θα συμπεριλαμβάνονταν και οι απορριφθέντες πρωτοετείς 

φοιτητές της Νομικής. 

Είχε, ωστόσο, προηγηθεί η εντολή του Πρύτανη Στ. Σεφεριάδη να αρχίσουν οι 

παραδόσεις των μαθημάτων στην Οδοντιατρική και Φαρμακευτική αλλά και σε 

οποιαδήποτε άλλη σχολή ζητούσαν οι φοιτητές που επιθυμούσαν να γίνει μάθημα 

ακόμη και με περιφρούρηση από αστυνομικές δυνάμεις. Ο σκοπός ήταν να 

δημιουργηθεί ρήγμα στις τάξεις των απεργών φοιτητών, όμως, αυτό δεν επετεύχθη 

καθώς οι ελάχιστοι φοιτητές που θέλησαν να υπογράψουν υπέστησαν τις 

αποδοκιμασίες των συναδέλφων τους. 

Οι μαζικές συγκεντρώσεις συνεχίστηκαν με αποκορύφωμα αυτή της 12ης Δεκεμβρίου, 

κατά την οποία πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο από τα Προπύλαια προς το γραφείο 

του Πρωθυπουργού, στη συνέχεια στον υπουργό Παιδείας και εν τέλει στη Βουλή και 
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στη Γερουσία όπου επιδόθηκαν τα αντίστοιχα ψηφίσματα διαμαρτυρίας. Ο Υπουργός 

Παιδείας απάντησε ότι θα επικοινωνούσε με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης και τον Πρύτανη για να μελετήσουν το ψήφισμα και να λάβουν μέτρα 

αλλά επανέλαβε ξανά ότι η φοιτητική απεργία έπρεπε να λήξει («Ανεξάρτητος», φ. 

49/13.12.1933: 4). Οι φοιτητές, ωστόσο, κλιμάκωναν, προαναγγέλλοντας νέες 

συγκεντρώσεις στις οποίες θα καλούσαν και εκπροσώπους εργατικών κέντρων, 

επαγγελματικών ενώσεων και επιστημονικών φορέων για να τους γνωστοποιήσουν τα 

αιτήματά τους. 

Κατόπιν των κινήσεων αυτών, στις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε κρίσιμη 

έκτακτη συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου παρουσία του Πρωθυπουργού 

Παν. Τσαλδάρη ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση στο Πανεπιστήμιο και να επιλυθούν 

τα αιτήματα των απεργών. Στη συνεδρίαση αυτή τέθηκαν όλα τα εκπαιδευτικά 

ζητήματα ανά Σχολή και παρά τη συντηρητική στάση ορισμένων Καθηγητών 

αποφασίστηκε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των φοιτητών που αφορούσαν στην 

εφαρμογή του Οργανισμού του 1932. Ο Πρύτανης Σεφεριάδης στην ομιλία του 

εμφανίστηκε συμβιβαστικός και δήλωσε ότι «καλόν θα ήτο αν ο Οργανισμός του 

Παν/μίου εφηρμόζοτο ομοιομόρφως όσον αφορά την γ΄ εξετ. περίοδον δι’ όλας τας 

Σχολάς». Ανέφερε ότι αν η Κυβέρνηση, που ήταν αρμοδιότητά της, νομοθετούσε, η 

Σύγκλητος δεν θα διαμαρτυρόταν. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι προκειμένου να 

«επέλθη ισότης μεταξύ των φοιτητών των διαφόρων Σχολών θα ήτο δυνατόν να δοθεί 

διά νομοθετικού μέτρου και τρίτη περίοδος εις τους φοιτητάς της Νομικής». Όμως μια 

τέτοια πρωτοβουλία δεν ήθελε να την λάβει χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη της 

Συγκλήτου (Πρακτικά της Συγκλήτου, Συνεδρία 15η/14.12.1933: 4-6). 

Στις 15 Δεκεμβρίου λύθηκε η απεργία των φοιτητών και η Σύγκλητος ανακοίνωσε 

την επανέναρξη των μαθημάτων. Ο Υπουργός Παιδείας Ιω. Μακρόπουλος 

ανακοίνωσε στις φοιτητικές οργανώσεις ότι έγιναν δεκτά τα αιτήματα περί τρίτης 

εξεταστικής περιόδου, περί Οδοντιατρικής Σχολής, στρατιωτικής θητείας των 

φοιτητών (έγινε οκτάμηνο), σταδιακής επίλυσης του συσσιτίου (εξαιτίας των 

δυσχερών δημοσίων οικονομικών), του περί δικηγόρων νόμου, περί του ταμείου 

υγειονομικών, περί υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης των αποφοίτων των καθηγητικών 

σχολών όπως επίσης και η αναστολή του νέου Οργανισμού για ένα ακόμη έτος. Οι 

τμηματικές εξετάσεις του Δεκεμβρίου αποφασίστηκε να διενεργηθούν και Δεκέμβριο 

και Ιανουάριο («Ανεξάρτητος», φ. 52/16.12.1933: 4). 

Συμπεράσματα 

Περίπου ενάμιση μήνα μετά, τον Φεβρουάριο του 1934, η Κυβέρνηση ψήφισε μία 

σειρά τροποποιητικούς νόμους σχετικούς με επίκαιρα εκπαιδευτικά ζητήματα. Ένας 

από αυτούς ήταν ο Ν. 6043 «Περί αναστολής των περί εξετάσεως των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών διατάξεων του νόμου 5343» της 10ης Φεβρουαρίου του 1934 

όριζε ότι αναστέλλονταν οι επίμαχες διατάξεις 176 και 177 του νέου Οργανισμού και 

αντί αυτών θα εφαρμόζονταν οι αντίστοιχες του προηγούμενου Οργανισμού όπως 

οριζόταν στο Ν. 2905 του 1922. 
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Σε τελευταία ανάλυση, η φοιτητική απεργία κράτησε δεκαεπτά ημέρες και αποτέλεσε 

μία μεγάλη νίκη του φοιτητικού κινήματος καθώς υπήρξε η δέσμευση αλλά και η 

διάθεση για ικανοποίηση όλων των αιτημάτων. Η αδιαλλαξία των πανεπιστημιακών 

αρχών και της Κυβέρνησης κάμφθηκαν καθώς τα αιτήματα των απεργών φοιτητών 

συνέδεαν τα οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης με τα 

επαγγελματικά τους θέματα. Αυτός ο συνδυασμός καθώς και η συνεχής καταστολή 

στις φοιτητικές κινητοποιήσεις, ήταν δυνατόν να δημιουργήσουν ένα γενικευμένο 

απεργιακό κύμα περισσοτέρων κλάδων δεδομένης και της ιστορικής συγκυρίας και 

γι’ αυτό υπήρξε η μέριμνα για την επίλυση και αποσόβησή του. Τέλος, σημαντική 

παράμετρος για τη νίκη των φοιτητών ήταν η συνεργασία με σωματεία, ομοσπονδίες 

και συνδικαλιστικές ενώσεις που έδειξε, ως ένα βαθμό, ότι η ενότητα των συντεχνιών 

στη βάση της κοινωνίας μπορεί να αποφέρει οφέλη. 
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Χαρακτηριστικά παιδιών με ΔΑΦ και στρατηγικές ένταξής τους 

 στο γενικό δημοτικό σχολείο 

 

Τζατζάκη Κωνσταντίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Θ., tzatzaki@uth.gr 

Φιλιππάτου Διαμάντω, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Θ., filipd@uth.gr 

Περίληψη 

Η αύξηση των παιδιών που παρουσιάζουν Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

στα γενικά δημοτικά σχολεία αποτελεί πρόκληση για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό 

γενικής αγωγής, προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχημένη ένταξή 

τους στο γενικό δημοτικό σχολείο. Χρειάζεται να διαχειριστεί με επιτυχία όχι μόνο 

την συμπεριφορά τους αλλά και τη μαθησιακή τους ιδιαιτερότητα εξασφαλίζοντας 

παράλληλα την κοινωνική και ακαδημαϊκή πρόοδο όλων των παιδιών στην τάξη. Στο 

πλαίσιο αυτό, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις χαρακτηριστικές δυσκολίες 

των παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ, ώστε να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει τις 

κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές. Σε ερευνητικό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο διεθνή χώρο τα δεδομένα, που αφορούν σε στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για την ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ, 

είναι περιορισμένα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει εκείνες τις 

εκπαιδευτικές στρατηγικές που αναδεικνύονται από την ερευνητική βιβλιογραφία ως 

οι πλέον κατάλληλες για την ανταπόκριση των μαθησιακών αναγκών των παιδιών με 

ΔΑΦ.  

Λέξεις-Κλειδιά: ένταξη, παιδιά, ΔΑΦ, ψυχο-εκπαιδευτικές στρατηγικές 

Εισαγωγή 

Ο όρος Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αναφέρεται σε μια σύνθετη, εγγενή, 

αναπτυξιακή διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, που επηρεάζει τον τρό-

πο πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών (Rahbar, Ibrahim & Assassi, 

2011).  

Τα τελευταία χρόνια, τα διαγνωστικά κριτήρια των ΔΑΦ έχουν επαναπροσδιοριστεί. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαγνωστικά κριτήρια DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013), ως ενδεικτικές συμπεριφορές της διαταραχής, επισημαίνονται 

τόσο η δυσκολία στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με συνομηλίκους 

(Κριτήριο Α) όσο και οι επαναλαμβανόμενες, περιορισμένες στερεοτυπικές 

συμπεριφορές και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των ατόμων αυτών (Κριτήριο Β). Ο 

όρος «αυτιστικό φάσμα» χρησιμοποιείται. για να περιγράψει το διαφορετικό βαθμό 

στον οποίο παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ τα διάφορα χαρακτηριστικά της 

διαταραχής αυτής. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται διαφορετικά, ακόμη και στο ίδιο 

το άτομο, ανάλογα με την πορεία της ζωής του, το περιβάλλον, το επίπεδο της 

νοητικής του λειτουργίας, τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και την ένταση των 

συνοδών δυσκολιών. Σύμφωνα με το DSM-5, ανάλογα με το επίπεδο 

λειτουργικότητας των παιδιών με ΔΑΦ, η μορφή της διαταραχής μπορεί να 
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αντιστοιχεί σε ένα από τα ακόλουθα 3 επίπεδα: «Ανάγκη ιδιαίτερα ενισχυμένης 

υποστήριξης» (Επίπεδο 3), «Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης» (Επίπεδο 2) και 

«Ανάγκη υποστήριξης» (Επίπεδο 1). Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των παιδιών 

με ΔΑΦ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση αποτελεσματικών 

στρατηγικών που θα συμβάλλουν στην ένταξή τους στο γενικό σχολείο. Συνεπώς, 

αυτή η εργασία έχει ως στόχο αρχικά να παρουσιάσει σύντομα κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ και στη συνέχεια, να αναδείξει συγκεκριμένες 

ψυχο-εκπαιδευτικές στρατηγικές που παρουσιάζονται ως αποτελεσματικές στη διεθνή 

βιβλιογραφία για την ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο.  

Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ 

Παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ τείνουν να παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία τους 

με τους άλλους, στην κοινωνική κατανόηση καθώς και στην ευελιξία της σκέψης και 

της συμπεριφοράς. Επιπλέον, συχνά παρουσιάζουν αισθητηριακές ιδιαιτερότητες 

(Ravet, 2012). Ωστόσο, η  σοβαρότητα των δυσκολιών του καθενός από αυτά τα παι-

διά διαφέρει (Arif, Niazy, Hassan & Ahmed, 2013).  

Συγκεκριμένα, συζητώντας αρχικά για τις δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ στην επι-

κοινωνία, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι κάποια από αυτά εμφανίζονται ως μονα-

χικά, χωρίς να ενδιαφέρονται να αλληλεπιδράσουν με συνομηλίκους τους. Υπάρχουν, 

όμως, και παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ, τα οποία παρά τη διάθεση και την προθυμία τους 

να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους δεν μπορούν ενστικτωδώς 

να ανακαλύψουν τρόπους, για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους αυτή (Volker, 

2012). Επίσης, ετερογένεια παρατηρείται και στις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών 

με διάγνωση ΔΑΦ. Κάποια από τα παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ δεν αναπτύσσουν καθό-

λου προφορικό λόγο ή τον αναπτύσσουν σε μικρό βαθμό (Courchesne et al., 2015). 

Ωστόσο, υπάρχουν και παιδιά με ΔΑΦ, που είναι ικανά να συνομιλούν κατάλληλα με 

τους γύρω τους αντιμετωπίζοντας μόνο ήπιες δυσκολίες στην επικοινωνία, όπως δυ-

σκολίες στην κατανόηση της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας και στην κατανόηση 

των ιδιωματισμών (Ravet, 2012). Στις περιπτώσεις αυτές, τα παιδιά μπορεί να αντιμε-

τωπίζουν και προβλήματα στην αντίληψη της γλώσσας του σώματος όπως και στη 

διατήρηση βλεμματικής επαφής. Κάποια παιδιά με ΔΑΦ δεν κάνουν καθόλου βλεμ-

ματική επαφή ενώ άλλα παρουσιάζουν επιλεκτική βλεμματική επαφή και επιλεκτική 

διάθεση για χαμόγελο και αγκαλιές (Arif et al., 2013).  

Συχνά παρατηρείται, όμως, και το φαινόμενο παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ να ανα-

πτύσσουν προφορικό λόγο, αλλά να συζητούν συνεχώς και να ασχολούνται αποκλει-

στικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, παρότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να μη γίνεται 

ανεκτή από τους συνομιλητές (Volker, 2012). Ένα σχετικό παράδειγμα αφορά σε 

παιδί με διάγνωση ΔΑΦ, στο οποίο άρεσε να επιδεικνύει συνεχώς συμπεριφορές σχε-

τικά με μάχες από πολέμους και του οποίου η συμπεριφορά δε γινόταν αποδεκτή από 

συνομηλίκους (Able, Sreckovic, Schultz, Garwood & Sherman, 2015).  
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Η δυσκολία που παρουσιάζουν παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ σε θέματα κοινωνικής κα-

τανόησης, όπως στην κοινωνική χρήση της γλώσσας έγκειται στη δυσκολία τους να 

κατανοήσουν την σκοπιμότητα των ενδιαφερόντων των συνομιλητών τους, προκειμέ-

νου να αναπροσαρμόσουν την συμπεριφορά τους ανάλογα (Volker, 2012). Χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση παιδιών με ΔΑΦ που είναι καλοί γνώστες 

3 διαφορετικών γλωσσών, αλλά δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση 

με συνομηλίκους, δηλαδή να περιμένουν τη σειρά τους και να διατηρούν ένα συγκε-

κριμένο θέμα συζήτησης (Able et al., 2015).  

Ως προς τις δυσκολίες τους σε θέματα ευελιξίας της σκέψης και φαντασίας, θα μπο-

ρούσε κανείς να αναφερθεί στις εμμονές που συχνά έχουν σε διάφορα αντικείμενα, 

στις τελετουργίες και στις στερεοτυπικές συμπεριφορές που επιδεικνύουν. Επίσης, 

εμφανίζουν μια έντονη ανάγκη για τη διατήρηση της ρουτίνας τους, χωρίς να επιθυ-

μούν αλλαγές στο πρόγραμμά τους (Μαυροπούλου, 2011). Χαρακτηρίζονται, επιπρό-

σθετα, από την τάση τους να επικεντρώνονται σε επιμέρους λεπτομέρειες ενός αντι-

κειμένου και όχι σε ολόκληρο το αντικείμενο αλλά και από την αντιμετώπιση προ-

βλημάτων στη διάκριση πραγματικού-φανταστικού κόσμου (Ravet, 2012).   

Τέλος, με αναφορά στις αισθητηριακές τους ιδιαιτερότητες, παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ 

συχνά παρουσιάζουν υποευαισθησία ή υπερευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα 

(π.χ. έντονη μυρωδιά ψαριού) (Ozonoff & Rogers, 2005). 

Ωστόσο, πολλά παιδιά με αυτές τις διαταραχές εμφανίζουν και σημαντικές ικανότη-

τες- «νησίδες» ικανοτήτων, τις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν στη 

διδασκαλία. Τέτοιες δυνατότητες μπορεί να αφορούν την σε βάθος γνώση των θεμά-

των που περιλαμβάνουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και την οξυμένη οπτική τους 

αντίληψη (Ravet, 2012). Επιπρόσθετα, είναι ιδιαίτερα πρόθυμα να εργάζονται ανε-

ξάρτητα, με ιδιαίτερη προσήλωση στη λεπτομέρεια και στους κανόνες (Μαυροπού-

λου, 2011). Συχνές είναι και οι αναφορές της βιβλιογραφίας στην πολύ καλή μνήμη 

των παιδιών αυτών και στη διάθεσή τους για συνεχή εξάσκηση και επανάληψη όσων 

ήδη έχουν μάθει (Ravet, 2012). 

Ψυχο-εκπαιδευτικές στρατηγικές ένταξης 

Η ετερογενής και σύνθετη φύση του αυτιστικού φάσματος οδηγεί στην ανάγκη για 

εύρεση αποτελεσματικών ψυχο-εκπαιδευτικών στρατηγικών, προκειμένου να 

επιτευχθεί η ένταξη παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ στο γενικό σχολείο. Οι ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αυτών οφείλονται όχι μόνο σε εγγενείς 

παράγοντες που αφορούν το ίδιο το παιδί αλλά και στην  αλληλεπίδραση του παιδιού 

με το σχολικό περιβάλλον (Broderick, Mehta-Parekh & Reid, 2005). Το κλειδί, 

συνεπώς, για να προωθηθεί η ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ βρίσκεται στη συνεχή 

αναπροσαρμογή του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας μέσω της χρήσης 

συγκεκριμένων στρατηγικών (Broderick et al., 2005).  

Συζητώντας για τις στρατηγικές που παρουσιάζονται ως αποτελεσματικές για την 

ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ στο τυπικό σχολείο, το ενδιαφέρον αρχικά 
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επικεντρώνεται στην κατάλληλη διαμόρφωση του σχολικού προγράμματος, στην 

αλληλουχία, δηλαδή, των μαθημάτων (Able et al., 2015). Εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι 

μετά το μάθημα της γυμναστικής, παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ ήταν ιδιαίτερα ανήσυχα 

και παρουσίαζαν σημαντική δυσκολία να συγκεντρωθούν στο μάθημα που θα 

ακολουθούσε (Able et al., 2015).  

Επιπρόσθετα, η καθιέρωση συγκεκριμένης ρουτίνας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά 

στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών αυτών στο σχολικό περιβάλλον με την 

ακολουθία συγκεκριμένης καθημερινά αλληλουχίας δραστηριοτήτων (π.χ. 

ορθογραφία, ανάγνωση κειμένου κλπ) (Able et al., 2015).  

Επιπλέον, τα παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ χρειάζονται την εκ των προτέρων γνώση εν-

δεχόμενων αλλαγών, όπως κατά τη μετάβαση από μια περιοχή σε μια άλλη και τη 

χρήση οπτικών ενδείξεων για την ακολουθία οδηγιών εκτός σχολικής τάξης, όπως ο 

σχηματισμός με κιμωλία μιας γραμμής στο δάπεδο, που υποδεικνύει ότι τα παιδιά θα 

σχηματίσουν μια γραμμή μπαίνοντας το ένα πίσω από το άλλο. Η γνώση εκ των προ-

τέρων του σχολικού προγράμματος και ιδιαίτερα των αλλαγών που συμβαίνουν σε 

αυτό, όπως οι σχολικές εκδρομές, είναι απαραίτητη για την ομαλή προσαρμογή τους 

σε αυτές (Deris & Carlo, 2013). 

Απαραίτητος θεωρείται ο εκ των προτέρων σχεδιασμός του μαθήματος λαμβάνοντας 

υπόψη τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών με ΔΑΦ 

(Florian & Black-Hawkins, 2011). Ο σκοπός της ένταξης δεν είναι η απλή συνύπαρξη 

σε μία τάξη παιδιών τυπικής ανάπτυξης με παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ αλλά η ενεργή 

εμπλοκή όλων στο μάθημα (Lindsay, Proulx, Scott & Thomson, 2014). Σε 

περιπτώσεις απουσίας ενός τέτοιου δημιουργικού σχεδιασμού του μαθήματος, τα 

παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ απλώς θα παρευρίσκονται στην αίθουσα, χωρίς να μπορούν 

να συμμετέχουν στο μάθημα, ενοχλώντας τους υπόλοιπους συμμαθητές τους και 

κάνοντας τις ιδιαιτερότητές τους ακόμη περισσότερο εμφανείς. Δίνοντας, όμως, 

έμφαση ο εκπαιδευτικός στα σημεία στα οποία παρουσιάζει το παιδί με διάγνωση 

ΔΑΦ μια ιδιαίτερη ευχέρεια μπορεί να παρουσιάσει τον παιδί αυτό ως πρότυπο, ως 

προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για τα υπόλοιπα παιδιά (Lindsay et al., 2014).  

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιδιώκουν να διαφοροποιούν το μάθημα για το 

σύνολο των παιδιών στην τάξη και όχι αποκλειστικά και μόνο για τον παιδί με 

διάγνωση ΔΑΦ. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ο στιγματισμός του παιδιού με 

ΔΑΦ και ο αποκλεισμός του από το σύνολο της τάξης. Σημαντικό ρόλο επιτελεί, 

επομένως, η εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας χρησιμοποιώντας σχετικές 

στρατηγικές (π.χ. δραστηριότητες με βάση τα δυνατά σημεία του παιδιού, χρήση 

εικόνων κλπ.) στο σύνολο της τάξης (Lindsay et al., 2014). Εξάλλου και οι μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ τους σχετικά με το 

επίπεδο ετοιμότητάς τους, αλλά και σχετικά με το πώς προσλαμβάνουν, 

επεξεργάζονται τη γνώση και πώς μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά  (π.χ. μαθησιακή 

ετοιμότητα, μαθησιακό προφίλ κλπ) (Tomlinson, Brighton, Hertberg, Callahan, 

Moon, Brimijoin & Reynolds, 2003). Η διαφοροποίηση που επικεντρώνεται μόνο στο 
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παιδί με διάγνωση ΔΑΦ, έρχεται σε αντιπαράθεση με τη βασική αρχή της ενταξιακής 

εκπαίδευσης, που πρεσβεύει ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αφορά στο σύνολο 

των παιδιών της τάξης (Tomlinson, 2014). Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να 

παρουσιαστούν κάποιες στρατηγικές, που χρησιμοποιούνται στην τάξη για παιδιά με 

διάγνωση ΔΑΦ και οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στο σύνολο της 

τάξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι στρατηγικές που μπορούν να 

εφαρμόζονται καθημερινά στη διδασκαλία, όπως η επισήμανση λέξεων-κλειδιών, η 

απόδοση της περίληψης, του κεντρικού νοήματος και του σχεδιαγράμματος ενός 

κειμένου, αφού διευκολύνουν όλα τα παιδιά που δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα 

σημαντικά σημεία ενός κειμένου. Εξίσου αποτελεσματική στρατηγική είναι και η 

κατάτμηση των απαιτήσεων μιας πολύπλοκης εργασίας σε μικρές απλούστερες και η 

σαφής διατύπωση των προσδοκιών του εκπαιδευτικού σε κάθε δραστηριότητα 

σχετικά με την έκταση και τα κριτήρια πληρότητας των απαντήσεων (Marks, Shaw-

Hegwer, Schrader, Longaker, Peters, Powers & Levin, 2003). Πολλά παιδιά με 

διάγνωση ΔΑΦ είναι τελειομανή, ενώ απογοητεύονται και αγχώνονται εύκολα, όταν 

δεν κατανοούν πλήρως αυτό που τους ζητείται (Marks et al., 2003). 

Εξαιρετικά ωφέλιμη για τα παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ είναι η ύπαρξη εικόνων, που 

αναπαριστούν τις δραστηριότητες με τις οποίες θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια 

της σχολικής ημέρας (Able et al., 2015) αλλά και γενικότερα η συνοδεία γραπτών 

οδηγιών από οπτικό υλικό που διευκολύνει την κατανόηση του περιεχομένου από τα 

παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ.  

Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρέχεται στα παιδιά με ΔΑΦ η δυνατότητα επιλογής 

μιας δραστηριότητας από ένα πλήθος εναλλακτικών δραστηριοτήτων (Deris & Carlo, 

2013). Για παράδειγμα, οι Deris και Carlo (2013) πρότειναν τη χρήση πολλαπλών 

βοηθημάτων, που απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις με έμφαση στην όραση, 

προκειμένου να ενισχυθεί η επεξεργασία και κατανόηση ποικίλων ερεθισμάτων στη 

σχολική αίθουσα (π.χ. οπτικό, ακουστικό και απτικό υλικό). Μετά την ενασχόληση 

με μια δραστηριότητα-στόχο, η ενασχόληση των παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ με μια 

δραστηριότητα επιβράβευσης φαίνεται να ενισχύει τα κίνητρά τους για μάθηση.  

Το σύστημα αμοιβών χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από εκπαιδευτικούς σε τάξεις με 

παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ στο γενικό σχολείο στοχεύοντας στη θετική ενίσχυση της 

κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς. Τέτοια εξωτερικά κίνητρα αποτελούν ισχυρούς 

ενισχυτές για τα παιδιά αυτά, όπως η συμπλήρωση κάποιου πίνακα με πούλια ή 

συλλογή από αυτοκόλλητα ή παροχή της δυνατότητας για περισσότερο χρόνο στο 

διάλειμμα κ.ά. (Lindsay et al., 2014). 

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την ομαλή λειτουργία της τάξης αναγράφονται 

στον τοίχο της τάξης με τη μορφή ανάλογων κανόνων και τη συνοδεία αντίστοιχων 

εικόνων. Αναγκαία καθίσταται και η ύπαρξη ήσυχων περιοχών εντός της τάξης, που 

αποτελούν τις περιοχές στις οποίες μπορούν να καταφύγουν τα παιδιά με διάγνωση 

ΔΑΦ όταν αναστατώνονται, προκειμένου να αυτορρυθμίσουν την συμπεριφορά τους 

(Deris & Carlo, 2013).  
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Για τη διδασκαλία κοινωνικών κανόνων σε παιδιά με ΔΑΦ σημαντική είναι η συμβο-

λή των Κοινωνικών Ιστοριών (Social Stories). Συγκεκριμένα, μέσω των Κοινωνικών 

Ιστοριών, επιτυγχάνεται η εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, η μείωση δυσλειτουρ-

γικών συμπεριφορών και η διαχείριση μεταβατικών καταστάσεων. Η Κοινωνική Ι-

στορία είναι μια σύντομη ιστορία, η οποία αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατά-

σταση, σε μια συμπεριφορά, σε μια έννοια ή σε μια κοινωνική δεξιότητα (Ozdemir, 

2010). Η ιστορία αυτή γράφεται και εφαρμόζεται ακολουθώντας συγκεκριμένες κα-

τευθυντήριες γραμμές βοηθώντας τα παιδιά με ΔΑΦ να κατανοήσουν κοινωνικά απο-

δεκτές συμπεριφορές σε συγκεκριμένο πλαίσιο παρουσιάζοντας ένα παράδειγμα από 

την καθημερινή ζωή (Gray, 1998).  

Μια άλλη στρατηγική που εφαρμόζεται συχνά για την ανάπτυξη των κοινωνικών δε-

ξιοτήτων σε παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ είναι και αυτή της εμπλοκής των συνομηλίκων 

(peer buddies) έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευσή τους (Able et al., 2015). Πρωταρχι-

κό ρόλο στη διαδικασία αυτή αποτελεί η ενημέρωση των συνομηλίκων σχετικά με 

την προσαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας στη διαφορετικότητα των αναγκών των 

παιδιών αυτών προς απονομή δικαιοσύνης. Εξίσου σημαντικό ρόλο επιτελεί η ενημέ-

ρωσή τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ και τον τρόπο διαχεί-

ρισης της συμπεριφοράς τους (Lindsay et al., 2014). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί τα παι-

διά να ενημερωθούν μέσω της παρακολούθησης κάποιου video με ανάλογα περιστα-

τικά και τον τρόπο διαχείρισής τους, μειώνοντας έτσι περιστατικά φόβου ή έκπληξης 

σε διάφορες εκρήξεις θυμού που εκδηλώνουν τα παιδιά με ΔΑΦ μέσα στην τάξη 

(Lindsay et al., 2014).  

Σημαντικό ρόλο μπορεί να επιτελέσει η εφαρμογή στην τάξη της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας. Σε ανάλογη έρευνα σε Λύκειο, εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι σε ομαδικές 

δραστηριότητες, οι υψηλής επίδοσης μαθητές ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να υποστηρί-

ξουν συνομηλίκους με ΔΑΦ (Able et al., 2015).   

Ειδικότερα, το σύστημα συνομηλίκων (buddy system), που αναφέρεται στο ζευγάρω-

μα ενός παιδιού με ΔΑΦ με κάποιο συνομήλικο τυπικής ανάπτυξης ή η προσέγγιση 

του κύκλου των φίλων (circle of friends), αποτελούν στρατηγικές, που προωθούν 

κλίμα αποδοχής μεταξύ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών με διάγνωση 

ΔΑΦ. Αυτές οι στρατηγικές επιτρέπουν τη διερεύνηση των μεταξύ τους ομοιοτήτων 

αλλά και την κατανόηση του τρόπου διαχείρισης της διαφορετικότητάς τους (Lindsay 

et al., 2014).  

Οι Utley, Mortweet και Greenwood (1997) διέκριναν 6 μορφές παρέμβασης στην τά-

ξη του γενικού σχολείου με τη διαμεσολάβηση των συνομηλίκων: (α) τη λειτουργία 

των συνομηλίκων ως πρότυπα προς μίμηση για συμμαθητές με ΔΑΦ επιδεικνύοντας, 

δηλαδή, την κοινωνική αποδεκτή συμπεριφορά, (β) την εκπαίδευση των παιδιών τυ-

πικής ανάπτυξης από τον εκπαιδευτικό της τάξης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να επιδιώκουν και να διατηρούν την κοινωνική αλληλεπίδραση με τα παιδιά 

με ΔΑΦ, όπως η διατήρηση της οπτικής επαφής, η ζήτηση ή η προσφορά βοήθειας, η 

καλλιέργεια του προφορικού λόγου του παιδιού και η επίδειξη στοργής, (γ) την καθο-
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δήγηση του παιδιού με ΔΑΦ από τους συνομηλίκους αποβλέποντας στη σταδιακή 

μείωση του ελέγχου και της καθοδήγησης του εκπαιδευτικού. Επιπροσθέτως, μορφές 

παρέμβασης μέσω συνομηλίκων αποτελεί (δ) το δίκτυο των συνομηλίκων που υπο-

στηρίζει το παιδί με ΔΑΦ σε περιπτώσεις που το παιδί αυτό χρειάζεται βοήθεια, και 

το οποίο παροτρύνει το παιδί με ΔΑΦ να συμμετέχει ενεργά σε ομαδικές δραστηριό-

τητες, εντάσσοντάς το στα μέλη της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας αλληλοϋποστηρίζο-

νται, έχουν κοινό στόχο, η ικανοποίηση του οποίου θα επιφέρει κάποιο έπαθλο, κατα-

γράφουν τον τρόπο εργασίας και προόδου της ομάδας (ε) τη διδασκαλία από συνομή-

λικο που παρέχει τη δυνατότητα για επανάληψη της διδακτέας ύλης, περαιτέρω εξά-

σκησης και εξατομίκευσης της διδασκαλίας (Utley et al., 1997). 

Εκτός από τις στρατηγικές αυτές, εξαιρετικά σημαντική είναι και η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με το παιδί με διά-

γνωση ΔΑΦ και τους γονείς του. Έρευνες που εστιάζουν στην αποτελεσματική έντα-

ξη των παιδιών με ΔΑΦ στην τυπική τάξη αναφέρουν ακόμα και επισκέψεις των εκ-

παιδευτικών στα σπίτια αυτών των παιδιών, ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τον τρό-

πο λειτουργίας του παιδιού στο πλαίσιο του οικογενειακού του περιβάλλοντος το ο-

ποίο νιώθει ιδιαίτερα οικείο, αλλά και να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το ι-

στορικό του παιδιού από τους γονείς (Lindsay et al., 2014). Η ουσιαστική και συνεχής 

επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού, η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και της υ-

ποστήριξής τους από τη μεριά των εκπαιδευτικών είναι δέουσας σημασίας, αφού α-

ποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και την επιτυχημένη ένταξη (Lindsay et al., 2014).  

Θα ήταν παράλειψη, τέλος, να μην επισημανθεί η σπουδαιότητα της συνεργασίας του 

εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής που απαιτείται να αναπτυχθεί στα γενικά 

δημοτικά σχολεία, ώστε να επιτευχθεί η ένταξη. Πρόσφατη σχετική έρευνα στην Ιρ-

λανδία έδειξε ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών γενικής τάξης (96%) 

είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής στα γενικά σχολεία (Keating & O’ Connor, 2012). Ωστόσο, διατυπώθηκαν 

αντιφατικά ευρήματα ως προς το ρόλο του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στο γενικό 

σχολείο, τα οποία οφείλονταν στη διαφορετική εκπαίδευση των δασκάλων ειδικής 

αγωγής και στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τη μεταξύ τους 

συνεργασία (Keating & O’ Connor, 2012). Τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα είναι ελ-

λιπή και περαιτέρω έρευνα απαιτείται στο πλαίσιο διερεύνησης της μεταξύ τους συ-

νεργασίας. 

Επίλογος 

Η επιτυχής ένταξη των παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ στην τυπική τάξη αποτελεί μια 

πρόκληση για όλη την κοινότητα μιας σχολικής μονάδας: εκπαιδευτικούς, μαθητές 

και γονείς. Μόνο η χρήση κατάλληλων στρατηγικών από τον εκπαιδευτικό δεν αρκεί 

για να επιφέρει αποτελεσματική εκπαίδευση στους μαθητές αυτούς. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις, επίσης αποτελούν: (α) η αποδοχή της διαφορετικότητας όλων των 

παιδιών σε μια τάξη, (β) η ευαισθητοποίηση των παιδιών της τάξης για τη 
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διαφορετικότητα και η προετοιμασία της τάξης για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

(Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013),  (γ) η γνώση από τους εκπαιδευτικούς και η 

ενημέρωση των παιδιών μιας τυπικής τάξης για τις μαθησιακές και συμπεριφορικές 

ιδιαιτερότητες των παιδιών με ΔΑΦ, (δ) ο συνεχής προβληματισμός και η 

αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχετικά με τη διδασκαλία και τη στάση του 

απέναντι στα παιδιά με ΔΑΦ, (ε) η συνεχής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

όλων των παιδιών της τάξης (Φιλιππάτου, 2013) και (στ) η συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία του παιδιού με ΔΑΦ (εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, παιδιών, γονέων). Ιδιαίτερα εύστοχο είναι το σχόλιο 

ενός εκπαιδευτικού σε κάποιον συνάδελφό του, ο οποίος παραπονέθηκε ότι είναι 

πολύ δύσκολο να έχεις στην τάξη παιδί με διάγνωση ΔΑΦ. O εν λόγω εκπαιδευτικός 

παρότρυνε τον συνάδελφό του να φανταστεί πόσο δύσκολο είναι για το παιδί με ΔΑΦ 

να είναι σε μια τάξη με παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Safran, 2002). 
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Χαρακτηριστικά ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τη Μελέτη Περιβάλλοντος 

Μαρκαντώνης Χρίστος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70,  M.Ed, Ph.D 

xrmarkandonis@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αποτελεί μια μελέτη των βασικών προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει να 

πληρούν τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος 

στο Δημοτικό Σχολείο. Οι βασικές προδιαγραφές αφορούν στην επίτευξη των στόχων 

των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ για τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των προϋπαρχου-

σών γνώσεων των μαθητών μέσα από την προώθηση καινοτόμων μορφών διδασκαλί-

ας, την ενίσχυση της διερευνητικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης και τη συνερ-

γασία με άλλα μαθήματα του Σχολείου. Την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι 

στα πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης τις τε-

λευταίες δεκαετίες και παράλληλα την προβολή δημοκρατικών, κοινωνικών και αν-

θρωπιστικών αξιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μελέτη Περιβάλλοντος, ψηφιακά διδακτικά σενάρια 

Εισαγωγή 

Η κατακλυσμιαία εισβολή των Ψηφιακών Τεχνολογιών σε κάθε έκφανση της ατομι-

κής, της κοινωνικής και της επαγγελματικής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου αποτελεί 

πλέον μια πραγματικότητα, στην οποία όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να 

ανταποκριθούν και να ενσωματώσουν τις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινω-

νίας - ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία υπερβαίνει την απόκτηση δεξιοτήτων χρή-

σης και στοχεύει τόσο στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των μαθησιακών στόχων 

στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα όσο και στην καλλιέργεια των ανώτερων νοητι-

κών λειτουργιών των μαθητών. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  διευκολύνει 

την ενεργή μάθηση, αναπτύσσει τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες, βελτιώνει την αυ-

τοαντίληψη και αυξάνει τα κίνητρα για μάθηση (Βλαχάβας, 2004· Hew & Brush, 

2007· Kron και Σοφός, 2007· Μικρόπουλος, 2006). 

H αξιοποίηση των ΤΠΕ συντελεί σημαντικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Βλαχάβας, 2004· Kron και Σοφός, 2007) και ιδιαίτε-

ρα στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου η διαρκής διόγκωση της διδακτέας ύλης και η α-

νάγκη αφομοίωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών από τους μαθητές απαιτούν και την 

εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Δημητριάδης, 2008). 

Οι νέοι ως «Ψηφιακοί Αυτόχθονες» (Digital Natives) (Prensky, 2001, 2001a) αξιο-

ποιούν όλο και περισσότερο τις δυνατότητες των ΤΠΕ και του διαδικτύου 

(Livingstone et al., 2011· Oblinger, 2004). Μεγάλο ποσοστό των νέων χρησιμοποιούν 

σε καθημερινή βάση κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ διαμοιράζο-
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νται ποικίλο και διαφόρων τύπων ψηφιακό περιεχόμενο (European  Schoolnet  and 

University  of  Liège, 2013). 

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ έρχεται να διαταράξει τις εδραιωμένες ρουτίνες της τάξης 

και απαιτεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να έχει ως στόχο την αλλαγή της φύσης της 

ίδιας της διδασκαλίας και της μάθησης και όχι τη διαιώνιση των παραδοσιακών διδα-

κτικών πρακτικών με τη χρήση των ΤΠΕ (Drent & Meelissen, 2008· Kron και Σοφός, 

2007). Η εισαγωγή των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία στο Δημοτικό Σχολείο υπηρετεί την αναγκαιότητα του ψηφιακού εγγραμματι-

σμού των μαθητών και επιδιώκει μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση της προστι-

θέμενης παιδαγωγικής αξίας των ψηφιακών εργαλείων που προσφέρουν οι ΤΠΕ να 

μεγιστοποιήσει τα παραγόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα διδακτικά ψηφιακά σε-

νάρια αποτελούν ένα σύγχρονο μέσο και ένα βασικό εργαλείο στην εκπαιδευτική δια-

δικασία συμβάλλοντας αφενός στη δημιουργία μιας σωστής παιδαγωγικής σχέσης 

μαθητή και δασκάλου και αφετέρου διασφαλίζουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές συν-

θήκες προκειμένου η καθημερινή διδακτική πράξη να καταστεί μια χαρούμενη και 

διασκεδαστική διαδικασία μάθησης για όλους τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. 

Οι προϋποθέσεις αυτές διασφαλίζονται μέσα από την εφαρμογή των σύγχρονων πο-

ρισμάτων της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Ψυχολογίας και σχετίζονται με τη 

λειτουργία της νόησης και τη διαδικασία της αποτελεσματικής μάθησης (Σταμουλά-

κης, 2015· Waycott, et al., 2010). 

Σύνδεση των Ψηφιακών Σεναρίων με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση από τους μαθη-

τές επιστημονικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών γνώσεων και η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων και σχέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να τους 

φανούν  χρήσιμες τόσο στην παιδική όσο και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους ως ε-

νεργοί πολίτες, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στον πολιτισμικό χαρακτήρα όλης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές καλούνται να απο-

κτήσουν δεξιότητες, αξίες και στάσεις που να τους επιτρέπουν να παρατηρούν, να 

περιγράφουν, να ερμηνεύουν και σε κάποιο βαθμό να προβλέπουν τη λειτουργία, 

τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περι-

βάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και 

στο χρόνο, με τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων 

και της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη. Προωθείται η ευαισθητοποίηση 

των μαθητών απέναντι στα ιδιαίτερα σοβαρά και οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήμα-

τα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από βιωματικές και 

ερευνητικές δράσεις. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής 

αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων 

και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, στις οποίες η έμφαση δί-

νεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003· Βιβλίο Δα-

σκάλου, Α΄ τάξη). 
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Οι προκαθορισμένοι γενικοί και ειδικοί σκοποί και στόχοι του Αναλυτικού Προγράμ-

ματος Σπουδών (ΑΠΣ) της Μελέτης Περιβάλλοντος προσδιορίζουν σε σημαντικό 

βαθμό και τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος. Ειδικοί 

σκοποί, όπως η διαμόρφωση στάσεων ομαλής ένταξης των μαθητών στο φυσικό, κοι-

νωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, η ανάπτυξη της ευαισθησίας και αλληλεγγύης 

στο συνάνθρωπο και η καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Καθώς, και η 

απόκτηση βασικών εμπειριών και γνώσεων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Επιπρόσθε-

τα, η επίτευξη των ειδικότερων σκοπών και στόχων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τόσο το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των μαθητών όσο και τις ψυχοκοινωνικές, συ-

ναισθηματικές και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

Τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Μελέτη Περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι 

συμβατά και να εξυπηρετούν τους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητι-

κούς σκοπούς και  στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος, 

όπως προδιαγράφονται από αυτό. Παράλληλα να εφαρμόζουν την ενδεδειγμένη διδα-

κτική μεθοδολογία με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας 

για τη διδακτέα ύλη, στα πλαίσια του προβλεπόμενου διδακτικού χρόνου στο ωρολό-

γιο πρόγραμμα μαθημάτων της κάθε τάξης. Το πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμμα-

τος Σπουδών θα πρέπει να προσδιορίζει τη χρηστικότητα, τη λειτουργικότητα, την 

ποιότητα, τη διδακτική και παιδαγωγική ποιότητα και καταλληλότητα και την αποτε-

λεσματικότητα των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων. Μέσα από την εφαρμογή ενός 

καλά δομημένου ψηφιακού σεναρίου ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, 

να αξιολογεί τις γνώσεις που κατακτά, να καλλιεργεί τις νοητικές του ικανότητες για 

την επεξεργασία, την ταξινόμηση και την αξιολόγηση των πληροφοριακών δεδομέ-

νων, να διατυπώνει υποθέσεις, ερμηνείες, να εξάγει συμπεράσματα και να εθίζεται 

στην ακρίβεια και σαφήνεια του λόγου. Παράλληλα, να επιδιώκεται η καλλιέργεια 

του συναισθηματικού κόσμου του μαθητή, η ευαισθητοποίηση απέναντι στα προβλή-

ματα του ανθρώπου και του σύγχρονου κόσμου. Καθώς, και η ανάπτυξη κοινωνικών 

συμπεριφορών και πρακτικού πνεύματος και η κατάκτηση δεξιοτήτων, ανάλογων με 

την ηλικία του, όπως η χρήση οργάνων και οι μετρήσεις σε πειραματικές καταστά-

σεις, η μελέτη και η κατασκευή χαρτών, σχεδιαγραμμάτων και εννοιολογικών χαρτών 

(Βλαχάβας, 2004· Kron και Σοφός, 2007· Σταμουλάκης, 2015). 

Τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος θα πρέπει 

να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και αντιλήψεις, να έχουν 

μαθητοκεντρικό και κοινωνικό προσανατολισμό και να είναι παιδαγωγικά συμβατά 

με τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας των μαθητών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου. Να διαμορφώνουν ένα ευχάριστο παιδαγωγικό κλίμα, να κεντρίζουν το εν-

διαφέρον των μαθητών, να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες, τις αναζητήσεις, τα εν-

διαφέροντα και τις κλίσεις τους, να προάγουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και 

να καλλιεργούν την κριτική σκέψη των μαθητών. Ως εκ τούτου, ένα ψηφιακό διδα-

κτικό σενάριο πρέπει να είναι ελκυστικό, εύληπτο, αφομοιώσιμο και ευέλικτο, δια-

δραστικό και πρακτικά εφαρμόσιμο. Να εξασφαλίζει την παροχή κινήτρων στους μα-

θητές για ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία ανακάλυψης και κατάκτησης της 

1691

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



νέας γνώσης, με την παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας της μαθησιακής διαδικα-

σίας, χωρίς υπερβολές, επουσιώδη ύλη, περιττές δραστηριότητες και άγονη αποστή-

θιση. Να στοχεύει στην κατάκτηση της νέας γνώσης μέσα από την ευχάριστη, παι-

γνιώδη και ταυτόχρονα δημιουργική και διερευνητική συμμετοχή των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία (Δημητριάδης, 2008· Kron και Σοφός, 2007· Σταμουλά-

κης, 2015· Waycott, et al., 2010).  

Τα ψηφιακά σενάρια για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος θα πρέπει να χαρα-

κτηρίζονται από τον απλό τρόπο προσέγγισης της επιστημονικής γνώσης, κατανοητό 

και συμβατό με τις νοητικές δυνατότητες της ηλικίας των μαθητών των πρώτων τά-

ξεων του Δημοτικού Σχολείου. Ταυτόχρονα και μέσα από τη μετάπλαση της επιστη-

μονικής γνώσης σε διδάξιμη ύλη θα πρέπει να διασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό την επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία του περιεχομένου και του διδα-

κτικού υλικού. Να χρησιμοποιείται η κατάλληλη γλώσσα και η διδακτική μεθοδολο-

γία που προσιδιάζει στην ηλικία των μαθητών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου. Απαιτείται επιστημονικός λόγος απλός, και όχι απλοϊκός - χωρίς η απλού-

στευση να αποβαίνει εις βάρος της επιστήμης - προσαρμοσμένος στην αντιληπτική 

ικανότητα των μαθητών, χωρίς δυσνόητους επιστημονικούς όρους, εξεζητημένο λεξι-

λόγιο και εκφράσεις που δύσκολα μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν 

οι μαθητές. Καθώς, και βιωματική κατά το δυνατόν διδασκαλία προσαρμοσμένη στις 

νοητικές δυνατότητες των μαθητών, με εύληπτα, πρακτικά και χρηστικά παραδείγμα-

τα, ασκήσεις και δραστηριότητες (Βλαχάβας, 2004· Kron και Σοφός, 2007· Σταμου-

λάκης, 2015). 

Η φύση του μαθήματος της Μελέτης περιβάλλοντος προϋποθέτει την οργάνωση των 

ψηφιακών διδακτικών σεναρίων και των μαθησιακών δραστηριοτήτων λαμβάνοντας 

σοβαρά υπόψη τόσο τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις πρότερες γνώσεις των μαθητών 

από την καθημερινή και τη σχολική τους ζωή όσο και τις εμπειρίες, τα βιώματα, τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που επιζητεί να καταστήσει κτήμα των μαθητών. Απαιτεί-

ται αφενός μεν η γνώση από τον εκπαιδευτικό των πρότερων ιδεών που αναμένει να 

έχουν οι μαθητές του αφετέρου δε η εφαρμογή δραστηριοτήτων για την ακριβή ανί-

χνευση των πρότερων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που ήδη έχουν οι μαθητές 

στα υπό διαπραγμάτευση ζητήματα στα πλαίσια του μαθήματος. Η αναδόμηση των 

πρότερων γνώσεων μέσα από τη διαδικασία της γνωστικής σύγκρουσης και η εδραί-

ωση των επιθυμητών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων προκειμένου αυτές να κατα-

στούν λειτουργικά ενεργές και εφαρμόσιμες σε μελλοντικές πραγματικές καταστά-

σεις της καθημερινής ζωής των μαθητών.  

Ο διεπιστημονικός και διαθεματικός χαρακτήρας της Μελέτης Περιβάλλοντος 

Η Μελέτη Περιβάλλοντος συνιστά έναν ενιαίο τομέα μάθησης με διεπιστημονικό χα-

ρακτήρα αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγρα-

φία), τις Κοινωνικές Επιστήμες (Κοινωνιολογία, Οικονομία, Πολιτικές Επιστήμες), 

τα Θρησκευτικά και την Ιστορία. Επιπρόσθετα, έχει τη δυνατότητα της διασύνδεσης 

με διαθεματικά προγράμματα και αξιοποιεί την εμπειρία από την Περιβαλλοντική 
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Εκπαίδευση, την Αγωγή Καταναλωτή, την Κυκλοφοριακή Αγωγή, την Αγωγή Υγεί-

ας, την Αγωγή στα Μ.Μ.Ε., και τη Σύγχρονη Τεχνολογία. Οι βασικοί άξονες της Με-

λέτης Περιβάλλοντος αφορούν: α) στο ανθρωπογενές περιβάλλον, β) στο φυσικό πε-

ριβάλλον και γ) στην αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 

2003). 

Μέσα από το διεπιστημονικό και διαθεματικό χαρακτήρα του μαθήματος της Μελέ-

της Περιβάλλοντος παρέχονται πολλές δυνατότητες και, εν πολλοίς, υπάρχει η ανα-

γκαιότητα συνεργασίας και διασύνδεσης και με άλλα μαθήματα, όπως είναι η Γλώσ-

σα, τα Μαθηματικά και η Ιστορία (Γ΄ και Δ΄ τάξη), τα οποία διδάσκονται παράλληλα 

με τη Μελέτη Περιβάλλοντος στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 

και η εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων. Ωστόσο, στα πλαίσια της συνεργα-

σίας όλων των τάξεων και των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας, είναι δυνατή 

και θα πρέπει να επιδιώκεται και η εκπόνηση και εφαρμογή διαθεματικών και συνερ-

γατικών ψηφιακών σεναρίων και η υλοποίηση διερευνητικών δραστηριοτήτων από 

περισσότερα τμήματα ή τάξεις. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή και μπορεί να ε-

πιφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα η συνεργασία περισσότερων μαθημά-

των, τα οποία διδάσκονται σε μεγαλύτερες τάξεις, όπως είναι το μάθημα των Φυσι-

κών, της Γεωγραφίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Εικαστικών, της 

Μουσικής, της Θεατρικής και Φυσικής Αγωγής και των Θρησκευτικών και φυσικά η 

υλοποίηση πλήθους δραστηριοτήτων στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης όλων των 

τάξεων. Ως εκ τούτου, στα ψηφιακά διδακτικά σενάρια του μαθήματος της Μελέτης 

Περιβάλλοντος απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή διεπιστημονική και διαθεματική 

προσέγγιση των διερευνώμενων θεμάτων από το δάσκαλο και τους μαθητές και ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριοτήτων, οι οποίες θα αναφέρονται στο εύρος 

τόσο των βασικών αξόνων του μαθήματος όσο και των επιστημών που διασυνδέεται 

το περιεχόμενό του. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιοποιήσει, να συνδέσει, να συν-

θέσει και να επεκτείνει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων, στά-

σεων και εμπειριών των ίδιων των μαθητών. 

Εφαρμογή καινοτόμων μορφών διδασκαλίας - Ενίσχυση της διερευνητικής και 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ψηφιακών σεναρίων θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς και στόχους και τις προσεγγίσεις του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και την αδήριτη αναγκαιότητα της  βιωματικής, 

ενεργητικής, συμμετοχικής και δημιουργικής μάθησης μέσα στο περιβάλλον και για 

το περιβάλλον με την αξιοποίηση των εμπειριών και των πρότερων γνώσεων των μα-

θητών. Να στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών μάθησης όπου οι μαθητές να μάθουν 

πώς να μαθαίνουν και πώς να μεταφέρουν και να αξιοποιούν αυτή τη μάθηση σε 

πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Προσεγγίζει το μάθημα μέσα από 

επιστημονικές διαδικασίες, όπως η άμεση παρατήρηση, η έρευνα, ο πειραματισμός, οι 

μετρήσεις, η ταξινόμηση και οι κατασκευές μέσα στο ευρύτερο φυσικό και ανθρωπο-

γενές περιβάλλον (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003).  
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Επιπρόσθετα, η προσέγγιση της Μελέτης του Περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότη-

τες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης καλλιεργεί και ενδυναμώνει την αίσθηση της 

ομαδικότητας και αναπτύσει την επικοινωνία. Η εναλλαγή ρόλων στα πλαίσια των 

ομάδων εργασίας (συντονιστής, γραμματέας, παρατηρητής) συμβάλλει σημαντικά 

στη διαδικασία κοινωνικοποίησης των μαθητών (Σταυρίδου, 2000). Μέσα από την 

εφαρμογή των σχεδίων εργασίας (projects) αναπτύσσεται η αυτονομία, η υπευθυνό-

τητα και καλλιεργείται η κοινωνικότητα των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2003). Η ε-

φαρμογή της διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης και των πολλαπλών διδακτι-

κών προσεγγίσεων και επιστημονικών διαδικασιών σε αυθεντικές διαδικασίες μάθη-

σης, η μελέτη, η ερμηνεία, η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών και η αποτύπωση των 

βασικών εννοιών και φαινομένων που μελετούν οι μαθητές  συμβάλλουν σημαντικά 

στην ανάπτυξη της κριτικής και συνθετικής σκέψης και της πολλαπλής νοημοσύνης 

των μαθητών (Βασιλοπούλου, 2001· Gardner, 1993). 

Σε κάθε περίπτωση, η διαθεματική προσέγγιση των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων 

στη Μελέτη Περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητο μεθοδολογικό προσα-

νατολισμό με την εμπλοκή στη διδακτική πράξη περισσότερων συναφών θεμάτων και 

άλλων επιστημών. Μέσα από την προσέγγιση και κατανόηση ενός θέματος από πε-

ρισσότερες επιστημονικές οπτικές οι μαθητές συνειδητοποιούν από τα πρώτα μαθητι-

κά τους χρόνια ότι η γνώση έχει έναν ενιαίο χαρακτήρα και είναι αποτέλεσμα της 

συμβολής πολλών επιστημών. Ο διαθεματικός προσανατολισμός των ψηφιακών δι-

δακτικών σεναρίων στη Μελέτη Περιβάλλοντος παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για 

τη διασύνδεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και την εφαρμογή ποικίλων 

διαθεματικών δραστηριοτήτων. Κινητοποιεί τους μαθητές, διεγείροντας την προσοχή 

και τα ενδιαφέροντά τους και τους εξοικειώνει από πολύ μικρή ηλικία με τη διαδικα-

σία της σύγκρισης, της αξιολόγησης και της ταξινόμησης και ταυτόχρονα τους καλ-

λιεργεί τον αναστοχασμό, τη δημιουργική φαντασία και την κριτική σκέψη (Σταμου-

λάκης, 2015). 

Οι πολλαπλές δυνατότητες και η προστιθέμενη παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ αποτε-

λούν πολύ ισχυρά εργαλεία στην υπηρεσία τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των μα-

θητών για την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών και την 

ενίσχυση της διερευνητικής, ομαδικής και ενεργητικής μάθησης. Οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών για κάθε θέμα που τους εν-

διαφέρει· μπορούν να έχουν πρόσβαση από το σχολείο ή/και το σπίτι τους σε ψηφια-

κές βιβλιοθήκες, σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και πλείστες πηγές πληροφοριών. Ο 

εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προάγει τη φιλέρευνη διάθεση των μικρών μα-

θητών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και την ενεργητική μάθηση, μέ-

σα από την οργάνωση και υλοποίηση ομαδικών και διερευνητικών εργασιών για την 

προσέγγιση της νέας γνώσης και την ταυτόχρονη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

παρέχουν οι ΤΠΕ. Προσφέρει ερεθίσματα και κατευθύνσεις, δίνει ιδέες για ερευνητι-

κά θέματα, παρέχει διευκολύνσεις και δυνατότητες για την αναζήτηση χρήσιμου υλι-

κού με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και προτείνει ποικίλες δραστηριότητες και ασκήσεις 
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τόσο για ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες στα πλαίσια της συνεργατικής 

μάθησης (Σταμουλάκης, 2015).  

Οι μαθητές οργανώνονται σε μικροομάδες εργασίας, επικοινωνούν μεταξύ τους για 

την υλοποίηση συγκεκριμένων ομαδικών διερευνητικών δραστηριοτήτων, όπου ο ρό-

λος του δασκάλου επικεντρώνεται στο συντονισμό, την έμμεση επίβλεψη, τις συμ-

βουλευτικές παρεμβάσεις, την ενθάρρυνση και την επίλυση αποριών και προβλημά-

των που ανακύπτουν. Η σχολική τάξη μετατρέπεται σε χώρο ενέργειας, δράσης, έ-

ρευνας και δημιουργίας. Η σχολική ζωή μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, το σχεδιασμό 

και διεξαγωγή μικρών ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη χρήση απλών προσομοιώσε-

ων, απλών οργάνων μέτρησης και ερωτηματολογίων αποκτά ενδιαφέρον για τους μα-

θητές και ικανοποιεί τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις αναζητήσεις και τις ανησυχίες της 

ηλικίας τους. Ιδιαίτερα στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος οι 

μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αφορούν στην προστασία 

του περιβάλλοντος, όπως είναι η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, 

οι ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού, η υγιεινή διατροφή, προστασία απει-

λούμενων φυτών και ζώων και η οικιστική αρχιτεκτονική του τόπου τους (Σταμουλά-

κης, 2015).  

Η συμμετοχή σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες για την ανακάλυψη της νέας 

γνώσης προωθεί την αυτενέργεια και την ενεργή δράση των μαθητών, ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση, την κοινωνικοποίηση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

πρακτικών προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Η καλλιέργεια του διερευνητικού 

και ανακαλυπτικού πνεύματος των μικρών μαθητών αναπτύσσει την αντίληψη και 

την κριτική και δημιουργική σκέψη, συντελεί στη διανοητική και συναισθηματική 

τους καλλιέργεια και στην εδραίωση λειτουργικών γνώσεων αξιοποιήσιμων στην κα-

θημερινή ζωή και θέτει τις βάσεις για μια επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική 

σταδιοδρομία.  

Προβολή των δημοκρατικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών αξιών 

Η εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στη Μελέτη Περιβάλλοντος μέσα από 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, ενεργητική, ανακαλυπτική, βιωματική και δια-

θεματική προσέγγιση για την κατάκτηση της νέας γνώσης συντελεί και στην ανάπτυ-

ξη της δημοκρατικής και κοινωνικής συνείδησης των μαθητών, η οποία βασίζεται σε 

καθολικές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Οι μαθητές ασκούνται στη διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων τους και ταυτόχρονα ανταποκρινόμενοι στις δικές τους υποχρεώσεις, 

στο σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, στις υποχρεώσεις του πολίτη και τις πολι-

τείας έναντι των πολιτών. Εμπεδώνεται η έννοια της ανεκτικότητας, της διαφορετικό-

τητας, της ισότητας των φύλλων, της φιλίας, της αλληλεγγύης, ο σεβασμός στο περι-

βάλλον και η αποφυγή αντικοινωνικών συμπεριφορών, όπως είναι ο φανατισμός, ο 

δογματισμός, ο ρατσισμός και κάθε είδος κοινωνικού αποκλεισμού. Καλλιεργούνται 

οι δημοκρατικές αξίες, αναπτύσσεται  η ευαισθησία απέναντι σε ηθικά, κοινωνικά, 

πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα και προωθείται η αισθητική καλλιέργεια. Ανα-

πτύσσεται τόσο η αυτονομία και η υπευθυνότητα όσο και η κοινωνικότητα και η κοι-
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νωνικοποίηση των μαθητών και σταδιακά διαμορφώνεται μια υγιής και δημοκρατική, 

κοινωνική και πολιτική συνείδηση και συμπεριφορά στα πλαίσια λειτουργίας του δη-

μοκρατικού πολιτεύματος (Ματσαγγούρας, 2003· Σταμουλάκης, 2015). 

Αξιοποίηση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων και του διαδικτύου 

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να προωθηθούν και να επιτευχθούν με αποτελεσματι-

κότητα μέσα από τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, τα οποία παρέχουν οι 

ΤΠΕ και την αξιοποίηση της προστιθέμενης παιδαγωγικής αξίας τους στη μαθησιακή 

διαδικασία. Τα εργαλεία του διαδικτύου για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία 

παρέχουν τη δυνατότητα για την υλοποίηση και συνδιαμόρφωση από τους μαθητές 

ομαδικών διερευνητικών εργασιών, την επικοινωνία με μαθητές άλλων σχολείων μέ-

σα από την οργάνωση τηλεδιασκέψεων μεταξύ τάξεων και σχολείων από διαφορετι-

κές περιοχές τόσο της Ελλάδας όσο και του κόσμου και την ανταλλαγή ιδεών, εμπει-

ριών γνώσεων και εργασιών. Επιπρόσθετα, η παιδαγωγική αξιοποίηση ανοικτών και 

διερευνητικών παιδαγωγικών λογισμικών ανοίγει νέους ορίζοντες στο πεδίο της γνώ-

σης και προάγεται η αυτενέργεια, η αυτοπεποίθηση και η κριτική και δημιουργική 

σκέψη των μαθητών. Οι πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει η χρήση των ΤΠΕ, όπως 

η άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο, η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών 

και η χρήση των ποικίλων ψηφιακών εργαλείων διευκολύνει και υπηρετεί σημαντικά 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα 

της μαθησιακής διαδικασίας.     

Ο ρόλος μαθητών και εκπαιδευτικών 

Μέσα από την εφαρμογή ενός ψηφιακού διδακτικού σεναρίου στη Μελέτη Περιβάλ-

λοντος επιδιώκεται ο επανακαθορισμός του τρόπου οργάνωσης της τάξης και της δι-

δασκαλίας και του ρόλου του εκπαιδευτικού και των μαθητών. 

Τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος θα πρέπει 

να στοχεύουν  σε μια βιωματική, ενεργητική,  συμμετοχική και δημιουργική μάθηση 

μέσα στο περιβάλλον και για το περιβάλλον, με την αξιοποίηση των εμπειριών και 

των πρότερων γνώσεων των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργεί συν-

θήκες για τη βίωση από τους μαθητές αυθεντικών καταστάσεων διδασκαλίας και μά-

θησης, στα πλαίσια της εγκαθιδρυμένης και εμπλαισιωμένης μάθησης, ώστε οι μαθη-

τές να μάθουν πώς να μαθαίνουν και πώς να μεταφέρουν και να αξιοποιούν τη μάθη-

ση και σε άλλες γνωστικές περιοχές και πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής 

ζωής. Απαιτείται η εφαρμογή επιστημονικών διαδικασιών, όπως είναι η άμεση παρα-

τήρηση, η έρευνα, ο πειραματισμός, οι μετρήσεις, η ταξινόμηση και οι κατασκευές 

μέσα στο ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (Βιβλίο Δασκάλου Α΄ τά-

ξη· Lave, & Wenger, 2005· Vygotsky, 1997, 1998). 

Μέσα από το διαθεματικό και βιωματικό χαρακτήρα της Μελέτης Περιβάλλοντος ε-

παναπροσδιορίζεται ο ρόλος εκπαιδευτικού και μαθητή, αφού και οι δύο λειτουργούν 

ως συνεργάτες και συνερευνητές. Ο εκπαιδευτικός υποκινεί την ομαδοσυνεργατική 
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διδασκαλία, διευκολύνει τη λειτουργία των ομάδων, υποβοηθά και καθοδηγεί τις  ε-

ρευνητικές δραστηριότητες κινητοποιώντας όλους τους μαθητές να αναπτύξουν πρω-

τοβουλίες και να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί της νέας γνώσης. Ο εκπαιδευτικός υπο-

βοηθάει την εφαρμογή δραστηριοτήτων, όπως η παρατήρηση, η περιγραφή, η ερμη-

νεία και η αναζήτηση προτάσεων και λύσεων. Εφαρμόζει διάφορες διδακτικές προ-

σεγγίσεις, όπως η εργασία σε ομάδες, τα σχέδια εργασίας (projects), η μελέτη περί-

πτωσης, τα παιχνίδια ρόλων, οι δραστηριότητες προσομοίωσης, η δραματοποίηση και 

τα θεατρικά παιχνίδια, η αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οργανωμένες δράσεις στο φυσικό 

και ανθρωπογενές περιβάλλον, η αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και η αξιο-

ποίηση όλων των μορφών της Τέχνης (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται κατά βάση οργανωτικός και συντονιστικός της 

εργασίας των μαθητών στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων και των δραστηριοτήτων 

του διδακτικού σεναρίου. Ο εκπαιδευτικός εφαρμόζοντας τις αρχές της παιδαγωγικής 

επιστήμης και των σύγχρονων θεωριών μάθησης οργανώνει το πλαίσιο λειτουργίας 

της τάξης και δημιουργεί το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι 

μαθητές καλούνται να αυτενεργήσουν, να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν τους 

μαθησιακούς στόχους. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει να παρέχει ευκαιρίες για την ισότι-

μη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δημιουργεί εκείνες 

τις παιδαγωγικές συνθήκες που προάγουν το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

και καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών. Φροντίζει να πα-

ρεμβαίνει μόνο όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο και στο μικρότερο δυνατό βαθμό, 

παρέχοντας στους μαθητές τις ευκαιρίες για μια ελεύθερη και δημιουργική εργασία 

και συνεργασία μέσα στη σχολική τάξη. Αντίστοιχα, οι μαθητές με την παρακίνηση 

και υποβοήθηση του εκπαιδευτικού συγκροτούν τις ομάδες εργασίας μέσα στην τάξη, 

συνεργάζονται και εργάζονται ομαδικά, εκφράζουν απόψεις, απορίες, καταγράφουν 

ιδέες, αυτενεργούν και αλληλεπιδρούν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 

μαθήματος τόσο στην τάξη όσο και στο ευρύτερο πεδίο του φυσικού και ανθρωπογε-

νούς περιβάλλοντος (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

Η ιδιαιτερότητα της ηλικίας των μαθητών 

Το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται σε ένα εύρος ηλι-

κίας μαθητών του Δημοτικού Σχολείου από τα έξι (6) έως τα δέκα (10) περίπου έτη, 

μέσα στο οποίο ο βαθμός αντιληπτικής, γνωστικής και συναισθηματικής ωρίμανσης 

των μαθητών διαφέρει σημαντικά. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές της Α΄ τάξης που 

έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον του Δημοτικού Σχο-

λείου και τις απαιτήσεις προσαρμογής τους σε αυτό και σε μεγαλύτερους μαθητές, οι 

οποίοι έχουν εξοικειωθεί σημαντικά με τις συνθήκες λειτουργίας της σχολικής τάξης. 

Ο εκπαιδευτικός, σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής ενός ψηφιακού διδα-

κτικού σεναρίου, καλείται να λάβει σοβαρά υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας 

των μαθητών του, να προσαρμόσει τη μεθοδολογία, τη διδακτική προσέγγιση, τις 

δραστηριότητες του μαθήματος και τα αξιοποιούμενα ψηφιακά μέσα στις ιδιαίτερες 

ανάγκες και απαιτήσεις της εκάστοτε ηλικίας.  
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Η αποτελεσματική επίτευξη από τους μαθητές όλων των τάξεων των διδακτικών και 

παιδαγωγικών στόχων και η ενεργή συμμετοχή στην εφαρμογή διαθεματικών, συνερ-

γατικών και διερευνητικών δραστηριοτήτων με την παράλληλη δυνατή ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ και των ψηφιακών εργαλείων και δυνατοτήτων που παρέχουν, συναντά συ-

χνά δυσκολίες στην καθημερινή διδακτική πράξη. Οι δυσκολίες αυτές αναφέρονται 

στην έλλειψη εμπειρίας για την ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή όλων των μα-

θητών σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Και στην έλλειψη επαρκούς ψηφιακού 

εγγραμματισμού για τον αποτελεσματικό χειρισμό των ψηφιακών εργαλείων των 

ΤΠΕ κατά την εφαρμογή των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων. Η έλλειψη διανοητι-

κής και συναισθηματικής ωριμότητας, κριτικής και αναλυτικοσυνθετικής σκέψης  για 

την εκτέλεση πιο απαιτητικών δραστηριοτήτων. Η έλλειψη δεξιοτήτων συμμετοχής 

σε δραστηριότητες που απαιτούν χειρισμό οργάνων, εργαλείων και ψηφιακών μέσων. 

Εν κατακλείδι, με την εφαρμογή των απαιτούμενων και αναγκαίων συνθηκών, την 

αξιοποίηση της προστιθέμενης παιδαγωγικής αξίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας και το διαθεματικό προσανατολισμό των Ψηφιακών Διδακτικών 

Σεναρίων επιτυγχάνονται οι στόχοι του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και 

ταυτόχρονα προάγεται η κριτική, συνθετική και δημιουργική σκέψη, καλλιεργείται η 

πολλαπλή νοημοσύνη των μαθητών και προάγονται σημαντικές ανθρωπιστικές και 

δημοκρατικές αρχές και αξίες. 
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Ψηφιακά διδακτικά σενάρια τα οποία ενσωματώνουν εφαρμογές γνωστικών ερ-

γαλείων: Υλοποίηση και εφαρμογή με την πλατφόρμα Moodle 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το θέμα των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων 

τα οποία ενσωματώνουν εφαρμογές γνωστικών εργαλείων. Ειδικότερα προτείνεται η 

υλοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων με την πλατφόρμα 

Moodle. Αναλυτικά, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Moodle, τα 

χαρακτηριστικά των γνωστικών εργαλείων, τα ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας και οι 

δυνατότητες υλοποίησης και εφαρμογής ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας τα οποία 

ενσωματώνουν εφαρμογές γνωστικών εργαλείων στη Moodle. Τέλος παρουσιάζεται 

ένα παράδειγμα ψηφιακού σεναρίου διδασκαλίας στη Moodle για την ενότητα «Τρι-

γωνομετρικές συναρτήσεις» για τη Β΄ Λυκείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακά διδακτικά σενάρια, Γνωστικά εργαλεία, Πλατφόρμα Moo-

dle, Μάθηση από απόσταση 

Εισαγωγή 

Τα διδακτικά σενάρια είναι σύνολα μεθόδων ή διδακτικών προσεγγίσεων προσανα-

τολισμένα στην πράξη. Τα διδακτικά σενάρια υποστηρίζουν την προσφορά ή την οι-

κειοποίηση μαθησιακών περιεχομένων με τις αναγκαίες ειδικές διδακτικές μεθόδους 

και προσεγγίσεις σε κάθε περίπτωση. Προσφέρουν διόδους στη διδασκαλία η οποία 

είναι προσανατολισμένη στην πράξη και καθιστούν δυνατή την αυτόνομη μάθηση 

κάτω από συνθήκες που προσομοιάζουν με τις πραγματικές. Περιγράφουν ενέργειες 

του εκπαιδευτικού (διδακτικές ενέργειες) και ενέργειες των μαθητών (μαθησιακές 

ενέργειες) (Huttner, 2009).    

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά ή διδακτικά σενάρια είναι σύνθετα αντικείμενα και εστιά-

ζονται σε έννοιες. Σε μια τέτοια διδασκαλία μπορούν να συνδυάζονται περισσότεροι 

διδακτικοί πόροι, όπως περισσότερα του ενός λογισμικά, σημειώσεις, ιστοσελίδες, 

όργανα προκειμένου να επιτευχθεί ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Γενικότερα, ένα ψη-

φιακό εκπαιδευτικό σενάριο αποτυπώνει το σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας 

συνδέοντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο, τους στόχους, την μέθοδο, τα εκπαιδευτικά 

μέσα και τις επιμέρους δραστηριότητες και το πλάνο εφαρμογής σ’ ένα πλαίσιο (Σο-

φός κ.α., 2015).   

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών διδα-

κτικών σεναρίων, τα οποία ενσωματώνουν εφαρμογές γνωστικών εργαλείων, με την 

πλατφόρμα Moodle. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των LMS συ-
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στημάτων και της πλατφόρμας Moodle, τα χαρακτηριστικά των γνωστικών εργαλεί-

ων, τα ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας και οι δυνατότητες υλοποίησης και εφαρμογής 

τους στη Moodle. Τέλος παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ψηφιακού σεναρίου διδα-

σκαλίας στη Moodle για την ενότητα «Τριγωνομετρικές συναρτήσεις» για τη Β΄ Λυ-

κείου. 

Η πλατφόρμα Moodle είναι μία πλατφόρμα η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στην εκπαί-

δευση μέσω ασύγχρονης επικοινωνίας, κυρίως για την ανταλλαγή διδακτικού υλικού 

και την ανάρτηση και υποβολή εργασιών. Δεν έχει όμως αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση ψηφιακών σεναρίων, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα σύγχρονα λογισμικά – γνωστικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να ε-

κτελεστούν «online» χωρίς εγκατάσταση. Αυτό είναι και το «κενό γνώσης» το οποίο 

καλύπτει η παρούσα εργασία.   

Η πλατφόρμα Moodle 

Ένα LMS σύστημα (Learning Management Systems) είναι μία πλατφόρμα λογισμι-

κού, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλε-

κτρονικής εκπαίδευσης. Πραγματοποιείται η διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων 

και γενικότερα του εκπαιδευτικού υλικού, για παράδειγμα η δημιουργία μαθημάτων 

μέσω εργαλείων της πλατφόρμας (authoring tools), η εισαγωγή έτοιμων μαθημάτων, 

η τροποποίηση, ο εμπλουτισμός και η διαγραφή τους. Αυτοματοποιείται η εγγραφή 

χρηστών και ελέγχεται η πρόσβασή τους στα μαθήματα. Παρακολουθούνται οι ενέρ-

γειες των χρηστών από τη στιγμή που εισέρχονται στην πλατφόρμα μέχρι τη στιγμή 

εξόδου τους από το σύστημα. Τα δεδομένα παρακολούθησης είναι διαθέσιμα σε δια-

χειριστές της πλατφόρμας και σε εκπαιδευτές των μαθημάτων. Εκτός του όρου LMS 

χρησιμοποιούνται οι όροι CMS (Course Management System ή Content Management 

System) και LCMS (Learning Content Management System).  

Η πλατφόρμα Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 

είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τη 

δεκαετία του 1990 από τον Martin Dugiamas, έναν ελληνικής καταγωγής υποψήφιο 

διδάκτορα, το οποίο είναι βασισμένο σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και δο-

μημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία (Κορρές, 2016α).  

Το όνομα Moodle σημαίνει:  

Μodular: Το περιβάλλον της πλατφόρμας απαρτίζεται από αυτοτελή τμήματα κώδικα 

(modules ή λειτουργικές μονάδες) που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Παρα-

δείγματα modules είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι διάλογοι, οι ομάδες συζήτη-

σης, τα κουίζ, τα εργαστήρια κλπ.  

Object Oriented: Αντικειμενοστραφές περιβάλλον, δηλαδή πρόκειται για λογισμικό 

καθοδηγούμενο από τις ενέργειες των χρηστών σε αντικείμενα του περιβάλλοντος.  

Dynamic: Πρόκειται για δυναμικό περιβάλλον, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται, το 
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οποίο επιτρέπει την είσοδο και την αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών (προ-

σωπικό προφίλ, δεδομένα παρακολούθησης, βαθμοί κλπ) και μπορεί να παρουσιάζει 

διαφορετικά στοιχεία για κάθε χρήστη χάρη στην ύπαρξη μίας εκτεταμένης βάσης 

δεδομένων.  

Η πλατφόρμα Moodle είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν 64.157 

εγκαταστάσεις σε 224 χώρες. Στο κεντρικό portal επικοινωνίας της παγκόσμιας κοι-

νότητας χρηστών της Moodle (Moodle community), το οποίο αντιστοιχεί στη διεύ-

θυνση https://moodle.org/, είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 80.744.266 χρήστες και 

έχουν δημιουργηθεί πάνω από 9.148.568 μαθήματα. Από την κοινότητα χρηστών υ-

πάρχει μία ομάδα που ασχολείται μόνιμα και αποκλειστικά με την ανάπτυξη λογισμι-

κού για τη Moodle. 

Αντίθετα με άλλα πακέτα LMS, τα οποία είναι επικεντρωμένα στα εργαλεία που δια-

θέτουν (tool–centered), η πλατφόρμα Moodle είναι επικεντρωμένη στην αποτελεσμα-

τικότητα της μάθησης (learning–centered). Έτσι πέρα από το προσφερόμενο εκπαι-

δευτικό υλικό, δίνεται μεγάλη σημασία στη συνεργασία των εκπαιδευόμενων στη δό-

μηση της γνώσης, την κοινή χρήση πόρων, την επικοινωνία μέσω συζητήσεων και 

την ανταλλαγή ιδεών (Κορρές, 2016α, Nash & Moore, 2014, Rice, 2015). 

Μπορεί κανείς εύκολα να δημιουργήσει ένα περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικής 

μάθησης στη Moodle, χωρίς να εγκαταστήσει τη Moodle. Δύο πλατφόρμες που παρέ-

χουν αυτή τη δυνατότητα είναι: 

α) Η gnomio: Υποστηρίζει Ελληνικά στα μαθήματα, στο περιεχόμενο κλπ, τα μενού 

εντολών είναι στα Αγγλικά, επιτρέπει παρακολούθηση μαθημάτων από τους μαθητές 

ως guest/επισκέπτες χωρίς log in, επίσης επιτρέπει την αυτοεγγραφή (self–

enrollment) σε μαθήματα για τους εγγεγραμμένους χρήστες 

(https://www.gnomio.com/).  

β) H MoodleCloud: Υποστηρίζει Ελληνικά στα μαθήματα, στο περιεχόμενο κλπ, υ-

ποστηρίζει Ελληνικά και στα μενού εντολών, δεν επιτρέπει παρακολούθηση μαθημά-

των από τους μαθητές χωρίς log in, δεν επιτρέπει επίσης την αυτοεγγραφή (self–

enrollment) σε μαθήματα για τους εγγεγραμμένους χρήστες 

(https://moodlecloud.com/en/). 

Σε καθεμιά από αυτές, μπορεί κανείς, προκειμένου να δημιουργήσει ένα περιβάλλον 

ηλεκτρονικής μάθησης, να κάνει εγγραφή δίνοντας ένα όνομα για το δικτυακό τόπο 

που θα δημιουργήσει και το email του. Στην περίπτωση αυτή, έχει δικαιώματα δια-

χειριστή στο δικτυακό τόπο που δημιουργείται.  

Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας 

Τα τελευταία χρόνια ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σεναρίων διδασκαλίας τα οποία 

ενσωματώνουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές (διερευνητική, 

ομαδοσυνεργατική κλπ) και αξιοποιούν τη δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών γί-
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νεται ολοένα και πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς των εκπαιδευτικών (Σοφός 

κ.α., 2015).  

Ως αποτέλεσμα της έντονης κινητικότητας στο πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

έχουμε την ανάπτυξη και αξιοποίηση πληθώρας εργαλείων μαθησιακού σχεδιασμού 

(learning design tools) και την ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδι-

κτυακών πυλών – αποθετηρίων που φιλοξενούν πολλαπλά σενάρια μάθησης για ποι-

κίλα γνωστικά αντικείμενα.  

Ενδεικτικά παραδείγματα διαδικτυακών πυλών–αποθετηρίων αποτελούν:  

α) Η πλατφόρμα WISE (Web–based Inquiry Science Environment) 

(https://wise.berkeley.edu/), η οποία αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Καλι-

φόρνια Berkeley.  

β) Το αποθετήριο του συστήματος διαχείρισης μάθησης HotChalk 

(www.Hotchalk.com) και  

γ) Η πλατφόρμα «Αίσωπος» του ΙΕΠ (http://aesop.iep.edu.gr).  

Παραδείγματα ψηφιακών σεναρίων τα οποία ενσωματώνουν δραστηριότητες διερευ-

νητικής–ανακαλυπτικής μάθησης για τα Μαθηματικά από την πλατφόρμα Αίσωπος» 

είναι:  

α) Η έννοια της παραγώγου συνάρτησης (http://aesop.iep.edu.gr/node/21139), 

β) Μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία–Ακρότατα) (http://aesop.iep.edu.gr/node/21119),   

γ) Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις (http://aesop.iep.edu.gr/node/7810). 

Τα γνωστικά εργαλεία 

Τα γνωστικά εργαλεία (cognitive tools) ή νοητικά εργαλεία (mindtools) είναι μαθη-

σιακά περιβάλλοντα και εργαλεία βασισμένα στον υπολογιστή, τα οποία έχουν ανα-

πτυχθεί ή προσαρμοστεί, προκειμένου να λειτουργούν ως διανοητικοί συνεργάτες του 

μαθητή, για να ενεργοποιούν και να διευκολύνουν την κριτική σκέψη (critical 

thinking) και τη μάθηση ικανοτήτων ανώτερης τάξης (higher order learning) 

(Jonassen, 2000). Τα γνωστικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο διδακτικό 

σχεδιασμό ανακαλυπτικών–κατασκευαστικών προσεγγίσεων τόσο από κοντά όσο και 

από απόσταση, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και να υποστηρίξουν 

κατάλληλα την διερευνητική μάθηση (Κορρές, 2016β). 

Οι κυριότερες κατηγορίες γνωστικών εργαλείων είναι τα υπερμέσα (Hypermedia), τα 

υπολογιστικά φύλλα (Spreadsheets), τα εργαλεία μοντελοποίησης συστημάτων 

(Dynamic modeling tools), οι μικρόκοσμοι (Microworlds), τα εργαλεία συζήτησης 

(Conversation tools), οι βάσεις δεδομένων (Databases), τα εργαλεία οπτικοποίησης 

(Visualization tools) και τα εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών (Concept mapping 
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tools) (Κορρές, 2012).  

Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας στη Moodle 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας με τη βοήθεια της 

Moodle, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της δημιουργίας μαθημάτων και κατηγο-

ριών μαθημάτων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των λειτουργιών/ διαδραστικών 

εργαλείων της Moodle. Τα ψηφιακά αυτά σενάρια μπορούν να εκτελεστούν από τους 

μαθητές είτε σύγχρονα στο σχολείο, στο εργαστήριο υπολογιστών ή στην τάξη μέσω 

κινητών συσκευών (mobile devices), ή ασύγχρονα στο σπίτι.      

Τα μαθήματα (courses) μπορεί να έχουν τη μορφή ενιαίου σεναρίου (Single activity 

format) ή να έχουν δραστηριότητες που να εμφανίζονται διαδοχικά σε τακτές ημερο-

μηνίες (Weekly format). Επίσης μπορεί να έχουν το χαρακτήρα συζήτησης (Social 

format). Τέλος μπορούν να έχουν τη μορφή θεμάτων ή φάσεων (Topics format). 

Μπορούμε στο σχεδιασμό του ψηφιακού σεναρίου να ενσωματώσουμε εφαρμογές 

γνωστικών εργαλείων, πολλά από τα οποία «εκτελούνται» διαδικτυακά (online) 

(Κορρές, 2016α).  

Οι λειτουργίες της Moodle οι οποίες είναι διαθέσιμες, είναι: 

Α) Δραστηριότητες (Activities), ειδικότερα Μαθήματα (Lessons), Κουίζ (Quiz), Α-

ναθέσεις εργασίας (Assignments), Εργαστήρια (Workshops), Λεξικά / λίστες όρων 

(Glossaries), Εργαλεία συζήτησης (Chats), Πακέτα SCORM, Ομάδες συζητήσεων 

(Forums), Wikis, Έρευνες (Surveys) κλπ.  

Β) Πόροι (Resources), ειδικότερα Βιβλία (Books), Φάκελοι (Folders), Υπερσύνδε-

σμοι διευθύνσεων ιστοσελίδων (URLs), Ετικέτες (Labels) κλπ.  

Οι ενότητες (Blocks) που μας παρέχονται είναι επίσης χρήσιμα εργαλεία για την πα-

ρακολούθηση και τη διαχείριση των μαθημάτων,  ειδικότερα Αναζήτηση στις ομά-

δες συζήτησης (Search forums), Δραστηριότητες (Activities), Επικείμενα Γεγονότα 

(Upcoming events), Ημερολόγιο (Calendar), Μαθήματα (Courses), Διαχείριση 

(Administration), Μηνύματα (Messages), Τελευταία νέα (Latest news), Πρόσφατη 

δραστηριότητα (Recent activity), Συνδεδεμένοι Χρήστες (Online users) κλπ.  

Ειδικότερα ως προς τα Μαθήματα (Lessons), ο μαθητής μπορεί να δει την παρουσία-

ση του μαθήματος σε τμήματα. Κάθε τμήμα μπορεί να έχει μια ερώτηση και ανάλογα 

με την απάντηση που θα επιλέξει ο μαθητής να τον οδηγεί σε διαφορετικό τμήμα του 

μαθήματος. Η παρουσίαση του μαθήματος γίνεται με ευέλικτο τρόπο ώστε να προκα-

λεί το ενδιαφέρον.  

Τα Κουίζ (Quiz) μπορούν να έχουν διάφορες μορφές ερωτήσεων όπως ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Οι ε-

ρωτήσεις φυλάσσονται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και μπορούν να 

ξαναχρησιμοποιηθούν στο ίδιο μάθημα ή σε άλλα μαθήματα. Τα κουίζ επιτρέπουν τις 
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πολλαπλές προσπάθειες. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει αν θα πάρει βοήθεια ή αν θα 

δει τη σωστή απάντηση.  

Οι Αναθέσεις εργασίας (Assignments) δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να κα-

θορίσει μια εργασία η οποία απαιτεί από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα αρχείο 

και να το υποβάλουν «φορτώνοντάς» το στη σελίδα. 

Τα εργαστήρια (Workshops) επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις 

μεταξύ τους εργασίες ή να αξιολογήσουν δείγματα εργασιών που τους έχουν δοθεί 

από τον εκπαιδευτή με πολλούς τρόπους.  

Τα εργαλεία συζήτησης (Chats) επιτρέπουν στο μαθητή να πραγματοποιήσει απευ-

θείας επικοινωνία πραγματικού χρόνου με τους άλλους συμμετέχοντες σε ένα μάθη-

μα. Είναι δυνατή η ύπαρξη πολλαπλών chats με διαφορετικό θέμα σε κάθε μάθημα.  

Τα πακέτα SCORM (Shareable Content Object Reference Model) είναι σύνολα περιε-

χομένων στο διαδίκτυο που ακολουθούν ένα σύστημα χρήσης μαθησιακού περιεχο-

μένου με κοινό τεχνικό πλαίσιο. Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν συνήθως ιστοσελί-

δες, γραφικά, προγράμματα Javascript, παρουσιάσεις και οτιδήποτε λειτουργεί σε έ-

ναν web browser. Μπορεί κανείς να φτιάξει ένα πακέτο SCORM χρησιμοποιώντας το 

πακέτο CourseLab, το οποίο κάνει εξαγωγή περιεχομένου σε μορφή SCORM, ενώ 

έχει δομή που μοιάζει στο PowerPoint. Η δραστηριότητα SCORM επιτρέπει την εύ-

κολη “φόρτωση” ενός πακέτου SCORM ώστε να καταστεί τμήμα των μαθημάτων.  

Οι Ομάδες συζητήσεων (Forums) είναι από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες, εφό-

σον μέσω αυτών πραγματοποιούνται οι περισσότερες συζητήσεις. Οι ομάδες συζητή-

σεων μπορούν να δομηθούν με διάφορους τρόπους. Τα μηνύματα μπορούν να εμφα-

νιστούν με ποικιλία μορφών και μπορούν να περιέχουν συνημμένα. Με τη συνδρομή 

σε μια ομάδα συζητήσεων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αντίγραφα κάθε νέου μηνύ-

ματος στο email τους.  

Τα Wikis επιτρέπουν τη συλλογική ή ατομική συγγραφή και επεξεργασία αρχείων, 

ιστοσελίδων κλπ χρησιμοποιώντας έναν web browser. Τα Wikis μπορεί να είναι συ-

νεργατικά, με τη δυνατότητα όλοι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν δυνατότητα συγγραφής 

και επεξεργασίας ή ατομικά, όπου ο καθένας έχει το δικό του Wiki, το οποίο μόνο 

εκείνος μπορεί να επεξεργαστεί. 

Τα Βιβλία (Books) αποτελούν ένα εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται σε πολλα-

πλές σελίδες. Είναι σαν να διαβάζει κανείς ένα βιβλίο στο διαδίκτυο. Το βιβλίο μπο-

ρεί να χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. Οι μαθητές μπορούν μόνο να δουν το 

βιβλίο και δεν μπορούν να επέμβουν στην δημιουργία του.  

Μέσω των υπερσυνδέσμων διευθύνσεων ιστοσελίδων (URLs) μπορεί ένας εκπαιδευ-

τής να παρέχει ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα ως ένα μαθησιακό πόρο. Η διεύθυν-

ση μιας οποιασδήποτε ιστοσελίδας μπορεί να εισαχθεί με Αντιγραφή και Επικόλλη-

ση, επίσης μπορεί να εισαχθεί υπερσύνδεσμος σε οποιοδήποτε αρχείο (έγγραφο ή ει-
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κόνα) το οποίο είναι διαθέσιμο online. Υπάρχει μια ποικιλία επιλογών παρουσίασης 

για τους υπερσυνδέσμους διευθύνσεων, όπως να περιέχεται/προβάλλεται μέσα στο 

αρχικό παράθυρο (embedded) ή να ανοίγει σε νέο παράθυρο (opening in a new 

window).  

Παράδειγμα ψηφιακού σεναρίου διδασκαλίας στη Moodle  

Παρακάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα ψηφιακού σεναρίου διδασκαλίας το οποίο 

αφορά την ενότητα «Τριγωνομετρικές συναρτήσεις» για τη Β΄ Λυκείου και έχει α-

ναρτηθεί στη Moodle της Gnomio: https://korresstem.gnomio.com/.  

Το ψηφιακό αυτό σενάριο διδασκαλίας επιτρέπει την παρακολούθηση μαθημάτων 

από τους μαθητές ως guest/επισκέπτες χωρίς log in, δεν τους δίνει όμως με τον τρόπο 

αυτό πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες του μαθήματος. Επιτρέ-

πει επίσης την αυτοεγγραφή (self–enrollment) σε μαθήματα για τους εγγεγραμμένους 

χρήστες στην  πλατφόρμα, δίνοντας πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και δραστη-

ριότητες του μαθήματος. 

 
Εικόνα 1: Πρώτη φάση ψηφιακού σεναρίου: Σύνδεση με την πραγματικότητα / Θεωρία 

τριγωνομετρικών συναρτήσεων  
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Εικόνα 2: Δεύτερη φάση ψηφιακού σεναρίου: Δυναμικές αναπαραστάσεις για τις 

τριγωνομετρικές συναρτήσεις  

 
Εικόνα 3: Τρίτη φάση ψηφιακού σεναρίου: Ομάδα συζήτησης σχετικά με τις 

τριγωνομετρικές συναρτήσεις 
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Εικόνα 4: Σύνδεση με την πραγματικότητα / Θεωρία τριγωνομετρικών συναρτήσεων: 

Πρόβλημα για την προσαρμογή τριγωνομετρικής συνάρτησης σε μετρήσεις 

θερμοκρασιών 

 
Εικόνα 5: Σύνδεση με την πραγματικότητα / Θεωρία τριγωνομετρικών συναρτήσεων: 

Ερωτήσεις και κουίζ διαφόρων τύπων στη θεωρία των τριγωνομετρικών συναρτήσεων  
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Εικόνα 6: Δυναμικές αναπαραστάσεις για τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις σε φύλλα 

εργασίας στο Geogebra (ανεβασμένα στο Geogebra Tube) 

 
Εικόνα 7: Ομάδα συζήτησης (Forum) σχετικά με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις 
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Ψηφιακός Γραμματισμός στην Προσχολική εκπαίδευση. Ανάπτυξη της ικανότη-

τας διαχείρισης των ψηφιακών πολυτροπικών κειμένων. 

Τσαγγάρη Χρυσούλα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Διδάκτορας Παιδαγωγικής 

chtsangar@ppp.uoa.gr 

Περίληψη 

Τα ψηφιακά πολυτροπικά κείμενα (εκπαιδευτικές εφαρμογές και λογισμικά) συνέβα-

λαν σε μεγάλο βαθμό στην αλλαγή του τρόπου αναπαράστασης και μετάδοσης της 

γνώσης και της πληροφορίας. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές, κυρίως μέσω του υπολο-

γιστή, παρέχουν τη δυνατότητα συνύπαρξης και συνδυασμού πολλών και διαφορετι-

κών τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας, όπως η εικόνα, ο ήχος, το κείμενο και 

η κίνηση, ο χειρισμός των οποίων προϋποθέτει υψηλά επίπεδα πολυτροπικής ικανό-

τητας τόσο από την πλευρά του αναγνώστη/χρήστη όσο και από την πλευρά του συγ-

γραφέα/σχεδιαστή (Kress, 1998). Βασικό μέλημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανα-

δεικνύεται η αναγκαιότητα βελτίωσης των  επικοινωνιακών ικανοτήτων και η  μετά-

δοση ψηφιακού γραμματισμού στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.  

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακός γραμματισμός, ψηφιακά πολυτροπικά κείμενα, προσχολι-

κή εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η ένταξη και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία επέφερε αλλαγές αφενός στη μορφή, στον τρόπο παραγω-

γής, πρόσβασης και διαχείρισης των κειμένων συγκριτικά με ορισμένα συμβατικά 

μέσα όπως το βιβλίο (βλ. ενδεικτικά Sutherland, 1997) και αφετέρου στις πρακτικές 

γραμματισμού που αφορούν στον τρόπο χρήσης, επεξεργασίας και παραγωγής της 

γλώσσας, γραπτής και οπτικής (Jones, 2007).  

Οι συγκεκριμένες αλλαγές έχουν συντελέσει στη μεταβολή των αντιλήψεων σχετικά 

με τη διαδικασία της ανάγνωσης και της γραφής καθώς και με το τελικό προϊόν, το 

μέσο και τα απαραίτητα εργαλεία (Markel, 1998). Συνεπώς, η πρόκληση που αντιμε-

τωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα στις σημερινές συνθήκες είναι η απόκτηση ψηφια-

κού γραμματισμού από το σύνολο των μαθητών, γεγονός που προϋποθέτει την κατοχή 

ικανοτήτων αποτελεσματικού χειρισμού της πολλαπλότητας των μέσων, την ανάπτυ-

ξη νέων αξιολογικών κριτηρίων και στρατηγικών κατανόησης  της διαφορετικότητας 

του κειμένου, καθώς και τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης του τρόπου της ενοποιη-

μένης λειτουργίας των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας 

(Sorapure et al 1998·  Williams, 2001a). 

Η ανάδειξη της δομής, της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών που διέπουν τα πο-

λυμεσικά κείμενα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εντοπισμό και την ερμηνεία των 

πολύπλοκων σχέσεων αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται ανάμεσα στο συγγραφέ-
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α/σχεδιαστή, στο μέσο και στον αναγνώστη/χρήστη. Όπως υπογραμμίζει ο Lemke 

(1998), τα πολυτροπικά, σε αντίθεση με τα γραμμικά, κείμενα χαρακτηρίζονται από 

μια συνδυαστική σημειωτική αρχή που επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό του συνόλου 

των πιθανών νοημάτων που μπορούν να εξαχθούν. Ειδικότερα για την περίπτωση των 

πολυμεσικών κειμένων μπορούμε να υιοθετήσουμε την άποψη της Snyder (1998) πως 

η  υπόσταση τους καθορίζεται εν μέρει από τον συγγραφέα/σχεδιαστή που δημιούρ-

γησε τους συνδέσμους και εν μέρει από τους αναγνώστες/χρήστες που επιλέγουν τις 

διαδρομές που θα ακολουθήσουν. 

Συνεπώς, η ανάγνωση και η κατανόηση ενός πολυμεσικού κειμένου αποτελεί πλέον 

μια πολύπλοκη διαδικασία και προϋποθέτει από την πλευρά του χρήστη/αναγνώστη 

ικανότητες αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης της γνώσης. Το εύρος των επιλογών 

και η ποικιλία των συνδυασμών που βρίσκονται στη διάθεση των αναγνωστών, επι-

τρέπει τη σύνθεση διαφορετικών αλλά σχετισμένων τρόπων αναπαράστασης της 

πληροφορίας (Williams, 2001b) γεγονός που αυξάνει την ικανότητα του χρήστη να 

κατανοήσει περισσότερα ή καινούργια είδη νοημάτων που δεν είναι δυνατόν να εν-

νοηθούν με διαφορετικό τρόπο.  

 

Μεθοδολογικές επισημάνσεις 

Σε αυτά τα πλαίσια, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη μιας προσέγγισης και των αντί-

στοιχων μεθοδολογικών εργαλείων, που θα αντιμετωπίζουν με ενοποιημένο τρόπο τα 

ακουστικά, οπτικά και λεκτικά συμβολικά συστήματα ενώ ταυτόχρονα θα ερμηνεύ-

ουν τη διαδικασία ανάγνωσης και κατανόησης ενός κειμένου ως πολυμεσικού φαινο-

μένου. Η διαμόρφωση της συγκεκριμένης προσέγγισης αποτελεί αντικείμενο διεπι-

στημονικής συμβολής αφού η διαφορετικότητα των τρόπων αναπαράστασης της 

γνώσης, η συνθετότητα του περιεχομένου και της μορφής του προϊόντος αποτελούν 

πεδίο έρευνας ποικίλων επιστημονικών χώρων για διαφορετικούς σκοπούς. 

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η ανάλυση ενός ψηφιακού πολυτροπικού κειμένου με 

στόχο την ανάδειξη ορισμένων πτυχών που συνθέτουν τη μορφή, τη λειτουργία και 

τη δομή του. Nα σημειωθεί πως παρόμοιες προσπάθειες είναι ελάχιστες, ανάμεσά 

τους και αυτή των Zammit & Callow 1999 που επιχείρησαν μια κειμενική και οπτική 

συγκριτική ανάλυση, περιεχομένου και δομής, δυο πολυμεσικών κειμένων.  

Οι Kress & Van Leeuwen 1996, ασχολήθηκαν κυρίως με τον οπτικό γραμματισμό η 

σημαντικότητα του οποίου έγκειται στην ικανότητα αποκωδικοποίησης των εικόνων 

και κατανόησης του αναπόσπαστου τρόπου λειτουργίας τους στη συγκρότηση των 

επιχειρημάτων και στη μεταφορά του μηνύματος. Ταυτόχρονα, στηριζόμενοι στη θε-

ωρία του Halliday (βλ. ενδεικτικά Halliday, 1999· Λύκου, 2000) ανέπτυξαν μια 

Γραμματική, ένα μεθοδολογικό εργαλείο οπτικής ανάλυσης, με το οποίο περιγράφουν 

τον τρόπο που η διαφορετική χρήση/τοποθέτηση των εικόνων, χρωμάτων κλπ συστα-

τικών στοιχείων ενός παραδοσιακού κειμένου επηρεάζει τη διαδικασία εξαγωγής νο-
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ήματος (βλ. κεφάλαιο ανάλυσης διάσταση πάνω/κάτω, δεξιά/αριστερά). Θεωρούν 

πως τα κοινωνικά νοήματα που πραγματώνονται μέσω της γλωσσικής και οπτικής 

επικοινωνίας αναπαρίστανται διαφορετικά αφού ο κάθε κώδικας, γλωσσικός και ο-

πτικός,  έχει συγκεκριμένες εκφραστικές δυνατότητες και περιορισμούς.  Κάποιες 

φορές ο συνδυασμός και των δύο τρόπων αναπαράστασης θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτελεσματική μεταφορά νοήματος αφού ορισμένα πράγματα 

δεν μπορούν να ειπωθούν μόνο λεκτικά ή μόνο οπτικά.  

Η συγγραφή πολυμεσικών κειμένων επέφερε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ανα-

παρίσταται το περιεχόμενο του κειμένου (αναπαραστατική λειτουργία), στις αμοιβαί-

ες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στον συγγραφέα/σχεδιαστή, στον χρή-

στη/αναγνώστη και στα αντικείμενα που αναπαρίστανται (διαπροσωπική λειτουργία) 

και τέλος, στη μορφή του κειμένου, δηλαδή στον τρόπο οργάνωσης των στοιχείων 

που συνθέτουν το κείμενο (κειμενική λειτουργία). Οι επιλογές των κειμενικών, οπτι-

κών και ακουστικών στοιχείων καθώς και ο τρόπος που τοποθετούνται ώστε να κα-

τασκευαστεί συγκεκριμένο νόημα, δεν μπορούν να ερμηνευθούν ανεξάρτητα από την 

ιδεολογία του συγγραφέα/σχεδιαστή. Συνεπώς, ο χρήστης/αναγνώστης επηρεάζεται 

είτε άμεσα είτε έμμεσα από τον τρόπο που ο σχεδιαστής επιλέγει να αναπαραστήσει 

την αντίληψη που έχει για την πραγματικότητα μέσα από ένα πολυμεσικό κείμενο.  

Η ενσωμάτωση όμως του ήχου ως βασικού συστατικού στοιχείου των πολυμεσικών 

κειμένων προκάλεσε ορισμένα ρητορικά προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με την 

ανάλυση και την ερμηνεία των νέου τύπου κειμένων. Η ενοποίηση ηχητικών, οπτικών 

και κειμενικών στοιχείων, συνέβαλε στην ανάδυση της έννοιας του ψηφιακού γραμ-

ματισμού, ο οποίος περικλείει ικανότητες που σχετίζονται με τον οπτικό γραμματι-

σμό, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει και δεξιότητες που αφορούν στην κατανόηση του 

βαθμού συμβολής του ήχου στη συγκρότηση ψηφιακής επιχειρηματολογίας. Η κριτι-

κή διαπραγμάτευση της πληροφορίας που μεταφέρεται μέσω της νέας μορφής κειμέ-

νων, απαιτεί όχι μόνο γνώσεις χειρισμού των ψηφιακών μέσων αλλά και γνώσεις που 

άπτονται του τρόπου που συγκροτείται ο λόγος των συγκεκριμένων κειμένων.  

Ανάλυση 

Οι τρεις σελίδες/οθόνες (screens) που θα αποτελέσουν το αντικείμενο ανάλυσης προ-

έρχονται από την εκπαιδευτική εφαρμογή “Αερόστατο” (www.mikrapaidia.gr). Η 

πρώτη είναι η αρχική οθόνη του προγράμματος (Εικόνα 1), με την οποία ο χρήστης 

έρχεται πιο συχνά σε επαφή, ενώ οι άλλες δύο παρέχουν πληροφορίες για ένα συγκε-

κριμένο θέμα (Εικόνα 2 και 3). Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και στην εκπαιδευτική διαδικασία με την ίδια ευκολία. Αυ-

τοπροβάλλεται ως “Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για τα 

μικρά παιδιά”. Το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται αποτελείται από παιδιά 

ηλικίας 4 - 7 ετών (www.mikrapaidia.gr/toergo). 

Η ανάλυση του υλικού οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθούν οι τροπο-

ποιήσεις που υπέστησαν τα παραδοσιακά κείμενα με τον ερχομό των τεχνολογιών της 
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πληροφορίας και της επικοινωνίας και αντανακλώνται σε τρία επίπεδα: στην παρά-

σταση του περιεχομένου (αναπαραστατική λειτουργία)· στις σχέσεις αλληλεπίδρασης 

που αναπτύσσονται ανάμεσα στον συγγραφέα/σχεδιαστή, στους χρήστες/αναγνώστες 

και στα αντικείμενα που αναπαρίστανται (διαπροσωπική λειτουργία)· τέλος, στον 

τρόπο οργάνωσης και τοποθέτησης των στοιχείων που συνθέτουν το κείμενο (κειμε-

νική λειτουργία).  

Aναπαραστατική λειτουργία. Σύμφωνα με τους Kress & Van Leeuwen (1996), οι δο-

μές οπτικής αναπαράστασης μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως αφηγηματικές, όπου 

παρουσιάζονται εκτυλισσόμενες πράξεις και γεγονότα, διαδικασίες αλλαγής και πα-

ροδικές ρυθμίσεις του χώρου, είτε ως εννοιολογικές, όπου αναπαρίστανται οι συμμε-

τέχοντες με πιο γενικεύσιμους και λίγο πολύ σταθερούς στο χρόνο όρους. Με τον όρο 

συμμετέχοντες εννοούνται όσοι εμπλέκονται σε κάθε σημειωτική πράξη και διακρί-

νονται σε αυτούς που αλληλεπιδρούν (interactive participants) και σε αυτούς που α-

ναπαρίστανται (represented participants). Οι πρώτοι αντιστοιχούν στους χρή-

στες/αναγνώστες και στους σχεδιαστές/συγγραφείς οι οποίοι συμμετέχουν στην πρά-

ξη της επικοινωνίας, γράφουν, διαβάζουν, μιλάνε, ακούνε, φτιάχνουν εικόνες ή τις 

βλέπουν, ενώ οι δεύτεροι αποτελούν το αντικείμενο της επικοινωνίας (Kress & Van 

Leewen, 1996).  

Η δομή της οπτικής αναπαράστασης που διέπει όχι μόνο την αρχική οθόνη της εφαρ-

μογής αλλά όλο το πρόγραμμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως αμιγώς εννοιολογική. 

Σύμφωνα με το ίδιο πάντα μοντέλο ανάλυσης που υιοθετήθηκε, οι εννοιολογικές δο-

μές διακρίνονται σε ταξινομικές, συμβολικές και αναλυτικές. Στην περίπτωση της 

συγκεκριμένης εφαρμογής το κυρίαρχο στοιχείο είναι η ταξινομική δομή που διέπει 

τις σχέσεις ανάμεσα στους αναπαριστώμενους συμμετέχοντες με κάποιου είδους –

φανερή ή συγκαλυμμένη– ταξινομική σχέση, όπου κάποιοι παίζουν το ρόλο του υπε-

ρώνυμου, της θεματικής κατηγορίας, (superordinate) και κάποιοι άλλοι του υπώνυ-

μου, της υποκατηγορίας, (subordinate).  

Στην αρχική οθόνη (εικ. 1), οι σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες χαρακτηρίζο-

νται από μια συγκαλυμμένη ταξινόμηση (covert taxonomy), αφού απουσιάζει το υπε-

ρώνυμο ενώ το σύνολο των αναπαριστώμενων συμμετεχόντων λειτουργούν ως υπώ-

νυμα που κατανέμονται συμμετρικά στην οθόνη. 
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Εικόνα 1. Αρχική σελίδα της εφαρμογής Αερόστατο 

 Ο ομοιόμορφος αυτός τρόπος κατανομής επιτρέπει στον αναγνώστη να συμπεράνει 

πως τα υπώνυμα αποτελούν τα περιεχόμενα, τις θεματικές κατηγορίες, της εφαρμο-

γής. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, όμως, οι σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες δια-

κρίνονται από μια φανερού τύπου ταξινόμηση (overt taxonomy), μια αλυσιδωτή σχέση 

όπου τα υπερώνυμα μπορεί να λειτουργούν και ως υπώνυμα. Για παράδειγμα,  η κα-

τηγορία «Περιβάλλον» (εικ.3) είναι υπερώνυμο σε σχέση με τα  «Φυτά - ζώα» και 

«Ανακύκλωση - Εξοικονόμηση ενέργειας», αλλά υπώνυμο σε σχέση με την κατηγο-

ρία «Ανακαλύπτω τον κόσμο».     

Aντίθετα, στις σελίδες/οθόνες πληροφορίας (εικ. 2 και 3) η ταξινόμηση δεν είναι φα-

νερή, αλλά γίνεται αντιληπτή μέσω ενός συνδυασμού κειμενικών και οπτικών στοι-

χείων. Ειδικότερα, ο χρήστης/αναγνώστης προσδιορίζει τη θέση του αναπαριστώμε-

νου συμμετέχοντος μέσα στο κείμενο αφενός από τον τίτλο της οθόνης (μαθηματικά, 

επίπεδο 1,) και το περιεχόμενό της, αφετέρου από τον βοηθό κάθε ενότητας, ο οποίος 

περιγράφει τον ρόλο του. 

Διαπροσωπική λειτουργία: Παρόμοιες τροποποιήσεις σε σχέση με τα παραδοσιακά 

γραμμικά κείμενα μπορούμε να διαπιστώσουμε και στο επίπεδο της διαπροσωπικής 

λειτουργίας, η οποία αφορά τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες.  

H αλληλεπίδραση  εντοπίζεται στην ποικιλία των συνδυασμών που προκύπτουν από 

τις συσχετίσεις των διαφορετικών στοιχείων που συνθέτουν το κείμενο, στον τρόπο 

δηλαδή που οι αναπαριστώμενοι συμμετέχοντες σχετίζονται μεταξύ τους. Σε ένα δεύ-

τερο επίπεδο, εντοπίζεται στον τρόπο που οι χρήστες/αναγνώστες και οι σχεδια-

στές/συγγραφείς (αλληλεπιδρώντες συμμετέχοντες) επικοινωνούν μεταξύ τους. Σε 

ένα τρίτο και πιο πολύπλοκο επίπεδο, η αλληλεπίδραση αναπτύσσεται ανάμεσα στη 

συνθετική δομή, στους χρήστες και στους σχεδιαστές, στον τρόπο δηλαδή που οι δύο 
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τελευταίοι αντιμετωπίζουν τα στοιχεία της συνθετικής δομής και προβαίνουν στην 

εξαγωγή και κατασκευή νοήματος αντίστοιχα (Kress & Van Leewen 1996).  

Στην προκειμένη περίπτωση και στις δύο οθόνες πληροφορίας η λειτουργία των εικό-

νων ενισχύει την κατανόηση των εννοιών που προβάλλονται στο κείμενο. Ειδικότερα, 

οι εικόνες των πέντε επιπέδων (εικ.2) βρίσκονται σε αντιστοιχία με το περιεχόμενο 

του κειμένου και απεικονίζουν τη βασική ιδέα που πραγματεύεται ο συγγραφέ-

ας/σχεδιαστής. Σύμφωνα με τη διάκριση που επιχειρούν οι Wepner & Cotter (2002), 

οι εικόνες πληροφοριών μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως οργανικές,  (organic) 

είτε ως συμπληρωματικές (supplemental) είτε ως μη συναφείς (irrelevant), επισημαί-

νοντας ότι η χρήση των δύο πρώτων στα εκπαιδευτικά λογισμικά συμβάλλουν σημα-

ντικά στις πρακτικές νοηματοδότησης των αποδεκτών.  

 

Εικόνα 2. Οθόνη πληροφορίας 

Εκτός από τα εικονικά στοιχεία,  ο συγγραφέας/σχεδιαστής ενσωματώνει στο κείμενο 

και το στοιχείο του ήχου (φωνή των βοηθών κάθε θεματικής κατηγορίας)  επιχειρώ-

ντας να καταστήσει πιο αποτελεσματική τη διαδικασία πρόσληψης και επεξεργασίας 

της πληροφορίας στον αναγνώστη.  

1716

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

Εικόνα 3. Οθόνη πληροφορίας 

 

Η λειτουργία του ήχου στα πολυμεσικά ψηφιακά κείμενα συμβάλλει αφενός στον κα-

λύτερο προσανατολισμό του αναγνώστη μέσα στο κείμενο (π.χ ηχητικά εφέ που ενη-

μερώνουν το χρήστη για λανθασμένες ενέργειες κ.ά) και, αφετέρου, προσδίδει μια 

αίσθηση ρεαλισμού στην αναπαράσταση της πληροφορίας όταν ο ήχος ανταποκρίνε-

ται στο περιεχόμενο που απεικονίζεται (π.χ ήχοι των ζώων). Το αποτέλεσμα του συν-

δυασμού αυτών των στοιχείων τείνει να προσομοιάζει στη διαδικασία μέσω της οποί-

ας οι άνθρωποι συγκροτούν την άμεση εμπειρικά γνώση. 

Τα τροποποιητικά αποτελέσματα της αναπαραστατικής και της διαπροσωπικής λει-

τουργίας συμπληρώνονται με την τροποποιητική διαδικασία που υπέστη η κειμενική 

λειτουργία. Ένα σημαντικό στοιχείο της  τροποποιητικής διαδικασία που υπέστη η 

κειμενική λειτουργία εντοπίζεται στον τρόπο που τοποθετούνται τα στοιχεία που 

συνθέτουν το κείμενο και στα επίπεδα που δομείται η πληροφορία. Το  πρώτο επίπε-

δο σχετίζεται με τη διάσταση δεξιά/αριστερά, ενώ το δεύτερο με τη διάσταση πά-

νω/κάτω. Σύμφωνα με τους Kress & Van Leeuwen (1996) σε μια σελίδα ή οθόνη τα 

στοιχεία που τοποθετούνται στην αριστερή πλευρά θεωρούνται πληροφοριακά  δεδο-

μένα  (given) για τον αναγνώστη (βοηθός που μιλάει), ενώ στη δεξιά πλευρά τοποθε-

τούνται τα στοιχεία που θεωρούνται νέα (new) και έχουν μεγάλη πληροφοριακή 

σπουδαιότητα. Τα στοιχεία που βρίσκονται στο πάνω μέρος της σελίδας μπορεί να 

χαρακτηριστούν ως ιδεατά (ideal), αφού αναπαριστούν μια πιο γενικευμένη και αφη-

ρημένη ουσία της πληροφορίας, ενώ τα στοιχεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος της 

οθόνης μπορεί να χαρακτηριστούν ως πραγματικά (real), αφού αναπαριστούν πιο συ-

γκεκριμένες πληροφορίες για ένα θέμα  

Η γραμμή μενού, η οποία παρέχει στους χρήστες/αναγνώστες τη δυνατότητα πλοήγη-

σης μέσα στην εφαρμογή και πρόσβασης στην πληροφορία, βρίσκεται στην πάνω 

1717

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



πλευρά της οθόνης και μπορεί να θεωρηθεί ιδεατή – γενικευμένη πληροφορία– σε 

σχέση με την εικόνα και το κείμενο που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης και 

αποτελούν συγκεκριμένες, πραγματικές, πληροφορίες για τις θεματικές κατηγορίες. 

Συμπεράσματα 

Ορισμένες εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας άλλαξαν 

τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και αντιλαμβάνονται τη γνώση. Η 

πολυπλοκότητα της νέας μορφής κειμένων επέφερε αλλαγές στην οργάνωση και στη 

μετάδοση της πληροφορίας, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα ανάπτυξης, 

τόσο από πλευράς αναγνωστών όσο και από πλευράς συγγραφέων, άλλου είδους δε-

ξιοτήτων που θα τους προσδώσουν την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης της 

πολλαπλότητας των μέσων αναπαράστασης της πληροφορίας. 

 Η ενσωμάτωση κειμενικών, οπτικών και ακουστικών στοιχείων σε ένα ενιαίο μέσο 

και ο ενοποιημένος τρόπος λειτουργίας τους στη συγκρότηση του λόγου επιχειρημά-

των προϋποθέτει αφενός την κατανόηση  της δομής και λειτουργίας των κειμένων, 

όπως αυτή αντανακλάται μέσα από τη σύνθεση των συμμετεχόντων που αναπαρίστα-

νται, και, αφετέρου, ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων που αφορούν στο χειρισμό των 

ψηφιακών μέσων. Η έλλειψη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων καθιστά δυσχερή την 

πρόσβαση στη γνώση, ενώ ταυτόχρονα συντελεί στη διαμόρφωση ψηφιακά μη εγ-

γράμματων ανθρώπων.  

Στη σύντομη ανάλυση έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν ορισμένες υποθέσεις σχετι-

κά με τη συμβολή των πολυμεσικών εφαρμογών στη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας. Η εννοιολογική οργάνωση της 

γνώσης (αναπαραστατική λειτουργία) επιτρέπει στους χρήστες/αναγνώστες, σε ένα 

πρώτο επίπεδο, να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις άμεσες και έμμεσες σχέσεις 

που υπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες, ενώ σε ένα δεύτερο, να δημιουργούν νέες σχέ-

σεις ανάμεσα σε σχετισμένες έννοιες γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανα-

λυτικής και συνθετικής τους ικανότητας. Η αλληλεπιδραστική φύση των πολυμεσι-

κών κειμένων (διαπροσωπική λειτουργία) παρέχει στους χρήστες/αναγνώστες τη δυ-

νατότητα της ενεργής συμμετοχής στην οικοδόμηση της γνώσης. Η εννοιολογική ορ-

γάνωση της γνώσης όταν ενισχύεται με κείμενα που εμπεριέχουν διαφορετικούς κώ-

δικες, όπως εικόνες, ήχους, βίντεο, κίνηση κ.α, καθιστά τον αναγνώστη όχι απλό πα-

ρατηρητή όπως στα παραδοσιακά κείμενα αλλά ενεργητικό χρήστη. Ειδικότερα, ο 

χρήστης όταν ακολουθεί ένα πληροφοριακό μονοπάτι, η επιλογή του οποίου γίνεται 

σύμφωνα με τις προσωπικές μαθησιακές του ανάγκες, έρχεται αντιμέτωπος, αλληλε-

πιδρά, με μια μεγάλη ποικιλία συνδυασμών των στοιχείων που προαναφέρθηκαν. Η 

συγκεκριμένη, όμως, διαδικασία αποκωδικοποίησης της ενοποιημένης λειτουργίας 

των διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας (κειμενική λειτουργία) 

απαιτεί από τον αναγνώστη την υιοθέτηση νέων στρατηγικών ανάγνωσης και εξαγω-

γής νοήματος, που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη ενός προσωπικού ρυθμού 

μάθησης.  
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Περίληψη 
 

Η ανάγκη για ενσωμάτωση βιωματικών δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία οδή-
γησε στην αναζήτηση μέσων που θα προέτρεπαν τους μαθητές, μέσω της ενεργητικής 
συμμετοχής, να δημιουργήσουν. Με αυτή τη λογική, αποφασίστηκε η έκδοση μαθη-
τικής πολιτιστικής εφημερίδας. Η  ιδέα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το 
σχολικό έτος 2015-2016, με μαθητές της Γ΄ τάξης  Γυμνασίου. Βασική επιδίωξη ήταν 
οι μαθητές να εμπλακούν δημιουργικά στην έκδοση σχολικού εντύπου και να προβά-
λουν τα πολιτιστικά ενδιαφέροντά τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μοιράστηκαν τις 
ιδέες τους και κατέληξαν στη θεματολογία που θα «κοσμούσε» το… ARιστοΤέχνημά 
τους! Υπό την καθοδήγηση των καθηγητών, συνέθεσαν εξειδικευμένες ομάδες εργα-
σίας, συνεργάστηκαν και, στο τέλος, παρουσίασαν ένα μαθητικό έντυπο πολιτιστικού 
χαρακτήρα. Η αξιολόγηση της προσπάθειας αυτής ανέδειξε τα θετικά αποτελέσματα 
της δράσης και την ανάγκη για χρήση παρόμοιων πρωτοβουλιών κατά την εκπαιδευ-
τική διαδικασία. 
 
Λέξεις – κλειδιά: σχολική εφημερίδα, ενεργητική μάθηση, πολιτισμός, νέες τεχνολο-
γίες 

 
Εισαγωγή 

 
Η απομάκρυνση από τον παραδοσιακά δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας οδήγησε 
στην ενσωμάτωση βιωματικών δράσεων και στη χρήση ομαδοσυνεργατικών δραστη-
ριοτήτων κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Πρακτικά, αρκετοί εκπαιδευτικοί εγκλωβί-
ζονται στην απέραντη ύλη του γνωστικού τους αντικειμένου και οδηγούνται σε έναν 
μονοδιάστατο τρόπο διδασκαλίας με αποτέλεσμα οι μαθητές να χάνουν κάθε ενδια-
φέρον για μάθηση. Η δημιουργία μαθητικής εφημερίδας αποσκοπεί στην ανάδειξη 
της δημιουργικότητας των μαθητών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων έκφρασης και ε-
πικοινωνίας (Βαλσαμίδου, 2010). Μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί σχεδιασμό και σα-
φή διατύπωση στόχων (Bloom & Krathwohl, 2000). Επίσης, είναι ανάγκη να στηρι-
χτεί σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που βασίζεται στην εφαρμογή συνεργατικών πρακτι-
κών που αναδεικνύουν την αυτενέργεια και την ελεύθερη έκφραση, καλλιεργώντας 
παράλληλα την αισθητική μέσα από την έρευνα και τη δημιουργία. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργα-
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στούν με φορείς, να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να πραγματοποιήσουν επισκέ-
ψεις, να οργανώσουν συνεντεύξεις και συναντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η μαθητική 
εφημερίδα αποτελεί ένα μέσο που συντελεί στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 
και καθιστά τους μαθητές του άξιους πρεσβευτές του. 

Θεωρητικό μέρος 

Η έκδοση της μαθητικής εφημερίδας στηρίχτηκε μεταξύ άλλων στη βάση της θεωρίας 
του Dewey (1982) που εστιάζει στη σπουδαιότητα της εμπειρικής δράσης και πράξης 
(learning by doing). Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, το σχολείο πρέπει να καλλιεργεί 
το κοινωνικό ένστικτο, το ερευνητικό ένστικτο και το ένστικτο της τέχνης. Η  αυτε-
νέργεια, η παρατήρηση από μέρους των μαθητών και ο ενεργητικός τους ρόλος είναι 
γόνιμα στοιχεία που εξυπηρετούν τους στόχους της μάθησης μέσα στον χώρο του 
σχολείου (Δεδούλη, 2002).  

Επιπρόσθετα, η δημιουργία μιας μαθητικής εφημερίδας εξυπηρετεί τους στόχους της 
επικοινωνιακής μάθησης. Η επικοινωνιακή μάθηση αποβλέπει στην κατανόηση και 
δημιουργική επεξεργασία ιδεών, θέσεων, αντιλήψεων των ατόμων που μας περιβάλ-
λουν. Αυτή η πορεία μάθησης εμπλέκει ένα σύνολο συναισθημάτων και αξιών και 
οξύνει την κριτική ικανότητα του ατόμου (Habermas, 1984). 

Ο αναπτυξιακός ψυχολόγος Howard Gardner διατύπωσε τη «Θεωρία Πολλαπλής 
Νοημοσύνης», μια θεωρία που αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο τόσο για τους εκπαι-
δευτικούς όσο και για τους γονείς (Γαρυφαλάκη, 2013). Ο Gardner (1993) υποστηρί-
ζει ότι υπάρχουν συνολικά εννέα αλληλοεξαρτώμενοι τύποι νοημοσύνης (γλωσσική, 
μουσική, λογικομαθηματική, χωρική, σωματοκιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπρο-
σωπική, νατουραλιστική και υπαρξιακή). Ο παιδαγωγός θα πρέπει να λαμβάνει υπό-
ψη του αυτές τις παραμέτρους και να παρέχει εξατομικευμένες επιλογές και εστια-
σμένη υποστήριξη κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Με βάση την παραπάνω λογική, 
κατά την πορεία δημιουργίας της εφημερίδας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπη-
ρέτηση των ατομικών αναγκών και προσδοκιών των συμμετεχόντων. 

Στην κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση του Vygotsky τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο 
μαθητής προσεγγίζει τη γνώση μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με το κοι-
νωνικό περιβάλλον, το οποίο καθίσταται παράγοντας μάθησης και γνωστικής ανά-
πτυξης. Σε αυτή τη διαδικασία κοινωνικής αλληλεπικοινωνίας απαραίτητη κρίνεται η 
συμβολή του εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 2000). Παράλληλα, μέρος της εποικο-
δομητικής θεωρίας του Vygotsky αποτέλεσε και η ομαδική διερεύνηση, κατά την ο-
ποία οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες και, χρησιμοποιώντας διαλογικές 
διαδικασίες, δημιουργούν ένα «προϊόν» που θα παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη 
(Slavin, 2003). 

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και στο περιβάλλον θεωρείται ιδιαίτερα σημα-
ντική κατά τη διεργασία της μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Illeris (2016) θεωρεί ότι η 
μάθηση είναι ανάγκη να προσεγγίζεται ολιστικά (βλ. Σχήμα 1). Με αυτή την έννοια 
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προτείνει τις τρεις διαστάσεις της μάθησης: το περιεχόμενο (το τι μαθαίνεται), την 
υποκίνηση (συναισθήματα, κίνητρα) και την αλληλεπίδραση (πλαίσιο κοινωνικού χα-
ρακτήρα). Αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε μαθησιακή 
διαδικασία. Τα νέα ερεθίσματα και οι καινούριες εμπειρίες συνδέονται αρμονικά με 
την προηγούμενη μάθηση και οδηγούν στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Οι 
παραπάνω θέσεις αποτέλεσαν ένα θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχτηκε η έκδο-
ση του μαθητικού εντύπου.  

 

Σχήμα 1: Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης (Illeris, 2016) 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η θεωρητική προσέγγιση του Mezirow σχετικά με τη 
μάθηση, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στον σχεδιασμό της δράσης, αφού αρκετοί 
συμμετέχοντες αντιμετώπιζαν με δυσπιστία και καχυποψία τη δημιουργία μαθητικού 
εντύπου πολιτιστικού χαρακτήρα. Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του 
Mezirow ερευνά τη διεργασία με την οποία μετασχηματίζονται τα πλαίσια αναφοράς 
που θεωρούνται δεδομένα, με σκοπό να τα καταστήσουμε πιο ανοιχτά και συναισθη-
ματικά έτοιμα για αλλαγή. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω του κριτικού στο-
χασμού και ενδυναμώνει την αυτοανάπτυξη και αυτοδιαχείριση του ατόμου, αφού 
ενθαρρύνει τη διερεύνηση όλων των στοιχείων ενός θέματος μέσα από ποικίλες οπτι-
κές (Mezirow, 2007).  

Τέλος, εφαρμόστηκε η ανακαλυπτική μέθοδος του Bruner σύμφωνα με την οποία μέ-
σω της διδακτικής διαμεσολάβησης επιτυγχάνεται η σταδιακή ανακάλυψη δομών και 
αρχών της γνώσης. Αυτό καθίσταται δυνατό μέσω της ανακάλυψης, του πειραματι-
σμού και της εξερεύνησης (Bruner, 1990· Ματσαγγούρας, 2000). 

Οι στόχοι του προγράμματος 

Η σαφήνεια των διδακτικών στόχων αποτελεί βασική προϋπόθεση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Οι διδακτικοί στόχοι είναι αναγκαίο να απορρέουν από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα (Ματσαγγούρας, 2000). Ειδικότερα, ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση μιας μαθητικής εφημερίδας απαιτούν τη διατύπωση εκπαιδευτικών 
στόχων που αφορούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και χρήση νέων τεχνολογιών 

1723

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 
 

(Krathwohl, 2002). Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία της πολιτιστικής μας εφη-
μερίδας ορίστηκαν οι παρακάτω διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι: 

Σε επίπεδο γνώσεων 

• Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο παραγωγής μαθητικού εντύπου πο-
λιτιστικού περιεχομένου. 
• Να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με την τυπογραφία και τον ρόλο 
του τύπου στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση. 
• Να αποκτήσουν γνώσεις σε  θέματα πολιτισμού. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων  

• Να συνεργαστούν ομαδικά, ώστε να καλλιεργήσουν συνεργατικές δεξιότητες και 
δεξιότητες επικοινωνίας. 
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής και ανεύρεσης πληροφοριών 
και να προβαίνουν στην κριτική αξιοποίησή τους. 
• Να έρθουν σε επαφή με την έρευνα πηγών μέσω συσχετισμών και συγκρίσεων  
προκειμένου να προσεγγίσουν τη γνώση. 
• Να σχεδιάζουν, να συντάσσουν και να τροποποιούν κείμενα πολυτροπικού χαρα-
κτήρα. 
• Να παράγουν και να ελέγχουν κείμενα γραπτού λόγου. 

Σε επίπεδο αξιών 

• Να εκτιμήσουν τη συνεισφορά του τύπου στην προβολή στοιχείων του πολιτι-
σμού.  
• Να υιοθετήσουν πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας. 
• Να καλλιεργηθεί η ελεύθερη έκφραση και η διακίνηση ιδεών. 
• Να ενθαρρυνθούν σωστές στάσεις και συμπεριφορές σε θέματα πολιτισμού. 

Σε επίπεδο χρήσης νέων τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.) 

• Να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ως εργαλείο δημιουργίας μαθητικού εντύ-
που. 
• Να εξασκηθούν στην παραγωγή κειμένου στον υπολογιστή και στη δημιουργία 
αρχείων υπολογιστικών φύλλων και παρουσίασης. 
 

Υλοποίηση του προγράμματος 

Ένα βασικό κίνητρο για την υλοποίηση του παρόντος πολιτιστικού προγράμματος 
ήταν το γεγονός ότι στο παρελθόν δεν υπήρξε παρόμοια προσπάθεια δημιουργίας 
σχολικής εφημερίδας στο συγκεκριμένο γυμνάσιο. Επιπρόσθετα, το σχολείο που επι-
λέχθηκε ήταν περιφερειακό και μάλιστα δυσπρόσιτο. Τη δράση ανέλαβε η Γ΄ τάξη 
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του Γυμνασίου, μία τάξη με ποικίλα χαρακτηριστικά. Ήταν ένα ανομοιογενές τμήμα 
όσον αφορά τα ενδιαφέροντα των παιδιών, καθώς και τον ρυθμό πρόσληψης, κατα-
νόησης και εμπέδωσης των πληροφοριών. Ο ρόλος των δύο υπευθύνων του προ-
γράμματος ήταν κατά κύριο λόγο καθοδηγητικός και συντονιστικός.  

Αρχικά, οι μαθητές καθοδηγήθηκαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας ομάδων εργασί-
ας. Πιο συγκεκριμένα, ορίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές θεματι-
κές ενότητες. Όπως συμβαίνει σε κάθε νέα προσπάθεια, η μεγαλύτερη δυσκολία για 
τους συμμετέχοντες ήταν να επιλέξουν ανάμεσα σε αρκετές ιδέες που προτάθηκαν 
λόγω των διαφορετικών ενδιαφερόντων τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές επέλεξαν τη 
θεματική ενότητα που τους ενδιέφερε και εντάχθηκαν σε αυτήν. Κατά τη διάρκεια 
της παραπάνω διαδικασίας επιδιώχθηκε από τους εκπαιδευτικούς οι ομάδες να έχουν 
μεικτό χαρακτήρα, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η συνεργασία. Η μέθοδος αυτή 
στηρίζεται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, συνδέει το σχολείο με τη ζωή 
και συντελεί στην ανάπτυξη τόσο του γνωστικού όσο και του συναισθηματικού τομέα 
των μαθητών (Κόπτσης, 2009). Ακολούθως, διαμορφώθηκαν ομάδες εργασίας με κα-
θήκοντα την έρευνα, τη συγγραφή, την ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων, τη μορ-
φοποίηση κειμένου. Παράλληλα, πρόεκυψαν δευτερεύουσες εργασίες, όπως η φωτο-
γράφηση αντικειμένων έρευνας και πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

Ένας επιπλέον προβληματισμός που προέκυψε αφορούσε την τελική μορφή της εφη-
μερίδας· θα ήταν έντυπη ή ηλεκτρονική; Και στις δύο περιπτώσεις το κυριότερο ε-
μπόδιο ήταν η έλλειψη υλικών και μέσων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών ε-
ξέφρασε την επιθυμία το προϊόν τους να είναι διαθέσιμο και στις δύο μορφές. Η τελι-
κή απόφαση επηρεάστηκε από το γεγονός ότι δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό 
στη σχολική μονάδα που θα μπορούσε να συνδράμει σε τεχνικά ζητήματα που αφο-
ρούσαν την παρουσία της εφημερίδας στο διαδίκτυο. Τελικά, αποφασίστηκε το εγχεί-
ρημα να παρουσιαστεί σε έντυπη μορφή και στην περίπτωση που θα επιλύονταν τα 
τεχνικά ζητήματα να δημοσιευθεί και σε ηλεκτρονική μορφή. Ένα βήμα πριν δοθεί το 
σήμα για την εκκίνηση της διαδικασίας αποφασίστηκε και ο τίτλος της εφημερίδας. 
Και το όνομα αυτής… 

 

Προτιμήθηκε από τους μαθητές να δημιουργηθούν μόνιμες στήλες. Άρθρα αυτών των 
στηλών θα δημοσιεύονταν σε κάθε τεύχος. Ορισμένες από αυτές ακολουθούν: 

Διαβάσαμε για εσάς… 

Εικόνα 1:  Ο τίτλος της εφημερίδας 
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Η υπεύθυνη ομάδα εργασίας έκανε κριτική σε νεανικά βιβλία. Η επιλογή των βιβλίων 
έγινε με την καθοδήγηση των υπευθύνων του προγράμματος. Σκοπός της δημιουργίας 
αυτής της στήλης ήταν η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και η ενίσχυση της κριτικής 
σκέψης των μαθητών. 

Συνέντευξη… σε 10 ερωτήσεις 

Μια δεύτερη ομάδα εργασίας ορίστηκε υπεύθυνη για τις συνεντεύξεις. Η ομάδα αυτή 
σχεδίασε αρχικά ένα ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια, αφού ηχογράφησε ολόκληρη 
τη συνέντευξη, την απομαγνητοφώνησε. Η ηχογράφηση έγινε με τη χρήση ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή και του λογισμικού ανοικτού κώδικά Audacity. Το τελικό κείμενο 
συντάχθηκε, έχοντας ως βασικό στόχο την ταξινόμηση και οργάνωση των δεδομένων 
του. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Η πρώτη 
συνέντευξη αφορούσε μια συγγραφέα που έχει συγγράψει βιβλίο τοπικής ιστορίας και 
η δεύτερη συνέντευξη είχε κεντρικό πρόσωπο γνωστό ηθοποιό με θεατρική δράση. 

Έρευνα… 

Οι μαθητές αποφάσισαν να αναδείξουν στο πρώτο τεύχος τις μουσικές προτιμήσεις 
των μαθητών του σχολείου, ενώ στο δεύτερο τεύχος, η έρευνα αφορούσε τα μουσεία, 
και εξέταζε τις απόψεις και τις στάσεις των μαθητών σχετικά με αυτά. Το ενδιαφέρον 
σε αυτή την ομάδα ήταν η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε μια διαδικασία ερευνη-
τικού χαρακτήρα. Η δημιουργία των ερωτηματολογίων, η διανομή τους, η συλλογή 
τους και η ανάλυση των δεδομένων ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Με την κατάλ-
ληλη καθοδήγηση από τους καθηγητές δημιουργήθηκαν πίνακες παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Excel της Mi-
crosoft. 

Το έκθεμα του μήνα… 

Οι μαθητές αυτής της ομάδας με αφορμή επισκέψεις σε πολιτιστικούς και εκθεσια-
κούς χώρους επέλεξαν να φωτογραφήσουν και να παρουσιάσουν ένα έκθεμα, με σκο-
πό να προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός μουσειακού αντικειμένου και 
ταυτόχρονα να αναδείξουν το μουσείο που το φιλοξενεί.  

Πάμε χορό;… Πάμε θέατρο;… Η ζωγραφική στη ζωή μας… 

Δημιουργήθηκαν στήλες από μαθητές-δημοσιογράφους που επέλεξαν να εκφραστούν 
μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες για τον χορό, το θέατρο και τη ζωγραφική. 
Χρησιμοποιώντας βιώματα από την καθημερινότητά τους, περιέγραψαν δραστηριό-
τητες και συμμετοχές τους σε θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. Επίσης, παρου-
σίασαν προσωπικούς πίνακες ζωγραφικής!  

Για να υποστηριχθούν οι παραπάνω δραστηριότητες γνωστικά και εμπειρικά, το τμή-
μα της Γ΄ τάξης Γυμνασίου πραγματοποίησε επισκέψεις. Η πρώτη έλαβε χώρα στο 
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστη-
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μίου όπου οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους της Σχολής και ενημερώθηκαν σχε-
τικά με την ιστορία της τυπογραφίας και τα σχετικά τυπογραφικά μηχανήματα που 
εκτίθενται εκεί. Η δεύτερη αφορούσε την παρακολούθηση μιας μουσικής παράστα-
σης-σεμιναρίου σχετικά με τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα για την οποία θα αρ-
θρογραφούσαν. 

Συμπεράσματα 

Η δημιουργία μιας μαθητικής εφημερίδας αποτελεί ένα εγχείρημα που προϋποθέτει 
συλλογικότητα, συνεργασία, υπευθυνότητα και ενεργητική συμμετοχή όλων των ε-
μπλεκομένων. Η παρούσα δράση βοήθησε τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και 
ευαισθησίες σε θέματα πολιτισμού. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν 
στον εντοπισμό, στην αναζήτηση και στην παρουσίαση πληροφοριών και καλλιέργη-
σαν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Το γεγονός ότι ήρθαν σε επαφή με τη 
διαδικασία δημιουργίας ενός εντύπου τους έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσουν ότι 
με την ελεύθερη έκφραση μπορούν να διακινηθούν ιδέες και απόψεις με στόχο όχι 
μόνο την πληροφόρηση αλλά και την ευαισθητοποίηση - κινητοποίηση των ατόμων. 
Επιπρόσθετα, καλλιεργήθηκε η θετική στάση των μαθητών σε θέματα υλικής και άυ-
λης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού μέσω των άρθρων έγιναν αναφορές στον ρόλο 
και τη σημασία των στοιχείων πολιτισμού μιας κοινωνίας με ιδιαίτερες αναφορές 
στην τοπική ιστορία, στα πολιτιστικά δρώμενα, στα μουσεία, στη μουσική, στο θέα-
τρο, στους παραδοσιακούς χορούς και στη ζωγραφική. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις συμμετείχαν ενεργά στην πα-
ραγωγή του εντύπου και ανέλαβαν σημαντικούς ρόλους στο πλαίσιο των ομάδων, 
αναδεικνύοντας τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Αυτό το γεγονός ενί-
σχυσε την αυτοεκτίμησή τους και είχε ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στις σχέσεις 
τους με τους συμμαθητές, όσο και στη σχολική τους επίδοση. Επίσης, οι μεικτές ομά-
δες συνεργάστηκαν γόνιμα και δημιουργικά, αφού υπήρξε ενεργητική συμμετοχή και 
ουσιαστική αλληλεπίδραση. 

Οι υπεύθυνοι για το έντυπο εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της δη-
μιουργίας και της έκδοσης της εφημερίδας λειτούργησαν ως συντονιστές και διαμε-
σολαβητές. Κινητοποίησαν τους μαθητές σε επίπεδο ατομικό και ομαδικό με παρεμ-
βάσεις σε κάθε φάση της παραγωγής του μαθητικού εντύπου. Αξιολόγησαν το τελικό 
αποτέλεσμα με βάση τους στόχους που έθεσαν αρχικά, διαπιστώνοντας ότι οι στόχοι 
υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και δημιουργώντας ταυτόχρονα στους μαθητές 
προσδοκίες για τη συνέχιση της έκδοσης.  

Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν 
κατά την υλοποίηση του παραπάνω εγχειρήματος. Πρώτα απ’ όλα, η έκδοση μαθητι-
κής εφημερίδας πολιτιστικού χαρακτήρα προϋποθέτει ευαισθησία και προβληματισμό 
σε θέματα πολιτιστικά από την πλευρά των μαθητών. Οι επισκέψεις στο Τμήμα Αρ-
χειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο τοπικό λαογραφικό μουσείο, 
καθώς και η συμμετοχή στη μουσική παράσταση-παρουσίαση αρχαιοελληνικών μου-
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σικών οργάνων με το μουσικό σύνολο Λύραυλος, ήταν μερικές από τις δράσεις, στο 
πλαίσιο του προγράμματος, που ευαισθητοποίησαν τους μαθητές και βοήθησαν στον 
μετασχηματισμό κάποιων δυσλειτουργικών θεωρήσεών τους σε ζητήματα πολιτισμού.  

Ένα επιπλέον ζήτημα που θα έπρεπε να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς φορείς 
αποτελεί το γεγονός ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα αφιερώνονται ελάχιστες ώρες στις 
τέχνες. Ο Ρόμπινσον (1999) αναφέρεται στα οφέλη της μάθησης μέσα από τις τέχνες, 
καθώς βοηθούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, στην ενίσχυση 
σωματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην κατανόηση και αφομοίωση πολιτισμι-
κών στοιχείων. Αναφορικά με το παρόν πρόγραμμα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 
ότι στο σχολείο που υλοποιήθηκε δεν υπάρχει εκπαιδευτικός εικαστικών τα τελευταία 
χρόνια, ενώ ο εκπαιδευτικός της μουσικής παρίσταται στη σχολική μονάδα δύο ημέ-
ρες της εβδομάδας. Αποτέλεσμα είναι η δυσκολία σύσφιξης των σχέσεων εκπαιδευτι-
κού-μαθητών και η έλλειψη ποιοτικού χρόνου, μέσα στον οποίο δύνανται να λυθούν 
απορίες και να διατυπωθούν συμβουλές και προτάσεις για πιθανά ζητήματα που προ-
κύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Μια άλλη πρακτική δυσκολία αφορούσε τη χρηματοδότηση της έκδοσης. Αυτό το ζή-
τημα αντιμετωπίστηκε μέσω της οικονομικής βοήθειας που προσφέρθηκε από τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, γεγονός που κατέστησε τους γονείς 
συμμέτοχους στην προσπάθεια των παιδιών τους. 

Ολοκληρώνοντας, είναι ανάγκη να τονιστεί ότι η δημιουργία μαθητικής πολιτιστικής 
εφημερίδας είχε θετική ανταπόκριση όχι μόνο από την εκπαιδευτική κοινότητα άλλα 
και από την τοπική κοινωνία, αφού αναδείχθηκαν ποικίλα στοιχεία πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Η αναφορά σε θέματα τοπικής ιστορίας, τοπικών παραδόσεων και δράσεων 
πολιτιστικών συλλόγων κατέδειξε την ευαισθησία του σχολείου στην ανάδειξη και 
προβολή πολιτιστικών ζητημάτων και εγκαινίασε το άνοιγμά του στην τοπική κοινω-
νία, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μελλοντικές συνεργασίες. 
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Άμεσης ανάσυρσης παραδείγματα και αντιπαραδείγματα στην διδασκαλία των 
Μαθηματικών στην Μέση Εκπαίδευση. 

Πλατάρος Π. Ιωάννης  
M.Ed. Dιδακτική & Μεθοδολογία των Μαθηματικών 

plataros@gmail.com 

Περίληψη 

Η σχεδίαση μιας διδασκαλίας, προϋποθέτει σύνταξη σχεδίου εργασίας , φύλλου εργα-
σίας μαθητή και φυσικά άμεση αναδρομή στο διδακτικό εγχειρίδιο. Ωστόσο, υπάρχουν 
κάποια ουσιώδη παραδείγματα και αντιπαραδείγματα η γνώση των οποίων από τον 
διδάσκοντα και η στιγμιαία ανάσυρσή τους οποτεδήποτε χρειαστεί, να αποτελεί μια εκ 
των ων ουκ άνευ συνθήκη για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών στην 
τάξη.  

Λέξεις –κλειδιά: παραδείγματα, αντιπαραδείγματα, διδασκαλία Μαθηματικών. 

Εισαγωγή 

Την εποχή όπου η Google είναι και επιστημονικό κομπιουτεράκι, η μηχανή Wolframal-
pha παραγοντοποιεί, επιλύσει εξισώσεις σε διαδοχικά βήματα, κάνει γραφικές παρα-
στάσεις  σε οποιαδήποτε καμπύλη κάτι σαν το λογισμικό Mathematica επί γραμμής 
κινητής τηλεφωνίας, μοιάζει εκ πρώτης όψεως  άσκοπη η γνώση κάποιων συγκεκριμέ-
νων παραδειγμάτων στα Μαθηματικά, που πρέπει να γνωρίζει για την διδασκαλία του, 
ιδίως ο νέος Μαθηματικός. Όμως οι ιδιαιτερότητες της αμεσότητας της διδακτικής 
πράξης επιβάλουν άμεση ανάσυρση και χρήση συγκεκριμένων διδακτικών παραδειγ-
μάτων, για τα οποία δεν υπάρχει χρόνος καταφυγής σε σημειώσεις στο βιβλίο, στο λυ-
τάριο, ενώ συνηθέστατα,  δεν μπορεί να προβλεφθεί η ανάγκη χρήσης τους κάθε φορά, 
αφού η χρήση τους προκύπτει από ερωτήσεις μαθητών όχι πάντα προβλεπόμενες. Και 
ακριβώς επειδή δεν είναι προβλεπόμενες εκφεύγουν του όποιου προγραμματισμού και 
εμπίπτουν στο φάσμα της «διδακτικής επιστημονικής ετοιμότητας». Και είναι αλήθεια, 
ότι πάμπολα διδακτικά παραδείγματα και αντιπαραδείγματα, όντως μπορεί να κατα-
σκευάσει στιγμιαίως ο καθηγητής, όμως γενικώς , «ο σχεδιασμός παραδειγμάτων είναι 
απαιτητική εργασία και προϋποθέτει άριστη γνώση της θεωρίας, διδακτική εμπειρία και 
ενημέρωση για την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών» (Κανελλοπούλου ,Μ. 2012)  
Το ευτύχημα είναι, ότι η γνώση κάποιων συγκεκριμένων παραδειγμάτων είτε κλάσεων 
παραδειγμάτων, δεν είναι  τόσο μεγάλης έκτασης  -όπως ίσως αναμένει κάποιος- και 
περιορίζεται σε έναν μικρό αριθμό, αφού η θεωρία των Μαθηματικών καλύπτει με ά-
μεσο τρόπο πολλές περιπτώσεις. Επομένως η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να 
φιλοδοξήσει να καλύψει τις τυχούσες  επιστημονικές ελλείψεις του όποιου εκπαιδευ-
τικού, αλλά να αμβλύνει αισθητά αυτή την αίσθηση μέσα στην τάξη, ώστε να  προαχθεί 
η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Από τις σχετικές επί του θέματος αναφορές, 
(Ζαχαριάδης κ.ά.  2007) ,  (Πλατάρος ,Ι. 2004, 2007, 2008) επιλέγουμε παραδείγματα 
και αντιπαραδειγματα. 
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Παραδείγματα από Άλγεβρα: 

α) Τριώνυμα όπου η τετραγωνική ρίζα της διακρίνουσας είναι ακέραιος προς διευκό-
λυνση των μαθητών που μαθαίνουν τον τύπο των ριζών. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε 
τον κατασκευαστικό τύπο  των ριζών 1 2,x x  , 2

1 2 1 2( ) 0x x x x x x      (Vieta) με 1 2,x x  
ακεραίους.  Επίσης πολύ χρήσιμη και άμεση είναι η καταφυγή στην στιγμιαία κατα-
σκευαστική συνθήκη α+β+γ=0, με α,β,γ ακεραίους   στην τριωνυμική εξίσωση 

2 0, 0         η οποία εξασφαλίζει μια ρίζα x1=1, x2=



  και Δ=|α-γ| . Α-

νάλογη συνθήκη ισχύει και για όλα τα πολυώνυμα και μάλιστα και για τα 3ου βαθμού, 
όπου με σχήμα Horner  η ρητή ρίζα (εδώ η μονάδα) μπορεί εύκολα να προκύψει και 
μετά οι δύο άλλες με την τριωνυμική εξίσωση. Στιγμιαία λοιπόν ο καθηγητής λέει «για 
λύστε κι αυτή…» και είναι σε ετοιμότητα  να απαντά θετικά στην ερώτηση  «ξέρετε 
κύριε αν βγαίνει η ρίζα;» 

β) Το μαγικό κόλπο του τύπου «πάρε ένα αριθμό, όποιον θέλεις , διπλασίασέ τον, πάρε 
και 10 από μένα, ρίξε τα μισά στην θάλασσα, πάρε και ένα από μένα, πέτα στην θάλασσα 
τον αρχικό αριθμό, να σου πώ τι βρήκες; 6!» Ο καθηγητής θα το συναντήσει στην Β΄ 
Γυμνασίου, όπου όλοι «το ξέρουν» που τους το έχει πει κάποιος γνωστός, αλλά φυσικά 
για την εξήγηση ούτε νύξη. Είναι ένα «μαγικό», από τα πολλά μαγικά κατάλοιπα της 
διδασκαλίας των Μαθηματικών που χρειάζεται «αποδαιμονοποίηση» και διαφάνεια με 
την απόδειξη και κατάδειξη. Μια κλάση τέτοιων παραδειγμάτων που μπορεί να φτιάξει  
καθηγητής είναι  η εξής: 

2 2
2

 
   


     για τις «αόριστες εξισώσεις»  ή ταυτότητες ως διδακτική 

νύξη. 

γ) Εποπτική κατάδειξη απειροστικών αποτελεσμάτων σε μικρή ηλικία, όπως λ.χ. ότι 
1 1 1 1 1 1... .... 1
2 4 8 16 32 2
         . «Το θρανίο μας έχει μήκος 1 μέτρο, μια μονάδα, 

μια θρανιομονάδα. Παίρνουμε στην ανάγκη ένα θρανίο με μήκος 1μέτρο.   Μέχρι την 
μέση πόσο μήκος έχω; Δείξτε με το δάκτυλο. ½ ! Μέχρι την μέση της μέσης πόσο είναι 
ακόμα; (Διαπραγμάτευση ¼) Μέχρι την μέση της μέσης της μέσης; (1/8) κτλ Κάνουμε 
σχεδόν σημειωτόν! Δεν φθάνουμε ποτέ στο 1. Όλη μας την ζωή δεν το φθάνουμε, στο 
άπειρο το φθάνουμε!...» Εδώ υπάρχουν άπειρες «νοητικές βόμβες», αλλά και οι ενήλι-
κοι με τα παράδοξα του Ζήνωνος έχουν Ιστορικά μπερδευτεί πάρα πολύ, καθώς η πρό-
σθεση άπειρων στο πλήθος ευθυγράμμων τμημάτων δεν δίνει όπως η ανθρώπινη διαί-
σθηση υπαγορεύει ευθεία ή ημιευθεία (δηλ. άπειρου μήκους  αντικείμενα) αλλά ενίοτε 
-όπως εδώ- ευθύγραμμο τμήμα, πεπερασμένο , το μήκος 1m του θρανίου. Σε μορφή 
δραστηριότητας  μπορεί να επεκταθεί με τους κύβους ακμών 1m, 0,5 m , 0,25m, 
o,125m, κ.ο.κ. που τίθενται ο ένας άνω στον άλλον,  για το αν φθάνουν στο ταβάνι επ΄ 
άπειρον, πόσο εμβαδόν θα έχουν οι άπειροι κύβοι κτλ 
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Ένα άλλο προσιτό καθημερινό παράδειγμα είναι το 2 3

1 3 3 30,333... ...
3 10 10 10
       

δ)  Το ανοικτό διάστημα-σύνολο  (0,1) δεν έχει μέγιστο στοιχείο, διότι αν υποθέσουμε 

ότι υπάρχει ένα α μέγιστο, τότε 11 1
2

έ ό 
   


    , άτοπο, διότι υπο-

θέσαμε το α ως μέγιστο. Ούτε όμως το 0,99999… είναι το μέγιστο,  αφού αυτό ισούται 
με 1,  πράγμα που επί πλέον  δηλοί, ότι οι πραγματικοί αριθμοί, δεν έχουν μονοσήμαντη 
δεκαδική αναπαράσταση.  

ε) Ανάμεσα στους 2,3 και 2,4 εκ πρώτης όψεως δεν χωρά άλλος δεκαδικός, όμως όταν 
τους δούμε ως 2,30 και 2,40 χωρούν άλλοι 9, αν τους δούμε ως 2,300 και 2,400 άλλοι 

99 και τελικώς «οσοδήποτε πολλοί», άπειροι. Ομοίως ανάμεσα στους  7 8
11 11

  δεν 

φαίνεται να χωρά άλλος ρητός, όμως αν τους δούμε ως 70 80
110 110

  χωρούν άλλοι 9 

κ.ο.κ. «τελικώς όσοι θέλουμε», δηλ. άπειροι.  

Παραδείγματα στην Γεωμετρία: 

Α) Αντιπαράδειγμα στον συνήθη ισχυρισμό 
ότι «δύο τρίγωνα με δύο ίσες πλευρές μία προς 
μία και από μια γωνία ίσες , είναι ίσα». Η 
γνώση του παραδείγματος που εναντιώνεται 
στην καθολική ισχύ του ισχυρισμού (=αντι-
παράδειγμα) καθιστά πιο προσεκτικούς τους 
μαθητές στην διατύπωσή του κριτηρίου ισό-
τητας τριγώνων,  αφού τους πείθει άμεσα για 
το  λανθασμένο της  διατύπωσης και του α-
ναφορικού νοήματος.  

Το κίτρινο τρίγωνο,   προφανώς και είναι άνισο με το τρίγωνο της κίτρινης +ροζ πε-
ριοχής, παρ΄ ότι έχουν από δύο πλευρές τους ίσες μία προς μία και από μια γωνία τους 
κοινή.   

Β) Δύο τρίγωνα ίσα, δεν είναι πάντα 
και συμπτώσιμα με μεταφορά και 
στροφή.  Ίσως χρειάζεται  εφαρμο-
στεί και κατοπτρισμός.  Το παρά-
δειγμα των δύο παλαμών του ανθρώ-
που που δεν είναι συμπτώσιμες  (δεξί 
αριστερό) αλλά πρέπει η μία να περιστραφεί 1800  για να συμπέσει με την άλλη, είναι 
πολύ άμεσο και παραστατικό.  

A

B ΓΔ

Γ Β

Α' Α
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Γ) Δύο γωνίες που έχουν πλευρές παράλληλες δεν σημαίνει ότι είναι και ίσες (Απλό 
σχήμα με δύο παράλληλες  εφεξής και παραπληρωματικές  γωνίες)  

Δ) Τρίγωνο με «οσοδήποτε με-
γάλη»  περίμετρο και σταθερό εμ-
βαδόν. Αντί τριγώνου τίθεται και 
παραλληλόγραμμο. 

Ε) Όπως αναφέρουν οι  Νεγρεπό-
ντης, Σ. , Φαρμάκη, B. (2006)  Το 
τρίγωνο Α με μεγαλύτερες όλες τις 
πλευρές (5, 5, 8) από  το τρίγωνο Β 
με πλευρές (4.95, 4.95, 7), έχει 
«παραδόξως» μικρότερο εμβαδόν. ( 
Με βοήθεια Π.Θ. το τρίγωνο Α, έχει 
ύψος 3 και ΕΑ=12.  Για το τρίγωνο 
Β: Πάλι με βοήθεια Π.Θ. έχει ύψος 
λίγο πάνω από 3,5 και βάση 7 ΄, άρα 
ΕΒ>12 . 

ΣΤ) Τα τρίγωνα (5,5,8) και (5,5, 6) 
έχουν ίσα εμβαδά. (Απόδειξη 
παρομοίως.)  Με δυναμικό 
λογισμικό Γεωμετρίας, μπορεί να γίνει γραφική παράσταση της συνάρτησης του 

εμβαδού  ΕΑΒΓ(χ)=
2

21 5
2 4


    όπου ΒΓ=χ και  ΑΒ=ΑΓ=5. Αποδεικνύεται, ότι 

μέγιστο εμβαδόν έχω όταν  ΒΓ=7,07  και Ε=12,50 ενώ εκατέρωθεν του 7, έχω άπειρα 
ζεύγη με ίσα εμβαδά. Εδώ ο καθηγητής θυμάται τις τριάδες (5,5,6) και (5,5,8) με τα 
ίσα εμβαδά και την τριάδα (5,5,7) που παρεμβάλεται το μέγιστο (περίπου) εμβαδόν. 
Εύκολα και εδώ τα παραδείγματα  επεκτείνονται και σε παραλληλόγραμμα.  Γενικά 
αποδεικνύεται, ότι  αν α < β < γ είναι μια πυθαγόρεια τριάδα (δηλαδή αν α2+β2=γ2), 
τότε τα τρίγωνα με πλευρές (γ, γ, 2α) και (γ, γ, 2β), έχουν ίσο εμβαδόν.  

Παραδείγματα Απειροστικού Λογισμού 

Εδώ παρά το πλήθος των λεπτών εννοιών προς κατανόηση, το πλήθος των εποπτικών 
παραδειγμάτων για την κατανόηση είναι πολύ λίγα. Υπάρχουν οι συναρτήσεις 

1( ) ( )f g   


   όπου μαζί με την ταυτοτική ( )h    και με πράξεις τον 

πολλαπλασιασμό και την σύνθεση συναρτή-
σεων, μας δίνουν κρίσιμα παραδείγματα απο-
σαφηνίζοντα λεπτά μέρη της θεωρίας του Α-
πειροστικού.  Η απομνημόνευση των παρα-
δειγμάτων  προϋποθέτει κατ΄ αρχήν κατανό-
ηση  του αναφορικού νοήματος της κατα-

Β Γ

Α1 Α2 Α3 Α4 Α5

22

20
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4

2

2

5 10 15 20 25 30 35 40 45

j

m ΒΓ = 7,04 cm

Area ΑΒΓ = 12,50 cm2

j = 5,00 cm

ΓΒ

Α
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σκευής τους από τους αλγεβρικούς τους τύπους. Μια τέτοια ολική προσέγγιση των πα-
ραδειγμάτων προϋποθέτει αναγνώριση των εξής: 1) Η  ημιτονοειδής συνάρτηση ημχ, 
είναι συνάρτησης ταλάντωσης με σταθερό πλάτος και σταθερή συχνότητα .2) Αφού 

1 1     η συνάρτηση έχει ως περιβάλλουσες τις ευθείες y=-1  και y=1.   3) H 

συνάρτηση ημ 1


  διατηρεί το πλάτος της, διατηρεί τις περιβάλλουσες  αλλά αυξάνει 

την συχνότητά της οσοδήποτε, οσοδήποτε κοντά στο 0, ενώ ενώ χάνει την  την συχνό-
τητά εκατέρωθεν των τιμών χ= 0,5 και χ= -0,5  τείνοντας στο 0,  «κοντά»  στο 

    4) . Με ίδια λογική οπτικής, η συνάρτηση  χημχ   δεν διατηρεί την συ-
χνότητα και  αυξάνει το πλάτος απεριόριστα εκατέρωθεν του μηδενός καθώς «αποκλί-
νει» στο συν πλην άπειρο, έχοντας ως περιβάλλουσες τις y=x  και y=-x, αφού 

1 1 ,              και ,          5) Η συνάρ-

τηση 1



 διατηρεί συχνότητα, με απεριόριστο πλάτος  κοντά στο 0 και με διαρκώς 

φθίνον πλάτος εκατέρωθεν του μηδενός  προς το συν πλην άπειρο και επειδή 
1 1

  
    για χ>0 και 1 1

  
    για χ<0,  οι υπερβολές 1 1


 

  είναι 

περιβάλλουσες. Η συνάρτηση 1



 , εκατέρωθεν και κοντά στο 0, παρουσιάζει αύ-

ξηση συχνότητας ταλάντωσης με φθίνον πλάτος, ενώ λίγο πιο μακριά του μηδενός και 
εκατέρωθεν αυτού, έχουμε το σχήμα σύγκλισης 0   του οποίου το αποτέλεσμα δεν 
γίνεται αντιληπτό διαισθητικά, αλλά με υπολογισμό αξιοσημείωτων ορίων, ξέρουμε 

ότι κάνει 1. (Ανάγεται στο βασικό τριγωνομετρικό όριο 
0

lim 1
x




  )  6) Αναλόγως, η 

1 1


 
 δεν διατηρεί ούτε πλάτος, ούτε συχνότητα, με τις ίδιες όπως και πριν περιβάλ-

λουσες.  Είναι μια ταλάντωση, που αυξάνει απεριόριστα και πλάτος και συχνότητα 
κοντά στο 0, ενώ λίγο μακρύτερα από το 0 και εκατέρωθεν αυτού, τείνει στο 0. Όλα τα 
περιγραφέντα μέχρι στιγμής, συμβάλλουν στην αποτελεσματική τους απομνημόνευση 
μέσω τις κατανόησης του αναφορικούς τους νοήματος. Επόμενο βήμα είναι η χρήση 
τους στην διασάφηση συνήθων παρανοήσεων της θεωρίας, γνωστικών εμποδίων και 
χρήση τους αναλόγως ως παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων.  

Έχουμε  λοιπόν:   α) Η συνάρτηση ημ(1/χ) 
: Οσοδήποτε κοντά στο 0, μπορεί να πάρει 
την τιμή 1 και την τιμή -1. Δεν σταθερο-
ποιείται «σε μια τιμή κοντά» άρα δεν υπάρ-
χει το όριο. Δεν μπορεί να γίνει άρση της 
ασυνέχειας. Οσοδήποτε κοντά στο 0 έχω 
άπειρα και ίσα τοπικά ακρότατα. Δεν μπο-
ρεί να σχεδιαστεί ικανοποιητικά με το χέρι. 
Και με τον Η/Υ υπερβαίνονται τα σχεδιαστικά όριά του.  

Β) Η συνάρτηση χημχ είναι παντού συνεχής, παντού παραγωγίσιμη, έχει άπειρα, δια-
φορετικά, μη φραγμένα τοπικά ακρότατα.  
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Γ) Η συνάρτηση χ ημ(1/χ) δεν ορίζεται στο 0. Εν τούτοις, υπάρχει το  
0

1lim 0
x



  . 

Άρα η ασυνέχεια είναι άρσιμη, μπορεί δηλ. 
να αρθεί, αίρεται,  με το να ορίσω εκ νέου 
την συνάρτηση ως 

1 , 0
( )

0 , 0
f

  


 

 
 

  
  

 η οποία  εί-

ναι συνεχής σε όλο το  . Συνεχής είναι 
και ο περιορισμός της στο [0, 2] Στην συ-
γκεκριμένο περιορισμό υλοποιείται ένα αντιπαράδειγμα σε μια διαισθητική πλάνη ε-
ξαιρετικά διαδεδομένη εξ αιτίας των περιορισμένης  κλάσης παραδειγμάτων με τα ο-
ποία οικοδομούμε την έννοια της συνάρτησης. Σύμφωνα με αυτή την λανθασμένη 
διαισθητική γνώση, «όταν μια συνεχής συνάρτηση φ, ορίζεται στο [α,β], στο α έχει το-
πικό ακρότατο, όπως και στο β.» Η «λογική» της ισχυρά λανθασμένης πεποίθησης,  
εδράζεται στο ότι μετά την τιμή (α,φ(α) ) και δεξιότερα αυτής, υπάρχει περιοχή του α, 
όπου η φ, συνεχίζει ή οριζόντια ή συνεχίζει ανοδικώς ή συνεχίζει καθοδικώς. Ό,τι κι 
αν κάνει από τα τρία δυνατά ενδεχόμενα, έχει στο (α,φ(α)) τοπικό ακρότατο. Το συ-
γκεκριμένο όμως αντιπαράδειγμα λέει ότι (0, φ(0))=(0,0)   ενώ οσοδήποτε κοντά στο 
0, έχω ετερόσημες τιμές για τον παράγοντα ημ(1/χ) άρα το (0,0) δεν είναι δυνατόν να 
είναι οιουδήποτε είδους ακρότατο.  

Δ) Η συνάρτηση ( )f x 


  / {0}   έχει άρσιμη ασυνέχεια στο σημείο 0 που δεν 

ορίζεται, αφού ως γνωστόν 
0

lim 0
x




  και έτσι, πρέπει και αρκεί να ορίσουμε επί 

πλέον (0) 0f   που διασφαλίζει την συνέχεια της νέας συνάρτησης σε όλο το . Το 
αξιοσημείωτο όμως του παραδείγματος, είναι ότι με βάση τον ορισμό της ασυμπτώτου, 
η f  έχει οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία y=0 (δηλ. τον άξονα χχ΄) κόντρα σε μια επίσης 
διαδεδομένη λανθασμένη αντίληψη ότι η ασύμπτωτη ευθεία δεν έχει κοινά σημεία με 
το διάγραμμα της συνάρτησης και μάλιστα άπειρα κοινά και μάλιστα η απειρία των 
κοινών σημείων εντοπίζεται  «οσοδήποτε κοντά» στο   είτε  . Η λανθασμένη 
αυτή πεποίθηση σχηματίζεται για δύο πιθανόν λόγους : 1. Λόγω της ετυμολογικής κα-
ταγωγής του όρου «ασύμπτωτη» (= δεν συμπίπτει πόσο δε μάλλον δεν τέμνει) που ι-
σχύει μόνο σε Ελληνόφωνους εκπαιδευμένους γλωσσικά. 2.  Ο ορισμός λ.χ. της πλά-
γιας ασύμπτωτης στο +  μιας συνάρτησης  f(x),  απαιτεί η ασύμπτωτη ευθεία y=λx+β 
να πληροί την συνθήκη  lim[ ( ) ( )] 0

x
f x  


   . Η εσφαλμένη ερμηνεία της συνθή-

κης έχει να κάνει με την εκτεταμένη και γνωστή από την βιβλιογραφία παρανόηση των 
μαθητών όπου ερμηνεύουν το γενικό σχήμα του ορίου ΑΒ ως μια διαδικασία, όπου 
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η ποσότητα Α πλησιάζει την Β οσοδή-
ποτε κοντά χωρίς κατ΄ ανάγκην να την 
φθάνει.  Πρόκειται για γνωστικό εμπόδιο, 
που αντιστέκεται επιμόνως (γι΄ αυτό ορί-
ζεται και ως τέτοιο) όπου προσπάθεια άρ-
σης του, μπορεί να γίνει μόνο με κατάλ-
ληλα παραδείγματα της έννοιας. Το 
προηγούμενο παράδειγμα του ορίου 

0

1lim 0
x



  είναι ένα τέτοιο, σπανίως 

απαντώμενο στην διδακτική πράξη παρά-
δειγμα, όπου καθώς 0 0ή      

η παράσταση 1



  αλλάζει πρόσημο  

οσοδήποτε κοντά στο 0, φθάνοντας τελικά το 0, προσπερνώντας το, πλησιάζοντάς το 
από την αντίθετη κατεύθυνση, κάνοντας μια κίνηση που προσομοιώνεται με μια φθί-
νουσα απειροταλάντωση εκετέρωθεν της τιμής y=0. Αν μάλιστα θεωρήσουμε την συ-

νάρτηση της απόλυτης τιμής της 1



τότε έχει ολικό ελάχιστο στο 0, ενώ εκατέ-

ρωθεν του μηδενός, δεν υπάρχουν διαστήματα της μορφής (α,0] ή [0,β) που να είναι 
μονότονη! 

Ε) Η συνάρτηση 1 1


 
/ {0}   δεν έχει όριο στο 0, όμως σε οποιοδήποτε διάστημα 

του μηδενός, «οσοδήποτε μικρό» περιέχει άπειρα το πλήθος τοπικά ακρότατα, διαφο-
ρετικά και οσοδήποτε μεγάλα. Ακόμα και η  σχεδίασή της  μέσω  Η/Υ μόνο ενδεικτική 
είναι για την πραγματικό γράφημά της, όπως άλλωστε και των υπολοίπων.  

ΣΤ) Η συνάρτηση του Dirichlet , ορίζεται ως 
1 ,

( )
1,

ό
f x

ά
   

  

 
  

 
 η οποία 

είναι ασυνεχής για κάθε πραγματικό αριθμό. Αν την τροποποιήσουμε λίγο ως προς το 
«να τέμνονται» υπό μία έννοια οι οιονεί «διάτριτες- διάστικτες  ευθείες» π.χ. ως 

,
g( )

,
x ό

x
x ά

   

  

 
  

 
τότε είναι συνεχής μόνο στο 0 και ασυνεχής οπουδήποτε 

αλλού.  Επίσης η f   θεωρείται περιοδική με περίοδο οποιονδήποτε ρητό ρ>0. Υπό 
έναν άλλον ορισμό της περιοδικής συνάρτησης, επειδή δεν έχει ελάχιστη θετική περί-
οδο, λόγω πυκνότητας των ρητών, δεν θεωρείται περιοδική. Επίσης το 1 είναι ένα ολικό 
μέγιστο, όμως η συνάρτηση δεν έχει κανένα διάστημα μονοτονίας, σε οποιονδήποτε 
περιορισμό της.  

 

Συμπεράσματα. 

Κατεβλήθη προσπάθεια συνειδητή, να παρουσιασθεί ο ελάχιστος αριθμός παραδειγμά-
των για σχολική καθημερινή χρήση, που να έχει όμως την μέγιστη δυνατή χρησιμότητα 

1736

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



και εντός της εκτάσεως της εργασίας. Χωρίς να μπορούν να καλυφθούν όλα, επιστρα-
τεύοντας και την μακρά προσωπική διδακτική εμπειρία, θεωρούμε, ότι η ετοιμότητα 
ανάσυρσης και κατασκευής των συγκεκριμένων παραδειγμάτων (ή με χρήση τους και 
ως αντιπαραδειγμάτων) βελτιώνει εν τη πράξει το έργο των νέων εκπαιδευτών Μαθη-
ματικών. 
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Περίληψη 

Το άρθρο παρουσιάζει τον παιδαγωγικό σχεδιασμό και τις μεθόδους αξιολόγησης της 
διαδικτυακής κοινότητας διερεύνησης που αναπτύσσεται σε ένα υβριδικό (blended 
learning) επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την ψηφιακή αφήγηση το οποίο απευθύ-
νεται σε δασκάλους που εργάζονται σε δημόσια σχολεία της χώρας. Το σεμινάριο 
έχει διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων και υλοποιείται εξ αποστάσεως με δύο δια ζώσης 
συναντήσεις, μία στην αρχή και μία στο τέλος. Ο σχεδιασμός του μαθήματος καθώς 
και οι μέθοδοι αξιολόγησης βασίζονται στο μοντέλο ανάπτυξης διαδικτυακής κοινό-
τητας διερεύνησης των Garrison, Anderson & Archer. Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός 
κρίνεται ορθός και σε αρμονία με την αντίστοιχη βιβλιογραφία ενώ τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη αυτή. 

Λέξεις-Κλειδιά: μοντέλο κοινότητας διερεύνησης, διαδικτυακή επιμόρφωση, εκπαι-
δευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης, επαγγελματική ανάπτυξη, ψηφιακή αφήγηση 

Εισαγωγή 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας επέφερε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο 
μετάδοσης της γνώσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρ-
τισης (Frazier & Boehm, 2012). Η ανάγκη εκπαιδευτικής αναμόρφωσης βρίσκεται τις 
τελευταίες δεκαετίες στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Οι παράγοντες που την ε-
πηρεάζουν είναι πολύπλευροι, καταλήγουν όμως στη βάση του εκπαιδευτικού μηχα-
νισμού, τους εκπαιδευτικούς (Borko, 2004), καθιστώντας αναγκαία την παροχή συνε-
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χιζόμενης επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Τα προσφερόμενα προγράμμα-
τα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών έχουν στόχο στον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιο-
τήτων και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών για εφαρμογή στο εργα-
σιακό τους περιβάλλον (Αναστασιάδης & Κωτσίδης, 2015; Borko, 2004).  

Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας απαιτούν από τους εκ-
παιδευτικούς την κατοχή δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν το έργο και την ανάπτυξη 
της προσωπικότητάς τους στο χώρο εργασίας  (Αναστασιάδης & Κωτσίδης, 2015; 
Μουζάκης, 2008). Έτσι, η συμμετοχή τους σε προγράμματα διαδικτυακής εκπαίδευ-
σης θεωρείται σημαντική μια που αποτελεί προσιτή οδό για επαγγελματική εξέλιξη 
και επιμόρφωση (Πολυχρονάκης, 2011) και έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως: η συμ-
μετοχή από απόσταση, η οικονομία χρόνου και χρήματος, η ευελιξία ενασχόλησης, η 
εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και ούτω καθ’ εξής (Marks, Sibley & 
Arbaugh, 2005; Smart & Cappel, 2006). 

Ενώ όμως στον χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών εδραιώνεται η μετάβαση από 
την παραδοσιακή στην διαδικτυακή εκπαίδευση, λίγες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τη 
διερεύνηση της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων (Smart & Cappel, 2006). Στην 
Ελλάδα καταγράφεται ως σημείο κριτικής το περιεχόμενο αλλά και η μεθοδολογία 
που ακολουθείται στην υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης τα τελευταία 
χρόνια (Μουζάκης, 2008), επιφέροντας την ανάγκη διερεύνησης των συνθηκών που 
συντελούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαδικτυακής μάθησης (Marks et 
al., 2005; Smart & Cappel, 2006). Χρειάζεται να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα 
του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των διαδικτυακών προγραμμάτων ο οποίος διαφέρει 
κατά πολύ από τον αντίστοιχο ενός δια ζώσης προγράμματος (Vai & Sosulski, 2011). 

Η παρούσα έρευνα έρχεται να συμπληρώσει το κενό εξετάζοντας πώς το μοντέλο α-
νάπτυξης διαδικτυακής κοινότητας διερεύνησης (Community of Inquiry, CoI) των 
Garrison, Anderson & Archer (2000) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον σχε-
διασμό και την αξιολόγηση ενός βραχυχρόνιου προγράμματος υβριδικής μάθησης για 
εκπαιδευτικούς με θέμα την ψηφιακή αφήγηση. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η ανάδει-
ξη της μεθοδολογίας ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος υβριδικής μάθη-
σης για εκπαιδευτικούς που να πληρεί τα θεμελιώδη στοιχεία του μοντέλου CoI, δη-
λαδή της ανάπτυξης σε αυτό της διδακτικής, κοινωνικής και γνωστικής παρουσίας. 
Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός των διδακτικών μεθόδων και των στρατηγικών ανάπτυ-
ξης της κοινωνικής και γνωστικής παρουσίας και η αξιολόγησή τους και καταγράφο-
νται δύο εργαλεία αξιολόγησης της παιδαγωγικής σχεδίασης του μαθήματος: α) το 
ερωτηματολόγιο των Arbaugh et al. (2008) μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα 
(Παράρτημα, πίνακας 2) και β) ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των γνώσεων και ικα-
νοτήτων των επιμορφούμενων στην ψηφιακή αφήγηση πριν και μετά την υλοποίηση 
του μαθήματος (Παράρτημα, πίνακας 1). 

Κατά τη συγγραφή το μάθημα βρισκόταν σε εξέλιξη και έτσι επιχειρείται μια πρώτη 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν χωρίς να είναι ακόμη δυνατή η επε-
ξεργασία του συνόλου των δεδομένων. Ωστόσο, κύριος στόχος του άρθρου δεν είναι 
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η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αλλά της μεθοδολογίας σχεδιασμού, οργάνωσης 
και αξιολόγησης του μαθήματος ώστε να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή για ερευνητές 
και εκπαιδευτές του χώρου. 

Μοντέλο της Κοινότητας Διερεύνησης 

Το μοντέλο της κοινότητας διερεύνησης που ανέπτυξαν οι Garrison et al. (2000) α-
ναφέρεται σε μια κοινότητα μάθησης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε αλληλεπι-
δρόμενες συζητήσεις και αναστοχασμό με στόχο να οδηγηθούν στη δόμηση προσω-
πικού νοήματος και στην επιβεβαίωση της αμοιβαίας κατανόησης. Μια διαδικτυακή 
κοινότητα διερεύνησης αποτελείται από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, 
ως οι βασικοί συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ενσωματώνει την 
εκπαιδευτική εμπειρία. Το θεωρητικό της πλαίσιο διαπραγματεύεται τη διαδικασία 
δημιουργίας ουσιώδους συνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ανάπτυξης 
τριών αλληλεπιδρώντων στοιχείων: της κοινωνικής, γνωστικής και διδακτικής πα-
ρουσίας. 

Το στοιχείο που θεωρείται το βασικότερο για την επιτυχή μάθηση, ιδιαίτερα σε ανώ-
τερες βαθμίδες εκπαίδευσης, είναι η γνωστική παρουσία (cognitive presence) που εν-
νοεί την δυνατότητα δόμησης γνώσης από τους συμμετέχοντες σε μια διαδικτυακή 
κοινότητα διερεύνησης μέσα από την ενυπάρχουσα επικοινωνία. Η γνωστική παρου-
σία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κριτικής σκέψης, μια διαδικασία ή αποτέλεσμα 
που συχνά παρουσιάζεται ως απώτερος στόχος της εκπαίδευσης και η διερεύνησή της 
σε περιβάλλοντα μάθησης, ιδιαίτερα σε αυτά που στηρίζονται στην επικοινωνία μέσω 
υπολογιστή είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

Ως κοινωνική παρουσία (social presence) ορίζεται η ικανότητα των συμμετεχόντων 
να προβάλλουν τον εαυτό τους, τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά  μέσα στα πλαί-
σια της κοινότητας και στα υπόλοιπα μέλη της ως «πραγματικά άτομα». Το στοιχείο 
της κοινωνικής παρουσίας υποστηρίζει την γνωστική παρουσία διευκολύνοντας έμ-
μεσα τη διαδικασία της κριτικής σκέψης. Με την ταυτόχρονη ύπαρξη γνωστικών και 
συναισθηματικών στόχων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν δηλαδή οι συμμετέχο-
ντες απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους και νιώθουν προσωπική ολοκλήρωση μέσα 
στην ομάδα, η κοινωνική παρουσία συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της μαθη-
σιακής εμπειρίας. 

Το τρίτο στοιχείο, η διδακτική παρουσία (teaching presence), αποτελείται από τις λει-
τουργίες του σχεδιασμού, της διδασκαλίας και της διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 
εμπειρίας. Αυτές είναι δυνατόν να εκτελούνται από κάθε συμμετέχοντα μιας κοινότη-
τας διερεύνησης, αν και συνήθως επιτελούνται από τον εκπαιδευτή (Garisson & Ar-
baugh, 2007). Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την επιλογή, οργάνωση και 
αρχική παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος μαζί με τον σχεδιασμό και α-
νάπτυξη των μαθησιακών δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης. Η διδασκαλία περι-
λαμβάνει την παρουσίαση του υλικού και την επιβεβαίωση ότι αυτό έγινε κατανοητό, 
τη σύνοψη των συζητήσεων και τη γενικότερη καθοδήγηση. Η διευκόλυνση της εκ-
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παιδευτικής εμπειρίας είναι μια λειτουργία που μοιράζεται μεταξύ του εκπαιδευτή και 
των εκπαιδευόμενων και συναντάται συχνά σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Ο ρόλος 
της διδακτικής παρουσίας είναι στην ουσία ενισχυτικός και υποστηρικτικός της κοι-
νωνικής και γνωστικής παρουσίας με συνολικό στόχο την υλοποίηση των εκπαιδευτι-
κών αποτελεσμάτων. 

Ψηφιακή αφήγηση στην εκπαιδευτική πρακτική 

Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως σημαντικό μέσο μετάδοσης 
γνώσης μια που συμβάλλει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων 
όπως η κατανόηση εννοιών, οργάνωση της σκέψης, βελτίωση γραπτής και προφορι-
κής έκφρασης, κριτική προσέγγιση ενός θέματος, δημιουργικής αξιοποίησης της τε-
χνολογίας κ.ά. (Bran, 2010). Η ψηφιακή αφήγηση διευκολύνει τη σύγκλιση στρατη-
γικών μάθησης όπως: η εμπλοκή του μαθητή, ο αναστοχασμός, η μάθηση μέσω ερ-
γασιών και η αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία, ενώ 
προσφέρεται ιδιαίτερα ως μέσο αξιολόγησης της ίδιας της μάθησης. 

Μεθοδολογία 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 
στο μάθημα, η σχεδίαση των διδακτικών μεθόδων και του μαθήματος γενικότερα και 
οι μέθοδοι αξιολόγησης του μαθήματος ως προς την ανάπτυξη της CoI και των γνώ-
σεων και ικανοτήτων που ανέπτυξαν οι επιμορφούμενοι.  

Συνοπτική περιγραφή του μαθήματος 

Το μάθημα με τίτλο «Ψηφιακή Αφήγηση: Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» 
διάρκειας 4 εβδομάδων απευθυνόταν σε δασκάλους και υλοποιήθηκε την περίοδο 
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016. Περιλάμβανε 2 δια ζώσης συναντήσεις, μία στην αρχή 
και μία στο τέλος, ενώ ο κύριος όγκος της εκπαίδευσης υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως 
μέσω της πλατφόρμας Moodle.  Κάθε εβδομάδα αποτελούσε ξεχωριστή ενότητα που 
προσέγγιζε την ψηφιακή αφήγηση από διαφορετική οπτική, συνδέοντάς την με επι-
λεγμένα εργαλεία  web 2.0. 

Η 1η εβδομάδα, με το λογισμικό Storyboardthat, επικεντρώθηκε στο ψηφιακό κόμικ, 
την ενίσχυση της οπτικοποιημένης έκφρασης, την οργάνωση της σκέψης, τη βελτίω-
ση του περιεκτικού λόγου και τη μετάδοση μηνύματος με συνδυασμό εικό-
νας/κειμένου. Στη 2η εβδομάδα, μέσω της εκμάθησης του λογισμικού Utellstory, 
προσεγγίστηκε η οπτικοποιημένη αφήγηση με συνδυασμό εικόνων και προφορικού 
λόγου και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από την αναζήτηση και επιλογή 
οπτικού και ηχητικού υλικού. Κατά την 3η εβδομάδα αναδείχθηκε η δύναμη του γρα-
πτού λόγου και πώς αυτός μπορεί να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί από την παρου-
σία εικόνων για τη δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου στο λογισμικό Storybird. Τέ-
λος, στην 4η εβδομάδα δόθηκε βαρύτητα στη συνεργατική ψηφιακή αφήγηση και την 
σπουδαιότητά της στην εκπαιδευτική διαδικασία, με παραδείγματα συνεργατικής έ-
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ρευνας σε θέματα όπως βιογραφίες, ιστορικά γεγονότα, φυσικά φαινόμενα κ.ά. στο 
λογισμικό Padlet. 

Συμμετέχοντες 

Στο μάθημα συμμετείχαν είκοσι τρεις εν ενεργεία δάσκαλοι (N=6) και δασκάλες 
(Ν=17) από διαφορετικούς νομούς της βόρειας Ελλάδας οι οποίοι υπηρετούν σε διά-
φορα είδη σχολείων, όπως μειονοτικό, ειδικό, ολιγοθέσιο, 6/θέσιο και άνω. Το μεγα-
λύτερο μέρος των επιμορφούμενων ήταν ηλικίας 31-50 ετών με 11-30 έτη διδακτικής 
εμπειρίας, γνώσεις αγγλικών επιπέδου Lower ή υψηλότερου και καλή ή πολύ καλή 
γνώση στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  

Σχεδιασμός του μαθήματος 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος στηρίχτηκε στο μοντέλο CoI με στόχο να αξιοποιήσει 
τις αρχές των τριών αλληλεπιδρώμενων διαδικασιών που την αποτελούν, την κοινω-
νική, τη γνωστική και τη διδακτική παρουσία.  

Η διδακτική παρουσία σχεδιάστηκε ώστε να είναι αρκετά έντονη σε όλη τη διάρκεια 
του μαθήματος και παρατίθενται οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για 
την ενίσχυσή της: (α) Η ύλη και το υλικό του μαθήματος σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου 
από τους εκπαιδευτές, (β) Στην πρώτη διά ζώσης συνάντηση παρουσιάστηκε με διά-
λεξη το μεγαλύτερο μέρος από το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος και απαντήθη-
καν ερωτήσεις σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση και την εξ αποστάσεως μάθηση, (γ) 
Στη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία να πάρουν οι εκπαιδευόμενοι άμεσες απαντήσεις 
στα ερωτήματά τους και στους εκπαιδευτές να επιβεβαιώσουν ότι η ύλη και ο τρόπος 
διεξαγωγής του μαθήματος έγιναν κατανοητά, δ) Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης, τα τεχνικά ερωτήματα απαντιόνταν πολύ γρήγορα από τους εκπαι-
δευτές ή από άλλους εκπαιδευόμενους, ε) Στην αρχή κάθε ενότητας η εκπαιδεύτρια 
έθετε το θέμα, την ύλη και τις δραστηριότητες της εβδομάδας, ενώ στο τέλος συνόψι-
ζε τις συζητήσεις και εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδο-
μάδας, στ) Δύο από τους εκπαιδευτές παρείχαν εποικοδομητικά σχόλια στους συμμε-
τέχοντες, καλλιεργούσαν μαθησιακό κλίμα, κινητοποιούσαν τους συμμετέχοντες στις 
συζητήσεις και ενθάρρυναν τη συμμετοχή σε αυτές, ζ) Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρί-
χθηκαν και ενθαρρύνθηκαν στην παροχή εποικοδομητικών σχολίων προς τους άλ-
λους συμμετέχοντες. 

Η καλλιέργεια της γνωστικής παρουσίας βασίστηκε σε τέσσερεις στρατηγικές: (α) 
συζητήσεις σχετικά με το μάθημα, (β) αναστοχασμός, (γ) αυτοδιαχείριση της μάθη-
σης, (δ) δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση. Οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν και 
διευκόλυναν τον αναστοχασμό των εκπαιδευομένων με εποικοδομητικά σχόλια και 
ερωτήσεις διερεύνησης. Οι δραστηριότητες του μαθήματος σχεδιάστηκαν ώστε να 
είναι αυθεντικές, ενώ οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονταν να τις προσαρμόσουν στις 
εκπαιδευτικές τους συνθήκες. Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκε και μία συνεργατική δρα-
στηριότητα στην τελευταία ενότητα στην οποία οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν γνώ-
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σεις που απέκτησαν από τις προηγούμενες ενότητες με δική τους πρωτοβουλία. 

Η κοινωνική παρουσία ενισχύθηκε με διάφορους τρόπους. Στο μάθημα καλλιεργήθη-
κε περιβάλλον ισότητας, αλληλοβοήθειας και συνεργασίας. Δεν γινόταν διαχωρισμός 
των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους και χρησιμοποιούνταν το πρώτο πληθυ-
ντικό πρόσωπο για την αναφορά στους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτές προσέγγιζαν 
και συναισθηματικά τους εκπαιδευόμενους αναφέροντας προσωπικές πληροφορίες, 
γράφοντας και απαντώντας σε απλό ύφος χωρίς να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν ή 
να επικρίνουν, κάνοντας χρήση χιούμορ και συνοδεύοντας με emoticons τα μηνύματά 
τους στο forum. Επίσης, έδειχναν ότι λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις και τις ιδέες των 
συμμετεχόντων επιδοκιμάζοντας και αναδεικνύοντας τις σκέψεις και προτάσεις που 
κατέθεταν στα forum. Τέλος, τονίστηκε η σημασία ενημέρωσης του προφίλ στο 
Moodle από τους συμμετέχοντες με προσωπική φωτογραφία και πληροφορίες σχετι-
κά με την εργασία και τα ενδιαφέροντά τους.  

Μέθοδοι αξιολόγησης των γνώσεων και ικανοτήτων που απέκτησαν οι επιμορφούμε-
νοι στην ψηφιακή αφήγηση 

Η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων στην ψηφιακή αφήγηση που απέκτησαν 
οι εκπαιδευόμενοι σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί με συνδυασμό τριών μεθόδων: 
(α) με ποσοτική ανάλυση των απαντήσεών τους σε ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγη-
σης πριν και μετά το μάθημα, (β) με ποιοτική ανάλυση των συζητήσεών τους στα fo-
rum του μαθήματος, και (γ) με ποιοτική ανάλυση των εργασιών που κατέθεταν κάθε 
εβδομάδα.  

Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου δύο μέλη από τη συγγραφική ομάδα συνέ-
θεσαν σειρά ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης σχετικές με γνώσεις και ικανότητες στην 
ψηφιακή αφήγηση και τις έστειλαν στα άλλα δύο μέλη για σχολιασμό και έλεγχο ε-
γκυρότητας. Το ερωτηματολόγιο αναδιαμορφώθηκε και οριστικοποιήθηκε σε δώδεκα 
ερωτήσεις Likert (πολύ καλά/καλά/λίγο/ελάχιστα/καθόλου/δεν απαντώ) γύρω από 
την ψηφιακή αφήγηση, τα βασικά στοιχεία της, τις μεθόδους παιδαγωγικής αξιοποίη-
σής της, οκτώ ερωτήσεις Likert (πολύ/αρκετά/λίγο/ελάχιστα/καθόλου/δεν απαντώ) 
σχετικά με τα λογισμικά που διδάσκονται στο μάθημα (Παράρτημα, πίνακας 1) και 
μία ερώτηση ανοικτού τύπου. Η ανάλυση των συζητήσεων στα forum βασίστηκε στις 
έξι μεθοδολογικές δομές που πρότειναν για την αξιολόγηση της γνωστικής παρουσίας 
οι Kanuka & Garrison (2004): συζήτηση, συνεργασία, διαχείριση, αναστοχασμός, 
επίβλεψη και δόμηση γνώσης. Τέλος, για την αξιολόγηση των εργασιών δημιουργή-
θηκε ρουμπρίκα αξιολόγησης θεμελιωμένη στις βασικές αρχές της ψηφιακής αφήγη-
σης και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

Μέθοδοι αξιολόγησης του μαθήματος ως προς την ανάπτυξη της κοινότητας διε-
ρεύνησης 

Η αξιολόγηση του μαθήματος ως προς την ανάπτυξη της διαδικτυακής κοινότητας 
διερεύνησης σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί με ποσοτική ανάλυση των απαντήσε-
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ων των εκπαιδευόμενων σε μεταφρασμένο στα ελληνικά ερωτηματολόγιο των Ar-
baugh et al. (2008) και με ποιοτική ανάλυση των συζητήσεών τους στα forum του 
μαθήματος. 

Το ερωτηματολόγιο των Arbaugh al. (2008) έχει ελεγχθεί για την εγκυρότητα και α-
ξιοπιστία του ως προς την μέτρηση της CoI, αλλά από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει 
μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. Δύο μέλη της συγγραφικής ομάδας ανέλαβαν 
την μετάφραση του ερωτηματολογίου και άλλα δύο τον οπτικό έλεγχο της εγκυρότη-
τας της μετάφρασης (Παράρτημα, πίνακας 2). Η μετάφραση κρίθηκε οπτικά αξιόπι-
στη αν και δεν ελέγχθηκε με στατιστικές μεθόδους. Τέλος, η ανάλυση των συζητή-
σεων στα forum βασίζεται στις κατηγορίες και δείκτες που ανέπτυξαν οι Garrison et 
al. (2000). 

Αποτελέσματα 

Το μάθημα βρίσκεται σε εξέλιξη με συνέπεια να μην είναι δυνατή η συλλογή και α-
νάλυση του συνόλου των δεδομένων. Παρόλα αυτά, έχουμε ενδεικτικά στοιχεία από 
τις ως τώρα συζητήσεις των επιμορφουμένων στα forum και από μια πρώτη αξιολό-
γηση των εργασιών που έχουν δημιουργηθεί, τα οποία, σε συνδυασμό με τις απαντή-
σεις στο ερωτηματολόγιο ανίχνευσης προϋπάρχουσας γνώσης των επιμορφουμένων 
στην ψηφιακή αφήγηση μας παρέχουν κάποια πρώιμα αποτελέσματα που αναφέρο-
νται παρακάτω. 

Η γνωστική παρουσία γίνεται εμφανής μέσα από τις εργασίες των επιμορφούμενων 
και από τα σχόλιά τους στο forum. Στις εργασίες αξιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία 
της ψηφιακής αφήγησης ώστε αυτές να γίνουν ελκυστικές κι ενδιαφέρουσες. Οι επι-
μορφούμενοι πρότειναν τρόπους εκπαιδευτικής αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης 
που δημιούργησαν και δέχονταν ανατροφοδοτικά σχόλια και ιδέες ενσωμάτωσης της 
κάθε αφήγησης στην εκπαιδευτική πρακτική αλλά και τρόπους εμπλοκής των μαθη-
τών στη διαδικασία δημιουργίας μιας αφήγησης με το ανάλογο εργαλείο web 2.0. 
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους επιμορφούμενους ενέ-
πλεξαν τους μαθητές τους στη διαδικασία δημιουργίας των ψηφιακών τους αφηγήσε-
ων και μετέφεραν στο forum αυτή τους την εμπειρία. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμορφούμενων αποκαλύπτει σχετικά υψηλά επίπεδα 
κοινωνικής παρουσίας καθώς καταγράφεται αρκετά μεγάλος αριθμός απαντήσεων  σε 
κάθε ανάρτηση που δηλώνει το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων να διαβάσουν τις 
αναρτήσεις και τον αυξημένο βαθμό οικειότητας που έχουν αποκτήσει έτσι ώστε να 
επιθυμούν να συμβάλλουν σε αυτές με τις δικές τους απόψεις. Επίσης, παρατηρείται 
μεγάλη επισκεψιμότητα των επιμορφούμενων στο περιβάλλον του μαθήματος και 
ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις, πλέον της εκτέλεσης των τυπικών υποχρεώσεων 
του μαθήματος. 

Τέλος, η διδακτική παρουσία έχει εδραιωθεί μέσα από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 
του μαθήματος, με επιμελή επιλογή της ύλης και των εργαλείων Web 2.0, τη σύνδεσή 
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τους με την ψηφιακή αφήγηση και την παιδαγωγική της αξιοποίηση στο δημοτικό 
σχολείο, τον κατάλληλο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης της 
μάθησης, ενώ η διευκόλυνση της εκπαιδευτικής εμπειρίας συντελείται μέσω της ε-
νεργούς και συνεχιζόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτών κι επιμορφούμενων 
και των επιμορφούμενων μεταξύ τους.  

Συμπεράσματα 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε η παιδαγωγική σχεδίαση και οι μέθοδοι αξιολόγησης 
της διαδικτυακής κοινότητας διερεύνησης που αναπτύχθηκε σε ένα υβριδικό επιμορ-
φωτικό σεμινάριο για δασκάλους, με θέμα την ψηφιακή αφήγηση. Ο σχεδιασμός και 
η πορεία υλοποίησης του μαθήματος εμφανίζεται παιδαγωγικά και βιβλιογραφικά 
σωστός. Δεν παρατηρήθηκαν αποκλίνουσες ή αρνητικές αντιδράσεις από μέρους των 
επιμορφούμενων ενώ η γενικότερη πορεία του μαθήματος δείχνει να εξελίσσεται ο-
μαλά. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δείχνουν μια πολύ θετική στάση των επιμορ-
φούμενων απέναντι στη μέθοδο υλοποίησης, στην ποιότητα του περιεχομένου του 
μαθήματος και στην αποκτηθείσα γνώση και κρίνονται ικανοποιητικά.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 
Ξενόγλωσσες αναφορές 

 
Arbaugh, J.B., Cleveland-Innes, M., Diaz, S.R., Garrison, D.R., Ice, P., Richardson, 
J.C., & Swan, K.P. (2008). Developing a community of inquiry instrument: Testing a 
measure of the Community of Inquiry framework using a multi-institutional sample. 
Internet and Higher Education, 11, 133–136. 
 
Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the ter-
rain. Educational Researcher, 33(8), 3–15. 
 
Bran, R. (2010). Message in a bottle. Telling stories in a digital word. Social and Be-
havioral Sciences, 2, 1790–1793. 
 
Frazier, C. A., & Boehm, R. G. (2012). Using technology for geography teacher edu-
cation: Web-based professional development. Review of International Geographical 
Education Online, 2(1). 
 
Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based 
environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher 
Education, 2, 87−105. 
 
Garisson, D.R. & Arbaugh, J.B., (2007). Researching the community of inquiry 
framework: Review, issues, and future directions. Internet and Higher Education, 10, 
157–172. 
 
Kanuka, H., & Garrison, D. R. (2004). Cognitive presence in online learning. Journal 

1745

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



of Computing in Higher Education, 15(2), 21-39. 
 
Marks, R.B., Sibley, S.D., & Arbaugh, J. B. (2005). A structural equation model of 
predictors for effective online learning. Journal of Management Education, 29(4), 
531-563.  
 
Smart, K. L., & Cappel, J. J. (2006). Students’ perceptions of online learning: A com-
parative study. Journal of Information Technology Education, 5, 201-219. 
 
Vai, M., & Sosulski, K. (2011). Essentials of online course design: A standards-based 
guide. New York: Routledge. 
 
Ελληνόγλωσσες αναφορές 
 
Αναστασιάδης, Π., & Κωτσίδης, Κ. (2015). Η παιδαγωγική αξιοποίηση των εφαρμο-
γών του Web 2.0 στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με έμφαση στην ανάπτυξη 
της συνεργατικής δημιουργικότητας.  8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση, 8, 29-42. 
 
Μουζάκης, Χ. (2008). Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας: Η πιλοτική εφαρμογή του 
EPICT License στην Ελλάδα. Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση, 
1(1), 91-118. Ανακτήθηκε από 
http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/issue/view/6  
 
Πολυχρονάκης, Γ. (2011). Σχεδιασμός ενός συστήματος εξ αποστάσεως επιμόρφω-
σης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης. HELLANICUS. Ανακτήθηκε από http://hdl.handle.net/11610/14359 

1746

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/issue/view/6
http://hdl.handle.net/11610/14359


Παράρτημα 

Πίνακας 1: Ερωτηματολόγιο προϋπάρχουσας γνώσης/ικανότητα/στάσης στην ψηφια-
κή αφήγηση 

1. Γνωρίζω τι είναι η ψηφιακή αφήγηση 
2. Γνωρίζω ποια είναι τα στοιχεία τα οποία κάνουν μια αφήγηση πιο ενδιαφέρουσα  
3. Θεωρώ ότι μπορώ να αξιοποιήσω τα στοιχεία αυτά κατάλληλα για να δημιουρ-
γήσω μια ψηφιακή αφήγηση  
4. Γνωρίζω ποια είναι τα είδη της αφήγησης  
5. Θεωρώ ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω το κατάλληλο είδος αφήγησης για να επι-
τύχω τους διδακτικούς μου στόχους   
6. Γνωρίζω τη μεθοδολογία/στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας αφήγησης   
7. Θεωρώ ότι μπορώ να εφαρμόσω κάποιες βασικές στρατηγικές σχεδιασμού για τη 
δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης   
8. Θεωρώ ότι μπορώ να αξιοποιήσω παιδαγωγικά/διδακτικά τη φιλοσοφία/θεωρία 
της ψηφιακής αφήγησης   
9. Θεωρώ ότι η ψηφιακή αφήγηση είναι χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό   
10. Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βελτιώσει τις διδακτικές 
μου πρακτικές 
11. Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον 
των μαθητών για το μάθημα 
12. Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές 
στην κατανόηση του μαθήματος 
13-16. Θεωρώ ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Storyboardthat/Utellstory/ 
Storybird/Padlet για τη δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης 
17-20. Θεωρώ ότι το Storyboardthat/Utellstory/Storybird/Padlet είναι χρήσιμο για 
την ανάπτυξη μιας ψηφιακής αφήγησης 

 

Πίνακας 2: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κοινότητας διερεύνησης 

1. Ο εκπαιδευτής μετέδωσε με σαφήνεια τα σημαντικά θέματα του σεμιναρίου. 
2. Ο εκπαιδευτής παρουσίασε με σαφήνεια τους σημαντικότερους στόχους του σεμι-
ναρίου. 
3. Ο εκπαιδευτής παρείχε σαφείς οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή στις δραστηριότη-
τες του σεμιναρίου. 
4. Ο εκπαιδευτής παρείχε σαφή χρονοδιαγράμματα για τις εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες του σεμιναρίου. 
5. Σε θέματα του σεμιναρίου που υπήρξαν διαφορετικές απόψεις ο εκπαιδευτής συνέ-
βαλε στο να αναγνωριστούν σημεία συμφωνίας και διαφωνίας  με τρόπο που με βοή-
θησε στη μάθηση. 
6. Ο εκπαιδευτής συνέβαλε στην καθοδήγηση της ομάδας των επιμορφούμενων προς 
την κατανόηση των θεμάτων του σεμιναρίου με τρόπο που με βοήθησε να ξεκαθαρί-
σω τις σκέψεις μου. 
7. Ο εκπαιδευτής συνέβαλε στο να έχουν οι επιμορφούμενοι ενεργή συμμετοχή στο 
σεμινάριο και να συμμετέχουν σε παραγωγικές συζητήσεις. 
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8. Ο εκπαιδευτής συνέβαλε στο να επικεντρώνονται οι επιμορφούμενοι στις υποχρε-
ώσεις τους με τρόπο που βοήθησε στη μάθησή μου. 
9. Ο εκπαιδευτής ενθάρρυνε τους επιμορφούμενους στην εξερεύνηση νέων εννοιών 
στα πλαίσια του σεμιναρίου. 
10. Οι ενέργειες του εκπαιδευτή ενίσχυσαν το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινότητα 
μεταξύ των επιμορφούμενων. 
11. Ο εκπαιδευτής συνέβαλε στο να επικεντρώνονται οι συζητήσεις στα θέματα του 
σεμιναρίου με τρόπο που βοήθησε στη μάθησή μου. 
12. Ο εκπαιδευτής παρείχε ανατροφοδότηση που με βοήθησε να καταλάβω τα δυνατά 
και αδύνατα σημεία μου σε σχέση με τους στόχους του σεμιναρίου. 
13. Ο εκπαιδευτής παρείχε άμεση ανατροφοδότηση. 
14. Γνωρίζοντας τους άλλους συμμετέχοντες απέκτησα το αίσθημα ότι ανήκω στην 
ομάδα του σεμιναρίου. 
15. Μπόρεσα να αποκτήσω ξεκάθαρη άποψη για μερικούς από τους συμμετέχοντες 
στο σεμινάριο. 
16. Η διαδικτυακή επικοινωνία είναι εξαιρετικό μέσο για κοινωνική αλληλεπίδραση. 
17. Ένιωθα άνετα να συνδιαλέγομαι μέσα από το διαδικτυακό περιβάλλον του σεμι-
ναρίου. 
18. Ένιωθα άνετα συμμετέχοντας στις συζητήσεις του σεμιναρίου. 
19. Ένοιωθα άνετα αλληλεπιδρώντας με άλλους συμμετέχοντες. 
20. Ένιωθα άνετα διαφωνώντας με άλλους συμμετέχοντες, διατηρώντας ταυτόχρονα 
ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. 
21. Ένιωθα ότι η άποψή μου ήταν αποδεκτή από άλλους συμμετέχοντες. 
22. Οι συζητήσεις στο forum με βοήθησαν να αναπτύξω αίσθημα συνεργατικότητας. 
23. Τα προβλήματα που τέθηκαν ενίσχυσαν το ενδιαφέρον μου στα θέματα του σεμι-
ναρίου.  
24. Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου προκάλεσαν την περιέργειά μου. 
25. Μου δημιουργήθηκε το κίνητρο να διερευνήσω θέματα σχετικά με το περιεχόμε-
νο του σεμιναρίου. 
26. Χρησιμοποίησα διάφορες πηγές πληροφόρησης για να διερευνήσω θέματα που 
τέθηκαν στο σεμινάριο. 
27. Ο καταιγισμός ιδεών και η εύρεση σχετικών πληροφοριών με βοήθησαν να επι-
λύσω ερωτήματα που σχετίζονταν με το περιεχόμενο του σεμιναρίου. 
28. Οι συζητήσεις στο forum υπήρξαν πολύτιμες στο να με βοηθήσουν να εκτιμήσω 
τις διαφορετικές απόψεις των συμμετεχόντων. 
29. Ο συνδυασμός νέων πληροφοριών με βοήθησε να απαντήσω σε ερωτήματα που 
τέθηκαν στις δραστηριότητες του σεμιναρίου. 
30. Οι μαθησιακές δραστηριότητες του σεμιναρίου με βοήθησαν να δημιουργήσω 
ερμηνείες και λύσεις. 
31. Ο αναστοχασμός στο περιεχόμενο του σεμιναρίου και οι συζητήσεις στο forum με 
βοήθησαν να κατανοήσω θεμελιώδεις έννοιες στα πλαίσια του σεμιναρίου. 
32. Μπορώ να περιγράψω τρόπους για δοκιμή κι εφαρμογή της γνώσης που απέκτη-
σα σε αυτό το σεμινάριο. 
33. Ανέπτυξα λύσεις σε προβλήματα του σεμιναρίου που μπορούν να εφαρμοστούν 
στην πράξη. 
34. Μπορώ να εφαρμόσω τις γνώσεις που απέκτησα από το σεμινάριο στην εργασία 
μου ή σε άλλες δραστηριότητες. 
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Αξιοποίηση ψηφιακής εκδοχής του παιχνιδιού ΝΙΜ στα μαθηματικά  
Μια μελέτη περίπτωσης 

 

Νικολιδάκης Βαγγέλης 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
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Επίκουρος Καθηγητής  
Π.τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
vpapav@edc.uoc.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται παρουσίαση μιας διδακτικής παρέμβασης που υλο-
ποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015, σε δημοτικό σχολείο αστικής περιοχής. 
Στο πλαίσιο της παρέμβασης αυτής, δημιουργήθηκαν ψηφιακές εκδοχές του μαθημα-
τικού παιχνιδιού ΝΙM με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού java, τις οποίες και 
χρησιμοποίησαν οι μαθητές ενός τμήματος Ε΄ τάξης αρχικά για να γνωρίσουν το παι-
χνίδι και εν συνεχεία για να εξασκηθούν παίζοντας ένα σύνολο παρτίδων ανά ζεύγη. 
Ένα μέρος από τις παρτίδες επιλέχθηκε και αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού και 
περαιτέρω συζήτησης σε απολογιστικές συνεδρίες που έγιναν είτε πρόσωπο με πρό-
σωπο στην τάξη είτε διαδικτυακά σε περιβάλλον chat. Το άρθρο που ακολουθεί είναι 
μια μελέτη περίπτωσης όπου δίνεται έμφαση στην περιγραφή της δραστηριότητας 
που ανέπτυξε μία μαθήτρια στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης καθώς και στην 
παρουσίαση των επιπτώσεων που είχε η συμμετοχή της σε παράγοντες όπως η μαθη-
ματική αυτοπεποίθηση και η μαθηματική της ικανότητα. 

Λέξεις – Κλειδιά : ΝΙΜ, σοβαρά παιχνίδια, απολογισμός, συζήτηση, αυτοπεποίθηση 

Εισαγωγή 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όντας αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας των μαθη-
τών, τους ελκύουν και φαίνεται να εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή τους σε αυ-
τά, στοιχείο που έχει οδηγήσει στην εμφάνιση έντονου ενδιαφέροντος γύρω από το 
ζήτημα της αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική πράξη (Houssart & Sams, 2008). Ο 
ισχυρισμός ότι μέσα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια επέρχεται μάθηση θεωρείται ου-
σιαστικά ως κάτι το δεδομένο και πλέον το θεωρητικό ερώτημα που επιχειρείται να 
απαντηθεί ικανοποιητικά είναι το πώς προκύπτει η μάθηση αυτή (Mitgutsch, 2011).  

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Τα «σοβαρά» μαθηματικά παιχνίδια 

Το παιχνίδι ΝΙΜ, που αξιοποιείται στην παρούσα διδακτική πρόταση, εντάσσεται 
στην ευρύτερη κατηγορία των «σοβαρών» παιχνιδιών (serious games). Πρόκειται για 
παιχνίδια που έχουν πρωτίστως παιδαγωγικό στόχο και δεν αποσκοπούν αποκλειστι-
κά στη διασκέδαση των συμμετεχόντων (Young et al, 2011). Μέσα από μια διαδικα-
σία δοκιμής και πλάνης, διατύπωσης υποθέσεων και ελέγχου, αλλά ακόμα και μέσα 
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από την παρατήρηση των άλλων παιχτών, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακα-
λύψουν διάφορες στρατηγικές επίλυσης, που είναι χρήσιμες για την επιτυχία τους στα 
παιχνίδια αυτά και όχι μόνο (Offenholley, 2012). 

Σε έρευνα στην Ιταλία (Bottino, Ott & Tavella, 2014) όπου μαθητές ηλικίας 8-10 ε-
τών ασχολήθηκαν με ψηφιακές εκδοχές «σοβαρών» παιχνιδιών (mind games), διαπι-
στώθηκε ότι η ενασχόλησή τους με αυτά, τους βοήθησε να βελτιώσουν συγκεκριμέ-
νες μαθηματικές δεξιότητες (ικανότητα εφαρμογής κανόνων, ικανότητα πρόβλεψης 
της εξέλιξης ενός παιχνιδιού κ.λπ.). Επιπλέον, τους ώθησε στο να προβαίνουν σε α-
παιτητικές ενέργειες, όπως το να σκέφτονται εναλλακτικά σενάρια δράσης και πιθα-
νούς τρόπους εξέλιξης του παιχνιδιού και να δοκιμάζουν την αποτελεσματικότητα 
διαφορετικών στρατηγικών. 

Ο απολογισμός (debriefing): μια τεχνική για την ανάπτυξη μαθηματικών συζητήσεων 

Στην αναφορά “Mathematics Counts” (Cockcroft Committee, 1982) επισημαίνεται ότι 
τα παιχνίδια αυξάνουν την πιθανότητα εμπλοκής των μαθητών σε διάλογο. Διάλογος 
μπορεί να αναπτυχθεί προκειμένου οι μαθητές να εξηγήσουν τις κινήσεις που έκαναν, 
καθώς και για να κατανοήσουν τις διαφορετικές στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι 
υπόλοιποι παίχτες.  

Οι απολογιστικές συνεδρίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση των παιχνιδιών, επιδιώκουν το παραπάνω. Πρόκειται για μια οργανωμένη διαδι-
κασία που βοηθάει τους μαθητές να κάνουν ανασκόπηση και ανάλυση του παιχνιδιού 
και να «βγάλουν νόημα» από την εμπειρία που βίωσαν. Η πρακτική αυτή έχει χρησι-
μοποιηθεί επιτυχώς με μαθητές δημοτικού (Bilgin, Baek & Park, 2015) και φαίνεται 
ότι είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από αυτούς (Crookall, 2010). 

Μεθοδολογία - Πληροφορίες για τη διδακτική παρέμβαση 

Η διδακτική παρέμβαση βασίζεται στην αξιοποίηση του NIM, ενός σοβαρού μαθημα-
τικού παιχνιδιού, που αποτέλεσε βάση για τη δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου. 
Στο σενάριο αυτό, κεντρική θέση κατέχει η τεχνική του απολογισμού, προκειμένου 
να ευνοηθεί η ανάπτυξη ουσιαστικών μαθηματικών συζητήσεων. Το ενδιαφέρον επι-
κεντρώνεται στη μελέτη περιπτώσεων μαθητών και στην επίπτωση που είχε η συμμε-
τοχή τους στην παρέμβαση τόσο στο γνωστικό κομμάτι (επίδοση), όσο και στο κομ-
μάτι των στάσεων (αυτοπεποίθηση).  

Το μαθηματικό παιχνίδι ΝΙΜ 
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                         Εικόνα 1: Οι ψηφιακές εκδοχές του παιχνιδιού ΝΙΜ 

Στη διδακτική παρέμβαση αξιοποιήθηκε το μαθηματικό παιχνίδι ΝΙΜ. Οι ψηφιακές 
εκδοχές που χρησιμοποιήθηκαν σχεδιάστηκαν σε γλώσσα προγραμματισμού Java με 
την εφαρμογή Eclipse, από τον πρώτο εισηγητή, στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτο-
ρικής του διατριβής.  

Το ΝΙΜ παίζεται με στοίβες από αντικείμενα-μάρκες και έχει πολλές παραλλαγές. Οι 
διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία φαίνονται στην εικόνα 1. 
Στα αριστερά (απλή εκδοχή: NIM135) υπάρχουν 3 στοίβες, που περιέχουν 1, 3 και 5 
μάρκες, αντίστοιχα, ενώ στα δεξιά (σύνθετη εκδοχή: NIM1357) υπάρχουν 4 στοίβες με 
1, 3, 5 και 7 μάρκες, αντίστοιχα. 

Στο παιχνίδι οι παίχτες παίζουν εναλλάξ. Κάθε παίχτης μπορεί να αφαιρέσει μία ή 
περισσότερες μάρκες από μία και μόνο στοίβα. Όταν όλες οι μάρκες αφαιρεθούν και 
επομένως αδειάσουν όλες οι στοίβες, ο παίχτης που έρχεται η σειρά του να παίξει δεν 
έχει δυνατότητα να κάνει κάποια κίνηση, και έτσι χάνει το παιχνίδι. Υπάρχει και η 
εκδοχή misère που προτιμήθηκε στην παρούσα εργασία, όπου χάνει ο παίχτης που 
παίρνει την τελευταία μάρκα (Conway, 1976). 

Περιγραφή δραστηριοτήτων - δοκιμασιών 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η απλή εκδοχή του παιχνιδιού (NIM135) και στη συνέχεια η 
σύνθετη (NIM1357). Οι μαθητές έπαιξαν 8 παιχνίδια από κάθε εκδοχή (4 πριν και 4 
μετά την ολοκλήρωσή της παρέμβασης) και ακολούθως ενεπλάκησαν στις ακόλουθες 
δραστηριότητες συζήτησης: 

i) σχολιασμός επιλεγμένων παιχνιδιών (4) σε απολογιστικές συνεδρίες που 
διεξάγονται πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη. 

ii) σχολιασμός επιλεγμένων παιχνιδιών (4) σε απολογιστικές συνεδρίες που 
λαμβάνουν χώρα σε διαδικτυακό περιβάλλον chat1 

                                                             
1 Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο chat του λογισμικού WebClass (virtual class software) που διατίθεται 
ως ελεύθερη εφαρμογή στο site κοινωνικής δικτύωσης Edmodo.  
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iii) σχολιασμός με χρήση της τεχνικής του ομιλούντος υποκειμένου (think 
aloud protocol) από τους μαθητές, την ώρα διεξαγωγής των παιχνιδιών. 

Πριν την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης και μετά την ολοκλήρωσή της, οι μαθη-
τές συμπλήρωσαν μια δοκιμασία γενικής μαθηματικής ικανότητας, η οποία κατα-
σκευάστηκε με επιλογή θεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν στο διαγωνι-
σμό «Μικρός Ευκλείδης». Επιπλέον, συμπλήρωσαν μια δοκιμασία για το παιχνίδι 
ΝΙΜ, όπου οι μαθητές έπρεπε να επιλέξουν την σωστή κίνηση για να πάρουν τη νίκη 
σε αρχινημένες παρτίδες του παιχνιδιού. Για τη διερεύνηση της μαθηματικής αυτοπε-
ποίθησης, χρησιμοποιήθηκε το σχετικό τμήμα της αναθεωρημένης έκδοσης του ερω-
τηματολογίου των Fennema και Sherman για τις στάσεις των μαθητών απέναντι στα 
μαθηματικά (Αποστολοπούλου, 2011). Τέλος, οι μαθητές συμπλήρωσαν κοινωνιομε-
τρικές δοκιμασίες, στις οποίες δήλωσαν ποιους τρεις μαθητές θα ήθελαν να έχουν ως 
βοηθούς  α) για ένα τυχαίο παιχνίδι β) για ένα μαθηματικό παιχνίδι και γ)  για το μα-
θηματικό παιχνίδι ΝΙΜ2.  

Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Μελέτη περίπτωσης: η μαθήτρια «Πολλαπλα-
σιασμός» 

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο “Πολλαπλασιασμός” είναι κορίτσι. Διάλεξε το ψευδώνυ-
μο αυτό, γιατί θεωρεί ότι ο πολλαπλασιασμός είναι η μοναδική πράξη στην οποία τα 
καταφέρνει. Με τη σύμφωνη γνώμη των δασκάλων της, ο “Πολ/σιασμός” κατατάσ-
σεται στην κατηγορία των αδύναμων μαθητών στα μαθηματικά. Η ίδια δεν θεωρεί τα 
μαθηματικά ενδιαφέρον αλλά ούτε και χρήσιμο μάθημα.  

Αρχική Κατάσταση 

Ο “Πολ/σμός” σημείωσε πολύ χαμηλές επιδόσεις στις δοκιμασίες που προηγήθηκαν 
της διδακτικής παρέμβασης. Στη μαθηματική δοκιμασία πήρε το δεύτερο χειρότερο 
βαθμό στην τάξη (1,5/10), ενώ στη δοκιμασία ΝΙΜ είχε το χειρότερο σκορ (1/10). 
Στο ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της μαθηματικής της αυτοπεποίθησης, συγκρι-
νόμενη με τους συμμαθητές της βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, έχοντας μέσο όρο 
3,1 (όπου μέσος όρος 1 δείχνει παντελή έλλειψη αυτοπεποίθησης, το 5 την πιο ισχυρή 
εκδήλωσή της και ο μέσος όρος της τάξης είναι 3,7). Ακόμα χαμηλότερη αυτοπεποί-
θηση φαίνεται να αισθάνεται σε σχέση με το παιχνίδι ΝΙΜ, όπου σε αντίθεση με την 
υπόλοιπη τάξη (μέσος όρος 4,1), ο “Πολ/σμός” σημειώνει το δεύτερο χαμηλότερο 
μέσο όρο (3,3), αφού όπως δήλωσε σε συνέντευξή της, δυσκολεύτηκε πολύ να κατα-
λάβει τους κανόνες. Στις κοινωνιομετρικές δοκιμασίες, ο “Πολ/σμός” κατατάσσεται 
στην κατηγορία των «παραμελημένων» μαθητών. Οι συμμαθητές της εκτιμούν ότι 
δεν κατέχει τις ικανότητες που θα της επέτρεπαν να τους βοηθήσει και δεν την επιλέ-
γουν ποτέ για βοηθό τους. 

                                                             
2 Λόγω περιορισμένου χώρου δεν ήταν δυνατόν στο παρόν άρθρο να παρατεθούν σε παράρτημα οι 
δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συγ-
γραφείς σχετικά. 
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Τα στατιστικά 

Ο “Πολ/σμός” νίκησε σε 10 από τα 16 παιχνίδια ΝΙΜ που έπαιξε, επίδοση που την 
κατατάσσει στην 5η θέση στο σύνολο των 20 μαθητών της τάξης. Μάλιστα, στην α-
πλή εκδοχή του παιχνιδιού ΝΙΜ τα πήγε ακόμα καλύτερα, κάνοντας 6 νίκες (σε 8 
παιχνίδια), καταλαμβάνοντας την 3η θέση. Αν και σημειώνει νίκες, ο “Πολ/σμός» 
βρίσκεται ακριβώς στο μέσο όρο, όσον αφορά το σύνολο των λάθος κινήσεων που 
κάνει κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών της (14 λάθη συνολικά με μέσο όρο τα 13,8 
λάθη). Τα συνολικά πολλά λάθη που έγιναν στα παιχνίδια που συμμετείχε, υποδει-
κνύει ότι η στρατηγική που ακολουθήθηκε από τους παίχτες δεν ήταν ακριβώς ιδεατή 
και επομένως τα παιχνίδια δεν ήταν και τόσο ποιοτικά. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο παιχνιδιού 

Ο “Πολ/σμός” δεν ανακάλυψε από μόνη της, αλλά ούτε και φάνηκε να κατάλαβε μέ-
σα από τις συζητήσεις, ποια είναι η ιδανική πρώτη κίνηση του παιχνιδιού. Στα περισ-
σότερα παιχνίδια, ξεκινάει με «λάθος» κίνηση και δίνει το πλεονέκτημα νίκης στον 
αντίπαλο. Επιπλέον, δεν μοιάζει να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πλάνο στο παι-
χνίδι της, μολονότι δοκιμάζει πολλές διαφορετικές κινήσεις. Συχνά επαναλαμβάνει 
κινήσεις που δεν τη βοήθησαν σε προηγούμενα παιχνίδια της, δηλώνοντας με ειλικρί-
νεια «Δεν το θυμόμουνα ότι είχα ξαναπαίξει έτσι». 

Μία σταθερά στο παιχνίδι του “Πολ/σμού” είναι το γεγονός ότι αποφεύγει να παίρνει 
μεγάλο αριθμό αντικειμένων (γλυκών) όταν είναι η σειρά της. Στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις παίρνει ένα γλυκό και έτσι επιμηκύνει τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μοιάζει 
να ακολουθεί την τακτική αναμονής, περιμένοντας τον αντίπαλο να υποπέσει σε λά-
θος, κάτι που η ίδια παραδέχεται σχολιάζοντας μια κίνησή της: «δε με βοηθάει, αλλά 
να δούμε ποια κίνηση θα κάνει ο Νίκος».  

Συνήθως, στα παιχνίδια ΝΙΜ (απλή εκδοχή) που νικάει ο “Πολ/σμός”, εμφανίζεται 
στο ταμπλό α) η διάταξη 1-1-1 (δηλαδή έχει απομείνει από ένα γλυκό σε κάθε σειρά) 
ή β) η διάταξη  n-1-0 (n ∈ N, με n≥2) όπου απομένει μία γεμάτη σειρά και μια ακόμα 
με ένα γλυκό. Πρόκειται για δυο βασικές διατάξεις που, όπως φάνηκε από τα λόγια 
της στις συνεντεύξεις, έχει κατανοήσει ότι οδηγούν σε βέβαιη νίκη. Παρόλα αυτά, 
στην πιο σύνθετη εκδοχή του παιχνιδιού (NIM1357) ο “Πολ/σμός” δεν αξιοποιεί αυτήν 
τη γνώση όταν της δίνεται η ευκαιρία να το πράξει.  

Συμμετοχή στις δράσεις της διδακτικής παρέμβασης 

Ο “Πολ/σμός” δε συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις ολομέλειας που έγιναν στην τά-
ξη. Κάνει συνολικά τρεις σχεδόν μονολεκτικές συνεισφορές σε μία από τις συζητή-
σεις, όπου απλώς δηλώνει ότι συμφωνεί με τα λεγόμενα συμμαθητών της. Στις δυο 
συζητήσεις που έγιναν σε περιβάλλον chat, έχει μεγαλύτερη συμμετοχή (11 συνολικά 
συνεισφορές). Σε αυτές είτε επαναδιατυπώνει τους συλλογισμούς συμμαθητών της, 
είτε δηλώνει (χωρίς όμως να εξηγεί περαιτέρω) ποια κίνηση θα έκανε η ίδια αν έπαιζε 
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το υπό σχολιασμό παιχνίδι. Μόνο σε μία περίπτωση κάνει αναφορά σε μια διάταξη 
που πάει να σχηματιστεί στο ταμπλό του παιχνιδιού.  

Τέλος, κατά την αξιοποίηση της τεχνικής ομιλούντος υποκειμένου, ο “Πολ/σμός» πα-
ρά τις σχετικές παροτρύνσεις, δε δίνει εξηγήσεις ως προς τη στρατηγική που ακολου-
θεί. Επιπλέον, από τα λεγόμενά της είναι εμφανής η χαμηλή της αυτοπεποίθηση, κα-
θώς ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται να κερδίσει, θεωρεί 
ότι κάτι θα συμβεί και θα χάσει, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ό,τι και να γίνει θα 
χάσω».  

Τελική Κατάσταση 

 
Γράφημα 1: Αυτοπεποίθηση των μαθητών στα μαθηματικά (αριστερά) και στο παιχνίδι 
ΝΙΜ (δεξιά) πριν και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Κατανομή συχνοτήτων – 

μέσος όρος 

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, δεν υπήρξε μεταβολή της κοινωνιομετρικής 
θέση της μαθήτριας. Όσον αφορά την αυτοπεποίθηση, τα αποτελέσματα είναι εντυ-
πωσιακά. Ενώ στην αυτοπεποίθηση σε σχέση με τη μαθηματική τους ικανότητα, οι 
μαθητές της τάξης σημειώνουν μια μικρή βελτίωση (από 3,7 σε 3,9), η βελτίωση της 
συγκεκριμένης μαθήτριας είναι πιο μεγάλη (από 3,1 σε 3,6) πλησιάζοντας πλέον το 
μέσο όρο της τάξης. Εντυπωσιακή βελτίωση σημειώνεται όσον αφορά την αυτοπε-
ποίθηση της μαθήτριας σε σχέση με το παιχνίδι ΝΙΜ, όπου σημειώνει την υψηλότερη 
επίδοση στην τάξη (4,7/5 από 3,3), όπως φαίνεται στο γράφημα 1. 
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Βελτιωμένη είναι και η επίδοση της μαθήτριας στη μαθηματική δοκιμασία, όπου από 
το αρχικό 1,5 έφτασε στο 4/10, όπως φαίνεται στο γράφημα 2. Πιο εντυπωσιακή υ-
πήρξε η βελτίωση στη δοκιμασία ΝΙΜ, όπου σημείωσε υψηλό σκορ τόσο μετά την 
ολοκλήρωση της α΄ φάσης της παρέμβασης (παιχνίδι ΝΙΜ135 σκορ 7/10), όσο και με-
τά την ολοκλήρωση της β΄ φάσης της παρέμβασης (παιχνίδι ΝΙΜ1357 σκορ 8/10). 

 
Γράφημα 2 : Επίδοση των μαθητών στη γενική μαθηματική δοκιμασία (αριστερά) και 
στη  
          δοκιμασία ΝΙΜ (δεξιά) πριν και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Θηκο-
γράμματα 

Γενικές παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

Πρωταρχικός στόχος της διδακτικής παρέμβασης υπήρξε η ενίσχυση της συμμετοχής 
των μαθητών σε μαθηματικές συζητήσεις. Ως προς αυτό, η μαθήτρια που αποτέλεσε 
αντικείμενο μελέτης, δεν φάνηκε να ωφελείται ιδιαίτερα, αφού σε όλη τη διάρκεια 
της παρέμβασης, συμμετέχει ελάχιστα χωρίς να διατυπώνει συλλογισμούς. Αυτή η μη 
συμμετοχή των μαθητών είναι ένα σύνηθες, ίσως αναμενόμενο εύρημα (Stylianou & 
Blanton, 2002). Οι μαθητές φαίνεται ότι αισθάνονται άβολα όταν καλούνται να μιλή-
σουν για στρατηγικές και να αιτιολογήσουν τα πεπραγμένα τους, στοιχείο που πιθα-
νόν οφείλεται στις ανεπαρκείς ευκαιρίες που τους δίνονται στην τάξη για να πράξουν 
κάτι αντίστοιχο και στη γενικότερη μαθηματική «κουλτούρα» που συνήθως επικρατεί 
σε αυτές και η οποία κατευθύνει τους μαθητές στην αναζήτηση της μοναδικής, εκ των 
προτέρων καθορισμένης σωστής απάντησης (Mueller & Yankelewitz, 2014).   

Ωστόσο, στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης, η μαθήτρια παρουσιάζει μια μικρή 
βελτίωση της μαθηματικής της ικανότητας και μια μεγαλύτερη βελτίωση στο παιχνίδι 
ΝΙΜ, ενώ ταυτόχρονα σημειώνει πολλές νίκες στις παρτίδες που συμμετέχει. Μολο-
νότι ένα μέρος των επιτυχιών της στα παιχνίδια προέρχεται από λάθη αντιπάλων, ένα 
κομμάτι της επιτυχίας της θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί σε αυτά που αποκόμισε από 
τη διδακτική παρέμβαση. Το γεγονός ότι ο “Πολ/σμός” δε συνεισφέρει στις απολογι-
στικές συζητήσεις, δε σημαίνει ότι η συμμετοχή σε αυτές είναι ανούσια. Ο “Πολ/σμός 
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”παρακολουθούσε με προσοχή τις συζητήσεις, αποτελώντας μάλλον παράδειγμα αυ-
τού που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «αθέατος παρατηρητής» (lurker), μαθαίνο-
ντας έτσι από τις συζητήσεις των άλλων (Küçük, 2010).  

Πάντως, για τη συγκεκριμένη μαθήτρια, το σημαντικότερο εύρημα υπήρξε η σημα-
ντική βελτίωση της αυτοπεποίθησής της, τόσο σε σχέση με το παιχνίδι ΝΙΜ, όσο και 
γενικότερα στα μαθηματικά. Το στοιχείο αυτό είναι ενθαρρυντικό αφού υπάρχει σώ-
μα ερευνών που καταδεικνύει ότι η αυτοπεποίθηση συσχετίζεται με τη μαθηματική 
επίδοση (Ku et al, 2014).  

Για τον “Πολ/σμό” το παιχνίδι ΝΙΜ αποτέλεσε ένα χώρο δράσης, στον οποίο κατά-
φερε να βιώσει το αίσθημα της επιτυχίας. Η αυτοπεποίθησή της ενισχύθηκε, κυρίως 
από το γεγονός ότι σημείωσε «ανέλπιστες» νίκες απέναντι σε αντιπάλους που θεω-
ρούσε ισχυρούς, χρησιμοποιώντας περισσότερο την κοινή λογική παρά μαθηματικές 
γνώσεις και έτσι ο ενθουσιασμός της ήταν μεγάλος. Η ίδια αποκάλυψε ότι στην αρχή 
της διδακτικής παρέμβασης, γυρίζοντας σπίτι, κινητοποιούσε όλη την οικογένειά της 
για να παίξουν μαζί της το νέο παιχνίδι. Μάλιστα, επειδή δεν είχε πρόσβαση στη java 
εφαρμογή μέσω internet, χρησιμοποίησε φυσικά υλικά (όσπρια) για να δημιουργήσει 
την δική της εκδοχή ΝΙΜ. 

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συμμαθητές της δε φάνηκε να επηρεάζονται 
από τις επιτυχίες της στο παιχνίδι και να αναθεωρούν τη γνώμη τους για τις ικανότη-
τές της στα μαθηματικά, όπως φάνηκε από τις κοινωνιομετρικές δοκιμασίες. Το στοι-
χείο αυτό δεν είναι παράδοξο, αφού η μαθήτρια, με βάση τη συμμετοχή της σε όλες 
τις κοινές δράσεις, δεν έδειξε ικανή να διατυπώσει χρήσιμες για τους άλλους μαθημα-
τικές επεξηγήσεις και συλλογισμούς.  

Περιορισμοί – Μελλοντικές κατευθύνσεις 

Βασικοί περιορισμοί της έρευνας ήταν η σύντομη χρονική διάρκειά της (3 μήνες) και 
το μικρό - ευκαιριακό δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, στοιχεία που δεν επιτρέπουν την 
εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι μαθητές, παρά 
τις αρχικές δηλώσεις τους, παρουσίασαν αδυναμία σε αρκετές βασικές δεξιότητες 
χειρισμού των υπολογιστών (πληκτρολόγηση, πλοήγηση, χρήση κωδικών πρόσβασης 
κ.λπ.), λειτούργησε ανασταλτικά.  

Λόγω περιορισμού χώρου δεν κατέστη δυνατόν να παρουσιαστούν και να συζητη-
θούν και άλλες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μαθητών, προκειμένου ο αναγνώστης να 
αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των επιπτώσεων που είχε η διδακτική πα-
ρέμβαση. Μια αναλυτική παρουσίαση άλλων περιπτώσεων (π.χ. μαθητές που σημεί-
ωσαν εντυπωσιακή βελτίωση στη μαθηματική τους ικανότητα, ή που βελτίωσαν την 
κοινωνιομετρική τους θέση στην τάξη, ή που δεν φάνηκε να αποκομίζουν κάποιο ό-
φελος) βρίσκεται στα μελλοντικά σχέδια των εισηγητών. 
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Μελλοντικά, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί αν μια μεγαλύτερης διάρκειας αντίστοιχη 
παρέμβαση, μπορεί να επιφέρει βελτίωση, πέρα από το κομμάτι της αυτοπεποίθησης 
και στο γνωστικό κομμάτι (μαθηματική επίδοση). Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον να 
διερευνηθεί ποιες παράμετροι χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και ποιες υποστηριχτικές 
δομές πρέπει να προστεθούν στην προτεινόμενη παρέμβαση προκειμένου οι μαθητές 
να βοηθηθούν στο να διατυπώνουν με επιτυχία μαθηματικούς συλλογισμούς.  
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Περίληψη 
 
Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά την παρουσίαση ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα, που είχε εξάμηνη διάρκεια, υ-
λοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο Πειραματικό ΓΕΛ του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας το σχολικό έτος 2015-2016 και το παραγόμενο υλικό του σχολείου 
παρουσιάστηκε και βραβεύτηκε στην τελετή λήξη της δράσης. Συνεργάστηκαν τρεις 
εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων προσεγγίζοντας διαθεματικά τη γνώση και 
μαθητές από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Η συμμετοχή μας στόχο είχε να φέρει σε 
επαφή τους μαθητές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς και τα όργανά της. Οι 
δραστηριότητες περιελάμβαναν: α) ενημέρωση των μαθητών για το θεσμό της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, τους στόχους της και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τη συν-
δρομή των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων (ψηφιακή χαρτoγράφηση) και β) 
την προσομοίωση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη δημιουργία 
ταινίας για το μύθο της Ευρώπης. 

 
Λέξεις-Κλειδιά: Eυρωπαϊκά προγράμματα, Teachers 4 Europe, καλλιέργεια ευρωπα-
ϊκής συνείδησης. 

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική δράση “Teachers 4 Europe” της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση τη σχολική χρονιά 2015-2016. Στόχος της είναι να συμβάλλει αφενός στην ενημέ-
ρωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα είδος κοινωνών των βασικών 
αξόνων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και αφετέρου στην 
καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Επιπλέον, στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις συνθήκες της 
οικονομικής κρίσης, τους τρόπους αντιμετώπισης και προσαρμογής στο μεταβαλλό-
μενο οικονομικό περιβάλλον και στο προσφυγικό ζήτημα που ταλανίζει την Ευρώπη. 
Τέλος, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει στη μετάδοση των γνώσεων αυτών με 
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χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και με αξιοποίηση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών (http://www.teachers4europe.gr/ ). 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού εκπαιδευτικοί τριών διαφορετικών ειδικοτήτων 
του Πειραματικού ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνεργάστηκαν δημιουργικά 
για έξι μήνες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους το σχολικό έτος 2015-2016, 
σπάζοντας τα όρια των γνωστικών αντικειμένων μέσα από τη διεπιστημονική και 
διαθεματική προσέγγιση (Μακρή-Μπότσαρη, 2005). Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου ανέλαβαν μία σπουδαία πρωτοβουλία: μελέ-
τησαν και παρουσίασαν στις τάξεις τους και στο σύνολο της σχολικής κοινότητας θέ-
ματα σχετικά με την Ευρώπη, ενώ το παραγόμενο υλικό παρουσιάστηκε και βραβεύ-
τηκε στην τελετή λήξης της δράσης “Teachers 4 Europe”. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάσθηκαν με:  
α) Tο επιστημονικό Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ Digital 
Earth, (http://www.digital-earth.edu.gr/index.php/el/), που υποστηρίζει τις ανάγκες 
των εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατασκευάζοντας προϊόντα και παρέχο-
ντας υπηρεσίες απαραίτητες για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και β) το Ινστιτούτο 
Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Ι.Ε.Κ.Ε.Θ (http://www.irtea.gr) για 
τη διαδικασία της προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. απο-
τελεί ένα νέο, καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την 
Ευρώπη και υποστηρίζει σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία .  

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η παρούσα δράση δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαί-
σιο, ώστε να οργανωθούν τα παιδαγωγικά βήματα προς επίτευξη των στόχων της δι-
δασκαλίας. Κατά τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των δράσεων λήφθηκε σο-
βαρά υπόψη η ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι ιδιαίτερες δεξιότητες και 
οι πρότερες εμπειρίες τους, ενώ η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική. Οι εκπαιδευτικοί 
σε όλη τη διάρκεια καθοδηγούσαν τους μαθητές και ενθάρρυναν τη γνωστική συμμε-
τοχή τους δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής οι μαθητές αξιοποίησαν ψηφιακό υλικό, επίσημες 
ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάστηκαν δημιουργικά σε ομάδες, 
κατασκεύασαν ψηφιακούς χάρτες, διαδραστικές αφίσες, οπτικοακουστικό υλικό (vid-
eo, ταινία) και πήραν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες (Προσομοίωση Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου).  

Επιχειρήθηκε η δημιουργία γνώσης μέσα από αυθεντικές καταστάσεις (Jonassen, 
2010). Η γνώση τοποθετήθηκε σε πολλαπλά πλαίσια, προετοιμάζοντας τη μεταφορά 
της σε νέα πλαίσια και παράλληλα τη δημιουργία γνωστικής ευελιξίας (Brown, Col-
lins, & Duguid, 1989). Η μάθηση εστιάστηκε στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες 
των μαθητών με αξιοποίηση μεταξύ άλλων της τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμ-
ματισμού (Αλμπανάκη, 2013).  
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Εφαρμόστηκαν, τέλος, διάφορα μοντέλα διδασκαλίας όπως: α) η διδακτική του ενερ-
γού υποκειμένου που είναι χειραφετική – επικοινωνιακή (Bonsch, 1991) και δίνει τη 
δυνατότητα στα υποκείμενα - μαθητές και εκπαιδευτικούς - του ατομικού προσανα-
τολισμού, της ανάπτυξης ικανοτήτων δράσης και προσέγγισης της γνώσης, καθώς και 
της ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων και β) η τεχνική της συνεργατικής συναρμο-
λόγησης «jigsaw puzzle» (Aronson, 1978) στην οποία, όπως κάθε κομμάτι, έτσι και - 
κάθε μαθητής- είναι αναγκαίο και απαραίτητο κομμάτι του «puzzle», για την επιτυχή 
συμπλήρωση και σχηματισμό της συνολικής εικόνας. Η δομή της οργάνωσης από τον 
εκπαιδευτικό και ο χωρισμός της εργασίας στα διάφορα μέρη, πρέπει να είναι τέτοιος 
που να αναγκάζει το κάθε μέλος της ομάδας να παρακολουθήσει προσεκτικά τα άλλα 
μέλη. Με τον τρόπο αυτό η συνεργασία στην ομάδα βελτιώνεται και η υπευθυνότητα 
φτάνει σε υψηλά επίπεδα. Αφού η κάθε ομάδα ολοκλήρωνε την έρευνά της και ετοί-
μαζε την αναφορά της, συναντιόταν με τις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, οι επιμέρους ειδι-
κοί στο κάθε θέμα (π.χ. ευρωβουλευτές, υπεύθυνοι ταινίας, ομάδα χαρτογράφησης 
κ.α.), συναντώνται, συζητούν, αναλύουν, εξετάζουν, διαφωνούν και καταλήγουν στην 
καλύτερη δυνατή λύση. Η τεχνική αυτή των συναντήσεων των επιμέρους ειδικών στο 
κάθε θέμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μαθητές που στην αρχή συναντούν δυ-
σκολίες στην οργάνωση και διατύπωση των απόψεών τους. 

Αναλυτική περιγραφή και σχεδιασμός της δράσης 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας πολλών μαθημάτων (Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Γαλ-
λικής γλώσσας, Θρησκευτικών, Ερευνητικής Εργασίας κ.α.) και των Ομίλων Γλώσ-
σας & Ρητορικής και Δημοσιογραφίας που λειτουργούν στο σχολείο, μελετήθηκαν 
ιστοσελίδες και βιβλιογραφικό υλικό, ενώ εντάχθηκαν ντοκιμαντέρ και αποσπάσματα 
ταινιών, που αφορούσαν το περιβάλλον της Ευρώπης για τους μαθητές του ελληνικού 
σχολείου είτε τους ευαισθητοποιούσαν για ανάλογα ζητήματα. Το πρόγραμμα οργα-
νώθηκε στους εξής άξονες: 

1ος άξονας. Υλοποίηση προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ασκήσεις 
και τα παίγνια προσομοίωσης είναι ίσως ο αποδοτικότερος τρόπος εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, αλλά και μια σημαντική μέθοδος ανάλυσης και έρευνας συγκεκριμένων κα-
ταστάσεων στα γνωστικά πεδία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών 
(http://www.innovation.edu.gr/). Οι προσομοιώσεις προϋποθέτουν υψηλού επιπέδου 
κριτική σκέψη εφόσον οι μαθητές δεν συλλέγουν απλά υλικό, αλλά συνθέτουν, ανα-
λύουν με στόχο να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Ο σχεδιασμός κάθε παιγνίου προσομοί-
ωσης ορίζει ως απαραίτητη την «κατασκευή» ενός «κόσμου», μιας τεχνητής πραγμα-
τικότητας, η οποία για να υπάρξει απαιτεί τη δημιουργία και διάθεση στους συμμετέ-
χοντες των κατάλληλων μέσων (χάρτες, υλικά παιγνίου, υποστήριξη με συστήματα 
πληροφορικής, συνεργάτες κλπ). Ταυτόχρονα, θέτει ως βασικό ζητούμενο και τις σα-
φείς «οδηγίες» («κανόνες παιγνίου») προς όλους τους συμμετέχοντες κατά τη διάρ-
κεια που υλοποιείται η διαδικασία της προσομοίωσης 
(http://www.imm.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=10
0).  
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Ειδικότερα, με την προσομοίωση της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στόχος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τη λειτουργία του και τη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεών του, να αισθανθούν Ευρωπαίοι πολίτες και να κατανοήσουν πως οι απο-
φάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωβουλή τους αφορούν. Οι μαθητές ως νομικοί-
δημοσιογράφοι-πολιτικοί επιστήμονες-ευρωβουλευτές διερεύνησαν ορισμένα κοινω-
νικά και πολιτικά ζητήματα. Η καλλιέργεια του αισθήματος δικαίου (βία, ανθρώπινα 
δικαιώματα, hot spot, θρησκευτικός φανατισμός, μετανάστευση) αποδείχθηκε ιδιαί-
τερα επίκαιρη, καθώς διανύουμε μία περίοδο οικονομικής και ηθικής κρίσης σε εθνι-
κό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο με εξάρσεις θρησκευτικών φανατισμών, πολιτικές 
ακρότητες, κρούσματα βίας. Επιπλέον, η μη απονομή δικαίου έχει ευρύτερες επιπτώ-
σεις σε όλο το «γίγνεσθαι» του ανθρώπου, από την ιδιωτική σφαίρα έως την κοινή-
δημόσια, με επεκτάσεις και στη συμπεριφορά του στο περιβάλλον (καταπάτηση κάθε 
είδους δικαιώματος, αλόγιστη χρήση πόρων, εξοντωτική εκμετάλλευση). 

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Ιν-
στιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (http://www.irtea.gr) σε 
δύο φάσεις: α) σε αυτήν της προετοιμασίας της στην οποία έγινε ενημέρωση από τους 
εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές για την Ευρωπαϊκή Ένωση (http://europa.eu/), το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη λειτουργία του (http://www.europarl.europa.eu/) με 
την αξιοποίηση των αντίστοιχων ιστοσελίδων και β) σε αυτήν της υλοποίησής της.  

Στόχος ήταν μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο για το προσφυγικό 
ζήτημα στην Ευρώπη να προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, τέσσερα νομοσχέδια που 
θα δίνουν λύση στο υπό συζήτηση θέμα. Στο τέλος, στη συνεδρίαση αυτή του «Ευ-
ρωκοινοβουλίου», τα παιδιά κατέληξαν σε μία κοινή συμφωνία για τη λύση του προ-
σφυγικού με 4 προτάσεις, μέσα σε ένα κλίμα θετικό και γόνιμο. Η εμπειρία μας και οι 
δράσεις μας τέλος, πήραν τη μορφή ενός video με τίτλο: «Από τη Βουλή της Αρχαίας 
Αθήνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (https://www.youtube.com/watch?v=l-
BIBcdCmSs&feature=youtu.be). 

2ος άξονας. Δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας. Αναζητώντας οι εκπαιδευτικοί 
εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας μέσα από την τέχνη του κινημα-
τογράφου, προχώρησαν στη δημιουργία μίας κινηματογραφικής ταινίας σε συνεργα-
σία με τους μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της ξένης γλώσσας και της λογοτε-
χνίας με τίτλο: «Τ` όνειρο της Ευρώπης» (https://youtu.be/V_fF028hLgI). H κινημα-
τογραφική παιδεία άλλωστε βοηθά τους μαθητές στη ρεαλιστικότερη πρόσληψη της 
πραγματικότητας και στην ενίσχυση της κοινωνικής νοημοσύνης τους (Ανδριοπού-
λου, 2010). Στόχος ήταν η αποτύπωση του οράματος της Ευρώπης και της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης από το χθες στο σήμερα, η επικοινωνία με πολλούς και διαφορετι-
κούς τρόπους, η ανακάλυψη της γνώσης, η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και ψηφια-
κών δεξιοτήτων. Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια διαδικασία αναζήτησης πληροφο-
ριών για το μύθο της Ευρώπης, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, το όραμα της ε-
νωμένης Ευρώπης, τα επιτεύγματα, αλλά και τις αντιφάσεις της.  
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Η μουσική της ταινίας είχε την επενέργεια όχι μόνον του ακουστικού γεγονότος – ε-
ρεθίσματος, αλλά και του οπτικού και απτικού, μιας και προσφέρει αισθητηριακή α-
ντίληψη του κόσμου, ηρεμεί την ψυχή, καταλαγιάζει τις εντάσεις και συνδέει τους 
ανθρώπους στο κοινό άκουσμα. Οι πολλαπλές λειτουργίες της επίσης προσφέρουν 
την ευκαιρία για κατάκτηση της ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης (Γιαμάλογλου & 
Χρυσαφάκη, 2006). Το τελικό προϊόν ήταν η μετα-αφήγηση τόσο του μύθου του ο-
νείρου της Ευρώπης - προσαρμοσμένη στα συμφραζόμενα της εποχής μας, μέσα από 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας - όσο και της ιστορί-
ας της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού οράματος, των προκλήσεων, των επιτευγμάτων, 
των αντιφάσεων, των ανησυχιών μας για το μέλλον.  

3ος άξονας. Ευαισθητοποίηση για σύγχρονα προβλήματα. Οι μαθητές κλήθηκαν να 
ερευνήσουν ζητήματα σχετικά με το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ευρώπη, να ε-
μπλακούν και οι ίδιοι μέσα από διάφορες δραστηριότητες και δράσεις. Η προσέγγιση 
έγινε μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (Ελληνική και Γαλλική Λογοτε-
χνία, Θρησκευτικά). Αναλυτικότερα υλοποιήθηκαν δραστηριότητες, όπως μελέτη υ-
λικού για τη μεταναστευτική κρίση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργία μίας 
ηλεκτρονικής παρουσίασης με ανάλογο θέμα 
(http://www.slideboom.com/presentations/1389396/Refugee) και ενός διαδραστικού 
πίνακα ανακοινώσεων (http://padlet.com/xalbanaki/humanrights), άσκηση δημιουργι-
κής γραφής και συγγραφή ποιημάτων στη γαλλική γλώσσα κατά του ρατσισμού και 
δημοσιοποίησή τους στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα e-twinning σε συνεργασία με μαθη-
τές άλλων χωρών και δημιουργία αφισών με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα στην 
Ευρώπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές κατασκεύασαν διαδραστι-
κούς χάρτες, χαρτογραφώντας ψηφιακά κράτη της Ευρώπης σε σχέση με τα μνημεία 
πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και την κουλτούρα, δίνοντας για κάθε 
μνημείο τις ανάλογες πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα. Για τη δραστηριότητα 
χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα ArcGIS, η οποία δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιη-
θούν ψηφιακοί χάρτες από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλα τα γνωστικά 
πεδία. Αξιοποιήθηκαν, επίσης, διαδικτυακά εργαλεία, εικονικές προσομοιώσεις και 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, ατομικά και ομαδικά, όπως χάρτες και εργαλεία (Geocoder) 
βασισμένα στα Google Earth και Maps που απεικονίζουν την υδρόγειο σφαίρα, τον 
παγκόσμιο χάρτη και επιμέρους χάρτες με προτεινόμενες περιηγήσεις και τρισδιά-
στατες απεικονίσεις.  

Η γεωχωρική δεξιότητα αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ως σημαντική σε όλους 
τους επιστημονικούς τομείς, αλλά και την καθημερινή ζωή. Σχετίζεται με την ικανό-
τητα του ατόμου να δίνει και να ακολουθεί κατευθύνσεις, να διαβάζει χάρτες και να 
ερμηνεύει γραφικά, διαγράμματα και εικόνες που σχετίζονται με κατανομή δεδομέ-
νων στον πλανήτη (Uttal & Cohen, 2012). Τέλος, τα παραγόμενα έργα των μαθητών 
δημοσιεύονταν στο ιστολόγιο «Ευρώπη: Μύθοι και πραγματικότητες – από το χθες 
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στο σήμερα» (http://teachers4europeexperimental.blogspot.gr/p/project.html) που 
σχεδιάστηκε σε συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών.  

Καταληκτικές επισημάνσεις-Αποτίμηση 

Κατά τη διάρκεια των δράσεων του προγράμματος οι μαθητές είχαν ενεργό ρόλο στη 
μαθησιακή διαδικασία. Η ένταξη θεμάτων σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων 
(situated learning) διευκόλυνε την κατανόησή τους από τους μαθητές, κινητοποίησε 
το ενδιαφέρον τους και δρομολόγησε διαδικασίες ενεργούς μάθησης. Η μάθηση πε-
ριελάμβανε μια διαδικασία συμμετοχής σε «κοινότητες πράξης» (communities of 
practice) ή αλλιώς «κοινότητες μάθησης» (learning communities) (Lave, & Wenger, 
1991). Δημιούργησε επίσης κατά τους Brown, Collins και Duguid (Brown et al., 
1989) συνθήκες γνωστικής μαθητείας (cognitive apprenticeship) (=πρότυπα και κα-
θοδήγηση) στους τρόπους σκέψης και έρευνας και τις μορφές επιστημονικού λόγου, 
ώστε οι μαθητές ενισχύθηκαν στο να αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να χρησιμο-
ποιήσουν γνωστικά εργαλεία μέσω αυθεντικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι μαθη-
τές κατάφεραν να τροποποιήσουν απόψεις και να υπερβούν στερεότυπα (Λάγιος & 
Δημοπούλου, 2007), καθώς και να οδηγηθούν σε προσωπικές συνθέσεις.  

Η συγκεκριμένη πρακτική στόχευε στην ενίσχυση της συνεργατικής κουλτούρας των 
μαθητών εντός και εκτός σχολείου είτε με συναντήσεις μετά το τέλος των μαθημάτων 
στο χώρο του σχολείου είτε μέσω της ασύγχρονης επικοινωνίας σε ομάδες εργασίας. 
Υπήρξε έτσι ενίσχυση των μαθησιακών και κοινωνικοποιητικών λειτουργιών του 
σχολείου και επιδιώχθηκε άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία. Η αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στις διαδικασίες διερεύνησης, κατανόησης και αναπαράστασης της σχολικής 
γνώσης αποτέλεσε βασικό άξονα εφόσον βοηθούσε θετικά, για να ξεπερασθούν χρο-
νικοί-τοπικοί περιορισμοί διασύνδεσης και επικοινωνίας με άλλες εξωσχολικές κοι-
νότητες, αλλά και μεταξύ των μαθητών για την κριτική επεξεργασία των πληροφο-
ριών και τη δημιουργία ενός δικτύου δημιουργίας γνώσεων. Η αναζήτηση πληροφο-
ριών έγινε μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου οι μαθητές εστιάζουν στη χρήση 
της πληροφορίας και όχι στην απλή αναζήτησή της και παρακινούνται να καλλιεργή-
σουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και την κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999, 
Brown Yoder, 1999).  

Καλλιεργήθηκαν, ακόμη, δεξιότητες χαρτογράφησης μέσα από ένα διαφορετικό γνω-
στικό αντικείμενο πέραν της Γεωγραφίας (αναζήτηση ενός τοπωνύμιου, εύρεση της 
γεωγραφικής του θέσης στο χάρτη και των συντεταγμένων του). Οι ψηφιακοί χάρτες 
παρέχουν εξαιρετικούς πόρους και όπως διαφάνηκε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα των μαθησιακών στόχων πολλών γνωστικών αντικει-
μένων. Η ένταξη της τεχνολογίας, σε δεύτερο επίπεδο, είχε ως συνέπεια την αποτελε-
σματικότερη μάθηση (learning processing) και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων 
(knowledge-skills) που πλέον είναι απαραίτητες για την ατομική και κοινωνική ανά-
πτυξη των μαθητών. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., άλλωστε, είχε ως αποτέλεσμα τα τε-
λευταία χρόνια την αναβάθμιση του ρόλου της γνώσης και την αναδιαμόρφωση των 
μαθησιακών σχέσεων. 
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Παράλληλα, επιτεύχθηκε η απόκτηση ενιαίου συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων από 
τους μαθητές και η καλλιέργεια ολιστικής αντίληψης με συσχετισμούς και διαθεματι-
κές προεκτάσεις (θεολογία, νομική, θεατρική αγωγή, τεχνολογία, λογοτεχνία, ξένες 
γλώσσες). Με τη διαθεματική προσέγγιση τα σχολικά µαθήµατα αλληλοσυσχετίζο-
νται, αλληλοσυμπληρώνονται, κατανοούνται καλύτερα και η σχολική γνώση βαθ-
μιαία ενιαιοποιείται, χωρίς όμως να καταργείται, µε αποτέλεσμα ο µαθητής να απο-
κτά µια ολιστική εικόνα της πραγματικότητας (Ματσαγγούρας, 2002). Ενισχύεται, 
επίσης, η δυνατότητα διεπιστημονικής εξέτασης ζητημάτων και αναδεικνύονται οι 
σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσά τους, καθώς οι μαθητές συσχετίζουν τις γνώσεις τους 
από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Τέλος, αναδείχτηκαν θέματα καθολικής και 
οικουμενικής σημασίας για όλα τα παιδιά (π. Καλλιακμάνης, 2008). Επιτεύχθηκε, 
έτσι, με αυτόν τον τρόπο μία σημαντική προσέγγιση της ιστορικής, θρησκευτικής, 
γεωγραφικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Ευρώπης και μία ουσιαστική επαφή 
των μαθητών με τις τέχνες και τον πολιτισμό της (Κουκούλη, 2000).  
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Περίληψη 

Η εισαγωγή μεταφραστικού εργαλείου στην Wikipedia άνοιξε νέους δρόμους σε εκ-
παιδευτικές προσεγγίσεις δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευ-
τικούς να το αξιοποιήσουν εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα αυτή την παγκόσμια δεξαμε-
νή γνώσης. Σ' αυτή την εργασία μελετάμε το μεταφραστικό εργαλείο της Wikipedia 
σε σχέση με τα αντίστοιχα επαγγελματικά εργαλεία, αναλύουμε τα χαρακτηριστικά 
του και επιπλέον καταγράφουμε την εμπειρία από την χρήση σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα Wikipedia στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Λέξεις κλειδιά: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Καλές πρακτικές, Μεταφραστικά 
εργαλεία 

Εισαγωγή 

Η μετάφραση αποτελεί τη μεταφορά του περιεχομένου, της δομής, και του ύφους του 
κειμένου-πηγής (ΚΠ) στο κείμενο-στόχο (ΚΣ) με τη χρήση των καταλληλότερων 
γλωσσικών ισοδυναμιών. Πολλοί θεωρητικοί της μετάφρασης και της γλωσσολογίας 
υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ των δύο κλάδων είναι αμφίδρομη. Ενδεικτικά, οι 
Vinay και Darbelnet υποστήριξαν ότι η μεταφραστική θεωρία βασίζεται στην εφαρ-
μοσμένη γλωσσολογία (Vinay & Darbelnet, 1958) ενώ ο Γάλλος γλωσσολόγος 
Mounin τόνισε ότι «στη βάση κάθε μεταφραστικής διαδικασίας βρίσκονται μια σειρά 
από αναλύσεις και διεργασίες που άπτονται της γλωσσολογίας και η επιστήμη της 
γλωσσολογίας, ορθά εφαρμοσμένη, μπορεί να προσφέρει [στη μετάφραση] πολύ πε-
ρισσότερα από όσα μια οποιαδήποτε εμπειρική προσέγγιση» (Mounin, 1963) 

Η μηχανική (αυτόματη) μετάφραση είναι η γλωσσική επεξεργασία κατά την οποία το 
περιεχόμενο της γλώσσας-πηγή (ΓΠ) μεταφέρεται στη γλώσσα-στόχο (ΓΣ) μέσω υ-
πολογιστικών συστημάτων με τη χρήση λογισμικού. Άπτεται του κλάδου της υπολο-
γιστικής γλωσσολογίας, δηλαδή του τομέα εκείνου της γλωσσολογίας που προσεγγί-
ζει τη φυσική γλώσσα μέσα από μια υπολογιστική σκοπιά και χρησιμοποιεί τεχνικές, 
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εργαλεία και εφαρμογές με στόχο τη δημιουργία λογισμικού για την κατανόηση και 
την επεξεργασία των γλωσσικών μοντέλων. 

Η μηχανική μετάφραση συνίσταται στη διεπιστημονική προσέγγιση της μεταφραστι-
κής διαδικασίας υπό το πρίσμα της γνωσιακής επιστήμης, της πληροφορικής, της τε-
χνητής νοημοσύνης, της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, και φυσικά της θεωρητικής 
γλωσσολογίας και της σημασιολογίας. 

Μετάφραση υποβοηθούμενη από υπολογιστή 

Τις τελευταίες δεκαετίες η μηχανική μετάφραση έχει αποτελέσει, και εξακολουθεί να 
αποτελεί, αντικείμενο έρευνας αλλά και ισχυρό κομμάτι της γλωσσικής βιομηχανίας. 
Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε ορισμένες εταιρίες, ομάδες και λογισμικά με ισχυρό 
αντίκτυπο στη σημερινή πραγματικότητα των επαγγελματιών στο χώρο των γλωσ-
σών: 

Η SYSTRAN, ιδρύθηκε το 1968 και είναι μια από τις παλαιότερες εταιρίες που ανέ-
πτυξε λογισμικό και παρείχε υπηρεσίες μηχανικής μετάφρασης. Το λογισμικό που 
ανέπτυξε η SYSTRAN βασίζεται σε στατιστικές προσεγγίσεις (Statistical Machine 
Translation-SMT) και ήταν το πρώτο αυτής της κατηγορίας που κυκλοφόρησε στη 
διεθνή αγορά. 

Το Eurotra ήταν ένα εγχείρημα ευρωπαίων γλωσσολόγων που χρηματοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1978 έως το 1992· ένα σύστημα μηχανικής μετά-
φρασης αρχικά για 7 και έπειτα για 9 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το λογι-
σμικό του Eurotra επεξεργαζόταν το ΚΠ αρχικά σε συντακτικό επίπεδο, έπειτα σε 
δομικό, και τέλος σε γραμματικό επίπεδο εφόσον και τα τρία επίπεδα αναλύσεων θα 
είχαν επιτευχθεί και τα δεδομένα τους ενσωματωθεί, θα παράγονταν τα κατάλληλα 
γλωσσικά ισοδύναμα. Το εγχείρημα δεν προχώρησε, είχε όμως σημαντικό αντίκτυπο 
στη γλωσσική βιομηχανία κάποιων χωρών. 

Ισχυρή παρουσία στη βιομηχανία έχουν και τα Computer Aided Translation (CAT) 
tools. Τα CAT tools αναφέρονται στην υποβοηθούμενη από υπολογιστή μετάφραση 
και αποτελούν εργαλεία που διευκολύνουν τη μεταφραστική διαδικασία. 

Το κείμενο-πηγή μεταφράζεται χωρισμένο ανά προτάσεις, κάθε μία από τις οποίες 
βρίσκεται μέσα σε ένα πλαίσιο ακριβώς κάτω από το οποίο μπορεί να προστεθεί η 
μετάφρασή της. Κάθε μετάφραση αποθηκεύεται μαζί με το ΚΠ δημιουργώντας μια 
μεταφραστική μονάδα (translation unit). Ο μεταφραστής έχει τη δυνατότητα να επι-
στρέψει σε κάθε πρόταση και να προχωρήσει σε αλλαγές. Το λογισμικό των CAT 
tools παρέχει και τη δυνατότητα ελέγχου ποιότητας, κατά τον οποίο εντοπίζονται 
προτάσεις που, πιθανόν, χρίζουν αναθεώρησης. Οι μεταφραστικές μονάδες αποθη-
κεύονται σε μία βάση δεδομένων που ονομάζουμε μεταφραστική μνήμη ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενες μεταφράσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις 
που η αντιστοιχία ισοδύναμων επιτυγχάνεται στο 100%. Τέλος, τα εργαλεία αυτά πα-
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ρέχουν αυτόματη αναζήτηση όρων σε ενημερωμένες βάσεις ορολογίας. 

Το SDL Trados, είναι το cat tool που χρησιμοποιείται σήμερα στο μεγαλύτερο βαθμό. 
Άλλα cat tools είναι τα: memoQ, Across, MateCat, Wordfast Anywhere, κ.ά. 

Μετάφραση λημμάτων της Wikipedia 

Οι συντάκτες της Wikipedia ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν τη μετάφραση ως μια μέθο-
δο γρήγορης και επαρκούς ανάπτυξης της Wikipedia στην μητρική τους γλώσσα, με-
ταφράζοντας λήμματα από κάποια άλλη Wikipedia μιας γλώσσας που καταλαβαί-
νουν, ή απλά επεξεργάζονται λήμματα σε περισσότερες από μία Wikipedia. Το ποσο-
στό χρηστών της αγγλικής Wikipedia που επεξεργάζονται λήμματα και σε μια δεύτε-
ρη γλώσσα ανέρχεται στο 15%. Αυτοί οι πολύγλωσσοι χρήστες είναι και περισσότερο 
παραγωγικοί από τους αντίστοιχους μονόγλωσσους, κάνοντας 2,3 φορές περισσότε-
ρες επεξεργασίες (Halle, 2013). 

Έως και πρόσφατα η επεξεργασία σε μεγάλο βαθμό εμπεριείχε τη χρήση κώδικα 
μορφοποίησης για την ενσωμάτωση συνδέσμων, εικόνων και παραπομπών σε πηγές, 
και κατά συνέπεια ένα μέρος της διαδικασίας μετάφρασης να περιλαμβάνει την αντι-
γραφή ή/και τροποποίηση μέρους αυτού του κώδικα. Είναι ακόμη σύνηθες αρκετοί 
χρήστες να κάνουν μετάφραση χωρίς να βασίζονται σε κάποιο άλλο εργαλείο πέρα 
από τον απλό επεξεργαστή κώδικα, αντιγράφοντας και επικολλώντας το ΚΠ στην 
φόρμα επεξεργασίας της Wikipedia, και μεταφράζοντας αντικαθιστώντας το κείμενο 
ανάμεσα σε στοιχεία του κώδικα που δεν μεταφράζονται. 

Ένα προηγούμενο CAT tool για υποβοήθηση της μετάφρασης λημμάτων της 
Wikipedia είχε αναπτυχθεί από την Google ως μέρος του Google Translate. Το 
Google Translator Toolkit (https://translate.google.com/toolkit) ήταν ένα εργαλείο 
που συνδύαζε το αυτόματο μεταφραστικό σύστημα με την ανθρώπινη επέμβαση για 
δημιουργία καλύτερης μετάφρασης ενός λήμματος και παράλληλα βελτίωνε την με-
ταφραστική μνήμη του Google Translate ώστε να παράγει καλύτερες μεταφράσεις 
(Google blog, 2009 & Walsh, 2009). 

Content Translation 

Το 2014 η Wikipedia εισήγαγε το δικό της CAT tool, το εργαλείο Content 
Translation, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε συντάκτη που επιθυμεί να 
παρέχει τη μετάφραση ενός λήμματος. Το εργαλείο αυτό, το λογισμικό του οποίου 
αναπτύσσεται ενεργά ώστε να υποστηρίζει όλο και μεγαλύτερο γλωσσικό όγκο, είναι 
διαθέσιμο σε όλους και έχει συντελέσει στη δημιουργία χιλιάδων λημμάτων.  

Στοχεύει στη διατήρηση της μορφολογίας του ΚΠ στο ΚΣ και στη συνοχή των συν-
δέσμων και των αναφορών. Η μορφοποίηση κειμένου υποστηρίζεται σε πολύ βασικό 
επίπεδο. Το εργαλείο βασίζει τη λειτουργία του σε διαγλωσσικές συνδέσεις αντλώ-
ντας δεδομένα από λεξικά και υπηρεσίες μηχανικής μετάφρασης. 
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Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία εκδοχή του περιεχομένου του λήμματος που θα συ-
νεχίσει να βελτιώνεται από την κοινότητα. Το Content Translation επιτρέπει στους 
συντάκτες να δημοσιεύσουν τη μετάφρασή τους άμεσα, συνδέοντας τη με το αρχικό 
λήμμα. Η διεπαφή του Content Translation είναι εύχρηστη καθώς το ΚΠ παρατίθεται 
παράλληλα με το ΚΣ το οποίο είναι ανοιχτό προς επεξεργασία με τη λειτουργία της 
αυτόματης μετάφρασης για τα περισσότερα γλωσσικά ζεύγη.  

Το Content Translation ενεργοποιήθηκε αρχικά σε περιορισμένο αριθμό οκτώ γλωσ-
σικών Wikipedia, ως δοκιμαστική έκδοση και η ανάπτυξή του συνεχίστηκε με βάση 
τις παρατηρήσεις των χρηστών που το χρησιμοποιούσαν. Σταδιακά ενεργοποιήθηκε 
σε περισσότερες γλωσσικές εκδόσεις της Wikipedia και ως τον Ιανουάριο του 2016 
είχε χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 11.000 συντάκτες σε 289 Wikipedia, για 
να δημιουργηθούν περισσότερα από 50.000 νέα λήμματα (Bhattacharjee, 2016). 

Η διεπαφή του Content Translation περιλαμβάνει έναν κεντρικό πίνακα -dashboard- 
όπου ο χρήστης μπορεί να δει μεταφράσεις που έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει δημοσι-
εύσει ακόμη, τις ολοκληρωμένες του μεταφράσεις, προτάσεις για λήμματα που θα 
μπορούσε να μεταφράσει (με βάση τα λήμματα που έχει μεταφράσει ήδη) και τη δυ-
νατότητα να ξεκινήσει μια νέα μετάφραση όποιου λήμματος επιθυμεί (βλ. Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1: Επεξεργασία παραγράφου. Το Content Translation έχει αντιστοιχίσει αυτό-

ματα το σύνδεσμο και έχει μεταφέρει τις παραπομπές χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια 
ενέργεια από τον μεταφραστή. 

Η διεπαφή του κύριου εργαλείου μετάφρασης αποτελείται από τρεις στήλες (βλ. Ει-
κόνα 1). Στην αριστερή στήλη βρίσκεται το ΚΠ χωρισμένο σε παραγράφους και άλλα 
δομικά στοιχεία (π.χ. εικόνες). Στη μεσαία στήλη υπάρχει αντίστοιχος αριθμός πεδίων 
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όπου θα εισαχθεί το μεταφρασμένο κείμενο. Η δεξιά στήλη περιλαμβάνει πληροφορί-
ες, ρυθμίσεις και εργαλεία που εμφανίζονται ή αποκρύπτονται ανάλογα με τις ενέρ-
γειες του χρήστη. 

Πατώντας σε ένα κενό πεδίο της μεσαίας στήλης υπάρχουν τέσσερις ή κατά περίπτω-
ση τρεις δυνατότητες. Αυτόματη συμπλήρωση με μηχανική μετάφραση μέσω του 
Yandex.Translate ή Apertium για τις γλώσσες που υποστηρίζονται από αυτό, χρήση 
του ΚΠ χωρίς αλλαγές, ή να παραμείνει κενό ώστε η μετάφραση να γίνει χωρίς μηχα-
νική υποβοήθηση. 

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί η μηχανική μετάφραση, το αποτέλεσμα είναι 
προσαρμοσμένο έτσι ώστε να περιλαμβάνει τους εσωτερικούς συνδέσμους προς λήμ-
ματα της Wikipedia-πηγής που υπήρχαν στο ΚΠ, έχοντας πραγματοποιηθεί αυτόματη 
αντιστοίχιση ώστε οι σύνδεσμοι στο μεταφρασμένο κείμενο να οδηγούν στα αντί-
στοιχα λήμματα της Wikipedia-στόχου, όποιος και αν είναι ο διαφορετικός τίτλος.  

Επίσης, περιλαμβάνονται χωρίς δυνατότητα αλλά και χωρίς ανάγκη επεξεργασίας οι 
εντός κειμένου παραπομπές που υπήρχαν στο ΚΠ. Σημειώνεται ότι ο κώδικας σή-
μανσης wiki των παραπομπών είναι συνήθως πολύπλοκος, και εδώ το Content 
Translation επιτρέπει στον μεταφραστή χρήστη να μην αποσπάται από την ουσιαστι-
κή μετάφραση ασχολούμενος με τεχνικά ζητήματα που ίσως απαιτούν άλλη γνώση. 
Αντίστοιχα, μεταφέρεται στα αντίστοιχα σημεία του ΚΣ, κάθε είδους μορφοποίηση 
του κειμένου που υπήρχε στο ΚΠ. 

Μετά την αρχική εισαγωγή του κειμένου της παραγράφου, ο μεταφραστής καλείται 
να διορθώσει το αποτέλεσμα της μηχανικής μετάφρασης νοηματικά και μορφολογι-
κά. Παράλληλα ο μεταφραστής μπορεί να τροποποιήσει τη μορφοποίηση του κειμέ-
νου, με εργαλεία που εμφανίζονται στην τρίτη στήλη, να αφαιρέσει παραπομπές, να 
προσθέσει, να αφαιρέσει, ή να τροποποιήσει εσωτερικούς συνδέσμους προς λήμματα.  

Στην περίπτωση των εσωτερικών συνδέσμων, όταν ο χρήστης επιλέγει έναν υπάρχο-
ντα σύνδεσμο ή επιλέγει κείμενο που επιθυμεί να το μετατρέψει σε σύνδεσμο, το με-
ταφραστικό εργαλείο του εμφανίζει προτάσεις συνδέσμων αντίστοιχων με αυτούς που 
υπήρχαν στην ίδια παράγραφο του ΚΠ, αλλά του επιτρέπει να κάνει αναζήτηση μετα-
ξύ των λημμάτων της Wikipedia-στόχου για να βρει το κατάλληλο λήμμα-σύνδεσμο 
που θα ενσωματώσει με ένα κλικ. Στην περίπτωση που ο μεταφραστής κρίνει ότι επί 
του παρόντος δεν υπάρχει αντίστοιχο λήμμα αλλά ενδέχεται να υπάρξει μελλοντικά 
και αυτό το λήμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν τέτοιο σύνδεσμο, έχει τη δυνατό-
τητα να εισάγει ένα γνωστό στην Wikipedia ως «κόκκινο σύνδεσμο». 

Όταν ο μεταφραστής έχει απορρίψει τη μηχανική μετάφραση, έχει ακόμη πρόσβαση 
στα ίδια εργαλεία μορφοποίησης και δημιουργίας εσωτερικών συνδέσμων, με τις ί-
διες δυνατότητες. Επί του παρόντος δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των παρα-
πομπών από το ΚΠ στο ΚΣ αν δεν επιλεγεί είτε η μηχανική μετάφραση είτε η μετα-
φορά του πηγαίου κειμένου, αλλά κενό πεδίο. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η υποστήριξη μεταφοράς και μετάφρασης των 
λεγόμενων templates (πρότυπα) που υπήρχαν στο λήμμα-πηγή, όπως των infoboxes 
(κουτιά πληροφοριών), εφόσον υπάρχει αντίστοιχο infobox στη Wikipedia-στόχο και 
έχει γίνει προηγουμένως αντιστοίχιση των παραμέτρων μεταξύ των δύο templates 
(Aharoni, 2016). Επίσης γίνεται αντιστοίχιση των κατηγοριών στις οποίες ανήκε το 
λήμμα-πηγή και χρησιμοποιούνται στο λήμμα-στόχος. 

Οι επεξεργασίες στο Content Translation αποθηκεύονται αυτόματα, εσωτερικά του 
εργαλείου, έτσι ώστε ο μεταφραστής έχει τη δυνατότητα να επανέρχεται στη μετά-
φρασή του κατά βούληση σε οποιονδήποτε χρόνο. Μόνο όταν ο ίδιος θεωρήσει ότι 
είναι ολοκληρωμένη, μπορεί να πατήσει στο κουμπί δημοσίευσης έτσι ώστε να δη-
μιουργηθεί οριστικά το νέο λήμμα και να είναι ορατό σε όλο τον κόσμο και διαθέσιμο 
για επεξεργασία από τον ίδιο αλλά και οποιονδήποτε με τους κλασικούς τρόπους επε-
ξεργασίας της Wikipedia, την επεξεργασία κώδικα και το νεώτερο Visual Editor. 

Εφαρμογή  του content translation tool στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Η διαδικασία της μετάφρασης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο κατά την 
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Ο μαθητής και η μαθήτρια καλούνται να αντιστοιχή-
σουν το σημαίνον και το σημαινόμενο της γλώσσας-πηγή με το αντίστοιχο της γλώσ-
σας-στόχου και το αντίστροφο. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί νοητές συνδέσεις με-
ταξύ των δύο γλωσσικών μονάδων και δύναται να διευκολύνει τη μάθηση και τη δι-
δασκαλία. 

Το content translation tool της Wikipedia με την εύχρηστη διεπαφή του, την οποία 
αναλύσαμε και παραπάνω, θα μπορούσε να εισαχθεί πρακτικά στη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ευχρηστία του εργαλείου και η 
εύκολη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε αυτό το καθιστούν από τη φύση του ιδανικό 
για χρήση σε σχολικά περιβάλλοντα.  

Στα πλαίσια της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών το content translation tool θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει ως άσκηση με τον εξής τρόπο: Επιλέγεται ένα λήμμα της 
Wikipedia το οποίο τίθεται προς μετάφραση στο εργαλείο. Το κείμενο-πηγή αντιπα-
ραβάλλεται με το κείμενο-στόχος επομένως οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότη-
τα να εξετάσουν το κείμενο τμηματικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι προτάσεις της γλώσ-
σας-πηγή συγκρίνονται και αναλύονται σε σχέση με τις προτάσεις της γλώσσας-
στόχου, επιτρέποντας έτσι στο μαθητή να προχωρήσει σε λεξιλογικές, μορφολογικές 
και συντακτικές συνδέσεις. Οι μαθητές προτείνουν εναλλακτικές μεταφράσεις και οι 
προτάσεις τους τίθενται προς συζήτηση με στόχο οι εσωτερικές δομές της γλώσσας 
στόχου να γίνουν κατανοητές στο μαθητή. 

Τα λήμματα που επιλέγονται είναι αρχικά μικρά σε έκταση και με απλή δομή και 
προοδευτικά αυξάνουν σε δυσκολία. Η διαδικασία θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη όχι 
μόνο για την κατάκτηση της γλώσσας στόχος αλλά θα λειτουργούσε και ως εξάσκηση 
στη μητρική γλώσσα των μαθητών. 
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Παραδείγματα χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η μετάφραση λημμάτων στην Wikipedia έχει χρησιμοποιηθεί διεθνώς ως διδακτικό 
μέσο για την εκμάθηση γλωσσών και την μεθοδολογία της μετάφρασης. Για παρά-
δειγμα, στο Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey του Μεξι-
κού, από το 2007 η μετάφραση λημμάτων έχει συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα (Thelmadatter, 2014) με μεταφράσεις μεταξύ αγγλικής και ισπανικής 
Wikipedia, όπως και στη Σχολή Γλωσσών (Al Alsun) του Ain Shams University στο 
Κάιρο μεταξύ αραβικών και αγγλικών (Elsharbaty, 2014), και σε αντίστοιχα μαθήμα-
τα στο York University (Wikipedia Education Program, 2014). 

Στον ελληνικό χώρο, έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις ανάθεσης εργασιών μετά-
φρασης σε πανεπιστημιακά μαθήματα, κυρίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης. Από το 2015 η μετάφραση λημμάτων της Wikipedia περιλαμβάνεται στο 
curriculum μεταπτυχιακού προγράμματος για τη Μετάφραση Επικοινωνία και Εκδο-
τικό Χώρο, στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. 

Οι εργασίες που δίνονται στους σπουδαστές τούς δίνουν την ευκαιρία να διαθέσουν 
τις δεξιότητές τους στην υπηρεσία του κοινού, και, παράλληλα, αναπτύσσουν αυτές 
τις δεξιότητες και να αποκτούν εμπειρία σε επαφή με πραγματικές μεταφράσεις για 
το ευρύ κοινό και να αναπτύσσουν διαπολιτισμική κατανόηση μέσα από τα θέματα με 
τα οποία ασχολούνται. Επίσης, υπάρχει ένα εγγενές κίνητρο για να εφαρμόσουν τις 
δεξιότητές τους σε αυτές τις εργασίες, καθώς γνωρίζουν τον αντίκτυπο και τη χρησι-
μότητα που θα έχει η άσκηση μετάφρασης που κάνουν, αφότου βαθμολογηθεί. 

Συμπεράσματα 

Η μετάφραση υποβοηθούμενη από υπολογιστή είναι ένα ισχυρό κομμάτι της γλωσσι-
κής βιομηχανίας. Η εκπόνηση ενός νοηματικά ισοδύναμου μεταφραστικού έργου συ-
χνά είναι δύσκολη λόγω πολιτισμικών διαφορών. Η άσκηση σπουδαστών-
μεταφραστών στη μετάφραση λημμάτων της Wikipedia είναι κάτι που έχει δοκιμα-
στεί σε σχολές σε όλο τον κόσμο, και είναι χρήσιμη αφενός επειδή το μεταφραστικό 
έργο διατίθεται στο ευρύ κοινό, αφετέρου επειδή βάζει τους σπουδαστές-
μεταφραστές σε ένα πραγματικό περιβάλλον με χρηστικά κείμενα. Η λειτουργία του 
Content Translation που έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το Wikimedia Foundation είναι 
χρήσιμη, αφενός επειδή εισάγει τους σπουδαστές σε ένα μεταφραστικό περιβάλλον, 
αφετέρου επειδή τους διευκολύνει να επικεντρωθούν στο κυρίως μεταφραστικό έργο 
επιλύοντας τα βασικά ζητήματα μορφοποίησης και διασύνδεσης λημμάτων ανάμεσα 
στις διαφορετικές γλώσσες της Wikipedia. 
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Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση παρουσιάζει ένα σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα 
των Θρησκευτικών που διαπνέεται από την οπτική του Νέου Προγράμματος Σπου-
δών του μαθήματος. Εφαρμόστηκε το σχολικό έτος 2015-2016 σε επαρχιακό Γυμνά-
σιο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρεί να συμβάλλει στην καινοτόμα ο-
πτική της διδασκαλίας του μαθήματος μέσα από ένα επιστημολογικό πλαίσιο διδα-
κτικής του. Στόχος του σεναρίου είναι η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των 
μαθητών για το συνοδικό θεσμό και τις απαρχές του, η βιωματική εμπλοκή τους ως 
ουσιαστικός παράγοντας της μαθησιακής διαδικασίας και η καλλιέργεια των μετα-
γνωστικών τους δεξιοτήτων. Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε με την αρωγή της 
τεχνολογίας και το συνδυασμό διδακτικών εργαλείων που συνέβαλαν στην καινοτόμα 
προσέγγισή της. 

Λέξεις- κλειδιά: Θρησκευτικά, Αποστολική Σύνοδος, Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

Εισαγωγή 

H διδακτική παρέμβαση αποτελεί σενάριο διδασκαλίας που αφορά στο μάθημα των 
Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου και στη διδακτική ενότητα της Αποστολικής Συνό-
δου. Εμπνεύστηκε από το Nέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Θρησκευτικά σύμφωνα 
με το οποίο η Αποστολική Σύνοδος διδάσκεται στην Α΄ Γυμνασίου, γι’ αυτό και προ-
σαρμόστηκε στο γνωστικό επίπεδο και στις δυνατότητες των μαθητών της Γ΄ Γυμνα-
σίου που έως τώρα διδασκόταν. Σκοπός της διδακτικής πρότασης ήταν να έρθουν σε 
επαφή οι μαθητές με την πρώτη Σύνοδο που έλαβε χώρα στην ιστορία της εκκλησίας, 
να διερευνήσουν την ανάγκη σύγκλησής της, τον τρόπο που έλαβε χώρα, τις αποφά-
σεις στις οποίες κατέληξε αλλά κυρίως εστίασε στο να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα 
του συνοδικού θεσμού για την εκκλησία και τους Χριστιανούς γενικότερα. Για την 
εφαρμογή των παραπάνω οι μαθητές δούλεψαν σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων 
και ως Ιστορικοί, Θεολόγοι, Δημοσιογράφοι και Καλλιτέχνες αντιμετώπισαν τη Σύνοδο 
των Αποστόλων μέσα από το ρόλο που τους ανατέθηκε. Αξιοποίησαν τις ΤΠΕ, χρη-
σιμοποίησαν νέες βιωματικές τεχνικές, ενώ η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της 
τέχνης έγινε πραγματικότητα με την αρωγή του έντεχνου συλλογισμού (Artful Τhink-
ing). Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που τους ανατέθηκαν παρουσίασαν 
στην ολομέλεια της τάξης το προϊόν των εργασιών τους, δέχτηκαν γόνιμη κριτική από 
τη διδάσκουσα και τους συμμαθητές τους, αξιολόγησαν και αξιολογήθηκαν. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρο-
νες παιδαγωγικές έρευνες και θεωρίες μάθησης. Στηρίχτηκε στις αρχές που διατυπώ-
θηκαν μέσα από: α) τη γνωστική θεωρία του εποικοδομητισμού (Constructivism). Θε-
μελιώδης θέση του εποικοδομητισμού είναι ότι «η γνώση δε λαμβάνεται παθητικά 
αλλά οικοδομείται ενεργητικά από το γιγνώσκον υποκείμενο» (Κόκκοτας, 1997, 35). 
O καθηγητής λειτουργεί ως διαμεσολαβητής (φθίνουσα καθοδήγηση) των κοινωνι-
κών και πολιτισμικών μηνυμάτων που προσφέρονται στο μαθητή, καθώς αυτά θα α-
ποτελέσουν τα στοιχεία που θα τον οδηγήσουν στην οικοδόμηση των δικών του γνω-
στικών σχημάτων (Ράπτης & Ράπτη, 2007). β) τη θεωρία της ανακαλυπτικής και διε-
ρευνητικής μάθηση του Jerome Bruner. (Bruner, 1961). Σύμφωνα με την αρχή της α-
νακάλυψης που διατύπωσε: «οι γνώσεις δεν πρέπει να παρέχονται έτοιμες, αλλά οι 
μαθητές πρέπει να καθοδηγούνται ώστε να τις κατακτήσουν μόνοι τους με δική τους 
προσπάθεια. Έτσι η μάθηση διατηρείται περισσότερο και μεταβιβάζεται καλύτερα» 
(Πασσάκου, 1973, 666, 669). γ) τη μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση. Θεμέλιο της 
θεωρίας αυτής είναι η ομαδοσυνεργατική οργάνωση των μαθητών μέσω της οποίας 
αναπτύσσεται η ατομική και συλλογική τους ευθύνη. Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
παύει να είναι δασκαλοκεντρικός και ενθαρρύνεται η δημιουργική ως προς τη μάθη-
ση αυτονομία τους (Vygotsky, 1934/1988). Το σενάριο που δομήθηκε με βάση το 
παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο οργανώθηκε με την υποστήριξη ενός CSCL περιβάλ-
λοντος καθώς οι νέοι τρόποι επικοινωνίας υποδεικνύουν την ανάγκη ανταπόκρισης 
του σύγχρονου σχολείου και την προσαρμογή των διδακτικών πρακτικών του στα νέα 
δεδομένα της τεχνολογικής εξέλιξης (Crawford & Kress 1999; Stradling, 2002). Επι-
πρόσθετα η νέα γενιά των μαθητών έχει μεγαλώσει σε ένα κόσμο με ψηφιακές εφαρ-
μογές, ένα κόσμο τον οποίο γνωρίζει συνήθως μέσα από ψηφιακές πηγές (Mabrito & 
Medley, 2008). Είναι δε κοινή πεποίθηση πως «οι σημερινοί μαθητές δεν είναι πια τα 
άτομα για τα οποία το εκπαιδευτικό μας σύστημα σχεδιάστηκε να εκπαιδεύσουμε» 
(Prensky 2001a, 2001b).  

Μέθοδος 

Για τη διδακτική πρόταση στηριχτήκαμε στο συνδυασμό της έρευνας (inquire) και 
της διαπραγμάτευσης (negotiation). Ως προς την έρευνα εστιάσαμε στην κριτική προ-
σέγγιση της πληροφορίας και ως προς τη διαπραγμάτευση στην ανάπτυξη επιχειρη-
ματολογίας μέσα από παιχνίδια ρόλων. Οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν για την υλο-
ποίηση των παραπάνω ήταν: 1. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Αυτή «μυεί τους μαθη-
τές στη συνεργασία που αποτελεί μια από τις ουσιωδέστερες κοινωνικές αρετές» 
(Παπαβασιλείου, 2011,37). 2. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ σύμφωνα με την οποία οι μα-
θητές παρακινούνται να καλλιεργήσουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη κα-
θώς και την κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1995). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού που 
συντονίζει τις προτεινόμενες δραστηριότητες με τη χρήση των ΤΠΕ εμπλουτίζεται 
και αλλάζει (Berge & Collins, 1996) καθώς δρα περισσότερο ως σύμβουλος και κα-
θοδηγητής του μαθητή (Kalogiannakis, 2008) χωρίς να προσφέρει έτοιμες και δεδο-
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μένες απαντήσεις. 3. Η Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη (Γιωτόπουλος, 
2014 & Κόκκος, 2009). Συντασσόμενοι με τη θέση πως «η συστηματική παρατήρηση 
έργων τέχνης ενεργοποιεί τον κριτικό στοχασμό του παρατηρητή-εκπαιδευόμενου» 
(Κόκκος & Μέγα, 2007) αξιοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργατικής-διερευνητικής 
στρατηγικής η μέθοδος του έντεχνου συλλογισμού (Artful thinking). Μέσω της αισθη-
τικής εμπειρίας οι μαθητές όχι μόνον αναπτύσσουν επιλεκτική ματιά στα οπτικά 
προϊόντα του σύγχρονου πολιτισμού (Κόκκος, 2009), αλλά ταυτόχρονα μέσω της α-
ξιοποίησης των εικαστικών έργων στην εκπαίδευση βελτιώνεται η στάση τους απένα-
ντι στο σχολείο (Βamford, 2006). 4. Η βιωματική μέθοδος, που εστιάζει στη δημιουρ-
γία «προσωπικού νοήματος» (Ντάβου, 2000; Πόλκας & Τουλούμης, 2012) μέσω της 
διερεύνησης της γνώσης με τη βοήθεια σύγχρονων βιωματικών τεχνικών.  

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Μάθημα: Θρησκευτικά, Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου, Τόπος διεξαγωγής σεναρίου: σχολική 
αίθουσα, εργαστήριο πληροφορικής, Αριθμός μαθητών: 20 Προβλεπόμενος χρόνος: 6 
ώρες, Διαθεματικό εύρος: Θρησκευτικά, Ιστορία , Εικαστικά, Πληροφορική. 

Συμβατότητα με τα ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ 

Η διδακτική πρόταση εναρμονίστηκε με την υπόδειξη των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ (2003, 46) 
για τα Θρησκευτικά που προτείνει ριζικές αλλαγές στον παραδοσιακό ρόλο διδάσκο-
ντος και διδασκομένων. Απαραίτητη συνεπώς προϋπόθεση για την επιτυχή διεκπε-
ραίωση του ήταν η σύμφωνη και με τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού για τα Θρησκευτι-
κά Δημοτικού – Γυμνασίου (2011, 108) επιλογή μιας σύνθετης μορφής διδασκαλίας, 
όπου θα συνυπήρχαν αρμονικά στοιχεία και της παραδοσιακής και της σύγχρονης 
εκπαιδευτικής πράξης με ενσωμάτωση των ΤΠΕ (Mitra, 1998). 

Σκοπός και στόχοι της διδακτικής πρότασης 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η κατανόηση από τους μαθητές των λόγων που έκριναν 
επιτακτική την ανάγκη σύγκλησης της Συνόδου, η κριτική προσέγγιση των ιστορικών 
πηγών που αφορούν σ΄ αυτή και η καλλιέργεια της δημιουργικής τους σκέψης καθώς 
καλούνται να αναλογιστούν τις εξελίξεις που θα δρομολογούνταν στην περίπτωση 
διαφορετικών αποφάσεων. Ως προς τις γνώσεις για τον κόσμο, τις αξίες, τις πεποιθή-
σεις, τα  πρότυπα και τις στάσεις ζωής οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με συγκεκρι-
μένη αποστολή (Ταρατόρη, 2003) με στόχο τη δημιουργία «προσωπικού νοήματος», 
να οδηγηθούν δηλαδή στη διαμόρφωση προσωπικής εκτίμησης για το τι είναι ο συνο-
δικός θεσμός και πόσο πολύ συνέβαλε η Αποστολική Σύνοδος προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο επιδιώκεται πιο αναλυτικά οι μαθητές: α) να 
διερευνήσουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην ανάγκη σύγκλησης 
της Αποστολικής Συνόδου, β) να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή έγινε και 
τις αποφάσεις στις οποίες κατέληξε, γ) να παρουσιάσουν και να αξιολογήσουν τη 
δράση των Αποστόλων, δ) να περιγράψουν και να αξιολογήσουν τον τρόπο λήψης 
των αποφάσεων από την πρώτη εκκλησία, ε) να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το 
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συνοδικό θεσμό, στ) να εξηγήσουν τις συνέπειες της διατύπωσης των δογμάτων για 
τη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας των πρώτων Χριστιανών, και ζ) να εξηγήσουν 
τη σημασία της συνόδου για τους Χριστιανούς γενικότερα. Ως προς τους Παιδαγωγι-
κούς στόχους καταβάλλεται προσπάθεια να αναπτύξουν οι μαθητές ομαδικό πνεύμα, 
να μάθουν να συνεργάζονται και να κοινοποιούν τις εργασίες τους, να ασκούνται 
στην ανακαλυπτική πορεία της μάθησης και να οικοδομούν με αυτοπεποίθηση τις 
γνώσεις τους. Ως προς το Νέο Ψηφιακό Γραμματισμό επιδιώχθηκε να ασκηθούν στη 
ενεργητική και κριτική αναζήτηση της διαδικτυακής πληροφορίας, να εξοικειωθούν 
με το χειρισμό ανοικτών λογισμικών, και να μάθουν να χρησιμοποιούν νέα ψηφιακά 
εργαλεία.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης του σεναρίου 

Ο καθηγητής προμηθεύει τους μαθητές με χαρτάκια τύπου post it, συντάσσει τα φύλ-
λα εργασίας, τα οποία φροντίζει να «περαστούν» στους υπολογιστές του εργαστηρίου 
πληροφορικής και εξασφαλίζει την παραχώρηση αίθουσας που διαθέτει διαδραστικό 
πίνακα. Οι μαθητές οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση μηχανών αναζήτη-
σης, επεξεργαστή κειμένων καθώς και με τη χρήση των εργαλείων web2:0 που η υ-
λοποίηση του σεναρίου θεωρεί ως προαπαιτούμενο (cmaptools,Tagul,padlet).  

Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας 

Η ομάδα των 20 μαθητών χωρίζεται σε τέσσερις(4) ανομοιογενείς ομάδες των πέντε 
(5) ατόμων λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνιόγραμμα της τάξης, το φύλο την εθνικό-
τητα και τις επιδόσεις τους. Η 1η ομάδα είναι αυτή των Ιστορικών, η 2η των Θεολό-
γων, η 3η των Δημοσιογράφων και η 4η των Καλλιτεχνών. Κάθε μέλος της ομάδας έχει 
σαφή και διακριτό ρόλο αυτόν του συντονιστή, του γραμματέα του χειριστή ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή, και δυο μελών. Η διδάσκουσα πληροφορεί τους μαθητές για το νέο 
καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας και δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις τόσο για την 
οργάνωση όσο και για το οργανόγραμμα της παρέμβασης. Για τις δραστηριότητες 
των ομάδων αξιοποιήθηκαν: α) το ελεύθερο λογισμικό cmaptools για την κατασκευή 
εννοιολογικών χαρτών β) το ελεύθερο λογισμικό padlet το οποίο έδωσε στις ομάδες 
τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων και γ) το διαδι-
κτυακό εργαλείο Tagul για την κατασκευή συννεφόλεξων. 

Α΄ Φάση: αφόρμηση και χωρισμός σε ομάδες (1η ώρα, σχολική αίθουσα που διέθετε 
διαδραστικό πίνακα). 

Οι μαθητές παρατήρησαν με προσοχή μια φωτογραφία του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. Στη συνέχεια πήραν χαρτάκια τύπου post it και έγραψαν με μια λέξη την 
πρώτη σκέψη που τους ήρθε στο μυαλό αναλογιζόμενοι τη λειτουργία του οργάνου. 
Οι λέξεις καταγράφηκαν από τη διδάσκουσα με τη μορφή συννεφόλεξου, με τη συν-
δρομή του διαδικτυακού εργαλείου Tagul ( http://www.tagul.com/). Ακολούθησε κα-
θοδηγούμενος διάλογος με θέμα: «Για ποιους λόγους φαντάζεστε ότι θα ήταν χρήσι-
μη μια σύνοδος στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων της εκκλησίας;». Οι απαντή-
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σεις σημειώθηκαν κωδικοποιημένες στον πίνακα και οργανώθηκαν σε απλό εννοιο-
λογικό χάρτη. Στη συνέχεια η διδάσκουσα έκανε μια σύντομη εισήγηση για την Απο-
στολική Σύνοδο και την ανάγκη σύγκλησης της και έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις 
για την μέθοδο διδακτικής και επεξεργασίας της ενότητας. Ακολούθησε ο χωρισμός 
των μαθητών στις τέσσερις ομάδες που προαναφέρθηκαν. 

Β΄ Φάση: διερεύνηση του θέματος με την τεχνική Σκέψου, Συζήτησε Μοιράσου-
Τhink, Pair, Share (TPS), (2η ώρα, εργαστήριο πληροφορικής) 

Οι μαθητές χωρισμένοι στις ομάδες των Ιστορικών, των Θεολόγων των Δημοσιογρά-
φων και των Καλλιτεχνών ξεκίνησαν την ψηφιακή επεξεργασία των κειμένων που 
τους προτάθηκαν σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας και τις οδηγίες που τους δόθηκαν. 
Οι Ιστορικοί ταυτίστηκαν με την ομάδα των χριστιανών που πριν ήταν Ιουδαίοι. Τα 
κείμενα που διερεύνησαν ήταν τα: Γενέσεως 17,1-2,9-14 και Δευτερονόμιο.27,1-3,9-
10,26. Οι Θεολόγοι προσπάθησαν να δουν την οπτική αυτών που πριν ήταν ειδωλολά-
τρες και πραγματεύτηκαν τα: προς Γαλάτας 3, 7-14 και προς Φιλιππησίους 3, 2-11. Οι 
Δημοσιογράφοι ανέλαβαν το ρόλο των κριτών της διαμάχης με την αρωγή των Πράξε-
ων των Αποστόλων 15, 22-29 και κατά Ματθαίον 5,1,17-20. Οι Καλλιτέχνες ανέλαβαν 
να παρουσιάσουν την κάθε μια από τις παραπάνω τοποθετήσεις με ένα ποίημα, ένα 
πίνακα και ένα τραγούδι. Τα κείμενα τα επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια της τεχνικής 
Σκέψου, Συζήτησε, Μοιράσου –Think, Pair, Share (TPS). Για τις επισημάνσεις, τις 
παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις τους μετέβησαν από τον προσωπικό στοχασμό 
στη συνεργασία σε επίπεδο δυάδας, στην ομάδα κι από εκεί στην ολομέλεια. Σ’ έναν 
ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (padlet) η κάθε ομάδα έκανε μια πρώτη ανάρτη-
ση των επιμέρους ευρημάτων της έρευνάς της και στη συνέχεια ενημέρωσε την ολο-
μέλεια. Το παραγόμενο προϊόν βοήθησε στη συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη, 
με τη βοήθεια του εργαλείου cmaptools το οποίο χειρίστηκε η διδάσκουσα, που ορ-
γάνωσε εννοιολογικά την αφορμή και τα κίνητρα σύγκλησης της συνόδου, τις θέσεις 
που καταγράφηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Για ασκήσεις εμπέδωσης αξιο-
ποιήθηκε το φωτόδεντρο και οι μαθητές κλήθηκαν: α) να σχηματίσουν το χάρτη εν-
νοιών της συνόδου επιλέγοντας από τις αντίστοιχες έννοιες του αναδυόμενου μενού 
στο: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1149, β) να λύσουν 
το σταυρόλεξο της συνόδου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1037 και γ) να απαντή-
σουν στο κουίζ της παρακάτω διεύθυνσης: 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1268. 

Γ΄ Φάση: οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων (3η-4η ώρα, σχολική αίθουσα) 

3η ώρα: βιωματική δραστηριότητα-προσομοίωση  

Οι πληροφορίες που οι ομάδες απεκόμισαν από την προηγούμενη δραστηριότητα α-
ξιοποιήθηκαν στη βιωματική τεχνική της προσομοίωσης που αποτελεί τεχνική εκπαι-
δευτικού δράματος. Η διδάσκουσα ενημέρωσε την ολομέλεια πως βρίσκεται στα Ιε-
ροσόλυμα όπου συγκαλείται Σύνοδος προκειμένου να επιλυθεί η διαφωνία που προέ-
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κυψε ανάμεσα στους Χριστιανούς που πριν ήταν Ιουδαίοι και στους Χριστιανούς που 
πριν ήταν ειδωλολάτρες σχετικά με την περιτομή και την τήρηση του Μωσαϊκού Νό-
μου από τους τελευταίους. Οι ομάδες ανέλαβαν συγκεκριμένους ρόλους, και έγιναν: 
οι Χριστιανοί που πριν ήταν Ιουδαίοι, οι Χριστιανοί που πριν ήταν ειδωλολάτρες, οι 
Κριτές της διαμάχης και οι Παρατηρητές. Χρησιμοποίησαν κίνηση και λόγο, ανίχνευ-
σαν τις συμπεριφορές και τις τάσεις που αναπτύχθηκαν εντός των κόλπων της Συνό-
δου, ανέπτυξαν τα επιχειρήματά τους, και κατέληξαν στις αποφάσεις της τις οποίες 
και κοινοποίησαν με τη μορφή επιστολής. Η τεχνική της προσομοίωσης τους διευκό-
λυνε στο να ανακαλύψουν, να συναισθανθούν και να τοποθετηθούν για τα συναισθή-
ματα, τις αντιλήψεις, τις θέσεις και τις αποφάσεις των πρωταγωνιστών της Συνόδου, 
οι οποίες επηρέασαν καταλυτικά τη μορφή του χριστιανικού κόσμου.  

4η ώρα: δραστηριότητα δημιουργικής γραφής (σχολική αίθουσα) 

Οι μαθητές μέσα από την οπτική και το ρόλο που τους ανατέθηκε μαθαίνουν και δη-
μιουργούν αυτή τη φορά γράφοντας. Η σχολική αίθουσα μετατρέπεται σε ένα εργα-
στήρι δημιουργικής γραφής και: α) οι Ιστορικοί κάνουν ένα σύντομο χρονογράφημα 
των γεγονότων που προηγήθηκαν, έλαβαν χώρα και ακολούθησαν των γεγονότων της 
συνόδου, β) οι Θεολόγοι αναλαμβάνουν να συντάξουν- με τη βοήθεια του αποσπά-
σματος των Πράξεων και των πληροφοριών που δίνει το σχολικό εγχειρίδιο- την επι-
στολή που θα αποσταλεί στις τοπικές εκκλησίες με τις αποφάσεις της συνόδου, γ) οι 
Δημοσιογράφοι κάνουν ρεπορτάζ για τα τεκταινόμενα τα οποία έλαβαν χώρα και τα 
διανθίζουν με αποκλειστικές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της και δ) οι 
Καλλιτέχνες αναλαμβάνουν, ως κριτικοί τέχνης αυτή τη φορά, τη σύνταξη μιας μικρής 
μελέτης που θα αφορά στην περιγραφή της εικόνας της σύναξης των αποστόλων και 
του ασπασμού των αποστόλων Πέτρου και Παύλου με την αρωγή του Αrtful Think-
ing. Ως εναλλακτική δραστηριότητα προτείνεται όλες οι ομάδες από κοινού να συ-
ντάξουν μια επιστολή που θα απευθύνεται στο Γραφείο της Εξωτερικής Ιεραποστολής 
της Εκκλησίας της Ελλάδος με προτάσεις για τη γνωριμία και τη «συνάντηση» της 
Ορθοδοξίας με συνομηλίκους συμμαθητές τους στις εσχατιές του κόσμου. 

Δ΄ Φάση: Εργασίες-ολομέλεια-διάχυση (5η ώρα, σχολική αίθουσα)  

Οι ομάδες παρουσίασαν στην ολομέλεια το τελικό προϊόν των εργασιών που τους α-
νατέθηκαν. Δέχτηκαν ερωτήματα και ακολούθησε γόνιμος διάλογος. 

 Ε΄ Φάση: αναστοχασμός-αξιολόγηση (6η ώρα, σχολική αίθουσα) 

Η παρέμβαση έφτασε στο τέλος της και ήρθε η ώρα οι μαθητές να αναστοχαστούν τι 
έμαθαν, να αξιολογήσουν τι τους άρεσε, τις τους ενέπνευσε, τι τους δυσκόλεψε και να 
υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις. Oι ψηφιακοί πίνακες ανακοινώσεων (padlet), 
τα συννεφόλεξα, oι εννοιολογικοί χάρτες, το μοντέλο προσομοίωσης και οι επιστολές 
έγιναν αντικείμενο κριτικής, εποικοδομητικού διαλόγου και ακολούθησαν προτάσεις 
για ενδεχόμενη βελτίωσή τους. Η προσπάθεια επικουρήθηκε και από ένα ανώνυμο 
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ερωτηματολόγιο που βοήθησε στην ανατροφοδότηση του εγχειρήματος, στον εντοπι-
σμό δυσκολιών και αστοχιών και στην κατάθεση προτάσεων βελτίωσής του.  

Η διδάσκουσα εφάρμοσε διαμορφωτική αξιολόγηση και οι μαθητές αξιολογήθηκαν 
όχι μόνο από τα φύλλα εργασίας αλλά από όλα τα στάδια της διδακτικής παρέμβα-
σης: το στάδιο της προετοιμασίας, το στάδιο της έρευνας, αξιολόγησης και επεξεργασί-
ας του υλικού καθώς και από το στάδιο της παρουσίασης του τελικού προϊόντος.  

Δυνατότητα Επέκτασης 

Τα φύλλα εργασίας θα μπορούσαν να τύχουν δημιουργικής επέκτασης στα πλαίσια 
του μαθήματος των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, των Εικαστικών, της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής και να δώσουν την αφόρμηση για γόνιμες διαθεματικές «συ-
ναντήσεις» εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Συμπεράσματα 

Κατά την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης αφιερώθηκε περισσότερος χρόνος από 
τον προγραμματισμένο. Κρίνουμε όμως τον χρόνο αυτό αναγκαίο, καθώς επιχειρήθη-
κε ουσιαστική εντρύφηση των μαθητών στο συνοδικό θεσμό, προαπαιτούμενο για τη 
διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων που θα ακολουθήσουν. H ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος τους βοήθησε να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και τις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις, να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που 
τους υποδείχτηκαν και να απελευθερωθούν από το φόβο της προσωπικής αστοχίας. 
Στην προσομοίωση της Αποστολικής Συνόδου αρχικά ένιωσαν αμηχανία καθώς δεν 
είχαν προηγούμενη εμπειρία της τεχνικής, γρήγορα όμως και με την ενθάρρυνση της 
εκπαιδευτικού ξεπεράστηκε. Η αξιοποίηση της τέχνης τους βοήθησε στην καλύτερη 
και αμεσότερη πρόσκτηση της πληροφορίας, στην αποθησαύριση της ως γνώση και 
στην έκφρασή της. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ ήταν απαραίτητη καθώς διδάσκουμε στη 
γενιά του διαδικτύου που έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό τύπο μαθητή, ο οποίος 
αναζητά πληροφορίες και παράγει γνώση σ’ ένα νέου τύπου εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον, το ψηφιακό. Η χρήση των ψηφιακών πόρων κέντρισε το ενδιαφέρον και ενεργο-
ποίησε τη σκέψη τους δίνοντας παράλληλα την αφορμή για προβληματισμό σε μια 
διδακτική ενότητα της εκκλησιαστικής ιστορίας που συνήθως τους δυσκολεύει. Συ-
νοψίζοντας, θεωρώ πως οι μαθητές μέσα από τη φιλοσοφία της διδακτικής πρότασης 
απελευθερώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την τυπικά δοσμένη θεολογική πληροφορία 
και έγιναν οι ίδιοι δυναμικοί μέτοχοι της μαθησιακής διαδικασίας.  
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Α΄ΦΑΣΗ 

(Κοινό φύλλο εργασίας) 

 

 

 

Δραστηριότητα 

1η: Παρατηρήστε προσεκτικά την παραπάνω φωτογραφία από την αίθουσα συνεδριά-
σεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

2η: Πάρτε ένα χαρτάκι τύπο post it και γράψτε με μια λέξη την πρώτη σκέψη που σας 
έρχεται στο μυαλό αναλογιζόμενοι τη λειτουργία του οργάνου. 

3η: Με τη συνδρομή του διαδικτυακού εργαλείου Tagul ( http://www.tagul.com/) και 
τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να τις καταγράψτε με τη μορφή συννεφόλεξου. 

4η: Συζητείστε τους λόγους για τους οποίους φαντάζεστε πως θα ήταν χρήσιμη μια 
Σύνοδος στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων της Εκκλησίας. 

5η: Καταγράψτε τις απαντήσεις σας στον πίνακα με τη μορφή απλού εννοιολογικού 
χάρτη. 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 Β΄ΦΑΣΗ  

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 

«Όταν ο Άβραμ ήταν ενενήντα εννέα ετών, του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε: «Ε-
γώ είμαι ο Θεός παντοκράτορας. Να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου και να είσαι τέ-
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λειος. Θα συνάψω μαζί σου διαθήκη και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Ο Άβραμ 
έπεσε με το πρόσωπό του στη γη και ο Θεός του είπε: Αυτή είναι η διαθήκη που κάνω 
μαζί σου: Θα γίνεις πατέρας ενός πλήθους εθνών … θα κάνω ν’ αποκτήσεις πολλούς 
απογόνους και να γίνεις γενάρχης λαών’ και βασιλιάδες θα προέλθουν από σένα. Τη 
διαθήκη μου τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων 
– διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικός σου και των απογόνων σου. … «Θα πρέ-
πει, όμως, να τηρείς τη διαθήκη μου τόσο εσύ όσο και οι επόμενες γενιές των απογόνων 
σου. Αυτή είναι η διαθήκη μου που θα τηρείτε: Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνε-
ται. Θα κάνετε την περιτομή, κι αυτή αποτελεί σημείο της διαθήκης ανάμεσα σ’ εμένα 
και σ’ εσάς. Κάθε παιδί θα περιτέμνεται την όγδοη ημέρα από τη γέννησή του. Αυτό ι-
σχύει για κάθε αρσενικό παιδί σε όλες τις γενιές σας, καθώς και για κάθε δούλο, είτε 
είναι γεννημένος στο σπίτι είτε αγορασμένος από ξένους και δεν περιλαμβάνεται στους 
απογόνους σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε καθένας που γεννήθηκε στο σπίτι σου ή αγορά-
στηκε με χρήματα να περιτέμνεται. Έτσι η διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας, 
διαθήκη αιώνια. Ο απερίτμητος, δηλαδή αυτός που δεν θα έχει κάνει περιτομή, θα απο-
κόπτεται από το λαό του, γιατί θα έχει παραβεί τη διαθήκη μου». 

Γένεση 17, 1-2, 9-14 

 

Ο Μωυσής, συνοδευόμενος από τους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ, απευθύνθηκε στο 
λαό και είπε: «Να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα. Την ημέρα που θα 
περάσετε τον Ιορδάνη για να πάτε στη χώρα, που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, θα 
πάρετε μεγάλα λιθάρια και τα στήσετε όρθια, θα τα ασβεστώσετε και πάνω τους θα 
γράψετε όλα τα λόγια αυτού του νόμου». … Στη συνέχεια, ο Μωυσής, μαζί με τους ιε-
ρείς-Λευίτες, μίλησε σ’ όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε: «Σωπάστε κι ακούστε Ισ-
ραηλίτες. Σήμερα γίνατε λαός του Κυρίου, του Θεού σας. Να υπακούτε στα λόγια του 
και να εκτελείτε τις εντολές του και τους νόμους του, που εγώ σήμερα σας δίνω». … 
«Καταραμένος, όποιος δεν μένει πιστός στα λόγια αυτού του νόμου, και δεν τα εφαρμό-
ζει». 

Δευτερονόμιο 27, 1-3, 9-10, 26 

Δραστηριότητα 

1η: Κάντε για 4 λεπτά -ο καθένας μόνος του- κάποιες σκέψεις (Τhink) πάνω στα απο-
σπάσματα που διαβάσατε. 

2η: Συζητείστε (Pair) τις τοποθετήσεις σας ανά δύο. 

3η: Μοιραστείτε (Share) τις τοποθετήσεις σας από τη δυάδα στην ομάδα σας. Στην 
περίπτωση διαφορετικής εκτίμησης συζητείστε εκ νέου τις απόψεις σας και καταλήξ-
τε- μετά από συμφωνία-  στη διαμόρφωση ενιαίας άποψης.  

4η: Σ’ έναν ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (padlet) αναρτήστε τις απόψεις και τις 
θέσεις στις οποίες καταλήξατε. 
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5η: Παρουσιάστε τις σκέψεις σας στην ολομέλεια της τάξης. 

6η: Με τις γνώσεις που έως τώρα αποκομίσατε και με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού 
σας συμμετέχετε στην εννοιολογική χαρτογράφηση της συνόδου με τη βοήθεια του 
εργαλείου cmaptools.  

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Β΄ΦΑΣΗ  

ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ 

 «Μάθετε, λοιπόν, ποιοι είναι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ’ είναι όσοι εμπιστεύονται 
στον Θεό όπως εκείνος. Και η Γραφή, προβλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με 
την πίστη, έδωσε πριν στον Αβραάμ τον ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο 
πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται στον Θεό ευλογούνται μαζί με 
τον πιστό Αβραάμ. Αντίθετα, όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του νόμου 
βρίσκονται κάτω από την κατάρα. Γιατί αναφέρεται στη Γραφή: Καταραμένος όποιος 
δεν μένει πιστός σ’ όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί. Κι 
είναι ολοφάνερο πως με τον νόμο κανένας δεν πετυχαίνει τη σωτηρία από τον Θεό, α-
φού σύμφωνα με τη Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Ο νόμος όμως 
δεν δέχεται ότι σώζεται κανείς από την πίστη, παρά ότι ο άνθρωπος που τηρεί τις εντο-
λές, αυτός θα ζήσει απ’ αυτές. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, 
αφού έγινε αυτός κατάρα για τη χάρη μας. Γιατί είναι γραμμένο: Καταραμένος όποιος 
κρέμεται πάνω σε ξύλο. Η ευλογία, λοιπόν, του Αβραάμ έρχεται με τον Ιησού Χριστό 
στα έθνη, κι έτσι με την πίστη αποκτούμε τον Πνεύμα που μας υποσχέθηκε ο Θεός».  

Προς Γαλάτας, 3, 7-14 

 

 «Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά’ να φυλάγεστε απ’ αυτούς που με τη δράση τους 
κάνουν κακό’  να φυλάγεστε απ’ αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα 
τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτετμημένοι εμείς, που λατρεύουμε τον Θεό με το 
Πνεύμα του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και 
όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα’ μολονότι εγώ έχω τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος 
άλλος νομίζει ότι  μπορεί να καυχηθεί γι’ αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα 
βρέφος οκτώ ημερών’ γεννήθηκα Ισραηλίτης, από τη φυλή Βενιαμίν’ Εβραίος γέννημα 
θρέμμα’ ως προς την εξήγηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονε-
κτήματα, τώρα με την πίστη στον Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, 
όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό 
που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι’ αυτόν τα πέταξα όλα 
και τα θεώρησα σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί 
του. δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που 
προέρχεται από την πίστη στον Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από τον Θεό και 
στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη 
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της αναστάσεώς του, και να μετάσχω στα παθήματά του ακολουθώντας τον στον θάνα-
το, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην ανάσταση των νεκρών». 

Προς Φιλιππησίους 3, 2-11 

Δραστηριότητα 

1η: Κάντε για 4 λεπτά -ο καθένας μόνος του- κάποιες σκέψεις (Τhink) πάνω στα απο-
σπάσματα που διαβάσατε. 

2η: Συζητείστε (Pair) τις τοποθετήσεις σας ανά δύο. 

3η: Μοιραστείτε (Share) τις τοποθετήσεις σας από τη δυάδα στην ομάδα σας. Στην 
περίπτωση διαφορετικής εκτίμησης συζητείστε εκ νέου τις απόψεις σας και καταλήξ-
τε -μετά από συμφωνία-  στη διαμόρφωση ενιαίας άποψης.  

4η: Σ’ έναν ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (padlet) αναρτήστε τις απόψεις και τις 
θέσεις στις οποίες καταλήξατε. 

5η : Παρουσιάστε τις σκέψεις σας στην ολομέλεια της τάξης. 

6η: Με τις γνώσεις που έως τώρα αποκομίσατε και με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού 
σας συμμετέχετε στην εννοιολογική χαρτογράφηση της συνόδου με τη βοήθεια του 
εργαλείου cmaptools.  

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Β΄ΦΑΣΗ  

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, έκατσε, και οι μαθητές του ήρθαν κο-
ντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει μ’ αυτά τα λόγια:… «Μη νομίσετε πως 
ήρθα για να καταργήσω τον νόμο και τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, 
αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει κόσμος, έως τη συ-
ντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα, ή μία οξεία από τον νόμο. Όποιος, 
λοιπόν, καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και δι-
δάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις 
τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη βασιλεία 
του Θεού. Γι’ αυτό να έχετε υπόψη σας ότι, αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέ-
βεια των γραμματέων και των Φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη βασιλεία του Θεού». 

Κατά Ματθαίον, 5, 1, 17-20 

 

 «Τότε αποφάσισαν οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι μαζί με όλη την εκκλησία να εκλέ-
ξουν από ανάμεσά τους μερικούς που να τους στείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον 
Παύλο και τον Βαρνάβα. Έτσι, εξέλεξαν τον Ιούδα, που λεγόταν και Βαρσαββάς, και 
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τον Σίλα, ανθρώπους με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους χριστιανούς, και τους έδωσαν 
να μεταφέρουν την ακόλουθη επιστολή: «Οι απόστολοι, οι πρεσβύτεροι και οι αδερφοί, 
χαιρετούν τους αδερφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συ-
ρία και στην Κιλικία. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από μας ήρθαν και σας τάραξαν με 
τα λόγια τους και κλόνισαν τις ψυχές σας, χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς, 
αποφασίσαμε ομόφωνα να εκλέξουμε μερικούς άντρες και να τους στείλουμε σ’ εσάς, 
μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο 
έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στείλαμε, λοιπόν, τον Ιούδα και τον Σίλα, οι 
οποίοι θα σας πουν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή: αποφασίστηκε ως σωστό 
από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μη σας επιβάλουμε κανένα πρόσθετο βάρος, εκτός 
από αυτά τα αναγκαία’ να απέχετε από τα ειδωλόθυτα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα 
ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιαίνετε». 

Πράξεις των Αποστόλων 15, 22-29 

Δραστηριότητα 

1η: Κάντε για 4 λεπτά -ο καθένας μόνος του- κάποιες σκέψεις (Τhink) πάνω στα απο-
σπάσματα που διαβάσατε. 

2η: Συζητείστε (Pair) τις τοποθετήσεις σας ανά δύο. 

3η: Μοιραστείτε (Share) τις τοποθετήσεις σας από τη δυάδα στην ομάδα σας. Στην 
περίπτωση διαφορετικής εκτίμησης συζητείστε εκ νέου τις απόψεις σας και καταλήξ-
τε -μετά από συμφωνία-  στη διαμόρφωση ενιαίας άποψης.  

4η: Σ’ έναν ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (padlet) αναρτήστε τις απόψεις και τις 
θέσεις στις οποίες καταλήξατε. 

5η: Παρουσιάστε τις σκέψεις σας στην ολομέλεια της τάξης. 

6η: Με τις γνώσεις που έως τώρα αποκομίσατε και με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού 
σας συμμετέχετε στην εννοιολογική χαρτογράφηση της συνόδου με τη βοήθεια του 
εργαλείου cmaptools.  

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Β΄ΦΑΣΗ  

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
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Ο Άγιος Πέτρος και ο Άγιος Παύλος, Reni Guido, 1605, Pinacoteca di Brera 

Δραστηριότητα 

1η: Παρουσιάστε τη θέση  στην Αποστολική Σύνοδο των  Χριστιανών που πριν ήταν 
Ιουδαίοι, των Χριστιανών που πριν ήταν Ειδωλολάτρες και των Κριτών της Διαμάχης 
μέσα από ένα τραγούδι, ένα πίνακα και ένα τραγούδι. 

2η: Παρουσιάστε τα στην ολομέλεια. 

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Β΄ ΦΑΣΗ 

(ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ Κοινό για όλες τις ομάδες με την αξιοποίηση του 
Φωτόδεντρου) 

Δραστηριότητα 

1η: Σχηματίστε το χάρτη εννοιών της συνόδου επιλέγοντας από  τις αντίστοιχες έν-
νοιες  του αναδυόμενου μενού στο: 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1149 

2η: Λύστε το σταυρόλεξο της συνόδου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1037  

3η: Απαντήστε στο κουίζ στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1268 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Γ΄ΦΑΣΗ  

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 
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Δραστηριότητα 

Κάντε ένα σύντομο χρονογράφημα των γεγονότων που προηγήθηκαν, έλαβαν χώρα 
και ακολούθησαν των γεγονότων της Συνόδου. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το σχολικό 
εγχειρίδιο και τα κείμενα από τα φύλλα εργασίας της Β΄ φάσης . 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
……………………… 

Εναλλακτική δραστηριότητα: συντάξτε οι ομάδες από κοινού μια επιστολή που θα 
απευθύνεται στο Γραφείο της Εξωτερικής Ιεραποστολής της Εκκλησίας της Ελλάδος 
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με προτάσεις για τη  γνωριμία και τη «συνάντηση» της Ορθοδοξίας με συνομηλίκους 
συμμαθητές σας στις εσχατιές του κόσμου 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Γ΄ΦΑΣΗ  

ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ 

 

 

Δραστηριότητα 

Συντάξτε -με τη βοήθεια του αποσπάσματος των Πράξεων και των πληροφοριών που 
δίνει το σχολικό εγχειρίδιο- την επιστολή που θα αποσταλεί στις τοπικές εκκλησίες με 
τις αποφάσεις της Συνόδου. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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Εναλλακτική δραστηριότητα: συντάξτε οι ομάδες από κοινού μια επιστολή που θα 
απευθύνεται στο Γραφείο της Εξωτερικής Ιεραποστολής της Εκκλησίας της Ελλάδος 
με προτάσεις για τη γνωριμία και τη «συνάντηση» της Ορθοδοξίας με συνομηλίκους 
συμμαθητές σας στις εσχατιές του κόσμου. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Γ΄ΦΑΣΗ  

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

 

 

 

Δραστηριότητα 

1η: Κάντε ένα ρεπορτάζ για τα τεκταινόμενα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 
της Συνόδου. 

2η: Πάρτε δηλώσεις και αποκλειστικές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της. 

Εναλλακτική δραστηριότητα: συντάξτε οι ομάδες από κοινού μια επιστολή που θα 
απευθύνεται στο Γραφείο της Εξωτερικής Ιεραποστολής της Εκκλησίας της Ελλάδος 
με προτάσεις για τη  γνωριμία και τη «συνάντηση» της Ορθοδοξίας με συνομηλίκους 
συμμαθητές σας στις εσχατιές του κόσμου 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Γ΄ΦΑΣΗ  

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
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Οι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι, Διονυσίου εκ Φουρνά 1722, Ιερά Μονή Καρακάλλου, 
Άγιον Όρος  

Δραστηριότητα 

1η: Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά την παραπάνω τοιχογραφία, που κοσμεί την ιερά 
Μονή Καρακάλλου του Αγίου όρους, επεξεργαστείτε την με τη βοήθεια της παλέτας 
του Αrtful Τhinking : 

Γαλάζιο: αναρωτηθείτε, εξετάστε και διερευνήστε τι απεικονίζεται. 

Πράσινο: παρατηρείστε και περιγράψτε αναλυτικά τι βλέπετε στο κέντρο και τι στα 
επιμέρους τμήματά της. 

Πορτοκαλί: συγκρίνετε την παράσταση αυτή με άλλες παρόμοιες που τυχόν έχετε 
δει. 

Βιολετί: Με βάση τις έως τώρα γνώσεις σας διερευνείστε την πολυπλοκότητα του 
έργου, τις ιστορικές πληροφορίες και το θεολογικό μήνυμα που αποπνέει.  

Κίτρινο: Εξετάστε τη από διαφορετικές οπτικές γωνίες θέασης. Τι πιστεύετε πως θα 
ένιωθε αν την παρατηρούσε ο αγιογράφος-δημιουργός της, τα κεντρικά απεικονιζό-
μενα πρόσωπα, οι απόστολοι, οι μοναχοί της ιεράς Μονής Καρακάλλου, εσείς; 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Ασπασμός Πέτρου και Παύλου, γύρω στα 1170-1180 μ.Χ., Ιερά Mονή Bατοπαιδίου, 
Άγιον Όρος 

 

2η: Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τον ασπασμό των Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου γράψτε ένα μικρό κείμενο στο οποίο θα καταθέσετε τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματα που σας γεννήθηκαν παρατηρώντας τη συγκεκριμένη απεικόνιση των δυο Απο-
στόλων και τη σχέση της με τη διδακτική ενότητα. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Εναλλακτική δραστηριότητα: συντάξτε οι ομάδες από κοινού μια επιστολή που θα 
απευθύνεται στο Γραφείο της Εξωτερικής Ιεραποστολής της Εκκλησίας της Ελλάδος 
με προτάσεις για τη γνωριμία και τη «συνάντηση» της Ορθοδοξίας με συνομηλίκους 
συμμαθητές σας στις εσχατιές του κόσμου.  
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Διεκδικώντας τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μία πρόταση μεικτής διδακτικής προ-
σέγγισης. Διδακτικό Σενάριο 

 

Βοϊβόντα Θεοδώρα  

Εκπαιδευτικός ΠΕ02, M. Ed - Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

tboivon@gmail.com 

 

Περίληψη 
«Διεκδικώντας τα γλυπτά του Παρθενώνα» αποτελεί μία πρόταση μεικτής διδακτικής 
προσέγγισης, αλλά και αυθεντικής μάθησης προσεγγίζοντας το ποίημα του Λόρδου 
Μπάυρον «Προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ» της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ 
Γυμνασίου μέσα από μία διαφορετική οπτική, αυτή του νεαρού/ής πρεσβευτή/πρέσβει-
ρας της Ελλάδας, διεκδικώντας τα γλυπτά του Παρθενώνα, αρθρώνοντας συνεργατικό 
λόγο μέσα σε ένα Wiki που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει αυτή ακριβώς την προ-
σπάθεια. 

Λέξεις-Κλειδιά: Mεικτή Μάθηση (blended learning), Αυθεντική Μάθηση (authentic 
learning), Λογοτεχνία, Wiki, Γλυπτά του Παρθενώνα. 

Εισαγωγή  

Η συνθετότητα της πραγματικής ζωής στον 21ο αι. απαιτώντας διαφορετικό χειρισμό 
καταστάσεων, αλλά και αναγκαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων τέτοιων, 
όπως: η επίλυση προβλημάτων, οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες (ανάλυση, αξιολό-
γηση, δημιουργία - κριτική σκέψη, δημιουργικότητα), η συμμετοχή των μαθητών στη 
λήψη αποφάσεων στη μάθηση, οι μεταγνωστικές δεξιότητες (αυτορρύθμιση, αυτονο-
μία, αυτοέλεγχος, ανεξαρτησία, αυτοαξιολόγηση), η συνεργασία, η επικοινωνία, η οι-
κοδόμηση της μάθησης, αλλά και αξιοποίηση της Τεχνολογίας (Jonassen, 2000̇), ώστε 
να οικοδομείται η γνώση από τους μαθητές, όπου ο εκπαιδευτικός θα λειτουργεί ως 
διευκολυντής, αλλά και η γενικευμένη μάθηση και η δυσκολία σύνδεσης της ακαδη-
μαϊκής γνώσης με την πραγματική ζωή, η απουσία εσωτερικών κινήτρων, η απουσία 
νοήματος και σημασίας της μάθησης, καθώς και η πρόσκαιρη και φθίνουσα μορφή της, 
συνθέτουν μερικές από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά 
μαθητές και εκπαιδευτικοί δημιουργώντας την αναγκαιότητα για αυθεντική μάθηση 
(Cardet, 2012).  

Επιπρόσθετα, η μεγάλη εξοικείωση με τα μέσα τεχνολογίας, αλλά από την άλλη πλευρά 
οι περιορισμένες δυνατότητες των εργαστηρίων πληροφορικής στο ελληνικό συγκεί-
μενο, είτε λόγω πεπαλαιωμένου υλικού, είτε περιορισμένης δυνατότητας χρήσης του, 
η έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση πολλών δραστηριοτήτων και παραγωγής αυθε-
ντικού συνεργατικού λόγου, καθώς το Υπουργείο Παιδείας αφενός θέτει χρονοδια-
γράμματα για την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, αφετέρου τα Αναλυτικά Προγράμματα 
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δεν δίνουν μεγάλη έμφαση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς πε-
ριέχουν αγκυλώσεις και πολλές φορές στερούνται σύνδεσης με την πραγματικότητά 
τους, η ανάγκη για ευελιξία, αυτονομία, άμεση ανατροφοδότηση και δυνατότητα πα-
ρακολούθησης της προόδου των μαθητών, αλλά και η αδυναμία προσέγγισης ειδικών 
λόγω απομακρυσμένων περιοχών πολλές φορές και η μη εύκολη πρόσβαση σε αυτούς 
είναι παράγοντες που διαμορφώνουν ένα πρόσφορο πλαίσιο εφαρμογής μεικτής μάθη-
σης (blended learning), κάνοντάς τη ιδιαίτερα ελκυστική ως μέθοδο διδασκαλίας.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Μεικτή μάθηση (blended learning) είναι η μάθηση που συνδυάζει την πρόσωπο με πρό-
σωπο (face to face) διδασκαλία με τη μάθηση μέσω διαδικτύου. Face to face διδασκα-
λία είναι ο παραδοσιακός τρόπος που απαιτεί τη φυσική παρουσία των μαθητών στην 
τάξη, ενώ μάθηση μέσω διαδικτύου είναι η υποβοηθούμενη από τα μέσα τεχνολογίας 
και επικοινωνίας εκπαίδευση στην οποία υπάρχει συνήθως φυσική απόσταση των μα-
θητών από τον διδάσκοντα και τον φυσικό φορέα εκπαίδευσης (Bonk & Graham, 2012 ̇ 
Roony, 2003: 26  ̇Ward & LaBranche, 2003: 22).  

Αυθεντική μάθηση (authentic learning) είναι η εποικοδομητική προσέγγιση που βασί-
ζεται στην αρχή ότι η μάθηση οικοδομείται μέσω αυθεντικών καθηκόντων και επιτυγ-
χάνεται μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων 
(Herrington & Herrington, 2006). Προϋποθέτει τη διασύνδεση της θεωρίας με την 
πράξη, την εφαρμογή της νέας γνώσης για επίλυση προβλημάτων του πραγματικού 
κόσμου. Η αυθεντική μάθηση είναι η γεφύρωση του ρήγματος που υπάρχει μεταξύ της 
μάθησης στο σχολείο και της πραγματικής ζωής (Cardet, 2012  ̇Herrington & Herring-
ton, 2006). 

Όταν μάλιστα πραγματώνεται σε συνεργατικά περιβάλλοντα κοινοτήτων μάθησης 
προωθείται η συνεργασία μέσα και έξω από την τάξη (virtual learning communities, e-
learning), η συλλογική γνώση, αναπτύσσεται κουλτούρα-νοοτροπία μάθησης, ανταλ-
λαγή γνώσης, διάλογος, έρευνα, ανάληψη πρωτοβουλιών, ανατροφοδότηση στα μέλη 
(Collins,  & Bielaczyc, 1997  ̇ Wenger, 2006), αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (wiki, chat 
rooms, forums, email) (Wilkoff, 2007), όπου όλα τα μέλη συνεργάζονται συνδέοντας 
στενά τη γνώση και τη δράση, τη θεωρία και πράξη για επίλυση προβλημάτων της 
κοινότητας, επικοινωνούν για ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, συντονίζουν και 
συνεργούν για ένα έργο, ανταλλάσσουν επισκέψεις, πραγματώνοντας τη μάθηση μέσα 
από τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων και την βιωματική εμπειρία (Cardet, 2012  
̇Herrington & Kervin, 2007). 

Προϋποθέσεις-Διδακτική ενότητα-Ρόλος εκπαιδευτικού-Στόχοι 

Αυτή η μεικτή διδακτική προσέγγιση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με συνεργασία 
τμημάτων της ίδιας σχολικής μονάδας (ενδεχόμενη συνεργασία άλλων εκπαιδευτικών 
ή και όχι), είτε με συνεργασία διαφορετικών σχολείων και σε αυτή την περίπτωση είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή και άλλων εκπαιδευτικών. Η εφαρμογή της προϋποθέτει γνώ-
σεις Β΄ Επιπέδου για τους εκπαιδευτικούς και απλές γνώσεις ψηφιακού γραμματισμού 
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για τους μαθητές (word, πλοήγηση στο διαδίκτυο, γραφή σε ψηφιακά περιβάλλοντα). 
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πολιτιστικού προ-
γράμματος μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου στον χώρο του σχολείου. Ο ρόλος 
των εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης είναι βοηθητικός, υποστηρι-
κτικός, ανατροφοδοτικός. Ο δικός μου ρόλος, πέραν των προαναφερθεισών, έχει επι-
πλέον τα χαρακτηριστικά του συντονισμού, όπως και της παρουσίασης των δραστη-
ριοτήτων τις πέντε πρώτες ώρες, αλλά και των τελευταίων δύο, ως δημιουργού και πιο 
ειδικού. Υπάρχει όμως, συνεργασία και αναστοχασμός με τους άλλους εκπαιδευτικούς 
σε όλα τα επίπεδα. Η πρόταση αφορά τη συνεργασία δύο σχολείων με δυνητικό αριθμό 
τεσσάρων τμημάτων, συνολικά εξήντα μαθητών περίπου-δέκα ομάδες των τριών μα-
θητών με δυνατότητα ευελιξίας σύνθεσης της ομάδας, ανάλογα με τον αριθμό μαθη-
τών, δεξιοτήτων, αναγκών και προτιμήσεων. 

Αφορά στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου, από την ενότητα 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, το «Προσκύνημα στον Τσάιλντ Χάρολντ» του Λόρ-
δου Μπάυρον. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και η 
Ιστορία. Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια είναι επτά ώρες δια ζώσης (face to face), 
επτά μέρες εργασία κατ’ οίκον (εξ αποστάσεως) και τρεις μέρες αναστοχασμός και 
τελική αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς. Δημιουργήθηκε μία κοινότητα (wiki) με 
την ονομασία «Σκαλοπάτια στη φαντασία» όπου μία σελίδα της (με υποφακέλους) εί-
ναι αφιερωμένη στο συγκεκριμένο ποίημα και είναι ο ιστοχώρος που θα αρθρώσουν 
συνεργατικό λόγο οι μαθητές. 

Γενικός στόχος: Ο στόχος της συγκεκριμένης μεικτής μάθησης είναι η σύνδεση θεω-
ρίας και πράξης (Cardet, 2012), αναγνωρίζοντας ότι τα γνωστικά αντικείμενα που δι-
δάσκονται στο σχολείο δεν είναι αποκομμένα από την πραγματικότητά τους (Mueller, 
2008), αποκωδικοποιώντας ένα περίπλοκο νοηματικά ποίημα, καλλιεργώντας έτσι, α-
νώτερες δεξιότητες σκέψης και αντίληψης, ώστε να γίνει αντιληπτή η διαχρονικότητα 
των νοημάτων του -διαχρονικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού, προσδιορίζοντάς το 
χρονολογικά -Νεοελληνική Ιστορία, αλλά και θεματικά -Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία του 
19ου  αιώνα, γνωρίζοντας ταυτόχρονα την εμβληματική φυσιογνωμία του Λόρδου 
Μπάυρον (Καγιαλής, Ντουνιά, & Μέντη, 2006), συνδέοντας έτσι, το παρελθόν με το 
παρόν με το να γίνουν οι ίδιοι οι μαθητές πρεσβευτές και διεκδικητές της επιστροφής 
των μαρμάρων του Παρθενώνα, καλλιεργώντας έτσι την κριτική τους σκέψη (κριτικός 
γραμματισμός), και όλα αυτά αρθρώνοντας συνεργατικό λόγο σε ένα wiki που έχει το 
επικοινωνιακό πλαίσιο (τη μορφή) περίληψης και επιστολής. Επιμέρους γνωστικός 
στόχος: καλλιέργεια στην παραγωγή λόγου υπό τη μορφή άρθρου - επιστολής και πε-
ρίληψης (Κατσαρού, Μαγγανά, Σκιά, Τσέλιου, 2006). Παιδαγωγικοί στόχοι: συνεργα-
σία σε ομάδες και συνεργασία σχολείων και εκπαιδευτικών για την επίτευξη μαθησια-
κών στόχων, συνεργατική παραγωγή κειμένου και δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και ε-
τεροαξιολόγησης (Κατσαρού, Μαγγανά, Σκιά, Τσέλιου, 2006 ̇Lombardi, 2008). Τεχνο-
λογικοί στόχοι: επικοινωνία και οικοδόμηση της γνώσης μέσα από τη δημιουργία δια-
δικτυακών αναγνωστικών κοινοτήτων (wiki) (ψηφιακός-κοινοτικός γραμματισμός) 
(Duffy & Bruns, 2006  ̇ Herrington & Kervin, 2007). 
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Πορεία της μεικτής διδακτικής προσέγγισης-Αξιολόγηση 

Επικοινωνία -τηλεδιάσκεψη- μέσω skype και των δύο σχολείων στις αντίστοιχες αί-
θουσες πληροφορικής με ταυτόχρονη παρουσία και των δύο σχολείων ή τμημάτων στα 
αντίστοιχα σχολεία. Η διδακτική παρέμβαση οπτικογραφείται και αναρτάται στο Wiki, 
παρέχοντας έτσι δυνατότητα επανάληψης. Γραμμική αναπαράσταση της πορείας έχει 
ως εξής: Α΄ Φάση [face to face: 5 ώρες (2+2+1)]: εργαστήριο πληροφορικής-αρχική 
αξιολόγηση => Β΄ Φάση (7 μέρες εξ αποστάσεως): εργασίες και συντρέχουσα αξιολό-
γηση-επιλογή τεσσάρων προτάσεων=> Γ΄ Φάση (face to face: 2 ώρες-εργαστήριο πλη-
ροφορικής): παρουσίαση τεσσάρων προτάσεων-επιλογή τελικής-συμπληρωματική α-
νατροφοδότηση=> Δ΄ Φάση (3 μέρες-εξ αποστάσεως): αναστοχασμός και τελική αξιο-
λόγηση εκπαιδευτικών.  

Α΄ Φάση: Οι πρώτες δύο ώρες: Δίνονται επεξηγήσεις για τον τρόπο εργασίας και συ-
νεργασίας, για τον τρόπο που θα λειτουργήσει το Wiki: Σκαλοπάτια στη φαντασία. 
Έρχονται σε πρώτη επαφή με τη διαδικτυακή κοινότητα, αποκτούν κωδικούς. Γίνεται 
μία πρώτη ανάγνωση του ποιήματος από την εκπαιδευτικό και σταχυολογούνται τα 
πρώτα νοηματικά κέντρα του ποιήματος. Με τη μορφή της ιδεοθύελλας 
(brainstorming), καταγράφονται στην κεντρική σελίδα του wiki ως μία πρώτη μορφή 
κοινής εργασίας όλων με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, επιτυγχάνοντας με αυτόν 
τον τρόπο μία αρχική κατηγοριοποίηση των σκέψεών τους πριν τις εκφράσουν 
(Henningsen & Henningsen, 2013). Τρίτη και τέταρτη διδακτική ώρα: Δεύτερη κοινή 
εργασία, αρχικής αξιολόγησης: στη συνέχεια και αφού εξοικειωθούν, κάνουν και τη 
δεύτερη κοινή εργασία: τους ζητείται να εστιάσουν στο κεντρικό θέμα και να συνθέ-
σουν είτε ένα διαφορετικό ποίημα, είτε να ένα πεζό (κρατώντας όμως τις βασικές ι-
δέες), προσπαθώντας να το αποκωδικοποιήσουν όπως νομίζουν αυτοί. Τα βήματα, η 
μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν, οι αλλαγές που θα κάνουν, τα νοήματα που θα 
βγάλουν, ο τρόπος και η έκφραση που θα χρησιμοποιήσουν κ.ο.κ., θα δώσει στις εκ-
παιδευτικούς την εικόνα του κάθε μαθητή για μία αρχική αξιολόγησή του. Η ανατρο-
φοδότηση αποστέλλεται ξεχωριστά στον κάθε μαθητή μέσω e-mail σε δεύτερο χρόνο 
μετά τη face to face διδασκαλία από την εκπαιδευτικό του τμήματος και κοινοποιείται 
και στους άλλους εκπαιδευτικούς ώστε να αποκτήσουν μία συνολική εικόνα όλων των 
μαθητών. Στο wiki, στη σελίδα που έχει δημιουργηθεί για την ανατροφοδότηση, αναρ-
τάται από τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων, μία γενική ανατροφοδότηση που αφορά 
σε γενικά σχόλια και παρατηρήσεις, αλλά και τα θετικά σημεία ώστε να λειτουργήσει 
υποστηρικτικά και ανατροφοδοτικά για όλους.  

Η μεταγραφή ενός ποιήματος σε διαφορετικό ποίημα ή η δημιουργία ενός κειμένου 
που θα αφορμάται από το αρχικό ποίημα καλλιεργεί ανώτερες δεξιότητες σκέψης και 
αντίληψης και βοηθάει στην αποκωδικοποίησή του. Οι δεξιότητες αυτές χαρακτηρίζο-
νται από διακειμενικότητα και μεταμυθοπλασία (Χαραλάμπους, 2008), καταδεικνύο-
ντας ότι ο μαθητής μπορεί να βλέπει αφαιρετικά αλλά και ταυτόχρονα συνδυαστικά το 
εν λόγω κείμενο με άλλα κείμενα που έχει διαβάσει (ποιητικά ή πεζά), να μπορεί να το 
προσεγγίζει αποστασιοποιηµένα, µε γνώση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία 
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του, φιλτράροντας τις έννοιες που ενυπάρχουν μέσα σε αυτό με φαντασία και ταυτό-
χρονα µε κριτική διάθεση. 

Πέμπτη διδακτική ώρα: έχει προσκληθεί εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού- 
μπορεί να λειτουργήσει και ως αφόρμηση, όπου ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι για 
το στάδιο που βρίσκεται η υπόθεση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Οι 
μαθητές και των δύο σχολείων βρίσκονται στις αντίστοιχες αίθουσες πληροφορικής 
τους όπου συνδέονται μέσω skype με τον ειδικό την ίδια ώρα και τα δύο σχολεία. Στη 
συνέχεια και αφού τελειώσει την παρουσίαση, οι μαθητές εκθέτουν τις απορίες και 
συζητούν πάνω στο θέμα αυτό με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου. Αφού περατωθεί η 
τηλεδιάσκεψη, ολοκληρώνονται οι οδηγίες για την κατ’ οίκον εργασία και συνεργασία 
στο Wiki. 

Β΄ Φάση: Κατ’ οίκον εργασία (μία εβδομάδα). Εργάζονται κατά ομάδες, σε πρώτη 
φάση, κατά σχολείο σε δεύτερη και τα δύο σχολεία μαζί σε τρίτη φάση -όλες οι ομάδες 
έχουν ξεχωριστή σελίδα στο wiki που συνθέτουν τις τρεις εργασίες, όλες έχουν τη δυ-
νατότητα να βλέπουν και να γράφουν - η οδηγία που έχουν είναι να δουλέψουν πρώτα 
στην ομάδα, αφού ολοκληρώσουν, να δώσουν και να πάρουν ανατροφοδότηση στον 
εαυτό τους, στην ομάδα, στη συνέχεια στην τάξη, στο σχολείο τους και στη συνέχεια 
στο άλλο σχολείο. Στόχος είναι να φτάσει στην παρουσίαση το κάθε σχολείο με δύο 
δυνατές προτάσεις. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών αναρτάται στο wiki και έχει ως εξής: 
δύο μέρες σύνθεση εργασιών, τρίτη και τέταρτη μέρα ανατροφοδότηση μαθητών, ομά-
δων, τμημάτων, σχολείων, πέμπτη και έκτη μέρα ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών, έ-
κτη και έβδομη μέρα σύνθεση τελικών εργασιών και επιλογή καλύτερων από τα τμή-
ματα του κάθε σχολείου, εφόσον οι μαθητές θα έχουν λάβει τη συντρέχουσα αξιολό-
γηση, βλ. πιο κάτω.  

Υπάρχει συνεχή ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τις εκπαιδευτικούς και στο 
wiki και μέσω e-mail. Οι δραστηριότητες είναι κοινές στο wiki και δίνονται εξίσου και 
στα δύο σχολεία και στα δύο τμήματα των δύο σχολείων αλλά και στις δέκα ομάδες 
των τριών ατόμων, λαμβάνοντας τη μορφή αυθεντικών δραστηριοτήτων (Mueller, 
2008) και είναι οι εξής: α. σύνταξη περιληπτικού κειμένου όπου θα διεκδικούν με επι-
χειρήματα τα γλυπτά, κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή -η καλύτερη θα αναρτη-
θεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού, β. σύνταξη άρθρου-επιστολής που θα 
αποσταλεί στην Ουνέσκο, διεκδικώντας την επιστροφή των γλυπτών και γ. κατασκευή 
ενός εννοιολογικού χάρτη, όπου θα χρησιμοποιήσουν στοιχεία και από την προηγη-
θείσα ιδεοθύελλα, αλλά και από τη μελέτη και ανάλυσή του ποιήματος, όπως και των 
ιστορικών στοιχείων που θα σταχυολογήσουν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ερ-
γασιών. Ο εννοιολογικός χάρτης  επιλέγεται, αφενός γιατί βοηθά τους μαθητές να πα-
ρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους, ενισχύοντας την κριτική, αποκλίνουσα σκέψη και 
τη δημιουργία μεταγνώσης (Jonassen & Grabowski, 1993), αφετέρου δε, τους βοηθά 
να συνοψίσουν και να εμβαθύνουν στα πιο σημαντικά στοιχεία του ποιήματος. Τέλος, 
ολοκληρώνεται η Β΄ Φάση με την επιλογή των καλύτερων κειμένων μετά από κρίση 
μαθητών-εκπαιδευτικών σε επίπεδο τμημάτων σχολείου, σε αυτή τη φάση (α΄ φάση). 
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Συντρέχουσα αξιολόγηση: η κάθε εκπαιδευτικός αρχικά στο τμήμα της, εν συνεχεία σε 
συνεργασία-ανατροφοδότηση μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου σχολείου και τέλος α-
νάμεσα στα σχολεία. Πραγματοποιείται πριν την εκπνοή της Β΄ Φάσης. Η συντρέχουσα 
αξιολόγηση δίνεται σε αυτή τη φάση από τις εκπαιδευτικούς και είναι ίδιας μορφής με 
την τελική για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι γιατί παρακολουθώντας ανά πάσα στιγμή 
τη συνεισφορά των μαθητών μπορούν να επεμβαίνουν ανατροφοδοτικά και εξατομι-
κευμένα στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες τους και ο δεύτερος στοχεύει αφενός στο 
να φτάσουν όσο το δυνατόν στο καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα στην 
παρουσίαση, ώστε κατά τη διάρκειά της (παρουσίασης) να παρουσιαστούν και οι τέσ-
σερις προτάσεις και να γίνει η τελική επιλογή κειμένων, αφετέρου να γνωρίζουν ακρι-
βώς πως θα αξιολογηθούν στο τέλος και με ποια κριτήρια θα γίνει η τελική επιλογή.  

Γ΄ Φάση: περιλαμβάνει δύο διδακτικές ώρες στην αίθουσα πληροφορικής των δύο σχο-
λείων (face to face): όπου θα γίνει παρουσίαση μέσω skype και τελική επιλογή κειμέ-
νων (β΄ φάση) και προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις. Παρουσιάζονται οι τέσσερις προ-
τάσεις των τμημάτων και από τα δύο σχολεία -το κάθε τμήμα έχει επιλέξει τις καλύτε-
ρες προτάσεις και παρουσιάζονται και οι τέσσερις (τέσσερα τμήματα, δύο σχολεία) 
έχοντας από 10-15 λεπτά παρουσίασης -τη δεύτερη ώρα αποφασίζουν ποια κείμενα θα 
αποσταλούν, θα γίνει δηλαδή η επιλογή των καλύτερων κειμένων από τα δύο σχολεία) 
(β΄ φάση). Αν, παρά την συντρέχουσα αξιολόγηση προκύψουν κατά την παρουσίαση, 
κάποια θέματα που απαιτούν περαιτέρω βελτίωση, αυτό γίνεται με την ανατροφοδό-
τηση εκείνη τη στιγμή των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια οι μαθητές ολοκληρώνουν τις 
βελτιώσεις και αποστέλλουν τις επιστολές στο Υπουργείο Παιδείας και στην Ουνέσκο. 
Η τελευταία ανατροφοδότηση που γίνεται παρουσία των δύο σχολείων, λειτουργεί συ-
μπληρωματικά στη συντρέχουσα αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη οι εκπαιδευτικοί 
τον αριθμό των μαθητών και τη δυσκολία συντονισμού των δύο σχολείων. 

Δ΄ Φάση: Τελική αξιολόγηση και αναστοχασμός εκπαιδευτικών που διαρκεί τρεις μέ-
ρες-η αξιολόγηση στο σύνολό της, αν και πραγματώνεται σε όλες τις φάσεις της μει-
κτής προσέγγισης αναλύεται διεξοδικότερα και παρουσιάζεται ολοκληρωμένα στην Δ΄ 
Φάση. Πραγματώνεται σε δύο επίπεδα: α. από μαθητές και β. από εκπαιδευτικούς. 

Οι εργασίες που δίνονται στους μαθητές είναι ομαδικές, αλλά αξιολογείται η προσφορά 
του κάθε μαθητή μέσα από τη συνεισφορά στο Wiki, πράγμα το οποίο διαφαίνεται από 
τη σταδιακή συνεισφορά του στο χτίσιμο των εργασιών και αξιολογείται στο τέλος 
συνολικά από τις εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση των γλωσσικών μαθη-
μάτων διαφέρει από τα υπόλοιπα μαθήματα, καθώς οι μαθητές δεν μπορούν να αξιο-
λογηθούν αποκλειστικά με ασκήσεις κλειστού τύπου -όπως πιθανόν γίνεται σε άλλα 
μαθήματα έτσι, οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης κινούνται σε δύο 
επίπεδα (Κατσαρού, Μαγγανά, Σκιά, Τσέλιου, 2006): 

α. αξιολόγηση των εργασιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο από μαθητές και ομάδες: 
Αξιολογείται ο παραγόμενος λόγος από συμμαθητές (ετεροαξιολόγηση) και από τον 
κάθε μαθητή (αυτοαξιολόγηση): συγκεκριμένα ο κάθε μαθητής αξιολογεί τη δική του 
εργασία και δίνει ανατροφοδότηση σε άλλους δύο. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα αξιο-
λογεί τη δική της και δίνει αξιολόγηση σε άλλες δύο. Κυκλικά όλοι θα πάρουν και θα 
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δώσουν ανατροφοδότηση σε όλους, ανιχνεύοντας τα θετικά στοιχεία αλλά και προτεί-
νοντας πιθανές βελτιώσεις, βοηθώντας έτσι να διαπιστώσουν τόσο σε ατομικό, όσο και 
ομαδικό επίπεδο τα λάθη τους αλλά και τα θετικά τους στοιχεία, οδηγώντας τους σιγά 
σιγά στην αυτοβελτίωση και αυτοδιόρθωση κατακτώντας μεταγνωστικές δεξιότητες 
(Cardet, 2012  ̇ Lombardi, 2007). Στις ρούμπρικες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολό-
γησης, υφίστανται προσυμφωνημένες βασικές γραμμές και κριτήρια αξιολόγησης και 
έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή σελίδα στο wiki από την εκπαιδευτικό που τις φιλοξενεί 
όπου συμπληρώνονται από όλους τους μαθητές (Lombardi, 2008). 

β. αξιολόγηση από τις  εκπαιδευτικούς: Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση, οι εργασίες 
είναι πάντα ανάλογες με το γνωστικό επίπεδο της συγκεκριμένης τάξης, τις ανάγκες 
αλλά και τους γνωστικούς στόχους που καλούνται να αξιολογήσουν και πραγματώνε-
ται σε όλο το εύρος της διδακτικής παρέμβασης και από όλους τους εμπλεκόμενους 
(Κατσαρού, Μαγγανά, Σκιά, Τσέλιου, 2006). 

Σε επίπεδο επίτευξης γνωστικών στόχων: αξιολογείται η ικανότητα αποκωδικοποίησης 
του ποιήματος του Λόρδου Μπάυρον, ο χρονολογικός και θεματικός εντοπισμός του, 
η ομαλή σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, εστιάζοντας σε αυτά τα χαρακτηρι-
στικά που θα αναδειχθούν μέσα από την ιστορική αναδρομή, που θα καταδεικνύουν 
αφενός, ότι αποτελούν αναντίρρητα στοιχεία της πολιτισμικής κληρονομιάς μας (και 
όχι μόνο) και για αυτόν τον λόγο αναγκαίο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αφετέ-
ρου να παρουσιαστούν με λόγο που να συνάδει με αυτού της περίληψης και επιστολής 
(που να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά -για αυτό και δίνεται έμφαση στην εκάστοτε επι-
κοινωνιακή περίσταση).  Η επιτυχή ολοκλήρωση όλων των στόχων οδηγεί και στην 
εκπλήρωση του γενικού στόχου που είναι η ουσιαστική σύνδεση της θεωρίας (το μά-
θημα) με την πράξη (την πραγματικότητάς τους). Σε επίπεδο επίτευξης επιμέρους γνω-
στικών στόχων της εκάστοτε δηλαδή επικοινωνιακής περίστασης αξιολογείται: α. ως 
προς το περιεχόμενο του κειμένου (αν παρουσιάζεται σωστά και με επάρκεια το θέμα 
από τους μαθητές), β. ως προς το είδος του κειμένου (αν η οργάνωση και η δομή είναι 
αυτές της περίληψης και της επιστολής), γ. ως προς την έκφραση και το ύφος (λεξιλο-
γικές και γραμματικές επιλογές των μαθητών) (Κατσαρού, Μαγγανά, Σκιά, Τσέλιου, 
2006). 

Επιπρόσθετα, ως προς την απόκριση στους παιδαγωγικούς και τεχνολογικούς στόχους 
και οι τέσσερις εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας ρούμπρικες αυτοαξιολόγησης και ετε-
ροαξιολόγησης (Οι ρούμπρικες εδώ μπορεί να περιλαμβάνουν βαθμό επίτευξης συνερ-
γασίας, κ.ά -με μία κλίμακα Likert, όπως επίσης και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου π.χ. η 
δική τους πρόταση), αξιολογούν τον βαθμό επίτευξης α. των παιδαγωγικών στόχων: 
συνεργασία σε ομάδες, συνεργασία σχολείων, συνεργατική παραγωγή κειμένου, δεξιό-
τητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης (μεταγνωστικές  δεξιότητες) και β. των 
τεχνολογικών στόχων: αν συνεργάστηκαν και επικοινώνησαν εποικοδομητικά μέσα 
από το wiki οικοδομώντας τη γνώση μέσα από την κοινότητα μάθησης που δημιουρ-
γήθηκε (ψηφιακός-κοινοτικός γραμματισμός) και αν αξιοποίησαν τις δυνατότητες του 
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εργασίας. 
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Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά την παρουσίαση των προτάσεων και την 
οριστική επιλογή κειμένων και αποστέλλεται στον κάθε μαθητή ξεχωριστά μέσω e-
mail από τον καθηγητή του τμήματος, εφόσον όμως έχει συζητήσει και με τους άλλους 
εκπαιδευτικούς σε όλα τα επίπεδα. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται από την εκπαι-
δευτικό τμήματος αρχικά και σε συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών (τεσσάρων) στη 
συνέχεια για την συνολική αξιολόγηση, σε πρώτη φάση σχολικής μονάδας και σε δεύ-
τερο χρόνο των δύο σχολείων. Επιπλέον αναρτώνται γενικά σχόλια και ανατροφοδό-
τηση και στο wiki, για να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά σε όλους, ώστε να βελτιωθούν 
σε επόμενη εργασία. 

Σε δεύτερο χρόνο διενεργείται αναστοχασμός εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο επίτευ-
ξης στόχων, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και συνεργασίας σχολείων και εκπαιδευτι-
κών αφορώντας σε βελτιώσεις τόσο στην εκπαιδευτική πρακτική τους όσο και σε επί-
πεδο μεικτής διδακτικής προσέγγισης και συντονισμού σχολείων. 

Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη πρόταση εφαρμόστηκε κατά το διδακτικό έτος 2015-2016 στο ημερή-
σιο Γυμνάσιο Κάτω Τιθορέας με τη διαφορά ότι εφαρμόστηκε μόνο στα δύο τμήματα 
του εν λόγω Γυμνασίου. Παρατηρήθηκε ενεργητικότερη, συχνότερη παρουσία όλων 
των μαθητών στις εργασίες του wiki με την επισήμανση ότι συμμετείχαν και οι πιο 
ντροπαλοί μαθητές (introverts), δίνοντας τη δυνατότητα της εξατομικευμένης μάθη-
σης, παρέχοντας τη δυνατότητα -μέσα από το wiki- επανάληψης μέσω της οπτικογρά-
φησης, αλλά και ευελιξίας εργαζόμενοι σε χρόνο που οριζόταν από τους ίδιους τους 
μαθητές. Συνεργάστηκαν αρμονικά για τη δημιουργία περίληψης και άρθρου-επιστο-
λής προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ουνέσκο, συνδέοντας θεωρία και πράξη 
(Herrington & Herrington, 2006  ̇ Lombardi, 2007), νοηματοδοτώντας έτσι τη μάθηση, 
ενισχύοντάς τη θετικά, και δημιουργώντας τους κίνητρα  (Anderson et al, 1996 ̇ 
Rooney, 2003 ̇Tennant, 1997), αλληλεπιδρώντας, ανταλλάσσοντας απόψεις, πόρους, 
νέες πηγές (Duffy & Bruns, 2006), ολοκλήρωσαν και ενδυνάμωσαν το τελικό μήνυμα 
με τη συνεργασία των δύο τμημάτων. Αναβαθμίστηκαν οι σχέσεις εκπαιδευτικού-μα-
θητών καθώς η επικοινωνία επεκτάθηκε και πέρα από το διδακτικό ωράριο μέσω e-
mail, wiki (Duffy & Bruns, 2006). Κατανοήθηκαν έννοιες αυτοαξιολόγησης και ετε-
ροαξιολόγησης, αποενοχοποιήθηκε η αξιολόγηση, διαπιστώνοντας ότι δεν έχει τιμω-
ρητικό ρόλο, αλλά αποτελεί κίνητρο για καλυτέρευση (Lombardi, 2007, 2008). Ωστόσο 
υπήρχαν και κάποιοι περιορισμοί. Ορισμένοι μαθητές δεν είχαν ηλεκτρονικό υπολογι-
στή, υπήρχε έλλειψη δεξιοτήτων: ψηφιακού γραμματισμού (από κάποιους μαθητές), 
αυτόνομης εργασίας, αλλά και δυσκολίες συντονισμού των δύο τμημάτων. 

Συμπερασματικά, η μεικτή μάθηση, όντας συνδυασμός face to face διδασκαλίας και 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, θεωρείται ως αποδοτικότερη μέθοδος μάθησης αλλά και 
επιμόρφωσης (Clark, 2000), αποτελεί απόκριση σε πολλές μαθησιακές απαιτήσεις, ποι-
κίλα επίπεδα και μαθησιακά στυλ μαθητών, καθώς και στην εξατομικευμένη μάθηση 
(Carman, 2002 ̇ Khan Academy, n. d). Επεκτείνει τον διδακτικό χρόνο και τροφοδοτεί 
τη συνεργασία και αλληλεπίδραση τόσο εντός (face to face) όσο και εκτός των ορίων 
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της τάξης (Βρασίδας, Ζεμπύλας & Πέτρου, 2005). Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός της με 
την αυθεντική μάθηση επιτρέπει και κινητροδοτεί την ενεργητικότερη συµµετοχή των 
µαθητών, την αύξηση των κινήτρων τους για μάθηση, την σύζευξη θεωρίας και πράξης, 
την ανάπτυξη ανώτερων νοητικών λειτουργιών και δεξιοτήτων επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων, όπως επίσης, δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, στοιχεία απα-
ραίτητα για τη δημιουργία ενός ενεργού και παραγωγικού πολίτη του 21ου αι. (Βρασί-
δας, Ζεμπύλας, & Πέτρου, 2005  ̇Cardet, 2012  ̇Herrington & Herrington, 2006  ̇ Jonas-
sen, 2000). 
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Περίληψη 

Η είσοδος χιλιάδων προσφύγων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα διαμόρφωσε μία 
νέα πραγματικότητα τόσο για την κοινωνία όσο και για την εκπαίδευση. Η παραμονή 
των προσφύγων για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα μας οδήγησε στην ανάγκη 
εκπαίδευσης των προσφυγοπαίδων. Η παρούσα εργασία σκοπό είχε να διερευνήσει τη 
στάση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη των προσφυγοπαίδων 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε 
ότι οι εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι ως προς την ένταξη των 
προσφυγοπαίδων. Επίσης, οι περισσότεροι κρίνουν απαραίτητη την επιμόρφωσή τους 
ως προς την διαπολιτισμική εκπαίδευση, την διαφοροποιημένη διδασκαλία, τις 
γλωσσικές δεξιότητες κ.α. ενώ πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η ενίσχυση 
της διγλωσσίας πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους του σχολείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση προσφύγων, ένταξη προσφύγων, απόψεις 
εκπαιδευτικών, διαπολιτισμική εκπαίδευση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Η εισροή δεκάδων χιλιάδων προσφύγων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη έχει αλλάξει τα πληθυσμιακά δεδομένα, τις πολιτικές προτεραιότητες αλλά 
και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες ο αριθμός των προσφύγων που εισήλθαν στην Ευρώπη το 2015 ξεπέρασε 
το ένα εκατομμύριο, εκ των οποίων οι 851.319 εισήλθαν μέσω των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου (UNHCR, 2015, Δεκέμβριος 31). Το σκηνικό αυτό αλλάζει από 
το 2016 εξαιτίας δύο εξελίξεων. Η πρώτη είναι η απόφαση πολλών χωρών της 
Ευρώπης, και κυρίως οι όμορες της Ελλάδας, ΠΓΔΜ και Βουλγαρία, να κλείσουν τα 
σύνορά τους προκειμένου να αποφύγουν την είσοδο του κύματος προσφύγων. Η 
δεύτερη σχετίζεται με την υπογραφή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας 
το 2016 η οποία προβλέπει την επαναπροώθηση των μεταναστών χωρίς έγγραφα 
εισόδου που θα φτάνουν στα ελληνικά νησιά στην Τουρκία.  

Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, είναι ο αριθμός των προσφύγων που 
εισέρχονται στην Ελλάδα το 2016 να συρρικνωθεί αισθητά, φτάνοντας στους 173.130 
(UNHCR, 2016, Δεκέμβριος 21). Όσοι πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα μέσω των 
ελληνικών νησιών (μετά την υπογραφή της Συμφωνίας) παραμένουν σε κλειστές 
εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται από τον Νόμο 4375/2016 για το Προσφυγικό. 
Αυτοί δικαιούνται να υποβάλλουν αίτημα ασύλου στην Ελλάδα το οποίο αρχικά 
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εξετάζεται ως προς το παραδεκτό του. Αν το αίτημα, απορριφθεί, θα πρέπει να 
επιστρέψουν στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης μέχρι 
τις 28 Δεκεμβρίου του 2016 μετεγκαταστάθηκαν συνολικά μόλις 7.286 αιτούντες 
άσυλο σε 23 κράτη-μέλη της ΕΕ από την Ελλάδα (International Organization of 
Migration, 2016).  

Στο πλαίσιο αυτό η Πολιτεία αναγκάστηκε να προβεί σε μέτρα για την παροχή 
εκπαίδευσης στους πρόσφυγες. Ωστόσο, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε δεν έχει 
γίνει μέχρι σήμερα μελέτη για τη στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη 
των προσφυγοπαίδων στα δημόσια σχολεία ούτε για το είδους της επιμόρφωσης που 
θεωρούν απαραίτητη ώστε να ανταποκριθούν στο έργο τους. Η παρούσα έρευνα 
στοχεύει να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα δύο αυτά 
ζητήματα. 

Ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στην Ελλάδα 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει έναν κρίσιμο 
ρόλο βοηθώντας μετανάστες να εγκατασταθούν στα νέα περιβάλλοντα (European 
Commission 2017, Ιανουάριος 12). Προς αυτή την κατεύθυνση διευκολύνει την 
ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών για την ενσωμάτωση των μεταναστών 
και επενδύει πόρους στην εκπαίδευση. Έτσι, το 2015 η Επιτροπή διεξήγαγε μία 
έρευνα ώστε να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα του θέματος και να ενθαρρύνει την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών. 256 συμμετέχοντες από 15 χώρες έλαβαν μέρος και τα 
αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν σε μια βάση δεδομένων (European Commission, 
2015). Επιπλέον, η Επιτροπή δημιούργησε το δίκτυο Sirius το οποίο αποτελείται από 
ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 
ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης. Επιπρόσθετα, προσφέρει τις ακόλουθες 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες στήριξης κυρίως για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση: 

• eTwinning: Ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου το εκπαιδευτικό προσωπικό 
επικοινωνεί, συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέδια μαθημάτων με τους 
μαθητές του. Μια κοινότητα που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και στην ιδιότητα του πολίτη. Μπορεί να εμπνεύσει 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μετανάστες.  

• School Education Gateway (SEG): Ηλεκτρονική πλατφόρμα σε 23 
ευρωπαϊκές γλώσσες για εκπαιδευτικούς, σχολεία, φορείς χάραξης 
εκπαιδευτικής πολιτικής κ.α. ενδιαφερόμενους φορείς. Παρουσιάζει τις 
εξελίξεις της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής μαζί με ειδήσεις, άρθρα 
ειδικών, παραδείγματα καλών πρακτικών και πρόσθετων πηγών.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί προγράμματα σχετικά με τους νεοαφιχθέντες 
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μετανάστες μαθητές όπως για παράδειγμα το EDINA (EDucation for International 
Newly Arrived migrant pupils) ενώ έχει εκδώσει και μελέτη σχετικά με την 
εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών αυτών (European Commission, 2013). Το 
πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει επίσης 100.000 θέσεις για διαδικτυακά γλωσσικά 
μαθήματα σε πρόσφυγες δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης. Στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει δημιουργήσει επίσης μία βάση δεδομένων με 
πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης των προσφύγων στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Τέλος, 
παρακολουθεί το χάσμα επιδόσεων μεταξύ των ντόπιων και μεταναστών μαθητών 
των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών-μελών (European Commission, 2011).  

Στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ιδρύθηκαν κατά το 
παρελθόν διάφορες εκπαιδευτικές δομές στήριξης. Το 1980-1981 καθιερώνονται οι 
Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) οι οποίες λειτουργούν ενισχυτικά και παράλληλα με τις 
«κανονικές τάξεις» και το 1982-1983 τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.) τα οποία 
λειτουργούν μετά το πέρας των μαθημάτων για να προσφέρουν λύση στα παιδιά των 
παλιννοστούντων Ελλήνων και των Ποντίων που μεταναστεύουν στην Ελλάδα 
κυρίως την περίοδο αυτή (Τζωρτζοπούλου & Κοτζαμάνη, 2008). Το 1985 ιδρύθηκαν 
τα Διαπολιτισμικά σχολεία τα οποία προσφέρουν τα προγράμματα των δημόσιων 
σχολείων προσαρμοσμένα όμως στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές ανάγκες των μαθητών τους. Με τον Νόμο 2413/1996 ρυθμίστηκαν η 
οργάνωση και η λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες. Τον Σεπτέμβρη του 2016 ιδρύονται οι 
Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Οι ΔΥΕΠ 
λειτουργούν εντός των δημόσιων σχολείων, καθημερινά 14:00-18:00 για μαθητές 6-
15 ετών (Δημοτικά και Γυμνάσια) ενώ για τους μαθητές 4-5 ετών προβλέπεται η 
ίδρυση Νηπιαγωγείων εντός των Κέντρων Φιλοξενίας. Στις ΔΥΕΠ διδάσκονται 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, Μαθηματικά, Νέες Τεχνολογίες, Θέατρο και 
Γυμναστική (ΦΕΚ 3049/2016, τ. Β΄). 

Ωστόσο, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αξιοποιούνται οι 
προϋπάρχουσες δομές (Τ.Υ./Φ.Τ) σήμερα για την εκπαίδευση των προσφύγων. 
Επιπλέον, η εγγραφή των προσφύγων μαθητών ηλικίας 16-17 ετών στα ελληνικά 
Λύκεια παρεμποδίζεται λόγω της έλλειψης απολυτηρίων Γυμνασίου ή άλλων 
αποδεικτικών εγγράφων προηγούμενης φοίτησης (κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται 
εγγραφές σε ορισμένα Διαπολιτισμικά Λύκεια) με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το 
δικαίωμα των παιδιών για πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Σημαντικότητα της στάσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη των 
προσφυγοπαίδων στα σχολεία 

Οι συζητήσεις σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών μαθητών και οι 
συστάσεις για την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών είναι μάταιες αν η 
κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τη θέληση να κάνουν το σωστό (Goodwin, 
2002). Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών πολλοί εκπαιδευτικοί τείνουν να 

1809

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



εμφανίζουν τοπικιστικές στάσεις και να νιώθουν οικειότητα διδάσκοντας σε μαθητές 
που είναι όμοιοί τους (δες Goodwin, 2002). Ο Vlades (1998) υποστηρίζει 
επιπρόσθετα πως οι συντηρητικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά 
που είναι διαφορετικά δημιουργούν μία «ηχώ» ρατσισμού που απλώνεται σε εθνικό 
επίπεδο και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα προς τους μετανάστες. 

Ο Cole (2008) υποστηρίζει ότι τα εμπόδια μιας καλής εκπαίδευσης των μειονοτήτων 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Στα εμπόδια που προκύπτουν εξαιτίας των στάσεων 
και των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών και στα εμπόδια που προκύπτουν εξαιτίας 
των εκπαιδευτικών πρακτικών. Συμβουλεύει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις 
πολιτισμικές διαφορές και να πάψουν να βλέπουν τους μαθητές μέσα από το δικό 
τους πολιτισμικό πρίσμα. Να τους αντιμετωπίζουν χωρίς διακρίσεις, χωρίς να έχουν 
δύο μέτρα και δύο σταθμά, έχοντας για όλους ανεξαρτήτως τους μαθητές τις ίδιες 
προσδοκίες. Όπως επισημαίνει ο Cole, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πιστεύουν 
ειλικρινά και σε βάθος ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν. 

Μεθοδολογία 

Σχεδίαση του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο διαρθρώθηκε σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη σκοπό είχε να 
ανιχνεύσει την στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και η δεύτερη την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε καταστάσεις στο σχολικό 
περιβάλλον. Η τρίτη αφορούσε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και τα 
αναγκαία μέτρα που πρέπει να λάβει η Πολιτεία πριν την ένταξη. Η τελευταία 
ενότητα αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων. Η σχεδίαση του 
ερωτηματολογίου βασίστηκε κυρίως σε υπάρχοντα δομημένα ερωτηματολόγια 
(Παπαβασιλείου, 2015; Παπαδοπούλου, 2007) ενώ προσετέθησαν μερικές ερωτήσεις 
όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λάβει η Πολιτεία. 

Συμμετέχοντες 

Το ερωτηματολόγιο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και η συμπλήρωσή του έγινε 
ηλεκτρονικά από τους εκπαιδευτικούς. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 90 εκπαιδευτικοί, 
29 άνδρες και 61 γυναίκες με μέση ηλικία 40 έτη και μέσο χρόνο συνολικής 
διδακτικής εμπειρίας 15 έτη. Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων ήταν 
δάσκαλοι (Ν=57, 63%), ενώ αρκετοί ήταν οι εκπαιδευτικοί ξένης φιλολογίας (Ν=12, 
13%) και οι νηπιαγωγοί (Ν=8, 9%). Οι 73 (81%) ήταν μόνιμοι ενώ οι 17 
αναπληρωτές (19%). Περισσότερο από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων είχαν 
ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές (Ν=34, 38%). Οι περισσότεροι εργάζονταν σε 
σχολεία που βρισκόταν σε αστικά κέντρα (Ν=40, 44%) ή αγροτικές/νησιώτικες 
περιοχές (Ν=37, 41%). Τα σχολεία των περισσοτέρων (Ν=66, 73%) δεν 
φιλοξενούσαν προσφυγόπαιδα στο πρωινό πρόγραμμα ούτε διαθέτανε τάξη υποδοχής 
ή δομή υποδοχής για την εκπαίδευση προσφύγων. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει 
αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 
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Χαρακτηριστικό Ν % 
Φύλο Άνδρες 29 32,2% 

Γυναίκες 61 67,8% 
Ηλικία 21-30 9 10,0% 

31-40 40 44,4% 
41-50 25 27,8% 
51 και πάνω 16 17,8% 

Επίπεδο 
σπουδών 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 56 62,2% 
Μεταπτυχιακές σπουδές 34 37,8% 

Ειδικότητα Δάσκαλος/α 57 63,3% 
Ξένη Φιλολογία 12 13,3% 
Νηπιαγωγός 9 10,0% 
Άλλες ειδικότητες 12 13,3% 

Συνολική 
διδακτική 
εμπειρία 

0-10 έτη 29 32,2% 
11-20 έτη 34 37,8% 
Πάνω από 20 έτη 27 30,0% 

Περιοχή 
σχολείου 

Αστικό κέντρο 40 44,4% 
Αγροτική/Νησιώτικη 37 41,1% 
Κωμόπολη 13 14,4% 

Δομές υποδοχής 
του σχολείου 

Προσφυγόπαιδα στο πρωινό πρόγραμμα 3 3,3% 
Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων 7 7,8% 
Τάξη Υποδοχής 3 3,3% 
Τίποτα από τα παραπάνω 66 73,3% 

Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

Αποτελέσματα 

Στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν θετική 
στάση ως προς τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Έτσι, περισσότεροι από επτά στους 
δέκα εκπαιδευτικούς διαφωνούν ως προς τη φοίτηση των μαθητών διαφορετικών 
εθνοτήτων σε χωριστά σχολεία ή ότι οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ Ελλήνων και 
ξένων δύσκολα γεφυρώνονται. Επίσης, περισσότεροι από έξι στους δέκα θεωρούν ότι 
ένας από τους κυριότερους στόχους του σχολείου είναι η στήριξη της διγλωσσίας των 
προσφυγοπαίδων. Τέλος, οι περισσότεροι διατηρούν ουδέτερη στάση ως προς το 
πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορούν να προσαρμοστούν οι ξένοι στον ελληνικό 
πολιτισμό. Αναλυτικότερα οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2. 

 
Ερώτηση Διαφωνώ 

/ 
Ουδέτερη 
στάση (3) 

Συμφωνώ 
/ 

Μ.Ο. 
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Διαφωνώ 
απόλυτα 
(1, 2) 

Συμφωνώ 
απόλυτα 
(4, 5) 

Ένας από τους κυριότερους στόχους 
του σχολείου είναι η στήριξη της 
διγλωσσίας των προσφυγοπαίδων. 

13 
(14,4%) 

21 
(23,3%) 

56 
(62,2%) 

3,68 

Οι οικογένειες των προσφύγων που 
έρχονται στην Ελλάδα θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στον ελληνικό 
πολιτισμό. 

19 
(21,1%) 

34 
(37,8%) 

37 
(41,1%) 

3,32 

Η συνύπαρξη στην Ελλάδα 
διαφορετικών εθνικών ομάδων θα 
ήταν πιο εύκολη αν τα μέλη των 
ομάδων είχαν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τον δικό τους τρόπο 
ζωής. 

19 
(21,1%) 

24 
26,7%) 

47 
(52,2%) 

3,46 

Τα παιδιά των διαφόρων εθνικών 
ομάδων θα πρέπει να φοιτούν 
αντίστοιχα σε διαφορετικά σχολεία. 

69 
(76,7%) 

15 
(16,7%) 

6 
(6,7%) 

1,91 

Ο διαφορετικός πολιτισμός των 
προσφύγων μαθητών είναι το 
σημαντικότερο εμπόδιο στη σχολική 
τους πρόοδο και ενσωμάτωση. 

63 
(70,0%) 

15 
(16,7%) 

12 
(13,3%) 

2,01 

Οι ξένοι μαθητές έχουν μία εντελώς 
διαφορετική νοοτροπία. 'Ο, τι κι αν 
κάνει το σχολείο οι ξένοι θα 
παραμείνουν στο τέλος διαφορετικοί. 

71 
(78,9%) 

14 
(15,6%) 

5 
(5,6%) 

1,77 

Άτομα από διαφορετικό πολιτισμό 
ενσωματώνονται εύκολα στην 
Ελλάδα. 

25 
(27,8%) 

36 
(40,0%) 

29 
(32,2%) 

3,03 

Το οικογενειακό περιβάλλον έχει 
μεγαλύτερη επιρροή στην αποβολή 
προκαταλήψεων από ότι οι ενέργειες 
στο σχολείο. 

16 
(17,8%) 

20 
(22,2%) 

54 
(60,0%) 

3,59 

Ενέργειες κατά του ρατσισμού στο 
σχολείο δεν έχουν νόημα επειδή οι 
στάσεις των μαθητών αλλάζουν μόνο 
μέσα απ' τις δικές τους εμπειρίες. 

64 
(71,1%) 

14 
(15,6%) 

12 
(13,3%) 

2,07 

Οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ 
Ελλήνων και ξένων δύσκολα 
γεφυρώνονται. 

63 
(70,0%) 

21 
(23,3%) 

6 
(6,7%) 

2,10 

Πίνακας 2: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε ερωτήσεις που αφορούν τη στάση τους 
σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
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Απόψεις σχετικά με την αναγκαία επιμόρφωση 

Σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι είναι αναγκαία η επιμόρφωσή τους 
σε διάφορα θέματα και πρακτικές ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζονται με την ένταξη των προσφυγοπαίδων 
στα σχολεία. Έτσι, σχεδόν όλοι θεωρούν ότι είναι αναγκαία η επιμόρφωση σε 
ζητήματα διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 
και στην οργάνωση διαπολιτισμικών μονάδων. Τέλος, σχεδόν εννιά στους δέκα 
θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση σε σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και σε 
ζητήματα διδασκαλίας και ενίσχυσης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Στον Πίνακα 3 
παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα 
ζητήματα επιμόρφωσης. 

 
Ερώτηση Διαφωνώ 

/ 
Διαφωνώ 
απόλυτα 
(1, 2) 

Ουδέτερη 
στάση (3) 

Συμφωνώ 
/ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 
(4, 5) 

Μ.Ο. 

Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση σε 
ζητήματα διαχείρισης 
πολυπολιτισμικών τάξεων. 

1 
(1,1%) 

1 
(1,1%) 

88 
(97,8%) 

4,93 

Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση σε 
ζητήματα διδασκαλίας και ενίσχυσης 
των γλωσσικών δεξιοτήτων. 

1 
(1,1%) 

8 
(8,9%) 

81 
(90,0%) 

4,78 

Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση στη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

1 
(1,1%) 

3 
(3,3%) 

86 
(95,6%) 

4,89 

Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση στην 
οργάνωση διαπολιτισμικών σχολικών 
μονάδων. 

1 
(1,1%) 

3 
(3,3%) 

86 
(95,6%) 

4,89 

Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση σε 
σύγχρονες διδακτικές τεχνικές. 

1 
(1,1%) 

6 
(6,7%) 

83 
(92,2%) 

4,82 

Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση και 
η στήριξη από τον σχολικό 
σύμβουλο. 

4 
(4,4%) 

7 
(7,8%) 

79 
(87,8%) 

4,67 

Πίνακας 3: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις τους 
σχετικά με την αναγκαία επιμόρφωση για να ανταποκριθούν επαρκώς στο έργο τους. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η στάση των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη των προσφυγοπαίδων στην ελληνική 
δημόσια εκπαίδευση είναι θετική. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών 
(76,7%) που υποστηρίζει πως η φοίτηση των προσφύγων δε θα πρέπει να γίνεται σε 
ξεχωριστές αλλά σε ενιαίες εκπαιδευτικές δομές. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με 
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το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωση 
σε πολλούς τομείς (διαπολιτισμική εκπαίδευση, γλωσσικές δεξιότητες, οργάνωση 
διαπολιτισμικών σχολικών μονάδων) - μας επιτρέπει να συμπεράνουμε τα εξής. 
Πρώτον, την υποστήριξη ενός διαφορετικού τύπου ένταξης των προσφύγων μαθητών. 
Από το σημερινό μοντέλο της «παράλληλης ενσωμάτωσης», κατά το οποίο οι 
πρόσφυγες μαθητές διδάσκονται σε χωριστές τάξεις από τις κανονικές, οι 
εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν το «μοντέλο της ενσωμάτωσης» όπου οι μαθητές 
παρακολουθούν τις κανονικές τάξεις αλλά ταυτόχρονα έχουν και τάξεις όπου 
ενισχύονται οι γνώσεις τους στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Δεύτερον, από τα 
αποτελέσματα διαφαίνεται μία ανάγκη για έναν τύπο σχολείου που θα είναι ανοιχτό 
στη διαφορετικότητα και θα βρίσκεται εκπαιδευτικά σε ετοιμότητα για τη στήριξη 
μαθητών οιασδήποτε πολιτισμικής προέλευσης∙ την λειτουργία όλων των σχολικών 
μονάδων όλων των βαθμίδων ως διαπολιτισμικά, δυνατότητα που προβλέπεται 
άλλωστε από τον Νόμο 4415/2016 για τα λύκεια και τα γυμνάσια. 

Ευχαριστίες 

Οι συγγραφείς αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν την Χριστίνα 
Παπαδοπούλου για την συνεισφορά της κατά την κατασκευή του ερωτηματολογίου. 
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Εκπαίδευση ενηλίκων και Τ.Π.Ε.: Sτάσεις καταρτιζομένων σε ΔΙΕΚ απέ-
ναντι στα δίκτυα επικοινωνίας 

Σπανάκη Ειρήνη, PhD. Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Πατρών,  

Med. Θεωρία, πρακτική κι αξιολόγηση της διδασκαλίας  

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων  

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης ήταν η διερεύνηση των στάσεων των 
καταρτιζομένων στο τμήμα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων των Δημόσιων Ιδρυμάτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), αναφορικά με τη χρήση των δικτύων επικοινω-
νίας στην εκπαίδευσή τους. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτημα-
τολόγιο, που δόθηκε σε 58 καταρτιζόμενες των Διεκ, στο τμήμα Βοηθός Βρεφονη-
πιοκόμων και τους ζητήθηκε η ανώνυμη εθελοντική συμμετοχή τους. Οι καταρτιζό-
μενες απάντησαν σε ποσοστό 80% ότι α) ‘η αλληλεπίδραση στην ομάδα’, β) ‘η ανα-
ζήτηση και η διαδικασία συλλογής πληροφοριών’, γ) ‘η κατανόηση ότι η πληροφορία 
αποθηκεύεται στη μνήμη ευκολότερα  μετά από προσωπική αναζήτηση’, δ) ‘η ανά-
πτυξη δεξιοτήτων χειρισμού υπολογιστή’ είναι τα πιο χρήσιμα αποτελέσματα από τη 
χρήση του δικτύου στη μάθηση. Συμπερασματικά, η ένταξη των νέων τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση των καταρτιζομένων των ΔΙΕΚ  θε-
ωρείται χρήσιμη και αναγκαία. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Δημόσια Ιδρύμα-
τα Επαγγελματικής Κατάρτισης, δίκτυα επικοινωνίας  

 

Εισαγωγή 

Ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων, δίνεται έμφαση 
στην τάση τους για ενεργητική μάθηση. Συχνά, επιθυμούν τη διδακτέα ύλη προσαρ-
μοσμένη στα ατομικά τους ενδιαφέροντα και την αποφυγή της τυποποίησής της. Ταυ-
τόχρονα, φέρουν ένα απόθεμα κεκτημένων προσωπικών τους γνώσεων και συγκεκρι-
μένες εμπειρίες που επιθυμούν να μεταφέρουν στην επικοινωνία τους με τους άλλους. 
Χαρακτηριστικά, ο Rogers (1999) αναφέρει ότι οι ενήλικες επιθυμούν να επιτύχουν 
κάτι προκειμένου να διατηρήσουν την αίσθηση της επιτυχίας (1999, σ. 310). Παρόλα 
αυτά ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι ενήλικες έχουν αποκρυσταλλώσει 
προτιμώμενους τρόπους μάθησης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και τις εμπει-
ρίες τους (Κόκκος, 2005).  

Παράλληλα, οι μελετητές του θέματος της εκπαίδευσης ενηλίκων δίνουν έμφαση στις 
καινοτόμες και ευέλικτες μεθοδεύσεις και τεχνικές εκπαίδευσης. Ανάμεσα σε αυτές, 
η χρήση της τεχνολογίας ενδείκνυται για τις περισσότερες δραστηριότητες της  Δια 
Βίου Εκπαίδευσης και συνδυάζεται αρκετές φορές με τη διερευνητική και συνεργατι-
κή μάθηση (Θεοδώρου, 2012· Κόκκος, 2006).   
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Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996) αναφέρεται στην αναγκαιότητα της αξιο-
ποίησης των νέων τεχνολογιών από κάθε πολίτη σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής 
και επαγγελματικής του ζωής (OECD, 2003· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996). Με τον 
όρο τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) εμπερικλείονται τα μέσα της 
πληροφορικής και της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών όπως είναι οι προσωπικοί 
υπολογιστές,  τα δίκτυα υπολογιστών κλπ. (Μουζάκης, 2006). Ο υπολογιστής αποτε-
λεί απαραίτητο μέσο για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, προσδίδοντας επεκτάσεις που αφορούν στην αναπαράσταση της πληροφορίας 
και την εμπλοκή σε δίκτυα επικοινωνίας. Στην περίπτωση βέβαια της εκπαίδευσης 
ενηλίκων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός και ο τρόπος με τον οποίο 
θα ταυτίσει το στόχο της εκπαίδευσης με τις τεχνικές που θέλει να ενστερνιστεί η ο-
μάδα του (Θεοδώρου, 2012).  

Εν γένει, όμως, το Διαδίκτυο διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψε-
ων μεταξύ των χρηστών του, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή, παράλληλα με τη συνεργασία τους στην αναζήτηση νέων πλη-
ροφοριών και τη συμμετοχή τους σε ομάδες (McGreal & Elliott, 2004). Ο Anderson 
(2004) επισημαίνει την απελευθέρωση της διδασκαλίας έξω από τα όρια της αίθου-
σας, ως ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό του διαδικτύου και των δικτύων επικοινωνίας. 
Συμπληρωματικά, οι Ράπτης και Ράπτη (2005) τονίζουν τη δυναμική του διαδικτύου 
να μεταμορφώσει τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν αλλά και τον τρόπο με 
τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές.  

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης του διαδι-
κτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία αφορούν τη ενεργή διαδικασία του μαθητή στην 
απόκτηση πληροφοριών, την ατομική του προσπάθεια, τη διευκόλυνση της συνεργα-
τικής μάθησης και την ανάδειξη μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας, όπως η διε-
ρευνητική μάθηση (Ally, 2004). Συμπληρωματικά, η δυνατότητα παροχής πολυμεσι-
κού εκπαιδευτικού υλικού, η ποικιλία πηγών πληροφορίας και η δυνατότητα άμεσης 
επικοινωνίας με συνανθρώπους  εντάσσονται σύμφωνα με τον Κόμη (2005) στις δι-
δακτικές πρακτικές που υποστηρίζουν το μαθητή να ενεργοποιηθεί, να πειραματιστεί 
και να ανακαλύψει νέες γνώσεις.  

Η ένταξη της τεχνολογίας  στα προγράμματα της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί βα-
σική προτεραιότητα στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου (Eurodyce, 
2002), ενώ παράλληλα προσπαθούν να την εντάξουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης  (Selwynn, Gorard & Williams, 2001). Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση  των ενη-
λίκων θα πρέπει να συνοδεύεται από την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων και στά-
σεων- συμπεριφορών οι οποίες θα αφορούν τη διαχείριση της πληροφορίας, την ανά-
πτυξη κριτικής σκέψης για τη διερευνητική μάθηση, την καλλιέργεια αυτενέργειας, 
αλλά και της συνεργατικής συμπεριφοράς. Για την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτή-
των είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός πλαισίου με βάση τις ιδιαίτερες δυνατότητες 
κάθε ενήλικα και την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης.  

Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο έχει σχέση με τις στάσεις των ίδιων των 
ενηλίκων εκπαιδευομένων αναφορικά με την ετοιμότητά τους για χρήση του διαδι-
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κτύου και των δικτύων επικοινωνίας. Σκοπός, επομένως, της παρούσας ερευνητικής 
δραστηριότητας ήταν η διερεύνηση των στάσεων των καταρτιζομένων ενός τμήματος 
Δημόσιου Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αναφορικά με τη χρήση 
των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως εκπαιδευτικό μέ-
σο.  

 

Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 58 καταρτιζόμενες που φοιτούσαν σε 
τρία διαφορετικά τμήματα της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων στα ΔΙΕΚ Η-
ρακλείου, το οποίο ήταν δείγμα σκοπιμότητας. Το δείγμα αυτό θεωρείται, όμως, α-
ντιπροσωπευτικό της σύνθεσης των τμημάτων των Ιεκ, καθώς συμμετείχαν ολόκληρα 
τα τμήματα των Β. Βρεφονηπιοκόμων ως αυτούσια (Τhomas & Nelson, 2003). Οι 
συμμετέχουσες ήταν όλες γυναίκες, ηλικίας 18- 34 ετών. Επτά από αυτές ήταν από-
φοιτες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και οι υπόλοιπες είχαν ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι 40 από αυτές παρακολουθούσαν το Α εξάμηνο φοίτη-
σης, ενώ οι 18 φοιτούσαν στο Δ εξάμηνο. Οι καταρτιζόμενες ήταν κατά 30% απόφοι-
τες Επαγγελματικού Λυκείου και κατά 70% απόφοιτες Γενικού Λυκείου. 

 

Ερευνητικό εργαλείο 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, που δόθηκε στις κα-
ταρτιζόμενες και τους ζητήθηκε η ανώνυμη εθελοντική συμμετοχή τους. Το αρχικό 
ερωτηματολόγιο δόθηκε σε πέντε καταρτιζόμενες προκειμένου να διερευνηθεί η ε-
γκυρότητα εσωτερικής συνοχής και να μελετηθεί η κατανόησή του από τις καταρτι-
ζόμενες (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Σε πρώτη φάση δόθηκε έμφαση 
στην ορθότερη δόμηση του ερωτηματολογίου: α) στον προσδιορισμό των ενδεικτικό-
τερων λεκτικών διατυπώσεων, ώστε να διερευνάται με ακρίβεια το ζητούμενο (Sud-
man & Bradburn, 1983, στο Φραγκούλης, 2001), β) στην καλή οργάνωση του ερωτη-
ματολογίου με ερωτήσεις κατανοητές και σύντομες (Κυριαζή, 1998, σελ. 138), γ) 
στην απουσία 'καθοδηγούμενων και ασαφών' ερωτήσεων. 

Στη συνέχεια, δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 15 ερωτήσεις σε όλες τις συμμετέχου-
σες  τριών διαφορετικών τμημάτων του ΔΙΕΚ. Συμπληρώθηκε από όλες αφού τους 
ζητήθηκε να απαντήσουν με ειλικρίνεια και ανωνυμία. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 
κλειστού τύπου ερωτήσεις αναφορικά με το φύλο, την ηλικία και την προηγούμενη 
εκπαίδευση, περιελάμβανε ερωτήσεις με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα Likert, ερω-
τήσεις επιλογής πολλαπλών απαντήσεων  και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Στο σύνολό 
τους οι ερωτήσεις αφορούσαν τρεις θεματικές ενότητες: α) την προηγούμενη εμπειρία 
των καταρτιζομένων στη χρήση δικτύου επικοινωνίας στην εκπαίδευσή τους και την 
άποψή τους σχετικά με τη χρησιμότητά του β) τις στάσεις τους σχετικά με την εμπει-
ρία τους κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο δίκτυο επικοινωνίας, στα πλαίσια 
του μαθήματός τους και γ) τις στάσεις τους για τη μελλοντική χρήση του δικτύου επι-
κοινωνίας στην εκπαίδευσή τους. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας το ερωτηματο-

1818

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



λόγιο περιείχε ερωτήσεις ίδιου περιεχομένου με διαφορετική διατύπωση (Παπανα-
στασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

 

Διαδικασία 

Οι καταρτιζόμενες, κατά τη φοίτησή τους στο εξάμηνο σπουδών, συμμετείχαν στα 
πλαίσια του μαθήματος της πρακτικής άσκησης, στην πλατφόρμα του δικτύου επικοι-
νωνίας εκπαιδευτικών ‘www.schoolsAid.gr’, στην οποία δημιουργούσαν ομάδες και 
μετά από διερευνητική δραστηριοποίησή τους στο διαδίκτυο αναρτούσαν ομαδικές 
εργασίες σε σχέση με θέματα που τους είχαν ανατεθεί από την εκπαιδεύτρια τους. Η 
διαδικασία είχε στόχο να ενθαρρύνει τις καταρτιζόμενες στην ομαδοσυνεργατική διε-
ρευνητική μάθηση που θεωρείται ένα σημαντικό συστατικό της στρατηγικής του ε-
ποικοδομισμού στη διαδικασία της μάθησης (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). Ενδεικτι-
κά, οι καταρτιζόμενες καταμέριζαν την εργασία της ανίχνευσης πληροφοριών για ένα 
θέμα (πχ ‘η ανάπτυξη των κοινωνικο - συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας μέσα από το παιχνίδι’), αντάλλασσαν πληροφορίες στην ομάδα 
τους και στη συνέχεια συνέθεταν μία ολοκληρωμένη εργασία – με βιβλιογραφία- από 
κοινού που αναρτούσαν στο δίκτυο επικοινωνίας schoolsAid.gr. Παράλληλα, στο δί-
κτυο είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν προβληματισμούς μεταξύ τους, να θέσουν 
ερωτήματα στην ομάδα ή στην εκπαιδεύτρια τους και να συλλέξουν βιβλιογραφικό 
υλικό που αναρτούσαν άλλες ομάδες ή / και η εκπαιδεύτρια. Πέρα από την ομαδοσυ-
γκεντρωτική και μαθητοκεντρική μορφή του, το δίκτυο αυτό χρησίμευσε και ως μία 
εναλλακτική μορφή εκμετάλλευσης του χρόνου που οι καταρτιζόμενες δεν παρευρί-
σκονταν στην αίθουσα ή στον ίδιο χώρο προκειμένου να επεξεργαστούν ένα θέμα και 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.  

Έπειτα από ένα τρίμηνο χρήσης του δικτύου οι καταρτιζόμενες κλήθηκαν να απαντή-
σουν το ερωτηματολόγιο, η κάθε μία μόνη της και με επίκληση στις βασικές αρχές 
απάντησης σε ερωτηματολόγια (εχεμύθεια, ειλικρίνεια κοκ). Το ερωτηματολόγιο 
συλλέχθηκε από την εκπαιδεύτρια και αναλύθηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές επε-
ξεργασίας του ερωτηματολογίου (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου,  2005).  

       

Ανάλυση δεδομένων- Αποτελέσματα 

To Στατιστικό Πρόγραμμα των Κοινωνικών Επιστημών (Statistical Package for the 
Social Sciences, SPSS 13) (Norusis, 1993) χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έ-
ρευνας και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ανάλυση ANOVAs εξαιτίας της αρχικής 
αξιολόγησης των στάσεων των συμμετεχόντων και της επαναξιολόγησης τους, μετά 
από τη συμμετοχή τους στα 15 μαθήματα του τετραμήνου τους.  

Αναφορικά με την πρώτη ενότητα ερωτήσεων που αφορούσαν την προηγούμενη ε-
μπειρία των καταρτιζομένων στη χρήση δικτύου επικοινωνίας στην εκπαίδευσή τους 
και την άποψή τους σχετικά με τη χρησιμότητά του μόνο οι επτά συμμετέχουσες που 
ήταν απόφοιτες από την ανώτερη/ ανώτατη εκπαίδευση απάντησαν θετικά. Επισήμα-
ναν τη χρήση e- class της σχολής τους και διατύπωσαν την άποψη ότι τους φάνηκε 
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πολύ έως πάρα πολύ χρήσιμο. Οι υπόλοιπες συμμετέχουσες που δεν είχαν προηγού-
μενη εμπειρία χρήσης δικτύου επικοινωνίας απάντησαν στην ερώτηση «Πιστεύατε 
ότι θα σας ήταν χρήσιμη η χρήση δικτύου επικοινωνίας στην εκπαίδευσή σας» με θε-
τικό τρόπο σε ποσοστό 72% , ενώ οι υπόλοιπες επέλεξαν την απάντηση  ‘δεν το είχα 
σκεφτεί’.    

Στη θεματική ενότητα που αφορούσε «τις στάσεις τους σχετικά με την εμπειρία τους 
κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο δίκτυο επικοινωνίας, στα πλαίσια του μα-
θήματός τους» το ποσοστό 15% απάντησε ότι θεωρεί ‘λίγο’ χρήσιμη τη συνεισφορά 
του  δικτύου στην εκπαίδευση του, το 72% απάντησε ότι τη θεωρεί ‘πολύ χρήσιμη’ 
ενώ το υπόλοιπο ποσοστό επέλεξε την απάντηση ‘αρκετά’ χρήσιμη συνεισφορά. 

Από την επιλογή απαντήσεων στην ερώτηση «Ποια από τα παρακάτω θεωρείται ότι 
είναι τα σημαντικά αποτελέσματα του δικτύου επικοινωνίας ως μέσο εκπαίδευσης» οι 
καταρτιζόμενες απάντησαν σε ποσοστό 80% και πάνω στις επιλογές α) ‘η αλληλεπί-
δραση στην ομάδα’, β) ‘η αναζήτηση και η διαδικασία συλλογής πληροφοριών’, γ) ‘η 
κατανόηση ότι η πληροφορία αποθηκεύεται στη μνήμη ευκολότερα  μετά από προ-
σωπική αναζήτηση’, δ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού υπολογιστή. Σε ποσοστό 
56% τις παραπάνω επιλογές συνόδευαν και οι επιλογές: α) ‘η αναγνώριση της σημα-
ντικότητας του ΤΠΕ στη μάθηση’ και β) ‘η χαρά της συνδιαλλαγής/ ανταλλαγής πλη-
ροφοριών μέσα από τον υπολογιστή’. 

Αναφορικά με το ερώτημα των δυσκολιών που συνάντησαν, οι καταρτιζόμενες απά-
ντησαν σε ποσοστό 35% ‘τεχνικά θέματα’, συμπεριλαμβανόμενης της έλλειψης υπο-
λογιστή. Οι περισσότερες από τις ερωτώμενες άφησαν κενή την ερώτηση.  

Στην τρίτη ενότητα ερωτήσεων αναφορικά με ‘τις στάσεις τους για τη μελλοντική 
χρήση του δικτύου επικοινωνίας στην εκπαίδευσή τους’, το 65% απάντησε θετικά, 
ενώ ένα 36% απάντησε ‘ίσως’ εξηγώντας το με επισήμανση του τρόπου που θα 
χρειαστεί να το προσεγγίσουν, της συχνότητας χρήσης του και την ύπαρξη των ανα-
γκαίων μέσων (υπολογιστή). Στις προτάσεις τους για μελλοντική χρήση υπήρχε με-
γάλη συμφωνία με χαρακτηριστική απάντηση «Εφόσον το δίκτυο επικοινωνίας είναι 
μέρος της ζωής μας και συνυπάρχει με την εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει η κα-
τάλληλη ενημέρωση των καταρτιζομένων για να χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο και τα 
δίκτυα επικοινωνίας και να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα». Ενώ αρκετές καταρτιζό-
μενες συμφώνησαν στην έγκαιρη απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολο-
γιών πληροφορίας και επικοινωνίας και στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων.    

 

Συζήτηση – συμπεράσματα 

Η ύπαρξη του δικτύου επικοινωνίας schoolsAid.gr φάνηκε να έδωσε μια σημαντική 
αρχική εικόνα στις καταρτιζόμενες σχετικά με τη χρήση των δικτύων επικοινωνίας 
στην εκπαίδευση. Φάνηκε χρήσιμη για τη συνδιαλλαγή απόψεων και την άντληση και 
διάδοση πληροφοριών και για τη συνεργατική μάθηση. Δημιούργησε  συνθήκες για 
διερευνητική μάθηση, ενεργητική συμμετοχή, δημιουργία ομάδων και ενσωμάτωση 
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του διαδικτύου σε θέματα που αφορούν τη μάθηση, σύμφωνα με τις βασικές αρχές 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2005). 

Εν γένει, οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας δημιουργούν νέες ευκαι-
ρίες και δίνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στη μάθηση για την εκπαίδευση ενηλίκων. 
Από τις απαντήσεις των καταρτιζόμενων συμπεραίνεται ότι υπάρχει θετική στάση 
απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ αλλά ταυτόχρονα, υπάρχει και ανάγκη γνώσεων και 
δεξιοτήτων για τη χρήση του. Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη συμφωνία στις παραμέ-
τρους που αξιολογούν την ομαδοσυγκεντρωτική μάθηση και τη ενεργή συμμετοχή.  
Τα παραπάνω έρχονται σε συμφωνία με τους ερευνητές που υποστηρίζουν την ενερ-
γητική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων (Κόκκος, 2006· Θεοδώρου, 2012 κ.α.).  

Ταυτόχρονα, γίνεται κατανοητό ότι οι ενήλικες μπορούν να ενστερνιστούν εναλλα-
κτικές προσεγγίσεις της μάθησης για τις οποίες δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία, αρ-
κεί να έχουν σωστή ενημέρωση και να υποστηριχτούν στην ανάπτυξη των κατάλλη-
λων δεξιοτήτων, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά μια νέα 
στρατηγική μάθησης. Οι καταρτιζόμενες συμφωνούν με τις εκτιμήσεις των ερευνη-
τών ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο στην προσπάθεια για τη 
βελτίωση της ποιότητας της μάθησης (Μουζάκης, 2006) και για την προσπάθεια να 
γίνει η μάθηση πιο δημοκρατική και πιο ευέλικτη (OECD, 2003), αφού αναγνωρίζουν 
την αξία της ομαδικότητας, της ενεργούς συμμετοχής και της διερευνητικής μάθησης. 

Μολονότι φάνηκε να υπάρχει θετική στάση στη χρήση του δικτύου ακόμα και από τις 
καταρτιζόμενες χωρίς προϋπάρχουσα εμπειρία, φάνηκε να υπάρχει διστακτικότητα 
που παραπέμπει στους ερευνητές που αναφέρουν ότι η ουσιαστική αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών προϋποθέτει αλλαγές στην παρεχόμενη εκπαίδευση, με την κατάρ-
τιση να είναι σημαντική μέσα από ενθαρρυντικές τεχνικές  για τις ανώτερες ηλικιακές 
ομάδες (OECD, 2003· Μουζάκης, 2006).  

Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί, εν κατακλείδι, η ανάγκη των καταρτιζομένων για 
ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης τους και η ανάγκη για συμμετοχή σε 
ομάδες. Το παραπάνω αντλούμενο από τις απαντήσεις των καταρτιζόμενων συμπέ-
ρασμα έρχεται σε συμφωνία με τους ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών συνδέεται με νέες μαθησιακές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευομένων 
και ταυτόχρονα, μετατρέπει παραδοσιακές μεθόδους σε ευέλικτες μαθητοκεντρικές 
διεργασίες (Φλουρής και Πασσιάς, 2004).  

Σημαντικό είναι να υπάρξουν στο μέλλον έρευνες που να εντοπίζουν τις δυσκολίες 
στη χρήση των δικτύων επικοινωνίας και να προβούν σε τρόπους επίλυσής τους. Επι-
πρόσθετα, είναι ζωτικής σημασίας οι έρευνες ανά κοινωνικο- οικονομικές ομάδες  
καταρτιζομένων, πράγμα που δεν ήταν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης , καθώς 
αντλήθηκαν πληροφορίες από αυτούσια τμήματα εντός μαθησιακής διαδικασίας και η 
διερεύνηση των δημογραφικών στοιχείων δεν αποτέλεσε άμεσο στόχο. Παρόλα αυτά 
η μελέτη η διερεύνηση των πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικών στοιχείων 
των ενήλικων καταρτιζόμενων αποτελεί σημαντική πρόταση διερεύνησης για μελλο-
ντική μελέτη.  
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Συμπερασματικά, η ένταξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 
στην εκπαίδευση των καταρτιζομένων των ΔΙΕΚ φέρει δυσκολίες, αλλά θεωρείται 
χρήσιμη και αναγκαία για τη σχέση της εκπαίδευσης ενηλίκων με τις ραγδαίες εξελί-
ξεις της εποχής.  Παράλληλα, η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, η χρήση πολυμέ-
σων, η ευελιξία της μαθησιακής διαδικασίας, η διερευνητική μάθηση και η συνεργα-
τική μάθηση φαίνεται να εκτιμούνται από το μεγαλύτερο ποσοστό καταρτιζομένων 
σε Δημόσια Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.  
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Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν κοινωνικά συστήματα και συνιστούν μια δυ-
ναμική, ζωντανή ολότητα, της οποίας όλα τα συστήματα οργανικά και μη βρίσκονται 
μεταξύ τους σε αλληλεπίδραση και σε σχέσεις ανταλλαγής με άλλα περιβάλλοντα 
συστήματα. Κυρίαρχο μέρος αυτού του συστήματος αποτελεί ο εκπαιδευτικός. Η 
προσωπική στάση-κουλτούρα του κάθε εκπαιδευτικού ενσωματώνεται στην κουλ-
τούρα ποιότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η εκπαίδευση είναι μια πράξη ηθική 
και κάθε ηθική πράξη έχει και (εκ)παιδευτική διάσταση. Κατά την παρούσα εργασία, 
στο πρώτο θεωρητικό μέρος, επιχειρείται μια συστημική προσέγγιση της ηθικής διά-
στασης του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών μέσα στο πλαίσιο της ενδεχομενικότη-
τας και στο δεύτερο μέρος μέσα από Μελέτη Περίπτωσης διερευνάται το ηθικό ζήτη-
μα που ανακύπτει σε όλους τους εμπλεκόμενους, στη σχολική μονάδα, φορείς. 

Λέξεις-Κλειδιά: συστημική προσέγγιση, ηθική, επαγγελματική ηθική, συμπεριφορά 

Θεωρία των συστημάτων 

Η θεωρία των συστημάτων αναδύθηκε την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου μέσα 
από διεθνείς έρευνες που προερχόταν από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως από 
τον τομέα της Βιολογίας. Σταδιακά διείσδυσε σε όλα τα πεδία της Γνώσης επιδιώκο-
ντας να συμφιλιώσει τις σχέσεις του όλου και των μερών και να λάβει υπόψη την πο-
λυπλοκότητα των φαινομένων (Bouvier, 2004/2013). Η συστημική προσέγγιση απο-
τελεί έναν τρόπο σκέψης και μέθοδος μελέτης των φαινομένων και των οργανισμών. 
Σύστημα θεωρείται ένα σύνολο μερών ή στοιχείων που συνδέονται μεταξύ τους με 
σχέσεις αλληλεπίδρασης και αποτελούν μια οντότητα (Μπουραντάς κ.ά., 1999). Κάθε 
σύστημα βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο αποτελείται από άλλα συστή-
ματα που συνδέονται μεταξύ τους με ένα πλέγμα σχέσεων, ανταλλάσοντας υλικούς ή 
άυλους πόρους είτε ως εκροές είτε ως εισροές (Μπουραντάς κ.ά, 1999).  

Βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αποτελούν η δομή, η συμπεριφορά και η 
διασύνδεση (Καλαβάσης, 2013). Τα υποσυστήματα ενός συστήματος λίγο πολύ όλα 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Μπουραντάς, 2005) χωρίς να είναι απαραίτητο να εξαρ-
τώνται το ένα από το άλλο, η εξέλιξή τους όμως είναι συνδεδεμένη. Ένα σύστημα θα 
γίνει ευκολότερα μανθάνον αν τα υποσυστήματα του γίνουν και αυτά μανθάνοντα. 
Για να διευκολυνθεί μια εξέλιξη προς την επιθυμητή κατεύθυνση είναι απαραίτητη η 
συνάφεια του συνόλου. Είναι αναγκαία η συμβατότητα μεταξύ των επιθυμητών αλ-
λαγών για τα συστήματα, τα υποσυστήματα και τα οικοσυστήματά τους (Bouvier, 
2004/2013). Οι αλληλοεξαρτώμενοι παράγοντες σε ένα σύστημα διάδρασης παρά-
γουν ένα βαθμό περιπλοκότητας στο περιβάλλον (Willke, 1993/1996). Η περιπλοκό-
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τητα, κεντρική έννοια της συστημικής θεωρίας, δηλώνει το πρόβλημα εκείνο σύμφω-
να με το οποίο όταν συντρέχουν ορισμένοι όροι εξέλιξης της κοινωνίας, πολλές κοι-
νωνικές συνθήκες παύουν να είναι απλές και γίνονται πολυσύνθετες.  

Το κάθε σύστημα θέτει την πολυπλοκότητά του στη διάθεση του άλλου και το καθένα 
από τα αλληλοσυνδέοντα συστήματα αποτελεί περιβάλλον του άλλου με αποτέλεσμα 
τη δομική σύζευξη δηλαδή την μεταξύ τους επικοινωνία. Η επικοινωνία εμπεριέχει 
τρία συστατικά την Πληροφορία, την Κοινοποίηση και την Κατανόησή της. Η Πλη-
ροφορία είναι απαραίτητη για την επιλογή μεταξύ διαφόρων δυνατοτήτων. Κατά τον 
Luhann, το βάρος δίνεται στην διαμεσολάβηση της πληροφορίας και όχι στην ίδια 
την πληροφορία και η πληροφορία θεωρείται ταυτόσημη τόσο για τον αποστολέα όσο 
και για τον αποδέκτη (Luhmann, 1995). Η συστημική σκέψη εφαρμόζεται από τη δε-
καετία του 1960 σε ανοικτά συστήματα, όπως οι Οργανισμοί. Η περιγραφή ενός Ορ-
γανισμού ως σύστημα προϋποθέτει να είναι κανείς σε θέση να ορίσει με ακρίβεια 
τους σκοπούς του, το όριό του, την περίμετρό του και το περιβάλλον του, τις ροές και 
τις μετατροπές τις οποίες διενεργεί, το σύστημα διακυβέρνησης και τα υποσυστήματά 
του (Bouvier, 2004/2013).  

Η εκπαίδευση από τη σκοπιά της Ηθικής 

Η εκπαίδευση είναι μια πράξη ηθική και κάθε ηθική πράξη έχει και (εκ)παιδευτική 
διάσταση (Moreau, 2014). Οι εκπαιδευτικές φιλοσοφίες συνάγονται και «χτίζονται» 
από και σε αντιστοίχιση με τις γενικές φιλοσοφίες. Η φιλοσοφία της παιδείας αποτε-
λεί το ένα από τα τρία πεδία, στα οποία διανέμεται το έργο της παιδαγωγικής (τα άλ-
λα δύο είναι: επιστήμη της αγωγής και πραξεολογία της εκπαίδευσης ή πρακτική παι-
δαγωγική). Αυτή η τελευταία συντάσσεται με τη μελέτη της ηθικής παιδαγωγικής 
πράξης ή της ηθικής διάστασης της παιδαγωγικής πράξης. Η φιλοσοφία υπηρετεί την 
Εκπαίδευση-Παιδεία με δύο τρόπους: «αναλύει συστατικά τα μέρη της» και «επιχει-
ρεί συνολικά να αξιολογήσει το φαινόμενο Εκπαίδευση ως παρέμβαση στη διαμορ-
φούμενη συνείδηση του αναπτυσσόμενου ανθρώπου», εφόσον, άλλωστε, κάθε εκπαι-
δευτική επιλογή «είναι ή εγκλείει πράξη αξιολογική» (Θεοδωροπούλου, 2004/2012).  

Με την αξιοποίηση θεωριών και φιλοσοφικών σχημάτων που επιχειρούν να ερμηνεύ-
σουν τον άνθρωπο και τον κόσμο, η φιλοσοφία της εκπαίδευσης εξερευνά και αναλύ-
ει το «γιατί» των εκπαιδευτικών πρακτικών. Αυτό προϋποθέτει μια σχέση υποκειμέ-
νου-αντικειμένου. Από τη μία η φιλοσοφία ως υποκείμενο του στοχασμού (διατυπώ-
νει τις θεωρίες, ερευνά και ερμηνεύει)· από την άλλη η εκπαίδευση ως αντικείμενο 
αυτού του στοχασμού (όπου το γιατί των εκπαιδευτικών ενεργημάτων εξηγείται, ανα-
λύεται και αποτιμάται). Από τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους που έδωσαν μεγάλη 
σημασία στο ρόλο της παιδείας για τη διαμόρφωση του δίκαιου και στοχαστικού αν-
θρώπου, από τους Σοφιστές και την κοινωνική τους ηθική ως αντανάκλαση συμβά-
σεων της πόλης, από τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και την αναζήτηση του αγαθού και 
του διδακτού της αρετής, από τον Αριστοτέλη των Ηθικών Νικομαχείων, του κειμέ-
νου του δηλαδή προς παιδαγωγική χρήση και προς την ανάδειξη του ηθικού ρόλου 
της παιδείας, ως τον Ζήνωνα τον Κιτιέα και την εναρμόνιση λόγου, συναισθήματος 
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και ηθικής, το ανθρώπινο «πρέπει» συναντά το «γιατί» και γίνεται κεντρικό θέμα 
στοχασμού. Επομένως, η παιδεία συνδέεται, από νωρίς, με την ανθρώπινη πράξη, με 
τις ανησυχίες για μια αξιόλογη βιο-ιστορία ή συλλογική πορεία στο χρόνο και με τα 
ερωτήματα για την ιδεώδη πολιτεία. Με άλλα λόγια, συνδέεται με την πολιτικο-
κοινωνικο-ηθική σφαίρα (Παπαστεφάνου, 2010).  

Ο όρος ηθική ανάγει την καταγωγή του στον Αριστοτέλη. Έθος-ήθος-ηθική. Ο Αρι-
στοτέλης ονόμασε την ηθική πρακτική φιλοσοφία. Αντικείμενο μελέτης είναι οι συ-
νειδητές πράξεις των ανθρώπων, που έχουν συνέπειες για τον ίδιο και τους άλλους 
γύρω του. Κατά τον Ηράκλειτο, ήθος είναι ο σταθερός και μόνιμος τρόπος έκφρασης 
του ανθρώπου μέσα από το σύνολο των συνειδητών του πράξεων. Κατά τον J. Locke 
ηθική είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος συνειδητά με την θέλησή του για 
να πετύχει ένα σκοπό. Ονομάζει την Ηθική με την λέξη πρακτική, που είναι η ικανό-
τητα να εφαρμόζουμε το σωστό για να πετύχουμε αγαθά και χρήσιμα πράγματα. Ο Ι. 
Καντ αναφέρεται στην τριμερή διαίρεση της φιλοσοφίας, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, 
στη Φυσική, Ηθική και Λογική. Φυσική είναι η επιστήμη των φυσικών νόμων, Ηθική 
η επιστήμη των νόμων της ελευθερίας. Διακρίνει την Ηθική σε δυο μέρη: «εμπειρι-
κό» (πρακτική ανθρωπολογία) και «ορθολογικό» (κατ’ εξοχήν Ηθική) . Στην εκπαί-
δευση ισχύει το φυσικό ως νόρμα ή μάλλον αντίστροφα, το νόρμα ως φυσικό, το ο-
ποίο υπερασπίζεται, για να διαμορφώσει και να υποστηρίξει την έννοια της κανονικό-
τητας και της σύμβασης, την έννοια του καλού το οποίο ευαγγελίζεται. 

Σύμφωνα με τη Θεοδωροπούλου (2008) αναζητάμε ένα παιδί που δεν θα είναι κα-
μουφλαρισμένο, απλοποιημένο, αφηρημένο, που δεν θα έχει αναχθεί και ακινητοποι-
ηθεί στον ορισμό του ως «μαθητή», αναζητάμε μια εκπαιδευτικο-παιδαγωγική πράξη 
που δεν θα είναι μια κατασκευή, με ορισμένη αρχή και προκαθορισμένο τέλος, αλλά 
μια πράξη στην αριστοτελική έννοια, πράξη καθεαυτής φευγαλέα: που δεν αφήνει 
ποτέ πίσω της ένα τελικό προϊόν, αλλά αναγκάζει τον παιδαγωγό να αντικρίσει τα 
άπειρα ενδεχόμενα των συνεπειών της αποδεχόμενος εξίσου το ενδεχόμενο αυτή η 
απειρότητα να τινάζει στον αέρα την εικόνα του «κυρίου». Αναφέρεται, επίσης, μια 
πλευρά της φιλοσοφικο-παιδαγωγικής «στάσης του τακτ», όπως θα μπορούσαμε να 
την ονομάσουμε, η οποία συνίσταται εν γένει στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να 
συλλαμβάνει, να ορίζει και να διαχειρίζεται, σε όλα τα επίπεδα, τη σωστή απόσταση 
που χρειάζεται να κρατά από το παιδί- «στόχο». Από τη στιγμή που έχει παρθεί αυτή 
η δυνατή απόσταση, εγκαθιδρύει τον εκπαιδευτικό ως ένα φορέα θεωρίας και πρακτι-
κής στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (Θεοδωροπούλου, 2008).  

Επιπλέον θα μπορούσε να αναπαριστά μια σφαιρική ποιότητα για τον εκπαιδευτικό, 
μια εμφάνιση της ώριμης, οξυδερκούς σκέψης του, ως ικανότητας να γεφυρώνει τα 
διακριτά πλην συνδεόμενα στοιχεία, να αναγνωρίζει το πολύπλοκο και το αβέβαιο και 
να τα διαχειρίζεται αναπτύσσοντας ευαισθησία απέναντι στο απρόβλεπτο και τη σύλ-
ληψη της στιγμής. Το παιδαγωγικό τακτ αναγνωρίζεται από μια σειρά διεργασιών, 
χαρακτηριστικών και καταστάσεων, που αναπτύσσονται στο παιδαγωγικό περιβάλ-
λον: από τη φυσικότητα των ενεργειών στη διακριτικότητα και την προσοχή να μην 
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τραυματιστεί το παιδί, από την εμπιστοσύνη στην αυτοσχεδιαστική ικανότητα, από 
την ικανότητα της αγάπης. Επίσης συνδέεται με το ζήτημα της παιδαγωγικής ευθύ-
νης, μια ευθύνη που νοείται όχι ως ένα απλό έμφυτο ή επίκτητο αντανακλαστικό του 
παιδαγωγού σε μια ιδεώδη σύλληψή του, αλλά σαν σπάνιο προϊόν των θεωρητικών 
προϋποθέσεων που εργάζονται εντατικά στη βάση μιας ισχυρής θέλησης να διαμορ-
φωθούν πυκνές πράξεις, που έχουν το βάρος του νοήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αφήνει την πράξη να λειτουργήσει ελεύθερα για να διαχειριστεί παιδαγωγικά την πο-
λυπλοκότητα και μοναδικότητα του περιβάλλοντος (Θεοδωροπούλου, 2010). Η ηθική 
δεν ορίζεται με νόμους είναι υπόθεση προσωπική- ατομική και συνάμα κοινωνική. Η 
κοινωνία αποδέχεται την ηθική ως αξία αδιαμφισβήτητη και αποδεκτή από το σύνολο 
των μελών της (Κλημάνογλου, 2014). 

Επαγγελματική ηθική των εκπαιδευτικών 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη σχολική επιτυχία, α-
ποτελεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, επειδή επιδρά σημαντικά στη γνωστική, 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Διεθνείς έρευνες καταγρά-
φουν σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες εφαρμόστηκαν μέσω στοχευμένων θεσμι-
κών δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου των εκ-
παιδευτικών στη σχολική μονάδα. Αυτή η πρωτοβουλία εδράστηκε στον πυρήνα της 
συγκρότησης και ανάπτυξης κάθε επιστημονικού κλάδου επαγγελματιών και στηρί-
χτηκε στη δυναμική της ηθικής και της δεοντολογίας είτε ως ένα προσωπι-
κό/εσωτερικό σύστημα αρχών (φρόνηση, αρετές, ήθος) είτε ως ένα θεσμι-
κό/εξωτερικό σύστημα αρχών όπως για παράδειγμα κώδικες, καθήκοντα, και υπο-
χρεώσεις (Σιδηρόπουλος, 2012).  

Οι ποιοτικές διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου αναδεικνύουν την αναγκαιότητα οι 
εκπαιδευτικοί ως ηγέτες και ως μέντορες (Σιδηρόπουλος, 2012): να έχουν εσωτερι-
κεύσει τους θεσμικούς κανόνες της σχολικής τάξης καθώς και τις βασικές αξίες/αρχές 
της ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, πριν επιχειρήσουν να τις διδάξουν 
στους μαθητές τους στο επίπεδο λειτουργίας του επίσημου Προγράμματος Σπουδών 
αλλά και του παραπρογράμματος. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω ποιοτικές συνι-
στώσες οι εκπαιδευτικοί αναμένεται (Σιδηρόπουλος, 2012): α) να εκπαιδευτούν στην 
εφαρμογή αρχών της ηθικής και δεοντολογίας σε αυθεντικές καθημερινές περιστά-
σεις, β) να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν σε σημαντικά ζητήματα παι-
δαγωγικής, όπως ενίσχυση αυτονομίας και ανεξαρτησίας μαθητών, αποφυγή πρόκλη-
σης ψυχοσωματικών βλαβών και παροχή φροντίδας, γ) να παρατηρούν, να αξιολο-
γούν και να αναστοχάζονται, σε σχέση με τις συμπεριφορές, τις σκέψεις και τα συ-
ναισθήματά τους, αναπτύσσοντας, έτσι, επαγγελματική ετοιμότητα και δ) να αποκτή-
σουν «δεοντολογική επάρκεια», υπευθυνότητα και συνέπεια ως προς την εκπλήρωση 
των ποικίλων καθηκόντων τους, ενεργοποιώντας αυθεντικές διαδικασίες (αυ-
το)αξιολόγησης.  

Με τη διαμεσολάβηση των ανωτέρω παιδαγωγικών συνθηκών και δράσεων μπορεί να 
δημιουργηθεί (Σιδηρόπουλος, 2012) ένα ενταξιακό και ασφαλές μαθησιακό περιβάλ-
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λον. Οι μαθητές πιθανόν, έτσι, να αναπτύξουν επιθυμίες, συναισθήματα ενδιαφέρο-
ντα και δεξιότητες, αλλά και να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά ενισχύοντας την κοι-
νωνικο-συναισθηματική νοημοσύνη τους, καθώς και την αποκλίνουσα και δημιουρ-
γική σκέψη τους. Επίσης, μπορεί να εγερθούν διαδικασίες αυτορρύθμισης, αυτονομί-
ας, ενσυναίσθησης, εμπιστοσύνης και ανατροφοδότησης αλλά και βιώματα υψηλών 
προσδοκιών από τους σημαντικούς κοινωνικά άλλους (γονείς, εκπαιδευτικούς, συνο-
μηλίκους). 

Όλα τα παραπάνω προσυπογράφουν και αναδεικνύουν την ανάγκη, ώστε οι εκπαιδευ-
τικοί, μέσω της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και της προσωπικής τους αναζήτη-
σης και αυτοβελτίωσης, να καταστούν ικανοί να υποστηρίξουν τους μαθητές τους, 
δίχως στοιχεία αυταρχισμού ή προσηλυτισμού, κατά την απόκτηση θεμελιωδών αρ-
χών και αξιών της ηθικής και της δεοντολογίας στην εκτέλεση των μαθησιακών τους 
καθηκόντων (Σιδηρόπουλος, 2012).  

Μερικά επαγγέλματα αποκτούν ηθική διάσταση, διότι με τις πράξεις τους ή τις παρα-
λείψεις τους έχουν άμεσες και δραματικές επιπτώσεις στους πελάτες τους (ζωή ή θά-
νατος και αθώωση ή καταδίκη). Οι επιπτώσεις του διδασκαλικού επαγγέλματος στη 
ζωή των μαθητών δεν είναι συνήθως χρονικά άμεσες, αλλά μακροπρόθεσμες. Οφεί-
λονται, όμως, πρώτον στο είδος των διαπροσωπικών σχέσεων δασκάλου - μαθητή και 
δεύτερον στη φύση των διδακτικών επιλογών. Σε ό,τι αφορά τους λόγους που καθι-
στούν τις δασκαλο-μαθητικές σχέσεις ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη των 
μαθητών μεταξύ των άλλων αναφέρουμε (Ματσαγγούρας, 2004): (α) το υποχρεωτικό 
της εκπαίδευσης, (β) το ασύμμετρο που χαρακτηρίζει τις σχέσεις εκπαιδευτικού-
μαθητή, (γ) τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διαχειρίζεται τις προσωπικές δυ-
σκολίες, αμφιβολίες και φιλοδοξίες του μαθητή και να διαμεσολαβεί αναλόγως, (δ) 
τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ικανοποιήσει άμεσα βασικές ψυχολογικές και 
πνευματικές ανάγκες του μαθητή και (ε) το γεγονός ότι ο δάσκαλος είναι για τους μα-
θητές του ο «σημαντικός άλλος», κατά την ορολογία των ψυχολόγων.  

Τέλος, σχετικά με τη φύση των διδακτικών επιλογών, πρέπει να τονιστεί ότι οι σημα-
ντικές επιλογές της εκπαίδευσης γίνονται με αξιακά κριτήρια και όχι με επιστημονικά 
(Ματσαγγούρας, 2004). Η επιστήμη διευκολύνει την υλοποίηση των επιλογών, αλλά 
δεν μπορεί να προσφέρει από μόνη της κριτήρια για αυτές τις επιλογές. Επομένως, 
τόσο η φύση των δασκαλο-μαθητικών σχέσεων, όσο και η φύση των διδακτικών επι-
λογών καθιστούν τη διδασκαλία κατ' εξοχήν ηθική πράξη με άμεσες συνέπειες για το 
άτομο και την κοινωνία και, ταυτόχρονα, καθιστούν τον εκπαιδευτικό ηθικώς υπεύ-
θυνο για τις επιλογές του, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα θέσπισης κώ-
δικα επαγγελματικής δεοντολογίας. Το διδασκαλικό επάγγελμα ασκεί άμεση παρέμ-
βαση στη ζωή του παιδιού, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες ηθικές και κοινωνικές 
ευθύνες, για τον τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος διαχειρίζεται την παρέμβαση αυτή. 

Ο Brezinka (1992) σε σχετική εισήγηση του τονίζει ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα που 
έχει το επαγγελματικό ήθος για την άσκηση του διδασκαλικού επαγγέλματος και θε-
ωρεί ότι πρέπει να αποτελέσει μαζί με τις επιστημονικές γνώσεις και τις επαγγελματι-
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κές δεξιότητες την «τριλογία» των προγραμμάτων κατάρτισης διδακτικού προσωπι-
κού (Ματσαγγούρας, 2004). Ηθικό από επαγγελματικής πλευράς είναι ό,τι προσανα-
τολίζει και διευκολύνει τη δράση του εκπαιδευτικού στην υλοποίηση της αποστολής 
του με απόλυτο σεβασμό στη φύση του παιδιού, τα δικαιώματα των συντελεστών της 
εκπαίδευσης και τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου και μη ηθικό είναι ό,τι εμποδίζει 
τον εκπαιδευτικό να υλοποιήσει την αποστολή του με τις προδιαγραφές που περιγρά-
ψαμε (Ματσαγγούρας, 2004). Έτσι, για παράδειγμα, οι σκοποί της εκπαίδευσης που 
αναφέρονται στους τομείς της γνώσης και στις πλευρές ανάπτυξης της προσωπικότη-
τας του παιδιού, αλλά και τα ενδιαφέροντα που έχει η κοινωνία επενδύσει στην εκ-
παίδευση πρέπει να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της διδακτικής πράξης και ως εκ 
τούτου δύνανται να εκφραστούν με τη μορφή ηθικο-επαγγελματικών αρχών. Η 
Thomson (1997), βασιζόμενη στη σχετική βιβλιογραφία, που αναφέρεται στην ιδιαί-
τερη φύση του διδάσκειν, την αποστολή του σχολείου και το ρόλο του εκπαιδευτικού, 
προτείνει για την οργάνωση του κώδικα τρεις ηθικο-επαγγελματικές αρχές, οι οποίες 
αναφέρονται (α) στη μέριμνα για το παιδί και την κοινότητα, (β) στην αποτελεσματι-
κότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης και (γ) στην επαγγελματική αφοσίωση του 
εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 2004). 

Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δε θα 
μπορούσε να διαχωριστεί από το ήθος και από την ηθική (Κλημάνογλου, 2014). Και 
αυτό διότι εκπαιδευτικός και ήθος είναι άρρηκτα δεμένα, ο εκπαιδευτικός καλείται 
από τη κοινωνία να εκπαιδεύσει τους νέους διαπαιδαγωγώντας τους, και κατά τη δια-
δικασία της διαπαιδαγώγησης το παρεχόμενο προϊόν προς τους μαθητές είναι η αγω-
γή, που δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά τη συμπεριφορά του ατόμου κατά τέτοιο τρό-
πο, ώστε να γίνει αποδεκτός από το περιβάλλον που το περιβάλλει. Πρόκειται δηλαδή 
για μια συμπεριφορά συμβατή προς τις κοινωνικές αξίες και επομένως ηθική. Επομέ-
νως ο εκπαιδευτικός εκ των πραγμάτων σχετίζεται με το ήθος και την ηθική καθώς το 
έργο του είναι να καθιστά τους μαθητές του φορείς του ήθους (Κλημάνογλου, 2014). 

Μελέτη περίπτωσης-Ιστορικό 

Ο κ. Χ. υπηρετεί ως διευθυντής σε σχολείο της Αθήνας. Την περασμένη εβδομάδα ο 
σύλλογος γονέων του σχολείου διαμαρτυρήθηκε έντονα για την επιθετική και επικίν-
δυνη συμπεριφορά ενός μαθητή, ο οποίος εμφανίζει και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες. Ύστερα από την έντονη διαμαρτυρία του συλλόγου γονέων ο κ. Χ συγκάλεσε 
σε έκτατη συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος αποφάσισε να καλέσει σε 
κοινή συνάντηση τον σχολικό σύμβουλο και τους γονείς του συγκεκριμένου μαθητή, 
προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό. Στη συνάντηση που έγινε, δυο μέρες 
αργότερα οι γονείς του μαθητή αρνήθηκαν κατηγορηματικά να δεχθούν πρόταση του 
συλλόγου διδασκόντων και του σχολικού συμβούλου, για αλλαγή σχολικού περιβάλ-
λοντος του παιδιού τους. Ύστερα από όλα αυτά ο σύλλογος γονέων κήρυξε αποχή 
όλων των μαθητών από τα μαθήματα και ζητά την απομάκρυνση του συγκεκριμένου 
μαθητή από το σχολείο.  

Προβληματοποίηση για την υπάρχουσα κατάσταση 
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 Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο μαθητικός πληθυσμός διαθέτει όλο και μεγαλύτερη ποι-
κιλομορφία. Μέσα σε μια σχολική αίθουσα συνυπάρχουν μαθητές με ιδιαιτερότητες, 
μαθητές που διαφέρουν ως προς τα σωματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, γνωστικά 
και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, μαθητές που μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς, 
μαθητές που διαφέρουν ως προς τα κίνητρά τους για μάθηση, τα οποία μάλιστα εξαρ-
τώνται από διαφορετικούς παράγοντες, μαθητές που οι συμπεριφορές τους δεν είναι 
εύκολο να σταθμιστούν και να προσδιοριστούν, μαθητές που η μάθηση εξελίσσεται 
με τρόπο ανάλογο με τη βιοψυχολογική τους ανάπτυξη (Πόρποδας, 2003).  

Χαρακτηριστικό του σύγχρονου σχολείου είναι η συνύπαρξη και η συνεργασία της 
γενικής με την ειδική αγωγή, εφόσον μέσα στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης φοιτά και 
ένα ποσοστό παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου, 2008; Ματσαγγούρας, 
2002). Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία Ν. 2817/2000, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει 
να λαμβάνεται για την ενσωμάτωση των μαθητών με Ειδικές Ανάγκες στα κοινά σχο-
λεία ως αναπόσπαστο κομμάτι της Γενικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να εξαλείφονται οι παράγο-
ντες που αποκλείουν ένα μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από το σχολείο της 
γειτονιάς του, και να του παρέχονται ίσες ευκαιρίες μάθησης με τους υπόλοιπους μα-
θητές μέσα σε ένα σχολείο για όλους (ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ 2002). Οι εκπαιδευτικοί οργα-
νισμοί σαν κοινωνικά συστήματα συνιστούν μια δυναμική, ζωντανή ολότητα, της ο-
ποίας όλα τα συστήματα οργανικά και μη βρίσκονται μεταξύ τους σε αλληλεπίδραση 
και σε σχέσεις ανταλλαγής με άλλα περιβάλλοντα συστήματα (Κοντάκος, 2010).  

Όπως ήδη αναφέρθηκε μέσα σε ένα σύστημα, καθώς όλα συνδέονται με όλα, κάθε 
τροποποίηση είτε ενός τμήματος είτε ενός υποσυστήματος τροποποιεί το σύνολο του 
συστήματος (Bouvier, 2004/2013). Έτσι στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης δια-
φαίνεται να υφίσταται μια υπαρκτή κατάσταση, που προβληματοποιεί όλους τους ε-
μπλεκόμενους στο σχολικό περιβάλλον φορείς, όπως γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθη-
τές, διεύθυνση του σχολείου, σχολικό σύμβουλο. Εδώ, λοιπόν, η διεύθυνση του σχο-
λείου και οι εμπλεκόμενοι φορείς προσπάθησαν να επιλύσουν το υπάρχον ζήτημα με 
τον τρόπο που ήδη αναφέρθηκε.  

Ηθική προσέγγιση του υπό διερεύνηση θέματος 

Ο διευθυντής θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες αποτελεσματι-
κότητας και βελτίωσης της ποιότητας του έργου του σχολείου. Στο πρόσωπό του α-
ποδίδεται ο ρόλος του ηγέτη, ο οποίος διαθέτει δεξιότητες χειρισμού του ανθρώπινου 
δυναμικού και δημιουργεί κλίμα που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του σχο-
λείου και ευνοεί την μάθηση των μαθητών (Μπαμπάλης & Κιρκιγιάννη, 2013). Η α-
νάπτυξη θετικού κλίματος σχετίζεται με την ικανότητα του να επικοινωνεί, να συνερ-
γάζεται με τους εμπλεκόμενους στο σχολείο φορείς, να διευκολύνει τη μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση, να αντιμετωπίζει συγκρούσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις (Σαΐτης, 
2014).  

Στη συγκεκριμένη περίσταση ο διευθυντής του σχολείου δεν μπόρεσε να διαχειριστεί 
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μια κατάσταση που οδήγησε σε αλλεπάλληλα προβλήματα και ανέδειξε πολλαπλά 
ηθικά ζητήματα. Οι γονείς των μαθητών καθώς και οι εκπαιδευτικοί όπως και οι γο-
νείς –εκπρόσωποι του θεσμικού οργάνου του συλλόγου γονέων δεν κατόρθωσαν μέ-
σα από την αναστοχαστική εμπειρία να συγκροτήσουν την επαγγελματική τους ηθι-
κή, που θα τους οδηγούσε στη σωστή επίλυση του προβλήματος. Είναι εμφανές ότι 
αντιμετώπισαν το φαινόμενο του διπλού δεσμού. Σύμφωνα με τη Θεοδωροπούλου 
(2013), η έννοια του διπλού δεσμού περιγράφει μια κατάσταση σύγκρουσης την ο-
ποία αδυνατεί το άτομο να αντεπεξέλθει αδυνατώντας ακριβώς να λύσει το δίλημμα 
που την συνοψίζει, εφόσον το δίλημμα αυτό περιέχει δυο αντιφατικές αλληλοαπο-
κλειόμενες απαιτήσεις, ενώ την ίδια στιγμή είναι ανυπέρβλητο και δεν μπορεί να α-
γνοηθεί. Η έννοια αυτή παραπέμπει στη μελέτη αντιπαράθεσης μεταξύ του είτε/είτε 
και του και/και και στις συνεπαγόμενες σχέσεις ανάμεσα στη λογική και την ηθική. 
Ένας εκπαιδευτικός ευρισκόμενος σε εσωτερική σύγκρουση βιώνει μια διχαστική κα-
τάσταση ανάμεσα σε αυτό που ο ίδιος επιθυμεί να είναι και να διδάσκει, και εκείνο 
που είναι από τον νόμο υποχρεωμένος να πράξει. Αυτή η ρήξη δημιουργεί τέτοια α-
νισορροπία, που δύσκολα την αγνοεί κανείς αν θέλει να ασκεί ευσυνείδητα το επάγ-
γελμά του (Moreau, 2014).  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θεωρούσαν λογικό να απομακρυνθεί ο μαθητής γιατί 
αποτελούσε αιτία πολλών προβλημάτων και κίνδυνο για την υπόλοιπη σχολική κοι-
νότητα. Είναι όμως ηθικό να προτείνεις αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μαθητή με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της διδασκαλίας και 
της αγωγής των παιδιών; Τι θέση έχουν οι αξίες, οι στόχοι, οι στρατηγικές, οι μέθοδοι 
στην παρούσα εκπαιδευτική πραγματικότητα; Η σχολική αγωγή και η κοινωνικοποί-
ηση προσπαθούν να διαμορφώσουν στον μαθητή τέτοιου είδους προσωπικές εμπειρί-
ες, στις οποίες το σχολείο και ο εκπαιδευτικός έμπρακτα σέβονται τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα του και δίνουν πρακτικά δείγματα γραφής στην τήρηση και την προα-
γωγή κοινωνικών αξιών και κανόνων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη συγκρό-
τηση της προσωπικότητάς του (Κωνσταντίνου, 2005). Για τα ψυχικά και κοινωνικά 
συστήματα το νόημα είναι η μορφή οργάνωσης των κόσμων τους, όπου παρέχονται 
αξίες, στόχοι και στρατηγικές. Αποτελεί τη συνεννοητική βάση των συστημάτων και 
το μέσο ανάπτυξης εσωτερικά και διαχείρισης εξωτερικά της πολυπλοκότητας που 
αναφέρεται σε μια επιλεκτική σχέση ανάμεσα στο σύστημα και στο περιβάλλον. Το 
νόημα προσδιορίζει την επιλογή, την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση των πληρο-
φοριών του περιβάλλοντος που παραπέμπει σε εντός και εκτός πραγματικότητες και 
τη δημιουργία ενός νέου συστήματος το οποίο συνεπάγεται πρώτιστα την αποκατά-
σταση συναντίληψης και συνδετικών και ανταποκρίσιμων επικοινωνιών (Κοντάκος, 
2013). 

Συμπερασματικά ηθικό επαγγελματικό ζήτημα προκύπτει για όλους και τον καθένα 
χωριστά φορέα του σχολικού περιβάλλοντος, για τους εκπαιδευτικούς και το διευθυ-
ντή του σχολείου, για τους γονείς, για τους μαθητές γιατί οι δομές και οι πρακτικές, 
όπως η επίλυση συγκρούσεων ενός συστήματος εξαρτώνται από τον τρόπο με τον 
οποίο το περιβάλλον συναρτάται προς το σύστημα, αλλά και από την ατομική συμπε-
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ριφορά των εμπλεκομένων. Από την απόρριψη της ιδιαιτερότητας αν μεταβούμε στην 
ενσυναίσθηση, την αποδοχή, τον σεβασμό και το ενδιαφέρον για το μαθητή όλου του 
σχολικού περιβάλλοντος, θα δημιουργηθούν σχέσεις αλληλεπίδρασης με θετικές επι-
πτώσεις στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του, σε γνωστικό, συναισθηματικό και 
κοινωνικό επίπεδο.  

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες για εξάσκη-
ση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, αυτόματα διαμορφώνει και περι-
βάλλον υποστηρικτικό για μάθηση (Πούλου, 2008). Το μαθησιακό αυτό περιβάλλον 
έχει οργανωθεί σύμφωνα με το σκοπό της αγωγής, που αφορά όχι μόνο στη μετάδοση 
γνώσεων αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με στόχο την ανάπτυ-
ξη της προσωπικότητας και των ατομικών δυνατοτήτων των μαθητών.  

Έτσι οι μαθητές θα καταστούν ικανοί να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται με απο-
τέλεσμα την ενεργό εμπλοκή του καθενός με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, στη δι-
δακτική και μαθησιακή διαδικασία (Κοσσυβάκη, 2001), οι εκπαιδευτικοί να αποτε-
λούν ένα από τα βασικά πρόσωπα στη σχολική ζωή των μαθητών, ως «σημαντικός 
άλλος» (Δήμου, 2001; Μπρούζος, 1998) και οι γονείς συνοδοιπόροι εκπαιδευτικών 
και μαθητών. 
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Επικοινωνία καθηγητή – φοιτητή στην Εξαποστάσεως Ανοικτή Εκπαίδευση 
Απόψεις φοιτητών του Ε.Α.Π. 

Τζήλου Γεωργία 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΑΠ, Νηπιαγωγός 

tzilou_g@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις 8 φοιτητών του Ε.Α.Π διαφορετικών προ-
γραμμάτων σπουδών αναφορικά με την ποιότητα, το αντικείμενο και τη συμβολή της 
επικοινωνίας με τον καθηγητή. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ημι-
δομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες κατέδειξαν τη σημαντικότητα της επικοινωνίας 
του καθηγητή με τους φοιτητές, καθώς, όπως φαίνεται, αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα ανατροφοδότησης, υποστήριξης και εμψύχωσης. Επιπρόσθετα, τονίζεται η ανα-
γκαιότητα συντονισμού των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων αλλά και η ου-
σιαστική παρακολούθηση, αξιολόγηση  των φοιτητών. 

Λέξεις κλειδιά: Καθηγητής-Σύμβουλος, Ε.Α.Π, Επικοινωνία.  

Εισαγωγή 

Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα των εξ αποστάσεως προγραμμάτων οφείλεται 
κυρίως στο εκπαιδευτικό υλικό και στη σχέση, που αναπτύσσεται ανάμεσα στον  κα-
θηγητή και τον εκπαιδευόμενο, ενώ η πορεία σπουδών των φοιτητών καθορίζεται κυ-
ρίως από την ποιότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή τους (Λιοναράκης, 2001). Ο 
καθηγητής έχει τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ του εκπαιδευτικού υλικού και 
του φοιτητή, αλλά και του εμψυχωτή, καθ’ ότι καλείται να βοηθήσει τον φοιτητή να 
ξεπεράσει τυχόν δυσκολίες (Νοταρά, 2001).  

Στα προγράμματα του Ε.Α.Π., το έργο του καθηγητή πραγματώνεται μέσα από την 
επικοινωνία με τους φοιτητές του, που μπορεί να είναι : α) γραπτή (e-mail), β) προ-
φορική (τηλέφωνο / τηλεσύνδεση) , γ) πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία και καλεί-
ται να ανταπεξέλθει στα παρακάτω καθήκοντα: 

Α) τον συντονισμό των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων 

Χρήσιμο είναι ο καθηγητής, πριν από κάθε Ο.Σ.Σ., να προσδιορίζει τον διδακτικό 
σκοπό και τους στόχους του μαθήματος αλλά και τις μαθησιακές ανάγκες των σπου-
δαστών με το γενικότερο σκοπό και στόχους της Θεματικής Ενότητας (Λιοναράκης, 
2001). Επίσης, απαραίτητη κρίνεται σε ένα σωστό σχεδιασμό η σωστή κατανομή του 
χρόνου, η χρήση τεχνικών εκπαίδευσης (εισήγηση, πρακτική άσκησης, συζήτηση, 
ομάδες εργασίας) και ιεράρχηση ενεργειών, ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνα-
τό αποτέλεσμα (Κόκκος, 1998). 

Β) επικοινωνία με τον φοιτητή μεταξύ των Ο.Σ.Σ. 
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Είναι ωφέλιμο για τον καθηγητή να έχει πληροφορίες για το προφίλ του κάθε φοιτη-
τή, διότι τον βοηθά να παρέχει εξατομικευμένη ανατροφοδότηση ανάλογα με τη δια-
φορετικότητα του κάθε φοιτητή (Galusha, 1997, Κόκκος, 2001). 

Παράλληλα, σπουδαίο ρόλο στην εκπαιδευτική τους διαδικασία διαδραματίζουν η 
ποιότητα και η συχνότητα επικοινωνίας, γι’ αυτό καλό είναι να υποστηρίζει και να 
ενθαρρύνει τους φοιτητές για επικοινωνία μαζί του, διότι έτσι επιλύονται απορίες, 
που αφορούν τις εργασίες τους και το υλικό τους (Λιοναράκης, 1998).  

Γ) παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του φοιτητή 

Ο καθηγητής, παρακολουθώντας την επίδοση των φοιτητών κατά την εκπόνηση των 
εργασιών, χρειάζεται να διαθέτει καλή γνώση του αντικειμένου, καθώς έτσι είναι σε 
θέση να δημιουργήσει τον κατάλληλο σχεδιασμό της αποτελεσματικής ενεργοποίη-
σης και εμπλοκής του φοιτητή με το μαθησιακό υλικό υπό καθοδήγηση, να είναι σα-
φής και επαρκής η ανατροφοδότηση, γιατί μέσα από αυτή ο φοιτητής πληροφορείται 
για την πρόοδό του και μπορεί να προσαρμόσει τη μελέτη ανάλογα με τις ανάγκες και 
αδυναμίες του (Ηλιάδου-Αναστασιάδης, 2009). 

Τα παραπάνω καθήκοντα καθιστούν τον ρόλο του καθηγητή ιδιαίτερα σημαντικό και 
απαιτητικό, αφού, μέσα από την επικοινωνία, πρέπει να αναπτυχθεί η διαπροσωπική 
επαφή, που απουσιάζει από την εξ ΑΕ και, ταυτόχρονα, να επιδιωχθεί και να επιτευ-
χθεί η σωστή καθοδήγηση των φοιτητών. 

Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, που προκύπτουν και θα απαντηθούν με την έρευνα αυτή, 
είναι: 

Όσον αφορά στον τρόπο, το αντικείμενο και τις ανάγκες της επικοινωνίας : 

• Ποιο είδος επικοινωνίας επιλέγουν οι φοιτητές; 
• Ποιο το αντικείμενο της επικοινωνίας με τον καθηγητή; 
• Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η σύγχρονη και η ασύγχρο-

νη μέθοδος επικοινωνίας;  

Όσον αφορά στον ρόλο του καθηγητή, που υπηρετείται στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ: 

• Ποιες τεχνικές μεθόδους του καθηγητή θεωρούν κατάλληλες οι φοιτητές, ώ-
στε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις Ο.Σ.Σ; 

Όσον αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του φοιτητή: 

• Πόσο ευχαριστημένοι είναι οι φοιτητές από την ανατροφοδότηση που δέχο-
νται από τον καθηγητή; 

Μεθοδολογία 
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Η μεθοδολογία της έρευνας κινείται στα πλαίσια της ποιοτικής προσέγγισης. Συγκε-
κριμένα, το μέσο συλλογής δεδομένων που υιοθετείται, είναι η προσωπική συνέντευ-
ξη και κυρίως η ημι-δομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις ανοικτού τύπου (Creswell, 
2011). 

 Σκοπός της συνέντευξης είναι η συλλογή πληροφοριών για τις εμπειρίες και τις από-
ψεις των ερωτώμενων.Η συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο έχει ως στόχο ο ερευνητής 
να κατανοήσει την προοπτική και τη στάση του ερωτώμενου ως προς το διερευνόμε-
νο θέμα και να ακούσει τις εμπειρίες του μέσα από τη προσωπική του άποψη.  

Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια περίπου 25λεπτά της ώρας και μαγνητοφωνήθηκαν, 
ώστε να μην υπάρχουν απώλειες στα στοιχεία που συλλέχτηκαν. Με το πέρας της ε-
πικοινωνιακής διαδικασίας της συνέντευξης ακολούθησε απομαγνητοφώνηση των 
συνεντεύξεων και καταγράφηκαν στον κειμενογράφο WORD σύμφωνα με καθορι-
σμένους κανόνες σημειογραφίας.  

Στρατηγική δειγματοληψίας και επιλογή δείγματος 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τη χρονική περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2016. Σε αυτή 
συμμετείχαν 8 μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. Οι τέσσερις ήταν γυναίκες, δύο 
από αυτές ήταν 22-30 ετών, ανύπαντρες και ανήκαν στο πρόγραμμα «Σπουδές στην 
Εκπαίδευση» και παρακολουθούσαν τη θεματική ενότητα «Εκπαιδευτική Έρευνα στη 
Πράξη». Οι επόμενες δύο ήταν μεταξύ 31-40 ετών, παντρεμένες, εκ των οποίων η μία 
ανήκε στο πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και παρακολουθούσε τη θεματι-
κή ενότητα «Εκπαιδευτική Έρευνα στη Πράξη» και «Εξέλιξη του παιδιού στο Κοι-
νωνικό Περιβάλλον», ενώ η άλλη φοιτήτρια ανήκε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών στο πρόγραμμα «Τραπεζική». Τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα ήταν άντρες ανύπα-
ντροι όπου τρείς ήταν μεταξύ 31-40 ετών και ένας μεταξύ 41-50 ετών και οι τρεις 
προέρχονταν από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και  παρακολουθούσαν τη θεμα-
τική ενότητα «Τραπεζική» ενώ ο τελευταίος φοιτητής άνηκε στο πρόγραμμα «Σπου-
δές στην Εκπαίδευση» και παρακολουθούσε τη θεματική ενότητα «Εκπαιδευτική Έ-
ρευνα στη Πράξη». Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα 
είχαν βασικό πτυχίο σε συμβατό πανεπιστήμιο, ένας είχε και μεταπτυχιακές σπουδές 
σε συμβατό πανεπιστήμιο, ενώ τρεις από αυτούς είχαν προηγούμενη εμπειρία σε εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Η επιλογή του δείγματος δεν έγινε τυχαία διότι οι φοιτητές 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μιας και δεν έχουν όλοι θεωρητικές γνώ-
σεις για τις γνωστικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν με σκοπό να συμβάλουν 
στην αποτελεσματική μάθησή τους (Creswell, 2011), ειδικότερα της Σχολής Κοινω-
νικών Επιστημών, ούτε είναι όλοι εκπαιδευτικοί όπως είναι συνήθως οι φοιτητές των 
προγραμμάτων «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Η προσέγγιση του δείγματος έγινε αφού 
πρώτα ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος για τη διεξαγωγή της συνέντευξης.  Διαμορφώ-
θηκε με δειγματοληψία σκοπιμότητας (purposive sampling ) (Cohen L., Manion L., 
1994) με στρατηγική μέγιστης διακύμανσης (maximal variation sampling) και στόχος 
ήταν η διερεύνηση σε βάθος των απόψεων των σπουδαστών. 
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Ανάλυση Δεδομένων 

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων η αναφορά στις απαντήσεις των φοιτητών γί-
νεται με τη χρήση ενός κωδικού, ο οποίος δηλώνει τη χρονική σειρά λήψης της συνέ-
ντευξης (π.χ. ο κωδικός Φ1, δηλώνει την 1η συνέντευξη φοιτητή). 

Όσον αφορά τον τρόπο και το αντικείμενο της επικοινωνίας 

Στο σύνολοοι φοιτητές απάντησαν πως θεωρούν απαραίτητη την επικοινωνία με τον 
καθηγητή, γιατί θεωρούν πως επιτυγχάνεται άμεσα σωστή καθοδήγηση και επιλύο-
νται οι απορίες τους. Προτιμούν περισσότερο την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, 
ενώ την αμέσως επόμενη θέση στις προτιμήσεις τους καταλαμβάνουν το τηλέφωνο 
και η τηλεσύνδεση (δια μέσου Skype), διότι υπάρχει αμεσότητα, ταχύτητα και ευελι-
ξία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επικοινωνία με το email,διότι ανά πάσα στιγμή 
δύνανται να ανατρέχουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να βρίσκουν το υλικό της 
αλληλογραφίας αποθηκευμένο και αρχειοθετημένο. 

Φ1: «Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τον καθηγητή, διότι βοηθά στην 
κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και επιλύονται οι απορίες μου. Φυσικά η πρό-
σωπο με πρόσωπο επικοινωνία είναι ό, τι καλύτερο αλλά στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση δεν είναι τόσο εύκολο, γι’ αυτό και επιλέγω επικοινωνία με τη χρήση του τηλε-
φώνου με σύνδεση δια μέσου Skypeδιότι προσφέρει αμεσότητα, ταχύτητα και ευελιξία, 
ενώ αμέσως μετά το email». 

Η επικοινωνία και των οχτώ φοιτητών, αφορούσε κυρίως στις γραπτές εργασίες, σε 
κάποια απορία στη μελέτη τους καθώς και στα σχόλια της ανατροφοδότησης, που 
δέχονται από τον καθηγητή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως τρεις φοιτητές 
στην πρώτη εργασία δίσταζαν να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή τους, με αποτέλε-
σμα να μην επιλύσουν απορίες και να διαπιστώνεται χαμηλή βαθμολογία. Γεγονός 
αρκετά δυσάρεστο για τους ίδιους, γι’ αυτό και στις επόμενες εργασίες, αύξησαν τη 
συχνότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή, ενώ ελάχιστοι φοιτητές επικοινώνησαν για 
να καλύψουν συναισθηματικές τους ανάγκες.  

Φ2: «Συνήθως επικοινωνώ για να ζητήσω περισσότερες διευκρινίσεις για το θέμα [...] 
άλλες φορές πάλι επικοινωνώ για να επιλύσω απορίες από τη μελέτη του διδακτικού 
υλικού, καλύπτοντας έτσι και τις συναισθηματικές μου ανάγκες [...]» 

Φ3: «Βεβαίως και είναι απαραίτητη (.) σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  
τόσο στο κομμάτι της γνωστικής όσο και στο κομμάτι της συναισθηματικής υποστήριξης 
που μπορεί να χρειάζεται ένας φοιτητής […] η αλήθεια είναι ότι δίσταζα να επικοινω-
νήσω με τον καθηγητή μου στην πρώτη εργασία […], όταν όμως πήρα την πρώτη βαθ-
μολογία μου, που ήταν πολύ χαμηλή, στεναχωρήθηκα [...]» 

Επισημαίνεταιότι και για τουςοχτώφοιτητές η σύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας καλύ-
πτει τόσο ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες, όπως είναι η διαχείριση του 
άγχους και η ενθάρρυνση, που επιζητούν από τον καθηγητή, όσο και γνωστικές ανά-
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γκες, ενώ η ασύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας καλύπτει κυρίως γνωστικές ανάγκες και 
δίνεται η ευκαιρία στον φοιτητή να επικοινωνήσει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί χω-
ρίς να περιορίζεται στη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, που έχει ορίσει ο καθηγητής. 
Τέλος, πρέπει να δοθεί έμφαση στο πλεονέκτημα που παρουσιάζει η επικοινωνία μέ-
σω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως προς το γεγονός ότι μπορεί ο εκπαιδευόμενος να 
ανατρέξει, οποτεδήποτε επιθυμεί, στην ειλημμένη ηλεκτρονική επιστολή για να μελε-
τήσει, όσες φορές κριθεί αναγκαίο, την απάντηση του καθηγητή. 

Φ4: «[…] με τη σύγχρονη μέθοδο επικοινωνίας έχω τη δυνατότητα την ίδια χρονική 
στιγμή να έχω άμεση απάντηση, να επιλύεται οποιαδήποτε απορία κι αν έχω ή να δίνε-
ται κάποια διευκρίνιση, που μπορεί να ζητάω […] καλύπτει τις γνωστικές αλλά και συ-
ναισθηματικές ανάγκες [...] να με τονώσει, να με ενθαρρύνει να συνεχίσω τη μελέτη και 
να διαχειριστώ το άγχος μου»   

Φ5: «Θεωρώ ότι η ασύγχρονη επικοινωνία καλύπτει περισσότερο τις γνωστικές μου 
ανάγκες. [...] χρησιμοποίησα το e-mail για να επικοινωνήσω με τον καθηγητή διότι 
προσφέρει μονιμότητα στο γραπτό λόγο [...]  μπορούσα έτσι να τα μελετήσω, όποια 
στιγμή εγώ επιθυμούσα» 

Όσον αφορά στον ρόλο του καθηγητή, που υπηρετείται στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ 

Σύμφωνα με τουςφοιτητές του δείγματος, οι περισσότεροι καθηγητές έχουν καλή 
γνώση του αντικειμένου, αλλά δεν επιλέγουν πάντα τις κατάλληλες τεχνικές μεθό-
δους, ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από την εμπειρία τους 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαπιστώνουν πως οι περισσότεροι καθηγητές επι-
λέγουν κυρίως την εισήγηση, τη συζήτηση και τις ομάδες εργασίας καιλιγότερο το 
παιχνίδι ρόλων. Θεωρούν πως οι καθηγητές έχουν όλη την καλή πρόθεση να συμβά-
λουν θετικά, ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές το γνωστικό αντικείμενο, που πραγ-
ματεύονται και να επιλύσουν τις απορίες τους αλλά δεν το καταφέρνουν, διότιδε 
γνωρίζουν να εφαρμόζουν τις εκπαιδευτικές τεχνικές εύστοχα και επαρκώς. Επιπλέον 
δηλώνουν πως θα προτιμούσαν μεθόδους ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Αξιοσημείω-
το είναι πως για δύο από τους φοιτητές, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει και επιλογή 
σύστασης ομάδας των φοιτητών, με την προϋπόθεση να έχει θετική στάση απέναντι 
στις τεχνικές, που χρησιμοποιεί ο σύμβουλος καθηγητής για το καλύτερο δυνατό α-
ποτέλεσμα. Ενώ, σημαντικό ρόλο για τον ένα από τους φοιτητές μεγάλη σημασία έχει 
και ο χώρος των αιθουσών οι οποίες, όπως είναι σχεδιασμένες, διευκολύνουν τεχνικές 
με δασκαλοκεντρική προσέγγιση. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άπο-
ψη του φοιτητή, ο οποίος είναι κάτοχος προπτυχιακού στο Α.Ε.Π. και συνεχίζει τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ε.Α.Π., διότι υποστηρίζει ότι στην πλειοψηφία τους 
οι καθηγητές εφαρμόζουν σωστά τις εκπαιδευτικές τεχνικές. 

Φ2: «θεωρώ πως έχει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και προσπαθεί να εφαρμόσει 
τις κατάλληλες τεχνικές αλλά δεν γίνεται πάντα με επιτυχία. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες 
μας, προσπαθεί να γίνει ποιο επεξηγηματικός, προσπαθεί να μειώσει το άγχος μας δη-
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μιουργεί ομάδες εργασίας αλλά δεν επιλύω τις απορίες μου ίσως επειδή δεν έχει καλή 
γνώση εφαρμογής των τεχνικών» 

Φ5:«θεωρώ πως προσπαθούν οι καθηγητές για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα με τις τεχνικές που χρησιμοποιούν όμως ο χώρος πολλές φορές δεν βοηθά. Αν 
για παράδειγμα, θέλει να κάνει κάτι ομαδικό και βιωματικό και η αίθουσα δεν τον βοη-
θάει πως να το κάνει; Οι περισσότερες αίθουσες είναι σχεδιασμένες καθαρά για δασκα-
λοκεντρική προσέγγιση» 

Φ8:«(.) Ναι, νομίζω ότι οι καθηγητές έχουν καλή γνώση του αντικειμένου και χρησιμο-
ποιούν σωστά την πλειοψηφία των τεχνικών στις Ο.Σ.Σ. Τουλάχιστον, σε ότι  θα μπο-
ρούσα να μιλήσω για τους δικούς μου καθηγητές. Χρησιμοποιούσαμε κυρίως τη συζή-
τηση αλλά και το παίξιμο ρόλων που πιστεύω είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί δίνουν 
την δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τα λάθη τους και να ακού-
σουν νέες λύσεις ,διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο διαμόρφωσης, διατύπωσης είτε 
της εργασίες τις οποίες είχαν κάνει οι ίδιοι είτε άλλων φοιτητών και κάποιες απόψεις 
για το πώς θα διαμορφώσουν την επόμενη εργασία την οποία έχουν να κάνουν» 

Σε ό, τι αφορά στην αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας,οι δύο φοιτητές του δείγ-
ματος, θεωρούν πως εξαρτάται από την προσωπικότητα του καθηγητή. Ο ίδιος ο κα-
θηγητής, όπως υποστηρίζουν, οφείλει να ενισχύει την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη, 
την αλληλεπίδραση των μελών, να παροτρύνει  τους φοιτητές για επικοινωνία και να 
συμβάλλει θετικά στη δημιουργία ομάδων των φοιτητών εκτός από τις Ο.Σ.Σ.  

Φ7: «[...] ο καθηγητής ανέβασε στο forum μία εικόνα σχετική με την εκπαίδευση και 
ζητήθηκε σχολιασμός και ανταλλαγή απόψεων από την πλευρά των φοιτητών. Υπήρχε 
συνεργασία και γενικά μία παρότρυνση αλλά αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητα 
του καθηγητή ώστε να μπορεί να οργανώνει σωστά την ομάδα, το τμήμα του και να δη-
μιουργεί το κατάλληλο κλίμα επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών» 

Όσον αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του φοιτητή 

Όλοι οι φοιτητές του δείγματος αναγνωρίζουν ότι η μαθησιακή τους εξέλιξη εξαρτά-
ται από την ανατροφοδότηση του καθηγητή, η οποία είναι ωφέλιμη, όταν γίνεται με 
σεβασμό, ευγένεια, σαφήνεια και  εποικοδομητικό τρόπο, στοχεύοντας στην ανάπτυ-
ξη και βελτίωση μαθησιακών δεξιοτήτων, αλλά και στην εμψύχωση του φοιτητή να 
συνεχίσει τη μελέτη του.Εν τούτοις, ένας φοιτητής υποστηρίζει πως λόγω αυξημένων 
οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν αφιερώνεται ο απαιτούμενος 
χρόνος για σωστή μελέτη της ανατροφοδότησης, από τους ίδιους.  

Φ4:« η ανατροφοδότηση του καθηγητή φυσικά και με βοηθά να συνεχίσωτην μάθηση 
αρκεί να γίνεται με σαφήνεια, ευγένεια και επικοιδομητικό τρόπο. [...] με βοηθά πολύ 
περισότερο όταν με εμψυχώνει». 

Φ8: «Λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, οικονειακών και επαγγελματικών, δεν υπάρχει 
πολύς χρόνος για μελέτη. Γιατί όσο και να θέλει ας πούμε ένας φοιτητής να μελετήσει, 
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υπάρχουν άλλα θέματα στη ζωή του που τον εμποδίζουν όσο καλή και να είναι η ανα-
τροφοδότηση δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να βγάλει εις πέρας τη μελέτη που 
χρειάζεται. Σίγουρα όμως βοηθά» 

Και οι οχτώ φοιτητές, θεωρούν πως πρέπει να δίνεται περισσότερη βαρύτητα κατά τη 
διάρκεια των Ο.Σ.Σ. στις ανατροφοδοτήσεις της προηγούμενης εργασίας, διότι υπάρ-
χει περισσότερος χρόνος για συζήτηση, κάτι που τους βοηθά να κατανοήσουν τα λά-
θη τους, ενώ τρεις από τους φοιτητές επιθυμούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
στην επόμενη εργασία και ένας μόνο φοιτητής εκφράζει την επιθυμία του να συζη-
τούν τυχόν απορίες τους, που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό υλικό.   

Φ6:«Ξεκινώντας την ομάδα θεωρώ εγώ ότι πιο σημαντική είναι η  προηγούμενη εργα-
σία. Γιατί μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα έχεις λάβει την βαθμολογία σου από την ερ-
γασία οπότε θέλεις να ξέρεις γιατί έχεις πάρει το πέντε, γιατί έχεις πάρει το επτά. Μία 
ανατροφοδότηση σαφώς είναι πέντε γραμμές αυτό που θα σου στείλει  ο καθηγητής. 
Όμως μέσα στην αίθουσα υπάρχει η ανάλυση και αυτή είναι η πιο σημαντική οπότε για 
εμένα σημαντικότερο είναι η προηγούμενη εργασία και μετά έρχεται η επόμενη» 

Συμπεράσματα 

Οι φοιτητές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες με το εκπαιδευτικό υλικό 
και με την εκπόνηση εργασιών, καλύπτοντας παράλληλα τόσο τις γνωστικές όσο και 
τις συναισθηματικές τους ανάγκες, επιζητούσαν υποστήριξη από τον καθηγητή (Κόκ-
κος, 2001). Ως τρόποι επικοινωνίας προτιμώνται η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνί-
α, που θεωρούν πως είναι και η αποτελεσματικότερη, το τηλέφωνο, δια μέσου Skype 
και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Με το τηλέφωνο, καλύπτουν άμεσα τόσο γνωστικές 
όσο και συναισθηματικές ανάγκες (Holmberg, 1989), ενώ με το ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο καλύπτουν κυρίως γνωστικές ανάγκες, διότι δίνεται παράλληλα η δυνατότη-
τα να ανατρέξουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα του καθηγητή, οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή και όσες φορές χρειαστεί και να το μελετήσουν.   

Η ανάγκη επικοινωνίας τους με τον καθηγητή έχει να κάνει κυρίως μετην επίλυση 
αποριών κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας εργασίας.Η ανατροφοδότηση δε, των γρα-
πτών εργασιών, είναι λόγος επικοινωνίας μεταξύ όλων των φοιτητών και των καθη-
γητών και πρέπει να τονισθεί ότι τα σχόλια και οι επισημάνσεις, που γίνονται, συμ-
βάλλουν θετικά στη διαδικασία της μελέτης (Holmberg, 1989). 

Για να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη μαθησιακή τους πορεία 
θεωρούν πως ο καθηγητής πρέπει να επιλέξει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές 
(Κόκκος, 1998), αλλά ταυτόχρονα και οι ίδιοινα ανταποκριθούν θετικά σε αυτές. Με 
δεδομένο ότι η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών από τον καθηγητή εξασφαλίζει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη μαθησιακή διαδικασία (Κόκκος, 1998), οι φοιτητές 
θεωρούν ως πλέον αποτελεσματική μέθοδο την ομαδοσυνεργατική και όχι την εισή-
γηση.   
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Αυτό καθιστά απαραίτητο οι καθηγητές να διαθέτουν αυξημένες ακαδημαϊκέςδεξιό-
τητες, να φροντίζουν για την επαρκή ανατροφοδότηση και να αξιολογούν ακριβοδί-
καια, εποικοδομητικά με σαφήνεια, ευγένεια και σεβασμό.Παράλληλα με την ανα-
τροφοδότηση εξασφαλίζεται μία συνεχής υποστήριξη και εμψύχωση στους σπουδα-
στές (Race, 1998). 

Οι απόψεις των φοιτητών για τη σημασία της επικοινωνίας με τον καθηγητή επιβε-
βαιώνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του, δια τούτο και οφείλει να ανταποκρίνε-
ται στις απαιτήσεις της ιδιότητάς του.  

Επίλογος 

Κατόπιν όλων αυτών γίνεται πλέον φανερό, τόσο από τα αποτελέσματα της έρευνας 
όσο και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, ότι ο καθηγητής-
σύμβουλος πρέπει να κατέχει και να χρησιμοποιεί ευκαιρώς όλες τις μεθόδους επι-
κοινωνίας, τις εκπαιδευτικές τεχνικές, και τις ανατροφοδοτήσεις των εργασιών,διότι 
μπορούν να συμβάλουν θετικά στη μάθηση των φοιτητών. 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο τρόπος που μαθαίνει αποτελεσματικά ο ενήλικας 
είναι πολύπλοκος, γι’ αυτό ωφελεί να εφαρμόζονται  συνεργατικά περιβάλλοντα μά-
θησης και να αναπτυχθεί μια στρατηγική επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού 
παρά τις αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου του. Έτσι, θα αποφευχθούν λάθη και θα 
καταφέρουν επί της ουσίας να υποστηρίξουν τον φοιτητή ενός εξ αποστάσεως προ-
γράμματος.  

Ένα ενδιαφέρον ερευνητικό αντικείμενο μελλοντικής εργασίας θα μπορούσε να περι-
λαμβάνει τα μοντέλα μάθησης, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία 
των φοιτητών και την ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτωνμέσα σε ένα κλίμα 
θετικό ενισχύοντας τη μέριμνά τους για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και 
την επιδίωξή τουςγια την δια βίου καλλιέργεια και κατάρτισή τους, δεδομένου ότι η 
τεχνολογική εξέλιξη είναι ραγδαία και η επιστημονική πρόοδος αλματώδης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1842

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒιβλιογραφικέςΑναφορές 

Galusha J. (1997). Barriers to Learning in Distance Education, Interpersonal Compu-
ting and Technology, διαθέσιμοστην: http://168.144.129.112/Articles 
 
Ηλιάδου, Χ. &Αναστασιάδης, Π. (2009). ΕπικοινωνίαΚαθηγητή – Συμβούλουκαιφοι-
τητώνστιςσπουδέςαπόαπόσταση: ΑπόψειςφοιτητώνστοπλαίσιοτηςΘ.Ε.ΕΚΠ65 του-
Ε.Α.Π. ΣτοΑ. Λιοναράκης (Επιμ.), PROCEEDING-
Sof5thInternationalConferenceinOpen&DinstanceLearning – November 2009, Athens, 
Greece, 82-95. 

Κόκκος, Α., (2001).«Ο ρόλος του διδάσκοντος στην εκπαίδευση από απόσταση, η 
Περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου». Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.),  
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πάτρα: Εκδό-
σεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κόκκος, Α. (1998). Στοιχεία επικοινωνίας. Στο Α. Λιοναράκης, Α. Κόκκος, Χ. Μα-
τραλής (Επιμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Σχέσεις διδασκόντων – διδα-
σκομένων (σσ. 53-102). Πάτρα: Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
 
Κόκκος, Α. (1998). Η προετοιμασία των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων. 
Στο Α. Λιοναράκης, Α. Κόκκος, Χ. Ματραλής (Επιμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 

1843

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://168.144.129.112/Articles


Εκπαίδευση: Σχέσεις διδασκόντων – διδασκομένων (σσ. 125-153). Πάτρα: Εκδόσεις 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
 
Κόκκος, Α. (1998). Η έναρξη της πρώτης Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης . 
Στο Α. Λιοναράκης, Α. Κόκκος, Χ. Ματραλής (Επιμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση: Σχέσεις διδασκόντων – διδασκομένων (σσ. 155-184). Πάτρα: Εκδόσεις 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
 
Cohen, L., &Manion, L. (1994).  Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκ-
δόσεις 
Μεταίχμιο. 

Creswell (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση 
της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.  

Λιοναράκης, Α. (2001). «Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση: 
Προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού», στο 
Απόψεις και προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως, σσ. 33-52. Αθήνα: 
Εκδόσεις Προπομπός.  

Νοταρά, Μ. (2001). Η Διδασκαλία στην ΑεξΑΕ . Στο Α.  Λιοναράκης, (Επιμ.),  1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 25-27 Μαΐου 
2001 (σσ. 891-904).  Πάτρα: Εκδόσεις Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. 
 
Race, P. (1998). 500 tips for open and flexible learning. London: Routledge. 

Holmberg, B. (1989). Theory and practice of distance education. London: Routledge. 

Παράρτημα 

Οδηγός συνέντευξης 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως  η συνέντευξη που ακολουθεί αφορά πιλοτική έ-

ρευνα που πραγματοποιείται στα πλαίσια γραπτής εργασίας που εκπονώ στη Θεματι-

κή Ενότητα «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση». 

Βασικός στόχος της έρευνας που θα υλοποιηθεί είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 

φοιτητών του Ε.Α.Π. διαφορετικών ενοτήτων, σχετικά με τους λόγους που συμβά-

λουν στον τρόπο, το αντικείμενο και τις ανάγκες της επικοινωνίας με τον Καθηγητή-

Σύμβουλο. Επεξεργάζοντας τις απαντήσεις θα διαπιστωθεί η αναγκαιότητα συντονι-

σμού των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων αλλά και η ουσιαστική παρακο-

λούθηση, αξιολόγηση  των φοιτητών.  

Σας ενημερώνω πως η συνέντευξη είναι ανώνυμη και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 

εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας! 
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Δημογραφικά στοιχεία. 

Φύλλο:  

Ηλικία:  

Οικογενειακή κατάσταση: 

Προηγούμενες σπουδές: 

Θεματικές ενότητες που έχετε παρακολουθήσει: 

Συμμετοχή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξΑΕ: 

 

Ο πρώτος άξονας της συνέντευξης αφορά τον τρόπο, το αντικείμενο και τις ανάγκες 

της επικοινωνίας. Σύμφωνα με την βιβλιογραφική επισκόπηση η επικοινωνία Καθη-

γητή - Συμβούλου και σπουδαστή θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγο-

ντες για την επιτυχία ενός εξ αποστάσεως προγράμματος.  

1. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με το Καθη-

γητή- Σύμβουλο είναι απαραίτητη και γιατί; 

2. Ποιο μέσο επικοινωνίας προτιμάτε και γιατί; (e-mail, τηλέφωνο, ίσως επικοι-

νωνία δια μέσου Skype) 

3. Ποιό είναι το αντικείμενο της επικοινωνίας σας με τον Καθηγητή Σύμβουλο; 

4. Ποιες ανάγκες (γνωστικές-συναισθηματικές) κατά τη γνώμη σας καλύπτει η 

σύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας με το Καθηγητή-Σύμβουλο; Αναφέρετε μία 

χαρακτηριστική περίπτωση.  

(Στη σύγχρονη μέθοδο επικοινωνίας δίνετε η δυνατότητα στους συμμετέχο-

ντες να επικοινωνούν άμεσα την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή όπως το τηλέ-

φωνο). 

5. Ποιες ανάγκες (γνωστικές-συναισθηματικές) κατά τη γνώμη σας καλύπτει η 

ασύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας με το Κ.Σ; Αναφέρετε μία χαρακτηριστική 

περίπτωση. 

 (Στη ασύγχρονη μέθοδο επικοινωνίας παρεμβάλλεται ένα χρονικό διάστημα 

από τη λήψη ενός μηνύματος και την απάντηση στο περιεχόμενό του όπως το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).   
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Ο δεύτερος άξονας αφορά στο ρόλο του Καθηγητή - Συμβούλου στην εξΑΕ. Σύμφω-

να με τη βιβλιογραφική επισκόπηση σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα, η επιτυχία 

του διδασκόμενου εξαρτάται από τον εκπαιδευτή του, ο οποίος θα πρέπει να βρίσκε-

ται σε διαρκή επαφή μαζί του, παρακινώντας και ενθαρρύνοντάς τον ώστε να ανταπε-

ξέλθει στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι ο Καθη-

γητή-Σύμβουλος καλείται να ανταπεξέλθει σε κάποια καθήκοντα όπως είναι ο συντο-

νισμός των ομαδικών συναντήσεων.   

6. Θεωρείτε πως ο Καθηγητής - Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να εξα-

σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον φοιτητή; Αναφέρετε παρά-

δειγμα. 

Ο τρίτος άξονας αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του φοιτη-

τή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση, ο φοιτητής μέσως της ανατροφοδό-

τησης που δέχεται από τον Καθηγητή-Σύμβουλο πληροφορείται για την πρόοδό του 

και μπορεί να προσαρμόσει τη μελέτη ανάλογα με τις ανάγκες και τις αδυναμίες του.  

7. Σε ποιες μορφές ανατροφοδότησης θεωρείτε πως πρέπει να δίνεται περισσό-

τερη βαρύτητα στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. και γιατί;  

Στο σημείο αυτό να δώσω μία επεξήγηση.Λέγοντας μορφές ανατροφοδότησης, εννοώ 

ανατροφοδότηση από το Καθηγητή-Σύμβουλο σχετικά με τη προηγούμενη εργασία, 

ανατροφοδότηση σχετικά με την επόμενη εργασία, με το εκπαιδευτικό υλικό, ανα-

τροφοδότηση από τη συζήτηση με τους συμφοιτητές σας. Σε τι από όλα αυτά θεωρεί-

τε ότι πρέπει να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα . 

8. Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή. Η ανατροφο-

δότηση που δέχεστε στις εργασίες σας θεωρείτε πως σας βοηθούν να προσαρ-

μόσετε τη μελέτη σας ανάλογα με τις ανάγκες και αδυναμίες σας; 

Σας ενημερώνω ότι η συνέντευξη ολοκληρώθηκε και θα ήθελα να ρωτήσω αν θέλετε 

να προσθέσετε κάτι άλλο. 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για τη βοήθεια που μου προσφέρατε. 
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Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων 

Στους διαλόγους που ακολουθούν υπάρχουν οι εξής συμβολισμοί: 

Ε: Ερευνήτρια, Φ: Φοιτητής  

1η Συνέντευξη 

Φύλλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 31 έως 40 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

Προηγούμενες σπουδές:Έχω πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Θεματικές ενότητες που έχετε παρακολουθήσει: Είμαι στη δεύτερη θεματική ενότη-

τα  με τίτλο «Εκπαιδευτική Έρευνα στη Πράξη» και έχω παρακολουθήσει την ενότητα 

«Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον» του τμήματος «Σπουδές στην Εκ-

παίδεση» 

Συμμετοχή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξΑΕ:Όχι δεν έχω συμμετάσχει σε κάποιο 

άλλο πρόγραμμα εξΑΕ 

Ε: Θεωρείτε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με το Καθη-

γητή- Σύμβουλο είναι απαραίτητη και γιατί; 

Φ1:««Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τον καθηγητή, διότι βοηθά στην 

κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και επιλύονται οι απορίες μου. Φυσικά η πρό-

σωπο με πρόσωπο επικοινωνία είναι ό, τι καλύτερο αλλά στην εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση δεν είναι τόσο εύκολο, γι’ αυτό και επιλέγω επικοινωνία με τη χρήση του τηλε-

φώνου με σύνδεση δια μέσου Skype διότι προσφέρει αμεσότητα, ταχύτητα και ευελιξία, 

ενώ αμέσως μετά το email» 

Ε: Ποιο μέσο επικοινωνίας προτιμάτε και γιατί;  

Φ1:«Φυσικά η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία είναι ό, τι καλύτερο αλλά στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι τόσο εύκολο, γι’ αυτό και επιλέγω επικοινωνία με τη 

χρήση του τηλεφώνου,διότι προσφέρει αμεσότητα, ταχύτητα και ευελιξία ή με σύνδεση 

δια μέσου Skype όταν το προτείνει ο καθηγητής».  
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Ε: Ποιο το αντικείμενο της επικοινωνίας με τον καθηγητή; 

Φ1: «Συνήθως επικοινωνώ με τον καθηγητή-σύμβουλο για επιλύσω απορίες στα ζη-

τούμενα των γραπτών εργασιών» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρείτε πως καλύπτει η σύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας; 

Φ1: «(.) Θεωρώ ότι η σύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας με το καθηγητή-σύμβουλο κα-

λύπτει περισσότερο τις συναισθηματικές μου ανάγκες. Θα μπορούσα να σας αναφέρω 

ως παράδειγμα το εξής: Τη 2η γραπτή εργασία έπρεπε να την παραδώσουμε αμέσως 

μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και λόγω των αυξη-

μένων οικογενειακών υποχρεώσεων ενόψει των Χριστουγέννων δεν είχα καταφέρει να 

προετοιμάσω κατάλληλα την εργασία μου. Έτσι, μια εβδομάδα πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής, αποφάσισα να επικοινωνήσω με τον καθηγητή-συμβουλο μέσω 

τηλεφώνου και να τον ενημερώσω ότι πολύ πιθανόν δεν θα κατάφερνα να υποβάλλω 

την εργασία μου. Ωστόσο, εκείνος με ενθάρρυνε να συνεχίσω, να αξιοποιήσω σωστά 

τον χρόνο που μου απέμενε, με εμψύχωσε, μου έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το 

πώς να εργαστώ και μπόρεσα έτσι να αντιμετωπίσω το άγχος μου και να υποβάλλω τη 

2η εργασία». 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρείτε πως καλύπτει η ασύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας; 

Φ1: «[ Θεωρώ ότι η ασύγχρονη επικοινωνία καλύπτει περισσότερο τις γνωστικές μου 

ανάγκες. Συγκεκριμένα, την τελευταία φορά που είχα κάποιες απορίες σχετικά με τον 

οδηγό συνέντευξης που έπρεπε να αναπτύξω στην 3η εργασία μου, χρησιμοποίησα το e-

mail για να επικοινωνήσω με το καθηγητή-σύμβουλο  διότι προσφέρει μονιμότητα στο 

γραπτό λόγο. Ο καθηγητής μου έδωσε επιπλέον επεξηγήσεις και διευκρινήσεις και υπέ-

βαλε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του ακριβώς πάνω σ ’αυτά  που εγώ είχα γράψει 

κι εγώ απ την πλευρά μου μπορούσα να τα μελετήσω, όποια στιγμή το επιθυμούσα. Δεύ-

τερον πιστεύω ότι με το e-mail αίρονται οι συγκεκριμένοι χρονικοί περιορισμοί που υ-

πάρχουν στη τηλεφωνική επικοινωνία». 

Ε: Θεωρείτε πως ο Καθηγητής – Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να εξα-

σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον φοιτητή; Αναφέρετε παράδειγ-

μα. 
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Φ1: «Θεωρώ ότι έχουν καλή γνώση του αντικειμένου αλλά δεν χρησιμοποιούν με επι-

τυχία τις εκπαιδευτικές τεχνικές όπως είναι το παιχνίδι ρόλων, πρακτική άσκηση.. Συ-

γκεκριμένα,  στην τελευταία Ο.Σ.Σ. εγώ προσωπικά είχα αγχωθεί με τον όγκο και τις 

δυσκολίες της 4ης εργασίας που έπρεπε να υποβάλλουμε και ο καθηγητής στην 

Ο.Σ.Σ.χρησιμοποίησε την τεχνική της εισήγησης ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

την τεχνική: πρακτική-άσκηση, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα δύσκολα ζη-

τούμενα της εργασίας. (2) ο καθηγητής-σύμβουλος θα ήταν καλό να παροτρύνει τους 

φοιτητές του τμήματος να συνεργάζονται. Εγώ ένιωσα την ανάγκη να συνεργαστώ με 

τους συμφοιτητές του τμήματος μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο φόρουμ του τμήματος 

κανένας από το τμήμα μας δεν έκανε κάποια ανάρτηση οπότε δεν μου δόθηκε η ευκαι-

ρία να το χρησιμοποιήσω ή να συνεργαστώ με κάποιον. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ η 

ίδια έκανα το πρώτο βήμα. Θα ήθελα όμως να μας παροτρύνει ο καθηγητής ώστε να 

επικοινωνούμε ματαξύ μας». 

Ε: Σε ποιες μορφές ανατροφοδότησης θεωρείτε πως πρέπει να δίνεται περισσό-

τερη βαρύτητα στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. και γιατί; 

Φ1: «(7) Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. πρέπει να δίνεται περισσότερο βαρύ-

τητα στην ανατροφοδότηση σχετικά με την επόμενη εργασία αλλά και στην ανατροφο-

δότηση που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό υλικό ώστε να μπορεί ο σπουδαστής να αντα-

ποκριθεί καλύτερα στα ζητούμενα των γραπτών εργασιών αλλά και στα ζητούμενα των 

τελικών εξετάσεων της θεματικής ενότητας, στις τελικές εξετάσεις τον Ιούνιο». 

Ε: Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή. Η ανατροφο-

δότηση που δέχεστε στις εργασίες σας θεωρείτε πως σας βοηθούν να προσαρμό-

σετε τη μελέτη σας ανάλογα με τις ανάγκες και αδυναμίες σας; 

Φ1: «(.) Ναι θεωρώ ότι με βοηθά σε μεγάλο βαθμό» 

2η Συνέντευξη 

Φύλλο: Γυναίκα 

Ηλικία: Η ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκω είναι 22 έως 30 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη 

Προηγούμενες σπουδές: Έχω πτυχίο Δασκάλας 
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Θεματικές ενότητες που έχετε παρακολουθήσει: Είναι η πρώτη θεματική ενότητα 

«Εκπαιδευτική έρευνα στη Πράξη» την οποία παρακολουθώ στο τμήμα «Σπουδές στην 

Εκπαίδεση» 

Συμμετοχή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξΑΕ: Ναι έχω κάποια αντίστοιχη εμπειρία 

στο παρελθόν. Είχα παρακολουθήσει στο ΕΚΠΑ εξ αποστάσεως πρόγραμμα δημιουργι-

κής γραφής. 

Ε: Θεωρείτε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με το Καθη-

γητή- Σύμβουλο είναι απαραίτητη και γιατί; 

Φ2: «Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η συχνή επικοινωνία με το Καθηγητή-Σύμβουλο 

διότι βοηθά στη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

είναι λιγάκι ιδιόμορφη μορφή εκπαίδευσης από την άποψη ότι δεν έχεις άμεση επαφή 

μαζί του οπότε η επικοινωνία τηλεφωνικά ή με κάποιο άλλο τρόπο είναι απαραίτητη». 

Ε: Ποιο μέσο επικοινωνίας προτιμάτε και γιατί;  

Φ2:«Προτιμώ την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία και το τηλέφωνο, διότι είναι 

ποιο άμεσα. Δυστυχώς το skype στο ανοιχτό πανεπιστήμιο δεν διατίθεται ως μέςο επι-

κοινωνίας.  Βεβαια, πρεπει να πω οτι το e-mail προσφέρει μονιμότητα σε όλες οι πλη-

ροφορίες που στέλνει ο καθηγητής και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να ανατρέξω, 

να  μελετήσω και πάνω σε αυτές να βασιστώ για να προχωρήσω». 

Ε: Ποιο το αντικείμενο της επικοινωνίας με τον καθηγητή; 

Φ2: «Συνήθως επικοινωνώ για να ζητήσω περισσότερες διευκρινίσεις για το θέμα [...] 

άλλες φορές πάλι επικοινωνώ για να επιλύσω απορίες από τη μελέτη του διδακτικού 

υλικού, καλύπτοντας έτσι και τις συναισθηματικές μου ανάγκες [...]» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρείτε πως καλύπτει η σύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας; 

Φ2: «Συναισθηματικές αναγκες, διότι υπαρχει αμεσότητα στην επικοινωνία. Σε μία απο 

τις εργασίες είχα πολύ αγχος λόγω πίεσης χρόνου και στην επικοινωνία που είχα ο κα-

θηγητής με ηρέμησε και με βοήθησε να διαχειριστώ το άγχος μου. (.)» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρείτε πως καλύπτει η ασύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας; 
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Φ2: «Η ασύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας με εξυπηρετεί όταν δεν χρειάζομαι κάτι άμε-

σα,  (2) για παράδειγμα στην τέταρτη εργασία χρησιμοποίησα το mail για να επικοινω-

νήσω με τον καθηγητή μου για να ελέγξει αν έχω κάνει σωστά το ερωτηματόλογιο». 

Ε: Θεωρείτε πως ο Καθηγητής – Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να εξα-

σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον φοιτητή; Αναφέρετε παράδειγ-

μα. 

Φ2: «θεωρώ πως πως έχει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και προσπαθεί να εφαρ-

μόσει τις κατάλληλες τεχνικές αλλά δεν γίνεται πάντα με επιτυχία. Ααντιλαμβάνεται τις 

ανάγκες μας, προσπαθεί να γίνει ποιο επεξηγηματικός, προσπαθεί να μειώσει το άγχος 

μας δημιουργεί ομάδες εργασίας αλλά δεν επιλύω τις απορίες μου ίσως επειδή δεν έχει 

καλή γνώση εφαρμογής των τεχνικών» 

Ε: Σε ποιες μορφές ανατροφοδότησης θεωρείτε πως πρέπει να δίνεται περισσό-

τερη βαρύτητα στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. και γιατί; 

Φ2: «Στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. θεωρώ ότι πρέπει να δίνετε μεγαλύτερη βαρύτητα (2) 

στην επόμενη εργασία,  διότι το θέμα μπορεί να είναι λίγο ασαφές. Οπότε ο Καθηγητής 

πρέπει να το αναλύσει λίγο περισσότερο ώστε να αντιληφθεί ο φοιτητής τι ακριβώς 

πρέπει να κάνει και πως (.)» 

Ε: Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή. Η ανατροφο-

δότηση που δέχεστε στις εργασίες σας θεωρείτε πως σας βοηθούν να προσαρμό-

σετε τη μελέτη σας ανάλογα με τις ανάγκες και αδυναμίες σας; 

Φ2: Η ανατροφοδότη είναι τόσο ουσιαστική που με βοηθά να κατανοήσω τα λάθη μου. 

Όμως τονίζει τα λάθη μου με ακομψο τρόπο κάποιες φορές και νιώθω ασχημα. Θα 

προτειμούσα να πρόσεχε περισσότερο τις εκφράσεις του».  

Ε: Δηλαδή; 

Φ2: «Μου έγραψε σε μία ανατροφοδότηση να αποφεύγω τα βαρύγδουπα σχόλια. Ένιω-

σα άβολα» 

3η Συνέντευξη 

Φύλλο: Άντρας 
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Ηλικία: 31 έως 40 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος 

Προηγούμενες σπουδές: Έχω πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Θεματικές ενότητες που έχετε παρακολουθήσει: Είμαι στη τρίτη θεματική ενότητα 

της σχολής «Κοινωνικών Επιστημών» στο τμήμα «Τραπεζική» 

Συμμετοχή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξΑΕ:  Όχι δεν έχω  

Ε: Θεωρείτε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με το Καθη-

γητή- Σύμβουλο είναι απαραίτητη και γιατί; 

Φ3: «Βεβαίως και είναι απαραίτητη (.) σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

τόσο στο κομμάτι της γνωστικής όσο και στο κομμάτι της συναισθηματικής υποστήριξης 

που μπορεί να χρειάζεται ένας φοιτητής […] η αλήθεια είναι ότι δίσταζα να επικοινω-

νήσω με τον καθηγητή μου στην πρώτη εργασία […], όταν όμως πήρα την πρώτη βαθ-

μολογία μου, που ήταν πολύ χαμηλή, στεναχωρήθηκα [...]» 

Ε: Ποιο μέσο επικοινωνίας προτιμάτε και γιατί;  

Φ3: «(2) Χρησιμοποιώ το τηλέφωνο αλλά κυρίως το e-mail, διότι  δεν υπάρχει χρονι-

κός περιορισμός ( ). Με το e-mail μπορώ να κάνω ερωτήσεις στο καθηγητή-σύμβουλο 

και μέσα στο 24ώρο αφού λάβω απάντηση να επεξεργαστώ με ηρεμία τα σχόλια του.  

Ομως θα ήταν ωφελιμο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό  πρόγραμμα του ΕΑΠ που 

είμαστε η  τηλεδιάσκεψη να ήταν διαθέσιμη. (.) Θεωρώ ότι θα έπρεπε ( )για μπορούμε 

να επικοινωνούμε δωρεάν». 

Ε: Ποιο το αντικείμενο της επικοινωνίας με τον καθηγητή; 

Φ3: «Κυρίως για να ζητήσω διευκρινήσεις στα σχόλια της ανατροφοδότησης που έχω 

δεχτεί ή για να επιλύσω απορίες που αφορούν τα ζητούμενα της νέας εργασίας» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρείτε πως καλύπτει η σύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας; 

Φ3: «(2) Όπως είπα κ πριν επιλέγω το e-mail γιατί έχεις τη δυνατότητα γνωστικά πά-

ντα να εκφράσεις περισσότερες απορίες , να οργανώσεις όλες αυτές τις σκέψεις και ξέ-

ρεις πως θα το πεις ενώ τηλεφωνικά μπορεί να το χάσεις (.) από ένα σημείο και μετά 
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και από εκεί και πέρα ανά πάσα στιγμή επειδή το γραπτό μένει μπορείς να ανατρέξεις 

οποτεδήποτε θες στο mail και να ψάχνεις την απάντηση που θες» 

Ε: Θεωρείτε πως ο Καθηγητής – Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να εξα-

σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον φοιτητή; Αναφέρετε παράδειγ-

μα. 

Φ3: «(.) Από την εμπειρία μου στη  1η ομαδική συμβουλευτική συνάντηση νομίζω ότι ο 

καθηγητής έκανε  μια δοκιμαστική διαδικασία για τη χρήση των τεχνικών που μπορεί 

να χρησιμοποιήσει αλλά θεωρώ πως μετά την 1η ομαδικά συμβουλευτική συνάντηση, ο 

καθηγητής επέλεξε τις κατάλληλες τεχνικές έτσι ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. ( ) νομίζω πως οσο κι αν γνωρίζουν το αντικείνο διδασκαλίας δεν γνωρί-

ζουν το ίδιο καλά να εφαρμόζουν τις τεχνικές» 

Ε: Σε ποιες μορφές ανατροφοδότησης θεωρείτε πως πρέπει να δίνεται περισσό-

τερη βαρύτητα στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. και γιατί; 

Φ3: «(.)Θεωρώ ότι  η έννοια της ανατροφοδότησης εμπεριέχει την επιστροφή ενός μέ-

ρους, ενός εξαγόμενου αποτελέσματος, με σκοπό τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση του 

αποτελέσματος αυτού. Με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι περισσότερη βαρύτητα πρέπει να 

δίνεται στην ανατροφοδότηση σχετικά με την προηγούμενη εργασία ιδιαίτερα όταν μι-

λάμε για εργασίες που είναι η μια συνέχεια της άλλης ( )» 

Ε: Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή. Η ανατροφο-

δότηση που δέχεστε στις εργασίες σας θεωρείτε πως σας βοηθούν να προσαρμό-

σετε τη μελέτη σας ανάλογα με τις ανάγκες και αδυναμίες σας; 

Φ3: «Θεωρώ ότι με βοηθούν, μπορώ να καλύψω τις ανάγκες μου, να μελετήσω και να 

εξελιχθώ» 

4η Συνέντευξη 

Φύλλο: Άντρας 

Ηλικία: 31 έως 40 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος 
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Προηγούμενες σπουδές: Έχω πτυχίο οικονομολόγου και μεταπτυχιακό στους υπολο-

γιστές 

Θεματικές ενότητες που έχετε παρακολουθήσει: Είμαι στη τέταρτη θεματική ενότη-

τα στη σχολή «Κοινωνικών Επιστημών» στο τμήμα «Τραπεζική» 

Συμμετοχή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξΑΕ:  Στο πανεπιστήμιο Κύπρου, ανοιχτό 

πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά για οικονομικούς λόγους το σταμάτησα 

Ε: Θεωρείτε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με το Καθη-

γητή- Σύμβουλο είναι απαραίτητη και γιατί; 

Φ4: «(.) Θεωρώ πως είναι απαραίτητη γιατί βοηθά τους φοιτητές να καταλάβουν τι 

ζητάει ο καθηγητής να γράψουν στις εργασίες τους» 

Ε: Ποιο μέσο επικοινωνίας προτιμάτε και γιατί; 

Φ4: «(.) Θεωρώ ότι ενώ είναι ποιο άμεσο το τηλέφωνο και η πρόσωπο με πρόσωπο 

επικοινωνία. Με το e-mail /ομως μπορείς να απευθυνθείς στο καθηγητή ότι ώρα θέλεις 

και να σου απαντήσει ότι ώρα θέλει» 

Ε: Ποιο το αντικείμενο της επικοινωνίας με τον καθηγητή; 

Φ4: «Κυρίως για να επιλύω απορίες που εχω στις εργασίες μου. Για να πω την αλήθεια 

στις πρωτες εργασίες δεν επικοινωνούσα με τον καθηγητή μου και είχα χαμηλή βαθμο-

λογία. Αργότερα ομως που κατάλαβα πόσο λάθος κάνω άρχισα να επικοινωνώ για λύ-

νω τις απορίες μου»   

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η σύγχρονη μέθοδος επικοι-

νωνίας; 

Φ4: «[…] Με τη σύγχρονη μέθοδο επικοινωνίας έχω τη δυνατότητα την ίδια χρονική 

στιγμή να έχω άμεση απάντηση, να επιλύεται οποιαδήποτε απορία κι αν έχω ή να δίνε-

ται κάποια διευκρίνιση, που μπορεί να ζητάω […] καλύπτει τις γνωστικές αλλά και συ-

ναισθηματικές ανάγκες [...] να με τονώσει, να με ενθαρρύνει να συνεχίσω τη μελέτη και 

να διαχειριστώ το άγχος μου»   

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η ασύγχρονη μέθοδος επι-

κοινωνίας; 
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Φ4:  «[…] Με τη σύγχρονη μέθοδο επικοινωνίας έχω τη δυνατότητα την ίδια χρονική 

στιγμή να έχω άμεση απάντηση, να επιλύεται οποιαδήποτε απορία κι αν έχω ή να δίνε-

ται κάποια διευκρίνιση, που μπορεί να ζητάω […] καλύπτει τις γνωστικές αλλά και συ-

ναισθηματικές ανάγκες [...] να με τονώσει, να με ενθαρρύνει να συνεχίσω τη μελέτη και 

να διαχειριστώ το άγχος μου»   

Ε: Θεωρείτε πως ο Καθηγητής – Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να εξα-

σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον φοιτητή; Αναφέρετε παράδειγ-

μα. 

Φ4: «(.) Μετά από τέσσερις θεματικές ενότητες θα σου πως οτι οι καθηγητές πρέπει να 

χρησιμοποιούν όλες τις τεχνικές μεθόδους δηλαδή εισήγηση, συζήτηση, παίξιμο ρόλων, 

ομάδες εργασίας, καταιγισμό ιδεών και ο σωστός συνδυασμός όλων αυτών εξασφαλίζει 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. (.) Τώρα θα σου πω τι γίνεται στη πράξη. Βασικά η 

δικιά μου εμπειρία λέει ότι έχω ζήσει συναντήσεις με συζήτηση, παίξιμο ρόλων με κα-

ταιγισμό ιδεών λιγότερο με ομάδες εργασίας, οι οποίες όμως δεν εφαρμόζονται απ’ ό-

λους τους καθηγητές σωστά. Προσωπικά θα ήθελα να ενισχύει την ομαδικότητα, την 

αλληλεγγύη και την αλληλεπιδραση των φοιτητών» 

Ε: Σε ποιες μορφές ανατροφοδότησης θεωρείτε πως πρέπει να δίνεται περισσό-

τερη βαρύτητα στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. και γιατί; 

Φ4: «Στην ανατροφοδότηση της προηγούμενης εργασίας για να συζητήσουμε τα λάθη 

μας αλλά και στην ανατροφοδότηση της επόμενης εργασίας για να αποφυγουμε λάθη» 

Ε: Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή. Η ανατροφο-

δότηση που δέχεστε στις εργασίες σας θεωρείτε πως σας βοηθούν να προσαρμό-

σετε τη μελέτη σας ανάλογα με τις ανάγκες και αδυναμίες σας; 

Φ4: « Η ανατροφοδότηση του καθηγητή φυσικά και με βοηθά να συνεχίσω την μάθηση 

αρκεί να γίνεται με σαφήνεια, ευγένεια και επικοιδομητικό τρόπο. [...] με βοηθά πολύ 

περισότερο όταν με εμψυχώνει» 

5η Συνέντευξη 

Φύλλο: Άντρας 
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Ηλικία: 31 έως 40 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος 

Προηγούμενες σπουδές: Έχω πτυχίο 

Θεματικές ενότητες που έχετε παρακολουθήσει: Είμαι στη τελευταία θεματική ενό-

τητα στο τμήμα «Τραπεζική» της σχολής «Κοινωνικών Επιστημών» 

Συμμετοχή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξΑΕ:  Ειχα συμμετοχή σε ένα επιμορφωτι-

κό πρόγραμμα υπολογιστών 

Ε: Θεωρείτε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με το Καθη-

γητή- Σύμβουλο είναι απαραίτητη και γιατί; 

Φ5: «Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητη διότι είναι μία άλλη μορφή επικοινωνίας 

είναι άλλες σπουδές στις οποίες δεν υπάρχει καθημερινή επαφή οπότε είναι απαραίτητη 

κάποια υποστήριξη που θα σου δώσει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό να υπάρχει επι-

κοινωνία είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω e-mail» 

Ε: Ποιο μέσο επικοινωνίας προτιμάτε περισσότερο και γιατί;  

Φ5: «(.) Χρησιμοποιώ το e-mail γιατί τα γραπτά μένουν και μπορώ όποια στιγμή θέλω 

χωρίς να νιώθω ότι ενοχλώ τον καθηγητή σε ώρες ακατάλληλες να μελετάω τα σχόλια 

του. Σίγουρα όμως η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία είναι ότι καλύτερο» 

Ε: Ποιο το αντικείμενο της επικοινωνίας με τον καθηγητή; 

Φ5: «Κυρίως για να λύσω απορίες μου στη νέα εργασία ή για να με εμψυχώσει σε στιγ-

μές που το άγχος μου ρίχνει την ψυχολογία» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η σύγχρονη μέθοδος επικοι-

νωνίας; 

Φ5: «Θεωρώ ότι η άμεση επικοινωνία δηλαδή το να  πάρω τηλέφωνο μου κάλυψε εμέ-

να συγκεκριμένα μια συναισθηματικη ανάγκη όταν είχα άγχος» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η ασύγχρονη μέθοδος επι-

κοινωνίας; 
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Φ5: «Θεωρώ ότι η ασύγχρονη επικοινωνία καλύπτει περισσότερο τις γνωστικές μου 

ανάγκες. [...] χρησιμοποίησα το e-mail για να επικοινωνήσω με τον καθηγητή διότι 

προσφέρει μονιμότητα στο γραπτό λόγο [...]  μπορούσα έτσι να τα μελετήσω, όποια 

στιγμή εγώ επιθυμούσα» 

Ε: Θεωρείτε πως ο Καθηγητής – Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να εξα-

σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον φοιτητή; Αναφέρετε παράδειγ-

μα. 

Φ5: «Θεωρώ πως προσπαθούν οι καθηγητές για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό απο-

τέλεσμα με τις τεχνικές που χρησιμοποιούν όμως ο χώρος πολλές φορές δεν βοηθά. Αν 

για παράδειγμα, θέλει να κάνει κάτι ομαδικό και βιωματικό και η αίθουσα δεν τον βοη-

θάει πως να το κάνει; Οι περισσότερες αίθουσες είναι σχεδιασμένες καθαρά για δασκα-

λοκεντρική προσέγγιση» 

Ε: Σε ποιες μορφές ανατροφοδότησης θεωρείτε πως πρέπει να δίνεται περισσό-

τερη βαρύτητα στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. και γιατί; 

Φ5: «Θεωρώ ότι οι ανατροφοδοτήσεις στις Ο.Σ.Σ. έχουν πιο πολύ σχέση με το εκπαι-

δευτικό υλικό να κατανοήσουμε τυχόν απορίες και για την προετοιμασία της επόμενης 

εργασίας» 

Ε: Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή. Η ανατροφο-

δότηση που δέχεστε στις εργασίες σας θεωρείτε πως σας βοηθούν να προσαρμό-

σετε τη μελέτη σας ανάλογα με τις ανάγκες και αδυναμίες σας; 

Φ5: «(.) Θα έλεγα ότι η ανατροφοδότηση που δέχομαι έχει σαφείς οδηγίες και κατευ-

θύνσεις και με βοηθά να κατανοήσω τα λάθη μου»  

6η Συνέντευξη 

Φύλλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 31 έως 40 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγαμη 

Προηγούμενες σπουδές: Έχω πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
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Θεματικές ενότητες που έχετε παρακολουθήσει: Τέσσερις θεματικές στη σχολή 

«Κοινωνικών Επιστημών» στο τμήμα «Τραπεζική» 

Συμμετοχή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξΑΕ:  Όχι δεν έχω 

Ε: Θεωρείτε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με το Καθη-

γητή- Σύμβουλο είναι απαραίτητη και γιατί; 

Φ6: «Βεβαίως ο καθηγητής καλύπτει τις ψυχολογικές ανάγκες, μας αποβάλει το  άγχος 

και το φόβο των (.) γραπτών εργασιών, και διδάσκει σε βάθος (3) το γνωστικό αντικεί-

μενο στους φοιτητές που είναι ο κύριος άξονας και συνδετικός κρίκος του γνωστικού 

αντικειμένου. Σαφώς και η επικοινωνία με τον καθηγητή  είναι άκρως απαραίτητη» 

Ε: Ποιο μέσο επικοινωνίας προτειμάτε και γιατί; 

Φ6: «Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία είναι το επιθυμητό αλλά επειδή αναφερό-

μαστε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα σου πω ότι με το τηλέφωνο έχω μία γρήγορη 

και άκρως αποτελεσματική και πρώτη απάντηση σε οποιαδήποτε προβληματισμό έχω 

για την εργασία την οποία εκπονώ. (1) σε δεύτερη μοίρα για εμένα είναι το e-mail είναι 

ένα γραπτό κείμενο το οποίο μπορείς να το διαμορφώσεις να το σκεφτείς[...] όμως θα 

πρέπει να περιμένεις την απάντηση του καθηγητή που μπορεί να μην είναι άμεση. 

Ε: Ποιο το αντικείμενο της επικοινωνίας με τον καθηγητή; 

Φ6: «Κυρίως οι εργασίες μου. Καλύπτει σε γνωστικό επίπεδο τις απορίες μου και από 

την άλλη με καθησυχάζει λέγοντας αν προσεγγίζω σωστά το θέμα της εργασίας ή λάθος 

(.). λιγότερο επικοινωνώ για λύσω απορίες που μου γενιούνται κατα τη διάρκεια της 

μελέτης μου με το εκπαιδευτικό υλικό» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η σύγχρονη μέθοδος επικοι-

νωνίας; 

Φ6: «Τόσο γνωστικές όσο και συναισθηματικές ανάγκες. Όπως προανέφερα το τηλέ-

φωνο με βοηθάει να έχω την απάντησή που θέλω άμεσα και καλύπτει σε γνωστικό επί-

πεδο τυχόν απορία μου. Από την άλλη με καθησυχάζει ως προς την πορεία της εργασίας 

μου (σωστή πορεία-λάθος πορεία), καλύπτει έτσι και τη συναισθηματική μου ανάγκη(.)» 

Ε; Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η ασύγχρονη μέθοδος επι-

κοινωνίας; 
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Φ6: «Το καλό είναι ότι με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπάρχει μία ιστορικότητα. Μία 

ιστορικότητα της επικοινωνίας μου με τον καθηγητή. Όταν υπάρχει μια γραπτή απάντη-

ση μπορώ να ανατρέξω στο email και θυμηθώ τις διευκρινήσεις που μου δίνει ο καθη-

γητής» 

Ε: Θεωρείτε πως ο Καθηγητής – Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να εξα-

σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον φοιτητή; Αναφέρετε παράδειγ-

μα. 

Φ6: «[…] Θεωρώ πως έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τον καθηγητή και πως 

αυτός θέλει να το διαχειριστεί. Ο καθηγητής που έχω τώρα εφαρμόζει ομάδες εργασίας 

αλλά η ομάδα των φοιτητών δεν ανταποκρίνεται θετικά» 

Ε: Σε ποιες μορφές ανατροφοδότησης θεωρείτε πως πρέπει να δίνεται περισσό-

τερη βαρύτητα στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. και γιατί; 

Φ6: «Ξεκινώντας την ομάδα θεωρώ εγώ ότι πιο σημαντική είναι η  προηγούμενη εργα-

σία. Γιατί μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα έχεις λάβει την βαθμολογία σου από την ερ-

γασία οπότε θέλεις να ξέρεις γιατί έχεις πάρει το πέντε, γιατί έχεις πάρει το επτά.Μία 

ανατροφοδότηση σαφώς είναι πέντε γραμμές αυτό που θα σου στείλει  ο καθηγητής. 

Όμως μέσα στην αίθουσα υπάρχει η ανάλυση και αυτή είναι η πιο σημαντική οπότε για 

εμένα σημαντικότερο είναι η προηγούμενη εργασία και μετά έρχεται η επόμενη. Που η 

επόμενη βασικά βασίζεται στο μάθημα εκείνης της ημέρας. Αυτή είναι η δικιά μου η 

σειρά» 

Ε: Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή. Η ανατροφο-

δότηση που δέχεστε στις εργασίες σας θεωρείτε πως σας βοηθούν να προσαρμό-

σετε τη μελέτη σας ανάλογα με τις ανάγκες και αδυναμίες σας; 

Φ6: «Ναι μάλιστα. Η ανατροφοδότηση είναι το έναυσμα για συζήτηση στην επόμενη 

συγκέντρωση αυτό που είπαμε και πριν. Μια ανατροφοδότηση μέσα σε λίγες σειρές έ-

στω και αν είναι δέκα αυτές δεν μπορεί να καλύψει το 100/100 των ερωτημάτων που 

γεννιόνται από αυτήν και κατ επέκταση των αναγκών και των αδυναμιών του φοιτητή 

που μπορεί να έχει ή να είναι ένας πολύ καλός πρώτος προβληματισμός μέχρι την επό-

μενη συνάντηση με τον καθηγητή» 
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7η Συνέντευξη 

Φύλλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 22 έως 30 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη 

Προηγούμενες σπουδές: Μόνο το πτυχίο του πανεπιστημίου 

Θεματικές ενότητες που έχετε παρακολουθήσει: Είμαι στη πρώτη θεματική ενότητα 

με τίτλο «Εκπαιδευτική Έρευνα στη Πράξη» στο τμήμα «Σπουδές στην Εκπαίδευσην» 

Συμμετοχή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξΑΕ:  Ναι έχω συμμετάσχει στο ( ) e-

learning του Καποδιστριακού και σε κάποια εξ αποστάσεως προγράμματα 

Ε: Θεωρείτε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με το Καθη-

γητή- Σύμβουλο είναι απαραίτητη και γιατί; 

Φ7: Ναι. πιστεύω ότι η επικοινωνία μεταξύ καθηγητή και φοιτητή  είναι απαραίτητη 

ειδικά σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα σε αυτό που 

συμμετέχω και εγώ αυτή τη στιγμή. Η επικοινωνία κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητη 

για την επίλυση κυρίως των αποριών των φοιτητών είτε για τις γραπτές εργασίες είτε 

για  το διδακτικό υλικό, αλλά βέβαια και για ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών λό-

γω άγχους. (.) Εγώ προσωπικά επικοινωνούσα περισσότερο με τον καθηγητή μου για 

την επίλυση αποριών μου στις γραπτές εργασίες» 

Ε: Ποιο μέσο επικοινωνίας προτειμάτε και γιατί; 

Φ7: «Εγώ χρησιμοποίησα το e-mail κυρίως , έτσι δεν υπήρχε ο περιορισμός του χρό-

νου. Είχα δηλαδή τη δυνατότητα να στείλω ακόμα και αργά το βράδυ το μήνυμα και ο 

καθηγητής να μου απαντήσει μόλις το δει . Κάποιες φορές (1-2 ανά γραπτή εργασία), 

επικοινώνησα και τηλεφωνικά με τον καθηγητή μου, τις προκαθορισμένες ώρες, αλλά 

δεν ήταν εύκολη η τηλεφωνική επικοινωνία συγκριτικά με το e-mail οπότε χρησιμοποί-

ησα αυτό. Τώρα όσο για τα υπόλοιπα μέσα προσωπικά δε χρησιμοποίησα κάποιο άλλο 

μέσο επικοινωνίας αν και θα ήθελα την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία» 

Ε: Ποιο το αντικείμενο της επικοινωνίας με τον καθηγητή; 

Φ7: «Κυρίως για να λύσω απορίες που αφορούσαν τις εργασίες μου» 
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Ε: Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η σύγχρονη μέθοδος επικοι-

νωνίας; 

Φ7:«Πιστεύω πως μέσω τηλεφλωνου ο φοιτητής μπορεί να έχει περισσότερη άνεση να 

εκφράσει στον καθηγητή τους προβληματισμούς του, τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετω-

πίζει στην εργασία που κάνει ή τσο διάβασμα Εγώ στη τρίτη μου εργασία, επειδή έπρεπε 

να προλάβω να τελειώσω πριν από τον προκαθορισμένο χρόνο που μας είχαν δώσει 

αναγκάστηκα να επικοινωνήσω πιο συχνά με τον καθηγητή μου για να ζητήσω διευκρι-

νήσεις και διορθώσεις. Είχα μία επιπλέον επικοινωνία πέρα από τις προκαθορισμένες 

ώρες μέσο τηλεφώνου περισσότερο για εμψύχωση την οποία χρειαζόμουν» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η ασύγχρονη μέθοδος επι-

κοινωνίας; 

Φ7:«(.) Με την ασύγχρονη επικοινωνία, κυρίως με το e-mail που είναι και το πιο δια-

δεδομένο κατά τη γνώμη μου, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επικοινωνούν 

οποιαδήποτε στιγμή με τον καθηγητή (.) Επίσης εγώ πιστεύω ότι με το e-mail δεν υπάρ-

χει περιορισμός στην ώρα και την ημέρα, όπως ισχύει με το τηλέφωνο και είναι λίγο πιο 

διαδεδομένο στα εξ αποστάσεως προγράμματα . Προσωπικά έστειλα αρκετά e-mail 

στον καθηγητή μου ιδιαίτερα στην εκπόνηση της 3ης εργασίας που έπρεπε να διαμορ-

φώσω σωστά τα ερευνητικά μου ερωτήματα. Έστειλα γύρω στα 7 με 8 e-mail» 

Ε: Θεωρείτε πως ο Καθηγητής – Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να εξα-

σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον φοιτητή; Αναφέρετε παράδειγ-

μα. 

Φ7: «[...] Καταφεύγει στην εισήγηση και τη συζήτηση […] κάποιες φορές χρησιμοποιεί 

το παίξιμο ρόλων και τις ομάδες εργασίας αλλά όχι σε ικανοποιητικό βαθμο. Δεν επι-

λύω τις απορίες μου πάντα και κάποιες φορές φεύγω από τις συναντήσεις μπερδεμένος. 

Θα προτιμούσα οι καθηγητές να εφαρμόζουν μεθόδους ομαδοσυνεργατικής μάθησης. 

[...]Βέβαια, ο καθηγητής μας προσπαθεί να υπαρχει αλληλεπίδραση μεταξύ μας  μεσω 

της πλατφόρμας, δημιουργώντας μικρές ασκήσεις για να κατανοήσουμε το αντικέμενο. 

Δηλαδή, ανέβασε στο forum μία εικόνα σχετική με την εκπαίδευση και ζητήθηκε σχο-

λιασμός και ανταλλαγή απόψεων από την πλευρά των φοιτητών. Υπήρχε συνεργασία 
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και γενικά μία παρότρυνση αλλά αυτό έχει να κάνει με την  προσωπικότητα του καθηγη-

τή ώστε να δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών» 

Ε: Σε ποιες μορφές ανατροφοδότησης θεωρείτε πως πρέπει να δίνεται περισσό-

τερη βαρύτητα στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. και γιατί; 

Φ7: «Νομίζω ότι σπουδαίο ρόλο παίζει η συζήτηση κυρίως για την προηγούμενη εργα-

σία, ώστε να γίνουν κατανοητά τα λάθη και να αναδειχθεί ο σωστός τρόπος, με τον ο-

ποίο έπρεπε να έχει γραφτεί η εργασία έτσι ώστε να μην επαναληφθούν και στο μέλλον. 

Αυτό πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει ως ένα βαθμό και στο τέλος στις τελικές εξετάσεις» 

Ε: Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή. Η ανατροφο-

δότηση που δέχεστε στις εργασίες σας θεωρείτε πως σας βοηθούν να προσαρμό-

σετε τη μελέτη σας ανάλογα με τις ανάγκες και αδυναμίες σας; 

Φ7: «(.) Όχι απόλυτα. Πολλές φορές η ανατροφοδότηση από τον καθηγητή μου με προ-

βληματίζει και με αγχώνει περισσότερο, παρά με βοηθάει. Σπάνια θα δω κάποιο θετικό 

σχόλιο ( )συνήθως είναι μία σειρά από αρνητικές παρατηρήσεις  που με αγχώνουν και 

με προβληματίζουν  παρά με βοηθάνε για να διορθώσω τα λάθη μου» 

8η Συνέντευξη 

Φύλλο: Άντρας 

Ηλικία: 41 έως 50 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος 

Προηγούμενες σπουδές: Έχω κάνει προπτυχιακές σπουδές στο ΑΕΠ  

Θεματικές ενότητες που έχετε παρακολουθήσει: Στο προπτυχιακό δώδεκα και τώρα 

στο μεταπτυχιακό που είμαι στη σχολή «Κοινωνικών Επιστημών»στο τμήμα «Τραπεζι-

κή» έχω παρακολουθήσει τις πρώτες δύο 

Συμμετοχή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξΑΕ:  Μόνο σπουδές στο Ε.Α.Π., όχι κάτι 

άλλο 

Ε: Θεωρείτε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με το Καθη-

γητή- Σύμβουλο είναι απαραίτητη και γιατί; 

1862

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Φ8: «Ναι θεωρώ ότι είναι απαραίτητη γιατί ο καθηγητής-σύμβουλος είναι εκείνος ο 

οποίος θα δώσει τις κατευθύνσεις στο φοιτητή ώστε να μπορέσει να φέρει σε πέρα τις 

θεματικές ενότητες που έχει επιλέξει» 

Ε: Ποιο μέσο επικοινωνίας επιλέγετε και γιατί; 

Φ8: «Κυρίως το e-mail γιατί νιώθω μία σιγουριά ότι θα το διαβάσει ο καθηγητής και 

θα μου απαντήσει ε (.)» 

Ε: Ποιο το αντικείμενο της επικοινωνίας με τον καθηγητή; 

Φ8: «Αντικείμενο επικοινωνίας είναι οι εργασίες, βασικά για να λύσω τις απορίες μου 

εντάξει κάποιες φορές επιζητώ και την εμψύχωση» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η σύγχρονη μέθοδος επικοι-

νωνίας; 

Φ8: «Αρχικά καλύπτω τις γνωστικές μου ανάγκες. Ως προς τις συναισθηματικές σίγου-

ρα κι εκεί συμβάλει γιατί ως ενήλικας έχω οικογένεια και λοιπά οπότε η ψυχολογική 

υποστήριξη του καθηγητή είναι κι αυτή συμαντική» 

Ε: Ποιες ανάγκες θεωρούν οι φοιτητές πως καλύπτει η ασύγχρονη μέθοδος επι-

κοινωνίας; 

Φ8: «Το e-mail ε (.) κατά την άποψή μου είναι ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας γιατί 

οποιαδήποτε στιγμή πολλοί από εμάς τους φοιτητές είτε ήμαστε σπίτι μας, στη δουλειά 

μας, έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την απάντηση του καθηγητή ανά πάσα στιγμή. 

Ενώ με το τηλέφωνο πρέπει να είναι κάποια συγκεκριμένη προγραμματισμένη ώρα που 

θα επικοινωνήσουμε» 

Ε: Θεωρείτε πως ο Καθηγητής – Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να εξα-

σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον φοιτητή; Αναφέρετε παράδειγ-

μα. 

Φ8: «(.) Ναι, νομίζω ότι οι καθηγητές έχουν καλή γνώση του αντικειμένου και χρησι-

μοποιούν σωστά την πλειοψηφία των τεχνικών στις Ο.Σ.Σ. Τουλάχιστον, σε ότι  θα 

μπορούσα να μιλήσω για τους δικούς μου καθηγητές. Χρησιμοποιούσαμε κυρίως τη συ-

ζήτηση αλλά και το παίξιμο ρόλων που πιστεύω είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί δίνουν 
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την δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τα λάθη τους και να ακού-

σουν νέες λύσεις ,διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο διαμόρφωσης, διατύπωσης είτε 

της εργασίες τις οποίες είχαν κάνει οι ίδιοι είτε άλλων φοιτητών και κάποιες απόψεις 

για το πώς θα διαμορφώσουν την επόμενη εργασία την οποία έχουν να κάνουν» 

Ε: Σε ποιες μορφές ανατροφοδότησης θεωρείτε πως πρέπει να δίνεται περισσό-

τερη βαρύτητα στη διάρκεια των Ο.Σ.Σ. και γιατί; 

Φ8: «(2) Σίγουρα η ανατροφοδότηση της προηγούμενης εργασίας είναι ένα πάρα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο για το φοιτητή, γιατί με την ανατροφοδότηση σίγουρα θα διαπιστώσει 

τις ελλείψεις του, τα σφάλματά του και θα μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα για την 

επόμενη εργασία» 

Ε: Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή. Η ανατροφο-

δότηση που δέχεστε στις εργασίες σας θεωρείτε πως σας βοηθούν να προσαρμό-

σετε τη μελέτη σας ανάλογα με τις ανάγκες και αδυναμίες σας; 

Φ8: «Θα έλεγα λίγο δύσκολη η απάντηση γιατί από τις συζητήσεις που πάντοτε κάνουμε 

μεταξύ μας οι φοιτητές δείχνει πως έχουμε πολλές ανάγκες προσωπικές. Λόγω αυξημέ-

νων υποχρεώσεων, οικονειακών και επαγγελματικών, δεν υπάρχει πολύς χρόνος για 

μελέτη. Γιατί όσο και να θέλει ας πούμε ένας φοιτητής να μελετήσει, υπάρχουν άλλα 

θέματα στη ζωή του που τον εμποδίζουν όσο καλή και να είναι η ανατροφοδότηση δεν 

έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να βγάλει εις πέρας τη μελέτη που χρειάζεται. Σίγουρα 

όμως βοηθά» 
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Επικοινωνία σχολείου και οικογένειας: Διαμορφωτικοί πυλώνες της σχολικής 
επίδοσης του παιδιού. 

Τσαβδάρη Αναστασία 
Εκπαιδευτικός, ΠΕ 60,MSc 

tsavdarian@gmail.com 

Περίληψη 

Το σχολείο και η οικογένεια είναι τα δύο κυριότερα μικροσυστήματα που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη του παιδιού. Αυτά τα υποσυστήματα επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον τους. Επομένως είναι αναπόφευκτη η γονεϊκή 
εμπλοκή στις σχολικές διαδικασίες και μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις ως προς 
τις  ωφέλειες που αποκομίζουν  οι μαθητές και οι άλλοι εμπλεκόμενοι (εκπαιδευτικοί, 
γονείς, ευρύτερη κοινωνία).Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της σημερινής κοινωνί-
ας ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, άρα είναι αναπόφευκτο 
να ενθαρρύνει και τη συμμετοχή των γονέων στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Εξάλλου η 
σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα αποκαλύπτει ότι τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την πρώιμη παιδική ηλικία, είναι εκείνα που εμπλέκουν τους γονείς 
στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους (Οδηγός νηπιαγωγού, 2006:49). 

Λέξεις –Κλειδιά: σχολείο - νηπιαγωγείο, οικογένεια, γονείς, παιδί, εκπαιδευτικός. 

Εισαγωγή 

Πλήθος μελετών και ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με το θέμα των σχέ-
σεων μεταξύ των γονέων και του σχολείου προκειμένου να διαπιστωθεί η σπουδαιό-
τητα και να αποδειχτεί η αναγκαιότητα καλής επικοινωνίας μεταξύ τους. Η οικογέ-
νεια και η εκπαίδευση είναι ίσως οι σημαντικότεροι θεσμοί που αναπτύχθηκαν στις 
κοινωνίες και συντελούν στην οργάνωση και στη διατήρηση αυτών. Οι γονείς από τη 
στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί αποτελούν πρότυπο για αυτό και ευθύνονται σε με-
γάλο βαθμό για τον χαρακτήρα που θα αποκτήσει, το ήθος του, τον τρόπο σκέψης, 
την προσωπικότητα που θα διαμορφώσει, τις αξίες και τις συνήθειές του. Αποτελούν 
τον πρωταρχικό φορέα της κοινωνικοποίησής του. Το σχολείο- νηπιαγωγείο από την 
άλλη πλευρά αποτελεί το θεμέλιο λίθο που έχει στόχο την πρόοδο , την ανάπτυξη και 
την καλύτερη ποιότητα ζωής του παιδιού. Σκοπός του είναι να συμβάλει στην ολό-
πλευρη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη του ατόμου. Έτσι η οικογένεια και το 
σχολείο είναι οι δύο πυλώνες, οι πιο σημαντικοί για το παιδί, για την  ανάπτυξη  και 
πρόοδό του. Τα τελευταία χρόνια τα ζητήματα αυτά έχουν απασχολήσει όλους τους 
αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης και συγκλίνουν στην άποψη που αφορά τη συνεργα-
σία και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Στην ερ-
γασία αυτή παρουσιάζονται οι θετικές συνέπειες από τη συνεργασία σχολείου- νη-
πιαγωγείου και οικογένειας αλλά και οι δυσκολίες και τα εμπόδια που ανακύπτουν 
από μία τέτοια επικοινωνία. Αναφέρεται ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών ως 
προς τη συνεργασία με τους γονείς καθώς με ποιο τρόπο οι γονείς και το σχολείο λει-
τουργούν ως παράγοντες που διαμορφώνουν την σχολική εξέλιξη του παιδιού.  
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Οι συνέπειες  από τη συνεργασία σχολείου – γονέων 

Οι γονείς και το σχολείο παίζουν εξέχοντα ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού και του 
ασκούν μεγάλη επιρροή. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η σχέση που ανα-
πτύσσουν οι γονείς με το σχολείο και η επαφή με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών 
τους συνδέονται με το βαθμό επιτυχίας του παιδιού στο σχολείο. Εν αντιθέσει δη-
μιουργούνται και αρνητικές συνέπειες γιατί κάθε εγχείρημα στην εφαρμογή του, ό-
πως η ενεργή συμμετοχή των γονέων στο σχολείο, συναντά εμπόδια και προβλήματα. 

Θετικές συνέπειες 

Συγκεκριμένα έρευνες (Epstein, 1984; Epstein, 1986) έχουν δείξει ότι όταν οι εκπαι-
δευτικοί δέχονται τους γονείς στην καθημερινή εκπαιδευτική τους πρακτική, αυτό 
αποτελεί κίνητρο για τους γονείς να συναναστρέφονται περισσότερο  με τα παιδιά 
τους στο σπίτι, να αισθάνονται πιο σίγουροι για τις ικανότητές τους να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους στο σχολείο και να αξιολογούν με θετική ματιά τους εκπαιδευτικούς. 

Η συνεργασία αυτή επηρεάζει θετικά και τους γονείς. Παρατηρείται αύξηση της ικα-
νοποίησης των γονέων όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών τους (Secada , 
1989). Αυτό γίνεται γιατί οι γονείς με την ενεργή τους συμμετοχή μέσα στην τάξη 
έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα παιδιά τους να συναναστρέφονται με τους 
συνομηλίκους, να πετυχαίνουν και να αποτυχαίνουν πράγματα, να προσπαθούν, να 
αγωνίζονται. Αποκτούν μία διαφορετική εικόνα για την προσωπικότητα, τις ικανότη-
τες και τις αδυναμίες των παιδιών τους. Μαθαίνουν κάποιες τεχνικές καλύτερης επι-
κοινωνίας με τα παιδιά τους στο σπίτι και αντιμετώπισης προβλημάτων (Ψάλτη & 
Γαβριηλίδου, 1995:73-75). Παράλληλα βιώνουν τα καθημερινά προβλήματα που α-
ντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και αισθάνονται την απογοήτευση που προκαλεί η 
αποτυχία ενός εκπαιδευτικού πλάνου (Johnston & Slotnik, 1985). 

Η Green το 2008 πραγματοποίησε έρευνα με ερωτηματολόγια στη δυάδα παιδιού – 
γονέα και κατέληξε ότι όσο πιο ενεργητικοί είναι οι γονείς στην εκπαίδευση των παι-
διών (να βοηθούν τα παιδιά στο σπίτι) τόσο καλύτερες είναι οι επιδόσεις των παι-
διών. Οι μαθητές δε βλέποντας την ενεργητική εμπλοκή των γονέων αποζητούν την 
βοήθειά τους στην εκπαίδευση. Οι γονείς το κάνουν γιατί προσδοκούν την καλύτερη 
εκπαιδευτική πορεία των παιδιών. Ο Nyarko το 2007 σε έρευνα που πραγματοποίησε 
αποδείχθηκε ότι οι γονείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών στο σπίτι 
βελτιώνουν την επίδοση των παιδιών και γενικότερα την καλή εκπαιδευτική τους πο-
ρεία και εξέλιξη. Η συνεργασία σχολείου – γονέων έχει θετικές επιδράσεις και στις 
επιδόσεις των μαθητών, όπως υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση, μείωση των απου-
σιών, αύξηση των κινήτρων για μάθηση, θετική στάση και συμπεριφορά των μαθη-
τών, ετοιμότητα των μαθητών για την προετοιμασία των μαθημάτων τους και υψηλό-
τεροι ακαδημαϊκοί στόχοι ( Ψάλτη & Γαβριηλίδου, 1995 : 74). 

Με τη συνεργασία γονέων και σχολείου οι σχέσεις μεταξύ τους βελτιώνονται, το εκ-
παιδευτικό περιβάλλον εμπλουτίζεται και αποκτά ποικιλία, καθώς οι γονείς φέρνουν 
στο σχολείο τις δικές τους εμπειρίες, νέες ιδέες, ενδιαφέροντα, γνώσεις, ταλέντα και 
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κουλτούρα. Με όλα αυτά εμπλουτίζουν το ημερήσιο πρόγραμμα, κάνοντάς το πιο 
ενδιαφέρον και δίνουν μία διαφορετική εναλλακτική στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Ιδιαίτερα η συνεργασία αυτή μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική στην κατεύθυνση 
της έγκαιρης  ανίχνευσης,  διερεύνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία 
μπορεί να συνδέονται είτε με τη μάθηση, είτε με τη συμπεριφορά του παιδιού. Είναι 
εφικτό να αποφασίσουν από κοινού γονείς και σχολείο για την τακτική αντιμετώπι-
σης που θα εφαρμοστεί. Συνεπώς θα θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στήριξης 
του παιδιού στο σχολείο και στο σπίτι για να υπάρχει μία συνέχεια στα δύο περιβάλ-
λοντα μάθησης του παιδιού. 

Σημαντικό ρόλο διαμορφώνει η συνεργασία μεταξύ σχολείου και γονέων όταν η οι-
κογένεια είναι « διαφορετική», όπως μονογονεϊκή, οικογένεια διαφορετικής πολιτι-
στικής ομάδας, οικογένεια που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας ή όποια 
άλλη οικογένεια που ξεφεύγει του συνηθισμένου. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δια-
τηρούν τακτική επικοινωνία με τις οικογένειες αυτές, να κατανοούν τις ιδιαιτερότη-
τές  τους και να προσπαθούν να δίνουν λύσεις. 

Δυσκολίες και εμπόδια 

 Η ενεργή συμμετοχή των γονέων στο σχολείο μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προ-
βλήματα τα οποία προέρχονται από τους ίδιους τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευ-
τικούς. Οι γονείς αδιαφορούν σε αρκετές περιπτώσεις ή αντιδρούν αρνητικά σε ο-
ποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από το σχολείο για την καλυτέρευση της συνεργασί-
ας με αυτούς. Η αιτιολογία της αρνητικής συμπεριφοράς ποικίλλει. Οφείλεται σε 
προσωπικές αρνητικές εμπειρίες από την επαφή τους με το σχολείο και τους εκπαι-
δευτικούς των δικών τους σχολικών χρόνων. Επίσης η έλλειψη γνώσεων και ικανο-
τήτων είναι ένα αίτιο που δεν επιτρέπει στους γονείς να εμπλακούν στα σχολικά 
δρώμενα γιατί θεωρούν ότι είναι θέμα  των ειδικών, και αυτοί δεν έχουν την ικανότη-
τα να επιφέρουν αλλαγές στο σχολείο. Η έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας κάνει τους 
γονείς να μην ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για συνεργασία (Greenwood & 
Hickman, 1991). Κυρίως δυσκολεύονται να επωμιστούν επιπλέον ευθύνες στο πρό-
γραμμά τους το οποίο είναι ήδη επιφορτισμένο.  

Πολλά προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν και οι εκπαιδευτικοί. Από την πλευ-
ρά τους θεωρούν την ενεργή συμμετοχή των γονέων ως απειλή γιατί επεμβαίνουν στο 
χώρο εργασίας τους που τον θεωρούν δικό τους. Κάποιοι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 
ότι ελέγχονται από τους γονείς με την παρουσία τους, δεν βοηθιούνται και δυσκο-
λεύονται στο έργο τους. Εξαιτίας των διαφορετικών απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών 
και γονέων μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα ως προς τις καθημερινές σχολικές 
δραστηριότητες. Έχει παρατηρηθεί ότι ενώ πολλές φορές οι γονείς ανταποκρίνονται 
με ενθουσιασμό στην πρόκληση του σχολείου για συνεργασία, η επιτυχία και η απο-
τελεσματικότητά της εξαρτάται κυρίως από την προσωπικότητα και την ευαισθησία 
του εκπαιδευτικού (Epstein, 1986). 
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Παρουσιάζονται και κάποια θεσμικά προβλήματα μεταξύ των γονέων και των  εκ-
παιδευτικών όπως: το πώς θα μοιραστεί η εξουσία στη λήψη των αποφάσεων,  ποιοι 
θα αναλάβουν την εκπαίδευση γονέων και εκπαιδευτικών, κ.ά. Συχνά οι προσδοκίες 
των γονέων για συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καλλιεργούνται, χωρίς 
να πραγματοποιούνται οι θεσμικές αλλαγές που θα την κατοχυρώσουν. Άλλες φορές 
πραγματοποιούνται οι θεσμικές αλλαγές χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση 
των γονέων και του σχολείου (Ψάλτη - Γαβριηλίδου, 1996: 75) 

Η στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη συνεργασία με τους γονείς 

H συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς θεωρείται σήμερα απαραίτητη 
και αναπόφευκτη. Οικογένεια και σχολείο οφείλουν να συνεργαστούν με τέτοιο τρό-
πο ώστε το παιδί να αισθάνεται την επαφή. Αν το παιδί βρεθεί μέσα σε ανθρώπους 
που διαφωνούν δεν θα μπορέσει να βρει την ισορροπία του. Εξάλλου για την εκπλή-
ρωση των αναμενόμενων μακροπρόθεσμων στόχων του ΔΕΠΠΣ λαμβάνονται σοβα-
ρά υπόψη οι προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους. Φαίνεται ότι η κοινωνία γε-
νικότερα και οι προσδοκίες των γονέων ειδικότερα λειτουργούν ρυθμιστικά στο σχε-
διασμό και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έρευνα απέδειξε ότι οι 
προσδοκίες των γονέων, τα κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς που παρέχουν στα 
παιδιά, η αντίφαση ανάμεσα στα τεκταινόμενα του σχολείου και της οικογένειας κα-
θώς και η υποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου επηρεάζουν περισσότερο από 70% τον 
εκπαιδευτικό στην εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου (Πυργιωτάκης, 2000 
:70). 

Οι πρώτες προσπάθειες συνεργασίας αντιμετωπίζονταν με δυσπιστία τόσο από τους 
εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς. Αυτό οφειλόταν στο διαχωρισμό των ρόλων 
της οικογένειας και του σχολείου. Πολλοί εκπαιδευτικοί ενώ συνεργάζονται με τους 
γονείς, αποφεύγουν να αποδεχτούν κάποια ενεργητική συμμετοχή τους γιατί:  

• είτε φοβούνται ότι θα χάσουν την ελευθερία τους 
• πιστεύουν ότι θα επηρεαστεί το επαγγελματικό τους προφίλ με την έννοια ότι 

στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπλέκονται άτομα που δεν έχουν κατάλληλη 
εκπαίδευση 

• είτε ότι θα αλλάξει ο ρόλος τους 
• δεν έχουν διάθεση για τέτοιου είδους συνεργασία 
• δεν αφιερώνουν χρόνο 
• θεωρούν ότι και οι γονείς δεν επιθυμούν την συνεργασία και δεν εκφράζουν 

καμία διάθεση για αυτήν. 

Συνήθως οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους γονείς μόνο σε περιπτώσεις που τις 
αξιολογούν ως  επιθυμητές. Θα ήταν επιθυμητό αν οι εκπαιδευτικοί αποδέχονταν τις 
απόψεις των γονέων σχετικά με την αγωγή των παιδιών τους γιατί με τον τρόπο αυτό 
θα μάζευαν χρήσιμα στοιχεία για την εργασία τους.  Είναι απαραίτητο ως εκπαιδευ-
τικοί να προβληματιστούμε «για το πώς θα συνεργαστούμε με τους γονείς, έτσι ώστε 
να εκτιμήσουν τις προσπάθειες των παιδιών τους, να τα υποστηρίξουν καθώς μαθαί-
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νουν, και να καταλάβουν με ποιο τρόπο προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε στο σχολεί-
ο» (Dombey Henrietta  & Meek Margaret, 1995: 74). 

Σήμερα στον ελληνικό παιδαγωγικό ορίζοντα παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί δι-
στάζουν να δεχτούν γονείς μέσα στην τάξη και αν οι γονείς επιμένουν, αυτό γίνεται 
με προγραμματισμένη επίσκεψη. Ακόμη και στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα 
προβλήματα προσαρμογής των παιδιών σε αρκετές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί, τα 
διευθετούν μόνοι τους λόγω εμπειρίας. Συνήθως υπάρχει καθημερινή επικοινωνία 
μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώ-
ρησης των παιδιών- νηπίων, οι εκπαιδευτικοί  συζητούν για λίγα λεπτά με τους γονείς 
για διάφορα θέματα που τους απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Τελευταία οι γονείς επιθυμούν να γνωρίσουν πως εργάζονται τα παιδιά τους και να 
τα βοηθήσουν με τη σειρά τους. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο να συγκλίνουν οι α-
πόψεις των δύο πλευρών. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σέβονται τους γο-
νείς των μαθητών τους που είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών και να δημιουργή-
σουν εκείνες τις προϋποθέσεις για γόνιμες συναλλαγές. Να δείξουν κατανόηση, υπο-
μονή, ενδιαφέρον και μεράκι από το πιο μικρό και ασήμαντο, μέχρι το πιο σημαντικό 
και ιδιαίτερο θέμα που απασχολεί τους γονείς. Οι γονείς από «επισκέπτες του φράχτη 
του σχολείου» θα πρέπει να μεταβληθούν σε ενεργά πρόσωπα της σχολικής ζωής, η 
οποία απ’ αυτή τη συνεργασία γίνεται δυναμική και πολυδιάστατη ( Χρυσαφίδης, 
2000 : 78). 

Σχετικές μελέτες για την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη συμμετοχή 
των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία βασίζονται στους παρακάτω λόγους: 

• έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους γονείς 
• αλλαγή στη συμπεριφορά των μαθητών εξαιτίας της παρουσίας του γονέα 
• διάθεση για κριτική από τους γονείς 
• αδυναμία των γονέων να αντιληφθούν τους σκοπούς της αγωγής 

Πολλοί εκπαιδευτικοί επικρίνουν την εθελοντική προσφορά των γονέων (σε θέματα 
οργάνωσης, εξοπλισμού, κ.ά.) υποστηρίζοντας ότι το κάνουν για να βρίσκονται κο-
ντά στα παιδιά τους και να παρακολουθούν τι γίνεται και να μπορούν να υιοθετούν 
τις δικές τους απόψεις στο σχολείο. Η αντιμετώπιση του γονέα από τον εκπαιδευτικό  
θα πρέπει να είναι ισότιμη και ειλικρινής και όχι επικριτική, γιατί είναι πολύ ευαί-
σθητοι με ότι συμβαίνει στα παιδιά τους. Είναι διαθέσιμοι να αναλάβουν οποιαδήπο-
τε πρωτοβουλία για το καλό των παιδιών και του σχολείου. Η ειλικρίνεια μεταξύ 
τους βοηθά στην εξάλειψη αρνητικών τάσεων. Ο γονέας αντιλαμβάνεται το έργο του 
εκπαιδευτικού και εκτιμά τις ικανότητές του και τις προσπάθειες που καταβάλλει. 
Αλλά και ο εκπαιδευτικός εκτιμά τις ενέργειες του γονέα, είναι δεκτικός και ανοι-
χτός. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού με την εκπαίδευση που πήρε στα χρόνια των σπουδών 
του, την αντικειμενική του στάση και γενικά το επαγγελματικό του status απαιτεί να 
έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Να γνωρίζει ότι ο πιο δραστήριος εκπαιδευτικός 
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και ο πιο συνεργάσιμος μπορεί να δεχτεί κάποτε αρνητική κριτική από ορισμένους 
γονείς. «Η μακρόχρονη εμπειρία μας στα νηπιαγωγεία έχει αποδείξει ότι πάντα θα υ-
πάρχουν γονείς που δεν θα είναι ευχαριστημένοι και γίνονται μερικές φορές αγενείς, 
εκφράζοντας αβάσιμες αμφισβητήσεις και υπεραπλουστεύσεις, θέλοντας έτσι να παρο-
πλίσουν το επιστημονικό έργο των παιδαγωγών» ( Λαλούμη- Βιδάλη, 2008: 114). Αυ-
τοί όμως αποτελούν τη μειοψηφία και γι’ αυτό θα πρέπει να γκρεμιστούν οι τοίχοι 
του παραδοσιακού σχολείου και να δοθεί ευκαιρία στους γονείς να δραστηριοποιη-
θούν στη ζωή του σχολείου. 

Οι γονείς και το σχολείο ως παράγοντες που διαμορφώνουν τη σχολική εξέλιξη 
του παιδιού. 

Η οικογένεια και το σχολείο θεωρούνται γενικότερα οι δύο πιο σημαντικοί παράγο-
ντες αγωγής οι οποίοι δεν ενεργούν ανεξάρτητα μόνο ο ένας από τον άλλο αλλά και 
σε στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο υ-
πάρχει μία ουσιαστική περιχωρητικότητα. Η αγωγή που παρέχεται στο σχολείο  θα 
πρέπει να βρει στοιχεία που θα τη  βοηθήσουν  να συντελέσει στην ανάπτυξη του 
παιδιού. Τα στοιχεία αυτά τα προσφέρει το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο εμφα-
νίζεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Η οικογενειακή ζωή αποτελεί 
την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία το παιδί αναπτύσσεται και αποκτά όχι μόνο γνώ-
σεις, αλλά συνήθειες και χαρακτήρα (Αραβανή, 1979 : 41). Οι σχέσεις που δημιουρ-
γούν μεταξύ τους το σχολείο και η οικογένεια δεν είναι μόνο περίπλοκες αλλά και 
άνισες στο βαθμό επίδρασης που ασκούν. Κυρίως ο ρόλος της οικογένειας είναι ευ-
ρύτερος και σημαντικότερος γιατί η επίδρασή της στην ψυχολογική διαμόρφωση του 
παιδιού είναι μεγαλύτερη και η παιδαγωγική λειτουργία της είναι διαρκέστερη 
(Μπέλλα, 1985: 165). Είναι αποδεδειγμένη η θέση ότι η απόκτηση εφοδίων για την 
αγωγή και την κοινωνικοποίηση του παιδιού γίνεται μέσα στην οικογένεια της οποίας 
τα κενά αδυνατεί να τα καλύψει το σχολείο. « Σύμφωνα με τον  Douglas (1968, σ. 
XV, 39κ.ε.) για την κατανομή των κοινωνικών ευκαιριών διαμορφωτικός παράγοντας 
παραμένει περισσότερο η οικογένεια και λιγότερο το σχολείο, το οποίο κυρίως σταθε-
ροποιεί παρά αλλάζει τις ήδη διαμορφωμένες από την οικογένεια καταβολές του παι-
διού» ( Καστανίδου, 2004 : 80). Ισχύει η άποψη ότι για την προσαρμογή το παιδί 
διαμορφώνει στάσεις, αξίες, πρότυπα συμπεριφοράς και απόψεις, μέσα από διαδικα-
σίες μάθησης που συντελούνται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Το παιδί αποκτά το ρόλο του μαθητή ερχόμενο στο σχολείο και εν συνεχεία η καθη-
μερινότητα της οικογένειας και οι σχέσεις γονέων και παιδιών διαμορφώνονται σε 
συνάρτηση με το σχολείο. Οι γονικοί ρόλοι αλλάζουν και κυρίως η μητέρα αναλαμ-
βάνει τη σχολική φροντίδα του παιδιού. Οι επιδόσεις στο σχολείο σηματοδοτούν το 
μεγαλύτερο πρόβλημα στη σχέση γονέων και παιδιών. Η Κατάκη αναφέρει ότι το 
σχολείο ανήκει στο σχέδιο ζωής της ελληνικής οικογένειας και η ίδια βοηθάει τα 
παιδιά στα μαθήματα ή παίρνει ειδικούς. Η επίβλεψη της μελέτης είναι η πιο σημα-
ντική ασχολία της μητέρας ενώ η σχολική επίδοση αποτελεί σημείο τριβής στις σχέ-
σεις γονέων – παιδιών (Κατάκη, 1984 : 65). «Μέσα από την επιτυχία των παιδιών οι 
γονείς αναζητούν να τραφούν ψυχολογικά. Ο τεχνητός αυτός κοινός στόχος έχει γίνει 

1870

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



προϋπόθεση για την ψυχολογική επιβίωση των μελών της οικογένειας. Ενώ οι γονείς 
αγωνιούν, προσπαθούν και θυσιάζονται για να γίνουν τα παιδιά τους χρήσιμοι άνθρω-
ποι στην κοινωνία, χωρίς αυτοί να διεκδικούν το παραμικρό για τον εαυτό τους, στην 
πραγματικότητα ζουν μέσα απ’ αυτό» (Κατάκη, 1984 : 64). Όσο σημαντικότερη είναι 
για τους γονείς η σχολική επιτυχία των παιδιών τους,  τόσο μεγαλύτερη αρνητική 
στάση εκφράζουν τα παιδιά για το σχολείο και φόβο για την επίδοση που θα παρου-
σιάσουν.  

Όταν οι γονείς υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, αυτό τα βοηθάει στην 
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοαντίληψή τους και συντελεί στην αύξηση της 
σχολικής τους επίδοσης (Φλουρής,1989 : 86). Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και 
η στάση τους απέναντι στο σχολείο επηρεάζει τη σχολική επίδοση των παιδιών πε-
ρισσότερο από την οικονομική τους κατάσταση ( Majoribanks, 1994, Perkun/ 
Helmke 1991, αναφ. από Καστανίδου, 2004: 82). Η προπαρασκευή του παιδιού από 
την οικογένειά του αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται στο σχολείο. Ο 
τρόπος αυτός προσαρμογής του σε διάφορα άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα, εξαρτά-
ται από τη μάθηση που δέχτηκε στα πλαίσια της οικογένειας και από τη ποιότητα που 
είχαν οι σχέσεις του με τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα του οικογενειακού πλαισί-
ου. Η ήδη διαμορφωμένη αυτοαντίληψη του παιδιού ενισχύεται θετικά ή αρνητικά 
από τις επαφές του στο σχολικό περιβάλλον. Η σχολική πρακτική επηρεάζει την 
προσαρμογή του σε νέες καταστάσεις και το οδηγεί είτε σε επιτυχίες, είτε σε αποτυ-
χίες. 

Στο παραδοσιακό ελληνικό σχολείο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότη-
τας κάθε ατόμου οφείλουν να προσαρμοστούν με τα τυπικά χαρακτηριστικά του μα-
θητή, έτσι ώστε το παιδί να ανταποκρίνεται στις αναμενόμενες προσδοκίες στο ρόλο 
του μαθητή. Η προσαρμογή του μαθητή στις απαιτήσεις του σχολείου συμβάλλει κα-
θοριστικά στην μετέπειτα εξέλιξή του  (Κωνσταντίνου, 2001: 19). 

Το μέλλον της σχέσης οικογένειας –σχολείου 

Εκπαιδευτικοί και γονείς είναι οι σημαντικοί ενήλικοι της ζωής του παιδιού και ο κα-
θένας συνεισφέρει στη συνεργασία αυτή.  Όπως υποστηρίζει ο Bloom (1981) η κάθε 
οικογένεια έχει το δικό της «αναλυτικό πρόγραμμα» και το στυλ διδασκαλίας , το ο-
ποίο οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους ,αλλά και οι γονείς οφεί-
λουν από την πλευρά τους να υποστηρίζουν στο σπίτι τις επιδιώξεις του σχολείου.  

Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι πιο σημαντική 
στην προσχολική αγωγή από τα υπόλοιπα χρόνια της εκπαίδευσης γιατί οι ανάγκες 
των παιδιών  αυτής της ηλικίας είναι στενά συνυφασμένες με τις ανάγκες των γονέ-
ων. Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Δοδοντσάκη (2001), αξίζει να α-
ναφερθεί ότι οι γονείς σε ποσοστό (90,7%) δήλωσαν ότι επισκέπτονται το σχολείο 1-
3 φορές το χρόνο και κάποιοι αρκετά συχνότερα. Όμως το αξιοσημείωτο είναι ότι η 
συχνότητα των επισκέψεων μεγαλώνει σε σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, δηλαδή 
όσο μικρότερη η βαθμίδα τόσο συχνότερη επαφή διατηρούν οι γονείς με το σχολείο. 
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Αυτό συμβαίνει γιατί τα μικρά παιδιά δυσκολεύονται στην προσαρμογή του νέου πε-
ριβάλλοντος και  είναι περισσότερο εξαρτημένα από τους γονείς τους. 

Η εμπλοκή των γονέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα που επικρατεί στο 
νηπιαγωγείο απέναντι στους γονείς , το οποίο δημιουργεί κυρίως η στάση της νηπια-
γωγού στο ζήτημα αυτό. Ο Urie Bronfenbrenner αναφέρεται στην σπουδαιότητα της 
προσχολικής εκπαίδευσης και στο ρόλο της νηπιαγωγού ως πρότυπο. Μεταξύ άλλων 
υποστηρίζει: « Όχι μόνο θα πρέπει να χρησιμεύει σαν πρότυπο η ίδια, αλλά και να εί-
ναι υπεύθυνη για την οργάνωση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων και των άλλων 
ατόμων, που βρίσκονται κοντά στα παιδιά, μέσα στην τάξη και έξω απ’ αυτή….. Θα  
πρέπει η νηπιαγωγός να ξέρει να στρατολογεί άτομα και ομάδες έξω από το σχολείο, 
πρόσωπα που μπορούν να συμπληρώσουν τη διαδικασία της εκπαίδευσης  » ( Βαληνάκη, 

1977, τόμ. 2ος :321).     

Σύμφωνα με τον Γεωργίου (2000), τα σχολεία ακόμα και σήμερα εμφανίζουν μία τάση «ε-

σωστρέφειας». Η αμυντική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην συμμετοχή των γονέ-

ων με ουσιαστικό τρόπο στα εκπαιδευτικά δρώμενα, οδηγεί το σχολείο σε απομόνωση και 

άγνωστο το έργο του εκπαιδευτικού. Θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να ανοίξουν κανάλια 

επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και κοινωνίας και προτείνει να εφαρμοστούν προγράμματα 

για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Εξάλλου και τα σύγχρονα ανα-

λυτικά προγράμματα τονίζουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας αυτής και είναι παρήγο-

ρο το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συντελούν με διά-

φορους τρόπους στην ανάπτυξη των σχέσεων.  

Συμπεράσματα 

Στην ελληνική πραγματικότητα η συνεργασία των γονέων έχει τυπικό χαρακτήρα και 
γίνεται κυρίως με τα θεσμοθετημένα όργανα (Γκλιάου – Χριστοδούλου,2005). Σήμε-
ρα αν και εφαρμόζονται αρκετά προγράμματα επικοινωνίας σχολείου και οικογέ-
νειας, αντιμετωπίζεται η συνεργασία με καχυποψία τόσο από την πλευρά των εκπαι-
δευτικών, όσο και από την πλευρά των γονέων, παρότι και οι δύο πλευρές σε σχετι-
κές έρευνες επιθυμούν τη μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία και καταβάλλουν 
φιλότιμες προσπάθειες. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες εργάζονται προς την κατεύ-
θυνση να βελτιώσουν το κλίμα των δύο πλευρών. Στην προσχολική αγωγή η ανάγκη 
για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων είναι επιβεβλη-
μένη γιατί το παιδί της ηλικίας αυτής θέλει να αισθάνεται και τους δύο πυλώνες σχο-
λείο- νηπιαγωγείο και οικογένεια κοντά του. Οι σχέσεις επικοινωνίας γονέων και 
σχολείου βελτιώνονται με τη συνεχή συνεργασία. Έτσι το  εκπαιδευτικό περιβάλλον 
εμπλουτίζεται και αποκτά ποικιλία καθώς οι γονείς μεταφέρουν στο σχολείο τις δικές 
τους εμπειρίες, ενδιαφέροντα, γνώσεις, νέες ιδέες και διαφορετική κουλτούρα. Αλλά 
και οι γονείς νιώθουν ικανοποίηση ότι συνεισφέρουν στα παιδιά τους και στη λει-
τουργία του σχολείου. 
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Επίλυση Προβλήματος: Μια δεξιότητα ζωής με εφαρμογές στη Διδασκαλία, τη 
Μάθηση, τη Συμβουλευτική και τη Ψυχοθεραπεία 

Δαβράζος Γρηγόριος 
gregory.davrazos@gmail.com 

 

Περίληψη 

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί συνοπτικά η επίλυση 
προβλήματος ως δεξιότητα ζωής η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί σε δυο πλαίσια το 
μαθησιακό στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης και το συμβουλευτικό /ψυχοθερα-
πευτικό.  Στα πλαίσια της παρουσίασης θα αναδειχθούν οι ομοιότητες της διαδικασίας 
στα δυο πλαίσια καθώς και των ρόλων του εκπαιδευτικού και του συμβούλου/ψυχοθε-
ραπευτή που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο στα πλαίσια των διδακτικών τους 
και θεραπευτικών τεχνικών αντίστοιχα. 

Λέξεις - Kλειδιά: Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος, Θεραπεία μέσω Επίλυσης 
Προβλήματος Δεξιότητα Ζωής 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη κοινωνία την ολοένα και πιο πολύπλοκη, η καλλιέργεια δεξιοτήτων επί-
λυσης προβλήματος, κρίνεται πιο επιβεβλημένη από πότε. Οι σύγχρονες θεωρίες μά-
θησης (επικοδομισμός, κοινωνικός επικοδομισμός) αναδεικνύουν επίσης την επίλυση 
προβλήματος και την τοποθετούν στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Η επί-
λυση προβλήματος δεν φαίνεται να είναι μόνο αναγκαία για την οικοδόμηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων στο χώρο του γνωστικού αντικειμένου αλλά φαίνεται να αποτελεί μια 
χρήσιμη δεξιότητα για τη σταδιοδρομία του αυριανού πολίτη όπως αποτυπώνεται στα 
επίσημα κείμενα διεθνών οργανισμών (Dede, 2009). Η αξία της όμως φαίνεται να μην 
σταματά στη εκπαιδευτική πράξη ή στην επαγγελματική εξέλιξη του αυριανού πολίτη 
αλλά να αγκαλιάζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου. Για αυτό το λόγο έχει 
αξιοποιηθεί στη συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία και αποτελεί μια θεραπευτική τεχνική 
που ανήκει στην κατηγορία των γνωσιακών συμπεριφοριστικών θεραπευτικών προ-
σεγγίσεων (Nezu, Nezu & D’ Zurilla, 2009). 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε τόσο την διδακτική τεχνική Μάθηση μέσω 
Επίλυσης Προβλήματος όσο και τη ψυχοθεραπευτική τεχνική Θεραπεία μέσω Επίλυ-
σης Προβλήματος και θα αναδείξουμε τα κοινά σημεία των δυο αυτών προσεγγίσεων 
και όσον αφορά τη διαδικασία αλλά και όσον αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού/ψυχο-
θεραπευτή αντίστοιχα. 

Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος 

Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση είναι μια μαθητό-κεντρική διδασκαλία που κι-
νητοποιεί του μαθητές να διεξάγουν έρευνα να συνδυάσουν θεωρία και πράξη και να 
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εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες για την εύρεση εφικτής λύσης σε δοσμένο πρό-
βλημα (Savery, 2006). Αν και οι ιδέες της έχουν αφετηρία το έργο του Dewy  φαίνεται 
να έλκει την καταγωγή της από την ιατρική εκπαίδευση και ξεκίνησε σαν εναλλακτική 
προσέγγιση διδασκαλίας απέναντι στην «παραδοσιακή» μέθοδο της διάλεξης με στόχο 
να εφοδιάσει τους αυριανούς γιατρούς με γνώσεις και δεξιότητες σχετιζόμενες με την 
κλινική εφαρμογή. Η μέθοδος Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος (ΜΕΠ), στη συ-
νέχεια, επεκτάθηκε σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνά-
σιο, Λύκειο Γενικό και Επαγγελματικό) και σε άλλες πανεπιστημιακές σχολές εκτός 
των επιστημών υγείας από όπου ξεκίνησε όπως Τμήματα Μηχανικών, Τμήματα Οικο-
νομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Savery, 2006). 

Η ΜΕΠ δεν θα πρέπει να συγχέεται με την μάθηση μέσω διερευνήσης (inquiry-based 
learning), με την μάθηση μέσω ερευνητικών εργασιών (project-based learning) ή με 
την μάθηση μέσω επίλυσης δομημένων προβλημάτων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 
αρκετές ομοιότητες εντούτοις υπάρχουν και διαφορές στις συγκεκριμένες προσεγγίσεις 
οι οποίες αναλύονται από τον Savery (2006). Ο Hmelo-Silver (2004) εντοπίζει ότι κύ-
ρια διαφορά μεταξύ ΜΕΠ, αγκυροβολημένης διδασκαλίας (anchored instruction) και 
μάθησης μέσω ερευνητικών εργασιών είναι η έμφαση στην αυτό-καθοδηγούμενη μά-
θηση που δίνει η ΜΕΠ. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι περισσότερες έρευνες έχουν 
διεξαχθεί από όσο γνωρίζουμε στο χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης ενώ διεξάγονται 
έρευνες και στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παράλληλα με την εφαρ-
μογή της μεθόδου (Torp & Sage, 2002). 

Στόχοι της Μάθησης μέσω Επίλυσης Προβλήματος 

Οι βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης είναι (Hmelo-Silver, 
2004): 

1. Να οικοδομούν οι μαθητές γνώσεις από πολλαπλά πεδία (έκταση γνώσης) τις 
οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν σε διαφορετικές περιστάσεις (ευελιξία γνώ-
σης). 

2.  Να αναπτύξουν αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβλήματος (π.χ. δε-
ξιότητες συλλογισμού, μεταγνωστικές δεξιότητες ) 

3. Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτό-κατευθυνόμενης και δια βίου μάθησης. 
4. Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας (π.χ. επικοινωνιακές 

δεξιότητες). 
5. Να αποκτήσουν εσωτερική κινητοποίηση για μάθηση. 

Χαρακτηριστικά της Μάθησης μέσω Επίλυσης Προβλήματος 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την διδακτική τεχνική σαν ΜΕΠ θεω-
ρούνται ότι είναι (Savery, 2006): 

1. Οι μαθητές έχουν ευθύνη για την μάθηση τους. Καθοδηγούν και ρυθμίζουν την 
μάθηση τους από μόνοι τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διευκολυντικός 
και υποστηρικτικός της όλης διαδικασίας. 
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2. Τα προβλήματα στην συγκεκριμένη τεχνική προσομοιώνουν προβλήματα του 
πραγματικού κόσμου, θεωρούνται ανεπαρκώς δομημένα (ill structured) και ε-
πιτρέπουν την ελεύθερη έρευνα. 

3.  Η μάθηση θα πρέπει να συνδυάζει έννοιες, μεθόδους από διαφορετικά επιστη-
μονικά πεδία (διεπιστημονική). 

4. Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητη. 
5. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να διαμοιράζεται με την ομάδα τις γνώσεις που απέ-

κτησε και πως αυτές μπορούν να επιδράσουν στην επίλυση του προβλήματος. 
6. Είναι βασικό να γίνεται στο τέλος μια ανάλυση και μια συζήτηση του περιεχο-

μένου της μάθησης (έννοιες, αρχές, μέθοδοι) που αποκόμισε ο κάθε μαθητής  
7. Η αυτό-αξιολόγηση και η ομότιμη αξιολόγηση θα πρέπει να διεξάγονται στο 

τέλος κάθε προβλήματος και στο τέλος της θεματικής ενότητας. 
8. Οι δραστηριότητες που διεξάγονται στην επίλυση προβλήματος θα πρέπει να 

συνδέονται και να έχουν αξία και στον πραγματικό κόσμο.  
9. Η αξιολόγηση των μαθητών θα πρέπει να αξιολογεί τους στόχους της μάθησης 

μέσω επίλυσης προβλήματος. Δηλαδή τόσο γνωστικοί στόχοι όσο και διαδικα-
στικοί 

Η διαδικασία της Μάθησης μέσω Επίλυσης Προβλήματος 

Το περίγραμμα βημάτων της ΜΕΠ για μια διδακτική ενότητα σύμφωνα με τους Torp 
& Sage (2002) είναι: 

1. Προετοιμασία των μαθητών από τον εκπαιδευτικό για το πρόβλημα και την 
διαδικασία επίλυσης που θα ακολουθηθεί1.  

2. Παρουσίαση του προβλήματος. Η παρουσίαση του προβλήματος μπορεί να γί-
νει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους (π.χ. προβολή βίντεο, άρθρο εφημερί-
δας)  

3. Αναγνώριση πρότερων γνώσεων, ελλείμματος γνώσεων. Παραγωγή Ιδεών. 
4. Ορισμός του προβλήματος. Αναγνώριση συνθηκών, περιορισμών του προβλή-

ματος. 
5. Συλλογή και διαμοιρασμός πληροφοριών που αφορούν το πρόβλημα. 
6. Παραγωγή πιθανών λύσεων για το πρόβλημα. 
7. Αξιολόγηση λύσεων και εύρεση της καλύτερης λύσης. 
8. Παρουσίαση της λύσης. 
9. Ανασκόπηση του προβλήματος και της διαδικασίας επίλυσης του. Διαδικασία 

αναστοχασμού.  

Οι μαθητές, κατά την διαδικασία της ΜΕΠ, μπορούν να χωρίσουν τον πίνακα σε τέσ-
σερις στήλες για διευκόλυνση στην προσπάθεια επίλυσης (Hmelo-Silver, 2004):  

• Γεγονότα. Σε αυτή τη στήλη καταγράφονται οι δοσμένες πληροφορίες για το 
πρόβλημα. 

                                                             
1 Το συγκεκριμένο βήμα μπορεί να συντομευθεί ή να  παραλειφθεί αν οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι 
με την διαδικασία.  
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• Ιδέες. Σε αυτή τη στήλη καταγράφονται όλες οι ιδέες (υποθέσεις) που ανακύ-
πτουν κατά την διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. 

• Θέματα προς Μάθηση. Σε αυτή τη στήλη καταγράφονται συγκεκριμένα ζητή-
ματα τα οποία οι μαθητές πρέπει να προσεγγίσουν.  

• Σχέδιο Ενεργειών. Σε αυτή τη στήλη καταγράφονται οι ενέργειες και οι προ-
σπάθειες που πρόκειται να γίνουν για την επίλυση του προβλήματος. 

Ο πίνακας βοηθά στην συνεργασία μεταξύ των μαθητών σαν υποστηρικτικό μέσο της 
διαδικασίας της επικοινωνίας τους και στην εστίαση στις πιο δύσκολες πτυχές του προ-
βλήματος. Βέβαια με την πρόοδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντί του παραδοσιακού πίνακα διαδικτυακές τεχνο-
λογίες όπως wiki, διαδικτυακά έγγραφα (π.χ. Google Docs). Αποτελεί μια συστηματική 
προσέγγιση στην διαδικασία επίλυσης προβλήματος που υποστηρίζει τόσο το σχεδια-
σμό όσο και την παρακολούθηση της εξέλιξης της επίλυσης (Hmelo-Silver, 2004). 

Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στην Διδακτική Προσέγγιση Μάθηση μέσω Επίλυσης 
Προβλήματος 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση είναι διευκολυ-
ντικός και υποστηρικτικός της όλης διαδικασίας. Σύμφωνα με τους Torp & Sage (2002) 
ο ρόλος του είναι διπλός αφενός συμμετέχει με τους μαθητές στην έρευνα αφετέρου δε 
λειτουργεί ως ένας γνωστικός προπονητής. Ο ρόλος του αναμφίβολα είναι πολύ σημα-
ντικός για την επιτυχημένη εφαρμογή της. Ο εκπαιδευτικός δεν παρουσιάζεται σαν ει-
δικός του πεδίου του προβλήματος αυτού καθ’ αυτού, άλλωστε είναι δύσκολο να είναι 
ειδικός σε όλα τα πεδία αλλά σαν έμπειρος μαθητής που μπορεί να επιδείξει με το πα-
ράδειγμα του τις καλές στρατηγικές μάθησης και σκέψης (Hmelo-Silver, 2004). Στα-
διακά αποσύρει την ενεργό υποστήριξη του όσο οι μαθητές του αποκτούν εμπειρία της 
διαδικασίας μάθησης και σκέψης. Ο εκπαιδευτικός είναι επίσης επιβαρυμένος με την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της όλης διαδικασίας μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέ-
πει να εξασφαλίσει: 

i. την κινητοποίηση των μαθητών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας,  
ii. την εμπλοκή όλων των μαθητών και την συνεργασία τους 

iii. την εξωτερίκευση του τρόπου σκέψης του κάθε μαθητή, την διατύπωση εποι-
κοδομητικών σχόλιων 

Ο εκπαιδευτικός επίσης (Hmelo-Silver, 2004): 
i. καθοδηγεί την ανάπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων σκέψης μέσω ερωτή-

σεων προς τους μαθητές προκείμενου να δικαιολογήσουν τον τρόπο σκέψης 
τους.  

ii. Παρουσιάζει την αναστοχαστική διαδικασία μέσω κατάλληλων ερωτήσεων 
που απευθύνει προς τους μαθητές. 

Η βασική αποστολή του εκπαιδευτικού φαίνεται να είναι η μοντελοποίηση στο πρό-
σωπο του δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος, αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης και συ-
νεργασίας. Βέβαια η αποστολή του δεν είναι εύκολη. Και αν είναι εύκολη για έναν 
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εκπαιδευτικό για μια ομάδα τριών έως πέντε μαθητών , γίνεται πολύ πιο δύσκολη και 
απαιτητική όταν έχει πολλές ομάδες των πέντε μαθητών που αυτή είναι η συνήθης σχο-
λική πραγματικότητα (Hmelo-Silver, 2004).  

Αποτελεσματικότητα της Μάθησης μέσω Επίλυσης Προβλήματος 

Οι έρευνες για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης 
είναι αμφιλεγομένες. Δηλαδή σε άλλες έρευνες φαίνεται να υπερτερούν στα τεστ όσοι 
έχουν αποκλειστικά διδαχθεί με την συγκεκριμένη προσέγγιση, σε άλλες έρευνες όσοι 
έχουν διδαχθεί με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, ενώ σε  άλλες δεν παρουσιά-
ζονται σημαντικές διαφορές (Hmelo-Silver, 2004). Βέβαια η εκπαιδευτική έρευνα δεν 
έχει αποφανθεί τελικά σχετικά με την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης διδα-
κτικής μεθόδου έναντι όλων των άλλων. Η διδακτική προσέγγιση της Μάθησης μέσω 
Επίλυσης Προβλήματος δεν φαίνεται να αποτελεί πανάκεια για την εκπαίδευση. Στο 
εκπαιδευτικό χώρο φαίνεται θα υπάρχει χώρος για όλες τις διδακτικές προσεγγίσεις. 
Όμως φαίνεται να εμπλουτίζει σημαντικά το αναλυτικό πρόγραμμα και να επιτυγχάνει 
καλύτερα στόχους που σχετίζονται με δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αυτό-κατευ-
θυνόμενης μάθησης και εσωτερικής κινητοποίησης ενώ φαίνεται να συμβάλλουν και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας (Hmelo-Silver, 2004). Πρέπει όμως να παρα-
τηρήσουμε ότι οι περισσότερες διεθνείς έρευνες που έχουμε υπ’ όψιν μας προέρχονται 
από το χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης και όχι από το χώρο του σχολείου.  

Μεταφερσιμότητα Δεξιοτήτων 

Η μεταφερσιμότητα δεξιοτήτων από ένα πλαίσιο σε ένα διαφορετικό είναι μια πολύ 
σημαντική δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργηθεί στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευ-
σης. Αν και δεν υπάρχουν επαρκείς έρευνες όπου να δείχνουν ότι οι μαθητές μπορούν 
να μεταφέρουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος από ένα πλαίσιο σε διαφορετικό, 
εντούτοις οι μέχρι τώρα έρευνες είναι ενθαρρυντικές ότι οι μαθητές που μαθαίνουν με 
την μέθοδο ΜΕΠ μπορούν να μεταφέρουν δεξιότητες όπως ο υποθετικό-παραγωγικό 
συλλογισμός και ο προσδιορισμός προβλήματος σε άλλα πλαίσια (Hmelo-Silver, 
2004). Η πιθανότητα μεταφερσιμότητας δεξιοτήτων φαίνεται να γίνεται πιο πιθανή ό-
ταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τον αναστοχασμό σαν αναπόσπαστο τμήμα της διαδι-
κασίας επίλυσης προβλημάτων (Hmelo-Silver, 2004).  

Η Επίλυση Προβλήματος στη Συμβουλευτική & την Ψυχοθεραπεία (Problem 
Solving Therapy) 

Η ικανότητα επίλυσης προβλήματος φαίνεται να συνδέεται επίσης με την προσαρμο-
στικότητα, την ψυχική ανθεκτικότητα, την αντιμετώπιση δυσκολιών αλλά και γενικό-
τερα την ψυχική υγεία.  

Ο βασικός σκοπός της Θεραπείας Επίλυσης Προβλήματος (ΘΕΠ) είναι να προλάβει ή 
και να μειώσει την εκδήλωση ψυχοπαθολογίας, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ενός 
ατόμου βοηθώντας το στην αποτελεσματική αντιμετώπιση στρεσογόνων προβλημάτων 
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της ζωής. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει (Nezu, Nezu & D’ 
Zurilla, 2009):  

a. Βελτίωση της προβληματικής κατάστασης (π.χ. επίτευξη επιθυμητού στόχου, 
επίλυση σύγκρουσης) 

b. Μείωση της συναισθηματικής ταραχής (π.χ. αποδοχή, ανεκτικότητα, χαλά-
ρωση) 

Οι θεωρητικές βάσεις του συγκεκριμένου μοντέλου θεραπείας βασίζεται σε δυο αλλη-
λοσυνδεόμενα εννοιολογικά μοντέλα (Nezu, Nezu & D’ Zurilla, 2009): 

a. Το Μοντέλο Κοινωνικής Επίλυσης Προβλήματος (social problem solving 
model) 

b. Το Σχεσιακό Μοντέλο Επίλυσης Προβλήματος του άγχους (relational/problem 
solving model of stress) το οποίο συνδέει το προηγούμενο μοντέλο με το σχε-
σιακό μοντέλο του Lazarus για το άγχος.  

Σύμφωνα με τους εισηγητές του, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει τρία χαρακτηριστικά 
(Nezu, Nezu & D’ Zurilla, 2009): 

a. Είναι μια μαθησιακή διαδικασία 
b. Αποτελεί μια γενική στρατηγική αντιμετώπισης δυσκολιών και 
c. μια μέθοδο αυτό-ελέγχου. 

Τα βήματα επίλυσης του προβλήματος σε θεραπευτικό πλαίσιο είναι (Nezu, Nezu & 
D’ Zurilla, 2009): 

1. Ορισμός του προβλήματος. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης δίνεται έμφαση 
στην όσο καλύτερη κατανόηση της φύσης του προβλήματος και στον ορισμό 
εφικτών στόχων. Τα παραπάνω περιλαμβάνουν την συλλογή όλων των διαθέ-
σιμων πληροφοριών για το πρόβλημα, τον διαχωρισμό των γεγονότων από τις 
εικασίες, τον ορισμό εφικτών στόχων επίλυσης του προβλήματος, την αναγνώ-
ριση εκείνων των παραγόντων που εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων. 

2. Παραγωγή εναλλακτικών λύσεων. Εναλλακτικές λύσεις μπορεί να προκύψουν 
συνήθως με καταιγισμό ευέλικτων και δημιουργικών ιδεών. 

3. Λήψη απόφασης. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης ο θεραπευτής ενθαρρύνει 
τον θεραπευομένο να αξιολογήσει την κάθε λύση. Τα κριτήρια αξιολόγησης της 
λύσης είναι συνήθως η εφικτότητα της λύσης, η μεγιστοποίηση της πιθανότη-
τας να εκπληρωθούν οι στόχοι που τέθηκαν, οι συνέπειες για το άτομο και το 
κοινωνικό του περιβάλλον, τα βραχυπρόθεσμα και οι μακροπρόθεσμα αποτε-
λέσματα. 

4. Αξιολόγηση της λύσης. Ο θεραπευτής ενισχύει το θεραπευόμενο να παρακο-
λουθεί και να αξιολογεί την εφαρμογή της λύσης και επιπλέον τον υποστηρίζει. 
Σε περίπτωση που το πρόβλημα λύθηκε ικανοποιητικά θα παρέχει θετική ενί-
σχυση στον θεραπευόμενο ή θα επιστρέψει στις προηγούμενες φάσεις επίλυσης 
του προβλήματος καταβάλλοντας περισσότερη προσπάθεια σε εκείνη τη φάση 
που φαίνεται ότι χρειάζεται στην αντίθετη περίπτωση. 
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5. Εποπτευομένη πρακτική. Η συνέχεια της ΘΕΠ βασίζεται στην εποπτευομένη 
άσκηση των νέων δεξιοτήτων του θεραπευόμενου σε ποικιλία στρεσογόνων 
προβλημάτων.  

Η θεραπεία που βασίζεται στην επίλυση προβλήματος φαίνεται να είναι αρκετά απο-
τελεσματική στην αντιμετώπιση ψυχολογικών και σωματικών ασθενειών (κατάθλιψη, 
αλκοολισμός,  παχυσαρκία, καρκίνος, πόνος στη μέση κ.α.) όπως δείχνει η μετά-ανά-
λυση των Malouff, Thorsteinsson & Schutte (2007). Τα αποτελέσματα από εμπειρικές 
έρευνες δείχνουν ότι πρόκειται για ένα αποτελεσματικό μοντέλο θεραπείας (Chang, 
D’Zurilla, & Sanna, 2004; Nezu, Nezu & D’ Zurilla, 2009). 

H Θεραπεία Επίλυσης Προβλήματος για Παιδιά και Εφήβους 

Η ΘΕΠ μπορεί να εφαρμοστεί και σε παιδιά και σε εφήβους με πολύ καλά αποτελέ-
σματα (Fraueknecht & Black, 2004). Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε για να εφαρμο-
στεί σε πολύ μικρά παιδιά πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει είτε ότι έχουν κατακτήσει ένα 
συγκεκριμένο αναπτυξιακό επίπεδο στην σκέψη και τη συλλογιστική είτε ότι έχει τρο-
ποποιηθεί η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος για την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 
(Fraueknecht & Black, 2004).  

Η Πλωμαρίτου (2012) επίσης προτείνει το μοντέλο επίλυσης προβλήματος της 
Copeland πέντε βημάτων για εφήβους (προσδιορισμός προβλήματος, σκοπός-στόχοι, 
λίστα με πιθανές λύσεις, συνέπειες πιθανών λύσεων, αξιολόγηση λύσεων) για προβλή-
ματα στενοχώριας και την ανησυχίας. Φαίνεται δηλαδή, ότι το συγκεκριμένο θεραπευ-
τικό μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε παιδιά και εφήβους.  

Ομοιότητες του Μοντέλου Μάθησης μέσω Επίλυσης Προβλήματος και του Μο-
ντέλου Θεραπείας Επίλυσης Προβλήματος 

Τα δυο αυτά μοντέλα τόσο της Μάθησης όσο και της Θεραπείας μέσω Επίλυσης Προ-
βλήματος φαίνεται να παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στη διαδικασία με την οποία 
προσεγγίζουν την λύση είτε αφορά την μαθησιακή είτε την θεραπευτική διαδικασία. 
Τα βήματα που μπορούμε να θεωρήσουμε κοινά και στις δυο προσεγγίσεις είναι ο ορι-
σμός του προβλήματος, η παραγωγή εναλλακτικών λύσεων και τέλος η αξιολόγηση 
των λύσεων και η εύρεση της καλύτερης. Οι όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν φαίνε-
ται να σχετίζονται με τα διαφορετικά πλαίσια στα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία εύ-
ρεσης της λύσης.  

Ομοιότητες του ρόλου του εκπαιδευτικού και του θεραπευτή 

Εκτός της διαδικασίας προσέγγισης της λύσης, ομοιότητες φαίνεται να παρουσιάζουν 
και οι ρόλοι του εκπαιδευτικού και του θεραπευτή. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 
και οι δυο δρουν υποστηρικτικά και ενθαρρυντικά στην όλη διαδικασία και δεν επι-
βάλλουν λύσεις και απόψεις είτε αυτό αφορά μαθητές είτε θεραπευόμενο. Η μόνη δια-
φορά θεωρούμε ότι είναι το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός έχει να συντονίσει και να υ-
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ποστηρίξει ταυτόχρονα πολλές ομάδες μαθητών σε μια διδακτική ώρα ενώ ο θεραπευ-
τής μόνο τον θεραπευόμενο σε κάθε συνεδρία. Αναμφισβήτητα υπάρχουν και διαφορές 
στους ρόλους τους οι οποίες φαίνεται να προκύπτουν από τις διαφορετικές απαιτήσεις 
των δυο πλαισίων.  

Επίλογος 

Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε εμπειρικές έρευνες που να το δείχνουν, εντούτοις 
υποστηρίζουμε ότι η εκπαίδευση σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια με την μέθοδο 
επίλυσης προβλήματος  μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές ενδεχομένως  στην εφαρ-
μογή της σε οποιαδήποτε είδους προβλήματα πέρα από τα αυστηρά εκπαιδευτικά πλαί-
σια. Η εικασία αυτή βασίζεται στις ομοιότητες των δυο μοντέλων επίλυσης προβλήμα-
τος, διδακτικού και θεραπευτικού καθώς και στις ομοιότητες του ρόλου του εκπαιδευ-
τικού και του θεραπευτή. Χρειάζονται όμως αρκετές έρευνες που να συνδέουν τη δι-
δασκαλία μέσω επίλυσης προβλήματος με την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται 
με την ίδια τη ζωή.  

Η καλλιέργεια της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων θεωρείται απαραίτητη για την 
ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών και προτρέπουν τους γονείς 
αφενός να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στην επίλυση προβλημάτων αφετέρου δε να 
αποτελούν οι ίδιοι παραδείγματα προς μίμηση όταν καλούνται να επιλύσουν δικά τους 
προβλήματα (Shapiro, 2001).   

Θεωρούμε δηλαδή, ότι η εκτεταμένη χρήση της μεθόδου διδασκαλίας με επίλυση προ-
βλήματος στην εκπαιδευτική πράξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης θα εφοδιάσει 
τους μαθητές με δεξιότητα ζωής η οποία θα είναι πολύ πιο χρήσιμη για όλη την ζωή 
τους από τις γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής της μέθοδο. 
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Η αξιοποίηση των βιβλίων της σειράς «Μικρά Βήματα - Μεγάλοι Δρόμοι» για 
την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης  

Δερματά Κατερίνα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MΑ στην Πολιτιστική Διαχείριση 

dermatakat58@gmail.com 

Περίληψη  

Η ενσυναίσθηση - η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα συ-
ναισθήματα και τον τρόπο σκέψης των άλλων ανθρώπων - αποτελεί μια βασική έν-
νοια των σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η συμβολή της παιδικής λογοτε-
χνίας στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού αναγνωρίζεται διε-
θνώς από ερευνητές διαφορετικών πεδίων, οι οποίοι μέσα από την έρευνα και την εκ-
παιδευτική πράξη αξιοποιούν την λογοτεχνία για να προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρί-
ες να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Η εισήγηση αφορά στην 
αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε παι-
διά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, παρουσιάζει την υλοποί-
ηση προγράμματος που εφαρμόστηκε σε βιωματικό εργαστήριο με εκπαιδευτικούς 
προσχολικής ηλικίας για την προσέγγιση της έννοιας «ενσυναίσθηση» μέσα από τα 
βιβλία παιδικής λογοτεχνίας «Μεγαλώνω τη γιαγιά μου» και «Το σπίτι το δικό μας», 
του συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου (σειρά Μικρά βήματα – Μεγάλοι δρόμοι).  

Λέξεις κλειδιά: ενσυναίσθηση, εικονογραφημένο βιβλίο, τρίτη ηλικία, άστεγοι, δι-
καιώματα  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ενσυναίσθηση 

Η συναισθηματική νοημοσύνη - η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματά 
του και τα συναισθήματα των άλλων και να μπορεί να τα χειρίζεται αποτελεσματικά 
ώστε να αναπτύσσει θετικές διαπροσωπικές σχέσεις (Goleman, 2011) - απασχολεί 
ολοένα και περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία επιχειρεί να εξισορρο-
πήσει τα αυστηρά γνωστικά προσανατολισμένα προγράμματα με εκείνα που φέρνουν 
το συναισθηματικό κεφάλαιο του μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πράξης.  

Οι απαρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να αναζητηθούν στην έννοια 
της κοινωνικής νοημοσύνης (social intelligence), που εισήγαγε ο Ε. Thοrdike (1920). 
Αρκετά χρόνια αργότερα, ο H. Gardner (1983) διατύπωσε τη θεωρία της Πολλαπλής 
Νοημοσύνης, στην οποία συμπεριέλαβε, ανάμεσα σε άλλες μορφές, την ενδοπροσω-
πική νοημοσύνη και την διαπροσωπική νοημοσύνη (ικανότητα να αντιλαμβάνεται 
κανείς τα συναισθήματα των άλλων και να ενεργεί με βάση αυτά, επιτυγχάνοντας 
αρμονικές σχέσεις και συνεργασία). Οι Μayers και Salovey (1990, 1993) όρισαν την 
συναισθηματική νοημοσύνη ως «μια μορφή κοινωνικής ευφυΐας, η οποία περιλαμβά-
νει την ικανότητα να κατανοεί κανείς τόσο τα δικά του όσο και τα συναισθήματα των 
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άλλων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα και να χρη-
σιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί αναλόγως τις σκέψεις του και τις 
πράξεις του».  

Ωστόσο το έργο του D. Goleman ήταν καθοριστικό για να έρθει η έννοια στο επίκε-
ντρο, όχι μόνο της εκπαίδευσης, αλλά και σε επιχειρήσεις και πολιτιστικούς οργανι-
σμούς αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα του συναισθηματικού κεφαλαίου για την 
ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, την ομαδικότητα, την επικοινωνία και το θε-
τικό κλίμα μέσα σε ομάδες και «συναισθηματικά έξυπνους» οργανισμούς (Ιορδάνο-
γλου, 2008). Ο Goleman (2011) διακρίνει τέσσερεις (4) διαστάσεις, δυο ενδοπροσω-
πικής και δυο διαπροσωπικής νοημοσύνης: αυτοεπίγνωση, αυτοδιαχείριση, κοινωνική 
επίγνωση (περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την ενσυναίσθηση) και διαχείριση σχέ-
σεων. Σε ένα πιο πρόσφατο βιβλίο τους οι D.Goleman και P.Senge (2015) αναπτύσ-
σουν την σκέψη τους για το σχήμα της τριπλής εστίασης:  

1. Εστίαση στον εαυτό μας, στον εσωτερικό μας κόσμο, στην κατανόηση των συναι-
σθημάτων, στις αιτίες που τα προκαλούν και στην διαχείρισή τους.  

2. Εστίαση στον άλλο: η εστίαση στην ενσυναίσθηση, δηλ. στην κατανόηση της 
πραγματικότητας του άλλου, από τη δική του σκοπιά, που οδηγεί στο ενδιαφέρον και 
τη συνεργασία.  

3. Εστίαση στον έξω κόσμο: εστίαση στην κατανόηση πως όλα τα συστήματα αλλη-
λεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν δίκτυα αλληλεξάρτησης.  

Στο ίδιο βιβλίο, o Goleman (2015) ορίζει την ενσυναίσθηση ως την ικανότητα του 
ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τις ανησυ-
χίες και τον τρόπο σκέψης των άλλων ανθρώπων και διακρίνει τρία (3) είδη ενσυναί-
σθησης: 

1. Γνωστική ενσυναίσθηση (cognitive empathy): κατανόηση πως βλέπουν οι άλλοι 
τον κόσμο και πως σκέπτονται για αυτόν, ποια είναι η οπτική τους γωνία. 

2. Συναισθηματική ενσυναίσθηση (emotional empathy): σύνδεση εγκεφάλου προς 
εγκέφαλο, που παρέχει άμεση αίσθηση πως αισθάνεται το άλλο άτομο απέναντί μας. 

3. Ενσυναισθητικό ενδιαφέρον: οδηγεί με φυσικό τρόπο στην ενσυναισθητική δράση, 
στην εναρμόνιση με το πρόβλημα του άλλου που οδηγεί στη δράση για να βοηθήσει. 

Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη στο νέο πρόγραμμα σπουδών για το Νηπιαγω-
γείο 

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή περιοχή της προσωπικής κοινωνικής ανάπτυ-
ξης. Θεμελιώσεις δεξιότητες που προτάσσονται είναι οι μαθητές να μπορούν να: 

➢ να αποδέχονται τα συναισθήματα τους και να ελέγχουν τον τρόπο έκφρασης 
τους. 

1885

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

➢ να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα συναισθήματα και τις απόψεις των 
άλλων. 
➢ να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. 
➢ να εξοικειωθούν με γεγονότα της ζωής.  
➢ να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. 

Αξιοποίηση λογοτεχνικών βιβλίων στην εκπαιδευτική πράξη 

Η παιδική λογοτεχνία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνικοσυ-
ναισθηματικη ανάπτυξη του παιδιού και αξιοποιείται ευρύτατα στην σύγχρονη εκπαί-
δευση για να μιλήσει στους μικρούς αναγνώστες σχετικά με τα μεγάλα θέματα της 
ζωής (Πατέρα & Τσιλιμένη 2012, Κουράκη & αλ. 2016). Στο πλαίσιο της προσωπι-
κής και κοινωνικής ανάπτυξης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) η παιδική λογοτεχνία 
συμβάλει ουσιαστικά μέσα από δράσεις, με τις οποίες τα παιδιά ενθαρρύνονται: 

➢ να εκφράζουν ευχάριστα, δυσάρεστα και αντιφατικά συναισθήματα. 
➢ να συζητούν με αφορμή ιστορίες για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάποιων ατόμων. 
➢ να προσπαθούν να μαντέψουν πως αισθάνονται οι ήρωες ιστοριών όταν βρί-
σκονται σε μια φανταστική κατάσταση. 
➢  να εκφράζουν τα συναισθήματα ηρώων σε παραμύθια μέσα από παιχνίδια 
ρόλων. 
➢  να προσπαθούν να ερμηνεύσουν συναισθήματα από εκφράσεις προσώπου σε 
εικόνες ή σε πραγματικά πρόσωπα.  

 Η αξιοποίηση των βιβλίων της σειράς «Μικρά Βήματα - Μεγάλοι Δρόμοι» για την 
προσέγγιση της έννοιας της ενσυναίσθησης  

Πεδίο εφαρμογής 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 στο πλαίσιο ημερίδας με 
τίτλο «Η Τέχνη μέσο μύησης των παιδιών στις μεγάλες αλήθειες της ζωής και της 
κοινωνίας. Η περίπτωση της σειράς Μικρά βήματα – Μεγάλοι δρόμοι», που διοργά-
νωσαν οι εκδόσεις Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη της Νομικής Βιβλιοθήκης. Στο εργα-
στήριο συμμετείχαν παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας. 

Το υλικό της δράσης 

Τα βιβλία στα οποία βασίστηκε το πρόγραμμα ήταν το «Μεγαλώνω τη γιαγιά μου» 
και «Το σπίτι το δικό μας» του συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου, σε ζωγραφική των 
ζωγράφων Κάτιας Βαρβάκη και Μαρίνας Στελλάτου αντίστοιχα, που κυκλοφόρησαν 
το 2016 στη σειρά «Μικρά βήματα – Μεγάλοι δρόμοι» από τις εκδόσεις Παιδική Νο-
μική Βιβλιοθήκη της Νομικής Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για μια νέα σειρά λογοτεχνι-
κών βιβλίων για παιδιά που πραγματεύονται, μέσα από σύντομα κείμενα, σύγχρονα 
κοινωνικά θέματα. 

Η δομή του προγράμματος 
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Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες κλήθη-
καν να εντοπίσουν στοιχεία του λεκτικού και οπτικού κειμένου τα οποία:  

➢ αναφέρονται σε θετικές και δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι 
ήρωες των ιστοριών (εικ.1). 

➢ αναδεικνύουν α) τα συναισθήματα (θετικά και αρνητικά) και β) το εν-
συναισθητικό ενδιαφέρον των ηρώων (κύριοι πρωταγωνιστές και κοινωνικό 
περιβάλλον). 

 

Εικόνα 1: Εντοπισμός στοιχείων λεκτικού και οπτικού κειμένου που αναδεικνύ-
ουν συναισθήματα και  το ενσυναισθητικό ενδιαφέρον των ηρώων 

Στόχος της δράσης ήταν οι εκπαιδευτικοί: 

• Να εξοικειωθούν με τα κείμενα και να εντοπίσουν τα στοιχεία εκείνα που α-
ναδεικνύουν την συναισθηματική κατάσταση των ηρώων.  

Χαρακτηριστικά στοιχεία που εντοπίστηκαν από τους συμμετέχοντες είναι: 

• Η κυκλικότητα της αφήγησης (Κάθε μεσημέρι με περίμενε με μια ανοιχτή α-
γκαλιά - Όταν γύρισε στο σπίτι την περίμενα με μια ανοιχτή αγκαλιά). 

• Η αντιστροφή των ρόλων των αναπαριστώμενων προσώπων. 

• Ο μετασχηματισμός της πραγματικότητας («Πολλοί λαοί τρώνε σε μαξιλάρια 
στο πάτωμα» λέει ο μπαμπάς και παριστάνουμε ότι βρισκόμαστε σε παλάτι). 

• Η ανάδειξη των πραγματικών συναισθημάτων των ηρώων (Το τζάμι ράγισε σε 
χιλιάδες μικρά κομματάκια, όπως κι η καρδιά μου από το φόβο - Σπίτι είναι εκεί που 
είναι οι δικοί σου άνθρωποι). 

Δράσεις με αφορμή τα βιβλία της σειράς «Μικρά βήματα Μεγάλοι δρόμοι» 

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες ανέπτυξαν 
δραστηριότητες για την αξιοποίηση των στοιχείων εντόπισαν στο πρώτο μέρος. Χα-
ρακτηριστικές δράσεις, ανά βιβλίο, ήταν: 

Α. «Μεγαλώνω τη γιαγιά μου»  
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➢ Δείχνουμε την εικόνα με τη γιαγιά και το παιδί που μιλούν στο τηλέφωνο. 
Δύο παιδιά ακίνητα παριστάνουν τα δυο πρόσωπα. Με το σύνθημα η εικόνα ζωντα-
νεύει και τα δυο πρόσωπα συνομιλούν. Τι συζητούν μεταξύ τους; Τι θα λέγατε εσείς 
σε ένα αγαπημένο πρόσωπο στην ανάλογη περίπτωση; Στόχος της δράσης ήταν οι 
συμμετέχοντες να μπουν στην θέση των ηρώων και εκφράσουν προσωπικές τους 
σκέψεις και συναισθήματα μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

➢ Με αφορμή εικόνες του βιβλίου φανταζόμαστε τι λένε γιαγιά και εγγονός ό-
ταν το παιδί είναι μικρό, όταν η γιαγιά έχει μεγαλώσει κ.α. (εικ.2). Στόχος της δράσης 
ήταν οι συμμετέχοντες να προσπαθούν να ερμηνεύσουν συναισθήματα από εκφρά-
σεις προσώπου σε εικόνες και να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα συναισθήματα 
και τις σκέψεις των ηρώων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.  

 

Εικόνα 2: με ερέθισμα τις εικόνες και το κείμενο δημιουργήσαμε μια κυκλική 
αφήγηση της συζήτησης των δυο πρωταγωνιστών 

Β. «Το σπίτι το δικό μας»  

➢ «Το σπίτι το δικό μας»: σε δυο διαφορετικά χαρτόνια σχηματίζουμε το 
περίγραμμα ενός σπιτιού και ενός αυτοκινήτου. Γράφουμε τον τίτλο «Το σπίτι 
το δικό μας». Σε κάθε μια εικόνα γράφουμε τα χαρακτηριστικά του σχετικά με 
την διαβίωση (π.χ έχει ζέστη, μας προφυλάσσει από τη βροχή κ.α. Στο αυτοκί-
νητο γράφουμε φράσεις του κειμένου που δείχνουν τι έχει το σπίτι το «αλλιώτι-
κο». Στόχος της δράσης να προβληματιστούν οι συμμετέχοντες για τις ομοιότη-
τες /διαφορές, δυσκολίες / ευκολίες του κάθε σπιτιού.  

➢ «Το τζάμι ράγισε σε χιλιάδες μικρά κομματάκια, όπως κι η καρδιά μου από το 
φόβο»: με ερέθισμα την εικόνα γράψε /ζωγράφισε σκέψεις που μπορεί να κάνει 
το παιδί (εικ. 3). Στόχος της δράσης ήταν οι συμμετέχοντες να εκφράσουν τις 
απόψεις τους για τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ήρωα σε μια συγκεκριμέ-
νη στιγμή.  
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Εικόνα 3: τι νιώθει και τι σκέφτεται η πρωταγωνίστρια της ιστορίας  

Επίλογος - Συμπεράσματα 

Η παρούσα εισήγηση επιχείρησε να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της παιδικής λογο-
τεχνίας για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, όπως παρουσιάστηκε σε βιωματικό 
εργαστήριο για εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας τον Οκτώβριο του 2016. Η παι-
δική λογοτεχνία, γράφει η Λ. Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου (1995, 20), βοηθάει το 
παιδί αναγνώστη να διερευνήσει τις εμπειρίες του, να αναγνωρίσει ανάμεσα στους 
ήρωες και τις περιπέτειες τους τον εαυτό του, να τον γνωρίσει καλύτερα, να εμπλου-
τίσει τα ανθρώπινα συναισθήματα και να διευρύνει τις αντιλήψεις του.  

Τα βιβλία της σειράς «Μικρά βήματα – Μεγάλοι δρόμοι», του συγγραφέα Βαγγέλη 
Ηλιόπουλου, αναφέρονται μέσα από σύντομες ρεαλιστικές ιστορίες σε σημαντικά και 
σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Στόχος του προγράμματος ήταν, αξιοποιώντας στοι-
χεία της λεκτικής τροπικότητας, να ευαισθητοποιήσουμε τους συμμετέχοντες, ώστε 
ως διεπιδραστικοί συμμετέχοντες (αναγνώστες) να «μπουν στη θέση του άλλου», να 
κατανοήσουν τις αγωνίες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις αναπαριστώμενων συμ-
μετεχόντων (ηρώων). Παράλληλα, η αξιοποίηση των εικαστικών που πλαισιώνουν τα 
κείμενα έδωσε ευκαιρίες για παιχνίδια, όπου κυρίαρχο στοιχείο αποτέλεσε η μη λε-
κτική επικοινωνία, μέσω της αναγνώρισης συναισθημάτων όχι μόνο ευχαριστών αλλά 
και δύσκολων, όπως ο φόβος και η απομόνωση.  

Όπως σημειώνει εύστοχα η Α. Γιαννικοπούλου (2016) «συχνότατα ο αναγνώστης α-
νακαλύπτει ότι τελικώς στέκεται Έξω από το αυτοκίνητο και ίσως Έξω από το πρό-
βλημα, το οποίο δεν φαίνεται να λύνεται για όσο διάστημα δεν αποφασίζουμε να με-
τακινηθούμε προς ένα αλληλέγγυο Μέσα». Η παιδική λογοτεχνία μπορεί να συμβάλ-
λει με τον δικό της τρόπο σε αυτή την μετατόπιση και την προσέγγιση του άλλου, με-
τατόπιση πρωτίστως της σκέψης και του συναισθήματος. που οδηγούν στο ενσυναι-
σθητικό ενδιαφέρον.  
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Περίληψη 
Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, το σχολείο ως χώρος συνάντησης διαφορετικών πο-
λιτισμικών, κοινωνικών και γλωσσικών καταβολών καλείται να  διαχειριστεί και να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των πολιτισμικών ομάδων. Τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν στο ελληνικό σχολείο τα  παιδιά που διαφοροποιούνται 
πολιτισμικά είναι πολλά και για το λόγο αυτό θα πρέπει να υιοθετηθούν νέες παιδαγω-
γικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, μιας και οι πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις που 
εφαρμόστηκαν κατά καιρούς, δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από μια μονοπολιτισμική 
πολιτική με έντονα στοιχεία εθνοκεντρισμού και αφομοίωσης στην κυρίαρχη πολιτι-
σμικά ομάδα. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η εστίαση των εκπαιδευτικών στον 
κοινωνικά ασθενέστερο φαίνεται να αποτελεί τη μόνη λύση στα τραύματα που έχει 
προκαλέσει τόσο ο πόλεμος, όσο και η παγκόσμια οικονομική κρίση που διογκώνει 
όλους αυτούς τους μηχανισμούς της ανθρώπινης σκέψης.  

Λέξεις κλειδιά: Εθνοκεντρισμός, Πολυπολιτισμικότητα, Ελληνικό Σχολείο, Διααπο-
λιτισμική Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία οι ανακατατάξεις των πληθυσμών αποτε-
λούν συχνό φαινόμενο. Οι θεαματικές εξελίξεις σε όλους σχεδόν τους τομείς του αν-
θρώπινου επιστητού που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στο δυτικό-και κυρίως ευρω-
παϊκό- κόσμο και οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο της παγκο-
σμιοποίησης, διαμορφώνουν μια νέα περιόδο, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιό-
τητα, αμφισβήτηση, με πολλές προκλήσεις αλλά και φόβους για το μέλλον (Φλουρής 
και Πασιάς, 1997). Η αυξανόμενη μετανάστευση που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια 
στη χώρα μας, ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης αλλά και των διαφόρων πολεμικών 
επιχειρήσεων, διαμορφώνει ένα νέο πολυπολιτισμικό τοπίο, μέσα στο οποίο οι όποιες 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάποιων ομάδων όχι μόνο υπερτονίζονται αλλά και έρχο-
νται αντιμέτωπες με τις αρχές και τις αξίες της κυρίαρχης ταυτότητας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τη διόγκωση των ανισοτήτων, των κοινωνικών διαχωρισμών, της περιθω-
ριοποίησης, της αποξένωσης και του ρατσισμού.  

Οι αλλαγές αυτές δε θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και τα εκπαιδευτικά συστή-
ματα, αφού το πέρασμα από την εθνικιστική ή μονοπολιτισμική στην πολυπολιτισμική 
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κοινωνία και η ανάγκη διαμόρφωσης πολιτών με εκτεταμένη αντίληψη και οικουμε-
νική συνείδηση, διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στα εκπαιδευτικά συγκείμενα 
(Κασσωτάκης, 2006). Το σχολείο, ως χώρος συνάντησης διαφόρων πολιτισμικών, κοι-
νωνικών και γλωσσικών καταβολών και ως ένας από τους σημαντικότερους φορείς 
διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλείται να εκπαιδεύσει ανομοιογενείς μα-
θητές με διαφορετική κουλτούρα και εμπειρίες. (Σιδέρης & Χαράμης, 1997).   

 Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα μια στροφή τόσο του σχολείου όσο και των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 
διαπολιτισμικού χαρακτήρα με στόχο την άμβλυνση και την καταπολεμήση των κοι-
νωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων.  

Εθνοκεντρισμός και διαπολιτισμικότητα στο ελληνικό σχολείο 

Αποτελεί κοινό παιδαγωγικό τόπο ότι η εκπαίδευση στα σύγχρονα εθνικά κράτη, είναι 
ένας από τους κυριότερους παράγοντες διαμόρφωσης πολιτισμικής ομογενοποίησης 
και συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας (Ασκούνη, 2001). Το ελληνικό σχολείο είναι 
στενά συνδεδεμένο με την ιστορική πορεία του ελληνικού κράτους, μια πρακτική που 
διαφαίνεται σε πολλά σχολικά μαθήματα, όπως η ιστορία, η λογοτεχνία, η κοινωνική 
και πολιτική αγωγή κ.ά. Μέσα σε αυτό οι μικροί μαθητές συγκροτούνται ως προσωπι-
κότητες και παράλληλα διαπαιδαγωγούνται εθνικά. Καλλιεργούν την εθνική τους ταυ-
τότητα, διαμορφώνουν το αίσθημα του ανήκειν και σφυρηλατούν συγκεκριμένες ιστο-
ρικές πεποιθήσεις για το κράτος μέσα στο οποίο γεννιούνται και διαβιούν. Με λίγα 
λόγια διαμορφώνουν και συγκροτούν την ταυτότητα που το κράτος επιθυμεί από αυ-
τούς για τη διατηρησή του στο πέρασμα των χρόνων (Ασκούνη, 2001). Το ελληνικό 
σχολείο, στην πλειοψηφία του, δρα αφομοιωτικά στους ετερο-πολιτισμούς, θέτοντας 
ως στόχο την αποδοχή του επίσημου πολιτισμού. Αυτό έχει ως επακόλουθο, να γεν-
νιούνται κρούσματα ρατσισμού και ξενοφοβίας που μεγαλώνουν το χάσμα ανάμεσα 
στους εκάστοτε πολιτισμούς. Οι ομάδες παιδιών μεταναστών στο σχολείο αντιμετωπί-
ζουν πολλά προβλήματα, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με τη γλώσσα και 
τη διαφορετική πολιτισμική καταγωγή.  

Η εκπαίδευση που αποτελεί τον ίδιο τον χώρο γέννας, αναπαραγωγής και διαμόρφωσης 
απόψεων είναι και ο κύριος κοινωνικός μηχανισμός της διαμόρφωσης προκαταλή-
ψεων. Για πολλά χρόνια όλοι οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί εκπαίδευαν το κοινό τους 
γύρω από τη μέση κοινωνική συμπεριφορά και τα εργαλεία της. Δηλαδή αναπαρήγαγαν 
μόνο την κοινή γλώσσα, μειοδοτώντας για τις διαλέκτους και τις υπόλοιπες γλώσσες, 
δίδασκαν την εθνική θρησκεία έναντι των υπολοίπων, μόρφωναν στο πλαίσιο ενός συ-
γκεκριμένου τρόπου διδασκαλίας έναντι κάποιου άλλου κ.ο.κ. Η Ελληνική εκπαίδευση 
δε, η οποία έχει τις ρίζες της στον νεοελληνικό διαφωτισμό και τον εθνικοαπελευθε-
ρωτικό αγώνα των Ελλήνων είναι άρρηκτα δεμένη, ακόμα και σήμερα, με την αντί-
φαση ότι ο πολιτισμός, η ιστορία, η γλώσσα και η θρησκεία που λειτουργούν ως εθνο-
τικοί μηχανισμοί εντός των συνόρων αποτελούν αδιαμφισβήτητα ανώτερες μορφές από 
οποιεσδήποτε άλλες.  
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Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ουσιαστική προσπάθεια αλλαγής 
στάσης της ελληνικής πολιτείας για τα δικαιώματα των μειονοτήτων αλλά και ένα α-
ξιοσημείωτο ενδιαφέρον καταπολέμησης αυτών των προβλημάτων και ειδικά μετά τη 
ψήφιση του Ν. 2413/96 το 1996 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001). Σύμφωνα με το νόμο 
αυτό αναγνωρίζεται η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας και καθιερώνεται 
η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα, στο 
άρθρο 341 του εν λόγω νόμου αναφέρεται ότι σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
είναι «η οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Επιπλέον, ο ίδιος νόμος έδωσε τη δυνατό-
τητα ίδρυσης  Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τη πρωτοβάθμια και δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, σχολεία Παλιννοστούντων μετονομάστηκαν σε Σχο-
λεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Στο άρθρο 352 του ίδιου νόμου τονίστηκε «ότι θα δημιουργηθούν διαπολιτισμικά σχο-
λεία για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια 
και κάθε είδους τεχνικού τύπου σχολές. Στα σχολεία αυτά θα εφαρμόζονται ειδικά α-
ναλυτικά προγράμματα με δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών μαθημάτων, μειω-
μένο ωράριο εκπαιδευτικών και μειωμένο αριθμό μαθητών ανά τάξη. Εν συνεχεία, 
μπορούν και άλλα σχολεία να ορίζονται ως διαπολιτισμικά ή να εμπλουτίζονται με 
διαπολιτισμικά προγράμματα.  Ακόμη, μπορούν να ιδρύονται και άλλα διαπολιτισμικά 
σχολεία από τοπικούς, εκκλησιαστικούς ή φιλανθρωπικούς φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Στο άρθρο  363του ίδιου νόμου συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευ-
τικού προσωπικού, ανά κλάδο και ειδικότητα, για τη λειτουργία των σχολείων αυτών. 
Καθορίζονται τα προσόντα των εκπαιδευτικών, οι οποία θα εργάζονται πλέον με σχέ-
σεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Τέλος, στο άρθρο   374 του ίδιου νόμου ορίζεται η 
επιλογή των διευθυντών των διαπολιτισμικών σχολείων να γίνεται όπως και στα υπό-
λοιπα σχολεία και να συστήνεται ένας ιδιαίτερος πίνακας που θα τους κατατάσσει α-
ξιολογικά με βάση τα προσόντα τους».   
 
Σε μεταγενέστερο νόμο του 2010 ορίζεται « η λειτουργία και το ωρολόγιο πρόγραμμα 
των Ζωνών Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σκοπός των Ζ.Ε.Π. είναι να παράσχει, μέσω της 
εξατομικευμένης διδασκαλίας,  ισότιμες ευκαιρίες στους μαθητές από χαμηλότερα κοι-
νωνικοοικονομικά στρώματα. Τα Ζ.Ε.Π. έχουν ως στόχο την υποστήριξη των μαθητών 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με έμφαση στη διδασκαλία του προφορικού και του γραπτού 
λόγου, την υποστήριξη της κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών, με 
προγράμματα προσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης, με προγράμματα πολιτιστι-
κών, διαπολιτισμικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, την σύνδεση του σχολείου 
με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία και την ανάδειξη της σχολικής κοινότητας 

                                                             
1 Νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124 τ. Α/14.6.1996) 
2 Νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124 τ. Α/14.6.1996) 
3 Νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124 τ. Α/14.6.1996) 
4 Νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124 τ. Α/14.6.1996) 
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σε οργανισμό που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες λειτουργικού χαρακτήρα με τη σύνταξη 
οικείου αναλυτικού προγράμματος και την προώθηση εναλλακτικών καλών πρακτι-
κών».  

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
 

Ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση», αναπτύχθηκε από διεθνείς οργανισμούς κατά τη 
δεκαετία του 1980,  ως απάντηση στην ήδη διαμορφωμένη πολυπολιτισμική κοινωνία. 
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη του πολυπολιτισμικού 
μοντέλου, με έμφαση όχι μόνο στη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς αλλά και στην 
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες (Νικολάου, 2000). Οι 
όροι «πολυπολιτισμικότητα» και «διαπολιτισμικότητα», σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 
είναι αλληλένδετοι, όχι όμως ταυτόσημοι (Δαμανάκης, 1995), καθώς ο πρώτος χρησι-
μοποιείται για να περιγράψει μια κοινωνική πραγματικότητα στην οποία ζουν άνθρω-
ποι με διαφορετικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Ανδρούσου, 1996) και ο δεύτερος για 
να δηλώσει «μια διαλεκτική σχέση, μια σχέση αλληλεπίδρασης, αλληλοκατανόησης  
και αμοιβαίας αναγνώρισης ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών/μεταναστευτικών 
ομάδων» (Μάρκου, 2001).  

Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί ένας σύντομος, σαφής, καθολικά αποδεκτός ορισμός της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Παπάς, 1998). Γενικότερα, η διαπολιτισμική εκπαί-
δευση, αντιτάσσεται σε εθνοκεντρικές προσεγγίσεις που στοχεύουν είτε στην αφομοί-
ωση είτε στη κατηγοριοποίηση των μελών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και ανα-
φέρεται όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στη νοοτροπία της εκπαίδευσης καθώς και 
στις αντιλήψεις που καθορίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους (Κανακίδου και Παπα-
γιάννη, 1998). Σύμφωνα με τον Helmut Essinger (1991), η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
είναι η απάντηση στα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία και διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή είναι η εκπαίδευση 
για την ενσυναίσθηση, η οποία αναφέρεται στο γεγονός ότι για να μπορέσουμε να κα-
τανοήσουμε τους άλλους θα πρέπει να μπούμε στη θέση τους και να βιώσουμε τα προ-
βλήματα τους μέσα από τα δικά τους μάτια. Έτσι, η εκπαίδευση, οφείλει να δώσει τα 
κατάλληλα κίνητρα στους μαθητές να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη διαφορετι-
κότητα. Η δεύτερη αρχή είναι η εκπαίδευση για την αλληλεγγύη με στόχο την καλλιέρ-
γεια μιας συλλογικής συνείδησης, η οποία θα πρέπει να ξεπεράσει τα όρια της φυλής ή 
της ομάδας και να παραμερίσει τις ανισότητες και τις διακρίσεις. Η τρίτη αρχή αναφέ-
ρεται στην εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό με την έννοια της αλληλεπίδρασης 
με ξένους πολιτισμούς. Το άνοιγμα σε νέους πολιτισμούς αποτελεί πρόκληση  και για 
τους άλλους λαούς να συμμετέχουν στον δικό μας πολιτισμό δίνοντας μας παράλληλα 
τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα το δικό μας πολιτισμικό μας περιβάλλον. 
Τέλος, η εκπαίδευση ενάντια στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης προϋποθέτει την απαλ-
λαγή του ατόμου από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις με στόχο την επικοινωνία 
και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτισμών (Μάρκου, 2001). 
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Προτάσεις –Συμπεράσματα 

Για να είναι επιτυχημένη μια διαπολιτισμικη δραστηριότητα είναι απαραίτητο να λαμ-
βάνονται υπόψη κάποιες συγκεκριμένες αρχές τόσο από τον διδάσκοντα όσο και από 
τους μαθητές. Στόχος της διδασκαλίας οφείλει να είναι η κατανόηση της κάθε μορφής 
διαφορετικότητας δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και 
να αντιληφθούν πόσες «ξένες» καταστάσεις μπορεί να τους αφορούν, μπαίνοντας στη 
θέση άλλων παιδιών. Με αυτό τον τρόπο δεν επιτυγχάνεται μόνο η πληροφόρηση και 
η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς αλλά και η ουσιαστική κατανόηση και ευαισθητο-
ποίηση μέσα από το βίωμα και τη συμμετοχική παρατήρηση.  

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί η αναγκαιότητα για συνεχή επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών πάνω σε ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει μέσω συνεχούς επιμόρφωσης, κριτικού αναστοχασμού και αναγνώρισης των 
δικών τους προκαταλήψεων, να βρίσκουν τους κατάλληλους τρόπους ώστε να δη-
μιουργούν ένα πλαίσιο διαλόγου μέσα στη σχολική τάξη με στόχο την ένταξη όλων 
των μαθητών σε αυτό (Ανδρούσου και Μάγος, 2001).  Για να γίνει αυτό, ο εκπαιδευτι-
κός οφείλει να αποτελεί ο ίδιος το παράδειγμα ευγένειας και δημοκρατικότητας αντι-
μετωπίζοντας όλους τους μαθητές ισότιμα, αποφεύγοντας εθνοκεντρικές και στατικές 
προσεγγίσεις των «άλλων», ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές να κατανοούν 
πως υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί, οι οποίοι δεν είναι κατώτεροι ή ανώτεροι απλώς 
διαφορετικοί (Ε.Ε., Επιτροπή των Περιφερειών, 1997). 

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζει επαρκώς το προσωπικό και οικογενειακό υπόβαθρο 
των μαθητών του, να χρησιμοποιεί τεχνικές που δεν προσβάλλουν την ιδιωτικότητα 
κανενός και να ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί πως οφείλει να δρα ως ένας εκπαιδευτικός που στοχάζεται και ε-
πιδεικνύει την αποδοχή της διαφορετικότητας με πράξεις, προσπαθεί να καλλιεργήσει 
στους μαθητές του συνήθειες και κουλτούρα που θα αντιστέκεται σε κάθε είδους περι-
θωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό  (Αγωγή Υγείας- Ν.Α.Π., 2013). 

Ένας τέτοιος εκπαιδευτικός δεν φοβάται να μιλήσει για θέματα που δυσκολεύουν τους 
μαθητές του, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να τα ξεπεράσουν. Επιδιώκει την ομαδοσυ-
νεργατική διδασκαλία και προωθεί την ανάμειξη των ομάδων. Χρησιμοποιεί ο ίδιος 
και επιτρέπει και στους μαθητές του να χρησιμοποιούν το χιούμορ και αξιοποιεί πλη-
θώρα εποπτικού υλικού. Ακολουθεί διαθεματική προσέγγιση στα μαθήματα και σκο-
πός του δεν είναι τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, αλλά η προσπάθεια υιοθέτησης διαπο-
λιτισμικής συμπεριφοράς από τους μαθητές του (Aγωγή Υγείας Ν.Α.Π, 2013). Ο εκ-
παιδευτικός θα πρέπει κάθε φορά να προσαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα στις ανά-
γκες των μαθητών και να επιλέγει τις κατάλληλες  παιδαγωγικές στρατηγικές και τα 
εκπαιδευτικά μέσα ώστε να δίνει ευκαιρίες και δυνατότητες μάθησης σε όλους τους 
μαθητές. 
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Εξίσου σημαντικό με τα παραπάνω είναι και το ζήτημα της γλώσσας, το οποίο πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες μαθητές ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημο-
τικού σχολείου. Η Ελλάδα, που αποτελεί τον ομφαλό της συνάντησης και της διασταύ-
ρωσης μεγάλων μεταναστευτικών ροών, διαμόρφωσε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για την διαπολιτισμική εκπαίδευση, τα οποία ωστόσο είχαν πιλοτικό χαρακτήρα 
και δεν απέκτησαν μόνιμο ρόλο στον εκπαιδευτικό ιστό (Διάπολις, Οδυσσέας, κλπ). Οι 
δράσεις των συγκεκριμένων προγράμματων απευθύνονται στο μεταναστευτικό κοινό 
που φοιτά σε δημόσια σχολεία της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και κύριο μέλημα τους είναι η απόκτηση και η ενίσχυση της ελληνικής ως 
δεύτερης ξένης γλώσσας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραγκωνίζεται η μητρική τους 
γλώσσα η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητάς του. Θα πρέπει 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να αγκαλιάσει τον μεταναστευτικό πληθυσμό που 
κατοικεί  στην ελληνική επικράτεια, χαρίζοντάς του την ευκαιρία να αποκομίσει τη 
γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας στην οποία διαμένει.  

 Αποτελεί εξίσου αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το σχολείο και η οικογένεια βρίσκονται 
σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους και για το λόγο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι οι 
όποιες ενέργειες σχεδιαστούν για την ενημέρωση τόσο των Ελλήνων γονέων όσο και 
των μεταναστών θα επηρεάσουν άμεσα και τη στάση των μαθητών. Οι κοινές συνα-
ντήσεις συλλόγων διδασκόντων με γονείς γηγενών και μεταναστών μαθητών, στις ο-
ποίες θα δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δικές τους θέσεις και προτάσεις 
καθώς και να κατανοήσουν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλ-
λον θεωρείται υψίστης σημασίας. 

Ακόμα, η  διαπολιτισμική αγωγή θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και 
να μη περιορίζεται στις μειονοτικές ομάδες αφού για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε 
τον «άλλο» θα πρέπει να αντιληφθούμε πρώτιστα την ετερογένεια και τη πολλαπλό-
τητα της «δικής» μας ομάδας (Αγωγή Υγείας Ν.Α.Π., 2013). Επιπλέον, οι δραστηριό-
τητες με διαπολιτισμικό περιεχόμενο θα πρέπει να διέπουν την επίσημη και ανεπίσημη 
σχολική ζωή και να μη γίνονται μεμονωμένα χωρίς σύνδεση με άλλα στοιχεία της κοι-
νωνικής ζωής και καθημερινότητας (ό.π). 
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Περίληψη 

Η μουσική κατά την αρχαιότητα αποτελούσε αναγκαία εμπειρία στη διαπαιδαγώγηση 
των νέων, την άθληση, το συναγωνισμό, τον έπαινο, τη θεραπεία, την ψυχαγωγία, 
όπως γενικότερα και στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων ελλήνων. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας ήταν να προβάλλει την εκπαιδευτική και διαμορφωτική σημασία 
της μουσικής στην ελληνική αρχαιότητα και να εστιάσει στο γεγονός ότι η μουσική 
αναπτύσσει το ρυθμό και την αρμονία στις ψυχές των νέων και διαπλάθει το χαρα-
κτήρα και το ήθος.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσική τέχνη και εκπαίδευση, Αρχαία Ελλάδα. 

Εισαγωγή 

Με τον όρο μουσική οι αρχαίοι έλληνες εννοούσαν το σύνολο των πνευματικών και 
διανοητικών επιδόσεων, ειδικά στην τέχνη (κάθε τέχνη υπό την προστασία των Μου-
σών), τις καλές τέχνες και τα γράμματα, και ακόμα ιδιαίτερα τη λυρική ποίηση, ποίη-
ση με μουσική (Γιάννου, 1995). Ήταν λοιπόν ενότητα λόγου, ήχου και κίνησης 
(Neubecker, 1986).  

Η πεποίθηση πως η μουσική επηρεάζει τον ανθρώπινο νου και την ψυχή, ήταν πολύ 
διαδεδομένη στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδας. Τα δύο βασικά παιδαγωγικά μέσα 
στην πραγματοποίηση του αρχαίου ελληνικού ιδεώδους-και τα οποία συνοψίζονται 
στις έννοιες σωφροσύνη, καλοκαγαθία-ήταν η γυμναστική και η μουσική (Θέμελης, 
1989).  Ο Πλάτωνας, υποστηρίζει πως η γυμναστική είναι για ό,τι αφορά το σώμα, 
ενώ η μουσική είναι για ό,τι αφορά την ψυχή (Μιχαηλίδης, 1982).  

Με τη λέξη «ήθος» ο Πυθαγόρας και στη συνέχεια όλοι οι πυθαγόρειοι χαρακτήριζαν 
ένα συγκεκριμένο είδος μελωδίας ή ορισμένους μελωδικούς σχηματισμούς. Η αντιμε-
τώπιση αυτή της μουσικής, που είναι γνωστή ως «θεωρία του ήθους», στηρίζεται 
στην αντίληψη για το βασικό ρόλο που διαδραματίζει ο αριθμός και για την τάξη των 
μουσικών κινήσεων σε σχέση με αντίστοιχες ψυχικές κινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο-
ρισμένες ψυχικές διαθέσεις που απεικονίζονται με τη μουσική μπορούν να επαναπρο-
κληθούν με την ακρόαση της μουσικής, επειδή οι κινήσεις της ψυχής συμπίπτουν με 
τις κινήσεις των φθόγγων της μελωδίας. Είναι λοιπόν σαφές ότι σ’ αυτή την αντίληψη 
στηρίζεται η μεγάλη εκπαιδευτική και διαμορφωτική σημασία της μουσικής στη ελ-
ληνική αρχαιότητα. Όπως επίσης σ’ αυτή στηρίζονται και οι θεραπευτικές ιδιότητες 
της μουσικής, κατά τους πυθαγόρειους, καθώς σώμα και ψυχή σχετίζονται μέσω του 

1898

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



αριθμού και του ήχου για να αποκατασταθεί η κλονισμένη αρμονία (Θέμελης, 1989). 
Σήμερα, κατά μια έννοια, ο κόσμος του 21ου αιώνα επενδύει στη μουσική ως θερα-
πευτικό μέσο, τη λεγόμενη «μουσικοθεραπεία», για τη θεραπεία σωματικών, και κυ-
ρίως ψυχικών, νοσημάτων. 

Στην Αθήνα, αγωγή σήμαινε την αρμονική ανάπτυξη σώματος και πνεύματος. Γράμ-
ματα, μουσική και γυμναστική ήταν τα πλέον απαραίτητα μαθήματα στο πρόγραμμα 
των νέων της Αθήνας. Αυτό έχει διαχρονική αξία καθώς σήμερα ο  Zoltan Kodaly, 
πιστεύοντας στην μουσική εκπαίδευση όλου του πληθυσμού από τη μικρή ηλικία πα-
ράλληλα με τη γενική εκπαίδευση, εφήρμοσε στη χώρα του την Ουγγαρία το σύστη-
μα sol-fa teaching (Landis & Carder, 1990). Οι αθηναίοι απέδιδαν τόση μεγάλη ση-
μασία στη μουσική, ώστε αν κάποιος δεν ήξερε να παίζει λύρα, θεωρούνταν από τους 
άλλους σαν άνθρωπος ακαλλιέργητος, χωρίς την πρέπουσα αγωγή (Μουρατίδης, 
1998). 

Στην αρχαία Σπάρτη επικρατούσε η αντίληψη ότι η μουσική διαπαιδαγώγηση βοη-
θούσε τους πολίτες να υπακούουν στους νόμους (Headington, 1993).  

Γίνεται προφανές λοιπόν ότι η μουσική, με την ευρύτερη έννοια που έδιναν οι αρχαί-
οι έλληνες, ήταν αναπόσπαστο συστατικό της μόρφωσης των νέων.  

Σήμερα, μετά από τόσους αιώνες περιπλάνησης κι αναζήτησης, η μουσική, ως αυτό-
νομη τέχνη και με πιο συγκεκριμένη έννοια, είναι μέρος του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, διδάσκεται από ειδικούς και προσπαθεί να παντρέψει, μέσα από διάφο-
ρα συστήματα (Orff, Kodaly κ.λπ.), τον ήχο με την κίνηση και τη δράση, επικαλού-
μενη την παλιά ατόφια έννοια της. 

Η μουσική στη στρατιωτική εκπαίδευση 

Στην Αθήνα η εκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική, ούτε δημόσια. Δεν έδινε έμφαση 
στη στρατιωτική αγωγή αλλά σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες την χαρακτήριζαν, 
όπως η μουσική και η γυμναστική.  Η μουσική όμως στην αρχαία Σπάρτη είχε άμεση 
σχέση με τη στρατιωτική εκπαίδευση και γενικότερα με την όλη φιλοσοφία του εκ-
παιδευτικού συστήματος που υποχρέωνε όλους τους πολίτες να εκπαιδευτούν. Οι χο-
ροί τους ήταν καθαρά πολεμικοί, προσπαθώντας μ’ αυτούς να μιμηθούν όλους τους 
σχηματισμούς και τα τεχνάσματα που έπρεπε να ακολουθήσουν στη μάχη (Μουρατί-
δης, 1998). Κατά τη μυθολογία, η Πυρρίχη, πολεμική όρχηση, εφευρέθηκε από τη 
θεά Αθηνά, καθώς επίσης και ο αυλός και η στρατιωτική μουσική, φερούσης το όνο-
μα «σάλπιγξ» (Ασπιώτης, 1997). Ο ήχος του αυλού στήριζε τον ενθουσιασμό και το 
ρυθμό των στρατευμάτων που βάδιζαν προς τη μάχη (Reinach, 1999). Ο Θουκυδίδης 
αναφέρει πως στη μάχη της Μαντινείας το 418 π.Χ. οι σπαρτιάτες προχωρούσαν αρ-
γά συνοδευόμενοι από τη μουσική πολλών αυλητών, καθώς είναι η καθιερωμένη τους 
συνήθεια, όχι εξαιτίας θρησκευτικών λόγων, αλλά για να είναι η προσέγγισή τους 
ομοιόμορφη και ρυθμική και να μη διασπαστούν οι γραμμές τους, καθώς τείνει να 
συμβαίνει με τις μεγάλες δυνάμεις καθώς παρελαύνουν (West, 1999). Ο Τυρταίος συ-
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νέθεσε πολεμικά τραγούδια και εμβατήρια με τα οποία οι σπαρτιάτες νίκησαν στο 2ο 
μεσσηνιακό πόλεμο τους Μεσσηνίους. Κι έτσι αποφασίσθηκε τα πολεμικά τραγούδια 
και οι ελεγείες του να τραγουδιούνται από τους στρατιώτες της Σπάρτης την παραμο-
νή και κατά τη διάρκεια της κάθε εκστρατείας (Λεούση, 2003). Αυτό άλλωστε είναι 
ένα διαχρονικό γεγονός καθώς οι έλληνες του ’40, τραγουδώντας τραγούδια της Σ. 
Βέμπο, σκαρφάλωναν στα βουνά της Πίνδου. 

Η μουσική στον αθλητισμό 

Η ανύψωση της πόλης-κράτους τον 8ο-7ο αι. π.Χ. δημιούργησε την τάξη των οπλι-
τών, οι οποίοι συνήθιζαν ν’ ακούν τον αυλό στις μάχες, με αποτέλεσμα να μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την ίδια πνευματική έξαρση και συγχρονισμό όταν καλούνταν 
στο αθλητικό γήπεδο. Διότι, από μαρτυρίες κι ευρήματα γίνεται γνωστή η ύπαρξη 
μουσικής εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της άθλησης.  

Οι διάφορες παραστάσεις των αθηναϊκών αγγείων δείχνουν φανερά ότι η μουσική 
ήταν στενά συνδεδεμένη με τα αγωνίσματα των νέων, με σκοπό, ίσως όχι την επίτευ-
ξη μεγαλύτερης απόδοσης, αλλά τη ρυθμική και αρμονική εκτέλεση της άσκησης 
(Μουρατίδης, 1998). Οι αρχαίοι έλληνες αναγνώριζαν τη σημασία του ρυθμού σε ό-
λες τις αθλητικές δραστηριότητες και, όπως οι στρατιώτες, έτσι και οι αθλητές στο 
δρόμο, στο άλμα, στο δίσκο, στο ακόντιο, στην πάλη και την πυγμαχία εξασκούνταν 
και συναγωνίζονταν κάτω από τη συνοδεία του αυλού (Poliakoff, 1987). Αγγεία του 
4ου αι. π.Χ. περιέχουν συχνά σκηνές με τρία μεγάλα αθλητικά γεγονότα: το ακόντιο, 
το δίσκο και το άλμα, πάντα με την παρουσία αυλητή (με επίσημο ένδυμα) (Γουλάκη-
Βουτυρά, 2001). Άλλα περιέχουν και έναν προπονητή, γεγονός που φανερώνει ενδε-
χομένως πως είναι μια σκηνή παλαίστρας και κατά συνέπεια τη σημασία του αυλητή 
όχι μόνο στο στάδιο αλλά και στην παλαίστρα. Η ύπαρξη του αυλού είναι απαραίτητη 
και στο πένταθλο (δίσκος, ακόντιο, άλμα με αλτήρες, και ακόμη δύο: η πάλη και ο 
δρόμος). Στο άλμα εις μήκος στο Ολυμπιακό πένταθλο παιζόταν η «Πυθική μελωδία» 
(West, 1999). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερυθρόμορφη κύλικα (529 π.Χ.), στην ο-
ποία φαίνονται δυο αυλητές, έναν για τον ακοντιστή κι έναν για τον δισκοβόλο, στην 
αρχή της ρίψης. Ο Φιλόστρατος αναφέρει σχετικά με το άλμα πως ήταν από τις πιο 
δύσκολες ασκήσεις και πως οι αθλητές άλματος διεγείρονταν από τον αυλό κι έβγα-
ζαν φτερά (Raschke, 1985). Η παρατήρηση αυτή φαίνεται λίγο απίθανη, διότι το άλμα 
δεν ήταν το πιο δύσκολο, αλλά το πιο τεχνικό, απαιτώντας αρμονικές κινήσεις χεριών 
και ποδιών, κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη βοήθεια της μουσικής. Ίσως 
ένας από τους σκοπούς της χρήσης της μουσικής, πριν και κατά τη διάρκεια των αγώ-
νων, ήταν να ηρεμήσει τους αθλητές, οι οποίοι πιθανότατα βρίσκονταν σε κάποια έ-
νταση λόγω του υπερβολικού συναγωνισμού και της βαρύτητας, που απέδιδαν στη 
νίκη (Μουρατίδης, 1998). Ίσως τελικά να αποζητούσαν μόνο παλμό ώστε να στηρί-
ξουν επάνω του την κίνησή τους (Miller, 1979). Ωστόσο το πάντρεμα των αθλητικών 
γεγονότων με τη μουσική εκτέλεση μαρτυρά το υψηλό επίπεδο των αρχαίων ελλήνων 
στο σωματικό συντονισμό και την ανάγκη του ρυθμού σ’ αυτά τα αθλήματα.  

Στο σημερινό αθλητισμό υπάρχει μόνο στη γυμναστική (ενόργανη και ρυθμική), στη 
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συγχρονική κολύμβηση και στα διάφορα είδη χορών και ασκήσεων στον πάγο, η διε-
ξαγωγή των οποίων θα ήταν αδύνατη χωρίς τη συνοδεία μουσικής και την υποταγή 
των κινήσεων σε μουσικά μέτρα. 

Μουσικοί αγώνες 

Από μαρτυρίες και διηγήσεις αρχαίων ελλήνων συγγραφέων γίνεται φανερό πως η 
μουσική, πέρα από τη σημαντική της παρουσία στην εκπαίδευση, έδινε παρόν σε 
πολλούς τομείς του βίου των αρχαίων ελλήνων. Έτσι λοιπόν η διοργάνωση μουσικών 
αγώνων ήταν μια σημαντική δραστηριότητα. 

Οι μουσικοί αυτοί αγώνες, που γίνονταν προς τιμή κάποιου θεού και ήταν πραγματι-
κά πηγή φήμης και πλούτου, ήταν απαραίτητο συμπλήρωμα όλων των μεγάλων εορ-
ταστικών διοργανώσεων, εθνικών ή πανελλήνιων. Ανάμεσα στους μεγάλους πανελ-
λήνιους αγώνες, η εμφάνιση των μουσικών διαγωνισμών γίνεται στα Πύθια, στα Ί-
σθμια και στα Νέμεα (Reinach, 1999) όπου οι μουσική εκτέλεση είχε το ίδιο συναγω-
νιστικό πάθος με την αθλητική (Landels, 1999).  

Πύθια 

Τα Πύθια διεξάγονταν κάθε οχτώ χρόνια στους Δελφούς και περιελάμβαναν μόνο 
μουσικούς αγώνες, στοιχείο που φυσικά έχει την αφετηρία του στη σχέση του ιδρυτή 
τους, του Απόλλωνα, με τη μουσική (Βαλαβάνης, 1996). Κατά την παράδοση, η γιορ-
τή των Πυθίων, είχε σκοπό να γιορτάσει τη νίκη του Απόλλωνα εναντίον του δράκο-
ντα Πύθωνα, ο οποίος ήταν ο φύλακας του μαντείου. Γι’ αυτό το γεγονός διοργανω-
νόταν ένας μουσικός αγώνας, ο Πυθικός Νόμος, που ήταν ένα επικολυρικό ποίημα με 
συνοδεία κιθάρας αρχικά, και μετά με αυλό.  

Οι νικητές σ’ αυτή τη γιορτή ονομάζονταν Πυθιονίκες, έπαιρναν διάφορα βραβεία, 
όπως ένα δάφνινο στεφάνι, όμως το σημαντικότερο γι’ αυτούς ήταν η μεγάλη δόξα.   

Ίσθμια 

Τα Ίσθμια γίνονταν στην Ισθμία προς τιμή του Ποσειδώνα. Οι μουσικοί αγώνες εμ-
φανίζονται πιο αργά από τα Πύθια, γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ., μαζί με ποιητικά αγω-
νίσματα. Η διεξαγωγή τους γινόταν στο θέατρο που εντοπίστηκε στην πλαγιά του 
«Απέσαντος όρους», σημερινό Φουκά (Γιαννάκης, χ.χ.). 

Νέμεα 

Τα Νέμεα, πραγματοποιούνταν στο Ιερό του Δία στη Νεμέα. Στην αρχή δεν περιε-
λάμβαναν στο πρόγραμμά τους μουσικούς αγώνες. Η εμφάνισή τους γίνεται με τη 
μεταφορά των αγώνων στο Άργος και συνεχίζεται κατά τους Αρχαϊκούς χρόνους και 
τη Ρωμαϊκή εποχή (Albanidis et al., 1999). Επίσης από τον Πλούταρχο γίνεται γνω-
στό ότι την εποχή που έζησε ο Φιλοποίμην (253-182π.Χ.) υπήρχαν μουσικοί αγώνες 
στα Νέμεα (Μουρατίδης, 1998). 
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Άλλοι μουσικοί αγώνες 

Παναθήναια 

Τα Παναθήναια ήταν η πιο σπουδαία τοπική γιορτή της Αρχαιότητας, προς τιμήν της 
θεάς Αθηνάς, της πολιούχου των Αθηνών. Τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια και εκτός 
από το αγωνιστικό τους πρόγραμμα με γυμνικά και ιππικά αγωνίσματα, περιελάμβανε 
και μουσικούς αγώνες. Στη δεκαετία του 470 ο Θεμιστοκλής ανέγειρε ένα εξαιρετικό 
οικοδόμημα στο οποίο θα στεγάζονταν οι αγώνες αυτοί, το «Ωδείον», πιθανώς την 
πρώτη συναυλιακή, προορισμένη ακριβώς για τούτο, αίθουσα παγκοσμίως. Το 446, ή 
λίγο νωρίτερα, ο Περικλής θέσπισε νέες διατάξεις που αφορούσαν στους μουσικούς 
αγώνες, συντελέστηκαν δε τροποποιήσεις στο Ωδείον (Βαλαβάνης, 1996; West, 
1999). Ανάμεσα στα μουσικά αγωνίσματα, εκτός από το συναγωνισμό στην αυλητική 
και την κιθαριστική,  υπήρχαν και αγώνες αυλωδών, κιθαρωδών, ραψωδών και αγώ-
νες εγκωμίων (απαγγελία ποιημάτων) (Πιμπλή, 1998). 

Δήλια ή Απολλώνια 

Στη Δήλο, από τον 8ο αι. π.Χ., ίσως και πριν, οι Ίωνες τιμούσαν τον Απόλλωνα με 
μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις, όπως φαίνεται από το γνωστό ύμνο στο θεό 
(Μουρατίδης, 1998). Κατά τον Λουκιανό, οι νέοι στη Δήλο, διαγωνίζονταν στο “υ-
πόρχημα” συνδυασμό μουσικής, τραγουδιού, χορού και παντομίμας. Τα έπαθλα, 
σύμφωνα με τις επιγραφές της Δήλου, ήτανε ασημένια και χρυσά πιάτα, ενώ από επι-
γραφικές μαρτυρίες κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. για τους διαγωνισμούς μουσικής και χο-
ρού τα βραβεία ήτανε τρίποδες (“τρίποδες νικητήρια τοις χοροίς”) (Kοtsidu, 1991). 

Σύμφωνα με τα φιλολογικά κείμενα όμως και το επιγραφικό υλικό, υπήρχαν και άλ-
λοι αγώνες μικρότερης αίγλης, που διοργανώνονταν προς τιμή θεών και συνδέονταν 
με τη λατρεία τους. Η διεξαγωγή τους γινόταν στα πλαίσια θρησκευτικών εορτών και 
συγκεκριμένα ως μέρος εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή τους. Άξια αναφοράς 
είναι τα Κάρνεια στη Σπάρτη, προς τιμή του θεού Απόλλωνα. Ο Τέρπανδρος, ήταν ο 
πρώτος που νίκησε στους μουσικούς αγώνες της Σπάρτης το 676 π.Χ. και το 673 π.Χ. 
Ακολουθούν ο Εξηκεστίδης, διάσημος κιθαρωδός και ο Τιμόθεος ο Μιλήσιος, ο ο-
ποίος όμως δεν κατόρθωσε να φτάσει στη νίκη (Μιχαηλίδης, 1982). Επίσης οι γυμνο-
παιδείες ήταν μια αθλητική γιορτή στη Σπάρτη, αλλά περιελάμβανε και συναγωνισμό 
στη μουσική και το χορό (Μουρατίδης, 1998). 

Η μουσική στη βράβευση 

Η μουσική κατακτά εξέχουσα θέση και στη βράβευση των νικητών στους αθλητικούς 
αλλά και στους μουσικούς αγώνες. Εκτός από το ιερό δάφνινο στεφάνι (Ανδρόνικος 
και συν., 1982), τα διάφορα έπαθλα και γενναιόδωρες αμοιβές από την πόλη του, ο 
νικητής έρανε τιμές μετα μουσικής. Γράφονταν τραγούδια προς τιμήν του. Το επινί-
κιο ανήκει σ’ αυτά, είναι χορικό τραγούδι και υπόδειγμα αυτού του είδους δίνουν τα 
σωζόμενα τέσσερα βιβλία Επινικίων του Πίνδαρου από τη Βοιωτία (Γιάννου, 1995). 
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Άλλοι σπουδαίοι ποιητές, που απαθανάτισαν το αθλητικό και αγωνιστικό ιδανικό με 
απαράμιλλες ωδές, είναι ο Βακχυλίδης και ο Σιμωνίδης, ο οποίος έγραψε πολλές ωδές 
αλλά σώθηκαν μόνο αποσπάσματα. Στους πανελληνίους, το βράδυ της νίκης, φίλοι 
και συγγενείς διασκέδαζαν με τραγούδια κι έψαλαν τον Ολυμπιακό ύμνο, τον οποίο 
έγραψε ο ποιητής Αρχίλοχος από την Πάρο (Μουρατίδης, 1998). 

Η προκήρυξη βραβείων για τον καλύτερο τραγουδιστή ή οργανοπαίκτη σε μουσικούς 
διαγωνισμούς αποτελούσε φυσική εξέλιξη. Οι μουσικοί αμείβονταν καλά, βραβεύο-
νταν με τιμητικούς τίτλους, οπότε και υπήρχε σκληρός ανταγωνισμός που συντελού-
σε στη βελτίωση της απόδοσης και στην ευρηματικότητα νέων βελτιωμένων τρόπων 
ερμηνείας, δίνοντας πάντα περισσότερη ώθηση στη μουσική (Λεούση, 2003). 

Το σημερινό βραβείο απέχει πάρα πολύ από το αρχαίο ελληνικό. Ο αρχαίος έλληνας  
τότε αγωνιζόταν για την τιμή και τη δόξα, ενώ σήμερα για τα υλικά αγαθά και το 
χρήμα και χρησιμοποιεί τρόπους «όλων των ειδών» ώστε να φτάσει στο στόχο του. 
Με αποτέλεσμα να χάνει την ουσία που είναι η ευγενής άμιλλα, ο συναγωνισμός, το 
ιδανικό ιδεώδες… 

Η μουσική στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο 

Όσο γνωρίζει κανείς τους αρχαίους έλληνες, τόσο διαπιστώνει τον τεράστιο ρόλο που 
έπαιζε η μουσική στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Ο ήχος του αυλού έδινε το ρυθμό 
στους κωπηλάτες, συνόδευε τις κινήσεις όσων αθλούνταν στα γυμναστήρια και στή-
ριζε τον ενθουσιασμό των στρατευμάτων που βάδιζαν προς τη μάχη. Αλλά από την 
άλλη μεριά δεν υπάρχει εκδήλωση της ζωής στην πόλη και στην ύπαιθρο-γάμος, κη-
δεία, συγκομιδή, τρύγος, συμπόσια-που να μην περιλαμβάνει μουσικά στοιχεία λιγό-
τερο ή περισσότερο εξελιγμένα (Reinach, 1999). 

Η μουσική είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις ιεροτελεστίες και την ψυχαγωγία 
(Λεούση, 2003). Μαζί με την όρχηση συνδέονταν με τις θρησκευτικές τελετές και 
προορίζονταν πάνω απ’ όλα να προφέρουν τέρψη στους θεατές. Μόνο κατά την κο-
ρυφαία στιγμή της θυσίας υπερίσχυε μία επίσημη ή πλήρης ευλάβειας διάθεση (West, 
1999).  

Το συμπόσιο ήταν μια σημαντική ελληνική κοινωνική εκδήλωση όπου χαρακτηριζό-
ταν από συζήτηση, μουσική και τραγούδια. Ο Πλάτωνας αναφέρει πως ο οικοδεσπό-
της παρείχε επαγγελματίες αυλητρίδες για να διασκεδάσει τους καλεσμένους του. 
(Landels, 1999). 

Το θέατρο κατείχε σπουδαία θέση. Στην τραγωδία και την κωμωδία οδήγησαν διάφο-
ρα γιορταστικά ήθη κι έθιμα που συνδέονταν με τη λατρεία του θεού Διόνυσου. Χο-
ρικά τραγούδια και χοροί με αμφίεση τράγου-ίσως παλαιότερα να συνδυαζόταν και 
θυσία τράγου πάνω στο βωμό- και συνοδεία αυλού πλαισίωναν τις γιορτές του Διό-
νυσου τέσσερις φορές το χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως, ομαδικό χορικό τραγούδι 
της διονυσιακής λατρείας ήταν και ο διθύραμβος και με μια γρήγορη σκέψη είναι ε-

1903

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



φικτό να ειπωθεί τελικά πως το αττικό δράμα προήλθε από το διθύραμβο. Η μουσική 
συνοδεία του χορού γινόταν πότε με κιθάρα και πότε με αυλό (Γιάννου και συν., 
1998). 

Συμπεράσματα 

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν διαποτισμένος από μουσική. Πιθανόν κανέ-
νας άλλος λαός στην ιστορία δεν έχει αναφερθεί τόσο συχνά μέσα από τη λογοτεχνία 
και την τέχνη του στη μουσική και στις εν γένει μουσικές δραστηριότητες. Σκοπός 
της να αναπτύξει το ρυθμό και την αρμονία στις ψυχές των νέων και να διαπλάσει το 
χαρακτήρα και το ήθος.  

Ο χαρακτήρας της μουσικής εξελισσόταν παράλληλα με την ποίηση, καθότι η 
καλλιέργεια και η ανάπτυξή της βρίσκονταν στα χέρια ποιητών ή τραγωδών που μό-
νοι τους και ως μουσικοί διαμόρφωναν τη μουσική (μελωδική) απεικόνιση αποσπα-
σμάτων των έργων τους. Αποτελούσε αναγκαία εμπειρία στη διαπαιδαγώγηση των 
νέων, την άθληση, το συναγωνισμό, τον έπαινο, τη θεραπεία, την ψυχαγωγία, όπως 
γενικότερα και στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων ελλήνων. 

Η “αρμονία” που επιζητούσε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος  μέσα από τη μουσική 
και η “γύμναση” του σώματος και της ψυχής μέσα από το χορό αποτελούσαν πραγ-
ματικά ολόκληρη τη φιλοσοφία της εποχής εκείνης. Η κίνηση, ο χρόνος, ο ήχος, η 
σιωπή, η δράση βρίσκονταν σε πλήρη πειθαρχία. Είναι αυτό που ο σημερινός κόσμος 
προσπαθεί να αναβιώσει μέσα από μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα. Χρειάστηκαν 
αιώνες για τη συνειδητοποίηση της σημαντικότητας της αρχαίας ελληνικής φιλοσο-
φίας. Όμως το ουσιώδες είναι ότι ποτέ δε λησμονήθηκε και σιγά-σιγά βλέπει ξανά το 
φως της μέρας. 
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Η εκπαιδευτική  ψηφιακή αφήγηση και η σχέση της με τον μύθο 

Ζαννέτου Νέλια  
Π.Ε.13, M.Sc., M.Ed. 
zannetoun@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στη σύγχρονη εποχή, όπου ζούμε την αποθέωση της τεχνολογικής φαντασμαγορίας, ο 
ρόλος της εκπαιδευτικής πράξης επαναπροσδιορίζεται. Το εκπαιδευτικό λειτούργημα 
επιχειρεί την αναπροσαρμογή του με νέα, ρηξικέλευθα και καινοτόμα εκπαιδευτικά 
εργαλεία. Στην παρούσα εργασία μελετάται εάν το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαι-
δευτικής ψηφιακής αφήγησης συναντά εκείνο του μύθου. Μέσα από την ανάλυση 
των δομικών τους στοιχείων αποστάσσεται το συμπέρασμα ότι τα δύο αυτά πεδία ο-
ριοθετούνται από το τρίπτυχο φαντασία, δημιουργικότητα και αυτοκαθορισμός. Απο-
δεικνύεται ότι το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαιδευτικής ψηφιακής αφήγησης  α-
κουμπά στο αντίστοιχο της δυναμικής του μύθου. Συνεπαγωγικά η εκπαιδευτική ψη-
φιακή αφήγηση, ως ευφάνταστο και μετασχηματιστικό εκπαιδευτικό εργαλείο, δύνα-
ται να ενοφθαλμίσει το μύθο.   
 
Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική ψηφιακή αφήγηση, μύθος, μετασχηματισμός, δη-
μιουργικότητα, φαντασία. 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή, με τον καταιγισμό της τεχνολογικής εξέλιξης να επηρεάζει τις 
πλείστες εκφάνσεις της καθημερινότητας, o ρόλος του τεχνολογικού ενεργήματος ε-
παναπροσδιορίζεται και επιχειρεί την αναπροσαρμογή του με νέα, ρηξικέλευθα και 
καινοτόμα εργαλεία. Η εκπαιδευτική ψηφιακή αφήγηση, ως ένα τέτοιο εργαλείο, γέν-
νημα της συγκαιρινής εποχής, πολιτογραφείται ως μία ισχυρή βακτηρία. Αποτελώ-
ντας μία νέα μορφή αφήγησης, με στόχο την πυροδότηση της δημιουργικότητας και 
συνεπαγωγικά την ενίσχυση του αυτοκαθορισμού του ατόμου, εξελιγμένη και ενοφ-
θαλμισμένη στα ζητούμενα της ψηφιακής εποχής, προσκαλεί για τη διασύνδεση και 
συνεργασία της με τομείς άλλων επιστημών, αποδεικνύοντας το πολυσχιδές της, το 
οποίο προσυπογράφει την καινοτομική διάστασή της (Ohler, 2006).  
 
Από την άλλη πλευρά, η μυθολογία είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό του ατόμου και 
ο μύθος αναδεικνύεται ως θεμελιώδες συστατικό της ζωής του. Η μυθώδης αφήγηση 
αποτελεί την πρωτόλεια μορφή της αφηγηματικής τέχνης, την ένδειξη των πνευματι-
κών δυνατοτήτων της ανθρώπινης ζωής (Campbell, 2001). Η μυθολογούσα συνείδη-
ση επιχειρεί να απαντήσει στις  ακατανόητες δυνάμεις που περιβάλλουν το άτομο, να 
υπερκεράσει το δέος του αγνώστου και να ατενίσει το άπειρο του χώρου και του χρό-
νου (Τσάτσος, 1986 στο Ελληνική Μυθολογία-Εισαγωγή στο Μύθο).  
Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας έχει να κάνει με το αν διασταυρώνε-
ται το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαιδευτικής ψηφιακής αφήγησης με εκείνο του μύ-
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θου, ώστε η ζεύξη τους να αποστάσσει μία καινοτόμο μορφή εκπαιδευτικού εργαλεί-
ου. 

Τα στοιχεία της Εκπαιδευτικής Ψηφιακής Αφήγησης 

Η εκπαιδευτική ψηφιακή αφήγηση συνίσταται στην καταγραφή και στη δημοσιοποί-
ηση προσωπικών ιστοριών με εν δυνάμει διάφορους σκοπούς (CDS-
www.storycenter.org). Η παραπάνω έννοια της ψηφιακής αφήγησης υιοθετείται από 
την εκπαιδευτική κοινότητα, ενσωματώνοντάς την στους κόλπους της ως ένα δυναμι-
κό εκπαιδευτικό εργαλείο. Η εκπαιδευτική αξία της ψηφιακής αφήγησης έχει συνι-
στώσες την ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία μάθησης του εκπαιδευόμενου και 
την αμείωτη εμπλοκή του μέσα σε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα.  

Ο Lambert (2002), ένας από τους πατέρες της ψηφιακής αφήγησης, τονίζει ότι θα 
πρέπει  να υλοποιείται με τέτοιον τρόπο ώστε να λειτουργεί απελευθερωτικά για τα 
άτομα, να δοθεί δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή στον προσωπικό ρυθμό αφήγησης ώστε η 
κάθε ιστορία να νοηματοδοτείται, ενδελεχώς, στο προσωπικό πλαίσιο του αφηγητή, 
ενισχύοντας τη δύναμη επικοινωνίας του με τα μέσα της τεχνολογίας. Στο ίδιο μήκος 
κύματος, όπου η ψηφιακή αφήγηση ορίζεται ως προσωπική παραμυθία που ενδύεται 
το αμπαλάζ της σύγχρονης τεχνολογίας, κινείται και ο Meadows (2003). Στην ψηφια-
κή αφήγηση, λοιπόν, προκρίνεται η ιστορία ως σημαίνον στοιχείο.  Ο Ohler (2006) 
τοποθετεί τον πυρήνα της ψηφιακής αφήγησης στην ιστορία, καθώς η τεχνολογία συ-
νεπικουρεί και υποστηρίζει την αφήγηση. Τη διασύνδεση της ψηφιακής αφήγησης με 
την αφήγηση αναδεικνύει ο Lowenthal (2008), όταν εισηγείται την ψηφιακή αφήγηση 
ως τη σύγχρονη έκφραση της αρχαίας τέχνης της αφήγησης στο περιβάλλον της ψη-
φιακής τεχνολογίας, δηλαδή τη διαμεσολαβημένη τεχνολογικά προσωπική εμπειρία 
του ατόμου.  Έτσι, οι Vivitsoy et al (2013) σημειώνουν ότι η εμπειρία του ψηφιακού 
στην αφήγηση δημιουργεί ιστορίες με τη διαμεσολάβηση τεχνολογιών φορητών και 
κινούμενης εικόνας. Οι ιστορίες μπορεί να αρδεύονται από το εμπειριάσθαι του αφη-
γητή και να στηρίζονται σε πραγματικά ή και φανταστικά γεγονότα. 

Οι παραπάνω ποικίλοι και διάφοροι ορισμοί της αναδεικνύουν τη δυναμική της εκ-
παιδευτικής ψηφιακής αφήγησης, καθώς αυτή θεάται από διάφορα πρίσματα  και ο-
πτικές γωνίες και πραγματώνεται τοιουτοτρόπως (άλλοτε ως ιστορία, άλλοτε ως προ-
σωπική παραμυθία, άλλοτε ως αφήγηση υπό μορφή τέχνης με το διαμεσολαβημένο 
προσωπικό γίγνεσθαι). Τη μη συμφωνία για έναν κοινό τόπο ορισμού της ψηφιακής 
αφήγησης ακολουθεί και η ασυμφωνία για τον αντίστοιχο κοινό τόπο αναφορικά με 
τα στοιχεία που τη συγκροτούν, υπερθεματίζοντας για τη μη στατικότητά της.  

Σύμφωνα με το Κέντρο της Ψηφιακής Αφήγησης, στο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια, η 
ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις ώστε να είναι 
αποτελεσματική και επιτυχής (Lambert, 2002): 1.Οπτική γωνία, 2.Ερώτηση Κλειδί, 
3.Συναίσθημα, 4.Δώρο της φωνής του αφηγητή, 5.Δύναμη της μουσικής, 6.Οικονομία 
του περιεχομένου, 7.Ρυθμός της εξέλιξης. Η παρακάτω σταχυολόγηση των στοιχείων 
ως συστατικών μιας σωστής και αποτελεσματικής ψηφιακής αφήγησης επισημαίνει 
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τη βαρύτητα της ιστορίας ως βασικό στοιχείo (Porter, 2004): 1.Ζώντας μέσα στην ι-
στορία, 2. Ξεδιπλώνοντας τα μαθήματα από τις βιωμένες εμπειρίες, 3.Αναπτύσσοντας 
δημιουργική ένταση, 4.Δημιουργώντας οικονομία της ιστορίας, 5. Δείχνοντας και όχι 
λέγοντας και 6.Αναπτύσσοντας δεξιοτεχνία. Μία έτερη ιεράρχηση των στοιχείων συ-
γκρότησης της ψηφιακής ιστορίας (Lowenthal, 2009) κατατίθεται από έναν από τους 
πρωτοπόρους στη χρήση της ψηφιακής αφήγησης σε περιβάλλοντα της εκπαίδευσης, 
από το University of Houston: 1.Ο γενικός σκοπός της ιστορίας, 2.Η οπτική του αφη-
γητή, 3.Η ερώτηση-οι ερωτήσεις κλειδί-κλειδιά, 4.Η επιλογή του κειμένου, 5.Η σα-
φήνεια-διαύγεια-καθαρότητα της φωνής, 6.Ο ρυθμός του αφηγητή, 7.Η χρήση μίας 
ουσιώδους μουσικής, 8.Η ποιότητα των εικόνων, 9.Η οικονομία της ιστορίας και 
10.Η καλή γραμματική και η καλή χρήση της γλώσσας. 

 Οι παραπάνω παραθέσεις των ορισμών και των στοιχείων αποδεικνύουν ότι  η δια-
φωνία που υπάρχει για έναν συγκεκριμένο και σαφή ορισμό της ψηφιακής αφήγησης 
καθώς και για τον καθορισμό των συγκεκριμένων στοιχείων που καθιστούν μία ψη-
φιακή αφήγηση ορθή και αποτελεσματική είναι ισχυρή ένδειξη για το ευρύ και ανοι-
χτό πεδίο δημιουργίας της, που προϋποθέτει το ευφάνταστο και την επινόηση.  Έτσι, 
η ευέλικτη και δυναμική φύση της  απευθύνεται συγχρονισμένα σε διαφορετικές εκ-
φάνσεις της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1983). Ενσωματώνοντας ταυτόχρονα 
ακουστικά, οπτικά και αισθητηριακά στοιχεία, αξιοποιεί τις γνωστικές διαδικασίες 
που υποστηρίζουν τη μάθηση και οι οποίες βασίζονται στη γλωσσική, τη μουσική, τη 
χωρική, την ενδοπροσωπική, τη διαπροσωπική, τη νατουραλιστική και την κιναισθη-
τική νοημοσύνη (Lynch & Fleming, 2004). Η δημιουργικότητα αποτελεί το σημαίνον 
στοιχείο της ψηφιακής αφήγησης, καθώς η παραγωγή έργου των εκπαιδευομένων 
σηματοδοτεί την εκπαιδευτική αυτή πράξη (Frazel, 2010). Γιατί, εν τέλει, η κινητο-
ποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή, η ανάφλεξη της δημιουργικότητάς του και 
συνεπαγωγικά η αυτοπραγμάτωσή του αποτελούν την πεμπτουσία της εκπαιδευτικής 
πράξης (Gardner, 1983).  

 Έτσι, οι «Δεξιότητες του 21ου αιώνα», όπως έχουν ονομαστεί (Brown, Bryan and 
Brown, 2005), που διασυνδέονται με την τεχνολογία, ασκούνται κατά τη διαδικασία 
δημιουργίας της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση: 1.Ψηφιακός Εγγραμματι-
σμός, 2.Σφαιρικός Εγγραμματισμός, 3.Τεχνολογικός Εγγραμματισμός, 4.Οπτικός Εγ-
γραματισμός και 5.Πληροφοριακός Εγγραματισμός. 

Αναλυτικότερα, στα ποικίλα στάδια παραγωγής και παρουσίασης της ψηφιακής αφή-
γησης εντοπίζονται οι παρακάτω δεξιότητες (Robin, 2008): 1.Ερευνητική Δεξιότητα, 
2.Συγγραφική Δεξιότητα, 3.Οργανωτικές Δεξιότητες, 4.Τεχνολογικές Δεξιότητες, 
5.Δεξιότητα Παρουσίασης, 6.Δεξιότητα Συνέντευξης, 7.Διαπροσωπικές Δεξιότητες, 
8.Δεξιότητα Επίλυσης προβλημάτων και 9.Δεξιότητα Αξιολόγησης. Τα οφέλη που 
προκύπτουν από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων είναι αντίστοιχα: 1.εμπνέει την α-
φοσίωση, 2.ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα στη δουλειά, δημιουργώντας ενδιαφέρον, 
προσοχή και κίνητρο, 3.προάγει τις επιλύσεις των προβλημάτων, 4.αγκαλιάζει την 
ποικιλία,  5.αιχμαλωτίζει την προσοχή, 6.εξάπτει το ενδιαφέρον για τη συγγραφή, 
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7.ενισχύει τις δυναμικές της ομάδος, 8.απευθύνεται σε διαφορετικά στυλ μάθησης, 
9.δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας, 10. κεφαλαιοποιεί το δη-
μιουργικό ταλέντο των εκπαιδευομένων και 11.ενσωματώνει την πολλαπλή νοημοσύ-
νη (Bendt & Bowe, 2000, University of Houston, 2011). 

Οι δεξιότητες και τα οφέλη της χρήσης της ψηφιακής αφήγησης αποτυπώνονται σε 
πολυσχιδείς παιδαγωγικές παραμέτρους. Όμως, η διασύνδεση της ιστορίας, της αφή-
γησης αυτής και της δημιουργίας του μύθου, μέσα από τις έννοιες της δημιουργικό-
τητας και του αυτοκαθορισμού του ατόμου, συντελούν στη μοναδική συνεισφορά και 
σαγήνη της εκπαιδευτικής ψηφιακής αφήγησης ως τεχνολογικού και παιδαγωγικού 
εργαλείου. 

Αφήγηση-Μύθος 

Η ψηφιακή αφήγηση, όπως προκύπτει και από τις παραπάνω καταγραφές των ορι-
σμών και των στοιχείων συγκρότησής της, προκρίνει ως σημαντική την ιστορία που 
δημιουργείται από αυτήν, αποδεχόμενη, έτσι, τη συγγένειά της με την Αφήγηση. Η 
σημαντικότητά της δηλαδή εδράζεται στην αφηγηματική παράδοση, ενισχυμένη από 
τον πολυδιάστατο χαρακτήρα, τον οποίο προσδίδει το ψηφιακό πλαίσιο. Τα κομβικά 
στοιχεία της δημιουργικότητας και του αυτοκαθορισμού  του ατόμου είναι εκείνα που 
την καθιστούν μοναδική στην παιδαγωγική της διάσταση (Rossiter and Garcia, 2010). 
Το επιστημολογικό υπόβαθρο της δημιουργικότητας, η οποία εκρέει από την ψηφια-
κή αφήγηση, διαφοροποιείται θεμελιωδώς από τη γνώση που στηρίζεται στη λογική 
(κριτική προσέγγιση) και η οποία παραδοσιακώς διαχέεται στην εκπαίδευση. 

Ο Guilford (1950) εισηγήθηκε την παραγωγική σκέψη, με συνιστώσες τη φαντασία, 
την έμπνευση, τη διαίσθηση, τη δημιουργία ιδεών κ.τ.λ. Ο Maslow (1962) ανέδειξε 
την παγκοσμιότητα και καθολικότητα της έννοιας της δημιουργίας, αναφερόμενος όχι 
μόνο σε όλους τους ανθρώπους, αλλά και στις πολλαπλές δραστηριότητες του ατό-
μου, που μπορούν να αποδοθούν ως δημιουργικές. Όμως, σε μία μορφή δημιουργικό-
τητας, όπως αυτή που χαρακτηρίζει την αφήγηση, δεν υφίσταται εννοιολογική διαφο-
ροποίηση ανάμεσα στη λογική (κριτική προσέγγιση) και στη δημιουργική προσέγγι-
ση, ανάμεσα δηλαδή στη συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη (Ξανθάκου, 2011).  

Αυτού του είδους η δημιουργικότητα, λοιπόν, που συναρτάται άμεσα με την αφηγη-
ματική διάσταση της ψηφιακής αφήγησης, απαιτείται στη σύγχρονη θέαση της κοι-
νωνίας, καθώς η τελευταία υφίσταται, σταδιακά, μία μεταμόρφωση από την εποχή 
της πληροφορίας, της λογικής και της γραμμικότητας, στην εποχή της αντίληψης,  της 
επινοητικότητας και της ενσυναίσθησης (Pink, 2006). Η ψηφιακή αφήγηση, όπως και 
άλλες αφηγηματικές μέθοδοι, ενέχει τη δημιουργική, ερμηνευτική φύση της αφήγη-
σης, καθώς η ιστορία δε συνίσταται απλώς σε ένα γεγονός, σε μία ημερομηνία ή σε 
μία απλή φόρμα αφήγησης, αλλά προσκαλεί για τη δημιουργία νοήματος, πράγμα που 
απαιτεί δημιουργικότητα έμπλεη των συστατικών που αναλύθηκαν παραπάνω. 
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Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία της ψηφιακής αφήγησης είναι διττή. Οι εικό-
νες και τα σύμβολα, που αρδεύονται από το συγκαιρινό κοινωνικοϊστορικό περιβάλ-
λον και  την κουλτούρα και χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή αφήγηση είναι πρόσφο-
ρα για επανερμηνείες και συναφοποιήσεις αμφίδρομα. Αφενός οι εικόνες και τα σύμ-
βολα που ο δημιουργός επιλέγει να χρησιμοποιήσει εκτίθενται προς κριτική και ερ-
μηνεία των τρίτων, αλλά αφετέρου αυτά τα ίδια, κομίζοντα το υπάρχον κοινωνικοϊ-
στορικό βάρος,  διερμηνεύονται  αναλόγως από το άτομο κατά την επιλογή της χρή-
σης τους (Rossiter and Garcia, 2010). Έτσι, ο δημιουργός της ψηφιακής αφήγησης, 
επιλέγοντας μία συγκεκριμένη εικόνα, μουσική ή και σύμβολο για την ιστορία του, 
προχωρεί στην προσωπική επανασυμβολοποίηση τους, κατασκευάζοντας ένα νέο νό-
ημα, μία νέα θεωρία. Μ’αυτόν τον τρόπο πραγματώνεται η «δημιουργική θεωρητικο-
ποίηση» (Benmayor, 2008), η κατασκευή δηλαδή  «νέας» θεωρίας, η οποία προϋπο-
θέτει τη χρήση της εγκατεστημένης γνώσης και προϋπάρχουσας εμπειρίας ώστε, κατά 
τη διάρκεια χρήσης των κοινωνικοπολιστικοοικονομικοϊστορικών συμβόλων, να θε-
ωρητικοποιηθεί η ταυτότητα του ψηφιακού αφηγητή, παράγοντας νέα νοήματα. Η 
μετασχηματιστική δυναμική αυτής της δημιουργικής θεωρητικοποίησης είναι ακόμη 
μία ειδοποιός και θεμελιώδης διαφορά της ψηφιακής αφήγησης από άλλες μορφές 
αφήγησης. 

Στην ψηφιακή αφήγηση, λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία της ιστορίας,  της επαναφήγη-
σης,  της κατασκευής νοήματος, της δημιουργίας και του αυτοκαθορισμού του ατό-
μου. Tί είναι εκείνο που καθιστά ικανές τις ιστορίες και την αφήγησή τους να εξελίσ-
σουν τη μάθηση; Οι ιστορίες απευθύνονται παράλληλα και στη λογική και στο συ-
ναίσθημα (Brown, στο Kahan, 2003). Η φαντασία, λοιπόν, προστίθεται στο πλαίσιο 
της ψηφιακής αφήγησης, ως ένα απολύτως σημαίνον και δυναμικό στοιχείο. Με τη  
ζεύξη της λογικής και της φαντασίας, η ψηφιακή αφήγηση δημιουργεί τον μύθο του 
γίγνεσθαι του ατόμου. Η μυθοπλασία είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της ανθρωπό-
τητας. Το ανθρώπινο ον διανύει την ιστορική πορεία του αναζητώντας νοήματα. Όταν 
ο πρωτόγονος άνθρωπος συνειδητοποίησε τη θνητότητά του, επεχείρησε να διαμορ-
φώσει ιδέες και μύθους ώστε να αντισταθμίσει το ακατανόητο γεγονός του θανάτου 
και να υπερκεράσει τα όρια της καθημερινής εμπειρίας του. Η βιολογική πτωτικότητα 
του ανθρώπου δηλαδή τον ώθησε να εφεύρει ιστορίες, που τοποθετούσαν τη ζωή του 
σε ένα νέο πλαίσιο, νοηματοδοτώντας την εκ νέου (Eliade, 1975). Πέραν από την αν-
θρώπινη ανάγκη για την ύπαρξη του μύθου για να  ερμηνεύονται κοινωνικά και ψυ-
χολογικά φαινόμενα, ο μύθος αποτελεί μία θεμελιώδη στάση της ανθρώπινης συνεί-
δησης, η οποία τον εκτρέφει για την ολοκλήρωσή της. Αποτελεί επιτακτικό αίτημα 
της ανθρώπινης συνείδησης να μην περιχαρακώνεται στα πλαίσια της διάνοιας, του 
επιστημονικού δηλαδή λόγου, αλλά να περιδιαβαίνει στο χώρο της μυθολογίας (Ke-
renyi, 1941). Η μυθολογούσα συνείδηση δεν υιοθετεί τους δρόμους της επιστημονι-
κής γνώσης και αλήθειας και ούτε τις μεθόδους με τις οποίες συντίθεται το ιστορικό 
γίγνεσθαι, αναζητώντας την αλήθεια με τις κατηγορίες της διάνοιας. Ο μύθος έχει 
χρόνο, χώρο και αιτιότητα, αλλά όχι όπως αυτά ορίζονται με μαθηματική σύλληψη. Ο 
χρόνος και ο χώρος του δεν προσδιορίζονται αναγκαστικά λογικά και η αιτιότητά του 
δεν αναλύεται στον αυστηρό δεσμό της σχέσης αιτίου και αιτιατού. Ο κόσμος που 
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κατασκευάζεται δηλαδή από τη μυθολογούσα συνείδηση δεν συνέχεται από μία αι-
τιοκρατική αναγκαιότητα και από ένα λογικοκρατούμενο γίγνεσθαι. Οι δράστες  και 
τα δρώμενα του μύθου άλλοτε συμμορφώνονται με τον νόμο της αιτιότητας και άλ-
λοτε όχι, μέσα από φανταστικές συνθέσεις και διασυνδέσεις, έτσι ώστε να δημιουρ-
γείται ένας κόσμος συνάμα λογικός και άλογος (Τσάτσος, 1986 στο Ελληνική Μυθο-
λογία-Εισαγωγή στον Μύθο). Έτσι, η ανθρώπινη συνείδηση μπροστά στο δέος του 
αγνώστου, σε μία απόπειρα κατανόησης και εννόησής του, προτού εκτοπιστεί από τη 
δύναμη της λογικής, επιστρατεύει τις άλογες δυνάμεις, ώστε να δαμάσει το αναπό-
τρεπτο και το ακατάβλητο και να επεκτείνει την περιορισμένη πραγματικότητα. Δα-
μάζοντας το επέκεινα μέσα από τον κόσμο της μυθολογίας, τα ανέφικτα μετατρέπο-
νται σε εφικτά. Η φαντασία, ως ειδοποιός διαφορά του μύθου από την επιστήμη, απο-
τελεί μία ικανότητα του ατόμου να συλλαμβάνει πράγματα δίχως αντικειμενική ύ-
παρξη, απόντα ένυλα. Η μυθολογούσα συνείδηση, με όχημα τη φαντασία, αναζητεί 
αενάως να κατακτήσει το άπειρο του σύμπαντος, το απόλυτο της ιδέας, την αθανασία 
της ψυχής, ως σηματωρούς της ολοκληρωμένης συνείδησης. Επομένως, η ανάγκη του 
μύθου είναι ακατάλυτη, καθώς συμπορεύεται με την ανθρώπινη επιταγή να ξεπερα-
σθούν τα όρια της διάνοιας ώστε ο νους να κατακτήσει το λογικά άρρητο, εκείνο που 
αντιστοιχεί στην απόλυτη και πλήρη ουσία του Είναι (Loew, 1967). 

Το μυθολογικό γίγνεσθαι χρησιμοποιεί τη φαντασία, «το παιχνίδι» δηλαδή για να κα-
ταστήσει τη μεταφορά και την αλληγορία προσιτή στον μυθολογούντα άνθρωπο. 
Στην ψηφιακή αφήγηση, λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η ιστορία και η 
επαναφήγηση αυτής, ο τρόπος δηλαδή που επιλέγουν να «μυθολογούν» τα άτομα, 
κατατείνει στη δημιουργικότητα που είναι έμπλεη μίας τέτοιας φαντασίας, η οποία 
παιγνιδίζει σε ένα αναλογικό, αλληγορικό, μεταφορικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο «σαν 
να» της πραγματικότητας, απελευθερωτικής για το άτομο και καθοριστικής για το 
γίγνεσθαι αυτού. 

Συμπεράσματα 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση των ορισμών και των στοιχείων που  καθορίζουν την 
εκπαιδευτική ψηφιακή αφήγηση απέδειξαν ότι το πεδίο εννοιολόγησής της δεν μπο-
ρεί να οριοθετηθεί αυστηρώς, καθώς αρδεύεται από τη φαντασία. Το προφίλ, επομέ-
νως, της εκπαιδευτικής ψηφιακής αφήγησης αποτυπώθηκε ως ένα νέο και έμπλεο 
προοπτικών εκπαιδευτικό εργαλείο.  

Η δημιουργικότητα αποτελεί το συνδυασμό της αποκλίνουσας και της συγκλίνουσας 
σκέψης, της κριτικής προσέγγισης δηλαδή και της δημιουργικής, που προϋποθέτει 
την εφευρετικότητα, την έμπνευση, τη διαίσθηση, την ενσυναίσθηση και εν τέλει τη 
φαντασία. Ο αυτοκαθορισμός πραγματοποιείται μέσω της επαναφήγησης των ιστο-
ριών της ζωής ως μία μορφή ταυτότητας. Οι εικόνες και οι ήχοι συμπλέκονται με το 
κείμενο και επανερμηνεύονται στο σύγχρονο κοινωνικοϊστορικοπολιτικό πλαίσιο, 
επανασυμβολοποιούνται δηλαδή δημιουργώντας νέα νοήματα, όπως κάνει και η αφή-
γηση. Μία μορφή αφήγησης αποτελεί και ο μύθος. Η εκπαιδευτική ψηφιακή αφήγη-
ση, λοιπόν, συνείρεται με την αφήγηση και συνεπακόλουθα με τον μύθο, ως μία μορ-
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φή μύθου. Η αφήγηση της ιστορίας, ως διαμεσολαβημένη εμπειρία του ατόμου από 
τον κόσμο, λειτουργεί ως εργαλείο μετασχηματισμού και ανάπτυξης του. Το θεωρη-
τικό υπόβαθρο, επομένως, της εκπαιδευτικής ψηφιακής αφήγησης θα μπορούσε να 
συμπτυχθεί στο τρίπτυχο δημιουργικότητα, φαντασία και αυτοκαθορισμός. 

 Το άτομο μυθολογεί ως μία ανάγκη απάντησης στα κοινωνικά και ψυχολογικά φαι-
νόμενα της ζωής του και ως μία εσώτερη ανάγκη λειτουργίας της συνείδησής του όχι 
μόνο έλλογα, άλλα και άλογα, ανταποκρινόμενη στη φαντασία. Συνάγεται, λοιπόν, η 
μετασχηματιστική λειτουργία του μύθου για το άτομο. Φαντασία και μετασχηματι-
σμός είναι δύο στοιχεία που εντοπίσαμε και στην ανάλυση της εκπαιδευτικής ψηφια-
κής αφήγησης.  

 Η ανάλυση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαιδευτικής 
ψηφιακής αφήγησης, ως εργαλείου ευφάνταστου και μετασχηματιστικού, ακουμπά 
στο αντίστοιχο της δυναμικής του μύθου.  

Όπως αναφέρει ο Campbell (1998), ο μύθος είναι τα προτελευταία λόγια, καθώς τα 
τελευταία βρίσκονται πάντα στο επίπεδο του άρρητου. Η εκπαιδευτική ψηφιακή αφή-
γηση συναντά, στον πυρήνα της λειτουργίας της, αυτό ακριβώς το δόγμα του μύθου. 
Γι’αυτό και ο κώδικας επικοινωνίας των ανθρώπων, που και οι δύο ενσωματώνουν, 
είναι ομοούσιος, ανταποκρινόμενος στο απόλυτο Είναι του ατόμου. 
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Η ένταξη των παιδιών προσφύγων στην ελληνική εκπαίδευση 
Κίνδυνοι, προκλήσεις και προοπτικές  

Καντάς  Κωνσταντίνος 
Διευθυντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου 

kkantas@sch.gr 

Περίληψη 

Η είσοδος των παιδιών προσφύγων στην ελληνική εκπαίδευση συνοδεύτηκε από α-
ντιδράσεις υποκινούμενες από την ξενοφοβία και διάφορους φόβους και ανησυχίες. 
Για να είναι ομαλή η ένταξη αυτών των παιδιών στην ελληνική εκπαίδευση και αργό-
τερα στην ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να γίνουν κατανοητές οι εμπειρίες αυτών 
των παιδιών και να εφαρμοστούν στην ουσία και αποτελεσματικά οι αρχές της διαπο-
λιτισμικής προσέγγισης. Αυτή αποτελεί τη μοναδική λύση που θα εξασφαλίσει ότι τα 
παιδιά αυτά δεν θα περιθωριοποιηθούν και θα ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία πα-
ρέχοντας  με αυτό τον τρόπο την προοπτική μίας ισόνομης και ισότιμης ελληνικής 
κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής.  

Λέξεις- Κλειδιά: πρόσφυγας, ένταξη, κοινωνική συνοχή, εκπαίδευση, ξενοφοβία.  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΟΜ) μετανάστευση είναι 
η διαδικασία της μετακίνησης, είτε διαπερνώντας διεθνή σύνορα, είτε μέσα στην επι-
κράτεια ενός κράτους, και αφορά πρόσφυγες, εκτοπισμένα άτομα (displaced persons), 
ξεριζωμένα άτομα (uprooted persons) και οικονομικούς μετανάστες (economic 
migrants) (International Migration Organization, 2005). 

O βασικός στόχος αυτής της μεταβολής ή μετακίνησης είναι κυρίως ο οικονομικός. 
Νεωτερική μετανάστευση είναι, λοιπόν, η σύγχρονη μετανάστευση που δεν γίνεται 
για λόγους πολιτικούς (όπως π.χ. οι ανταλλαγές πληθυσμών και τα προσφυγικά ρεύ-
ματα), αλλά οικονομικούς. Με άλλα λόγια, με την έννοια του όρου σύγχρονος μετα-
νάστης,  εννοούμε εκείνο το μέλος μιας κοινωνίας που φεύγει από τη χώρα του με τη 
θέλησή του για να εγκατασταθεί προσωρινά ή μόνιμα σε μία άλλη χώρα, συνήθως 
περισσότερο αναπτυγμένη οικονομικά, με στόχο την αναζήτηση εργασίας και τηνα 
απόκτηση οικονομικών εσόδων. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση για μετανάστευση 
θεωρείται ότι λαμβάνεται με την ελεύθερη βούληση του ατόμου, ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση, λαμβάνεται λόγω ανωτέρας βίας (διώξεις πολιτικών καθεστώτων, πόλε-
μοι, απελάσεις, κ.ά.) (Κοιλάρη, 1997). 

Αυτός που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του, παρά τη θέληση του, λόγω 
διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων, διώξεων και σοβαρών παραβιάσεων των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, ονομάζεται πρόσφυγας. Ο πολιτικός πρόσφυγας δε χαρακτη-
ρίζεται από ειδικό καθεστώς που καθορίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. 

1917

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



και ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως πρόσφυγα γίνεται προκειμένου να εξασφαλίσει 
ειδικά δικαιώματα λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης του (ΟΗΕ, 1951). 

Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να αναδείξει τους κινδύνους, τις προκλήσεις και 
τις προοπτικές που υπάρχουν στην προσπάθεια ένταξης των παιδιών προσφύγων στην 
ελληνική εκπαίδευση.   

 

Νομική αποσαφήνιση του όρου πρόσφυγας 

Συχνά, ταυτίζονται οι πρόσφυγες με τους μετανάστες, ωστόσο, πρόκειται για δύο 
διαφορετικές έννοιες. Ως μετανάστης (νόμιμος ή μη υπό την έννοια της κατοχής εγ-
γράφων), νοείται το άτομο το οποίο εγκαταλείπει εθελοντικά τη χώρα του για οικο-
νομικούς λόγους, προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης (Παπαθανοσο-
πούλου, 2001). 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης περί της νομικής κατάστασης των προσφύγων 
του 1951, πρόσφυγας είναι κάθε άτομο το οποίο εγκαταλείπει τη χώρα της οποίας έ-
χει την ιθαγένεια, «εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρη-
σκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων» και η επιστροφή 
του σε αυτήν εγκυμονεί κινδύνους. Οι πρόσφυγες κατέχουν άδεια αορίστου χρόνου 
παραμονής στη χώρα υποδοχής με πλήρη εργασιακά δικαιώματα (Ι.ΜΕ.ΠΟ., 2005:9). 

Αντίθετα, η Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, για το καθεστώς των προ-
σφύγων, το οποίο συμπληρώθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 
Ιανουαρίου 1967, κείμενα που έχουν κυρωθεί και από την Ελλάδα, ορίζει ότι πρό-
σφυγας είναι «...κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει δικαιολογημένο φόβο διωγμού λόγω 
φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ορισμένη 
κοινωνική ομάδα, βρίσκεται έξω από τη χώρα της υπηκοότητάς του, και δεν μπορεί, ή 
εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν θέλει να προσφύγει στην προστασία της χώρας αυτής» 
(Ι.ΜΕ.ΠΟ., 2005:9).   

Συνεπώς, ως πρόσφυγες θεωρούνται οι αλλοδαποί, «οι οποίοι προστατεύονται σύμ-
φωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 (Α) της Σύμβασης της Γενεύης, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 12 του Πρωτόκολλου της Ν. Υόρκης, εφόσον βρίσκονται εκτός της χώρας 
υπηκοότητας τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης εξαιτίας της φυλής, θρη-
σκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων τους, και οι οποίοι 
για το λόγο αυτό αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης» 
(Καρύδης, 1996:23). 

Πρόσφυγες εντολής είναι τα «άτομα που εμπίπτουν στην εντολή του Ύπατου Αρμο-
στή για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ και προστατεύονται από αυτόν, σύμφωνα με τα 
κριτήρια του σχετικού εγχειριδίου της Ύπατης Αρμοστείας» (Καρύδης, 1996:23). 
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De facto πρόσφυγες ονομάζονται οι «υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων το αίτημα 
για παροχή ασύλου έχει απορριφθεί για τυπικούς λόγους, είτε δεν έχουν καν υποβάλ-
λει τέτοιο αίτημα λόγω του φόβου αντιποίνων κατά συγγενών τους στη χώρα προέ-
λευσης, είτε γιατί δεν απέδειξαν πλήρως ότι διώκονται ατομικά παρά το γεγονός ότι 
αποδεδειγμένα ανήκουν σε διωκόμενη ομάδα, είτε επειδή αναγκάστηκαν να μετακι-
νηθούν από τη χώρα τους λόγω πολέμου, εμφύλιας σύρραξης, πολιτικής ή κοινωνικής 
αναταραχής ή συνεπεία σοβαρών φυσικών καταστροφών» (Καρύδης, 1996:23). 

Η έννοια της ένταξης 

Η έννοια της ένταξης δεν μπορεί να εννοιολογηθεί με σαφήνεια γιατί η ακαδημαϊκή 
συζήτηση που υπάρχει γύρω από το θέμα εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές της. Σε μία 
προσπάθεια προσδιορισμού της, χρησιμοποιείται αντ' αυτής συχνά ο όρος κοινωνική 
συνοχή ως ταυτόσημος νοοώντας την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προ-
σφύγων (Entzinger & Biezeveld, 2003). 

O Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) ορίζει την ένταξη ως την κοινωνική 
αποδοχή των μεταναστών και των προσφύγων. Σύμφωνα όμως με την Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ, για να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί όμως θα πρέπει η κοινωνία να 
αποδέχεται και να σέβεται την πολιτισμική διαφορετικότητα τους και να τους κάνει 
να νιώθουν ότι και αυτοί είναι μέλος της κοινωνίας στην οποία βρίσκονται. Η διαδι-
κασία αυτή δεν είναι εύκολη διότι απαιτεί πολύπλευρες προσεγγίσεις λόγω των δια-
φορετικών σταδίων της καθημερινότητας και απαιτεί τη συνεργασία της κοινωνίας 
που τους υποδέχεται αλλά και των ίδιων (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες, 2009). 

Βασική διάσταση της ένταξης είναι επίσης και η παραχώρηση δικαιωμάτων αλλά και 
οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που εκπορεύονται από την αποδοχή των προσφύ-
γων και των μεταναστών (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2002). 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003:17) «η ένταξη πρέπει να νοείται ως μία 
αμφίδρομη διαδικασία βασισμένη στα αμοιβαία δικαιώματα και τις αντίστοιχες  υπο-
χρεώσεις των νομίμως κατοικούντων στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών και της κοινω-
νίας που τους δέχεται, η οποία παρέχει τις συνθήκες για πλήρη συμμετοχή του μετα-
νάστη». 

Ένταξη στην εκπαίδευση  

Το προσφυγικό κύμα που δέχτηκε η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, οδήγησε στην 
απόφαση της συμμετοχής τους στα ελληνικά σχολεία τη σχολική περίοδο 2015-2016. 
Η αρχική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δημιούργησε σωρεία προβληματισμών. 
Οι πιο βασικοί ήταν πώς θα μπορούσε λειτουργικά να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πώς θα 
προσλάμβαναν τα παιδιά πρόσφυγες την ελληνική εκπαίδευση και κατά πόσο θα 
μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από τα άλλα παιδιά (Λακασάς, 2016). 
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Αναμφισβήτητα, η απόφαση αυτή ήταν ορθή αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτά τα 
παιδιά ενδεχομένως να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα λόγω 
της αβεβαιότητας που υπάρχει για το μέλλον τους και σαφώς δεν θα μπορούσαν να 
στερηθούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Επίσης, θεωρήθηκε ότι η εκπαίδευση θα 
μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος της αποδοχής τους και της ένταξής τους στην 
ελληνική κοινωνία.  Ο βασικός προβληματισμός και κίνδυνος που διατυπώθηκε από 
την εκπαιδευτική ηγεσία ήταν κατά πόσο μπορεί να αποφευχθεί το φαινόμενο «γκε-
τοποίησης» αυτών των παιδιών (Λακασάς, 2016). 

Αυτό που δεν προβλέφθηκε ήταν η έντονη αντίδραση από τμήμα της ελληνικής κοι-
νωνίας για την ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία. Η αντίδραση 
αυτή δεν οφειλόταν σε ζητήματα λειτουργικότητας που θα μπορούσαν να προκύψουν 
αλλά σε αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την άγνοια και τη ξενοφοβία. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η Αλεξάνδρεια Ημαθίας όπου αποφασίστηκε 60 παι-
διά πρόσφυγες που διαμένουν σε κέντρο φιλοξενίας της περιοχής να ενταχθούν στα 
εκεί δημοτικά σχολεία μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ν. Ημαθίας. Οι έξι από τους επτά συλλόγους γονέων  αντέδρασαν αρνητικά σε 
αυτή την προοπτική. Οι αντιρρήσεις που υπήρχαν στην αρχή έφεραν την πρόφαση 
του φόβου και χρησιμοποιήθηκαν επιχειρήματα όπως ο μη εμβολιασμός των παιδιών 
προσφύγων, η μετάδοση ασθενειών, κ.ά. Ήταν όμως προφανές ότι επρόκειτο για ξε-
νοφοβική αντίδραση αφού οι αντιρρήσεις των γονέων δεν κάμφθηκαν ούτε μετά από 
σχετική ενημέρωση για τις απορίες που είχαν, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις 
(ΣΚΑΙ, 2016; Το Βήμα, 2016). 

Και όντως τέτοια φαινόμενα εκδηλώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα των παιδιών αυτών 
στα σχολεία. Πόρτες κλειδώθηκαν, ελληνικές σημαίες υψώθηκαν και παρατηρήθηκαν 
συμπεριφορές που αναδείκνυαν ότι οι αντιδράσεις αυτές υποκινούνταν από ρατσιστι-
κά κίνητρα. Υπήρχαν όμως και σχολεία που υποδέχτηκαν τα παιδιά αυτά με χαμόγε-
λο προσπαθώντας να τα κάνουν να νιώσουν οικειότητα και ασφάλεια (Protagon, 
2016). 

Το γεγονός ότι σημαντική μερίδα της ελληνικής κοινωνίας υποδέχτηκε με τον κατάλ-
ληλο τρόπο τα προσφυγόπουλα είναι σαφώς θετικό αλλά δεν εξασφαλίζει αυτόματα 
την ένταξή τους. Ο κίνδυνος της γκετοποίησης φαίνεται να αποφεύχθηκε αφού οι 
προτάσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων στις δομές φιλοξενίας δεν υιο-
θετήθηκε, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι, τα παιδιά αυτά δεν θα απομονω-
θούν και θα είναι σε θέση να κοινωνικοποιούνται, μέσω της επαφής τους με άλλα 
παιδιά της ηλικίας τους. Σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός πως πέρα από τα μα-
θήματα που αφορούν την μητρική τους γλώσσα, τα παιδιά αυτά διδάσκονται και τα 
ελληνικά (Enikos, 2016).  

Το θέμα της γλώσσας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ένταξη αυτών των παι-
διών. Εξάλλου, κάθε πολιτική ένταξης που διατυπώνεται περιλαμβάνει την εκμάθηση 
της γλώσσας υποδοχής ως βασική αρχή. Αυτό συμβαίνει γιατί εκτός από το ότι επι-
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τρέπει την επικοινωνία των παιδιών αυτών με τα υπόλοιπα παιδιά, η μη γνώση της 
γλώσσας θα καθορίσει αρνητικά και την πορεία του παιδιού καταδικάζοντας σε απο-
κλεισμό και στην περιθωροποίηση με σημαντικές επιπτώσεις για το σύνολο της κοι-
νωνίας. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας επίσης, δίνει στο παιδί την αίσθηση ότι 
υπάρχει η διάθεση να του μεταφερθούν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας που το υ-
ποδέχτηκε, ότι υπάρχει η επιθυμία να γίνει μέλος της κοινωνίας και φυσικά η αποδο-
χή της εκμάθησής της από αυτό και την οικογένειά του, σημαίνει την συναίνεσή τους 
προς αυτή την κατεύθυνση (Πουλοπούλου, 2007). 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να εστιάσει 
στην αφομοίωση αυτών των παιδιών πολιτισμικά. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσ-
σας είναι σημαντική αλλά δεν πρέπει η εκπαίδευση των παιδιών αυτών να βασίζεται 
αποκλειστικά εκεί αλλά και να περιλαμβάνει και τις μητρικές τους γλώσσες στο 
πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση που θα παρέχεται στο παιδί, 
θα πρέπει να διέπεται από την ισότιμη αντιμετώπιση του συγκριτικά με τους άλλους 
μαθητές αλλά και από το σεβασμό ότι φέρει ένα διαφορετικό πολιτισμό. Αυτό σημαί-
νει ότι απαιτούνται εξειδικευμένα προγράμματα προσέγγισης τους, ειδάλλως η ελλη-
νική εκπαίδευση δεν θα είναι ποτέ οικεία γι' αυτά, δεν θα τα αποδέχεται πραγματικά 
και σταδιακά θα οδηγηθούν στο να την εγκαταλείψουν μεγαλώνοντας το ενδεχόμενο 
της περιθωροποίησης τους.  

Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει η εκπαίδευση αυτών των παιδιών 
να επικεντρωθεί στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (ανταλλαγή εμπειριών 
και πληροφοριών ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς, προσπάθεια επικοινω-
νίας, απαλοιφή ρατσιστικών και εθνικιστικών τρόπων σκέψης και ύπαρξη σεβασμού, 
συνεργασίας, ευαισθησίας και αλληλεγγύης) με επίκεντρο μία σχολική μονάδα που 
όλες οι κουλτούρες και οι πολιτισμοί είναι αποδεκτοί και έχουν να προσφέρουν ο έ-
νας στον άλλο (Μάρκου, 1995). Να γίνει κατανοητό δηλαδή σε εκπαιδευτικούς, γο-
νείς και μαθητές ότι η συνεργασία επί ίσοις όροις και η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
παιδιά διαφορετικής εθνικότητας, φυλής, θρησκείας και πολιτισμού μπορεί να επιφέ-
ρει θετικές και μόνο επιπτώσεις (Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, 2004).  

Αυτός είναι η προσέγγιση που μπορεί να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή στην 
ελληνική κοινωνία που εκ των πραγμάτων μέρος της αποτελούν και αυτά τα παιδιά 
μην οδηγώντας στην γκετοποίηση και στην περιθωριοποίηση, φαινόμενα που υπήρ-
ξαν και στο παρελθόν. Αρκεί να θυμηθούμε ότι στο παρελθόν οι τάξεις σχολικής έ-
νταξης δεν λειτούργησαν με αποτελεσματικότητα και η συνύπαρξη απλώς στο ίδιο 
σχολείο μαθητών όχι μόνο δεν εξασφάλισε την ένταξη αλλά αντίθετα μετέτρεψε πολ-
λά σχολεία σε εστίες παραβατικότητας και συγκρούσεων (Τζιούμπας, 2009). 

Συμπέρασμα  

Η Ελλάδα έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα προσφυγικό κύμα που δεν μπορεί να αγνοή-
σει. Σημαντικό μέρος των προσφύγων που εισέρχονται στην χώρα είναι παιδιά που 
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πολλά από αυτά ενδεχομένως να παραμείνουν στην Ελλάδα. Η ελληνική πολιτεία εί-
ναι υποχρεωμένη να παρέχει εκπαίδευση αλλά με τρόπο ουσιαστικό προκειμένου να 
εξασφαλίσει και την ένταξη τους στην εκπαίδευση. 

Το να εισέλθει ένα παιδί σε ένα σχολείο δεν σημαίνει κάτι για την ένταξή του. Η εκ-
παίδευση που θα λάβει σε αυτό καθώς και η συνύπαρξή του με τα άλλα παιδιά είναι 
αυτές που θα καθορίσουν τη στάση του παιδιού προς την εκπαίδευση και την κοινω-
νία και αντιστρόφως. Στην περίπτωση των παιδιών προσφύγων απαιτείται μία σοβα-
ρή προσέγγιση και όχι εφαρμογή ανεπαρκών προσεγίσεων όπως έχει καταδείξει η 
προσπάθεια ένταξης των παιδιών μεταναστών στο παρελθόν. Πόσο μάλλον όταν τα 
παιδιά αυτά είναι φορείς δυσάρεστων εμπειριών και η εγκατάλειψη της πατρίδας τους 
δεν ήταν εκούσια.  

Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην περίπτωση των παιδιών προσφύγων είναι όχι μό-
νο απαραίτητη αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί με προσεκτικό σχεδιασμό και σωστά 
βήματα, ειδάλλλως όχι μόνο η ένταξη των παιδιών αυτών δεν θα εξασφαλιστεί αλλά 
αντίθετα θα υπάρξουν και σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή των τοπι-
κών κοινωνιών που τους υποδέχονται. 
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Η Θεατροπαιδαγωγική ως πρακτική ένταξης παιδιών μεταναστευτικής καταγω-
γής στην ομάδα της τάξης. 

Προυσανίδου Άννα 
Μ.Δ.Ε 
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Περίληψη 

Το παρόν κείμενο καταπιάνεται με τη μελέτη της ένταξης των μαθητών/-τριών μετα-
ναστευτικής καταγωγής στην τάξη, τις σχέσεις τους με εκείνους/-ες ελληνικής κατα-
γωγής αλλά και τη δημιουργία ομάδας μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τη 
συμβολή της Θεατροπαιδαγωγικής στην επίτευξη των παραπάνω, καθώς μέσα από το 
κοινό βίωμα και την βαθύτερη γνωριμία επιχειρείται η ένωση των μελών μιας ανο-
μοιογενούς ομάδας. Για τις ανάγκες της έρευνας σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε 
μία θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση, βασισμένη στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης και στην Υπόθεση της Επαφής. Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο 
τέλος, προέκυψε ότι έπειτα από την παρέμβαση παρατηρήθηκαν σε μικρότερο ή με-
γαλύτερο βαθμό θετικές μεταβολές στις σχέσεις, τις στάσεις και την επικοινωνία με-
ταξύ των μαθητών/-τριών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θεατροπαιδαγωγική, δράμα, ένταξη, διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
παρέμβαση 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
κοινωνιών με μεγάλη εθνολογική ποικιλία. Οι κατά καιρούς κοινωνικοοικονομικές 
κρίσεις και οι πολεμικές συρράξεις αποτελούν συχνά αιτία για τη δημιουργία μεγά-
λων μεταναστευτικών ρευμάτων, που συνεπάγονται μαζικές μετακινήσεις και μετε-
γκαταστάσεις πληθυσμών. Σήμερα περισσότερο από ποτέ,  η Ελλάδα βρίσκεται στην 
καρδιά της επικαιρότητας, αποτελώντας χώρα υποδοχής για μία από τις μεγαλύτερες 
προσφυγικές ροές (Γεωργακόπουλος, 2016). Είναι λοιπόν κατανοητό πως η συνύπαρ-
ξη Ελλήνων/-ίδων και προσφύγων-μεταναστών/-τριών πρόκειται να αποτελέσει, αν 
δεν αποτελεί ήδη, ένα μείζον ζήτημα για την ελληνική κοινωνία.  

Τόπο συνάντησης των διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών αποτελεί και το σχο-
λείο. Μέχρι και πρόσφατα το ελληνικό σχολείο λειτουργούσε με τη λογική της αφο-
μοίωσης (Τσοκαλίδου, 2012: 90). Η τακτική αυτή συνεπάγεται απώλεια στοιχείων 
της ταυτότητας του ατόμου και είναι πιθανό να οδηγήσει τους/τις μαθητές/-τριες σε 
απομόνωση και σχολική αποτυχία (Cummins, 2005: 131). Τα εν λόγω ποσοστά για 
τους/τις μαθητές/-τριες μεταναστευτικής αγωγής στην Ελλάδα, παραμένουν εξαιρετι-
κά υψηλά (έως και 45,8%) (Καλόγηρος, 2013). Στα παραπάνω συμβάλλει και η μη 
επιτυχημένη κοινωνικοποίησή τους, που σχετίζεται με τη στάση των γηγενών συμμα-
θητών/-τριών τους (Cleemput, 2012). Σχετικές έρευνες στην Ελλάδα κατέδειξαν την 
αρνητική στάση των ελλήνων/-ίδων απέναντι σε εκείνους που φέρουν διαφορετική 
πολιτισμική ταυτότητα (Dimakos, Spinthourakis, & Tasiopoulou, 2011:197-198). 
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Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η συνάντηση με το «διαφορετικό» δημιουργεί ιδιαίτερες 
συνθήκες, τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση η 
διεξαγωγή της σχολικής ζωής απαιτεί εξομάλυνση αυτών των ζητημάτων, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω της ένταξης. Κατάλληλο θεωρητικό και παιδαγωγικό πλαίσιο σε 
μια τέτοια προσπάθεια προσφέρει η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Εν προκειμένω, η 
διαφορετικότητα προσεγγίζεται ως εμπλουτιστικός παράγοντας και όχι ως έλλειψη. 
Ως εκ τούτου, προωθείται ο σεβασμός, η ισονομία, η παροχή ίσων ευκαιριών και η 
αλληλεγγύη. Όλα τούτα σμιλεύουν συμπεριφορές, φιλικές προς τον «άλλο» και ενι-
σχύουν την επικοινωνία και την αλληλοαποδοχή (Δαμανάκης, 1997:103-108).  

Από την άλλη, η διαφορετικότητα δεν αφορά μόνο τους μαθητές μεταναστευτικής 
καταγωγής. Σε μια τάξη η ομοιομορφία δεν είναι δεδομένη αφού τα ατομικά χαρα-
κτηριστικά των μαθητών παρουσιάζουν ενίοτε σημαντικές διαφορές. Έτσι δεν είναι 
σπάνιο το φαινόμενο μιας τάξης, κατακερματισμένης σε αυτόνομες μικρότερες ομά-
δες (κλίκες) (Cole & Cole, 2002). Ως εκ τούτου, οι μαθητές/-τριες δείχνουν να δυ-
σκολεύονται όταν πρόκειται να συνεργαστούν με άλλα άτομα, ενώ συχνά προκύ-
πτουν εντάσεις και συγκρούσεις. Ως αποτέλεσμα τα μέλη της ομάδας της τάξης πα-
ρουσιάζονται αποξενωμένα, με δυσκολία συνεργασίας και συχνά συνύπαρξης, ενώ οι 
«διαφορετικοί» μαθητές εμφανίζονται περιθωριοποιημένοι. 

Σε μια τέτοια περίπτωση είναι άραγε δυνατή η συνεργασία και η ένταξη των απομο-
νωμένων μαθητών στην ομάδα; Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι μαθητές/-
τριες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή, να εξοικειωθούν με τον «άλλο», να τον αποδε-
χτούν και να σχετιστούν μαζί του. Σε τούτη την εργασία τα παραπάνω προσεγγίζονται 
μέσω της Θεατροπαιδαγωγικής, «της καλλιτεχνικής επιστήμης, δηλαδή, που συνδυάζει 
το παιχνίδι και το Θέατρο ως πρακτική τέχνη και την Παιδαγωγική ως επιστήμη» (Λε-
νακάκης, 2008: 460). Η παιγνιώδης φύση της σε συνδυασμό με την ασφάλεια που 
προσφέρει στον παίκτη ο ρόλος που καλείται να ενσαρκώσει, τις πολλαπλές μορφές 
επικοινωνίας που ενθαρρύνει και τον ομαδικό χαρακτήρα που προωθεί τη συνεργασί-
α, αποτελούν χαρακτηριστικά που την αναδεικνύουν ως καταλύτη για την ένταξη α-
τόμων στην ομάδα και την ανάδειξη της διαφορετικότητας ως θετικό στοιχείο (Γκό-
βαρης, 2003). 

Τη μορφοπλαστική αυτή ιδιότητα της Θεατροπαιδαγωγικής και τη συμβολή της στην 
ένταξη των χαμηλής δημοτικότητας μαθητών/-τριών μεταναστευτικής καταγωγής 
στην ευρύτερη ομάδα της τάξης αλλά και στη γενικότερη συσπείρωση της τελευταίας 
εξετάζει η έρευνα που παρουσιάζεται παρακάτω. 

Μεθοδολογία-Ερευνητική πορεία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ομάδα μαθητών Α’ και Β’ Γυμνασίου, σε δημόσιο 
σχολείο της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές/-τριες που του δείγματος αποτελούσαν μέρος 
της ομάδας που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος, μετά 
το πέρας του κανονικού προγράμματος. Το συγκεκριμένο σχολείο επιλέχθηκε από 
την ερευνήτρια καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών/-τριών του είναι συχνά με-
ταναστευτικής καταγωγής. Ο πληθυσμός του τελικού δείγματος (12 άτομα) που απο-
τέλεσε τη «Θεατρική Ομάδα» (ΘΟ) και λήφθηκε τελικά υπόψη για τον σχεδιασμό και 

1925

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



την εφαρμογή της παρέμβασης και την κοινωνιομετρική μελέτη διαμορφώθηκε ως 
εξής:  

Πίνακας 1. Δημογραφικά Στοιχεία του Δείγματος 

 Αγόρια Κορίτσια Α’ τά-
ξη 

Β’ τά-
ξη 

Ελληνικής 
Καταγωγής 

Μεταναστευτικής 
Καταγωγής 

F 4 8 10 2 10 2 
f % 33% 67% 83% 17% 83% 17% 
Μ.Ο ηλικίας 12,5 έτη 

Τα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής ήταν δύο, ένα αγόρι (Α2) με μητέρα βουλγα-
ρικής καταγωγής και ένα κορίτσι (Κ8) από τη Γεωργία, τα οποία και τέθηκαν ως παι-
διά-στόχοι. Και τα δύο παιδιά μιλούσαν ελληνικά σε επίπεδο φυσικού ομιλητή.  

Αρχικά αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν δέκα συναντήσεις της ΘΟ, εκ 
των οποίων οι πρώτες δύο περιελάμβαναν ελεύθερη παρατήρηση και οι υπόλοιπες 
ποικιλία βιωματικών δραστηριοτήτων δραματικού χαρακτήρα. Προκειμένου να δια-
πιστωθεί η δημοτικότητα των παιδιών-στόχων και οι ευρύτερες σχέσεις μεταξύ των 
μελών της ομάδας χρησιμοποιήθηκε κοινωνιομετρικό τεστ υποδείξεων με δύο ερω-
τήσεις (Ερ.1: «Στη Λέσχη Ανάγνωσης θα ήθελα να είμαι στην ίδια ομάδα με 
τον/την:… & ΔΕΝ θα ήθελα να είμαι στην ίδια ομάδα με τον/την: και Ερ2: «Στη Λέ-
σχη Ανάγνωσης θα καθόμουν στο ίδιο θρανίο με τον/την: και ΔΕΝ θα καθόμουν με 
τον/την:») στο πρότυπο των Coie, Dodge, & Coppotelli (1982). Σύμφωνα με τη 
μέθοδο που προτείνεται στην ίδια εργασία σταθμίστηκαν και αναλύθηκαν στο 
Microsoft Office Excel τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα τεστ.  

Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση με σκοπό τη δημιουργία 
νέων διαύλων επικοινωνίας και κατ’επέκταση νέων σχέσεων, στοχεύοντας στη 
συσπείρωση της ομάδας. Στην τελευταία συνάντηση επαναλήφθηκε το 
κοινωνιομετρικό τεστ ώστε να διαπιστωθούν οι τυχόν μεταβολές στις προτιμήσεις 
φίλων των μαθητών/-τριών και κατά συνέπεια στη δημοτικότητα τους, όπως και των 
παιδιών-στόχων. Τέλος, καθόλη τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιούνταν 
ελεύθερη συμμετοχική παρατήρηση και τηρήθηκε ερευνητικό ημερολόγιο. Τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα τελευταία αναλύθηκαν με θεματική ανάλυση 
περιεχομένου και διασταυρώθηκαν με εκείνα που προήλθαν από τα κοινωνιομετρικά 
τεστ αλλά και τις φωτογραφίες, τις μαγνητοσκοπήσεις και τις ηχογραφήσεις που 
πραγματοποιούνταν καθόλη τη διάρκεια της έρευνας.  

Αποτελέσματα 

Κοινωνιόγραμμα 

Από την ανάλυση των δύο ερωτήσεων του κοινωνιομετρικού τεστ που έλαβε χώρα 
τόσο πριν (Αρχικό Τεστ) όσο και έπειτα (Τελικό Τεστ) από την παρέμβαση, προέκυ-
ψαν παρόμοια αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, για λόγους οικονομίας εδώ παρουσιάζο-
νται και αναλύονται διεξοδικά τα αποτελέσματα που αφορούν μόνον την πρώτη 
(Ερ.1), τόσο στο Αρχικό όσο και στο Τελικό τεστ. Από τις απαντήσεις των παιδιών 
στο Αρχικό τεστ συντέθηκε το παρακάτω κοινωνιόγραμμα: 
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Σχήμα 1. Αρχικό Ομαδικό Κοινωνιόγραμμα ΘΟ 

 Παρατηρώντας λοιπόν, το παραπάνω σχήμα είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια 
ομάδα με μικρή συνοχή και επιφανειακές ή ανύπαρκτες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη 
της. Τα περισσότερα μέλη μοιάζουν απομονωμένα και τα δίκτυα που δημιουργούνται 
είναι περιορισμένα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η ομάδα των κοριτσιών (Κ5, Κ6, Κ7, 
Κ9) στο κέντρο του κύκλου. Τα παραπάνω ενισχύονται και από το Δείκτη Συνοχής 
της ομάδας: 

Συνοχή Ομάδας=          (Bastin, 1970)  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δ.Σ της ΘΟ ανέρχεται στο 0,24. Δεδομένου, λοιπόν, ότι 
στην περίπτωση που όλοι θα επέλεγαν όλους το πηλίκο του κλάσματος θα ήταν ένα 
και ότι όσο πιο κοντά σε αυτό πλησιάζει ο Δ.Σ μιας ομάδας τόσο περισσότερο «δεμέ-
νη» εκείνη εμφανίζεται, ο εν λόγω Δ.Σ θεωρείται χαμηλός (Bastin, 1970· Μπίκος, 
1990). Ακόμη, ενδεικτικό αυτών των σχέσεων είναι ότι οι αιτιολογήσεις των επιλο-
γών και των απορρίψεων των μαθητών/-τριών είχαν γενικόλογο χαρακτήρα. Πιο συ-
γκεκριμένα, η πλειοψηφία επέλεξε άτομα που εντάσσει στην κατηγορία των φίλων ή 
των γνωστών ενώ απέρριψε  εκείνους/-νες που δυσκολεύεται να συνεννοηθεί ή για 
κάποιο λόγο αντιπαθεί. Αναφορικά, δε, με τις απορρίψεις, σημαντικό είναι το ότι δεν 
σημειώθηκε ούτε μία αμοιβαία, επομένως αποκλείονται οι εντάσεις και η αντιπαλό-
τητα μεταξύ των μελών.  

Τέλος, τα παιδιά στόχοι χαίρουν σχετικά χαμηλής δημοτικότητας και μικρού έως ε-
λάχιστου εύρους σχέσεων. Αναλυτικότερα, ο Α2 συγκέντρωσε σκορ Κοινωνικής 
Προτίμησης (S.P) 0,03 και Κοινωνικής Απήχησης (S.I) 0,73, γεγονός που σημαίνει 
ότι εντάσσεται μεν στην ομάδα δημοτικότητας του Μέσου Όρου, στα κατώτερα όμως 
όρια της (Coie et al., 1982). Αντίστοιχα η Κ8 συγκέντρωσε (S.P) -0,33 και (S.I) -1,31. 
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Τούτο σημαίνει ότι ανήκει στην κατηγορία δημοτικότητας των Αγνοημένων μαθητών 
με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να αγνοούν ή/και να αδιαφορούν για την ύπαρξή της 
(Coie et al., 1982). Η παραπάνω εικόνα της ΘΟ φαίνεται να μεταβλήθηκε ικανοποιη-
τικά έπειτα από την παρέμβαση και τούτο είναι εμφανές από τα στοιχεία που προκύ-
πτουν από την ανάλυση των δεδομένων του Τελικού ερωτηματολογίου, όπως αυτά 
απεικονίζονται παρακάτω: 

 

Σχήμα 2. Τελικό Ομαδικό Κοινωνιόγραμμα ΘΟ 

Στο σχήμα 2 παρατηρούνται αυξημένες επιλογές που δημιουργούν πολυπλοκότερα 
πλέγματα μεταξύ των ατόμων. Τούτο υποδεικνύει νέες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της 
ΘΟ και σε συνδυασμό με την αύξηση του Δ.Σ στο 0,42 φανερώνει μια πιο συσπειρω-
μένη ομάδα. Κατά συνέπεια ο αριθμός των μαθητών/-τριών χαμηλής δημοτικότητας 
μειώθηκε και αναδείχθηκαν νέες υποομάδες. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν την 
αύξηση της επικοινωνίας και τη δημιουργία νέων σχέσεων έπειτα από την παρέμβα-
ση. Το τελευταίο ενισχύεται και από την συγκεκριμενοποίηση των αιτιολογήσεων 
των επιλογών και των απορρίψεων.  Η αλλαγή αυτή που προέκυψε μετά την παρέμ-
βαση ενισχύει την υπόθεση ότι οι μαθητές ήρθαν σε στενότερη επαφή και έτσι ήταν 
πια σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συμ-
μαθητών/-τριών τους που τους οδήγησαν στο να κάνουν τις συγκεκριμένες επιλογές 
ή/και απορρίψεις. 

Τέλος, είναι γεγονός ότι η δημοτικότητα αλλά και η κοινωνικότητα των παιδιών-
στόχων αυξήθηκε. Αυτό γίνεται εμφανές τόσο από την αύξηση των επιλογών που δέ-
χθηκαν, όσο και από την αύξηση των επιλογών που πραγματοποίησαν και τα δύο 
παιδιά. Πιο συγκεκριμένα  ο Α2 παρέμεινε στην κατηγορία του Μ.Ο αύξησε όμως 
τους δείκτες κοινωνικής προτίμησης (S.P) και κοινωνικής απήχησης (S.I), δημιουρ-
γώντας επίσης ισχυρούς-αμοιβαίους δεσμούς με τους Α3 και Α4.Αντίστοιχα, η Κ8 
από την κατηγορία των αγνοημένων μεταπήδησε σε εκείνη του Μ.Ο. αποκτώντας ε-
πίσης δύο αμοιβαίες σχέσεις με τις Κ10 και Κ11. Θα μπορούσε, λοιπόν, να πει κανείς 
πως τα δύο παιδιά φαίνεται να εντάχθηκαν σε κάποιο βαθμό στη ΘΟ. 
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Παρατήρηση- Ερευνητικό Ημερολόγιο 

Από την θεματική ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων της παρατήρησης και των 
ερευνητικών ημερολογίων προέκυψαν τρεις θεματικές κατηγορίες που αναλύονται 
παρακάτω (Altrichter, Posch, & Somekh, 2001):  

Πίνακας 2. Ανάλυση Θεματικών Κατηγοριών 

Θεματικές 
Κατηγορίες 

Υποκατηγορίες/ 
Διαστάσεις 

Παρατηρήσεις 

Πριν από την παρέμβαση Στο τέλος της παρέμβα-
σης 

Θ.Κ.1 
Επικοινωνία 

Υ.Κ.1.1 
Εύρος Επικοινω-

νίας 

Περιορισμένη μόνο μετα-
ξύ φίλων 

Διευρυμένη/Περιλαμβάνει 
μοναχικούς/-ες 

Υ.Κ.1.2 
Σεβασμός 

στον/στην συνο-
μιλητή/-τρια 

Έλλειψη σεβασμού στον/-
ην ομιλητή/-τρια 
(αγνοούν, διακόπτουν) 

Κατάκτηση σεβασμού 
(Ακούν με προσοχή, κάνουν 
ερωτήσεις, κρατούν σημειώ-
σεις) 

Θ.Κ.2  
Συνοχή 
Ομάδας 

Υ.Κ.2.1 Οικειό-
τητα 

-Αμηχανία/ Άρνηση Σω-
ματικής Επαφής 
-Αυστηρό επικοινωνιακό 
ύφος 
(Προστακτικές) 

-Άνεση στην Επικοινωνία/ 
Σωματική Επαφή 
-Έκφραση εμπειριών συ-
ναισθημάτων 
- Χαλαρό επικοινωνιακό 
ύφος 

Υ.Κ.2.2 
Συνεργασία/ Ο-

μαδικότητα 

Απροθυμία/ 
Δυσκολία 
(Άρνηση- εγκατάλειψη ομαδι-
κής εργασίας) 

-Επιδίωξη συνεργασίας 
-Αίσθηση ανήκειν 
-Συμπερίληψη 

Θ.Κ.3 
 Σε βάθος γνωριμία και Μετα-
βολή στάσης απέναντι σε άτομα 
της ομάδας 

Ανάγκη για γνωριμία 

-Απόλαυση γνωριμίας 
-Μεταβολή στάσης 
(Προσέγγιση ατόμων τα οποία 
προηγουμένως αγνοούσαν ή 
προσέγγιζαν αρνητικά) 

Οι μεταβολές  αυτές στη γενικότερη στάση της ομάδας αφορούν εξίσου και τα παι-
διά-στόχους. Είναι γεγονός ότι εκείνα ενώ στην αρχή εμφανίζουν περιορισμένη επι-
κοινωνιακή δραστηριότητα με τα υπόλοιπα, σταδιακά την αυξάνουν αλλά και τη 
διευρύνουν απευθυνόμενα σε όλο και περισσότερους/-ρες συμμαθητές/-τριές τους, 
δημιουργώντας μάλιστα σταθερές σχέσεις με ορισμένους/-νες από αυτούς/-ες. Τέλος, 
τα δεδομένα που προκύπτουν από την προηγηθείσα θεματική ανάλυση επιβεβαιώ-
νουν εκείνα των κοινωνιομετρικών τεστ, αφού τα δύο αλληλοκαλύπτονται.  

Συζήτηση 

Είναι γεγονός ότι πριν την παρέμβαση η ομάδα χαρακτηρίζονταν από μικρή συνοχή 
(Μπίκος, 2011), περιορισμένα δίκτυα σχέσεων και επικοινωνίας (Cole & Cole, 2002) 
και οι μαθητές μεταναστευτικής καταγωγής συγκέντρωναν χαμηλή δημοτικότητα 
επιβεβαιώνοντας τους Berndt (1997) και Cleemput (2012). Τα δεδομένα όμως διαφο-
ροποιούνται έπειτα από τη θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση. Αναλυτικότερα, πολλα-
πλασιάστηκαν τα δίκτυα σχέσεων και επικοινωνίας, δημιουργήθηκαν νέες υποομά-
δες, αυξήθηκε ο δείκτης συνοχής και η δημοτικότητα του συνόλου σχεδόν των μαθη-
τών/-τριών. Παρομοίως, οι Johnson και Johnson (1995) παρατήρησαν βελτίωση του 
κλίματος της τάξης αλλά και ενίσχυση της αποδοχής μεταξύ των μελών της. Ακόμη, 
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αυξήθηκαν τα κίνητρα συμμετοχής στη δράση, η ομαδικότητα, η δέσμευση στην ο-
μάδα και η οικειότητα, καθώς τα παιδιά ένιωθαν άνετα ώστε να εκφράζονται προσω-
πικά, όπως και στις περιπτώσεις των Παπαγιάνη & Ρέππα (2008) και Jung (2004: 86).  

Επιπλέον,  σημειώθηκαν βελτιώσεις στις κοινωνικές δεξιότητες των μελών. Τα παιδιά 
ασκήθηκαν και κατάφεραν να ακούν προσεκτικά τους/τις συμμαθητές/-τριές τους (ε-
νεργητική ακρόαση), να τους/τις κατανοούν μπαίνοντας στη θέση τους (ενσυναίσθη-
ση), όπως υποστηρίζεται και από τους Sirisrimangkorn και Suwanthep (2013: 72-73). 
Η Jung (2004: 90-93) ανάμεσα στα παραπάνω περιλαμβάνει ακόμη την ανάδειξη του 
σεβασμού, της αποδοχής αλλά και της ανεκτικότητας μεταξύ των μελών της ομάδας. 
Μέσα από την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και τον ομαδικό χαρακτήρα των δραστη-
ριοτήτων συντελέστηκε σε βάθος γνωριμία, μέσω της οποίας, σύμφωνα με την Υπό-
θεση της Επαφής (Allport, 1954), υποχώρησαν τυχόν στερεοτυπικές αντιλήψεις, ανα-
θεωρήθηκε και επαναπροσδιορίστηκε ανάλογα η συμπεριφορά.  

Τέλος, αναφορικά με τα παιδιά-στόχους, που αρχικά εμφανίζονταν λιγότερο ή περισ-
σότερο απομονωμένα, είναι εμφανής η βελτίωση της θέσης τους στην ομάδα τόσο με 
την αύξηση της δημοτικότητάς τους αλλά και με τη δημιουργία νέων φιλικών σχέσε-
ων και τη διεύρυνση της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των υπόλοιπων μελών της 
ομάδας. Στο ίδιο κλίμα, η Νικολούδη (2012: 340) ερευνώντας τις σχέσεις μεταξύ ελ-
λήνων και παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής διαπίστωσε αύξηση θετικών αλληλε-
πιδράσεων και δημιουργία σχέσεων αναγνώρισης μεταξύ τους, έπειτα από μια θεα-
τροπαιδαγωγική παρέμβαση. Επομένως, τούτη η έρευνα αναδεικνύει το μορφοπλα-
στικό χαρακτήρα της Θεατροπαιδαγωγικής και την ίδια ως κατάλληλο εργαλείο για 
την ένταξη απομονωμένων ατόμων μεταναστευτικής (ή και όχι) καταγωγής και τη 
δημιουργία ομάδας στην τάξη. Συνεπώς η Θεατροπαιδαγωγική έχει την ιδιότητα να 
συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων και του κλίματος στην τάξη. Άλλωστε ο σεβα-
σμός και η αποδοχή είναι βασικά στοιχεία τόσο της Θεατροπαιδαγωγικής όσο και της 
ουσιαστικής επικοινωνίας. 
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Η μαθησιακή διεργασία των μαθητών/-τριών με διάχυτες αναπτυξιακές διατα-
ραχές: Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη 

Ζώτου Αγγελική 

Εκπαιδευτικός - Ειδική παιδαγωγός, Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες της Αγωγής και Μ.Δ.Ε. 
στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

aggelikizotou@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εκκινεί ως μια προσπάθεια μελέτης και καταγραφής των βασικό-
τερων σημείων των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της ειδικής αγωγής και εκ-
παίδευσης του ελληνικού δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος και συνάμα των ποι-
κίλων διδακτικών μεθοδολογιών που προτείνονται, αποσκοπώντας στην αποτελεσμα-
τική μαθησιακή διεργασία των μαθητών/-τριών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Αρ-
χικά, γίνεται αναφορά στον τρόπο οργάνωσης των σχολικών δομών της ειδικής αγω-
γής. Επιπρόσθετα, γίνεται συνοπτική αποσαφήνιση του όρου αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών (αρχικά της γενικής και εν συνεχεία της ειδικής εκπαίδευσης) και των βασι-
κότερων χαρακτηριστικών τους. Ακολουθεί αναφορά στο ενιαίο διαθεµατικό πλαίσιο 
και δίνεται ιδιαίτερη εστίαση στην εκπαίδευση των παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές (κυρίως με αυτισμό), διασαφηνίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 
του εν λόγω μαθητικού πληθυσμού. Έπεται αναφορά στα βασικότερα στοιχεία, τον 
σκοπό των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και τη διδακτική μεθοδολογία που 
προτείνεται να υιοθετείται κατά την εκπαιδευτική διεργασία των υπό μελέτη μαθη-
τών/-τριών. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά η διδακτική εμπειρία των συμμετεχό-
ντων/-ουσών εκπαιδευτικών, εστιάζοντας κυρίως στις διδακτικές μεθόδους, τις τεχνι-
κές και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία των μαθητών/-τριών με 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δ.Ε.Π.Π.Σ., διαφοροποιημένα Α.Π.Σ., διδακτική πράξη. 

Εισαγωγή 

Ως ειδική αγωγή νοείται η εκπαιδευτική βοήθεια, η οποία παρέχεται στα παιδιά με 
ειδικές μαθησιακές ανάγκες βάσει ενός σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 
που οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή. Η ειδική αγωγή προσφέρεται όχι μόνο στα ειδι-
κά, αλλά και στα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης. Αποτελεί στην ουσία την εξατο-
μικευμένη διδασκαλία που υλοποιείται σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες είτε 
στο τμήμα ένταξης, είτε στην τυπική τάξη (Στάθης, 2010).   

Η συστηματική ανάπτυξη και οργάνωση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα έχει ήδη εισέλθει στην τρίτη δεκαετία, συντελώντας στη διαφοροποίηση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και την ανά-
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ληψη συγκεκριμένων δράσεων από τους αρμόδιους φορείς για τα παιδιά που αντιμε-
τωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαφέροντας σημαντικά από την ισχύουσα 
(έως τουλάχιστον τη δεκαετία του 1970) ιδρυματική και φιλανθρωπική αντιμετώπισή 
τους (Φύκα, 2010).  

Η οργάνωση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

Στο ελληνικό, λοιπόν, εκπαιδευτικό σύστημα ο χώρος της ειδικής αγωγής (των μαθη-
τών με μαθησιακές δυσκολίες) πέρασε από πολλές ανακατατάξεις. Ωστόσο, σήμερα η 
εκπαίδευση των παιδιών αυτών δεν παρέχεται μόνο στις σχολικές μονάδες ειδικής α-
γωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Παρέχεται συνάμα στα νηπιαγωγεία, δημοτικά 
σχολεία, γυμνάσια και λύκεια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ειδικά επαγγελματικά 
γυμνάσια και λύκεια, στην ειδική επαγγελματική σχολή και στα Εργαστήρια Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Λειτουργούν επίσης, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών των σχολείων της τυπικής εκπαίδευσης τμήματα 
ένταξης και ο θεσμός της παράλληλης στήριξης (Δροσινού, 2009· Ημέλλου, 2003· 
Τζουριάδου, 2006) που αποτελούν μορφές συνεκπαίδεσης και ένταξης των μαθητών 
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι προαναφερόμενες δε μορφές συνεκπαίδευσης 
υπηρετούν τη σύγχρονη τάση της Παιδαγωγικής που στηρίζεται στη δημιουργία ενός 
«σχολείου για όλους» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).  

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ποικίλοι ορισμοί σχετικοί με τον όρο ‘πρόγραμμα σπου-
δών’, ‘εκπαιδευτικό πρόγραμμα’, ‘πρόγραμμα διδασκαλίας’ ή ‘αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών’, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ένα διάγραμμα ή έναν κα-
τάλογο από επιδιώξεις και σκοπούς που αφορούν την οργάνωση και τον τρόπο διδα-
σκαλίας της διδακτέας ύλης ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, σχολικό οργανισμό, τάξη και 
γνωστικό αντικείμενο (Δενδρινού & Ξωχέλης, 2000· Νούτσος, 2003).   

Τα τελευταία μάλιστα χρόνια στο πλαίσιο του Διαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου των 
Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) βασικό σκοπό κάθε Αναλυτικού Προγράµµα-
τος Σπουδών (A.Π.Σ.) αποτελεί η οριζόντια διασύνδεσή του, ώστε να φωτίζεται πολυ-
πρισματικά και να αναδεικνύεται η γνώση και η σχέση τους με την πραγματικότητα. 
Η γενικότερη δε αυτή προσέγγιση, η χαρακτηριζόμενη διαθεματική, δίνει τη δυνατό-
τητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων (Αλα-
χιώτης, 2003).   

Τα προγράμματα σπουδών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

Το γενικό πλαίσιο 

Σύμφωνα όμως, με τις αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ. για να είναι επιτυχής και 
αποτελεσματική η οριζόντια διασύνδεση κρίνεται απαραίτητη: η παράλληλη ή διαδο-
χική διδασκαλία εννοιών που διδάσκονται κατά δύο ή περισσότερα διαφορετικά μα-
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θήματα· και εναλλακτικά η υλοποίηση συμπληρωματικών διαθεματικών εργασιών με 
διαφορετικά θέματα και περιεχόμενο. Σαφέστατα υπάρχει μέριμνα για τους μαθητές 
«με αναπηρία» μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης Εξατομικευμένων Εκπαι-
δευτικών Προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντά 
τους και επίσης, η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης (Φ.Ε.Κ. 303/τ. β’/13.03.2003, 
άρθρο 3).   

Το θεσµικό μάλιστα πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε µε το Νόμο 2817/2000 έχει εκσυγ-
χρονιστεί και συνάμα εναρμονιστεί µε την ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμη-
ση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών µε ειδικές ανά-
γκες στα τυπικά σχολεία. Ωστόσο, πολλά προβλήματα παραμένουν (ενώ ανακύπτουν 
συνεχώς καινούρια) µε τη λειτουργία νέων δοµών και τη συνεχή αύξηση του μαθητι-
κού δυναμικού που αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Λαμπροπούλου, 
2004). 

Η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης έχει εδραιωθεί τα τελευταία 
χρόνια παγκοσμίως, υπερασπίζοντας το δικαίωμα της συμμετοχής όλων στην εκπαι-
δευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ανάγκη ή χαρακτηριστικό γνώρι-
σμα (που μπορεί να λειτουργεί ως δείκτης διαφορετικότητας) αναπτύσσοντας στην 
ουσία τις κατάλληλες συνθήκες ύπαρξης σχολείων ανοιχτών για όλους (Αλαχιώτης, 
2003· Νικολάου, 2005).  

Τα  διαφοροποιηµένα αναλυτικά προγράµµατα ειδικής αγωγής 

Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα κατάλληλα Α.Π.Σ. που 
να ανταποκρίνονται στο σύνολο των ειδικών αναγκών των μαθητών. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την έντονη διαφοροποίηση του περιεχομένου, αλλά και της στοχοθεσίας 
της διδασκαλίας στις διάφορες μονάδες ειδικής αγωγής ή την ανεπιτυχή προσπάθεια 
εφαρμογής των Α.Π.Σ. της γενικής εκπαίδευσης (Λαμπροπούλου, 2004). 

Στο πλαίσιο αυτό, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε την τελευταία δεκαετία ε-
νιαίο διαθεµατικό πλαίσιο και νέα Α.Π.Σ. προσπαθώντας να επιτευχθεί η εναρμόνιση 
των προγραμμάτων σπουδών της γενικής εκπαίδευσης µε τα καινούρια δεδομένα της 
κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, της πολυπολιτισµικής κοινωνίας στην 
οποία ζούμε, αλλά και της αναγνώρισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των 
δικαιωμάτων του υπάρχοντος μαθητικού δυναμικού για ένταξη και ισότιµη εκπαίδευ-
ση σε ένα ενιαίο σχολείο (Λαμπροπούλου, 2004· Στάθης, 2010).   

Η εκπαίδευση των μαθητών με διάχυτες διαταραχές ανάπτυξης και αυτισμό 

Διασαφήνιση της έννοιας «διάχυτες διαταραχές ανάπτυξης» 

Ο όρος Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) χρησιμοποιείται συνώνυμα με 
τον όρο Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού, ενώ στην πραγματικότητα είναι ευ-
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ρύτερος και περιλαμβάνει και άλλες διαταραχές, εκτός από τον αυτισμό (Κουσούρη, 
2006). Ακολουθεί αναλυτικότερη αναφορά στις πιο συχνά εμφανιζόμενες Δ.Α.Δ.. 

Ο αυτισμός αποτελεί μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που δημιουργεί στα άτομα 
έντονα προβλήματα στην επικοινωνία, στη συμπεριφορά, εν γένει στην κοινωνική 
τους συναναστροφή. Συνιστά ουσιαστικά συνέπεια μιας νευρολογικής διαταραχής 
που επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία και εκδηλώνεται με άτυπες μορφές επικοι-
νωνίας, κοινωνικών δεξιοτήτων και ανταποκρίσεων στις εισερχόμενες πληροφορίες 
(Νότας, 2006· Φρανσίς, 2003).  

Το σύνδρομο ή διαταραχή Rett είναι μια βαριά και σπανιότερα εμφανιζόμενη διάχυτη 
διαταραχή που επηρεάζει σοβαρά και το κινητικό σύστημα (σημειώνεται ότι πλήττει 
κυρίως τα κορίτσια). Τα παιδιά γεννιούνται και μέχρι την ηλικία των πέντε μηνών 
έχουν φυσιολογικές λειτουργίες. Έπειτα όμως, η περίμετρος της κεφαλής τους δεν 
μεγαλώνει, βαδίζουν με κακό συντονισμό και αρχίζουν να έχουν απώλεια των κοινω-
νικών δεσμεύσεων. Επίσης, παρουσιάζουν βαριά παλινδρόμηση της ανάπτυξης, της 
γλωσσικής αντίληψης και της έκφρασης, ψυχονοητική καθυστέρηση και δυστυχώς 
συχνά εμφανίζουν κινητικά προβλήματα ή οδηγούνται στο θάνατο λόγω λοιμώξεων 
και εισροφήσεων (Κουσούρη, 2006· Φρανσίς, 2003).  

Η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή ή σύνδρομο Heller χαρακτηρίζεται από πα-
λινδρόμηση σε πολλούς τομείς μετά από μια περίοδο φυσιολογικής λεκτικής και εξω-
λεκτικής επικοινωνίας, κοινωνικών σχέσεων, παιχνιδιού και προσαρμοστικής συμπε-
ριφοράς τουλάχιστον δύο ετών. Σταδιακά ή ακόμα και απότομα (μετά τα δυο έτη και 
πριν τα δέκα) παρουσιάζεται σημαντική απώλεια σε επίκτητες δεξιότητες και επίσης,  
ποιοτικές ανωμαλίες στη λειτουργικότητα και αυτιστική διαταραχή (Φρανσίς, 2003). 

Το σύνδρομο ή διαταραχή Asperger χαρακτηρίζεται από περιορισμένη κοινωνική συ-
ναλλαγή και εμφάνιση στερεοτυπιών που είναι πολύ ηπιότερες από τις παρατηρούμε-
νες στα παιδιά με αυτισμό. Δεν υπάρχει διαταραχή ή καθυστέρηση στη γλωσσική α-
νάπτυξη ή στις γνωστικές λειτουργίες ή στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης κατά την 
παιδική ηλικία. Ωστόσο, συχνά παρατηρείται κινητική αδεξιότητα ή ακόμα και καθυ-
στέρηση στην κινητική ανάπτυξη (Κουσούρη, 2006· Φρανσίς, 2003· Wing, 2000). 

Η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (συμπεριλαμβανομένου 
και του άτυπου αυτισμού) αποτελεί μια πολύ συχνή νοσολογική κατηγορία, καθώς 
περικλείει πολλών μορφών ατυπίες που δεν είναι χαρακτηριστικές των προαναφερό-
μενων αναπτυξιακών διαταραχών. Η διαφορά μεταξύ των διαταραχών αυτών είναι ότι 
πριν την εμφάνιση της παιδικής αποδιοργανωτικής διαταραχής το παιδί έχει μια φυ-
σιολογική εξέλιξη, αλλά στη συνέχεια παρατηρείται επιβράδυνση και παλινδρόμηση 
σε ορισμένους τομείς της ανάπτυξης, καθώς και σε στοιχειώδεις τομείς (Κουσούρη, 
2006· Φρανσίς, 2003). 

Τα Α.Π.Σ. και η διδακτική μεθοδολογία για τα παιδιά με αυτισμό 
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Η πολλαπλότητα και ιδιαιτερότητα των γνωρισμάτων και συμπεριφορών των μαθη-
τών µε αυτισµό υπογραμμίζει την ανάγκη προσαρμογών των Α.Π.Σ., ώστε να αντα-
ποκρίνονται καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (Μαυροπούλου κ. συν., 2004· 
Νότας, 2006). 

Ο προσδιορισμός των στόχων της εκπαίδευσης των εν λόγω μαθητών διέπεται από τη 
βασική αντίληψη ότι τους χαρακτηρίζει ένας ιδιαίτερος τρόπος αντίληψης και κατα-
νόησης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Ο ρόλος δε του εκπαιδευτικού είναι 
να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των άλλων 
µε σεβασμό στις ιδιαίτερες προτιμήσεις και ικανότητές του, λειτουργώντας ως «γέ-
φυρα» που χωρίζει και συνάμα ενώνει το άτομο µε αυτισµό με τους άλλους, την κοι-
νωνία (Κουσούρη, 2006· Μαυροπούλου κ. συν., 2004).  

Σαφώς, τα Α.Π.Σ. των μαθητών με αυτισμό στηρίζονται στο δικαίωμά τους στην 
πρόσβαση σε ένα ευρύ και ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών. Κατ’ επέκταση δε οι 
διαφοροποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται, στοχεύουν στη διευ-
κόλυνση της πρόσβασης των συγκεκριμένων παιδιών στη γνώση (Μαυροπούλου κ. 
συν., 2004· Νότας, 2006). 

Οι διδακτικές λοιπόν, στρατηγικές που συμβάλλουν σημαντικά στην κατάκτηση και 
γενίκευση των εκπαιδευτικών στόχων είναι κυρίως το δομημένο πλαίσιο κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων και επιπρόσθετα η διδασκαλία και η προσαρμογή του φυσικού πε-
ριβάλλοντος που αναφέρεται σε εκείνες τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο εκπαιδευτικός 
για να διδάξει µια επικοινωνιακή ή κοινωνική δεξιότητα (Watson, Clark & Tellegen, 
1988). Επιπλέον, ο προγραμματισμός κάθε  παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, στόχους και προγραμματισμό δραστηριο-
τήτων προσαρμοσμένους στις δυνατότητες, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες κάθε παι-
διού. Οι επικρατέστερες δε και συνάμα έγκυρες παρεμβάσεις που προτείνονται για τη 
διδασκαλία των μαθητών με αυτισμό είναι συνοπτικά: η προσέγγιση teacch, οι συ-
μπεριφοριστικές προσεγγίσεις, οι προσεγγίσεις ενσωμάτωσης-σύνθεσης-
ολοκλήρωσης, οι  αλληλεπιδραστικές και συνάμα ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις ψυχα-
ναλυτικού τύπου (Μπρούζος, 2009· Νότας, 2006).  

Σκοπός της έρευνας 

Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα αφορά τη σημασία των Α.Π.Σ. της ειδικής αγωγής 
κατά την άποψη και τη διδακτική εμπειρία εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε σχο-
λικές μονάδες, εστιάζοντας κυρίως στις υιοθετούμενες εκπαιδευτικές μεθόδους, τε-
χνικές και μέσα κατά τη διδακτική διεργασία.  

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η ποιοτική, η οποία έχει ως αφετηρία την υπο-
κειμενική-ερμηνευτική προσέγγιση (Benincasa, 1997).  Ως τεχνική επιλέχθηκε η ημι-
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δομημένη  συνέντευξη, ακολουθώντας ένα σχέδιο-οδηγό (Patton, 1987) που περιείχε 
την αρχική λίστα θεμάτων που θα συζητούνταν, χωρίς όμως να ακολουθηθεί μια α-
κριβής σειρά, καθιστώντας το ερευνητικό υποκείμενο σε πρωταγωνιστή (Cohen & 
Manion, 1997). Αρχικά τέθηκαν στους συμμετέχοντες ερωτήσεις που αφορούσαν τα 
δημογραφικά και ατομικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατά-
σταση, ειδικότητα, έτη προϋπηρεσίας, τομείς επιμόρφωσης κτλ). Στη συνέχεια ανα-
πτύχθηκε μια συζήτηση με κεντρικούς άξονες: το είδος και τη σοβαρότητα των ειδι-
κών εκπαιδευτικών αναγκών που αντιμετώπιζαν οι μαθητές των συμμετεχόντων· την 
αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της εκπαίδευσης του εν λόγω μαθητικού δυναμικού· 
τη συμβατότητα των Α.Π.Σ. με το αναπτυξιακό και γνωστικό επίπεδο των συγκεκρι-
μένων μαθητών· εν γένει την ανταπόκριση των Α.Π.Σ. στο επίπεδο αντιληπτικότητας 
και κριτικής ικανότητας του συγκεκριμένου μαθητικού δυναμικού· την αναγκαιότητα 
της σαφούς διδακτικής στοχοθεσίας και της αξιοποίησης εναλλακτικών μεθόδων, τε-
χνικών και μέσων διδασκαλίας· τη σημασία εφαρμογής διαθεματικών στρατηγικών 
διδασκαλίας· και τέλος, την ανάγκη της εξατομικευμένης και εξειδικευμένης εκπαι-
δευτικής υποστήριξης του μαθητικού δυναμικού που αντιμετωπίζει Διάχυτες Αναπτυ-
ξιακές Διαταραχές.   

Συμμετείχαν συνολικά δέκα εκπαιδευτικοί με πενταετή και πλέον προϋπηρεσία (τρεις 
άνδρες και επτά γυναίκες με ειδίκευση στην ειδική αγωγή), οι οποίοι υπηρετούσαν σε 
σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής (Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης περιοχής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου) και δήλωσαν πρόθυμοι να συμμετάσχουν 
στην εν λόγω ερευνητική προσπάθεια. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στα σχολεία που 
υπηρετούσαν οι συμμετέχοντες παρέχονται προγράμματα εξατομικευμένης και εξει-
δικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές ανάγκες τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια.  

Ερευνητικά ευρήματα 

Κρίνεται σκόπιμο να εκκινήσουμε με την παραδοχή όλων των ερευνητικών υποκει-
μένων σχετικά με τη σημασία του σαφούς καθορισμού της διδακτέας ύλης και του 
διδακτικού σχεδιασμού ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες των Α.Π.Σ. των 
μαθημάτων που διδάσκουν. Τονίζεται μάλιστα συνολικά ότι διαρκής ήταν η προσπά-
θεια σε κάθε επιμέρους θεματική ενότητα από την αρχή της διδασκαλίας να είναι ξε-
κάθαρος ο προσδιορισμός της δομής (Βλ. επίσης Mesibov, Shea & Schopler, 2005) 
και ο προγραμματισμός (στόχοι, διάρκεια και λήξη) της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
προς τους μαθητές, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή τους στην ισορροπία 
της μάθησής τους (Βλ. Wing, 2000). Ωστόσο, δηλώνεται μία διαφοροποίηση των 
συμμετεχόντων από τους συναδέρφους τους (εκπαιδευτικούς της τυπικής τάξης) για 
τους οποίους αναφέρουν ότι αδυνατούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποιο εξειδικευμένο 
πρόγραμμα διδασκαλίας, εν συγκρίσει με τους πληροφορητές που αναφέρουν ότι εί-
χαν τη δυνατότητα αυτή, υπογραμμίζοντας αρχικά την καθοριστική συμβολή της 
χρήσης συγκεκριμένων προγραμμάτων (κυρίως του προγράμματος teacch) και εν συ-
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νεχεία τη σημασία τόσο της εξειδίκευσής τους σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης, όσο και της λειτουργίας των τμημάτων ένταξης στην αποτελεσματικότητα 
της μαθησιακής διεργασίας των μαθητών με αυτισμό. 

Επίσης, υπογραμμίζεται από την πλειονότητα των συνεντευξιαζομένων η συνεχής 
προσπάθεια ανανέωσης του εκπαιδευτικού υλικού, η οποία αναφέρουν ότι επιτυγχα-
νόταν μέσω της ανίχνευσης νέων δυνατοτήτων των μαθητών, της επικοινωνίας και 
ανταλλαγής απόψεων-ιδεών-προβληματισμών-εμπειριών και βιωμάτων με τους υπό-
λοιπους συναδέλφους, αλλά και τους γονείς των παιδιών· και προσαρμοζόταν στις 
ικανότητες και τις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών (Βλ. επίσης Δήμου, 2003). 
Για το λόγο αυτό μάλιστα, τονίζουν τη σημασία της χρήσης εποπτικών μέσων με κυ-
ρίαρχη τη χρήση οπτικοποιημένων κωδίκων και της δημιουργίας ευανάγνωστων κει-
μένων, ώστε να επιτυγχάνεται παράλληλα η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της 
προσοχής των μαθητών και συνάμα να διευκολύνεται η πορεία τους στη μάθηση (Βλ. 
Νότας, 2006). Παράλληλα όμως, αναδύεται από τις δηλώσεις όλων των πληροφορη-
τών, η ιδιαίτερα περιορισμένη χρήση ορισμένων εποπτικών μέσων από την πλευρά 
τους για τη διδασκαλία των μαθητών με αυτισμό, κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκών 
μέσων από τους σχολικούς οργανισμούς στους οποίους υπηρετούσαν. 

Επιπρόσθετα, από τους εκπαιδευτικούς μικρότερης σε πλήθος μαθητικού δυναμικού 
σχολικής μονάδας υπογραμμίζεται ότι ήταν ιδιαίτερα πρόσφορη η ανανέωση των θε-
ματικών αξόνων των μαθημάτων που δίδασκαν ανάλογα όχι μόνο των ικανοτήτων 
και των αναγκών του μαθητικού δυναμικού, αλλά και των αξόνων των υπολοίπων 
γνωστικών αντικειμένων. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι αρκετά συχνά επιτυγχάνονταν η 
σύνδεση όλων των μαθημάτων και η διαθεματική προσέγγιση του κάθε θεματικού 
πεδίου στο μέγιστο τουλάχιστον δυνατό βαθμό. Συνολικά όμως, δηλώνεται από όλους 
τους πληροφορητές η προσπάθεια παροχής εξατομικευμένης διδασκαλίας στην 
πλειονότητα των μαθητών, συνδέοντάς την όμως στενά με την οµαδική εκπαίδευση 
(Βλ. επίσης Δήμου, 2003), τονίζοντας παράλληλα την ανομοιογένεια των τμημάτων 
ένταξης. 

Επίσης, υπογραμμίζεται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών η ιδιαίτερη έμφαση 
που δινόταν στην παροχή βιωματικής μάθησης προκειμένου οι μαθητές να καταφέ-
ρουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατακτούσαν στην καθημερι-
νή τους ζωή, όπως: η ανάγνωση, κατανόηση και συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων 
δηλώσεων, άρθρων κ.α.· η αναγνώριση και αποκωδικοποίηση βασικών σημάτων (των 
τροφίμων, του Κ.Ο.Κ. κ.α.), συμβόλων (όπως: των δελτίων καιρού) και λέξεων που 
χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα· και η ανάγνωση, κατανόηση και επεξεργασία 
αγγελιών, ενημερωτικών-διαφημιστικών κειμένων κ.α.. 

Τέλος, τονίζεται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς η σημασία: της ενεργούς 
συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης όλων των μαθητών·  της χρήσης ποικίλων μεθό-
δων και τεχνικών διδασκαλίας· γενικότερα της διαθεματικής προσέγγισης ορισμένων 
θεματικών ενοτήτων· και συνάμα της συνεργασίας όλων των μελών των σχολικών 
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οργανισμών, αναδεικνύοντας ουσιαστικά τους καταλληλότερους τρόπους μάθησης, 
εμπέδωσης της γνώσης και συνάμα ενίσχυσης των δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση της 
αυτοεκτίμησης όχι μόνο των εν λόγω μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών που επι-
λέγουν να λειτουργούν ως οδηγοί, εμψυχωτές και διαμορφωτές της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (Βλ. επίσης Αθανασούλα-Ρέππα, 2008· Κουσούρη, 2006· Μαυροπούλου 
κ. συν., 2004· Μπρούζος, 2009· Νότας, 2006).  

Η κοινή λοιπόν, αυτή εμπειρία γενόμενη πράξη καταδεικνύει ότι όσο το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον λειτουργεί υποστηρικτικά προς όλους τους συντελεστές και μετόχους 
του, τόσο αυξάνονται σταδιακά οι ευκαιρίες συνύπαρξης, συνεκπαίδευσης, συνεργα-
σίας και αποτελεσματικής μάθησης μέσα από τα ενδιαφέροντα, τον προσωπικό ρυθμό 
και εν γένει το μοναδικό τρόπο κάθε μέλους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Περίληψη 

 
Στην παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζεται βιβλιογραφικά πως οι ψηφιακές ιστορίες 
δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση των παραγόντων που επιδρούν στην ανάγνω-
ση: φωνολογική επίγνωση, αναγνωστική ευχέρεια, λεξιλόγιο και κατανόηση. Συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά των ψηφιακών ιστοριών, όπως η ακρόαση της προφοράς 
των κειμένων, οι ενσωματωμένοι ορισμοί λέξεων και τα κινούμενα σχέδια/ γραφικά, 
συντελούν στην ενίσχυση της ανάγνωσης, ανάγοντας τις ψηφιακές ιστορίες σε ένα 
καίριο μέσο, που ενσωματώνει την τεχνολογία στην εκπαίδευση με αποτελεσματικό 
τρόπο. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή ιστορία, φωνολογική/ φωνημική επίγνωση, αναγνωστική 
ευχέρεια, λεξιλόγιο, κατανόηση 

Εισαγωγή 
Η ανάγνωση αποτελεί μια «δομημένη σύνθεση δύο λειτουργιών, της αποκωδικοποίη-
σης και της κατανόησης», η οποία καταδεικνύει τη διττή θεώρηση της ανάγνωσης «ως 
γνωστικής λειτουργίας και διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών» (Πόρποδας, 2002: 
36). Η ανάγνωση επηρεάζεται από παράγοντες όπως η φωνολογική επίγνωση, η ανα-
γνωστική ευχέρεια, το λεξιλόγιο και η κατανόηση.  
Ποικίλες έρευνες επιβεβαιώνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δη 
των ψηφιακών ιστοριών ως ένα σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των γλωσσικών δε-
ξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου 
(Gregori-Signes, 2008a). Η παρούσα εργασία μελετά τη συμβολή των ψηφιακών ι-
στοριών ως υποστηρικτικού εκπαιδευτικού πλαισίου στην ανάπτυξη των παραγόντων 
που επιδρούν στην ανάγνωση.  
 

 
 
 

Φωνολογική επίγνωση 
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Ως φωνολογική επίγνωση ορίζεται «η αναδυόμενη κατανόηση της κατατμημένης δομής 
του προφορικού λόγου, δηλαδή η αναγνώριση και ο χειρισμός των δομικών στοιχείων 
(φώνημα και συλλαβή) του προφορικού λόγου» (Perfetti et al., 1987:147). Η φωνολο-
γική επίγνωση, η οποία συντίθεται από ένα σύνολο δεξιοτήτων που αφορούν στην 
κατανόηση της δομής του προφορικού λόγου (ό.π.), μπορεί να διακριθεί σε δύο επί-
πεδα: τη συλλαβική και τη φωνημική επίγνωση. Τα παιδιά βαθμιαία αντιλαμβάνονται 
τη φωνολογική σύνθεση της ομιλούμενης γλώσσας, η οποία συντίθεται από ποικίλες 
φωνολογικές μονάδες μεγάλες στο μέγεθος (λέξεις, συλλαβές) και μικρές (μορφήμα-
τα, φωνήματα) με την κατανόηση να κινείται από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότε-
ρες μονάδες. Το πιο επεξεργασμένο επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης εκπροσωπείται 
από την ικανότητα ανάλυσης του προφορικού λόγου σε φωνήματα. Η φωνημική επί-
γνωση είναι η αντίληψη ότι κάθε ομιλούμενη λέξη μπορεί να κατανοείται ως σύνολο 
μονάδων ήχων που αντιπροσωπεύονται από γράμματα του αλφάβητου. Η φωνολογι-
κή επίγνωση καλλιεργείται μέσω δραστηριοτήτων ανάλυσης (π.χ. λέξεων σε συλλα-
βές ή συλλαβών σε φωνήματα), σύνθεσης (συλλαβών σε λέξη/ φωνημάτων σε λέξη), 
ομοιοκαταληξίας λέξεων, διάκρισης θέσης (συλλαβής/ φωνήματος), αφαίρεσης, πρό-
σθεσης, αντιστροφής, αντικατάστασης συλλαβής/ φωνήματος (Mesmer & Griffith, 
2005).   
 
Οι περισσότερες ψηφιακές ιστορίες παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής της μεγαλό-
φωνης ανάγνωσης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να ακού-
σουν τις λέξεις την ίδια στιγμή που προβάλλονται μπροστά τους, δημιουργώντας έναν 
ηχητικό/οπτικό σύνδεσμο, που προάγει τη γνώση της σχέσης μεταξύ γράμματος- ή-
χου (φωνήματος). Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα σημαντική στην κατάκτηση της 
φωνημικής επίγνωσης, όταν τονίζονται λέξεις και όχι ολόκληρες προτάσεις. Η γνώση 
των φωνημάτων και των γραμμάτων κατακτάται σταδιακά μέσω της επανάληψης και 
της συχνής έκθεσης των μαθητών σε λέξεις της ιστορίας. 
 
Συγκεκριμένες εκδοχές των ψηφιακών ιστοριών περιλαμβάνουν επιπλέον υποστήριξη 
στη φωνολογική επίγνωση για τους εκπαιδευόμενους. Σ’ αυτές τις ιστορίες παρέχεται 
η δυνατότητα χωρισμού μιας λέξης σε συλλαβές, όταν ζητηθεί από τον αναγνώστη. 
Για παράδειγμα, όταν ο αναγνώστης «κλικάρει» σε μια λέξη ή μια εικόνα της ιστορί-
ας, τότε ο υπολογιστής προφέρει τη λέξη, ενώ κρατώντας πατημένο το κουμπί του 
πληκτρολογίου μπορεί ο υπολογιστής να επιμηκύνει την προφορά τονίζοντας τις συλ-
λαβές. 
 
Τις ψηφιακές ιστορίες μπορεί να συνοδεύουν και παιχνίδια φωνημικής επίγνωσης. 
Ωστόσο απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση αυτών των προγραμμάτων, καθώς παρε-
μποδίζουν την αναγνωστική κατανόηση. Στην περίπτωση αυτή τα παιχνίδια απομα-
κρύνουν τον αναγνώστη από το κείμενο της ιστορίας σε ένα νέο «παράθυρο» με δρα-
στηριότητες. Όταν ο αναγνώστης επιστρέψει στο κείμενο, η αλληλουχία των γεγονό-
των μπορεί να έχει διαταραχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να κατανοήσει 
την πλοκή της ιστορίας. Επομένως, κατά την επιλογή ψηφιακών ιστοριών για την τά-
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ξη προτείνεται η επιλογή εκείνων που δεν εισάγουν δραστηριότητες κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας. Επιπλέον, τα ενσωματωμένα παιχνίδια μπορεί να ενθαρρύνουν τα παι-
διά να αντιλαμβάνονται την ανάγνωση ως ένα σύνολο από παιγνιώδεις δραστηριότη-
τες και όχι ως μια διαδικασία εξαγωγής και κατασκευής νοήματος μέσω της αλληλε-
πίδρασης με τη γραπτή μορφή της γλώσσας (Lefever-Davis & Pearman, 2005). Παρ’ 
όλα αυτά, παιχνίδια φωνημικής επίγνωσης ή δραστηριότητες που παρουσιάζονται 
πριν ή μετά την ανάγνωση μπορούν να συμβάλουν στην κατάκτηση της ανάγνωσης 
(De Jong & Bus, 2002). 
 

Λεξιλόγιο 
 
Παράλληλα με τη γνώση των γραμμάτων και φωνημάτων, η κατάκτηση της ανάγνω-
σης επηρεάζεται και από το λεξιλόγιο του αναγνώστη. Αναγνώστες με πιο πλούσιο 
λεξιλόγιο είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα κείμενα με πιο εκλεπτυσμένο λό-
γο. Με τη σειρά της, αυτή η έκθεση σε πιο εκλεπτυσμένα κείμενα φέρνει τους ανα-
γνώστες σε επαφή με πιο απαιτητικό λεξιλόγιο. Τα παιδιά μαθαίνουν το λεξιλόγιο 
μέσα από δύο βασικές διδακτικές προσεγγίσεις: άμεση ή διεξοδική διδασκαλία (direct/ 
explicit instruction) και έμμεση ή «υποκρυπτόμενη» διδασκαλία (implicit instruction) 
(«διδακτικές συζητήσεις», «σταθμοί συζήτησης», επαναλαμβανόμενη ανάγνωση κει-
μένων, εκτενής ανάγνωση κειμένων από τα παιδιά, παρακολούθηση τηλεοπτικών 
προγραμμάτων και βίντεο). Διδακτικές τεχνικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου συ-
νιστούν: η παροχή ορισμών, η παροχή παραδειγμάτων/ αντιπαραδειγμάτων, ο πίνακας 
των τεσσάρων τετραγώνων, η διδασκαλία συνώνυμων και αντίθετων λέξεων, η διεξα-
γωγή συζητήσεων και η διατύπωση ερωτήσεων (National Reading Panel, 2000). Η 
διαδικασία εκμάθησης λεξιλογίου περιλαμβάνει τα εξής: κωδικοποίηση και διατήρηση 
της φωνολογικής αναπαράστασης της λέξης στη μνήμη, άντληση στοιχείων από το ση-
μασιολογικό, συντακτικό και εικονογραφικό πλαίσιο για την αναζήτηση του πιθανού 
νοήματος της νέας λέξης καθώς κι επιλογή και διαμόρφωσή του, συσχέτιση της πιθανής 
σημασίας της νέας λέξης με τη φωνολογική της αναπαράσταση και ενσωμάτωση κι α-
ποθήκευση της νέας γνώσης στην υπάρχουσα γνωσιολογική βάση (Scott & Nagy, 
2004). 
 
Όπως σημειώθηκε, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου συμβάλλει και η μεγαλόφωνη 
ανάγνωση, δυνατότητα που παρέχουν οι ψηφιακές ιστορίες και ωφελεί ιδιαίτερα τους 
αδύναμους αναγνώστες, καθώς βοηθά στο «να αναπτύξουν τη γνώση μιας λέξης με 
αργό ρυθμό μέσω της επαναλαμβανόμενης έκθεσης στη λέξη αυτή» (Tompkins, 
2003:217). Επιπρόσθετο όφελος της μεγαλόφωνης ανάγνωσης αποτελεί για τους αδύ-
ναμους αναγνώστες η δυνατότητα συμμετοχής στις επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις, 
ακόμη και όταν δεν είναι διαθέσιμη η συνδρομή εκπαιδευτικού ή γονέα. 
 
Ικανοί αναγνώστες, ακόμη κι εκείνοι που μπορούν να συναγάγουν την έννοια μιας 
λέξης από το πλαίσιο, μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με λέξεις τις οποίες δεν ξέρουν 
πώς να προφέρουν, π.χ. το γράµµα –υ- προφέρεται ως /ι/ στη λέξη χύνω, ως /φ/ στη 
λέξη ευχαριστώ και ως /β/ στη λέξη αύριο. Ωστόσο η προφορά μιας άγνωστης λέξης 
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επιτυγχάνεται πιο εύκολα, όταν ο υπολογιστής προφέρει τη λέξη για τον αναγνώστη, 
την ίδια στιγμή που εκείνη προβάλλεται, εξασφαλίζοντας πιο ακριβή προφορά. Αυτή 
η στήριξη είναι σημαντική ακόμη και για ικανούς αναγνώστες, που μπορούν να θέ-
σουν σε εφαρμογή όσα γνωρίζουν σχετικά με τη σημασιολογία, τη σύνταξη και τη 
φωνολογία κι εξακολουθούν να έχουν λανθασμένη προφορά. 
 
Η ανάπτυξη του λεξιλογίου ενισχύεται περαιτέρω, όταν οι αναγνώστες χρησιμοποι-
ούν στοιχεία από το πλαίσιο, για να καταλάβουν τις έννοιες των άγνωστων λέξεων 
(Trushell et al., 2003). Οι ψηφιακές ιστορίες περιλαμβάνουν κινούμενα γραφικά και 
ακουστικά εφέ, που παρέχουν καλύτερη υποστήριξη από τα στατικά, συμβατικά κεί-
μενα. Οι De Jong & Bus (2003) εντόπισαν και ταξινόμησαν τα βασικά και πιο σύνθε-
τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών ιστοριών. Τα οπτικοακουστικά εφέ, όπως η 
μουσική/ ηχητική υπόκρουση και τα κινούμενα σχέδια, αποτελούν βασικά χαρακτη-
ριστικά των ψηφιακών ιστοριών, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της 
έννοιας της ιστορίας. Οι Trushell et al. (2001) υποθέτουν πως τα διάφορα οπτικοα-
κουστικά εφέ συμβάλλουν στην εστίαση της προσοχής σε σημαντικές οπτικές λεπτο-
μέρειες, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την κατανόηση των συμφραζομένων. Όταν οι 
χαρακτήρες της ιστορίας αντιδρούν οπτικά (π.χ. με εκφράσεις ή χειρονομίες) σε ένα 
γεγονός μέσω των κινουμένων σχεδίων, είναι πιο εύκολο για τους αναγνώστες να συ-
μπεράνουν το νόημα της λέξης (Trushell et al., 2003). Για παράδειγμα, κάποιος κα-
λύπτει τα μάτια του, όταν βλέπει κάτι δυσάρεστο, ή ένα παιδί τρίβει τα μάτια του, για 
να δείξει πως είναι κουρασμένο. Όταν οι αναγνώστες, μη γνωρίζοντας μία λέξη, πα-
ρακολουθήσουν ένα γεγονός που εξηγεί αυτήν τη λέξη ή έννοια, εκείνη συνδέεται με 
την άγνωστη λέξη. Στην ιστορία «Τα τρία γουρουνάκια», π.χ., όταν τα γουρουνάκια 
δείχνουν φόβο ενώ καταδιώκονται από το λύκο, η λέξη «εκφοβισμός» προσωποποιεί-
ται αποσαφηνίζοντας με τον τρόπο αυτό την έννοιά της. 
 
Ορισμένες ψηφιακές ιστορίες περιέχουν πιο σύνθετα διαδραστικά χαρακτηριστικά 
(όπως υπερσυνδέσμους), που επιτρέπουν στα παιδιά «κλικάροντας» σε λέξεις ή στο 
κείμενο να «μεταπηδήσουν» σε ένα νέο κείμενο ή σε περιεχόμενο πολυμέσων.  Ως 
προς τους υπερσυνδέσμους εικόνων επισημαίνεται πως ταξινομούνται σε κατηγορίες 
ως αναπόσπαστο τμήμα της κατανόησης, υποστηρικτικό κομμάτι της κατανόησης, 
φυσικό επακόλουθό της ή βοηθητικές στην κατανόηση της ιστορίας (Labbo & Kuhn, 
2000). Έτσι, ορισμένες ψηφιακές ιστορίες περιέχουν υπερσυνδέσμους εικόνων και 
«κλικάροντας» π.χ. σε ένα πουλί εκείνο θα πετάξει στον ουρανό, στοιχεία που δε 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της κατανόησης. Η υποστήριξη της άποψης πως οι υπερ-
σύνδεσμοι εικόνων διαταράσσουν την εκμάθηση των λέξεων και την κατανόηση της 
ιστορίας βασίζεται σε έρευνες με ενήλικες, σύμφωνα με τις οποίες η προσθήκη πλη-
ροφοριών που είναι ενδιαφέρουσες αλλά όχι άμεσα σχετιζόμενες με το απόσπασμα 
μπορεί να εμποδίσουν τη μάθηση (ό.π.), καθώς προκαλούν κόπωση κι αποσπούν την 
προσοχή των αναγνωστών. 
 
Δυστυχώς, όλα τα στοιχεία του πλαισίου στα συμβατικά κείμενα δεν μπορούν να πα-
ρέχουν επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν στον αναγνώστη να ορίσει μια λέξη ή 
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έννοια. Οι Baumann & Kame’enui (1991) επισήμαναν ότι οι ενδείξεις του πλαισίου 
είναι πιο υποστηρικτικές, όταν περιέχουν ορισμούς εννοιών ή λέξεων. Συνεπώς, ένας 
από τους τρόπους με τους οποίους οι διαδραστικές ψηφιακές ιστορίες μπορούν να 
ενισχύσουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι μέσω των υπερσυνδέσμων λέξεων ό-
που οι αναγνώστες μπορούν να «κλικάρουν» σε μια λέξη και να προβληθεί η έννοιά 
της αμέσως από τον υπολογιστή. Οι Reinking & Rickman (1990) διαπίστωσαν πως 
φοιτητές ήταν πιο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε ορισμούς, όταν αυτοί παρουσιάζο-
νται άμεσα στην οθόνη του υπολογιστή παρά όταν θα έπρεπε να τους εντοπίσουν σε 
μια διαφορετική τοποθεσία, όπως ένα λεξικό ή ένα γλωσσάρι. 

 
Αναγνωστική ευχέρεια 

 
Στη γνωστική και εκπαιδευτική ψυχολογία η αναγνωστική ευχέρεια (fluency) προσ-
διορίζεται εργαλειακά ως ικανότητα του αναγνώστη να αναγνωρίζει τις λέξεις με α-
κρίβεια και ταχύτητα. Η ακρίβεια και η ταχύτητα της ανάγνωσης αποτελούν ενδείξεις 
της αυτοματοποίησης των αναγνωστικών διεργασιών, οι οποίες προκύπτουν μετά από 
μακροχρόνια εξάσκηση στο αναγνωστικό έργο και θεωρούνται ως κύριος στόχος της 
διδασκαλίας της ανάγνωσης. Η αυτοματοποίηση είναι μια σύνθετη έννοια, που αφορά 
στη διαβάθμιση της επίδοσης σε κάποιο επαναλαμβανόμενο έργο και εκτός από τους 
τομείς της ταχύτητας κι ακρίβειας σχετίζεται με την ικανότητα εκούσιας έναρξης, ε-
λέγχου και τερματισμού της εκτέλεσης του έργου, με τη συνειδητή επίγνωση της ε-
κτέλεσης του έργου και με την έκταση των γνωστικών πόρων που απαιτούνται για 
την εκτέλεσή του (Logan, 1997). Ο Chard (2004) προσθέτει και την προσωδία στον 
ορισμό της αναγνωστικής ευχέρειας. Η αυτόματη αναγνώριση λέξεων ή αυτοματο-
ποίηση αναφέρεται στην ακρίβεια της ανάγνωσης κι επηρεάζει και τον ρυθμό ανά-
γνωσης και την προσωδία ή την ικανότητα να διαβάζει κανείς με εκφραστικό τρόπο 
παρά την ανάγνωση του κειμένου λέξη προς λέξη. Επισημαίνεται πως οι ψηφιακές 
ιστορίες διαθέτουν πολλά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τις συνιστώσες της ανα-
γνωστικής ευχέρειας. 
 
Το οπτικό λεξιλόγιο (sight word vocabulary) ενός παιδιού είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με την αναγνωστική ευχέρεια. Η αυτόματη αναγνώριση των λέξεων όχι μόνο αυξάνει 
τον ρυθμό της ανάγνωσης, αλλά επενδύει και γνωστικούς πόρους στην κατανόηση 
του κειμένου. Ο McKenna (1994) αναφέρει πως οι επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις 
των ψηφιακών ιστοριών συμβάλλουν σημαντικά στην κατάκτηση του οπτικού λεξι-
λογίου. Αν οι λέξεις δεν αναγνωρίζονται αυτόματα, οι αναγνώστες πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιήσουν γρήγορα δεξιότητες αποκωδικοποίησης για την επίτευξη 
ορθής προφοράς έτσι, ώστε να μη διακοπεί η ανάγνωση και να μη διασπαστεί το νό-
ημα. Η δυνατότητα του υπολογιστή να διαβάζει μεγαλόφωνα συγκεκριμένες λέξεις, 
που επισημαίνονται από τον αναγνώστη, παρέχει σ’ εκείνον άμεση υποστήριξη όποτε 
το επιθυμεί. Αυτό αφαιρεί το βάρος της αποκωδικοποίησης από τον αναγνώστη και 
αυξάνει την πιθανότητα να διατηρηθεί το νόημα της ιστορίας.  
 Ο Chard (2004) ισχυρίζεται πως η αναγνωστική ευχέρεια μπορεί να ενισχυθεί με την 
εμπλοκή των μαθητών σε επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις. Ωστόσο, ένα από τα μειο-
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νεκτήματα των επανειλημμένων αναγνώσεων είναι η τάση των παιδιών να χάνουν το 
ενδιαφέρον τους για το κείμενο μετά από δύο αναγνώσεις. Οι ψηφιακές ιστορίες με 
τη μορφή κινουμένων σχεδίων μπορούν να παρατείνουν το ενδιαφέρον και την ε-
μπλοκή των παιδιών με τα κείμενα μέσω των οπτικοακουστικών εφέ, που συμβάλ-
λουν στην ενίσχυση του κινήτρου για ανάγνωση. Τα κίνητρα συνιστούν το κλειδί για 
την αναγνωστική ευχέρεια, καθώς μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα να αφιερώ-
νουν περισσότερο χρόνο στην ανάγνωση. Οι ψηφιακές ιστορίες συμβάλλουν στον 
στόχο αυτό, επειδή η μορφή τους τείνει να είναι πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα και 
ως εκ τούτου αποτελεί κίνητρο για τους αναγνώστες (Labbo, 2005). Έρευνες των 
Labbo & Kuhn (2000) αναφέρουν πως πολλοί αναγνώστες αλληλεπιδρούν με τις ψη-
φιακές ιστορίες γύρω στα 45 λεπτά.  
 
Η ακρόαση επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων του ίδιου κειμένου γίνεται πιο ενδια-
φέρουσα, όταν στην ιστορία χρησιμοποιούνται διαφορετικές φωνές για κάθε χαρα-
κτήρα, στοιχείο που αποτελεί άλλο ένα χαρακτηριστικό των ψηφιακών ιστοριών. 
Πολλές φορές πρόκειται για τις φωνές επαγγελματιών ηθοποιών και διασημοτήτων 
αυξάνοντας έτσι το ενδιαφέρον των παιδιών. Καθώς οι μαθητές συμμετέχουν στις 
επανειλημμένες αναγνώσεις των ψηφιακών ιστοριών, χρησιμοποιούν τις φωνές του 
υπολογιστή ως πρότυπο για την προσωδία. Αυτή η λειτουργία που παρέχει ένα μο-
ντέλο έκφρασης, επιτονισμού, παύσεων αποτελεί σημαντικό όφελος για ικανούς  νέ-
ους αναγνώστες (Lefever-Davis & Pearman, 2005). 
 
Οι ψηφιακές ιστορίες έχουν άλλο ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τις επανειλημμένες 
αναγνώσεις. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις μιας 
ιστορίας χωρίς να στηρίζονται στην υπομονή ενός ενήλικα ή πιο έμπειρου αναγνώ-
στη. Επομένως, οι αναγνώστες μπορούν μόνοι τους να επιλέξουν σε ποια λέξη χρειά-
ζονται βοήθεια όπως και να επιλέξουν να ακούσουν επανειλημμένως την προφορά 
των λέξεων αυτών από τον υπολογιστή χωρίς να αισθανθούν αμηχανία ή να χρεια-
στούν τη συνδρομή κάποιου άλλου. Η εν λόγω δυνατότητα αυξάνει τα συναισθήματα 
αυτοαποτελεσματικότητας σε αρχάριους και προβληματικούς αναγνώστες (McNabb, 
1998). Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε υποστηρικτικό μέσο, η αξία του ενισχύεται, 
όταν εποπτεύεται από έναν έμπειρο δάσκαλο ή αναγνώστη, που προτίθενται να καθο-
δηγήσουν τον μαθητή στη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών. 
 
Ο έλεγχος του ρυθμού ανάγνωσης αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό ορισμένων 
διαδραστικών ψηφιακών ιστοριών. Η ενθάρρυνση των αναγνωστών να διαβάσουν με 
γρήγορο ρυθμό ανάγνωσης είναι άλλη μία συνιστώμενη στρατηγική για την ενίσχυση 
της αναγνωστικής ευχέρειας των μαθητών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρή-
σης των ψηφιακών ιστοριών, καθώς οι μαθητές μπορούν να ενθαρρύνονται να διαβά-
ζουν παράλληλα με τις ψηφιακές ιστορίες σε μια προσπάθεια να προωθήσουν έναν 
ρυθμό ανάγνωσης που ενισχύει την αναγνωστική ευχέρεια. 
 

Κατανόηση 
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Η κατανόηση, η ικανότητα δηλαδή να βγαίνει νόημα από τον γραπτό λόγο, αποτελεί 
στόχο της ανάγνωσης, καθώς «είναι μια διαδικασία πρόσληψης, επεξεργασίας, συ-
γκράτησης κι αξιοποίησης της έννοιας ή του σημασιολογικού περιεχομένου του κειμέ-
νου που ακούει ή διαβάζει κάποιος» (Πόρποδας, 2002: 410). Οι δεξιότητες κατανόη-
σης και η ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης μπορούν ν’ αναπτυχθούν άμεσα, με 
σαφή διδασκαλία, δηλαδή με επίδειξη αυτού ακριβώς που πρόκειται να γίνει και στη 
συνέχεια με καθοδήγηση των παιδιών στις στρατηγικές και τις πρακτικές, αλλά και 
έμμεσα με μεγαλόφωνη ανάγνωση και ενθάρρυνση των παιδιών να διαβάζουν μόνα 
τους (Armbruster et al., 2001). Η κατάκτηση των στρατηγικών απαιτεί επίδειξη αυ-
τών με την έννοια της «σκαλωσιάς» (scaffolding), με τη χρήση διαφόρων κειμένων, 
μέχρι τα παιδιά να οικειοποιηθούν τις πρακτικές και τον τρόπο εφαρμογής τους 
(Ganske et al., 2003). Οι Smolkin & Donovan (2002) προτείνουν ως σημαντικές 
στρατηγικές κατανόησης και αντίληψης της δομής του κειμένου την ενεργοποίηση 
των προηγούμενων γνώσεων, την πρόβλεψη περιεχομένου, την εξαγωγή συμπερασμά-
των, τη σύνθεση της ιστορίας με την αναδιήγηση και τη δημιουργία περίληψης, την επα-
νάληψη, την ανάπτυξη ερωτήσεων, την οπτικοποίηση νοητικών εικόνων και την αναζή-
τηση της σημαντικής πληροφορίας του συγγραφέα. Η μεταγνώση (metacognition) είναι, 
επίσης, ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της ανάγνωσης και τη βελτίωσή 
της.  
 
Δεξιότητες κατανόησης, που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω μιας διαδραστικής ψη-
φιακής ιστορίας, στηρίζονται στο γνωστικό υπόβαθρο (background knowledge), το 
αφηγηματικό σχήμα (story schema) και τη μεταγνώση. Το αφηγηματικό σχήμα απο-
τελεί τη νοητική δομή που περιλαμβάνει το σύνολο των προσδοκιών για τον τρόπο με 
τον οποίο θα εκτυλιχθεί η ιστορία (Mandler, 1984). Βάσει, λοιπόν, του αφηγηματικού 
σχήματος, οργανώνεται η γνώση για τη δομή των ιστοριών και διευκολύνεται η κατα-
νόηση, η παραγωγή και η αναπαραγωγή μιας ιστορίας (ό.π.). Η ενεργοποίηση των 
σχημάτων των ιστοριών επιτρέπει στο άτομο να κάνει προβλέψεις και να εξάγει συ-
μπεράσματα για την εξέλιξη της ιστορίας (Stein & Policastro, 1984). Το αφηγηματικό 
σχήμα ενισχύεται σημαντικά μέσω των ψηφιακών ιστοριών. Τα ηχητικά εφέ και τα 
κινούμενα σχέδια εντάσσουν αμέσως τον αναγνώστη στο σκηνικό της ιστορίας, ενώ 
συγκεκριμένα τα ηχητικά εφέ αποτελούν για τον αναγνώστη μία ένδειξη για τα γεγο-
νότα που ακολουθούν, συμβάλλοντας στην κατανόηση. 
 
Όσον αφορά στην ανάγνωση, η μεταγνώση μπορεί να οριστεί ως η επίγνωση του α-
ναγνώστη σχετικά με τις δικές του στρατηγικές ανάγνωσης και κατανόησης. Η σημα-
σία της μεταγνώσης έχει επισημανθεί από τους Wright & Jacobs (2003) ως η ικανό-
τητα του αναγνώστη να σχεδιάζει και να χρησιμοποιεί την προσωπική του στρατηγι-
κή. Η μεταγνώση μπορεί να ενισχυθεί μέσω των ψηφιακών ιστοριών, καθώς παρέχε-
ται η δυνατότητα στους αναγνώστες να επιλέξουν τη συμβολή του υπολογιστή στην 
ανάγνωση, επισημαίνοντας λέξεις στις οποίες χρειάζονται βοήθεια στην προφορά ή 
τον ορισμό. Μπορούν, ακόμη, να επιλέξουν τη μεγαλόφωνη ανάγνωση ιστοριών, ε-
φόσον κρίνουν πως χρειάζονται βοήθεια στην ανάγνωση του κειμένου. Από την άλλη 
πλευρά, το μειονέκτημα σε αυτό το χαρακτηριστικό της ψηφιακής ιστορίας είναι ότι ο 
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υπολογιστής δεν προσφέρει βοήθεια, εκτός αν ο αναγνώστης έχει μεταγνωστική επί-
γνωση της ανάγκης του για βοήθεια. Επομένως, οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής της ικανότητας, αν ο αναγνώστης έχει κατακτήσει 
σε κάποιο βαθμό τη μεταγνωστική επίγνωση. Αν ο αναγνώστης που δεν έχει κατα-
κτήσει τη μεταγνωστική επίγνωση επιλέγει τη μεγαλόφωνη ανάγνωση ιστοριών κι 
έρχεται αντιμέτωπος με μια άγνωστη λέξη, ο υπολογιστής δεν μπορεί να γνωρίζει πως 
η λέξη είναι άγνωστη σ’ αυτόν και επομένως δεν μπορεί να τον προτρέψει στη χρήση 
διορθωτικών στρατηγικών για την εξαγωγή νοήματος. Αντίθετα, ένας δάσκαλος που 
κάθεται δίπλα σε έναν αναγνώστη με μη μεταγνωστική επίγνωση μπορεί συχνά να 
ανιχνεύσει, όταν προκύπτει μια άγνωστη λέξη, και να ενθαρρύνει τη χρήση διορθωτι-
κών στρατηγικών. 
 

Συμπεράσματα 
 
Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να αποτελέσουν ένα εκπαιδευτικό υποστηρικτικό μέ-
σο για την ενίσχυση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάγνωση, ενσωματώνο-
ντας την τεχνολογία στην εκπαίδευση με αποτελεσματικό τρόπο (Gregori-Signes, 
2008a). Παράλληλα, επισημαίνεται πως παρέχουν επιπλέον πηγές και ευκαιρίες στη 
διδασκαλία της ανάγνωσης στην τάξη, επιβεβαιώνοντας τις έρευνες που υποστηρί-
ζουν πως οι αρχάριοι αναγνώστες χρειάζονται πλήθος ευκαιριών για την ενίσχυση της 
ανάγνωσης (Allington, 2001). Οι ψηφιακές ιστορίες παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα 
περιλαμβάνοντας ένα υποστηρικτικό σύστημα το οποίο δεν είναι διαθέσιμο, όταν τα 
παιδιά διαβάζουν μόνα τους ένα συμβατικό κείμενο. Επομένως, η τεχνολογία των 
ψηφιακών ιστοριών παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κείμενα όπου οι μαθητές 
μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές ανάγνωσης υπό την ομπρέλα ενός ακόμα υπο-
στηρικτικού περιβάλλοντος. 
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Περίληψη 

 
 Η ραγδαία ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο 
διδασκαλίας, ανοίγοντας προοπτικές για νέες μορφές μάθησης που μετασχηματίζουν 
το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας σε μαθητοκεντρικό, στο ο-
ποίο οι μαθητές γίνονται κοινωνοί και συνδημιουργοί της διδασκαλίας και της μάθη-
σης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δράση και τα αποτελέσματα που είχε η 
πραγματοποίηση ενός προγράμματος εθνικού e-twinning με βασικούς άξονες τόσο 
την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μαθητών δύο ελληνικών σχολείων για την 
παραγωγή συνεργατικών ιστοριών με θέμα την προσφυγιά και τη μετανάστευση όσο 
και την αξιοποίηση των τεχνικών δημιουργικής γραφής, που ενισχύει τη δημιουργι-
κότητα και τη φαντασία των μαθητών.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: δημιουργική γραφή, αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., συνεργατική μάθηση, 
e-twinning 

Εισαγωγή 
 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης τονίζουν ιδιαίτερα την αξία της αλληλεπίδρασης με-
ταξύ των μαθητών και αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργατικής μάθησης, τα οφέ-
λη της οποίας είναι πολλαπλά (Κακλαμάνης, 2005). Στη συνεργατική μάθηση τόσο οι 
εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές είναι ενεργοί συμμέτοχοι στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία και η γνώση δεν είναι κάτι που μεταδίδεται στους μαθητές, αλλά προκύπτει 
από τον ενεργό διάλογο και τη συμμετοχή όλων αυτών που προσπαθούν να κατανοή-
σουν και να χρησιμοποιήσουν έννοιες και τεχνικές (Τσιάτσος, 2015). Η συνεργατική 
μάθηση μάλιστα συμβαδίζει με την κοινωνικοπολιτιστική προσέγγιση του Vygotsky, 
ο οποίος έδωσε έμφαση στη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και στο κοινω-
νικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά μαθαίνουν (Vygotsky, 
1934/1988). 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. βέβαια έδωσε ποικίλες δυνατότητες και προοπτικές στην εκπαί-
δευση και οδήγησε στην ανάπτυξη συστημάτων συνεργατικής μάθησης μέσω υπολο-
γιστή με στόχο την προαγωγή της συνεργατικής μάθησης. Ωστόσο ο υπολογιστής δεν 
μπορεί από μόνος του να μετασχηματίσει και να αναβαθμίσει την εκπαίδευση χωρίς 
τον σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό (Σάτμαρη, 2009). 

Σύμμαχος του εκπαιδευτικού στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθησιακών δρα-
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στηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων είναι τα εργαλεία του ιστού 2.0, καθώς τα 
εργαλεία αυτά προσφέρουν μαθησιακές ευκαιρίες, ενισχύουν την κριτική σκέψη, τη 
γραφή και την αλληλεπίδραση των μαθητών και μπορούν να υποστηρίξουν αποτελε-
σματικά τη συλλογική εργασία μέσω της ανακάλυψης και της συνδημιουργίας νέου 
περιεχομένου (Μαρκοπούλου, 2014). Στα εργαλεία του ιστού 2.0 συγκαταλέγονται τα 
ιστολόγια, τα wikis αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα που τα τελευταία χρόνια αποκτούν 
όλο και περισσότερους υποστηρικτές (Γερακίνη, 2015).  

Ένα τέτοιο κοινωνικό δίκτυο εκπαιδευτικών είναι το e-twinning που συνιστά την κοι-
νότητα σχολείων της Ευρώπης και προσφέρει μια ασφαλή πλατφόρμα, στην οποία οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν συνεργάτες τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από ευρωπαϊκές χώρες και να συνεργαστούν αναπτύσσοντας κοινές δράσεις (Θεοφα-
νέλης, 2013). Το e-twinning προσφέρει χώρο στον οποίο μαθητές διαφορετικών σχο-
λείων μπορούν να συνεργαστούν ασύγχρονα ώστε να παράγουν συλλογικά μυθοπλα-
στικά κείμενα και αυτή η δυνατότητα αλλάζει τα δεδομένα στην προσέγγιση του μα-
θήματος της Λογοτεχνίας, ιδιαίτερα μάλιστα αν συνδυαστεί με τις συγγραφικές πρα-
κτικές της δημιουργικής γραφής που εμπλουτίζουν την πρόσληψη της λογοτεχνίας. 

Η συνεργατική μάθηση και οι νέες τεχνολογίες 
 

Η συνεργατική μάθηση είναι ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, στο οποίο οι μαθητές 
εργάζονται με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση  μέσα σε μικρές ανομοιογενείς 
ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων (Χαραλάμπους, 2000). Ενώ στην ατομική 
μάθηση το βασικό χαρακτηριστικό είναι η απομόνωση, η έλλειψη επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης με τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, στη συνεργατική μάθηση οι 
στόχοι των ατόμων συνδέονται με σχέσεις αλληλεξάρτησης και κάθε ομάδα επιτυγ-
χάνει τους στόχους της, εφόσον κάθε μέλος επιτύχει τους δικούς του στόχους (Σά-
τμαρη, 2009). Στα οφέλη της συνεργατικής μάθησης συγκαταλέγονται η ανάπτυξη 
αισθήματος κοινής ευθύνης και αλληλοϋποστήριξης, η κοινωνικοποίηση των ατόμων 
και η προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση και την εργασία 
στο πλαίσιο των ομάδων (Γεωργούλη, 2014). 

Η δημιουργία ομάδων βέβαια δεν προϋποθέτει αυτόματα και τη συνεργατική μάθηση. 
Έτσι για να μπορούμε να κάνουμε λόγο για συνεργατική  μάθηση, θα πρέπει να έχου-
με εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις, που είναι ο καθορισμός 
ενός κοινού στόχου και ενός προβλήματος προς επίλυση, η προσεκτική δημιουργία 
μιας ανομοιογενούς ομάδας, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, η 
συνεχής επικοινωνία των μαθητών μέσα από συνεργατικές δεξιότητες, ο συμβουλευ-
τικός και καθοδηγητικός ρόλος του δασκάλου και τέλος η αξιολόγηση και η  διαδι-
κασία ανατροφοδότησης (Γεωργούλη, 2014). 

Πολύτιμος αρωγός στην εξασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων είναι οι  τεχνολο-
γίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Η δημιουργική τους αξιοποίηση συμβάλλει κα-
θοριστικά στη μετάβαση από την παραδοσιακή διδασκαλία της αποστήθισης στη δυ-
ναμική οικοδόμηση της γνώσης, από την παθητικότητα στη συνεργασία και τη συζή-
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τηση, από το μονοδιάστατο βιβλίο στις αστείρευτες πηγές πληροφόρησης, από την 
παντοδυναμία του δασκάλου στην αποκέντρωση του  σε ρόλο συντονιστή, εμψυχωτή 
και διαμεσολαβητή (Σολομωνίδου, 2002). 

Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρεται ιδιαίτερα για τη συνεργατική 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε, καθώς διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ μαθητών ή εκπαι-
δευτικών και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό και εργασίες άλλων σχολείων, 
ανοίγοντας μια εθνική ή και παγκόσμια διασχολική συνεργασία Ράπτης & Ράπτη, 
2003). Στον χώρο της Λογοτεχνίας μάλιστα, το διαδίκτυο παρέχει τον ζωτικό χώρο 
για την απελευθέρωση τω δημιουργικών δυνάμεων στη συνεργατική συγγραφή μυθο-
πλαστικών κειμένων πολλών ειδών με πολλούς διαφορετικούς τρόπους (Αποστολί-
δου, 2012). Στη συγκεκριμένη εργασία, η πλατφόρμα του e-twinning αξιοποιήθηκε 
ως χώρος συλλογικής συγγραφικής πρακτικής και αποτελεί δείγμα «κυβερνολογοτε-
χνίας» στην οποία με άξονα ένα συγκεκριμένο θέμα οι μαθητές του ενός σχολείου 
ξεκίνησαν τα κείμενα τους και κάλεσαν τους μαθητές του άλλου σχολείου να τα συ-
νεχίσουν (Δημητρούλια, 2006). 

Η δημιουργική γραφή 
 
Η δημιουργική γραφή αποτελεί μία σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο που επιχειρεί να 
βελτιώσει την ατομική γραπτή έκφραση του μαθητή (Αντωνογιάννη & Μούσιου-
Μυλωνά & Ντίνας, 2013) μέσω της δημιουργικότητας και της βιωματικής δραστηριό-
τητας (Αρτζανίδου & Κουράκη, 2013). Πρόκειται για παραγωγή λόγου που προκύπτει 
με παιγνιώδη και αβίαστο τρόπο, απαλλαγμένη από αυστηρά μαθησιακά και αξιολο-
γικά πλαίσια (Σουλιώτης, 1995). 
 
Στον χώρο της εκπαίδευσης, η δημιουργική γραφή μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές 
να εκφραστούν ελεύθερα γραπτά και προφορικά και να αποτυπώσουν ιδέες και συ-
ναισθήματα με τον δικό τους τρόπο. Η μέχρι σήμερα εμπειρία της δημιουργικής γρα-
φής αποδεικνύει ότι καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει την αυτοπεποίθηση του, 
ενώ δρα υποστηρικτικά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας τη γνωστι-
κή, διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή (Κωτόπουλος, 2015).  
 
 

Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος 
 

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος εθνικού 
e-twinning με θέμα την ξενιτιά, τη μετανάστευση και την προσφυγιά κατά το σχολικό 
έτος 2015-2016. Η πραγματοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 
2015 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016. Δύο τμήματα της Α΄ τάξης από το 3ο 
Γυμνάσιο Καβάλας και το Γυμνάσιο Κορησού Καστοριάς συνεργάστηκαν με βασικό 
στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες της μετανάστευσης και της προ-
σφυγιάς και τη συγγραφή ψηφιακών συνεργατικών ιστοριών με αφορμή τις παραπά-
νω έννοιες. 
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Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης:  
Γνώσεις για τον κόσμο  
Επιδιώκεται οι μαθητές:  

• Να κατανοήσουν την έννοια του μετανάστη και να την διακρίνουν από αυτή 
του πρόσφυγα. 
• Να σχηματίσουν άποψη για θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και 
την προσφυγιά. 
• Να διαμορφώσουν κριτική στάση για τα συγκεκριμένα θέματα. 
• Να ερευνήσουν τα παραπάνω θέματα και να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά. 

Γνώσεις για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία 
Επιδιώκεται οι μαθητές:  

• Να μελετήσουν λογοτεχνικά κείμενα που διαπραγματεύονται τα θέματα της 
προσφυγιάς και της μετανάστευσης . 

• Να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο για τα θέματα της προσφυγιάς, της 
ειρήνης και της αλληλεγγύης. 

• Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι λογοτέχνες «αγγίζουν» τα συγκε-
κριμένα θέματα. 

• Να γράψουν τις δικές τους ιστορίες, αντλώντας στοιχεία από τα λογοτεχνικά 
κείμενα που μελέτησαν και αξιοποιώντας της φαντασία και τη δημιουργικό-
τητα τους. 

• Να καλλιεργήσουν τεχνικές δημιουργικής γραφής. 
Γραμματισμοί 
Αναμένεται οι μαθητές: 

• Να συνθέσουν την πλοκή και τους ήρωες της ιστορίας τους. 
• Να συνεργαστούν με μαθητές άλλου σχολείου για να συνδιαμορφώσουν το 

τελικό αποτέλεσμα. 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση της δημιουργικής γραφής. 
• Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες. 
• Να εξοικειωθούν με τα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και να αξιοποιήσουν 

δημιουργικά στο πλαίσιο του ψηφιακού εγγραμματισμού. 
 
Οι μαθητές κάθε τάξης των δύο σχολείων αρχικά εγγράφτηκαν στην πλατφόρμα του 
e-twinning και με ασκήσεις δημιουργικής γραφής παρουσίασαν τους εαυτούς τους. 
Στη συνέχεια, μέσα από επιλεγμένα κείμενα λογοτεχνίας του σχολικού εγχειριδίου, 
πήραν τις πρώτες πληροφορίες για το θέμα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. 
Τα κείμενα από το εγχειρίδιο των κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α΄ 
Γυμνασίου, τα οποία οι μαθητές μελέτησαν, είναι τα εξής:  

• Ταξίδι χωρίς επιστροφή, Διδώ Σωτηρίου 
• Ο Βάνκας, Άντον Τσέχωφ 
• Όπως τα βλέπει κανείς, Ελένη Σαραντίτη 
• Ο Κωνσταντής, Λίτσα Ψαραύτη 
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Οι μαθητές των δύο σχολείων οργανώθηκαν σε πέντε ομάδες των  τεσσάρων έως 
πέντε ατόμων, ανομοιογενείς ως προς το φύλο και την επίδοση και συνεργάστηκαν 
τόσο στο πλαίσιο της δικής τους σχολικής μονάδας όσο και στο πλαίσιο ανταλλαγής 
απόψεων των δύο σχολικών μονάδων και εκπόνησαν δραστηριότητες δημιουργικής 
γραφής με άξονα την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Σε κάθε ομάδα οι μαθητές 
ανέλαβαν συγκεκριμένους ρόλους: χειριστής του Η/Υ, υπεύθυνος για τη συζήτηση-
συντονιστής, γραμματέας και παρουσιαστής του τελικού προϊόντος. Το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε  στο σχολικό εργαστήριο, όπου υπήρχε σύνδεση στο διαδίκτυο και σε 
κάθε ομάδα υπήρχαν ένας έως δύο μαθητές που ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση 
υπολογιστή. Οι μαθητές αναρτούσαν σταδιακά τις εργασίες τους στην πλατφόρμα του 
e-twinning και έπαιρναν ανατροφοδότηση από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.  
 
Οι μαθητές ερεύνησαν μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα τα μεταναστευτικά και 
προσφυγικά ρεύματα διαχρονικά και κατέγραψαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους 
στην πλατφόρμα του e-twinning με τη βοήθεια του διαδικτυακού πίνακα padlet, 
ανταλλάσσοντας τις εμπειρίες-γνώσεις τους με τη συνεργαζόμενη ομάδα μέσω Skype 
(Εικόνα 1). Οι ομάδες των δύο σχολείων χρησιμοποίησαν συνεργατικά εργαλεία 
Τ.Π.Ε και συνδημιούργησαν ιστορίες μετανάστευσης τις οποίες κατέγραψαν στην 
ψηφιακή πλατφόρμα issuu και τις αφηγήθηκαν ψηφιακά με animated video με τη 
βοήθεια του  powtoon.(Εικόνα 2). 
 
 

 
Εικόνα 1: Διαδικτυακή επικοινωνία των δύο σχολείων 

Τα ψηφιακά περιβάλλοντα που χρησιμοποιήθηκαν (διαδίκτυο, φυλλομετρητής, 
twinspace, padlet, isuu, powtoon) επιλέχτηκαν, γιατί  δίνουν τη δυνατότητα από τη 
μια να εμπλακεί ο μαθητής σε παιδαγωγικά περιβάλλοντα μάθησης, µέσω των οποίων 
μπορεί να προσεγγίσει και να οικοδομήσει τη γνώση με την ενεργητική συµµμετοχή, 
τη διερεύνηση, την ανακάλυψη και από την άλλη να αξιοποιηθούν νέες μέθοδοι 
διδασκαλίας της γλώσσαας, όπως η συνεργατική παραγωγή κειμένου. Επιπλέον, 
διευρύνουν τον γραμματισμό των μαθητών µε τη δυνατότητα που τους παρέχουν να 
εξοικειωθούν µε τις νέες επικοινωνιακές δυνατότητες, που οι Τ.Π.Ε δημιουργούν και 
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 να αντιμετωπίσουν κριτικά τον ιδεολογικό και πολιτισμικό χρωματισμό των 
ηλεκτρονικών περιβαλλόντων στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού (Ρογδάκη, 
2014). 

 
Εικόνα 2: Το ψηφιακό βιβλίο των συνεργατικών ιστορικών 

 
Συγκεκριμένα, ο φυλλοµετρητής και οι μηχανές αναζήτησης εμπλέκουν τους μαθητές 
σε ενεργητικές διαδικασίες μάθησης και η πλατφόρμα twinspace του e-twinning 
ευνοεί την αντιμετώπιση της γραφής ως συνεργατική και δυναμική  διαδικασία. 
Επιπλέον, η πλατφόρμα του e-twinning καθώς και το ιστολόγιο επιτρέπουν στους 
μαθητές να παράγουν υλικό για αυθεντικές επικοινωνιακές ανάγκες και να 
αξιοποιήσουν και άλλα σημειωτικά συστήματα εκτός από το γλωσσικό. Τέλος, με τα 
λογισμικά παρουσίασης issuu και animated video δίνεται η ευκαιρία  στους μαθητές 
να αφηγηθούν ψηφιακά την ιστορία τους στους συμμαθητές τους και στη σχολική 
κοινότητα με τρόπο παραστατικό και ζωντανό. Με τις εφαρμογές web 2.0 οι εργασίες 
των μαθητών είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή στον παγκόσμιο ιστό κι έτσι 
επιτυγχάνεται ο διαμοιρασμός της γνώσης-πληροφορίας σύμφωνα με τις 
κοινωνιογνωστικές θεωρίες, αλλά και η αναμενόμενη και στοχευμένη 
ανατροφοδότηση. 
Στο τέλος, οι μαθητές αποτύπωσαν τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα στο forum 
του e-twinning και ενημέρωσαν το σχολικά ιστολόγια και την ιστοσελίδα του 
σχολείου για την πορεία του προγράμματος και για τα τελικά αποτελέσματα. 
 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 
 

Η εκπόνηση του έργου είχε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στους μαθητές, καθώς οι  
μαθητές εργάστηκαν σε πνεύμα συνεργασίας, απαραίτητο για να ολοκληρωθεί το 
έργο και ασχολήθηκαν δημιουργικά με ένα θέμα διαχρονικό που παράλληλα είναι και 
ένα από τα πιο σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. 
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Μέσα από το έργο οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα της μετανάστευσης και 
της προσφυγιάς και το πιο σημαντικό μπήκαν στη θέση του άλλου, κατανόησαν τα 
προβλήματά του και ήρθαν πιο κοντά στον ξένο, στον άλλο, στον διαφορετικό. Το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ήταν ένα ηλεκτρονικό συνεργατικό βιβλίο δημιουργικής 
γραφής με θέμα: «Η Δύναμη του Άλλου», Ιστορίες Μετανάστευσης, καθώς και 
animated videos ψηφιακής αφήγησης. Αυτό είναι και το επιτυχημένο αποτέλεσμα του 
έργου, αφού οι μαθητές, αξιοποιώντας την τεχνική της δημιουργικής γραφής, καθώς 
και τις νέες τεχνολογίες, προσέγγισαν βιωματικά το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν 
και παρήγαγαν όμορφες συνεργατικές ιστορίες που τις παρουσίασαν ψηφιακά. 
 
Το σχολείο επίσης ωφελήθηκε από την εκπόνηση του προγράμματος, καθώς 
αναπτύχθηκε μια σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στα δύο σχολεία και το 
σχολείο άνοιξε τις πόρτες του και τα σύνορα του στη συνεργασία. Όλες οι εργασίες 
των μαθητών και όλα τα αποτελέσματα του έργου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. Τέλος, έγινε διάχυση των εργασιών στην παρουσίαση των σχολικών 
προγραμμάτων σε επίπεδο νομού,  αλλά και στην ετήσια γιορτή λήξης του σχολείου. 
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Η χρήση προσωπικών ανθρώπινων ιστοριών ως ιστορικο-γνωστικό υλικό: Ένα 
σενάριο διδασκαλίας βασισμένο στην ταινία του διεθνούς οργανισμού Centropa 

«Οι τρεις υποσχέσεις» 
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Περίληψη 

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας, που υλοποιήθηκε στην τάξη κατά το τρέχον 
σχολικό έτος, βασίζεται στην ταινία «Τρεις υποσχέσεις» (three promises) του διε-
θνούς οργανισμού Centropa που στρέφεται κατά της ξενοφοβίας και του αντισιμιτι-
σμού. Απευθύνεται με κάποιες τροποποιήσεις (στο είδος των ασκήσεων ή τη γλώσσα 
που χρησιμοποιείται) στη δεύτερη και τρίτη τάξη είτε του Γυμνασίου ή του Λυκείου. 
Η ταινία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα συγκινητική και άπτεται πολλών δια-
φορετικών θεμάτων, όπως της γενοκτονίας, των συνεπειών του πολέμου, του αλ-
τρουισμού, της ανάγκης τήρησης των υποσχέσεων, των οικογενειακών δεσμών, της 
στάσης απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και της ανταπόδοσης ευγνωμοσύνης, 
που αγγίζουν μαθητές διαφορετικών ηλικιακών επιπέδων. Επιπλέον, αναπτύσσει την 
ενσυναίσθηση και βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της αλλη-
λοβοήθειας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα σημερινά θύματα του πολέμου. 
Κυρίως, όμως, καταδεικνύει την ανάγκη διδασκαλίας της Iστορίας με ένα πιο δη-
μιουργικό τρόπο, αυτόν της αξιοποίησης προσωπικών ιστοριών και πραγματικών 
βιωμάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Centropa, Προσωπική Ιστορία, Βίντεο, Βιωματική μάθηση 

Εισαγωγή 

Ο Centropa είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που στοχεύει στη διατήρηση 
των οικογενειακών ιστοριών και φωτογραφιών των Εβραίων του 20ου αιώνα από την 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Βαλτική και την πρώην Σοβιετική 
Ένωση και τη διάδοση αυτών των ιστοριών και φωτογραφιών μέσα από ταινίες, βι-
βλία και εκθέσεις. Στόχος είναι όχι απλά να διατηρηθεί η μνήμη των Εβραίων, αλλά 
να μείνει ζωντανή. Μια από τις πιο επιτυχημένες προσπάθειές του αφορά στην κατα-
γραφή συνεντεύξεων περισσότερων από χίλιους διακόσιους ηλικιωμένων Εβραίων, 
την παρουσίαση οικογενειακών τους φωτογραφιών και την περιγραφή προσωπικών 
ιστοριών. Μέσω του υλικού αυτού οι εκπαιδευτικοί ποικίλων μαθημάτων (π.χ. της 
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Ιστορίας, Λογοτεχνίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Φιλοσοφίας, Γλώσσας) 
μπορούν να οδηγηθούν σε συζητήσεις με τους μαθητές σχετικές με την πολυπολιτι-
σμικότητα, τον πόλεμο και την ειρήνη, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τη γε-
νοκτονία και το ολοκαύτωμα, τον αγώνα για την επιβίωση, ηθικά και δεοντολογικά 
ζητήματα κτλ. και μάλιστα όχι μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και στο 
πλαίσιο εξωσχολικών δραστηριοτήτων και πολιτιστικών προγραμμάτων (Οικονόμου, 
2015).  

Το συγκεκριμένο σενάριο, που είναι διαθεματικό, άπτεται όλων των παραπάνω θεμά-
των. Απαιτεί μόνο βασικές γνώσεις για τον πόλεμο και ιδιαίτερα τον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, όπως και προσπάθεια απόδοσης της ταινίας στα Ελληνικά με τη 
βοήθεια του καθηγητή των Αγγλικών. Πέρα από αυτά, προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε 
όλους τους μαθητές (ακόμα και τους πιο αδύναμους) για να εκφράσουν τη γνώμη 
τους και να λάβουν μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, λόγω των σχετικά απλών α-
σκήσεων δημιουργικής γραφής, της ομαδικής εργασίας και της χρήσης πολυμέσων.  

Θεωρίες μάθησης 

Το προτεινόμενο σενάριο στηρίζεται: 

Α. Στις γνωστικές θεωρίες του εποικοδομητισμού (Piaget, 1974) και της ανακαλυπτι-
κής μάθησης (Bruner, 1973), σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές δεν αποστηθίζουν 
κείμενα, αλλά αναλύουν, ερευνούν και δημιουργούν με βάση αυτά που ήδη γνωρί-
ζουν, κάνοντας χρήση προσωπικών εμπειριών και δρώντας αυτόνομα. 

Β. Στις αρχές των κοινωνιοπολιτισμικών θεωριών (Vygotsky, 1978). Με βάση αυτές, 
αξιοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, δηλαδή οι μαθητές συνεργά-
ζονται σε ομάδες για την από κοινού διερεύνηση ενός θέματος και για την επίτευξη 
στόχων. Η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, το μοίρασμα των σκέψεων και ιδεών είναι 
αυτά που προάγουν τη μάθηση (Μαυρομματίδου & Μαυρομματίδης, 2016β). 

Στόχοι 

Ακολουθώντας τη διάκριση σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που προτείνει ο 
Bloom (1956), επιδιώκουμε με το παρόν σενάριο oι μαθητές σε επίπεδο γνώσεων: 
❖ Να αποκτήσουν γνώσεις για το Ολοκαύτωμα. 
❖ Να συγκρίνουν τον τρόπο ζωής των Εβραίων πριν από τον Δεύτερο Παγκό-

σμιο Πόλεμο και μετά από αυτόν.  
❖ Να κατανοήσουν τη σκληρότητα και βιαιότητα του πολέμου (σε σύγκριση με 

την επικράτηση της ειρήνης).  
❖ Να συνειδητοποιήσουν τα χαρακτηριστικά όσων βοήθησαν με κίνδυνο της 

ζωής τους στο Ολοκαύτωμα.  
❖ Να αντιληφθούν ότι η ιστορία δημιουργείται από προσωπικές ιστορίες και να 

μάθουν πώς να διαβάζουν τις εικόνες για να διηγηθούν μια ιστορία. 
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❖ Να κατανοήσουν ότι τα βίντεο και η τέχνη γενικότερα απεικονίζουν ιστορικά 
γεγονότα και αποκαλύπτουν τη ζωή των ανθρώπων. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων επιθυμούμε:  
❖ Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική εργασία. 
❖ Να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.  
❖ Να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. 

κολάζ εικόνων), χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό υλικό του Centropa ως μο-
ντέλο.  

❖ Να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη τους.  
❖ Να βελτιώσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες μέσα από την αναζήτηση και 

διερεύνηση της τοπικής ιστορίας της πόλης τους (παίρνοντας συνεντεύξεις, 
εξερευνώντας επιστολές και καρτ-ποστάλ, παρουσιάζοντας οικογενειακά κει-
μήλια, φωτογραφίες, έγγραφα κτλ.) 

Τέλος, σε επίπεδο στάσεων επιδίωξη αποτελεί:  
❖ Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση απέναντι στα προβλήματα των άλλων ανθρώ-

πων.  
❖ Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα και να σέβονται 

τους άλλους, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία και την κοινωνική τάξη.  
 
Γενικότερος σκοπός μας είναι οι μαθητές να υπερασπιστούν τις δημοκρατικές αρχές, 
να διάκεινται αρνητικά απέναντι στη γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρω-
πότητας, να παλέψουν ενάντια στον εκφοβισμό και οποιαδήποτε επίδειξη ρατσιστικής 
συμπεριφοράς, τον αντισημιτισμό, τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις, τις προκαταλή-
ψεις και τα στερεότυπα. Επιδίωξη, τελικά, αποτελεί να προωθηθεί η παιδαγωγική της 
ειρήνης, της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και αντιπολεμικής δράσης.  

Σχέδιο Διδασκαλίας 

Μέρος πρώτο: Εισαγωγή στο θέμα (Καταιγισμός ιδεών, Παρουσίαση εικόνων και βί-
ντεο (2 ώρες) 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει έναν κύκλο στον πίνακα και ζητά από τους μαθητές να 
μοιραστούν αυθόρμητα τις σκέψεις που τους έρχονται στο μυαλό ακούγοντας τον όρο 
«πόλεμος» και ιδιαίτερα «Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος». Με αυτόν τον τρόπο σχε-
δόν όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στο μάθημα, δεδομένου ότι η νέα μάθηση βασίζεται 
στις ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις. Εναλλακτικά, μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
συννεφόλεξο με λέξεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο πόλεμο (με τη χρήση της 
εφαρμογής http://www.wordle.net), προκειμένου να παρέχεται πολυαισθητηριακά το 
υλικό για μαθητές με διαφορετικά γνωστικά στιλ. 

Ο καθηγητής στη συνέχεια κάνει μια γενική εισαγωγή στο θέμα, αναφέροντας ότι 
πρόκειται να παρακολουθήσουν μια ταινία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Προλογίζει το βίντεο, εξηγώντας την αποστολή και τους στόχους του Centropa και 

1964

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.wordle.net/


εξοικειώνοντας τους μαθητές με την ιστοσελίδα του Centropa (όλο το υλικό, τις συ-
νεντεύξεις, φωτογραφίες κτλ). 

Λίγο πριν από την προβολή της ταινίας και προκειμένου να αιχμαλωτίσει την προσο-
χή των μαθητών, παρουσιάζει τρεις φωτογραφίες από την ταινία και ζητά από τους 
μαθητές να δώσουν από μια λεζάντα για καθεμία και να κάνουν προβλέψεις για το 
περιεχόμενό τους. 

     
                            Εικόνα 1                                          Εικόνα 2                                   
Εικόνα 3 

Για να τους βοηθήσει, ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Ποια πρόσωπα/πράγματα βλέπετε στις φωτογραφίες; Ποια γεγονότα παρουσιάζονται; 
Πώς θα περιγράφατε τα ρούχα των υποκειμένων; Ποια νομίζετε ότι είναι η εθνικότη-
τα της οικογένειας; Πότε μπορεί να ζούσαν; Ποια ήταν η ζωή τους; Τι νομίζετε ότι 
συνέβη σε αυτούς στο τέλος; Γιατί τραβήχτηκαν αυτές οι φωτογραφίες; Για ποιο λόγο 
βγάζετε εσείς φωτογραφίες; Τι θα ρωτούσατε την οικογένεια για κάθε εικόνα; 

Με αυτούς τους τρόπους οι περισσότεροι μαθητές κινητοποιούνται και εκδηλώνουν 
έντονο ενδιαφέρον και περιέργεια για το περιεχόμενο της ταινίας, δεδομένου ότι επι-
θυμούν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τις προβλέψεις τους. 

Στη συνέχεια προβάλλεται η ταινία από τον προβολέα και αμέσως μετά την παρουσί-
ασή της ακολουθούν οι ερωτήσεις: 

• Γιατί η ταινία έχει τίτλο «Οι τρεις υποσχέσεις»; Για ποιους λόγους δίνουμε 
υποσχέσεις; Έχετε δώσει ποτέ μια υπόσχεση; Θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να 
τηρούμε τις υποσχέσεις μας; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

• Ποιο μέρος της ταινίας σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση; Τι σας συγκίνησε 
περισσότερο; Ποια προβλήματα τίθενται στην ιστορία; 

Με τον τρόπο αυτό, το εισαγωγικό τμήμα της διδασκαλίας έχει ολοκληρωθεί και οι 
μαθητές είναι έτοιμοι να συνεχίσουνε με την ανάληψη των ομαδικών εργασιών. Στην 
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όλη διαδικασία, ο καθηγητής ενεργεί ως βοηθός και οδηγός, που στηρίζει τις προ-
σπάθειες των μαθητών, ενώ τα παιδιά κατακτούν ατομικά τη γνώση (Μαυρομματίδης 
& Μαυρομματίδου, 2016). 

Μέρος Δεύτερο: Χωρισμός σε ομάδες και επεξεργασία των φύλλων εργασίας (4 ώ-
ρες) 

Μετά τις αρχικές δραστηριότητες, η τάξη χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με 
τα κεφάλαια στα οποία διακρίνεται η ταινία. Κάθε ομάδα πρέπει να συμπληρώσει 
διαφορετικά φύλλα εργασίας, απαντώντας σε κατευθυνόμενες ερωτήσεις με στόχο 
την πρόκληση ομαδικής συζήτησης. Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε βασικά τμήματα 
της ταινίας, στην ταυτότητά της (περιεχόμενο, λεπτομέρειες), καθώς και στη μορφή 
της (γλώσσα, σκηνοθεσία, μουσική κτλ). Έχουν, επίσης, να κάνουν με ζητήματα που 
θίγονται στην ιστορία, όπως την έννοια του Ολοκαυτώματος, τον ρατσισμό, την ηθι-
κή. Στόχος μας είναι να αναπτυχθεί μέσω της ταινίας η κριτική σκέψη και να καλ-
λιεργηθούν ικανότητες εμβάθυνσης και προβληματισμού. 

Μέρος τρίτο: Παρουσίαση Εργασιών, Συζήτηση, Κριτική Προσέγγιση και Ανατρο-
φοδότηση (3 ώρες) 

Αφού οι ομάδες ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά 
τους στην ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός τότε ξεκινά μια συζήτηση με τους μαθητές οι 
οποίοι καταλήγουν σε συμπεράσματα που σχετίζονται με τα ακόλουθα ερωτήματα: 
➢ Ποια μηνύματα μεταφέρει η ιστορία; 
➢ Ποιες γνώσεις αποκτήσατε σχετικά με το Ολοκαύτωμα; 
➢ Ποια κίνητρα μπορεί να οδήγησαν κάποια άτομα να σώσουν τους Εβραίους 

κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος; (Για να απαντήσετε το ερώτημα, μπο-
ρείτε επίσης να διαβάσετε το απόσπασμα από τη συνέντευξη της Apolonia 
Starzec από την ιστοσελίδα του Centropa). 

➢ Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στα θύματα του Ολο-
καυτώματος; Θα πρέπει να ξεχνάμε; 

➢ Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε προς τα σημερινά θύματα του 
πολέμου (όπως οι Σύριοι που φθάνουν σήμερα στην Ελλάδα) ή ανθρώπους 
που βρίσκονται σε ανάγκη (π.χ. ηλικιωμένους); 

Προς το τέλος, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη που 
να περιλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μετά την παρακολούθηση του 
βίντεο. Επιπλέον, μπορούν να πραγματοποιήσουν έρευνα για την ιστορία των Εβραί-
ων (τα ονόματα, τα επαγγέλματα, τις συνήθειες που είχαν) στην πόλη τους (αναζητώ-
ντας φωτογραφίες/εφημερίδες/μαρτυρίες, πραγματοποιώντας επιτόπια παρατήρηση) 
και να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο, χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό υλικό 
του Centropa ως μοντέλο. 

Πριν την ολοκλήρωση του σεναρίου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει όλους 
τους μαθητές να σηκωθούν, να σχηματίσουν έναν κύκλο και να πουν ο καθένας από 
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μια λέξη κατά του ρατσισμού (όπως αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός κ.ο.κ.), που θα 
επαναλαμβάνουν οι υπόλοιποι συμμαθητές. Αυτή θα είναι η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΧΕ-
ΣΗ κατά της βαναυσότητας, των διακρίσεων και των προκαταλήψεων. 

Αξιολόγηση 
Οι μαθητές, ήδη από την έναρξη της εργασίας, ενημερώνονται  ότι θα ακολουθήσει 
αυτό-αξιολόγηση, ετερο-αξιολόγηση και αξιολόγηση της όλης διαδικασίας. Πιο συ-
γκεκριμένα αξιολογούν τις δικές τους εργασίες, αλλά και τη δράση των άλλων ομά-
δων, ενώ εκθέτουν και τις απόψεις τους α) για τα θετικά στοιχεία και τα οφέλη που 
αποκόμισαν β) για τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν γ) για προτάσεις βελτίωσης 
της δραστηριότητας (Μαυρομματίδου & Μαυρομματίδης, 2016α). 

Αλλά και ο διδάσκων αξιολογεί τους μαθητές  σε όλα τα στάδια: της προετοιμασίας, 
της παραγωγής και της παρουσίασης (Μαυρομματίδου, 2015). 

• Στο στάδιο της προετοιμασίας αξιολογείται το ενδιαφέρον και η συμμετοχή 
κάθε παιδιού στις συζητήσεις, ο τρόπος συνεργασίας με τους συμμαθητές κτλ. 

• Στο δεύτερο στάδιο της παραγωγής, εκτιμάται ο τρόπος επεξεργασίας του υ-
λικού, η τελική σύνθεση, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κτλ. 

• Στο τρίτο στάδιο της παρουσίασης αξιολογούνται οι απόψεις των μαθητών και 
η διάθεση συμμετοχής, σε συνδυασμό με την ευχέρεια και αποτελεσματικότη-
τα στην παρουσίαση. 
 

Τελικά, συγγραφικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες συνεκτιμώνται και 
λαμβάνονται υπόψη για τη συνολική αξιολόγηση. 

Άλλες δράσεις 

Αυτό το σχέδιο μαθήματος θα μπορούσε να επεκταθεί και να συμπεριλάβει άλλες 
δραστηριότητες πιο δημιουργικές και παιγνιώδους χαρακτήρα, ειδικά για τους νεότε-
ρους μαθητές. Για παράδειγμα, οι μαθητές θα μπορούσαν να κληθούν να κάνουν οτι-
δήποτε από τα ακόλουθα: 
✓ Να δημιουργήσουν τη χρονογραμμή του Ολοκαυτώματος. 
✓ Να καταγράψουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά της Matilda κατά την πε-

ρίοδο που παρέμενε κρυμμένη, όπως θα εκφράζονταν στο ημερολόγιό της. 
✓ Να συνθέσουν τη δική τους ιστορία αγάπης και πολέμου. 
✓ Να κάνουν μια ταινία για το Ολοκαύτωμα από την οπτική γωνία της μητέρας 

ή του ιερέα. 
✓ Να υιοθετήσουν την οπτική γωνία ενός επιζήσαντα (μετά την ανάγνωση των 

συνεντεύξεων του Centropa) και να παραστήσουν τη ζωή του. 
✓ Να γράψουν μια επιστολή προς τη Matilda προτείνοντας λύσεις, προκειμένου 

να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει τα προβλήματά της. 
✓ Να περιγράψουν μια τρέχουσα κατάσταση, πραγματική ή φανταστική, όπου 

θα μπορούσαν να είναι το πρόσωπο που κάνει την πραγματική διαφορά στη 
ζωή κάποιου. 

1967

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



✓ Να διαβάσουν περισσότερες σερβικές βιογραφίες από την ιστοσελίδα του 
Centropa (http://www.centropa.org/biography/matilda-cerge) και να προσπα-
θήσουν να απεικονίσουν πιο διεξοδικά τη ζωή των ανθρώπων (επάγγελμα, 
συνήθειες κτλ.) πριν και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

✓ Να δημιουργήσουν μια αφίσα για το Ολοκαύτωμα και ένα σύνθημα για τα ε-
γκλήματα κατά της ανθρωπότητας (με τη χρήση εργαλείων web 2.0). 

✓ Να γράψουν τις ερωτήσεις που θα έθεταν στον σκηνοθέτη της ταινίας του 
Centropa καθώς και στον συνθέτη της μουσικής της ταινίας. 

✓ Να προβούν σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου  
Πολέμου για την ανθρωπότητα. 

✓ Να παρακολουθήσουν και άλλες ταινίες από τη βάση δεδομένων του 
Centropa, να διαβάσουν τις συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν μαρτυρίες 
των ανθρώπων που επέζησαν από το Ολοκαύτωμα. Στη συνέχεια να κάνουν 
μια παρουσίαση PowerPoint με βάση το υλικό που συνέλεξαν. 

✓ Να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στο διαδίκτυο και να συγκεντρώσουν εικό-
νες, τραγούδια, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία, ποιήματα κτλ. με αντιπολεμικό 
περιεχόμενο. Ακολούθως, να τα παρουσιάσουν στην τάξη. 

✓ Να επισκεφθούν το Εβραϊκό Μουσείο και να αρχίσουν το Project Crocus 
(Πρόγραμμα Κρόκος). 

Συμπέρασμα 

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό. Η διδα-
σκαλία του θέματος στην τάξη είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Χάρη στην παρακολούθηση 
βίντεο, όμως, τα παιδιά κινητοποιούνται και αντιλαμβάνονται τα γεγονότα μέσα από 
έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο, ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατό-
τητα να αξιοποιήσει κατά τη διδακτική διαδικασία εφαρμογές και υπολογιστικά ερ-
γαλεία, με τα οποία είναι τόσο εξοικειωμένοι οι μαθητές. Έτσι, τα παιδιά δε γνωρί-
ζουν απλά τον τρόπο ζωής των Εβραίων αλλά τους μηχανισμούς εξόντωσής τους. 
Πέρα από αυτό, όμως, συνδέουν την Ιστορία με την πραγματική ζωή και αντιλαμβά-
νονται ότι η Ιστορία δεν είναι κενό και ξένο γράμμα, αλλά προσωπικές ιστορίες με 
νόημα και αξία. 
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- Ποια είναι η χώρα στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία; Ποια περίοδο;  Ποια ήταν 
η καταγωγή της οικογένειας Κalef; Πότε εκδιώχθηκαν και γιατί; Ποια ήταν η σχέση 
τους με ανθρώπους από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα; Αιτιολογήστε την άποψή 
σας. Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συ-
μπεριφερόμαστε σε ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων; 

- Πώς γίνεται εμφανές ότι υπάρχει αληθινή αγάπη μεταξύ της Antonija και του Av-
ram; Ποιες ρατσιστικές συμπεριφορές τίθενται στο περιθώριο;  

- Χρησιμοποιώντας το οικογενειακό δέντρο της οικογένειας Kalef ως μοντέλο, σκε-
φτείτε την ιστορία της δικής σας οικογένειας, μοιραστείτε με τους συμμαθητές σας 
φωτογραφίες της οικογένειάς σας και δημιουργήστε το δικό σας οικογενειακό δέντρο. 

 

 

Αφού μελετήσετε τόσο τις εικόνες όσο και το σενάριο, απαντήστε: Ποια ήταν η ζωή 
των κοριτσιών πριν από τον πόλεμο; Ποια ήταν η σχέση μεταξύ αυτών και των συγ-
γενών τους; Πόσος ήταν ο εβραϊκός πληθυσμός στο Βελιγράδι πριν από τον πόλεμο; 
Πώς παρουσιάζεται η εβραϊκή συναγωγή και ποια η σημασία της; 

- Πότε μετακινήθηκαν οι άλλοι Εβραίοι στο Βελιγράδι; Γιατί; Πώς επεκτάθηκε ο πόλε-
μος; Ποιες χώρες κατέλαβαν οι Ναζί; 

- Πώς μπορεί ένα άτομο να αισθάνεται όταν χάνει το σπίτι του εξαιτίας του πολέμου; 
Πώς μπορεί να αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση οι σύγχρονοι πρόσφυγες; Ποιες 
δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζουν και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι άλλοι 
άνθρωποι; 

 

 

- Σύμφωνα με τον τίτλο του παρόντος κεφαλαίου, τις εικόνες και το σενάριο, ποιες 
ήταν οι συνέπειες του πολέμου στο Βελιγράδι; Ποιες πληροφορίες μπορείτε να α-
ντλήσετε σχετικά με τον αριθμό και τη μεταχείριση των Εβραίων; Πώς επηρεάστηκε 
η συνοχή της οικογένειας εξαιτίας του πολέμου; 

- Ποια νομίζετε ότι είναι τα συναισθήματα της αφηγήτριας; Πιστεύετε ότι η περιγρα-
φή και ο τόνος της φωνής της είναι αποκαλυπτικά της στάσης της απέναντι στον πό-
λεμο; Με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να αποδοθεί η σκληρότητα του πολέμου 
στην τέχνη; Αναζητήστε παραδείγματα. 

- Με ποιους τρόπους προσπάθησαν οι άνθρωποι να προστατεύσουν τον εαυτό τους; 
Ποιές μεθόδους χρησιμοποιούν τα άτομα όταν βρίσκονται σε κίνδυνο; Πώς επεβίω-
σαν τα κορίτσια; Ποιος τους βοήθησε και γιατί; Πώς θα τον περιγράφατε; 

Ομάδα Γ’: Κεφάλαιο 3 

Ομάδα B’: Κεφάλαιο 2 
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- Παρουσιάστε το περιεχόμενο των δύο πρώτων υποσχέσεων (Ποιος τις έδωσε, σε 
ποιον και γιατί). 

 

 

- Πότε απελευθερώθηκε το Βελιγράδι από τον σοβιετικό στρατό; Ποια ήταν τα συ-
ναισθήματα των ανθρώπων για αυτό το γεγονός; Συλλέξτε φωτογραφίες από την ται-
νία που αντιπαραθέτουν ειρηνικές και πολεμικές σκηνές. 

- Πώς άλλαξε η ζωή των κοριτσιών μετά την απελευθέρωση; Πώς εξελίχθηκε η ζωή 
της Breda και πώς της Matilda; Με ποιον τρόπο επεβίωσαν; 

- Ποιος έδωσε την τρίτη υπόσχεση; Σε ποιον; Τι υποσχέθηκε το εν λόγω πρόσωπο; 
Κράτησε τον λόγο του; Πώς θα περιγράφατε τη συμπεριφορά του; 

- Ποιες πληροφορίες αντλούμε από το βίντεο για ιστορικά γεγονότα; Με άλλα λόγια, 
ποιο ρόλο παίζει η ταινία στην απεικόνιση της ιστορικής αλήθειας; 

Ομάδα Δ’: Κεφάλαιο 4 
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Θέματα βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας 
του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο: Ο ρόλος των συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών 

Μαλέτσκος Αν. Αθανάσιος 
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.70, Μ.Ed., Διδάκτορας  

maletsko@otenet.gr 

Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα το ρόλο των Συμμετοχικών 
Εκπαιδευτικών Τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της 
διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο. Παρουσιάζονται οι 
στάσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις των δασκάλων/ισσών όσον αφορά τη χρήση των 
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών αλλά και άλλων παραγόντων στο μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι 
απαραίτητο να εφαρμόζονται Συμμετοχικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές στη διδακτική 
πρακτική του μαθήματος της Γλώσσας, ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιο αποτελεσμα-
τική, πιο διαδραστική, πιο ενδιαφέρουσα για τους/τις μαθητές/τριες και προτείνουν 
τρόπους για την καλύτερη εφαρμογή τους καθώς και μεθοδολογία για την επιμόρφωσή 
τους. Πιστεύουν ότι με τη χρήση των Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών αυξάνε-
ται η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, η αυτοπεποίθηση και βελτιώνεται η σχολι-
κή επίδοση και τις επιλέγουν ανάλογα με το μαθησιακό-γνωστικό προφίλ των μαθη-
τών της τάξης. Προτείνουν αλλαγές στα βιβλία και θεωρούν ως κύριο παράγοντα, που 
καθορίζει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στο μάθημα της 
Γλώσσας, τον/την εκπαιδευτικό.  

Λέξεις - κλειδιά: Διδασκαλία γλωσσικού μαθήματος, συμμετοχικές τεχνικές  

Εισαγωγή 

Η λειτουργία και η χρήση των Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών (ΣΕΤ) υπάγε-
ται στο θεωρητικό πλαίσιο της βιωματικής μάθησης. Βιωματική μάθηση είναι η διαδι-
κασία εκείνη κατά την οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να ζήσουν και ενσυνείδητα 
να κατανοήσουν τις δικές τους σκέψεις, τα δικά τους συναισθήματα, τις δράσεις τους 
και τις αντιδράσεις τους σε μια κατάσταση. Μαθαίνω βασιζόμενος στις εμπειρίες μου 
σημαίνει ότι πρώτα εκτίθεμαι στη νέα εμπειρία, μετά ενθαρρύνομαι σε αναστοχασμό 
και έτσι αναπτύσσω νέες δεξιότητες, νέες ικανότητες, νέες συμπεριφορές και νέους 
τρόπους σκέψης (Jackson & Caffarella, 1994: 5). Οι εκπαιδευτικές τεχνικές είναι το 
σύνολο των δραστηριοτήτων που βοηθούν τον εκπαιδευτικό να επιτύχει τους επιμέ-
ρους εκπαιδευτικούς στόχους μιας διδακτικής ενότητας, με την ενεργοποίηση της 
συμμετοχής των μαθητών και την κάλυψη των ατομικών και ομαδικών αναγκών τους. 
Η επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών, με κριτήρια βασισμένα αφενός στα κύρια χαρα-
κτηριστικά των μαθητών και αφετέρου στους στόχους και στο περιεχόμενο της διδα-
κτικής ενότητας, επιδιώκει την εξασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσματικότητας της 
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διδασκαλίας της (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). Η χρήση των ΣΕΤ μπορεί να απο-
τελέσει την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν οι εκπαιδευτικοί τις εμπειρίες των δίγλωσσων 
μαθητών/τριών οι οποίες παραμένουν «αόρατες» στο πλαίσιο της σχολικής τάξης 
(Γρίβα & Στάμου, 2014) και να ενδυναμώσει τις σχέσεις των μαθητών/τριών της 
πλειονότητας με τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. 
Έτσι να διαμορφωθεί αυθόρμητα ένα κλίμα αλληλεπίδρασης, ομαλής συνεργασίας και 
αρμονικής επικοινωνίας.  

Η κακή οργάνωση του σχολικού χώρου αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την εφαρμογή 
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και τρόπων λειτουργίας της σχολικής τάξης και, σε 
τελική ανάλυση, για τη γενικότερη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ο 
παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου είναι σημαντικός παράγοντας για 
τη μετάβαση της σχολικής τάξης από την παραδοσιακή στη συνεργατική μορφή (Γερ-
μανός, 2002). Ευθύνη της πολιτείας αποτελεί η φροντίδα για την ύπαρξη σχολικών 
αιθουσών κατάλληλα κατασκευασμένων και εξοπλισμένων για την εφαρμογή εναλλα-
κτικών μορφών διδασκαλίας, όχι µόνο των παραδοσιακών. Επίσης η αναβάθμιση της 
υλικοτεχνικής υποδομής κάθε σχολικής μονάδας ώστε να τηρεί τις κατάλληλες προ-
διαγραφές ενός σύγχρονου, ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού κέντρου συνεργατικής 
και ενεργητικής μάθησης.  

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και στις προσεγγίσεις που υιοθετούνται 
στα βιβλία για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου προω-
θείται η μαθητοκεντρική προσέγγιση και ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης, όπου οι 
μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να ενεργοποιηθούν και να 
συμμετέχουν με υπευθυνότητα στη μαθησιακή διαδικασία (Φτερνιάτη, 2007). ‘Όμως 
πρέπει και ο/η εκπαιδευτικός να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να τεθεί ο/η μαθη-
τής/τρια στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας και να μεταβάλλει τον χαρακτήρα 
των εκπαιδευτικών τεχνικών που χρησιμοποιεί, δίνοντας βαρύτητα στην ενεργητική 
συμμετοχή του/της μαθητή/τριας. Η πολιτεία πρέπει να τον/την στηρίξει οργανώνο-
ντας κατάλληλα, στοχευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια και αναβαθμίζοντας την υλικο-
τεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων (Μαλέτσκος & Μαστρογιάννης, 2013).  

Μεθοδολογία έρευνας 

Πεδίο της έρευνας αποτέλεσαν επτά (7) Δημοτικά σχολεία στην περιοχή των Γρεβε-
νών. Ένα οκταθέσιο και δύο εξαθέσια στην πόλη που λειτουργούν ως ολοήμερα, ένα 
δωδεκαθέσιο της πόλης με Ε.Α.Ε.Π. πρόγραμμα (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα), ένα εξαθέσιο σε ημιαστική περιοχή, ένα διθέσιο και ένα μονοθέσιο που 
λειτουργούν σε αγροτική-κτηνοτροφική περιοχή. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 
πενήντα πέντε (55) δάσκαλοι/ες και πραγματοποιήθηκε το διδακτικό έτος 2014-15. 

Επιλέξαμε την ημι-δομημένη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων γιατί επι-
τρέπει την άντληση πληροφοριών σε μεγαλύτερο βάθος απ’ ό,τι άλλες μέθοδοι συλλο-
γής στοιχείων και παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως τις 
απαντήσεις του υποκειμένου, να θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να ανασύρει επι-
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πρόσθετες απαντήσεις, να διερευνήσει θέματα που δεν είχαν εκ των προτέρων καθορι-
στεί αλλά προέκυψαν ως σημαντικά από τις απαντήσεις του υποκειμένου -ενισχύοντας 
έτσι τη σαφήνεια αλλά και το εύρος των δεδομένων που προκύπτουν (Altrichter et al., 
2001). Δεν παραγνωρίζουμε βέβαια το γεγονός ότι ένα σημαντικό μειονέκτημά της 
είναι ότι είναι επιρρεπής στην υποκειμενικότητα και μπορεί να επηρεάζεται από τον 
ερευνητή. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης βασίστηκαν στους ερευνητικούς και θεματι-
κούς άξονες της έρευνας. Η συνολική διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν κατά μέσο όρο 
περίπου 40 λεπτά. Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και κατόπιν απομαγνη-
τοφωνήθηκαν κατά λέξη για να παραγάγουν γραπτό κείμενο. Ως μέθοδος ανάλυσης 
των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου και ως μονάδα ανάλυ-
σης στη συγκεκριμένη έρευνα καθορίστηκε το θέμα (Δημητρόπουλος, 2001:147). 

Τα αποτελέσματα 

Οι δάσκαλοι/ες προτείνουν, για να βελτιωθεί η διδασκαλία του μαθήματος της Ελλη-
νικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, να γίνουν αλλαγές στα βιβλία (απόλυτη συχνό-
τητα fi=18, ποσοστό 16,1 %), συγκεκριμένα στα κείμενα των βιβλίων, δηλαδή να γί-
νουν πιο ενδιαφέροντα και μεγαλύτερης λογοτεχνικής αξίας, οι μαθητές να διδάσκο-
νται κείμενα και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Προ-
τείνουν να δίνεται έμφαση στον λόγο, στην λειτουργική ομιλία και στην κατανόηση 
των κειμένων (απόλυτη συχνότητα fi=15, ποσοστό 13,4 %). Επίσης τονίζουν ότι 
χρειάζονται να γίνουν αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας, συγκεκριμένα να γίνουν 
πιο ενεργητικές και συμμετοχικές οι εκπαιδευτικές τεχνικές και η διδασκαλία να γίνει 
πιο διαδραστική και πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές (απόλυτη συχνότητα fi=13, 
ποσοστό 11,6 %). Τέλος συνιστούν να ενσωματωθεί στη διδασκαλία της Γλώσσας η 
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και ηλεκτρονικών παιχνιδιών (απόλυτη συχνότητα 
fi=11, ποσοστό 9,8 %) και να μειωθεί η διδακτέα ύλη (απόλυτη συχνότητα fi=11, πο-
σοστό 9,8 %). 
 
Για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας της Γλώσσας και τη χρήση των ΣΕΤ θεω-
ρούν ότι πρώτα-πρώτα η επιμόρφωση στη χρήση των ΣΕΤ πρέπει να γίνεται από τους 
Σχολικούς Συμβούλους (απόλυτη συχνότητα fi=12, ποσοστό 6,3 %) και να υπάρχει 
διαδραστικός πίνακας στην τάξη ώστε να ενσωματωθεί η χρήση του στη διδασκαλία 
της Γλώσσας (απόλυτη συχνότητα fi=12, ποσοστό 6,3 %). Ακόμα να υπάρχει σε κάθε 
σχολείο οργανωμένο εργαστήριο Η/Υ, γωνιά υπολογιστή και βιντεοπροβολέας σε κά-
θε τάξη (απόλυτη συχνότητα fi=10, ποσοστό 5,3 %). Επίσης να υπάρχει για τη διδα-
σκαλία της Γλώσσας οπτικοακουστικό υλικό και να εφαρμόζονται διαθεματικές προ-
σεγγίσεις (απόλυτη συχνότητα fi=10, ποσοστό 5,3 %). Θεωρούν σημαντική τη συνερ-
γασία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και γενικότερα την 
κουλτούρα συνεργασίας στη σχολική μονάδα. Γι’ αυτό προτείνουν να γίνεται θεσμο-
θετημένα (απόλυτη συχνότητα fi=9, ποσοστό 4,7 %). Το ίδιο σημαντική θεωρούν την 
καλή ενημέρωση και τη συνεργασία με τους γονείς (απόλυτη συχνότητα fi=9, ποσοστό 
4,7 %).  
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Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα και αποτελε-
σματικότητα της διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας είναι πρωταρχικά ο ίδιος ο/η 
δάσκαλος/α. Η αυτενέργεια, το ενδιαφέρον, το μεράκι, η ευρηματικότητα, η διάθεση 
και η ψυχή του/της εκπαιδευτικού. Το ταλέντο και η όρεξη για δουλειά (απόλυτη συ-
χνότητα fi=18, ποσοστό 15,4 %). Ακολουθεί ο παράγοντας «μαθητές/τριες». Η ποιό-
τητα και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας επηρεάζονται από το επίπεδο των 
μαθητών/τριών της τάξης, τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τους και τις εμπειρίες τους 
(απόλυτη συχνότητα fi=15, ποσοστό 12,8 %). Πιστεύουν ακόμα ότι η διδασκαλία επη-
ρεάζεται από την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, τα μέσα διδασκαλίας και το 
εποπτικό υλικό (απόλυτη συχνότητα fi=13, ποσοστό 11,1 %). Είναι σημαντικό – κατά 
την άποψή τους – ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει να χρησιμοποίει τις ΣΕΤ (απόλυτη συ-
χνότητα fi=10, ποσοστό 8,5 %) και να χρησιμοποιεί τη διαθεματικότητα στη διδασκα-
λία του (απόλυτη συχνότητα fi=9, ποσοστό 7,7 %). 
 
Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι ΣΕΤ μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματική τη δι-
δασκαλία στο μάθημα της Γλώσσας. Οι λόγοι που παραθέτουν είναι ότι οι ΣΕΤ βοη-
θούν πολύ στο μάθημα, στον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές, στη συνεργατικότητα, 
στην κοινωνικοποίηση, δίνουν ρόλους στους/στις μαθητές/τριες, οι οποίοι θεωρούν ότι 
κάνουν κάτι χρήσιμο και ενθουσιάζονται (απόλυτη συχνότητα fi=26, ποσοστό 36,6 
%). Άλλοι λόγοι που αναφέρουν είναι ότι το μάθημα γίνεται πιο ελκυστικό και βιωμα-
τικό, οι μαθητές/τριες έρχονται πιο κοντά, σε μεγάλο ποσοστό κρατάνε ενεργό το εν-
διαφέρον των μαθητών και η μάθηση γίνεται ενεργητική, βοηθάνε στην κατανόηση 
της νέας γνώσης, αυξάνεται η απόδοση του μαθητή, εφαρμόζεται έτσι το μαθητοκε-
ντρικό μοντέλο της γνώσης, οι μαθητές/τριες οργανώνουν καλύτερα τη σκέψη τους 
εφόσον διαχειρίζονται τις πληροφορίες με τη δική τους συμμετοχή. Οι ΣΕΤ βοηθάνε 
όλους τους μαθητές στην καλύτερη κατανόηση και ευκολότερη παραγωγή του γρα-
πτού και προφορικού λόγου (απόλυτη συχνότητα fi=11, ποσοστό 15,5 %). Επίσης θε-
ωρούν ότι οι ΣΕΤ μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματική τη διδασκαλία στο μάθημα 
της Γλώσσας, διότι η αποτελεσματική διδασκαλία επιτυγχάνεται όταν υπάρχει αντα-
γωνισμός, παιχνίδι και όταν λειτουργεί σωστά η ομάδα. Κάθε μέλος της ομάδας με την 
εφαρμογή των ΣΕΤ νιώθει εντονότερα το συναίσθημα της συμμετοχής, της προσφο-
ράς, της ευθύνης και της συνεισφοράς στην πορεία προς τη μάθηση (απόλυτη συχνό-
τητα fi=11, ποσοστό 15,5 %).  

Στην πλειοψηφία τους εφαρμόζουν συχνά ΣΕΤ στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθή-
ματος αλλά και σε άλλα μαθήματα (κυρίως ομάδες εργασίας) (απόλυτη συχνότητα 
fi=19, ποσοστό 43,2 %). Όσοι δεν τις εφαρμόζουν καθημερινά αυτό γίνεται λόγω του 
μαθήματος και των συνθηκών, του περιορισμένου διδακτικού χρόνου και του άγχους 
κάλυψης της διδακτέας ύλης (απόλυτη συχνότητα fi=10, ποσοστό 22,7 %). Όσοι δεν 
τις εφαρμόζουν συχνά αυτό γίνεται επίσης λόγω του χαρακτήρα των εκπαιδευτικών 
τεχνικών, του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, της ηλικίας τους και του αριθμού των 
μαθητών στην τάξη (απόλυτη συχνότητα fi=8, ποσοστό 18,2 %).  

Οι δάσκαλοι/ες επιλέγουν ΣΕΤ στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ανάλογα με 
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το γενικό γνωστικό επίπεδο των μαθητών της τάξης, το μαθησιακό-γνωστικό προφίλ 
τους, τον αριθμό των αλλόγλωσσων μαθητών στην τάξη, τις προτιμήσεις τους, τα εν-
διαφέροντά τους (απόλυτη συχνότητα fi=25, ποσοστό 30,9 %). Επίσης ως κριτήριο 
επιλογής θέτουν το γνωστικό-διδακτικό αντικείμενο, τη διδακτική-θεματική ενότητα, 
το μάθημα και τον στόχο του μαθήματος (απόλυτη συχνότητα fi=24, ποσοστό 29,6 %). 
Τέλος και η ύπαρξη ή όχι κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομή παίζει ρόλο στην επιλο-
γή τους (απόλυτη συχνότητα fi=10, ποσοστό 12,3 %).  

Οι απόψεις τους μοιράζονται όσον αφορά το εάν η υλικοτεχνική υποδομή του Σχολεί-
ου τους επιτρέπει στη χρήση ΣΕΤ. Σε πολλά σχολεία η υλικοτεχνική υποδομή είναι 
απαγορευτική για τη χρήση ΣΕΤ γιατί υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού ή περιορισμένος 
και απαρχαιωμένος εξοπλισμός σε ΤΠΕ, έλλειψη εργαστηρίων, αίθουσας εκδηλώσε-
ων. Οι δάσκαλοι/ες θεωρούν ότι χρειάζεται εξοπλισμός και σύγχρονα εργαστήρια σε 
όλους τους τομείς (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, ΤΠΕ, κατασκευές, πηλός, ζωγρα-
φική, γλυπτική, καλλιτεχνικά μαθήματα, μουσική...) και οργανωμένη σχολική βιβλιο-
θήκη (απόλυτη συχνότητα fi=23, ποσοστό 52,3 %). Σε άλλα σχολεία υπάρχει μεν εξο-
πλισμός αλλά όχι οι κατάλληλες αίθουσες όπως εργαστήρια, βιβλιοθήκη, γυμναστή-
ριο, αίθουσα εκδηλώσεων (απόλυτη συχνότητα fi=18, ποσοστό 40,9 %). Οι εκπαιδευ-
τικοί δηλώνουν ότι τα σχολεία χρειάζονται συνεχείς υλικοτεχνικές βελτιώσεις και α-
ναβαθμίσεις (απόλυτη συχνότητα fi=23, ποσοστό 52,3 %) και απαιτείται διαρκής εκ-
συγχρονισμός των εποπτικών μέσων (απόλυτη συχνότητα fi=18, ποσοστό 40,9 %). 

Η πλειοψηφία τους έχει την άποψη ότι η χρήση των ΣΕΤ βοηθάει όλους τους/τις μα-
θητές/τριες στην πορεία προς τη μάθηση και ιδιαίτερα αυτούς/ες που έχουν μαθησια-
κές δυσκολίες ή είναι αλλόγλωσσοι. Η χρήση ΣΕΤ βοηθάει όλους τους μαθητές και 
τους «αδύναμους» και αυτούς που ντρέπονται να μιλήσουν, αφού συνεργάζονται και 
συμμετέχουν ενεργά στην κοινή δράση, προσπαθούν, επιμένουν, νιώθουν πως προ-
σφέρουν, βοηθούνται εν ανάγκη και εν τέλει από τους «καλούς» μαθητές. Κι αυτό για-
τί θεωρούν ότι με τις ΣΕΤ αυξάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών, 
τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους και βελτιώνεται η σχολική επίδοση (απόλυτη συχνό-
τητα fi=34, ποσοστό 79,1 %). 

Τα οφέλη από τη χρήση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία 
της Ελληνικής Γλώσσας είναι - σύμφωνα με τη γνώμη των δασκάλων/ισσών της έρευ-
νας - η ανάπτυξη της συνεργατικότητας (απόλυτη συχνότητα fi=16, ποσοστό 15,7 %), 
η ενεργός συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία όλων των μαθητών (απόλυτη συχνότη-
τα fi=12, ποσοστό 11,8 %), το ενδιαφέρον για μάθηση που δείχνουν όλα τα παιδιά (α-
πόλυτη συχνότητα fi=9, ποσοστό 8,8 %), και η ενεργοποίηση όλων των μαθητών δίνο-
ντάς τους περισσότερα ερεθίσματα (απόλυτη συχνότητα fi=7, ποσοστό 6,9 %). Θεω-
ρούν επίσης ότι η εφαρμογή των ΣΕΤ βελτιώνει την παιδαγωγική σχέση μεταξύ εκπαι-
δευτικού και μαθητών αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός κερδίζει 
μέσω της συνεργασίας, της καθοδήγησης, της υποστήριξης και της συμμετοχής όλων 
των παιδιών στη διδακτική διαδικασία την εκτίμηση των μαθητών (απόλυτη συχνότη-
τα fi=7, ποσοστό 6,9 %). Όλοι οι μαθητές/τριες γίνονται αποδεκτοί στην μαθησιακή 
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διαδικασία (απόλυτη συχνότητα fi=6, ποσοστό 5,9 %), και αυξάνεται η αυτοπεποίθη-
ση και η αυτοεκτίμησή τους (απόλυτη συχνότητα fi=5, ποσοστό 4,9 %).  

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή των ΣΕΤ στη διδασκαλία της 
Ελληνικής Γλώσσας είναι κυρίως στη διαχείριση των ομάδων εργασίας, λόγω του με-
γάλου αριθμού παιδιών στην τάξη, του χρόνου που δεν επαρκεί, την αντίδραση των 
παιδιών σε αλλαγές γενικότερα και τα προβλήματα στην κατανομή αρμοδιοτήτων. Τα 
παιδιά δεν έχουν μάθει να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά. Παρουσιάζονται επίσης 
μικρά προβλήματα στην κατανομή των παιδιών σε ομάδες, στον συντονισμό των ομά-
δων, στον ορισμό εκπροσώπου, στη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους, κ.ά. (από-
λυτη συχνότητα fi=14, ποσοστό 21,5 %). Επίσης, αναφέρονται στην έλλειψη επαρκούς 
και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής η οποία εμποδίζει την ολοκληρωμένη εφαρ-
μογή των ΣΕΤ και αδυνατεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών (απόλυτη 
συχνότητα fi=11, ποσοστό 16,9 %). Δηλώνουν, ακόμη, δυσκολίες διαχείρισης του 
χρόνου διδασκαλίας και άγχος κάλυψης της διδακτέας ύλης (απόλυτη συχνότητα fi=8, 
ποσοστό 12,3 %). Κάποια θέματα πειθαρχίας και εφαρμογής κανόνων στην τάξη εμ-
φανίζονται αρχικά κατά την εφαρμογή των ΣΕΤ αλλά στη συνέχεια τονίζουν ότι ξε-
περνιούνται (απόλυτη συχνότητα fi=7, ποσοστό 10,8 %).  

Κατά την άποψή τους τα σημεία έμφασης στην επιμόρφωση τους, ώστε να βελτιώσουν 
τις μεθόδους διδασκαλίας στη Γλώσσα, πρέπει να είναι η χρήση ΣΕΤ στη διδακτική 
πράξη ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή του μαθητή (απόλυτη συχνότητα 
fi=13, ποσοστό 26,5 %), καθώς και ο τρόπος ένταξης των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του εκ-
παιδευτικού λογισμικού στη διδακτική πράξη (απόλυτη συχνότητα fi=12, ποσοστό 
24,5 %). Θεωρούν επίσης σημαντικά σημεία επιμόρφωσης την εφαρμογή της διαθεμα-
τικότητας στη διδασκαλία της Γλώσσας (απόλυτη συχνότητα fi=7, ποσοστό 14,3 %) 
και τη χρήση της Μυθολογίας, της Λαογραφίας, της Λογοτεχνίας και της Ποίησης ως 
«οχήματα» βελτίωσης της διδασκαλίας (απόλυτη συχνότητα fi=5, ποσοστό 10,2 %). 
Ως μεθοδολογία (τρόποι) επιμόρφωσης για την καλύτερη εφαρμογή των ΣΕΤ στη δι-
δασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας οι εκπαιδευτικοί προτείνουν τα βιωματικά σεμινά-
ρια, σε μικρές ομάδες εργασίας, τα οποία πρέπει να είναι στοχευόμενα, να εξασφαλί-
ζουν την ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευτικού, να γίνονται ανά θεματική κατηγο-
ρία επιμόρφωσης και να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε πρακτική εξάσκηση και εφαρμο-
γή (απόλυτη συχνότητα fi=46, ποσοστό 45,1 %). Ακόμα θεωρούν ότι και οι δειγματι-
κές διδασκαλίες (απόλυτη συχνότητα fi=14, ποσοστό 13,7 %) και η ενδοσχολική επι-
μόρφωση (απόλυτη συχνότητα fi=12, ποσοστό 11,8 %) είναι κατάλληλοι και αποτελε-
σματικοί τρόποι επιμόρφωσης.  

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι δάσκαλοι/ες θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να εφαρ-
μόζονται ενεργητικές και συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδασκαλία του 
μαθήματος της Γλώσσας ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο διαδραστική και πιο 
ενδιαφέρουσα για τους μαθητές. Τα οφέλη από τη χρήση τους είναι η ανάπτυξη της 
συνεργατικότητας, η ενεργός συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία όλων των μαθητών 
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το ενδιαφέρον για μάθηση που δείχνουν όλα τα παιδιά δίνοντάς τους περισσότερα ε-
ρεθίσματα. Ο εκπαιδευτικός κερδίζει την εκτίμηση των μαθητών, μέσω της συνεργα-
σίας, της καθοδήγησης, της υποστήριξης και της συμμετοχής όλων των παιδιών στη 
διδακτική διαδικασία. Οι δάσκαλοι/ες στην πλειοψηφία τους εφαρμόζουν συχνά συμ-
μετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και τις 
επιλέγουν ανάλογα με το γενικό γνωστικό επίπεδο των μαθητών της τάξης και το μα-
θησιακό-γνωστικό προφίλ τους. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή 
τους είναι στη διαχείριση των ομάδων εργασίας λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών 
στην τάξη, του χρόνου που δεν επαρκεί, την αντίδραση των παιδιών σε αλλαγές γενι-
κότερα και τα προβλήματα στην κατανομή αρμοδιοτήτων. Επίσης αναφέρονται στην 
έλλειψη επαρκούς και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής η οποία εμποδίζει την ο-
λοκληρωμένη εφαρμογή των ΣΕΤ και αδυνατεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθη-
τών.  

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα και αποτελε-
σματικότητα της διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας είναι πρωταρχικά ο ίδιος ο 
δάσκαλος. Η αυτενέργεια, το ενδιαφέρον, το μεράκι, η ευρηματικότητα, η διάθεση και 
η ψυχή του δασκάλου. Οι δάσκαλοι/ες προτείνουν να γίνουν αλλαγές στα κείμενα των 
βιβλίων, να δίνεται έμφαση στον λόγο και σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και αν-
θρωπιστικού χαρακτήρα. Δηλώνουν ότι τα σχολεία χρειάζονται συνεχείς υλικοτεχνικές 
βελτιώσεις και αναβαθμίσεις και απαιτείται διαρκής εκσυγχρονισμός των εποπτικών 
μέσων. Χρήσιμη χαρακτηρίζουν την ύπαρξη διαδραστικού πίνακα. Προτείνουν η επι-
μόρφωσή τους στη χρήση ΣΕΤ στη διδακτική πράξη να είναι συχνή, να γίνεται από 
τους Σχολικούς Συμβούλους και να δίνεται έμφαση στον τρόπο ένταξης των ΤΠΕ και 
ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδακτική πράξη. Ως μεθοδολογία επι-
μόρφωσης για την καλύτερη εφαρμογή των ΣΕΤ στη διδασκαλία της Ελληνικής 
Γλώσσας προτείνουν τα βιωματικά σεμινάρια, σε μικρές ομάδες εργασίας. Βέβαια για 
να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας γενική αντιπροσωπευτικότητα απαιτεί-
ται επέκταση της έρευνας και σε άλλους νομούς της χώρας καθώς και σε μεγάλα, ί-
σως, αστικά κέντρα. Επίσης θα είναι ωφέλιμο η έρευνα να συνεχιστεί και στα άλλα 
μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου.  

Οι ΣΕΤ συνεισφέρουν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών, στην αύξηση 
της αυτοπεποίθησής τους και στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης. Τα αλλόγλωσσα 
παιδιά και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βοηθούνται ιδιαίτερα και παρακινού-
νται για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία. Η χρήση των ΣΕΤ βοηθάει 
στην αναβάθμιση της διδασκαλίας, την ανάπτυξη της παιδαγωγικής σχέσης και συμ-
βάλλει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί οφεί-
λουν να εφαρμόζουν τις ΣΕΤ οι οποίες προάγουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την 
επικοινωνία, τη διαλογικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών/τριών και η 
χρήση τους μειώνει τη βία, την επιθετικότητα και την περιθωριοποίηση. Οι ΣΕΤ στη 
διδακτική πράξη μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της μετατροπής του ελλη-
νικού σχολείου σε ανοιχτό περιβάλλον μάθησης στα πλαίσια της πολυγλωσσίας και 
της πολυπολιτισµικότητας. Στόχος άλλωστε δεν είναι μόνο η καλή πρόοδος του παι-
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διού όσον αφορά τη σχολική επίδοση, αλλά η δόμηση μίας ολοκληρωμένης προσωπι-
κότητας που θα σέβεται τις ανθρώπινες αξίες και η οποία θα μπορεί αργότερα να συμ-
βάλλει καθοριστικά στην πρόοδο και τον πολιτισμό μίας κοινωνίας. 
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας άρτιας δομημένης και εκτελεσμένης κρι-
τικής αξιολόγησης δημοσιευμένης έρευνας, που αφορά σε ζητήματα της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής. Η έρευνα των Brown 
et al. (2015), την οποία επεξεργαζόμαστε, καταλήγει ότι η αίσθηση της κοινότητας, 
δηλαδή η αίσθηση του ανήκειν και συνανήκειν, είναι αυτή που θα δώσει στους φοιτη-
τές τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στον εν λόγω τύπο εκπαίδευσης και να πετύχουν 
μια καλή ακαδημαϊκή επίδοση. 

Λέξεις-κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κριτική αξιολόγηση εκπαιδευτικής έ-
ρευνας, μεθοδολογία. 

Εισαγωγή 

Η υπό κρίση δημοσιευμένη έρευνα, των Mark Brown (Dublin City University), Helen 
Hughes (University of Bristol), Mike Keppell (University of Southern Queensland), 
Natasha Hard (University of Southern Queensland) και  Liz Smith (Charles Sturt Uni-
versity), τιτλοφορείται «Stories from students in their first semester of distance learn-
ing» («Μαρτυρίες φοιτητών για το πρώτο εξάμηνο των εξ αποστάσεως σπουδών τους»). 
Η εν λόγω έρευνα δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2015, στο περιοδικό «International 
Review of Research in Open and Distributed Learning» (IRRODL). Υποστηρικτής της 
έρευνας υπήρξε το Τμήμα Βιομηχανίας, Καινοτομίας, Επιστήμης, Έρευνας και Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (DIISRTE) της Κυβέρνησης της Αυστραλίας, μέσω του εκπαι-
δευτικού διαπανεπιστημιακού προγράμματος Dehub. 

Οι Brown et al. (2015) προσπαθούν να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει στον πρώτο 
χρόνο της εξ αποστάσεως φοίτησης στους φοιτητές. Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας 
είναι η βαθύτερη και πληρέστερη γνώση και κατανόηση της εξ αποστάσεως εκπαιδευ-
τικής εμπειρίας μέσα από τα μάτια πρωτοετών εξ αποστάσεως φοιτητών. Οι ερευνητές 
ελπίζουν ότι η έρευνά τους θα φανερώσει πολλά ζητήματα σχετικά με την επιρροή που 
έχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη ζωή των φοιτητών, ώστε η ακαδημαϊκή κοινό-
τητα και κατ΄ επέκταση τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να βοηθήσουν τους φοιτητές στις 
σπουδές τους. 

Προσεγγίζοντας κριτικά την έρευνα, θα εξεταστούν γενικά ζητήματα (όπως η αφόρ-
μηση του ερευνητή και ο σκοπός της έρευνας), μεθοδολογικά ζητήματα (προσέγγιση, 
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εργαλεία, επιλογή δείγματος, συλλογή και ανάλυση δεδομένων), ζητήματα δεοντολο-
γίας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας, ζητήματα σχετικά με την παρουσίαση και την ερ-
μηνεία των αποτελεσμάτων εκ μέρους του ερευνητή και, τέλος, τα συμπεράσματα και 
οι προτάσεις του. 

Γενικά Ζητήματα 

Κατά τον Silverman, το θεωρητικό υπόβαθρο σε μια έρευνα είναι απαραίτητο για την 
πληρέστερη διερεύνηση και τον προσδιορισμό του προβλήματος, αφού «χωρίς θεωρία, 
δεν υπάρχει τίποτα να ερευνήσεις» (Silverman, 1994: 1). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι 
Brown et al. (2015) δικαιολογούν κάθε λόγο τους κάνοντας χρήση κατάλληλης μεθο-
δολογικής βιβλιογραφίας. Μάλιστα, πραγματοποιούν συχνά αναφορές σε προηγούμε-
νες έρευνες προς επίρρωση των θέσεων και των επιλογών τους. 

Οι ερευνητές επισημαίνουν την απουσία αρκετών ποιοτικών ερευνών γύρω από το 
θέμα και στοχεύουν με την εργασία τους στην κάλυψη μέρους αυτού του κενού, αφού 
μια ποιοτική έρευνα δύναται να προσφέρει βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με το χα-
ρακτήρα του προβληματισμού, των αντιλήψεων, των συναισθημάτων και των συμπε-
ριφορών των υπό εξέταση περιπτώσεων (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Ως γενι-
κός σκοπός της έρευνας ορίζεται η αναζήτηση και συγκέντρωση απόψεων για μια βα-
θύτερη κατανόηση των εμπειριών πρωτοετών εξ αποστάσεως φοιτητών μέσα από το 
δικό τους λόγο. Οι ερευνητές προσανατολίζουν την έρευνά τους στο πρώτο έτος σπου-
δών, διότι είναι πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα σχέση των φοιτητών με τις σπουδές 
τους. 

Γενικός στόχος της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας ήταν η ενδυνάμωση των 
υποστηρικτικών προς τους φοιτητές υπηρεσιών, ο οποίος με βάση τους Brown et al. 
(2015) επιμερίζεται σε τρεις ειδικούς στόχους: α) την ανάπτυξη ενός πλαισίου, το οποίο 
θα διευκολύνει την αξιολόγηση των διαφόρων εργαλείων και υπηρεσιών στην αρχή 
των σπουδών, β) την παρουσίαση της εξ αποστάσεως φοιτητικής εμπειρίας μέσα από 
τα μάτια των ίδιων των φοιτητών και γ) τη θέσπιση κάποιων βασικών αρχών για πρό-
οδο στις σπουδές ως βοήθεια προς το έργο των πανεπιστημίων. 

Μεθοδολογία 

Ο σκοπός για τον οποίο συντάσσεται μια έρευνα επηρεάζει το σχεδιασμό της και την 
επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας (Cohen et al., 2008 ∙ Ψαρού & Ζαφειρόπουλος, 
2004). Χαρακτηριστική είναι η θέση του Δημητρόπουλου ότι «δεν υπάρχουν καλές ή 
κακές μέθοδοι», αλλά «μέθοδοι που ταιριάζουν περισσότερο σε μια συγκεκριμένη περί-
πτωση» (2009: 156). 

Η υπό κριτική αξιολόγηση έρευνα είναι μια ποιοτική έρευνα, και αποτελεί το τρίτο 
μέρος μιας ευρύτερης έρευνας τριών φάσεων. Γενικά, οι ερευνητές ακολούθησαν μει-
κτή μεθοδολογία, διότι «ο συνδυασμός των δυο προσεγγίσεων μπορεί να δώσει μια πολύ 
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σφαιρική εικόνα» (Σαραφίδου, 2011: 96). Κατά την πρώτη φάση, οι ερευνητές ενημε-
ρώθηκαν σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης των εξ αποστάσεως φοιτητών από δυο 
διαφορετικά πανεπιστήμια, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και στη δεύτερη 
φάση έλαβε χώρα μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση δείγματος πρωτοετών εξ αποστά-
σεως φοιτητών. Για τις δυο πρώτες φάσεις δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες. Η 
υπό κρίση έρευνα παρουσιάζει την τρίτη φάση, στην οποία όλοι οι φοιτητές που τελικά 
λαμβάνουν μέρος στην έρευνα κρατούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο με τις εμπειρίες τους. 

Η παρούσα έρευνα είναι μια ποιοτική έρευνα με φαινομενολογικά στοιχεία. Ως ποιο-
τική έρευνα διακρίνεται από την υποκειμενικότητα που χαρακτηρίζει τους ερευνητές 
και τα υποκείμενα της έρευνας, αλλά και την επερχόμενη αδυναμία ακριβούς αναπα-
ραγωγής της (Σαραφίδου, 2011 ∙ Bryman, 2001). Στην φαινομενολογική έρευνα η 
πραγματικότητα κατανοείται υποκειμενικά (Σαραφίδου, 2011). Το γεγονός αυτό σέβο-
νται οι Brown et al. (2015) παρουσιάζοντας τμήματα του λόγου των φοιτητών της έ-
ρευνας, αποδεικνύοντας την υποκειμενική ερμηνεία της πραγματικότητας και στοχεύ-
οντας στη διατήρηση των νοημάτων του λόγου τους. 

Στην έρευνα σημειώνεται ότι υιοθετήθηκε «μια προσέγγιση, όπου είναι εμφανής η ισορ-
ροπία μεταξύ μιας δομημένης τεχνικής και μιας άνευ φόρμας προσέγγισης» (2015: 4). 
Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η μέθοδος που επι-
λέχθηκε από τους ερευνητές είναι κατάλληλη για την προσέγγιση του ερευνητικού τους 
προβλήματος. 

Εργαλεία Έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι φοιτητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα κλή-
θηκαν να καταγράψουν τις εμπειρίες από τις πρώτες εβδομάδες των σπουδών τους ως 
εξ αποστάσεως φοιτητές κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού ημερολογίου. Συγκεκριμένα, 
έγινε χρήση του «Sony Bloggie Cameras» και πάνω από 22 ώρες βίντεο έλαβαν μορφή 
κειμένου και αναλύθηκαν σε κατηγορίες. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ανήκει 
στην κατηγορία των οπτικοακουστικών μέσων (Δημητρόπουλος, 2009). 

Δειγματοληψία 

Η τεχνική της δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιήσει ένας ερευνητής εξαρτάται από 
το θέμα, τον αριθμό των ερευνητών, το διαθέσιμο για την έρευνα χρόνο, τις επικρατού-
σες συνθήκες αλλά και τους διαθέσιμους πόρους (Cohen et al., 2008). Από τους 144 
φοιτητές που εθελοντικά επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στην έρευνα επιλέχθηκαν 20. 
Αυτοί οι 20 ήταν δείγμα σκοπιμότητας, επομένως δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή. 
Επιλέχθηκαν με σκοπό να αντιπροσωπεύουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό την 
ποικιλομορφία του φοιτητικού συνόλου που αφορούσε στην έρευνα. Έτσι, στα κριτή-
ρια επιλογής περιλαμβάνονταν η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, το αντικείμενο σπου-
δών, προηγούμενη εμπειρία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ. Άλλωστε, στη δειγματο-
ληψία σκοπιμότητας επιλέγεται δείγμα που ικανοποιεί τις συγκεκριμένες ανάγκες της 
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έρευνας (Ψαρού & Ζαφειρόπουλος, 2004). Η χρήση δείγματος σκοπιμότητας σημαίνει 
ότι οι ερευνητές επέλεξαν άτομα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της έρευνας βάσει 
ορισμένων κριτηρίων (Σαραφίδου, 2011). Το υπό κριτική αξιολόγηση μέρος της έρευ-
νας αφορούσε μόνο στους 20 φοιτητές που έλαβαν μέρος, δηλαδή μόνο στον πληθυσμό 
της έρευνας. 

Συλλογή Δεδομένων 

Κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού ημερολογίου οι φοιτητές κατέγραφαν στοιχεία σχε-
τικά με την καθημερινότητά τους. Το χρονικό όριο του βίντεο ήταν αρχικά 5 λεπτά ανά 
εβδομάδα. Αυτό, όμως, που έγινε κατανοητό στην πορεία ήταν ότι ο χρόνος του βίντεο 
δεν έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο όσο οι απόψεις των φοιτητών. Έτσι, οι φοιτητές λάμ-
βαναν, κάθε εβδομάδα, κάποιες ερωτήσεις, που στόχευαν στην απόκτηση συγκεκριμέ-
νων πληροφορίων, ώστε οι φοιτητές να διευκολυνθούν στην ανάπτυξη του λόγου τους 
και να δώσουν απαντήσεις σχετικές με το ερευνητικό. Στο σύνολο συγκεντρώθηκαν 22 
ώρες ηλεκτρονικού ημερολογίου, οι οποίες έλαβαν μορφή κειμένου και αναλύθηκαν 
θεματικά. 

Τα ημερολόγια είναι «ένας ελκυστικός τρόπος συγκέντρωσης πληροφοριών», σημειώνει 
η Bell (1997: 159). Η ίδια ερευνήτρια σημειώνει ότι η χειρόγραφη συμπλήρωση των 
ημερολογίων από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα δια-
δικασία (Bell, 1997). Μπορούμε, λοιπόν, να εικάσουμε ότι οι Brown et al. (2015) στην 
ερευνά τους επέλεξαν την μορφή του ηλεκτρονικού ημερολογίου για να κερδίσουν 
χρόνο, αλλά και να μην κουράσουν τους συμμετέχοντες. 

Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της έρευνας συγκεντρώθηκε πλούσιο υλικό. Στα 
μέσα περίπου του πρώτου εξαμήνου 8 συμμετέχοντες αποφάσισαν να ολοκληρώσουν 
τη συμμετοχή τους στην έρευνα, ενώ οι υπόλοιποι 12 συνέχισαν μέχρι το τέλος του 
εξαμήνου. Η αρχική στόχευση της έρευνας ήταν η συγκέντρωση των φοιτητικών ε-
μπειριών στις αρχικές εβδομάδες των σπουδών τους (συγκεκριμένα στις πρώτες έξι 
εβδομάδες). Η ερευνητική ομάδα, όμως, θεωρώντας ότι οι φοιτητές μπορεί να βίωναν 
συναισθήματα εγκατάλειψης με τη λήξη της έρευνας, στα μέσα του εξαμήνου, αποφά-
σισαν να συνεχίσουν την έρευνα έως την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου. 

Ανάλυση Δεδομένων 

Για την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων ο ερευνητής καλείται να επιλέξει τη 
μέθοδο που θεωρεί καταλληλότερη, αναλόγως των στοιχείων και του σκοπού της έρευ-
νας (Cohen et al., 2008). Η ανάλυση είναι μια «κυκλική και αναστοχαστική διαδικασία, 
που εξελίσσεται παράλληλα με τη συλλογή δεδομένων και αναπροσαρμόζεται συνεχώς 
υπό το φως των νέων στοιχείων» (Σαραφίδου, 2011: 66). 

Μια πλούσια κωδικοποίηση διευκολύνει την ταξινόμηση και την ανάλυση των δεδο-
μένων της έρευνας. Στη δημιουργία κωδικών, ο εκάστοτε ερευνητής διευκολύνεται και 
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από τις σχετικές με το θέμα του έρευνες, τις οποίες μελέτησε πριν την πραγματοποίηση 
της έρευνας (Ψαρού & Ζαφειρόπουλος, 2004). Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα δεδο-
μένα της έρευνας «αναλύθηκαν θεματικά» («thematically analysed») με τη χρήση της 
διαδικασίας των έξι σταδίων των Braun και Clarke (2003), τα οποία είναι: «1. Εξοικεί-
ωση με τα δεδομένα, 2. Πρώτη κωδικοποίηση των δεδομένων, 3. Εύρεση κατηγο-
ριών/θεματικών περιοχών, 4. Αναθεώρηση κατηγοριών, 5. Προσδιορισμός των θεμα-
τικών περιοχών και 6. Έκθεση του περιεχομένου των κατηγοριών». 

Οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιοποιήσουν πλήρως τις καταγεγραμμένες εμπειρίες 
των φοιτητών και τα νοήματα που προκύπτουν από αυτές. Για να επιτύχουν τη διατή-
ρηση - διάσωση των νοημάτων του λόγου των φοιτητών, σε πρώτο πλάνο, κατά τη 
διαδικασία της ανάλυσης, οι Brown et al. (2015) ακολούθησαν μια «φαινομενολογικά 
επαγωγική προσέγγιση» («phenomenological inductive (bottom-up) approach»), όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω 
στην παράγραφο της παρουσίασης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. 

Η όλη διαδικασία της ανάλυσης δεδομένων «είναι άκρως υποκειμενική και ανοικτή σε 
διαφορετικές ερμηνείες και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να τεκμηριώνεται με λε-
πτομέρεια, ώστε να είναι διαυγής» (Σαραφίδου, 2011: 72).  

Θέματα Δεοντολογίας, Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας 

Είναι προφανές ότι ο ερευνητής δεν επιχειρεί ένα «ηθικά ουδέτερο εγχείρημα», αφού 
με την έρευνα του αναλαμβάνει υποχρέωση τόσο προς τους συμμετέχοντες σ’ αυτή 
όσο και προς την επιστημονική κοινότητα (Cohen et al., 2008: 531). Συχνά, ωστόσο, 
ανακύπτουν δεοντολογικά ζητήματα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ερευνητές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα. 

Ζητήματα Δεοντολογίας 

Το συνηθέστερο δεοντολογικό πρόβλημα ενός ερευνητή σχετίζεται με τη σύγκρουση 
της επιστημονικής αλήθειας, που θα έρθει στο φως μέσω της έρευνας, και των δικαιω-
μάτων και αξιών των προσώπων, που ίσως θίγονται από την έρευνα (Cohen et al., 
2008). Οι ερευνητές έδειξαν ευαισθησία προς τους φοιτητές της έρευνας, αφού κατά 
τα δυο τελευταία στάδια, στα οποία οι φοιτητές λάμβαναν μέρος, προχώρησαν στην 
εξέταση του προβλήματος κατόπιν άδειας που τους δόθηκε από την Πανεπιστημιακή 
Επιτροπή Ηθικών Ζητημάτων («University’s Human Ethics Committee»). Επιπλέον, ε-
ξασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών με τη χρήση ψευδωνύμων και οι φοιτητές που 
υποβλήθηκαν στην έρευνα δήλωσαν εθελούσια τη συμμετοχή τους. 

Ζητήματα Εγκυρότητας Και Αξιοπιστίας 
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Η εγκυρότητα αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης μιας έρευνας, αν και από πολ-
λούς ερευνητές αμφισβητείται η εγκυρότητα μιας έρευνας ποιοτικής προσέγγισης, 
λόγω της αδυναμίας ελέγχου, επαναληψιμότητας και γενίκευσης των αποτελεσμάτων 
της. Ωστόσο, οι Cohen et al. χαρακτηρίζουν «εξωφρενικό» το να απορριφθεί η εγκυρό-
τητα μιας έρευνας γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους (2008: 178). 

Η Bell τονίζει ότι ανεξάρτητα από το πώς θα συγκεντρωθούν οι πληροφορίες, ο ερευ-
νητής οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να φροντίζει για την αξιοπιστία και εγκυρότητα της 
έρευνάς του (Bell, 1997). Χαρακτηριστικό των ποιοτικών ερευνών αποτελεί το ότι δια-
κρίνονται για τη μοναδικότητά τους (Cohen et al., 2008 ∙ Bell, 1997). Για τη Σαραφί-
δου, η εσωτερική εγκυρότητα των ποιοτικών ερευνών εξαρτάται από το «κατά πόσον 
οι ερμηνείες και τα συμπεράσματα υποστηρίζονται από τα δεδομένα» (2011: 86). 

Στην υπό κρίση δημοσιευμένη έρευνα, η εγκυρότητά της διασφαλίζεται μέσω των ει-
λικρινών απαντήσεων των φοιτητών και του πλούτου των δεδομένων που συγκεντρώ-
θηκαν (Cohen et al., 2008). Όσον αφορά στη διασφάλιση της εσωτερικής εγκυρότητας 
της έρευνας οι ερευνητές είναι αμερόληπτοι και έχουν κάνει χρήση της διεθνούς βι-
βλιογραφίας για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Όσον αφορά στη διασφάλιση της 
εξωτερικής εγκυρότητας της έρευνας, η έρευνα ξεχωρίζει για τον απλό λόγο της, τη 
σαφήνεια των ερευνητών ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα 
και τα πλούσια δεδομένα που δίνει στους αναγνώστες (Cohen et al., 2008). 

Παρουσίαση Και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων 

Με βάση την υπό διερεύνηση δημοσιευμένη έρευνα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συ-
νιστά τον ταχύτερα εξελισσόμενο τομέα της εκπαίδευσης. Συχνά, επικρίνεται για το ότι 
τα άτομα, που επιλέγουν το εν λόγω είδος εκπαίδευσης, υιοθετούν μια στάση «μοναχι-
κού λύκου» («lone wolf»). Αυτή, όμως, η αρνητική άποψη δεν δικαιολογεί μια πλήρη 
απάρνηση των θετικών στοιχείων που η εκπαιδευτική τεχνολογία ευρύτερα και η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση ειδικότερα εμπεριέχουν. 

Οι 20 φοιτητές που εθελούσια έλαβαν μέρος στην έρευνα και επιλέχθηκαν με δειγμα-
τοληψία σκοπιμότητας διακρίνονται για τα ακόλουθα γνωρίσματα: άνδρες και γυναί-
κες, από 25 έως 59 ετών, διαφόρων εθνικοτήτων, από αστικές και μη αστικές περιοχές, 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, με και χωρίς εξαρτημένα από αυτούς ά-
τομα («dependents») κ.λπ. (1) 

Μετά τη θεματική ανάλυση του ηλεκτρονικού υλικού προέκυψαν 5 θεματικές κατηγο-
ρίες: 1. Παράγοντες που ενθαρρύνουν τη σπουδή, 2. Κρυμμένοι παράγοντες που απο-
τρέπουν ή/και δυσκολεύουν τη σπουδή (εργασία, παιδιά, σύζυγοι - σύντροφοι, υγεία - 
ευζωία, ο περιβάλλων χώρος («home environment») (π.χ. προβλήματα στις σπουδές 
λόγω μετακόμισης), ενδιαφέροντα, τεχνολογικός γραμματισμός, κοινωνικο-οικονομι-
κοί παράγοντες και προηγούμενη εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), 3. Χρήση 
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και σημασία των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές υπηρεσιών (διάκριση δυο κατη-
γοριών φοιτητών: α. αυτών που αναζητούν και αξιοποιούν τις παροχές των πανεπιστη-
μίων και β. αυτών που χαρακτηρίζονται ως «μοναχικοί λύκοι»), 4. Τρόπος προσέγγισης 
των σπουδών («ενεργή-στρατηγική προσέγγιση», «ενεργή-βαθιά προσέγγιση» και «πα-
θητική-επιφανειακή προσέγγιση») και 5. Ανασκόπηση των σπουδών (βαθμός ικανοποί-
ησης από το αποτέλεσμα των σπουδών). 

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες των πανεπιστημίων προς βοήθεια 
και υποστήριξη των φοιτητών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα κατά τις πρώτες ε-
βδομάδες των σπουδών τους, ώστε να εξοικειωθούν με το αντικείμενο των σπουδών 
τους και τον τρόπο λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τονίζεται, μάλιστα, 
η ανάγκη αντιμετώπισης των φοιτητών που δρουν ως «μοναχικοί λύκοι» με την ενθάρ-
ρυνσή τους για συνεργασία και αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη της ψηφιακής 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Το φαινόμενο των «μοναχικών λύκων», που κατά τους 
Brown et al. (2015), μεγεθύνεται συνεχώς στον από απόσταση τύπο εκπαίδευσης, καλεί 
τα μέλη της διοικητικής και διδακτικής πανεπιστημιακής κοινότητας να υποστηρίζουν 
τους φοιτητές τους για να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια οικογένεια. 

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι μικρό ποσοστό πρωτοετών εξ αποστάσεως φοι-
τητών γνωρίζει να χρησιμοποιεί ικανοποιητικά τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εργαλεία 
που θα το επιτρέψουν να επιτύχει αποτελεσματική μάθηση. Η στάση του εκάστοτε φοι-
τητή προς τη μάθηση εξαρτάται άμεσα από τη γνώση του στα τεχνολογικά περιβάλλο-
ντα. Μέσα από την υπό κρίση έρευνα έγινε, επίσης, γνωστό ότι οι φοιτητές των εξ 
αποστάσεως σπουδών έχουν ανάγκη στήριξης όχι μόνο στις πρώτες έξι εβδομάδες 
αλλά και κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου, όταν ετοιμάζονται για τις τελικές εξε-
τάσεις. Οι δυο αυτές χρονικές φάσεις κρίνονται ως οι πιο «επικίνδυνες» («“high risk” 
period») για να εγκαταλείψουν οι φοιτητές τις σπουδές τους (ιδιαίτερα εκείνοι που α-
νήκουν στην κατηγορία των «παθητικών» φοιτητών, δηλαδή εκείνοι που ελλείψει κι-
νήτρων υιοθετούν μια αδιάφορη/χαλαρή στάση προς τις σπουδές τους). 

Τέλος, οι Brown et al. (2015) προτείνουν στους διδάσκοντες των εξ αποστάσεως προ-
γραμμάτων να συνεργάζονται σε βάθος με τους φοιτητές συνδιαμορφώνοντας την εκ-
παιδευτική πράξη. 

Κριτική Αξιολόγηση – Τελικά Συμπεράσματα 

Μετά τα όσα παραπάνω έχουν γραφτεί, η ερευνητική εργασία των Brown et al. (2015) 
αξιολογείται θετικά. Πρόκειται για μια έρευνα που έλαβε υπόψη της την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία. Οι ερευνητές φάνηκε να έχουν γνώση του θέματός τους και ξεκάθαρους 
ερευνητικούς στόχους. Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι σαφής και επιτρέπει στον ανα-
γνώστη να κατανοήσει εξ αρχής το θέμα της, ενώ και ο χωρισμός της σε επιμέρους 
παραγράφους διευκολύνει σημαντικά. 
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Στα θετικά σημεία της έρευνας πρέπει να καταγραφεί η ευαισθησία των ερευνητών σε 
θέματα δεοντολογίας, καθώς και ο μεστός, απλός και κατανοητός για τον αναγνώστη 
τρόπος της παρουσίασης της τρίτης φάσης της έρευνας – γίνεται σύντομη αναφορά στις 
προηγούμενες δυο – και των αποτελεσμάτων της. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας πρόσφεραν νέα γνώση στον επιστημονικό κόσμο, αφού 
έρευνες με αντικείμενο εξέτασης τη μετάβαση των φοιτητών από τον δια ζώσης στον 
εξ αποστάσεως τρόπο εκπαίδευσης απουσιάζουν από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η πρω-
τοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι φανέρωσε ορισμένους από τους παράγο-
ντες που ευθύνονται στις εξ αποστάσεως σπουδές για ζητήματα όπως η χαμηλή βαθ-
μολογία, η εγκατάλειψη των σπουδών κ.λπ. Έτσι, κάλυψε μέρος του κενού στη διεθνή 
βιβλιογραφία που σχετίζεται με άγνωστους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή των 
φοιτητών και κατ΄ επέκταση το φοιτητικό τους προφίλ. (2) 

Αξίζει να παρατηρήσουμε ορισμένα μειονεκτήματα στην έρευνα. Οι ερευνητές δηλώ-
νουν στις σελίδες της έρευνας ότι δίνονταν τους φοιτητές ορισμένες στοχευμένες ερω-
τήσεις ώστε να διευκολυνθούν στην παραγωγή του λόγου τους και οι απαντήσεις τους 
να έχουν συνοχή ∙ δεν παραθέτουν, όμως, δείγμα των ερωτήσεων που υπέβαλαν στους 
φοιτητές, τόσο για λόγους αξιολόγησης όσο και για λόγους διαφάνειας. H συγκεκρι-
μένη έρευνα προσφέρει πληροφόρηση και δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων σε 
όποιον ενδιαφέρεται για το υπό διερεύνηση θέμα, ωστόσο, παραλείπει να προτείνει 
περαιτέρω ερευνητικές προσεγγίσεις. 

Σημειώσεις 

(1) Τα χαρακτηριστικά των φοιτητών της έρευνας παρατίθενται αναλυτικά σε πί-
νακα εντός της έρευνας των Brown et al. (2015), στη σελίδα 5. 
(2) Οι ερευνητές αναφέρονται σε αυτούς τους παράγοντες ως «soft factors», εννο-
ώντας ότι παρότι φαίνονται ασήμαντοι ή μη έχοντες σχέση με τις σπουδές, στην πραγ-
ματικότητα είναι σημαντικοί και συνδέονται άμεσα με την ακαδημαϊκή επίδοση. 
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Περίληψη 

Οι αλλαγές στο παγκόσμιο επίπεδο με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και τα 
αρνητικά και τα θετικά του στοιχεία οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υιοθέτηση 
στρατηγικών προκειμένου να εξασφαλιστεί η γνώση, η οποία συνδέεται άρρηκτα με 
την κοινωνικο-οικονομική και ατομική ανάπτυξη. Τα κράτη-μέλη καλούνται να ανα-
προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα  στα πλαίσια της προσταγής για μία 
κοινή πορεία πλεύσης που έχει ως βασικούς σκοπούς τη βελτίωση της ποιότητας ζω-
ής, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη δημιουργία ευημερίας. Η πρόσκληση σε 
νέες μορφές μάθησης, ο προσανατολισμός σε καινοτόμα προγράμματα και δράσεις 
και η θεσμοθέτηση σχέσεων δια βίου μάθησης και κατάρτισης αποτελούν νέες τάσεις, 
τις οποίες οφείλουν να εφαρμόσουν οι σύγχρονοι Έλληνες εκπαιδευτικοί στους σχο-
λικούς οργανισμούς στην ελληνική επικράτεια ώστε να συγκλίνει η ελληνική εκπαι-
δευτική πολιτική με τις Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές αποφάσεις.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, 
καινοτόμα προγράμματα 

Εισαγωγή 

Το μεταναστευτικό φαινόμενο και η παγκοσμιοποίηση δημιουργούν τα τελευταία 
χρόνια καταιγισμό αλλάγων τόσο σε ανθρωπολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο 
με τις εξελίξεις στις κοινωνίες να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παιδαγωγική επιστήμη 
(Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). Ο όρος «παγκόσμιο σύστημα» σύμφωνα με τον 
Βεργόπουλο (1999) δεν είναι πρωτόγνωρος και σχετίζεται με τη δυναμική της ανισο-
μέρειας και τη διεθνή εξειδίκευση της παραγωγής καθιστώντας με αυτό τον τρόπο 
την ομογενοποίηση, που πρεσβεύει το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, ως μία μάλ-
λον ουτοπική διαδικασία (Αθανασούλα- Ρέππα, 1999). Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία 
προσπάθεια διασφάλισης της εσωτερικής συνοχής προωθεί κοινή εκπαιδευτική πολι-
τική για όλα τα κράτη μέλη και παράλληλα εντάσσει δράσεις για τη στήριξη της πο-
λιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας.  

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μία ιστορική αναδρομή σχετικά με την πορεία 
των ευρωπαικών πρακτικών, προκειμένου να οριστεί ένα κοινό πρόγραμμα, το οποίο 
περιλαμβάνει τις αρχές την «ταυτότητας» και της «ετερότητας» και ο βαθμός στον 
οποίο αυτό επιδρά και αφομοιώνεται από τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης. Σε πε-
ραιτέρω ανάλυση εξετάζονται ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των εκ-
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παιδευτικών μεταρρυθμίσεων που οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούν να θεσπί-
σουν σε μία προσπάθεια σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών οργανισμών της ελληνικής επικράτειας. 

Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την εκπαιδευτική πο-
λιτική 

Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το 1951 έγινε μία πρώτη προσπάθεια συνένωσης έξι Ευρωπαίκών χωρών με σκοπό 
τη δημιουργία οικονομικής συνεργασίας και βιομηχανικής σε θέματα χάλυβα και έ-
κτοτε για τη δημιουργία κοινής αγοράς οι ίδιες χώρες προχώρησαν με τη συνθήκη της 
Ρώμης το 1957 στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Δέκα χρόνια αργότερα τα 
θεσμικά αυτά όργανα συγχωνέυτηκαν για να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Ευρωπαικό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τον αριθμό των με-
λών ολοένα να αυξάνεται. Η Ελλάδα εντάχτηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981. 
Με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ (1992) δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία απέκτησε κοινωνική και πολιτική διάσταση με τη δυνατότητα να ο-
ρίζει σχέδια για κοινή εξωτερική πολιτική, με τη θέσπιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 
αλλά και να ψηφίζει και να υιοθετεί κοινές στρατηγικές για τις χώρες –μέλη της σχε-
τικά με τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και άλλους τομείς της λειτουργίας του κρά-
τους (Ευρωπαϊκή Ένωση ανακτήθηκε από: http://www.aueb.gr/statistical-
institute/european-citizens/history.pdf) σεβόμενη συγχρόνως την αυτοτέλεια και τις 
ιδιαιτερότητες κάθε μέλους. 

Οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στις αρχές του 21ου αιώνα που ήταν μεταξύ των άλλων 
η διάλυση των Σοσιαλοδημοκρατικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, το μεταναστευτικό 
ζήτημα, η μόλυνση του περιβάλλοντος και η αδυναμία καλλιέργειας οικολογικής συ-
νείδησης εξαιτίας της σύγκρουσης των συμφερόντων με τους ισχυρούς της βιομηχα-
νίας, η χειραγώγηση των πολιτών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Χαραλάμπης, 
1998), η έκρηξη της τεχνολογικής ανάπτυξης και η παγκοσμιοποίηση των αγορών 
επηρέασαν και εξακολουθούν να αποτελούν παγκόσμιο προβληματισμό (Αθανασού-
λα–Ρέππα, Χαραμής, 1998, Κασσωτάκης, 2000) και κατεύθυναν το ενδιαφέρον των 
κυβερνήσεων στην θέσπιση μέτρων που αφορούσαν μεταξύ των άλλων και τον τομέα 
της εκπαίδευσης καθώς ο ρόλος της γνώσης και της διαχείρισης των πληροφοριών 
στην κοινωνία της μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός (Αθανασούλα- Ρέππα, 1999). 

Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Μία πρώτη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβει σε εκπαιδευτικά θέμα-
τα εντοπίζεται κατά την περίοδο 1957-1976 με εστίαση κυρίως στους έφηβους και 
την επαγγελματική κατάρτιση, με τη δημιουργία του Ευρωπαίκού Κέντρου για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής κατάρτισης (CEDEFOP), ενώ το αμέσως επόμενο 
διάστημα έως και το 1992 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «Ευρωπαϊκή Διάστα-
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ση της Εκπαίδευσης» (Τσαούσης, 2000). Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται τα Α’ και Β’ 
Κοινοτικά Προγράμματα δράσης που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και 
εισάγονται εκπαιδευτικές καινοτομίες και προγράμματα (Euridice, COMMET, Eras-
mus) προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών  στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, την ενίσχυση των ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση και τη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους σε πολιτισμικό 
επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεραίοτητες που δόθηκαν στο Α’ κοινοτικό πρό-
γραμμα του 1976 ήταν αναφορικά με μέτρα σχετικά με τη μετάβαση από το σχολείο 
στην αγορά εργασίας με την εκτεταμένη συμμετοχή στελεχών της εκπαίδευσης 
(Neave, 1984) αλλά και η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Ζήγος, 
1988) διότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στόχος της Ευρωπαικής Ένωσης 
ήταν η επαγγελματική κατάρτιση των νέων, η οποία σχετίζεται άμεσα με την προ-
σαρμογή των εθνικών οικονομιών των κρατών- μελών στις ολοένα αυξανόμενες α-
παιτήσεις της τότε πραγματικότητας (Τσαούσης, 1993). 

Ο πρώτος σαφής διαχωρισμός της εκπαίδευσης στην άσκηση πολιτικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης έγινε το 1992, με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχ, όπου στο 
άρθρο 126 αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η Κοινότητα συμβάλει υποστηρικτικά στην α-
νάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη ένω παράλληλα σέβεται την 
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία  του κάθε κράτους και παρέχει την ευθύνη 
στα ίδια τα μέλη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαι-
δευτικού τους συστήματος. Στο αμέσως επόμενο άρθρο (127), αναφέρεται πως προτί-
θεται να υλοποιήσει μία πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα υποστηρίζει 
και θα συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών (National Foundation for Educa-
tional Research, 1994). 

Η ουσιαστική ενεργοποίηση των παραπάνω άρθρων ήρθε στις 29 Σεπτεμβρίου του 
1993 με τη δημοσίευση του Πράσινου βιβλίου, στο οποίο υποστηρίζεται ότι η εκπαι-
δευτική διαδικασία θα πρέπει να συνδέεται με τη νέα κοινωνική, οικονομική και πο-
λιτιστική πραγματικότητα στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καθιστά 
σαφές ότι η εκπαιδευτική πολιτική ελέγχεται και επηρεάζεται απο το ευρύτερο ευρω-
παϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον (Bright, 1995). Επιπλέον, στο έγγραφο προ-
τείνονται πιθανοί τρόποι συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και ειδικότερα ενθαρρύνεται η συνεργασία μέσω προγραμμάτων ανταλ-
λαγής, για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, την 
προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών για τη διδασκαλία και την ανταλλαγή ιδεών 
και πληροφοριών (Πασσιάς, 1995). 

Με τη Συνθήκη της Σορβόνης (1998), στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί παιδείας 
από τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία και τη Γερμανία και συνυπέγραψαν τη διακή-
ρυξη για τον «εναρμονισμό της δομής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανώτατης Εκ-
παίδευσης», δίνεται βάρος στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διεκόλυνση της κινη-
τικότητας των φοιτητών και των εκπαιδευτικών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χω-
ρών-μελών και την προοδευτική σύγκλιση των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
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και την εγκαθίδρυση ένος συστήματος σπουδών με δύο κύκλους, το προπτυχιακό και 
το μεταπτυχιακό. Προωθείται συγχρόνως η αναγνωρισιμότητα πτυχιών και ακαδημα-
ϊκών προσόντων και εισάγεται η ανάγκη για «δια βίου κατάρτιση». Η διακήρυξη αυτή 
επικυρώθηκε ένα χρόνο μετά από τη Συνθήκη της Μπολόνια (Ιούνιος 1999) από τους 
Υπουργούς Παιδείας 29 χωρών που σύμφωνα με το άρθρο 165 η Ένωση «συμβάλλει 
στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δρά-
ση τους» (Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30/3/2010). 

Η περίοδος 2000 με 2010 επισφραγίζεται το 2000 από την περιβόητη «στρατηγική 
της Λισσαβόνας» που θεωρείται η πιο σημαντική απόφαση στην ιστορία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης σε εκπαιδευτικά ζητήματα (Σιάκαρης, 2006), με το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο να διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 
νέας οικονομίας της γνώσης και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και να χαράζει 
μία στρατηγική με χρονοδιάγραμμα έως και το 2010 προσανατολιζόμενη στο να γίνει 
η Ένωση η ανταγωνιστικότερη και πιο δυνατή οικονομία της γνώσης στον κόσμο, 
ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη, με αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Οι τρεις βασικοί άξονες που τέθηκαν 
περιελάμβαναν τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαί-
δευσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των πολιτών στην εκπαίδευση και την 
προώθηση της δια βίου μάθησης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα τα κύρια μελή-
ματα των κρατών μελών αφορούσαν την αύξηση της ποιότητας των συστημάτων εκ-
παίδευσης, την πρόσβαση στη μάθηση σε όλα τα στάδια της ζωής, την επανεξέταση 
του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων προκειμένου οι νέοι να έχουν 
διευρυμένες δεξιότητες και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες όταν τελειώνουν τη 
βασική εκπαίδευση, την σύνδεση των ιδρυμάτων εκαπίδευσης με το τοπικό περιβάλ-
λον και την εξασφάλιση μίας ευρύτητας πνεύματος έναντι των ξένων χωρών, της Ευ-
ρώπης και του ευρύτερου κόσμου και την εισαγωγή της αξιολόγησης προκειμένου τα 
συστήματα εκπαίδευσης να είναι πιο αποτελεσματικά και να διασφαλιστεί η ποιότητα 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001). 

Τέλος η περίοδος που διανύουμε έως και το 2020 αφενώς χαρακτηρίζεται από την 
εφαρμογή όλων των προηγούμενων βημάτων στην εκπαίδευση, αφετέρου στηρίζεται 
στην εφαρμογή του νέου στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» 
που αποτελεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική που ακολουθεί 
στην εκπαίδευση, με ένα νέο σημαντικό στόχο, αυτόν της ολοκλήρωσης της αντιστοί-
χισης και της μετάφρασης πτυχίων. 

Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Εκτός από τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις της σχετικά με τους βασικούς άξονες 
της εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και χρηματοδοτεί και άλλες συναφείς 
πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν τη μορφή Προγραμμάτων Δράσης και αφορούν την 
ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και στοχεύουν στη διαρκή ενημέρωση και ανανέωση 
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των προσόντων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών στε-
λεχών.  

Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ τα ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίζονται σε δύο κα-
τηγορίες, ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις της Ένωσης, και αφορούν αυτά τα οποία 
προκύπτουν από πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθείας μέσα από τα θε-
σμικά της όργανα, όπως λόγου χάρη το πρόγραμα SOCRATES που αφορά τη γενική 
εκπαίδευση και το LEONARDO DA VINCI που σχετίζεται με την επαγγελματική 
κατάρτιση, και στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στα Κοινοτικά Πλαίσια Στή-
ριξης και προκύπτουν από την εταιρική σχέση των κρατών μελών (Αθανασούλα, 
1999). 

Το παράδειγμα του προγράμματος Socrates 

Το Socrates εισήχθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 1995, σχετίζεται με την προώθηση της 
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα στον τομέα της εκπαίδευσης και η σπουδαιότητά του 
έγκειται στο ότι για πρώτη φορά η υποχρεωτική εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως τομέας 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πασσιάς, 1995) ενώ στοχεύει στη βελτίωση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης με την προαγωγή της δια βίου μάθησης και την ενθάρ-
ρυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση μέσω της συνεργασίας. Το Socrates 
λειτουργεί συμπληρωματικά στις δράσεις των κρατών, τα οποία φέρουν την ευθύνη 
για την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων (European Commision, 
1997) και έχει ενσωματώσει δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν παλαιότερα με α-
νεξάρτητα προγράμματα, όπως το Erasmus και το Lingua (Κατραμάδου, 1994) σχετι-
κά με ανταλλαγές εκπαιδευτικών, δράσεις για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την 
εκπαίδευση παιδιών μεταναστών και μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Το Socrates ΙΙ προωθήθηκε απο τους Υπουργούς Παιδείας και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο για μία περίοδο 7 χρόνων  (European Commision, 2001) και περιλάμβανε ό-
λους τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικούς, 
διοικητικό προσωπικό, μαθητές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο σύνολό τους αλλά και 
ενδιαφερόμενους εκτός εκπαίδευσης όπως ομοσπονδίες γονέων, τις δημοτικές και 
περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις, ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή 2002) και αποτελούνταν από οκτώ δράσεις: Comenious(σχολική εκπαί-
δευση), Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση), Grundtvig (εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
και ενηλίκων), Lingua (εκμάθηση ξένων γλωσσών), Minerva (εκμάθηση Νεων Τε-
χνολογιών), Παρατήρηση και καινοτομία των εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτι-
κών, Κοινές ενέργειες με άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα, Συνοδευτικά μέτρα (Euro-
pean Commision 2000, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2002). 

Στις χώρες που συμμετείχαν ιδρύθηκαν εθνικά γραφεία και στην Ελλάδα την ευθύνη 
για την επικοινωνία με τους πολίτες έχει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 
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Η Ελληνική εκπαίδευση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος 

Παράγοντες που συντελούν στη χάραξη πολιτικής στην Ελλάδα 

Για να αναλύσουμε την επίδραση που ασκούν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Ελληνική εκπαίδευση θα πρέπει πρωτίστως να μελετήσουμε τους παράγοντες 
που συντελούν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε κάποιον τομέα, όπως είναι αυ-
τός την εκπαίδευσης (Lindblon & Woodhouse, 1993), όπως τις ομάδες ενδιαφέρο-
ντος, τους πολιτικούς φορείς, τις ανισότητες και τις δυνάμεις της αγοράς. 

Tην τοποθέτηση του Καζάκου (1991) ότι ο βαθμός επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης διαφέρει απο κράτος σε κράτος έρχεται να αναλύσει  η άποψη του Featherstone 
(1998) με την εισαγωγή της διάστασης πυρήνα- περιφέρειας, διότι για τις πιο αδύνα-
μες στην περιφέρεια χώρες, όπως η Ελλάδα η επιρροή είναι διαφορετική σε σχέση με 
αυτή που συντελείται μέσα στον πυρήνα. Συγχρόνως θα πρέπει να εξεταστεί η αόρα-
τη δύναμη που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ηγεμονία (Parsons, 1995) σε κάθε 
κράτος-μέλος σχετικά με τον πολιτικό λόγο ή την εισαγωγή πολιτικών εφαρμόσιμων 
και μη. 

Όσον αφορά την οικονομία η αποδοχή των όρων της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης από την Ελλάδα αποτελεί περιορισμό στις εσωτερικές πολιτικές και οικονο-
μικές επιλογές σε συνδυασμό με την οικονομική εξάρτηση της χώρας από τον προϋ-
πολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Featherstone & Ιfantis, 1996). 

Επιπλέον, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό 
και γραφειοκρατία (Matsagouras, 1996 & Persianis, 1998) ενώ οι πολιτικές της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης μετατοπίζουν πολλές φορές τη δύναμη από το ελληνικό κράτος 
στις απαιτήσεις της αγοράς (Tsoukalis, 1997), γεγονός που αποδεικνύει την περιορι-
σμένη επιρροή της Ελλάδας στις συλλογικές αποφάσεις της Ένωσης και πολλές φο-
ρές χρησιμοποιούνται ώστε να θεωρηθούν οι εσωτερικές αλλαγές καταναγκαστικές. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης ότι η Ένωση εξουσιοδοτεί τις κυβερνήσεις 
στην άσκηση της πολιτικής της ένω τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στην αντιπολί-
τευση έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
κυβερνόν κόμμα (Moravcsik, 1994). 

Η αποτύπωση των ευρωπαϊκών πρακτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Με βάση τα παραπάνω γεννάται το ερώτημα κατά πόσο το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα μπορεί να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης 
πραγματικότητας και να είναι ανταγωνίσιμο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές και με-
ταρρυθμίσεις σε επίπεδο εκπαίδευσης σε μία προσπάθεια του ελληνικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος να προσαρμοστεί στα νέα πρότυπα (Κασσωτάκης, 1990), με τις ελ-
ληνικές κυβερνήσεις να αναπτύσσουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτή-
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των προκειμένου να προωθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 
που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας, είναι υπεύθυνη για την προώθηση της εκ-
παιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της ελλάδας και των άλλων κρατών-μελών αλλά και 
για τη διάδοση των εκπαιδευτικών εμπειριών (ΥΠΕΠΘ, 1997) ενώ το ελληνικό ίδρυ-
μα κρατικών υποτροφιών (ΙΚΥ) λειτουργεί υποστηρίζοτας προγράμματα κινητικότη-
τας και ανταλλαγής εκπαιδευτικών και μαθητών, όπως το Socrates (European Com-
mision, 2000). 

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς δραστηριοποιείται στην ίδια κατεύθυνση ενώ πα-
ράλληλα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προωθεί τη συνεργασία με-
ταξύ των κρατών-μελών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω προσπαθειών είναι η αυξημένη συμμετοχή της χώ-
ρας μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις, δίνοντας ευρωπαϊκή διάσταση στην 
ελληνική εκπαίδευση και συγχρόνως η ενίσχυση της πεποίθησης των Ελλήνων ότι 
ανήκουν στην Ευρώπη (Kassotakis, 2000). 

Ανασταλτικοί παράγοντες για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων στην ελ-
ληνική πραγματικότητα 

Η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών που μετακινούνται τα 
τελευταία χρόνια με τα ευρωπαϊκά προγράμματα έφερε στην επιφάνεια ορισμένες 
δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν από την ακατάλληλη διοικητική υποδομή, τα προ-
βλήματα γλώσσας καθώς και την ανεπαρκή οικονομική στήριξη (Σκιά, Κουκούλη 
κ.α., 2001) ενώ συγχρόνως η έλλειψη κινήτρου για τους εκπαιδευτικούς αλλά και η 
εξάρτηση των εκπαιδευτικών οργανισμών από τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες 
εκπαίδευσης (Κασσωτάκης και Ρουσσάκης, 1995), που περιορίζουν την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών από τα σχολεία,δυσχαιρένουν την προώθηση της ελληνικής συμμετο-
χής σε εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργασίας. Επιπλέον, η έλλειψη προηγούμενης 
γνώσης και επιμόρφωσης σε συνδυασμό με την απουσία προγενέστερης εμπειρίας 
στο θέμα της ευρωπαικής συνεργασίας λειτουργούν ανασταλτικά στις παραπάνω 
προσπάθειες. 

Τα δύσκαμπτα αναλυτικά προγράμματα και ο σαφής και αναλυτικός προσδιορισμός 
της σχολικής δραστηριότητας δεν επιτρέπουν επίσης την εισαγωγή καινοτομιών που 
θα μπορούσε να μεταφέρει ο εκπαιδευτικός από τη συμμετοχή του σε κάποιο ευρω-
παϊκό πρόγραμμα ενώ απουσιάζουν ο αποτελεσματικός συντονισμός και η αξιολόγη-
ση των στόχων που έχουν επιτευχθεί. Τέλος, η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των 
στατιστικών σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και 
των σχολικών μονάδων στα προγράμματα, αποτελεί εμπόδιο στη διαδικασία αξιολό-
γησής τους (Μπαγάκης και Μπαλάσκα, 2000). 
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Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι γενικότερες 
αλλαγές στις σύγχρονες κοινωνίες οδήγησαν στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, στη 
σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, στην αύξηση του ορίου φοίτησης, στη διαρκή 
επιμόρφωση, την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και στη στροφή 
στην επαγγελματική κατάρτιση (Ανδρέου, 1996; Μακράκης, 1993; Μαυρογιώργος, 
1994; Κασσωτάκης, 2000) διαμορφώνοντας έτσι μία σειρά δράσεων και εκπαιδευτι-
κών αλλαγών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εθνικό επίπεδο οι μεταρρυθ-
μίσεις αυτές υιοθετήθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες με μία σειρά μέ-
τρων προσπαθούν να συγκλήνουν στις ευρωπαϊκές επιταγές και να αναβαθμίσουν την 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Με βάση όλα τα παραπάνω πιστεύεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι 
ικανό να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις “της κοινωνίας της γνώσης” και αν δοθεί πε-
ραιτέρω έμφαση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, στην επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών, αν βρεθούν περισσότερα κονδύλια για να καταστεί η ανταλλαγή των επι-
μορφούμενων ευκολότερη αλλά και αν τα ευρωπαϊκα προγράμματα βελτιωθούν και 
αξιολογηθούν, η συνεργασία στα ευρωπαϊκά πλαίσια θα ευνοηθεί και θα θεωρηθεί 
προσοδοφόρα (Kassotakis, 2000). 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον ρόλο των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη μαθη-
σιακή διαδικασία. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός της μεταγνώσης και ακολουθεί η απαρίθ-
μηση των κύριων συστατικών στοιχείων που την αποτελούν. Επίσης, αναφέρεται η 
σχέση της μεταγνώσης με τη μαθησιακή διεργασία ως ιδιαίτερη σημαντική για τη γνω-
στική ανάπτυξη των μαθητών και για μια πιο αποτελεσματική μάθηση. Τέλος, τονίζε-
ται η ανάγκη διδασκαλίας των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στο σχολικό πλαίσιο καθώς 
και τα οφέλη που προκύπτουν ως προς την επίδοση των μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά: Μεταγνώση, μεταγνωστική γνώση, μάθηση, μεταγνωστικές δεξιότη-
τες, σχολική επίδοση 

Ορισμοί της μεταγνώσης 

Ο όρος μεταγνώση εισήχθη στη βιβλιογραφία από τον Flavell τη δεκαετία του ΄70 με 
σκοπό την ερμηνεία των γνωστικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη μαθη-
σιακή διαδικασία καθώς και του τρόπου οργάνωσης της γνώσης στη μνήμη. Συγκεκρι-
μένα, ορίστηκε ως γνώση και ρύθμιση των γνωστικών διεργασιών κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία (Flavell, 1979 ̇ Brown, 1978). Έκτοτε, η μεταγνώση έχει οριστεί, επίσης, 
και ως η ικανότητα του άτομου να διακρίνει τις άμεσες και μακράς διάρκειας επιδράσεις 
στη μάθηση (Pressley, 2002) καθώς και ως ενεργός έλεγχος (active control) πάνω στις 
γνωστικές διαδικασίες (Gama, 2004). 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2007) το μεταγνωστικό στοιχείο είναι ένα χαρακτηρι-
στικό του ανθρώπου, το οποίο σχετίζεται με τις ανώτερες νοητικές του λειτουργίες και 
έχει ως σκοπό την αναγνώριση και διόρθωση των γνωστικών λειτουργιών για την πραγ-
ματοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Βάσει των ανωτέρω, η μεταγνώση είναι η 
ικανότητα να γνωρίζουμε το τι γνωρίζουμε, τι δεν γνωρίζουμε και πώς να αποκαταστή-
σουμε ό,τι δεν γνωρίζουμε (Cao & Nietfeld, 2007). 
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Περιεχόμενο της μεταγνώσης 

Σύμφωνα με τον Flavell (1979 ̇ 1988), η μεταγνώση αποτελείται από δυο στοιχεία, τη 
γνώση της μεταγνώσης (metacognitive knowledge) και τη μεταγνωστική εμπειρία ή 
ρύθμιση της γνώσης (regulation of knowledge). Η γνώση της μεταγνώσης αναφέρεται 
στην επίκτητη γνώση σχετικά με τη μεταγνωστική διαδικασία, γνώση η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει τη γνωστική διαδικασία. Επίσης, η μεταγνωστική 
γνώση διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Η γνώση των προσωπικών μεταβλητών (knowledge of person variables), η ο-
ποία αναφέρεται στον τρόπο που μαθαίνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες 
τα ανθρώπινα όντα καθώς και την ατομική γνώση σχετικά με τη δική τους δια-
δικασία μάθησης (Livingston, 2003˙ Kolb & Kolb, 2008). 

2. Η γνώση των εργασιακών μεταβλητών (task variables), η οποία περικλείει τη 
γνώση σχετικά με τη φύση των εργασιών ή καθηκόντων καθώς και το είδος των 
απαιτούμενων επεξεργασιών που θα ακολουθήσουν (Livingston, 2003˙ Kolb & 
Kolb, 2008). 

3. Η γνώση των στρατηγικών μεταβλητών (strategy variables), τέλος, περιλαμβά-
νει τη γνώση σχετικά με τις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές καθώς 
και τη γνώση σχετικά με το πότε και πού θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τις εν 
λόγω στρατηγικές (Livingston, 2003˙ Kolb & Kolb, 2008). 

Η μεταγνώση εμπεριέχει μία ρυθμιστική λειτουργία, η οποία επιλέγει, συνδυάζει και 
συντονίζει τις διάφορες στρατηγικές με έναν αποτελεσματικό τρόπο (Boekaerts, 2010). 
Υποστηρίζεται, αλλά και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η ικανότητα είναι μειωμένη στους 
μαθητές με χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις (Lockl & Schneider, 2003). 

Σύμφωνα με τον Stuss (1991), από την σκοπιά της εκτελεστικής λειτουργίας της, η 
μεταγνώση μπορεί να σχετίζεται με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εν εξελίξει 
εργασιών ή καθηκόντων επεξεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας και τα αποτελέσματά 
τους, καθώς και με την αυτογνωσία του ατόμου. Ένα σημαντικό στοιχείο της μεταγνώ-
σης που είναι απόρροια της εκτελεστικής της λειτουργίας, αποτελεί και η λύση προ-
βλημάτων (Rizzo et al., 2010). 

Η πιο συνηθισμένη διάκριση για τη μεταγνώση είναι ο διαχωρισμός της μεταγνωστικής 
γνώσης από τις μεταγνωστικές δεξιότητες (Veenman et al, 2006). H μεταγνωστική 
γνώση αναφέρεται στη δηλωτική γνώση του ατόμου σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις 
του με άλλα άτομα, με τα καθήκοντα και τις στρατηγικές που θα αναπτύξει (Flavell, 
1979). Αφορά ακόμα και την επιλογή διαδικασιών εκ μέρους του ατόμου σχετικά με 
το πώς και πότε θα τις χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει μία πιθανή προβληματική 
κατάσταση με σκοπό την επιδιόρθωσή της (Ματσαγγούρας, 2007). Από την άλλη 
πλευρά οι μεταγνωστικές δεξιότητες έχουν ενσωματωμένο έναν μηχανισμό ανατροφο-
δότησης (Veenman et al., 2006) και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αναγνώριση 
προβλημάτων, την επιλογή κατάλληλων στρατηγικών, τη ρύθμιση της πορείας της σκέ-
ψης, τη διορθωτική παρέμβαση καθώς και την ολοκλήρωση του επιλεγμένου σχεδίου 
δράσης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1997). 

2001

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

 

Μεταγνώση και Μάθηση 

Η έρευνα έχει επισημάνει ότι η μεταγνώση, ως μέρος της ευρύτερης έννοιας της αυτό-
ρυθμιζόμενης μάθησης, δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, αλλά μπορεί να θεωρηθεί 
ως μια δεξιότητα, η οποία μπορεί να διδαχθεί (Zimmerman, 2002). Υπάρχουν δύο ση-
μαντικοί λόγοι που συνιστούν την συστηματική διδασκαλία μεταγνωστικών δεξιοτή-
των. Ο πρώτος αναφέρεται στο γεγονός ότι οι μεταγνωστικές στρατηγικές καθιστούν 
τον μαθητή ικανό να αυτό-ρυθμίζει την μάθησή του και, ο δεύτερος λόγος αφορά στην 
καλλιέργεια του μαθητή μίας θετικής στάσης σχετικά με τη γνώση και γενικώς με το 
εκπαιδευτικό σύστημα (Ματσαγγούρας, 2007). 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση των γνωστικών στόχων από τους Anderson & Krathwohl 
(2001), η διάσταση της γνώσης περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες, δηλαδή, τη δηλω-
τική γνώση, τη γνώση αρχών και ιδεών, τη διαδικαστική γνώση και, τέλος, τη μετα-
γνωστική γνώση. Οι τρείς πρώτες κατηγορίες είναι πολύ γνωστές από τη θεματολογία 
της Γνωστικής Ψυχολογίας, ενώ η μεταγνωστική γνώση, που ως κατηγορία δύσκολα 
συσχετίζεται με κάποια ειδική γνωστική διαδικασία, αποτελεί μία σημαντική διάσταση 
της γνώσης, η οποία συχνά παραβλέπεται. «Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με τη γνώση 
ειδικών και γενικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται κατά την μάθηση και την (αυτό) 
γνώση σχετικά με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μάθησης του ατόμου και τις στρατη-
γικές που χρησιμοποιεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει γνωστικά διάφορα έργα» (Καψά-
λης & Χανιωτάκης, 2001). 

Ο Zimmerman (2002) τονίζει ότι η επίγνωση των μαθητών σχετικά με το τι εκείνοι 
γνωρίζουν καθώς και η συνειδητή χρήση στρατηγικών μάθησης είναι απαραίτητες για 
την ακαδημαϊκή επιτυχία. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές που δεν έχουν επίγνωση 
της μεταγνώσης, συχνά σκέφτονται ότι γνωρίζουν το υλικό ή έχουν μελετήσει επαρκώς 
για ένα τεστ, όταν στην πραγματικότητα δεν έχουν μελετήσει, διότι μπορεί να υπάρχει 
ασάφεια ως προς την ύλη του μαθήματος ή και μπορεί να μην γνωρίζουν τον τρόπο 
μελέτης. Οι μαθητές συγχέουν μερικές φορές την απομνημόνευση γεγονότων και πλη-
ροφοριών με την εκτέλεση βαθύτερων επιπέδων ανάλυσης εννοιών που είναι συχνά το 
κλειδί για τη αποτελεσματική μάθηση της ύλης με σκοπό καλύτερες ακαδημαϊκές επι-
δόσεις (Laskey & Hetzel, 2010). 

Σε ένα πρακτικό επίπεδο η μεταγνώση εμπλέκει τους μαθητές να έχουν τον έλεγχο της 
μάθησής τους, να σκέφτονται στοχαστικά, να κατανοούν τις εργασίες και να γνωρίζουν 
ποιες στρατηγικές χρειάζονται για να τις ολοκληρώσουν με επιτυχία. Ως εκ τούτου, οι 
μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν, να ελέγχουν και να τροποποιήσουν τη γνωστική τους 
λειτουργία (Pintrich & DeGroot, 1990). 

Σύμφωνα με αρκετά πορίσματα ερευνών (Pressley et al., 1985 ̇ Hacker, Dunlosky, 
Graesser, 1998) η αποτελεσματικότητα της μάθησης μεγιστοποιείται με την άμεση κα-
θοδήγηση μεταγνωστικών στρατηγικών με συνέπεια να προτείνεται ανεπιφύλακτα η 
εφαρμογή τους στη διδασκαλία. Ακόμα, αποδεικνύουν ότι η μεταγνώση ωφελεί τους 
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μαθητές ως προς τη ρύθμιση των μνημονικών τους ικανοτήτων και βοηθά ή υποστηρί-
ζει την εξέλιξή τους σε αυτορρυθμιζόμενα άτομα (Τσιρίκος & Πονήρου, 2010). 

Η μεταγνώση είναι απαραίτητη για την επιτυχή μάθηση επειδή επιτρέπει στους μαθη-
τές να διαχειρίζονται καλύτερα τις γνωστικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, βοηθάει στον 
προσδιορισμό των αδυναμιών τους και, στην πορεία, στη διόρθωση αυτών βάσει της 
κατασκευής νέων γνωστικών δεξιοτήτων. Ο Schraw (1998) αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι σχεδόν ο κάθε μαθητής/άνθρωπος που είναι σε θέση να χρησιμοποιεί κάποια δεξιό-
τητα είναι αυτομάτως ικανός για μεταγνώση, δηλαδή μπορεί να σκεφτεί σχετικά με τον 
τρόπο που εκτελεί τις εργασίες βάσει της συγκεκριμένης ικανότητας/δεξιότητας. 

Αποτελέσματα ερευνών (Cohen, 1998 ̇ Anderson, 2002) δείχνουν ότι οι στρατηγικές 
που σηματοδοτούν την ειδοποιό διαφορά μεταξύ αποτελεσματικών και αναποτελεσμα-
τικών μαθητών, ως προς την μαθησιακή επίδοση, είναι οι μεταγνωστικές στρατηγικές. 
Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο ένας μαθητής γνωρίζει ή έχει επίγνωση των τρό-
πων που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας τόσο καλύτερος 
μαθητής πρόκειται να γίνει. Ο Anderson (2002) αναφέρει ότι τα μεταγνωστικά αποτε-
λέσματα στην κριτική και συγχρόνως υγιή σκέψη-προβληματισμό καθώς και η αξιο-
λόγηση αυτής της σκέψης-προβληματισμού μπορεί να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες 
αλλαγές σχετικά με τον τρόπο μάθησης του εκάστου ανθρώπου. 

Ο Haller και οι συνεργάτες του (1988) συνόψισαν την ουσία της μεταγνώσης περιγρά-
φοντας τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: 1) την επίγνωση (awareness) που αφορά στην 
αναγνώριση εκ μέρους του μαθητή των σιωπηρών και σαφών πληροφοριών του 2) την 
παρακολούθηση (monitoring), η οποία αναφέρεται στην υποβολή ερωτήσεων προς τον 
εαυτό και στην παράφραση με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης, 3) τη ρύθμιση 
(regulating) που σχετίζεται με τη σύγκριση και την αντιπαράθεση των πιθανών λύσεων 
σε ορισμένα ζητήματα επίλυσης προβλημάτων. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
η διαδικασία αυτή του εκπαιδευτικού στη σχολική αίθουσα - όπου διδάσκει τους μα-
θητές του να σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να αναθεωρήσουν την εργασία τους 
- περιλαμβάνει όχι μόνο την επίγνωση των μαθητών για αυτά που γνωρίζουν, αλλά και 
το τι πρέπει να κάνουν όταν αδυνατούν να κατανοήσουν (Borkowski, 1987 ̇ Borkowski 
et. al.,1987 ̇  Pressley et al., 1987 ̇ Torgesen, 1988 ̇ Wong, 1987, 1988 όπως αναφέρεται 
στο Cardelle-Elawar, 1992). 

Σύμφωνα με τον Anderson (2002) η χρήση των μεταγνωστικών στρατηγικών πυροδο-
τεί τη σκέψη ενός ατόμου με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα μάθησης 
καθώς και σε καλύτερες σχολικές επιδόσεις. Τα άτομα θα πρέπει να ρυθμίζουν τις σκέ-
ψεις τους σχετικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν καθώς και να την ρυθμίζουν 
ανάλογα με την κάθε κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Ο μαθητής πρέπει να αναλάβει 
την ευθύνη για να αυξήσει την ικανότητα του σχεδιασμού και της ρύθμισης της μάθη-
σής του. Προφανώς είναι δύσκολο για τους μαθητές να καταστούν αυτό-κατευθυνόμε-
νοι (self-directed) όταν η μάθηση σχεδιάζεται και ελέγχεται από κάποιον άλλον. Ως εκ 
τούτου, οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν να σχεδιάζουν τις μαθησιακές τους δραστη-
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ριότητες συμπεριλαμβανομένων της εκτίμησης των αναγκών του χρόνου, της οργάνω-
σης των υλικών καθώς και των διαδικασιών προγραμματισμού που είναι απαραίτητες 
για να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα. 

Διδασκαλία μεταγνωστικών δεξιοτήτων στο σχολείο και οφέλη στην επίδοση 
των μαθητών 

Οι μεταγνωστικές δεξιότητες δεν υπάρχουν «εν κενώ». Πάρα πολύ συχνά οι μαθητές 
διαθέτουν εκείνες τις γνώσεις και τις στρατηγικές που είναι κατάλληλες για την εκτέ-
λεση μιας εργασίας, αλλά δεν τις χρησιμοποιούν. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει 
αυτό είναι το γεγονός ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν και να επιμένουν στην επίλυση 
ενός δύσκολου έργου. Επίσης, ορισμένες φορές οι μαθητές δεν καταβάλλουν την απαι-
τούμενη προσπάθεια για να φέρουν εις πέρας μια εργασία διότι πιστεύουν ότι η νοητική 
ικανότητα και ιδιαίτερα η έλλειψη αυτής καθιστά επιπλέον όλη την προσπάθεια άχρη-
στη (Schraw, 1998). 

Οι Meichenbaum και Asarnow (1979) όπως και ο Flavell (1988), έχουν προτείνει ότι 
οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αναπτύξουν μια μεταγνωστική προοπτική και να προω-
θήσουν τις μεταγνωστικές εμπειρίες ως μέρος του προγράμματος σπουδών. Δεδομένου 
ότι οι δεξιότητες αυτές διαφοροποιούν με έναν ισχυρό τρόπο τους αποτελεσματικούς 
και αναποτελεσματικούς μαθητές, η ανάπτυξη ενός μεταγνωστικού προσανατολισμού 
θα πρέπει να είναι ένας σημαντικός στόχος σπουδών. Ο Flavell (1988) υποστηρίζει πως 
η πραγματοποίηση του ανωτέρω εγχειρήματος μπορεί να είναι εύκολη και δύσκολη 
συγχρόνως υπόθεση. Σε τούτη την περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες 
παράμετροι όπως η προώθηση αυτών των ενεργειών στα μέτρα του δυνατού και η επι-
λογή αυτών των μεταγνωστικών εμπειριών και γνωστικών διαδικασιών που συνδέονται 
με μια επιτυχημένη λύση. 

Επιπλέον, από την έρευνα στον τομέα της μεταγνώσης έχει αποδειχθεί ότι η εκπαί-
δευση των παιδιών στις μεταγνωστικές δεξιότητες, ακόμη και αν γίνεται για ένα σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να βελτιώσει σε σημαντικό επίπεδο την επίδοσή τους 
στο σχολείο (Nietfeld & Schraw, 2002; Thiede et. al, 2003). Ακόμη, ενθαρρυντικό και 
ελπιδοφόρο στοιχείο αποτελούν ευρήματα μελετών που υποστηρίζουν ότι οι ακαδημα-
ϊκά αδύναμοι μαθητές επωφελούνται από την διδασκαλία των μεταγνωστικών δεξιοτή-
των (White & Frederiksen, 1998). 

Η μεταγνώση ή αλλιώς αναστοχασμός (reflexivity), δηλαδή η κρίσιμη αναθεώρηση 
των διεργασιών του ατόμου, είναι το κέντρο όχι μόνο της στοχαστικής μάθησης, άλλα 
και της κριτικής σκέψης. Σύμφωνα με το παραπάνω η εστίαση του ενδιαφέροντος δεν 
γίνεται στο περιεχόμενο μιας εργασίας, αλλά στις γνωστικές ή συναισθηματικές διερ-
γασίες που συλλειτουργούν με/στο περιεχόμενο. Αυτό θα είναι εφικτό όταν οι μαθητές 
καλούνται να συζητήσουν σχετικά με τον τρόπο που επέλεξαν να αντιμετωπίσουν/επι-
λύσουν κάποια εργασία. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να κληθούν να συζητήσουν τις 
ερευνητικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν για το διάβασμα ή για τη διενέργεια ενός 
έργου. Επίσης, οι μαθητές καλούνται (α) να επιστρέψουν στην εργασία τους (β) να 
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εντοπίσουν ένα σημείο το οποίο περιλαμβάνει μια κρίση τους και (γ) να γράψουν ένα 
σχόλιο για τη στοχαστική διαδικασία που ακολουθήθηκε σε αυτή την περίπτωση. Τέ-
λος, καλούνται να εξετάσουν εκείνους τους τομείς της παραπάνω διαδικασίας τους ο-
ποίους πιθανόν θα ήθελαν να αλλάξουν κάποια άλλη φόρα (Moon, 2008). 

Η προώθηση της μεταγνώσης ξεκινά με την οικοδόμηση της πεποίθησης ή της επίγνω-
σης  στους μαθητές σχετικά με την ύπαρξη της μεταγνώσης ή οποία διαφέρει από τη 
γνώση και συντελεί στην αύξηση της σχολικής-ακαδημαϊκής επιτυχίας. Το επόμενο 
βήμα είναι να διδαχτούν οι μαθητές στρατηγικές και ακόμη πιο σημαντικό να βοηθη-
θούν να αποκτήσουν σαφή γνώση σχετικά με το πότε και που πρέπει να τις χρησιμο-
ποιήσουν. Ένα πάρα πολύ ευέλικτο ρεπερτόριο στρατηγικών μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για τις ρυθμιστικές αποφάσεις που επιτρέπουν στους μαθητές να σχεδιάζουν, να 
παρακολουθούν και να αξιολογούν τη μάθησή τους. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επι-
τευχθούν μέσα από μια ποικιλία διδακτικών πρακτικών (Schraw, 1998). 

Ο Gunstone (1994) τονίζει ότι όλοι οι μαθητές κατέχουν μεταγνωστικές δεξιότητες και 
για αυτόν τον λόγο ένας από τους παιδαγωγικούς στόχους θα πρέπει να είναι η ενί-
σχυση της μεταγνώσης. Υποστηρίζει, επίσης, ότι η ενισχυμένη μεταγνώση αποτελεί 
ένα μαθησιακό αποτέλεσμα από μόνη της καθώς περιέχει μια κριτική επίδραση σχετικά 
με την επίτευξη του περιεχομένου με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ισχυρίζεται 
ότι η κατάλληλη ενίσχυση των μεταγνωστικών ικανοτήτων είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
μόνο με τη βοήθεια μιας ολοκληρωμένης μεταγνωστικής προοπτικής (integrative 
perspective on metacognition) σύμφωνα με την οποία θα αναγνωρίζεται ότι η μεταγνω-
στική εκπαίδευση είναι στενά συνδεδεμένη με το περιεχόμενο και το πλαίσιο που αυτό 
λαμβάνει χώρα. Παρόλα αυτά έχουν γίνει μερικές προσπάθειες να διδαχθούν οι μετα-
γνωστικές δεξιότητες έκτος του περιεχομένου και του πλαισίου στο οποίο πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν, μέσω κάποιων προγραμμάτων που ονομάζονται Δεξιότητες Μελέτης. 
Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι μαθητές θα είναι σε θέση να μετα-
φέρουν αυτές τις δεξιότητες που απέκτησαν μέσω των παραπάνω προγραμμάτων από 
το ένα πλαίσιο σε ένα άλλο. 

Αντί επιλόγου 

Τα καινούργια δεδομένα στον χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας έφεραν στο επίκεντρο 
τον όρο της μεταγνώσης, με ότι αυτός ο όρος συνεπάγεται και συμπεριλαμβάνει. Σκο-
πός των μεταγνωστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εκ-
παιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να συνει-
δητοποιήσουν τις γνωστικές τους λειτουργίες και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους στα πλαίσια όχι μόνο της μάθησης, αλλά του 
ευρύτερου περιβάλλοντος δράσης. 

Η μάθηση από την ίδια της τη φύση απαιτεί μεταγνωστικές δεξιότητες και παρουσιάζει 
πολλές ευκαιρίες στις οποίες τόσο η ανάγκη όσο και η στρατηγική μπορούν να γίνουν 
κατανοητές. Βάζοντας ως στόχο την ανάπτυξη των μεταγνωστικών στρατηγικών δεν 
σημαίνει ότι θα υπάρχει ακόμα ένα επιπλέον θεματικό αντικείμενο, αλλά ένα διαρκώς 
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διευρυνόμενο πρόγραμμα σπουδών. Οι μεταγνωστικές δεξιότητες θα πρέπει να διδά-
σκονται στα πλαίσια των ήδη υπαρχόντων μαθημάτων δεδομένου ότι ασχολούνται με 
τη διαδικασία της μάθησης και όχι με το περιεχόμενό της. 
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«Ο φωτογράφος της ημέρας» 
Παρατηρώντας και καταγράφοντας στάσεις και συμπεριφορές παιδιών προσχο-

λικής ηλικίας κατά τη χρήση φωτογραφικής μηχανής 

Δερματά Κατερίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MA στην Πολιτιστική Διαχείριση, 
dermatakat58@gmail.com  

Νικολαϊδου Ελένη, Φοιτήτρια .Α.Τ.Ε.Ι Προσχολικής Αγωγής, lena150294@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η χρήση φωτογραφικής μηχανής αποτελεί για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας ερέθισμα που βιώνουν καθημερινά, μέσα από την παρατήρηση των 
ενηλίκων να τραβούν φωτογραφίες με κινητά τηλέφωνα και tablet για διάφορες περι-
στάσεις. Παράλληλα, τα παιδιά γίνονται τα ίδια χρήστες του φωτογραφικού μέσου, 
για να αποτυπώσουν ερεθίσματα που τα ενδιαφέρουν, είτε για να πειραματιστούν. Η 
παρούσα εισήγηση εξετάζει στάσεις και συμπεριφορές παιδιών προσχολικής ηλικίας 
κατά τη χρήση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Ειδικότερα, μέσα από την ε-
φαρμογή προγράμματος χρήσης του φωτογραφικού μέσου από παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μιας ομάδας συμπεριφέρονται 
και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι διαστάσεις που εξετάζονται είναι ο ρόλος του 
φωτογράφου και ο ρόλος του φωτογραφιζόμενου, αναδεικνύοντας την αξιοποίηση 
της φωτογραφικής μηχανής ως μέσο για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και την 
ανάγκη για εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση των ΤΠΕ. 

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακή φωτογραφία, αλληλεπιδράσεις, κοινωνική ανάπτυξη, 
προσχολική ηλικία  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι ΤΠΕ στο Νέο Σχολείο 

Το Νέο Σχολείο ορίζει τις ΤΠΕ ως μια από τις οκτώ μαθησιακές περιοχές του προ-
γράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ  τα 
παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, συνεργασίας, επι-
κοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων ενώ παράλληλα οι ΤΠΕ συνδέονται στενά με όλες 
τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Eιδικότερα, οι ΤΠΕ συνδέονται με την 
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς τα νήπια εργάζονται σε ομάδες και συλ-
λέγουν πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τα θέματα που τα ενδιαφέρουν, ανα-
πτύσσουν αυτονομία και δεξιότητες συνεργασίας, μοιράζονται εμπειρίες και αλληλε-
πιδρούν (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να 
μελετήσει τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής ως μέσο που επιδρά στις κοινωνικές 
σχέσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.  
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Τα παιδιά ως χρήστες του φωτογραφικού μέσου 

Η χρήση του φωτογραφικού μέσου ή και του συμμετοχικού βίντεο (Lomax et al., 
2011) από παιδιά, κυρίως σχολικής ηλικίας, έχει αξιοποιηθεί ευρύτατα στο εξωτερικό 
για κοινωνιολογικές μελέτες της παιδικής ηλικίας, οι οποίες επιχειρούν να φωτίσουν 
πτυχές της ζωής των παιδιών μέσα από τη δική τους ματιά. Τέτοιου είδους έρευνες 
αναγνωρίζουν τα παιδιά ως ικανά κοινωνικά υποκείμενα με γνώσεις σχετικά με τον 
κοινωνικό κόσμο (James et al., 1998, Mayall, 2002). Για τις μελέτες αυτές, η φωτο-
γραφία θωρείται ταυτόχρονα «κείμενο» (text) του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά δια-
βάζουν την κοινωνική ζωή αλλά και «συγκείμενο» (context), που εικονογραφεί τα 
τοπία της παιδικής ηλικίας και το οποίo μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την «κανο-
νική» ματιά του ενήλικου ερευνητή (Orellana, 1999). Η έρευνά μας ωστόσο, εστιάζει 
στη χρήση του μέσου από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και όχι στο αντικείμενο της 
φωτογράφισης καθαυτό, παρά μόνο στο βαθμό που το περιεχόμενο της φωτογράφι-
σης είναι ενδεικτικό των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών.  

Το πρόγραμμα « Ο φωτογράφος της ημέρας» 

Η ιδέα  

Η ιδέα για τον σχεδιασμό του προγράμματος δόθηκε, όταν κατά την παρατήρηση του 
ελεύθερου παιχνιδιού διαπιστώθηκε πως κάποια παιδιά, μιμούμενα τους ενήλικες, 
χρησιμοποιούσαν ψεύτικα κινητά τηλέφωνα - παιχνίδια για να “φωτογραφίσουν” 
τους συμμαθητές τους, ενώ πολλές φορές έδειχναν να σκηνοθετούν τις φωτογραφίες. 
Αυτή η αρχική παρατήρηση έδωσε την ιδέα να μελετήσουμε και να καταγράψουμε 
τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όχι απλά παίζοντας το 
φωτογράφο, αλλά αναλαμβάνοντας το ρόλο του “φωτογράφου της ημέρας”. 

Μεθοδολογία - Εφαρμογή του προγράμματος 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε τάξη νηπίων δεύτερης ηλικίας του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού ΟΑΕΔ Μοσχάτου από τους δυο ερευνητές. Η τάξη είχε 20 μαθητές προσχο-
λικής ηλικίας, 4 – 4,5 χρονών, αγόρια και κορίτσια μέσης κοινωνικοοικονομικής κα-
τάστασης. Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε δυο παράλληλες 
φάσεις: Α. Χρήση της φωτογραφικής μηχανής από τα παιδιά και Β. Παρατηρώντας 
και καταγράφοντας στάσεις και συμπεριφορές των παιδιών. 

Α. Χρήση της φωτογραφικής μηχανής από τα παιδιά 

1.Εξοικείωση των παιδιών με την χρήση της φωτογραφικής μηχανής: οι ερευνητές 
εξήγησαν στα παιδιά τους βασικούς κανόνες χρήσης και λειτουργίας της ψηφιακής 
φωτογραφικής μηχανής. Καθώς τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τη χρήση του μέσου 
από ανάλογα προγράμματα στο παρελθόν, το στάδιο αυτό ολοκληρώθηκε σύντομα. 
Κατά τη διεξαγωγή του δεύτερου μέρους ορισμένα παιδιά ζήτησαν να εξηγήσουμε 
σχετικά θέματα ξανά (π.χ. χρήση του zoom κ.α.). 
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2. Η χρήση της μηχανής από τα παιδιά: το στάδιο αυτό ήταν καθοριστικό για τη συλ-
λογή υλικού από τους ερευνητές. Μεθοδολογικά, κάθε παιδί χρησιμοποίησε τη φωτο-
γραφική μηχανή για μια ημέρα, διαδοχικά. Ο “φωτογράφος της ημέρας” είχε στη διά-
θεσή του τη φωτογραφική μηχανή απ΄ τις 9 έως τις 11, όσες φορές το επιθυμούσε, 
συνεχόμενα ή τμηματικά. Μπορούσε να φωτογραφίσει ό,τι ήθελε, κατά τις οργανω-
μένες δράσεις ή στο ελεύθερο παιχνίδι, αποκλειστικά στο χώρο της τάξης. Εάν το ε-
πιθυμούσε μπορούσε να αφήσει τη φωτογραφική μηχανή σε συγκεκριμένο σημείο και 
να την ξαναχρησιμοποιήσει αργότερα. Οι φωτογραφίες που έβγαζε κάθε παιδί συγκε-
ντρώνονταν καθημερινά σε φάκελο με το όνομά του στον υπολογιστή.  

Β. Παρατηρώντας και καταγράφοντας στάσεις και συμπεριφορές παιδιών  

Κατά την μελέτη της συμπεριφοράς των παιδιών προς τα άλλα παιδιά ένα πλήθος λε-
πτομερειών μπορούν να καταγραφούν, όπως ο τρόπος προσέγγισης, η σωματική στά-
ση, οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις, η συχνότητα και η διάρκεια κ.α. (Cohen et al., 
1995). Η συλλογή στοιχείων έγινε με συμμετοχική παρατήρηση. Πρακτικά, ενώ τα 
παιδιά χρησιμοποιούσαν την φωτογραφική μηχανή, οι ερευνητές παρατηρούσαν και 
κατέγραφαν τις συμπεριφορές τους. Για την καλύτερη καταγραφή διαμορφώθηκε α-
πλό πρωτόκολλο παρατήρησης, όπου ο πρώτος ερευνητής υλοποιούσε το ημερήσιο 
παιδαγωγικό πρόγραμμα με την ομάδα, ενώ παράλληλα ο δεύτερος ερευνητής κατέ-
γραφε τις αλληλεπιδράσεις και τις συμπεριφορές του φωτογράφου και της ομάδας. Οι 
παρατηρήσεις της συμπεριφοράς των παιδιών, όπως καταγράφηκαν στα πρωτόκολλα 
παρατήρησης, διακρίθηκαν σε δυο κατηγορίες: α) τα παιδιά ως χρήστες του φωτο-
γραφικού μέσου και β) τα παιδιά ως θέμα της φωτογραφικής αποτύπωσης και οι αντι-
δράσεις τους.  

Αποτελέσματα των παρατηρήσεων - Τα παιδιά ως χρήστες του φωτογραφικού μέσου 

Η δυνατότητα χρήσης του φωτογραφικού φακού ανέδειξε ποικίλους ρόλους και συ-
μπεριφορές για τα παιδιά φωτογράφους. Χαρακτηριστικές συμπεριφορές που αποτυ-
πώθηκαν ήταν: 

• Ο «μοναχικός» φωτογράφος: ο φωτογράφος κινείται στον χώρο της τάξης και φω-
τογραφίζει πρόσωπα και αντικείμενα, χωρίς να έχει ιδιαίτερες λεκτικές αλληλεπι-
δράσεις με την υπόλοιπη ομάδα συνομήλικων, ενώ συχνά σταματάει τη φωτογρά-
φηση για να δει το αποτέλεσμα των προσπαθειών του. Η δράση του περιγράφεται 
ως μοναχική, γιατί το κεντρικό μέλημα του φωτογράφου είναι η φωτογραφική α-
ποτύπωση των θεμάτων που επέλεξε και η παρατήρηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών του περισσότερο, παρά η επικοινωνία με τους άλλους. Συχνά δε, α-
ντικείμενο της φωτογράφισης του είναι οι άλλοι, τους οποίους φωτογραφίζει από 
μακριά ως παρατηρητής (εικ.1α). 
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Εικόνες 1: φωτογράφιση από απόσταση 

• Ο «κοινωνικός» φωτογράφος: ο φωτογράφος φωτογραφίζει τα θέματά του, αντι-
κείμενα ή πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρά έντονα με την ομάδα, κυρίως 
λεκτικά. Ο «κοινωνικός» φωτογράφος μιλάει συνεχώς στους φίλους του ενώ φω-
τογραφίζει, ρωτάει ή ειδοποιεί για να φωτογραφίσει, γελάει, συνομιλεί, δείχνει το 
αποτέλεσμα της δράσης του στους άλλους ή μπορεί να επηρεάζεται από τις προ-
τάσεις της ομάδας για να φωτογραφίσει το επόμενο θέμα του (εικ.2α). Επίσης, σε 
μικρότερη κλίμακα παρατηρήθηκε πως ο φωτογράφος προσκαλούσε εκ των προ-
τέρων κάποιον φίλο του να του δείξει τι θα φωτογραφίσει («Έλα, να σου δείξω τι 
θα βγάλω»), δείχνοντας την πρόθεσή του να επικοινωνήσει την δράση του με τους 
άλλους. 

         

Εικόνα 2α και 2β: ο «κοινωνικός» και ο «σκηνοθέτης» φωτογράφος  

• Ο φωτογράφος «σκηνοθέτης»: ως «μοναχικός» φωτογράφος, ο «σκηνοθέτης» δεν 
αποτυπώνει με τον φωτογραφικό φακό του τα αντικείμενα του χώρου όπως είναι 
συνήθως ή όπως τα αντίκρισε την στιγμή που επέλεξε να φωτογραφίσει, αλλά ε-
μπρόθετα αφαιρεί, προσθέτει, μετακινεί στοιχεία της σύνθεσής του για να δη-
μιουργήσει μια νέα προσωπική σύνθεση και να την αποτυπώσει (εικ.2β). Συχνά, η 
δράση αυτή της σκηνοθεσίας γίνεται σταδιακά και εξελίσσεται, ακολουθώντας το 
παρακάτω σχήμα: δημιουργία σύνθεσης → φωτογραφική αποτύπωση → αναδη-
μιουργία σύνθεσης (πρόσθεση, αφαίρεση, μετακίνηση) → νέα φωτογραφική αποτύ-
πωση → αναδημιουργία σύνθεσης κ.τ.λ., σε μια δράση που μπορεί να αποδοθεί με 
τρεις ή και περισσότερες διαδοχικές φωτογραφίες. Ως «κοινωνικός» φωτογράφος, 
ο «σκηνοθέτης» επικοινωνεί με την ομάδα που επιθυμεί να φωτογραφίσει και πα-
ρέχει οδηγίες στους συμμετέχοντες συνομηλίκους. Οι λεκτικές αυτές αλληλεπι-
δράσεις δεν παραμένουν μόνο σε επίπεδο προτροπής («Κοιτάξτε με!», «Χαμογε-
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λάστε!») αλλά ταυτόχρονα αφορούν στον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται τα παι-
διά μέσα στη σύνθεση («Εσύ έλα εδώ, κάτσε κάτω, μπες δίπλα στον Κώστα» κ.α.). 
Ο «σκηνοθέτης» διαμορφώνει ενεργά τη σύνθεση των προσώπων που αποτυπώνει 
και δεν παραμένει μόνο στο τυχαίο και αυθόρμητο συμβάν που βρίσκεται μπροστά 
στο φακό του.  

• Ο «φωτογράφος-αναλυτής»: στην περίπτωση αυτή κατατάσσουμε τον «κοινωνι-
κό» φωτογράφο, ο οποίος μετά την λήψη σταματάει τη φωτογράφιση για να δείξει 
στην ομάδα το αποτέλεσμα ενώ παράλληλα εξηγεί τι απεικονίζεται. Σε αυτή την 
κατηγορία, κυρίαρχο μοτίβο συμπεριφοράς ήταν η δυαδική σχέση φωτογράφου-
συνομιλητή, όπου για αρκετή ώρα ο φωτογράφος με κάποιον φίλο του φωτογραφί-
ζουν και παρατηρούν τις φωτογραφίες, συζητούν για αυτές, γελούν ή πειραματίζο-
νται από κοινού με πολύ χαρακτηριστική την διάθεση για συζήτηση σχετικά με το 
θέμα των φωτογραφιών. Σε μικρότερο βαθμό, ο «φωτογράφος – αναλυτής» επιχει-
ρούσε να μιλήσει για τις προσπάθειές του με τον ερευνητή, δείχνοντας και εξηγώ-
ντας το υλικό του. 

• Ο φωτογράφος ως «θέμα της φωτογράφισης»: σε λιγότερες περιπτώσεις, ο φωτο-
γράφος χρησιμοποίησε την μηχανή, ποζάροντας ο ίδιος, μόνος ή μαζί με τους φί-
λους του (selfie), μιμούμενος χαρακτηριστικές πρακτικές και συμπεριφορές των 
ενηλίκων σήμερα. 

Αποτελέσματα των παρατηρήσεων - Τα παιδιά θέμα της φωτογραφικής αποτύπωσης 

Τα παιδιά ως θέμα της φωτογραφικής αποτύπωσης εκδήλωσαν μια ποικιλία αντιδρά-
σεων, που έδωσαν ερέθισμα για προβληματισμό. Κυρίαρχες αντιδράσεις των παιδιών 
ήταν: 

• Συναίνεση: μεγάλο μέρος των παιδιών δέχονταν ευχάριστα να αποτελέσουν αντι-
κείμενο της φωτογράφισης. Η συναίνεση εκφραζόταν στην πράξη, με τα παιδιά να 
ποζάρουν χαμογελώντας στο φακό όταν ο φωτογράφος τα πλησίαζε, είτε, συναι-
νούσαν πρώτα λεκτικά, στις περιπτώσεις που ο φωτογράφος ζητούσε την άδεια 
του άλλου παιδιού για να φωτογραφίσει τον ίδιο ή κάποιο στοιχείο της εμφάνισης 
ή του παιχνιδιού του («Να τραβήξω τα παπούτσια σου;»). Εξίσου συχνά παιδιά της 
ομάδας πλησίαζαν πρώτα το φωτογράφο, προσκαλώντας τον να τα φωτογραφίσει.  

• Ουδέτερη αντίδραση: ένα μικρό μέρος των παιδιών έδειχνε να μην επηρεάζεται 
από την παρουσία του φωτογράφου, αλλά συνέχιζε τη δραστηριότητα του ακόμα 
και όταν ο φωτογράφος επιχειρούσε να τα φωτογραφίσει. Η παρουσία του φωτο-
γράφου φαίνεται πως επηρέαζε όλο και λιγότερο κάθε μέρα, καθώς η ομάδα συνή-
θιζε στην ενεργή παρουσία του στο χώρο. 

• Άρνηση: ένα σημαντικό θέμα που αναδείχτηκε από τον πειραματισμό με την χρή-
ση της φωτογραφικής μηχανής είναι η ελεύθερη βούληση των προσώπων να απο-
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τελέσουν - ή να αρνηθούν να είναι- αντικείμενο της φωτογράφισης. Σε καταστά-
σεις πειραματισμού, όπως οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν, το θέμα αυτό προέ-
κυψε όταν κάποια παιδιά αντέδρασαν στην πρόθεση του φωτογράφου να τα φωτο-
γραφίσει και ζήτησαν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού για να επιλυθεί το θέμα. Αυτή 
η αντίδραση οδήγησε στην συζήτηση σχετικά με το δικαίωμα κάθε προσώπου να 
θέλει ή όχι να αποτυπωθεί στο φακό και την ανάγκη συναίνεσης των προσώπων 
για τη λήψη φωτογραφιών, ειδικά σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία.  

• Χιούμορ: η παρουσία του φωτογραφικού φακού έδωσε σε μεγάλο βαθμό το ερέθι-
σμα στην ομάδα να εκφραστεί κάνοντας αστείες γκριμάτσες, προσκαλώντας τον 
φωτογράφο να τις αποτυπώσει και στη συνέχεια να τις δείξει στην ομάδα. Οι α-
στείες γκριμάτσες ήταν μια καθημερινή αντίδραση των παιδιών που, είτε αυθόρ-
μητα πόζαραν όταν ο φωτογράφος τους προέτρεπε να τον κοιτάζουν, είτε τις δη-
μιουργούσαν τα παιδιά ζητώντας από τον φωτογράφο να τις αποθανατίσει. Οι α-
στείες γκριμάτσες έδωσαν το έναυσμα για εικαστικές παρεμβάσεις στις φωτογρα-
φίες, συνδυάζοντας τις δυο τέχνες της φωτογραφίας, και των εικαστικών. 

• Πρόκληση: μια ιδιαίτερη μορφή πρόκλησης ωστόσο ήταν η πρόσκληση προς το 
φωτογράφο να φωτογραφίσει επίμαχα σημεία του σώματος, γυρνώντας την πλάτη 
τους σε αυτόν. Η αντίδραση αυτή, αν και για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας απο-
τέλεσε ένα παιχνίδι που προκάλεσε κυρίως το γέλιο - όπως προκαλεί η χρήση «ά-
σχημων» λέξεων από τα παιδιά αυτής της ηλικίας- οδήγησε στην παρέμβαση των 
ερευνητών και στην ανάγκη να συζητηθεί το θέμα της αποτύπωσης του σώματος 
φωτογραφικά, τα όρια του φωτογράφου και τα αποτελέσματα /απαγορεύσεις της 
χρήσης τέτοιου είδους φωτογραφιών. 

Περιορισμοί της έρευνας 

Το πρόγραμμα διεξήχθη σε χώρο προσχολική αγωγής, κατά τη διάρκεια του ημερή-
σιου προγράμματος. Αυτή η συνθήκη περιόρισε τη λήψη φωτογραφιών, αφού η ελευ-
θερία που είχαν τα παιδιά περιορίστηκε από τον βαθμό της αυτονομίας τους, το χώρο 
και την ώρα που είχαν την κάμερα. Άλλωστε, ό,τι βλέπουμε και δείχνουμε στους άλ-
λους από τον κοινωνικό μας χώρο μορφοποιείται από την κοινωνική μας θέση, τις 
συνακόλουθες ελευθερίες και περιορισμούς, ενώ για τα παιδιά αυτό περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους περιορισμούς (Hill, 1984 και Caufield, 1997 στο Lomax, H., et al., 
2011). 

Επίσης, η καταγραφή αποτυπώθηκε με τη χρήση απλού πρωτοκόλλου παρατήρησης. 
Η περιορισμένη δυνατότητα αξιοποίησης ψηφιακού μέσου - για λόγους δεοντολογίας 
και πρακτικών ζητημάτων (ενυπόγραφη άδεια βιντεοσκόπησης κ.τ.λ.) - για την καλύ-
τερη καταγραφή και μελέτη των συμπεριφορών των παιδιών, πιθανώς να στέρησε 
από την έρευνα την αποτύπωση κάποιων λεπτών ή και περιορισμένης κλίμακας αλ-
ληλεπιδράσεων που διέφυγαν από το γυμνό μάτι του παρατηρητή. 
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Συμπεράσματα 

Η φωτογραφική αποτύπωση - ως ενέργεια, πειραματισμός, τεκμηρίωση και παρουσί-
αση δράσεων - αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τόσο των σύγχρονων παιδαγωγικών 
προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και κομμάτι της κα-
θημερινότητας των παιδιών του σήμερα. Η παρούσα εισήγηση επιχείρησε να κατα-
γράψει τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών μια σχολικής τάξης κατά τη χρήση του φω-
τογραφικού μέσου. Ως φωτογράφοι, με κριτήριο την λειτουργία σε ομάδα, τα παιδιά 
εμφάνισαν στάσεις και συμπεριφορές. που κινήθηκαν σε επίπεδο αποκλειστικά ατο-
μικής δράσης, δυαδικής δράσης ή δράσης σε μεγαλύτερες ομάδες. Με κριτήριο το 
είδος της αλληλεπίδρασης, οι φωτογράφοι λειτούργησαν σε μεγάλο βαθμό ως σκηνο-
θέτες και ως αναλυτές, αναλαμβάνοντας κυρίαρχο ρόλο στην αλληλεπίδραση, ενώ 
συχνά και η ομάδα ή κάποια μέλη της αναλάμβαναν την πρωτοβουλία να προσκαλέ-
σουν τον φωτογράφο να φωτογραφίσει ένα θέμα. Ως θέμα της φωτογραφικής αποτύ-
πωσης, καταγράφηκαν συμπεριφορές που κυμάνθηκαν από την ουδετερότητα και την 
άρνηση, ως τη συναίνεση, το χιούμορ και την πρόκληση. Οι παρατηρήσεις αυτές α-
ναδεικνύουν την ανάγκη ουσιαστικής οπτικοακουστικής εκπαίδευσης από μικρή ηλι-
κία και την ανάδειξη θεμάτων δεοντολογίας σχετικά με την χρήση του μέσου από τα 
παιδιά αλλά και για την φωτογράφιση παιδιών μεταξύ τους. 

Η εκπαιδευτική αυτή παρατήρηση, με τους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν, θα 
μπορούσε να επεκταθεί στη μελέτη του ευρύτερου πεδίου των σχέσεων των μελών 
της ομάδας συνδυάζοντας την καταγραφή των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών της 
ομάδας με το δίκτυο αλληλεπιδράσεων που προέκυψαν κατά τη χρήση της φωτογρα-
φικής μηχανής καθώς και τις ιδέες των παιδιών σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις, 
όπως τις αποτύπωσαν στις φωτογραφίες του, μέσω συνεντεύξεων με τις εικόνες τους 
(photo elicitation). Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να απαντήσει μερικώς σε ερωτήματα 
σχετικά για τον βαθμό στον οποίο επιδρά το μέσο στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών 
σχέσεων, την διεύρυνση των ήδη υπαρχουσών σχέσεων ή και τον βαθμό απόσπα-
σης/απομόνωσης των παιδιών από την κοινωνική ζωή της τάξης.  
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Οδυσσέας και Καλυψώ, Ε 165-310: Σενάριο διδασκαλίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. 
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Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο «Οδυσσέας και Καλυψώ» αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας 
κατά την οποία οι μαθητές με συνεργατική μέθοδο, διαθεματική προσέγγιση και χρή-
ση των Τ.Π.Ε. θα επιχειρηθεί να αναγνώσουν δημιουργικά το περιεχόμενο της διδα-
κτικής ενότητας. Κύριοι στόχοι, πέρα από τους αυστηρά γνωστικούς, είναι η καλ-
λιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών όπως η συνεργασία και η αξιοποίηση ποικίλων 
σημειωτικών πόρων, η καλλιέργεια του κοινωνικού και ψηφιακού γραμματισμού μέ-
σω της συνεξέτασης του κειμένου αναφοράς (σχολικό εγχειρίδιο) και υποστηρικτι-
κών πηγών (κείμενα, έργα τέχνης, τραγούδια κτλ.) και η ένταξη των Τ.Π.Ε. στη μα-
θησιακή διαδικασία ως περιβαλλόντων πρακτικής γραμματισμού. Είναι δομημένο 
στη λογική της αξιοποίησης του σχολικού εγχειριδίου παράλληλα με την ενσωμάτω-
ση πόρων της φιλολογικής ζώνης και της σχολικής ζωής, ρίχνοντας φως στις ενδιά-
μεσες γέφυρες που ενώνουν την εποχή μας με την εποχή του κειμένου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ομήρου Οδύσσεια, συνεργατική μάθηση με υποστήριξη Η/Υ 

Εισαγωγή – ταυτότητα σεναρίου 

Στόχοι του σεναρίου 

➢ Γνώσεις για τον κόσμο (αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής): οι μαθητές 
επιδιώκεται να επισημάνουν το επίκαιρο νόημα κεφαλαιώδους σημασίας θεμάτων 
της Οδύσσειας όπως: ο νόστος, ο οίκος, ο ανθρωπομορφισμός των θεών, η ευθύνη 
του ανθρώπου για τις πράξεις του, η ελευθερία του ανθρώπου, ο ανθρωποκεντρι-
σμός (εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και τις ικανότητές του και η κατάφαση στην 
ανθρώπινη ζωή). 

➢ Γνώσεις για τη γλώσσα : οι μαθητές επιδιώκεται να μυηθούν στη διερεύνηση του 
τρόπου με τον οποίο οργανώνεται το κείμενο και να προχωρήσουν στην ερμηνεία 
του, να δημιουργήσουν πολυτροπικά και πολυμεσικά κείμενα που «συνομιλούν» 
με το πρωτότυπο, να γνωρίσουν το δυναμικό χαρακτήρα της γραφής μέσω των 
τεχνικών συνεργατικής παραγωγής γραπτού λόγου και να ασκηθούν στην ανά-
πτυξη αναγνωστικών στρατηγικών και διερευνητικών δεξιοτήτων καθώς ανασυν-
θέτουν το ομηρικό κείμενο συνδυαστικά με άλλες πηγές. 

➢ Γλώσσα και Γραμματισμοί : α) κλασικός-σχολικός γραμματισμός : οι μαθητές 
επιδιώκεται να γνωρίσουν τον Οδυσσέα για πρώτη φορά εκ του σύνεγγυς και τον 
βίο του στην Ωγυγία, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση για τα προβλήματα και τις 
περιπέτειες του ήρωα, επισημαίνοντας τις ιδιαίτερες σωματικές και πνευματικές 
του ικανότητες ως καταλυτικά στοιχεία της επιτυχίας του και ως στοιχεία που τον 
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καθιστούν μοναδικό, να αξιολογήσουν τις αντιδράσεις του στην απόφαση της 
Καλυψώς «να τον κατευοδώσει» και στην πρότασή της να του χαρίσει αθανασία, 
να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά της Καλυψώς και κυρίως τη μεταβολή στη 
στάση της σε σχέση με την προηγούμενη ενότητα, να γνωρίσουν την Καλυψώ και 
να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς το να συνειδητοποιήσουν τη σημασία που έχουν 
οι γυναικείες μορφές που συναντά ο Οδυσσέας στον δρόμο προς την Ιθάκη και 
την Πηνελόπη, να επισημάνουν τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται έμμεσα η 
Πηνελόπη και πώς ενθαρρύνεται ο αναγνώστης να συσχετίσει το ανδρόγυνο, β) 
κοινωνικός και ψηφιακός/νέος γραμματισμός: οι μαθητές επιδιώκεται να εξοι-
κειωθούν με τεχνικές ασύγχρονης, τεχνολογικά διαμεσολαβημένης, επικοινωνίας, 
να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας εργασίας, να ανα-
πτύξουν δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, να δουλέ-
ψουν με ψηφιακά εργαλεία του Ιστού 2.0 τα οποία φέρνουν αλλαγές στη διαδικα-
σία σύνθεσης, παραγωγής και δημοσίευσης κειμένου, όπως τη ρευστότητα του 
κειμένου και υλικό ανοικτό σε πολλαπλές αναγνώσεις και σχολιασμό, να εξοι-
κειωθούν με τους όρους της νέας κειμενικότητας μέσω της χρήσης του διαδικτύου 
και τη δημιουργία υπερκειμένων και πολυτροπικών κειμένων. 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης προβάλλουν το ρόλο της κοινωνικής διά-
δρασης στην κατασκευή της γνώσης (Dewey, 1933; Kaffai & Resnick 1996). Ειδικό-
τερα, κατά τον Vygotsky (1978) κοινωνική αλληλεπίδραση και γνωστική ανάπτυξη 
συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Στις θεωρίες αυτές βασίζεται η μάθηση μέσω συ-
νεργασίας (collaborative learning), η οποία προάγει την οικοδόμηση συνεργατικής 
γνώσης. Με τη συνεργατική μαθησιακή στρατηγική TPS (Think-Pair-Share) οι μαθη-
τές προβληματίζονται με αφορμή ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα τρία διαδοχικά βή-
ματα Σκέψου-Μοιράσου-Συνεργάσου, δίνοντας ώθηση και στην ατομική συμμετοχή 
και συνεισφορά. Η στρατηγική αυτή προωθεί την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία 
οι οποίες παίζουν αδιαμφισβήτητο ρόλο στην κατάκτηση, οργάνωση και διατήρηση 
του μορφωτικού αγαθού (Pimm, 1987). Καθώς μοιράζονται τις ιδέες τους και δια-
πραγματεύονται τα νοήματα, γίνονται ενεργοί συμμέτοχοι της μαθησιακής διαδικασί-
ας και δεν βασίζονται αποκλειστικά στην αυθεντία του δασκάλου (Cobb et al, 1991). 
H συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστές (CSCL) χρησιμοποιεί σύγ-
χρονα και ασύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν την ομαδική ερ-
γασία, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την κατασκευή και το διαμοιρασμό της 
γνώσης, μεταβάλλοντας τους όρους της μαθησιακής διαδικασίας (Stahl, 2004). Το 
wiki ως ανοικτό περιβάλλον γραφής δημιουργεί συνθήκες εικονικής κοινότητας, εξα-
σφαλίζει αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, συμβάλλει στη συμμετοχική παραγω-
γή ιδεών και τη συνεργατική παραγωγή λόγου (Bruns & Humphreys, 2007 όπ. αναφ. 
Νέζη, 2010) και φέρνει σε επαφή τους  μαθητές με τους όρους της νέας κειμενικότη-
τας. 
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Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Ο σχεδιασμός του προτεινόμενου σεναρίου συνάδει με τα προτεινόμενα στο 
Δ.Ε.Π.Π.Σ της αρχαίας ελληνικής γραμματείας βάσει του οποίου κύριος σκοπός του 
μαθήματος είναι ανθρωπογνωστικός και αρχαιογνωστικός. Ειδικότερα, οι μαθητές 
επιδιώκεται να εκτιµήσουν το έπος ως λογοτεχνικό κείµενο στο οποίο αποτυπώνεται 
ένας ολόκληρος κόσµος και αναδεικνύεται κυρίως η ανθρωποκεντρική διάσταση του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Επιδιώκεται η ενίσχυση του σεβασμού στον άνθρω-
πο, η προβολή θετικών αξιών και μοντέλων συμπεριφοράς, ο στοχασμός πάνω σε 
διαχρονικές αξίες οι οποίες συνετέλεσαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του δυτικού 
πολιτισμού (Γιάννου, 2010). Δίνεται έμφαση στη διαθεματικότητα καθώς ο ανθρω-
ποκεντρικός χαρακτήρας της Οδύσσειας ερευνάται µε κειµενικά στοιχεία από την 
Οδύσσεια, από τον κλασικό πολιτισμό και από νεότερα κείµενα µε αξιοποίηση πλη-
ροφοριών από το διαδίκτυο και άλλους τομείς της τέχνης και της επιστήμης (Λογοτε-
χνία, Ιστορία, Μουσική, Ζωγραφική). 

Τ.Π.Ε και προστιθέμενη παιδαγωγική αξία 

Συνεπής στις απαιτήσεις της εποχής η παρούσα πρόταση διδασκαλίας φιλοδοξεί να 
ανταποκριθεί στην πρόκληση της παιδαγωγικής αξιοποίησης της εκπαιδευτικής τε-
χνολογίας στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Μετατοπίζεται το κέντρο βάρους από 
τις κειμενοκεντρικές και αρχαιογνωστικές μεθόδους διδασκαλίας στη χρήση των νέ-
ων τεχνολογιών, ως ένα περιβάλλον εργασίας και επικοινωνίας που συμβάλλει σε μια 
καινούρια προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου με όρους που ανταποκρίνονται 
στη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου και στη νέα κειμενι-
κότητα που διαμορφώνει ο κόσμος του διαδικτύου. Με τη χρήση του wiki δίνεται έμ-
φαση στη συνεργασία, στον πειραματισμό κατά το γράψιμο και στις αυθεντικές επι-
κοινωνιακές περιστάσεις που δημιουργεί για τους μαθητές. Το κείμενο αναγιγνώσκε-
ται και αναμορφώνεται κατά ποικίλους τρόπους, χάνει τη στατικότητα και την ευθύ-
γραμμη ροή του και αποκτά πολυσημία. Οι μαθητές κάνουν χρήση ποικίλων σημειω-
τικών πόρων και κάθε παραγόμενο είναι στη διάθεση της ολομέλειας της τάξης για 
συζήτηση και ανατροφοδότηση, παρέχοντας έτσι ένα ακόμη μαθησιακό κίνητρο.  Η 
μαθησιακή διαδικασία επεκτείνεται και μεταφέρεται και εκτός φυσικής σχολικής τά-
ξης, στον εικονική κοινότητα του wiki συντείνοντας και στη δημιουργική σύνδεση 
αρχαίου και σύγχρονου κόσμου.  

Κατανομή του χρόνου – εξέλιξη και μεθοδολογία της  διδασκαλίας 

1η διδακτικό δίωρο: (σχολική αίθουσα) Διδακτική αφόρμηση και σύνδεση με τα 
προηγούμενα: «Πώς αντέδρασε η Καλυψώ όταν την επισκέφθηκε ο Ερμής και της 
ανακοίνωσε την απόφαση του Δία;». Ο εκπαιδευτικός επαινεί τις καλές και εύστοχες 
απαντήσεις, για να υπάρχει κίνητρο, χωρίς να αποθαρρύνει τις λιγότερο εύστοχες. 
Στη συνέχεια κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών για το τι θα ακολουθήσει και με 
μετωπική διδασκαλία ενημερώνει αδρομερώς τους μαθητές για το περιεχόμενο της 
νέας ενότητας. Οι διδακτικοί στόχοι, σαφείς και ξεκάθαροι, αναγράφονται από τον 
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διδάσκοντα στον πίνακα. Ακολούθως, ενημερώνει την τάξη ότι θα ακολουθήσει αλ-
λαγή στον τρόπο διδασκαλίας από μετωπική σε συνεργασία σε δυάδες και κατόπιν σε 
μεγαλύτερες ομάδες.  

Παρουσίαση νέας ενότητας: Ο καθηγητής κρατά το ρόλο του αφηγητή, για να συντο-
νίζει τους άλλους – με την προϋπόθεση ότι στους μαθητές, τουλάχιστον, που θα συμ-
μετέχουν στην ανάγνωση θα έχει ανατεθεί σχετική προετοιμασία. Ακολουθούν οι 
πρώτες εντυπώσεις των μαθητών, ενώ φροντίδα του εκπαιδευτικού είναι να τους 
βοηθήσει εξαρχής να συλλάβουν τα καίρια σημεία (σ' αυτό βοηθούν τα κύρια θέματα 
που τίθενται στην αρχή της ενότητας και οι πλαγιότιτλοι) και τα βασικά σημεία της 
δομής της ενότητας.  

Μελέτη-επεξεργασία κειμένου: Εφόσον οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με το κείμενο 
στα μαθήματα που έχουν προηγηθεί, η μελέτη – επεξεργασία του κειμένου μπορεί να 
γίνει και με την τάξη χωρισμένη σε δυάδες. Εφαρμόζεται η μαθησιακή στρατηγική 
(TPS, Think-Pair-Share Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου), η οποία περιλαμβάνει αρ-
χικά ατομικό στοχασμό (Think), μικρή συζήτηση ανά ζεύγη (Pair) και τέλος συνει-
σφορά ιδεών (Share). Ο εκπαιδευτικός διανέμει ένα θέμα προς διερεύνηση-ερώτημα 
σε κάθε ζεύγος μαθητών/ανά θρανίο. Δίνεται συγκεκριμένος χρόνος στους μαθητές 
να σκεφτούν ατομικά μια κατάλληλη απάντηση. Ακολουθεί μικρή συζήτηση, συνερ-
γασία ανά ζεύγη, στοχασμός και ανταλλαγή απόψεων. Συχνά αναθεωρούνται οι ατο-
μικές απόψεις και διαρθρώνονται κοινές που εκφράζουν το ζευγάρι. Οι μαθητές τις 
καταγράφουν ή κρατούν σημειώσεις πάνω σε αυτές. Στο τέλος παρουσιάζονται οι ι-
δέες από κάθε ζευγάρι, η συζήτηση συνεχίζεται στην ολομέλεια και γίνεται επισκό-
πηση βασικών εννοιών και συμπερασμάτων. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συμπε-
ριλαμβάνονται οι ποιοτικές απαντήσεις από τους μαθητές, η παροχή κινήτρου για 
συμμετοχή χωρίς την πίεση για απάντηση μπροστά στην ολομέλεια, η έκφραση προ-
σωπικών απόψεων και η συνεργασία-αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές. 

3η διδακτική ώρα: στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Οι μαθητές εργάζο-
νται σε ομάδες, ανομοιογενείς ως προς την επίδοση, που έχει συνθέσει ο εκπαιδευτι-
κός φροντίζοντας ένας τουλάχιστον μαθητής από κάθε ομάδα να είναι εξοικειωμένος 
με τη χρήση Η/Υ. Κάθε ομάδα αποφασίζει και κατανέμει ρόλους στα μέλη της (π.χ. 
γραμματέας, χειριστής Η/Υ, κ.λπ.). Συνδέονται στο wiki του μαθήματος και ακολου-
θούν τις οδηγίες που θα βρουν στα αναρτημένα φύλλα εργασίας (διαφορετικά για κά-
θε ομάδα). Επίσης, βρίσκουν αναρτημένο πρόσθετο υλικό, συνδέσμους για πηγές από 
άλλους τομείς της επιστήμης και της ζωής (μουσική, λογοτεχνία, ζωγραφική) και κα-
λούνται να δημιουργήσουν το παραγόμενο της κάθε ομάδας συνεργατικά στο περι-
βάλλον του wiki. Η συνεργασία των μαθητών και το παραγόμενο ολοκληρώνεται ε-
κτός σχολικής τάξης, όπου οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν ασύγχρονα και μπο-
ρούν να παρακολουθούν τη συνεισφορά και τις αλλαγές που έχει κάνει το κάθε μέλος 
της ομάδας. Στο τελευταίο βήμα κάθε φύλλου εργασίας που είναι  κοινό για όλες τις 
ομάδες ζητείται από τους μαθητές να επισκεφθούν το χώρο εργασίας μιας άλλης ομά-
δας στο  wiki, να μελετήσουν την εργασία τους και να αφήσουν ένα σχόλιο στο χώρο 
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συζήτησης για το αν, κατά τη γνώμη τους, η ομάδα ανταποκρίθηκε με επιτυχία στα 
ζητούμενα και ποιο σημείο της εργασίας των συμμαθητών τους ξεχωρίζει για την 
πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητά του. Το βήμα αυτό ενισχύει την αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στους μαθητές, αυξάνει τη δημιουργική εμπλοκή με το γνωστικό αντικείμε-
νο και αποτελεί τη βάση για τη διαδικασία της ανατροφοδότησης που θα ακολουθή-
σει στη συνέχεια  στην ολομέλεια της τάξης.  

4η διδακτική ώρα: Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα κάθε ομάδα παρουσιάζει το 
παραγόμενό της στην ολομέλεια  καθώς και τα σχόλια που δέχθηκε από τους συμμα-
θητές της. Ακολουθεί συζήτηση, ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό, επισκόπηση 
βασικών σημείων, αναστοχασμός που οδηγούν στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιο-
τήτων των μαθητών.  

Ο ρόλος του διδάσκοντα 

Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός σε όλη τη διάρκεια 
της μαθησιακής διαδικασίας (Ζαγούρας, 2013). Σ' αυτό συντελεί η συνεργατική μέ-
θοδος προσέγγισης των θεμάτων, η οποία βάζει τους μαθητές και το κείμενο στο κέ-
ντρο της διδασκαλίας, ενώ ο δάσκαλος είναι σε ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στους 
μαθητές και τη γνώση. Παράλληλα, αξιοποιεί τη δυνατότητα που του δίνει το wiki 
(συχνότητα επισκέψεων, σχόλια, ιστορικό) να παρακολουθεί την ατομική συνεισφορά 
του κάθε μαθητή στα πλαίσια της συν-εργασίας τους στην πλατφόρμα και όταν 
χρειάζεται επεμβαίνει με γνώμονα την προαγωγή της συνεργασίας προς την κατάκτη-
ση του μορφωτικού αγαθού.  

Ο ρόλος των μαθητών 

Οι μαθητές μέσα από την ομαδοσυνεργατική διερεύνηση θα οδηγηθούν στην οικοδό-
μηση της νέας γνώσης. Εξοικειώνονται με πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού αξιο-
ποιώντας λειτουργικά τα νέα μέσα, ενώ παράλληλα καλλιεργούν διαπροσωπικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες. Διαμορφώνουν προσωπική εκτίμηση την οποία εκφρά-
ζουν σε κείμενο στην κοινότητα του wiki, με αναγνωστικό κοινό τους συμμαθητές 
τους. Η ανάγνωση και κατανόηση ενός κειμένου αποκτά νέο δημιουργικό νόημα ενώ 
το τελικό προϊόν είναι αποτέλεσμα ασύγχρονης συνεργασίας, μέσω ενός παιγνιώδους 
τρόπου αναζήτησης, συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων και ζωντανό δείγμα 
της νέας κειμενικότητας στη σύγχρονη επικοινωνιακή πραγματικότητα.  

Αναμενόμενα παραγόμενα 

Από την εμπλοκή των μαθητών στο σενάριο αναμένουμε να προκύψουν ηλεκτρονικά 
γραπτά πολυτροπικά - πολυμεσικά κείμενα, τα οποία συνομιλούν με το πρωτότυπο 
κείμενο και  αποτελούν μέρος της δημιουργικής του ανάγνωσης. Οι μαθητές αφενός 
αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρονικού κειμένου, είναι ρευστή 
και παρέχει τη δυνατότητα επανεξέτασης, βελτίωσης, αλλαγών και αφετέρου εμπλέ-
κονται στην παραγωγή ενός νέου κειμενικού είδους, με πολυεπίπεδη δομή και ποικι-
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λία σημειωτικών πόρων οι οποίοι παίζουν καταλυτικό ρόλο στη συγκρότηση του νο-
ήματος. Εξοικειώνονται έτσι με την νέα επικοινωνιακή και διαδικτυακή κειμενική 
ιδιαιτερότητα.  

Φύλλα Εργασίας 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ 1  
 

ΒΗΜΑ 1 : Αναζητήστε στο www.youtube.com το τραγούδι «Στην Καλυψώ» και 
ακούστε το προσεκτικά. Παρακάτω σας δίνονται και οι στίχοι :  
 

Στην Καλυψώ 
 

Σαν ένας παίχτης που μοιράζει τα χαρτιά Μη μου ζητάς λοιπόν να μείνω να σωθώ 
σ’ ένα καρέ χωρίς καθόλου να ’χει ρέντα         μην προσπαθείς με κόλπα εδώ να με κρατήσεις 
εσύ με ρέστα ένα πάσο μου ζητάς  εγώ στους δρόμους έχω μάθει να γυρνώ 
κι εγώ ποντάρω τη ζωή μου για μια κέντα. κι εσύ γυρεύεις έναν ώμο να ακουμπήσεις 

 
Μη με κρατάς στην αγκαλιά σου με τα μάγια Σαν το θηρίο που είναι μέσα στο κλουβί 
άσε με ελεύθερο να φύγω κι ας χαθώ. και σε κοιτάζει με δυο μάτια λυπημένα 
Εμένα η μοίρα μου όταν έριχνε τα ζάρια εσύ νομίζεις πως του σώζεις τη ζωή 
είχε μαλώσει το πρωί με το Θεό.  κι αυτό το λειώνει το μαράζι κάθε μέρα.  
 
Στίχοι: Κώστας Καρτελιάς/ Τραγούδι:Μαρία Φαραντούρη/ Μουσική: Μίκης 
Θεοδωράκης 
 
ΒΗΜΑ 2: Αναζητήστε στο www.google.com συγκεκριμένα στην επιλογή Εικόνες τον 
πίνακα της Θεώνης Γκέσιου με τίτλο: «O Οδυσσέας αναπαύεται στο νησί της 
Καλυψώς ή το μήλο του Αδάμ». 
 
ΒΗΜΑ 3: Συνδεθείτε στο wiki του μαθήματος http://homerodyssey.wikispaces.com/ 
με τον κωδικό που σας έχει δοθεί. Στο χώρο της ομάδας σας (σελίδα: ΟΜΑΔΑ 1) 
συντάξτε συνεργατικά με τα άλλα μέλη της ομάδας σας κείμενο στο οποίο θα 
σχολιάζετε τους στίχους του τραγουδιού αναφορικά με τα όσα διαβάσατε στη σχετική 
ενότητα του σχολικού εγχειριδίου. Μεταξύ των άλλων που θα αποφασίσετε με τα 
μέλη της ομάδας σας να γράψετε, φροντίστε να υπάρχουν: 

1. Οι απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:  
✓ Νομίζετε ότι ο στιχουργός Κώστας Καρτελιάς ήξερε καλά το ομηρικό κείμενο 

πριν γράψει  το δικό του ποίημα;  
✓ Ποιοι στίχοι σας άρεσαν ιδιαίτερα; Γιατί;  
✓ Απέδωσε ο στιχουργός αυτό που θα ήθελε ο Όμηρος (και ο Οδυσσέας) και σε 

ποιο βαθμό; Να εξηγήσετε.    
2. Ενεργός υπερσύνδεσμος στο κείμενό σας ο οποίος θα οδηγεί στο τραγούδι. 
3. Ο πίνακας της Θεώνης Γκέσιου (με εισαγωγή αρχείου), με λεζάντα την πηγή 
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προέλευσης, το ονοματεπώνυμο της δημιουργού και τον τίτλο του πίνακα. 
4. Η άποψή σας για το πώς «συνομιλεί ο πίνακας με το κείμενο του Ομήρου, 

τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού.  
 

ΒΗΜΑ 4: Επισκεφθείτε το χώρο εργασίας μιας άλλης ομάδας στο wiki, μελετήστε 
την εργασία τους και αφήστε ένα σχόλιο στο χώρο συζήτησης για το αν 
ανταποκρίθηκε η ομάδα στα ζητούμενα του φύλλου εργασίας και σε ποιο σημείο της 
εργασίας τους επέδειξαν πρωτοτυπία και δημιουργικότητα. 

ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 

Κριτική 

Οι μαθητές ενδέχεται να χρειαστούν ένα εύλογο διάστημα ώστε να εξοικειωθούν με 
το χώρο συνεργατικής γραφής wiki και να οργανώσουν τους όρους συνεργασίας της 
ομάδας τους κυρίως εκτός σχολικής τάξης. Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των 
μαθητών προβλέπεται  η τρίτη από την τέταρτη διδακτική ώρα του σεναρίου να απέ-
χουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο πάντως από την ολοκλήρωση της 
διδασκαλίας της ραψωδίας ε.  

Άλλες εκδοχές 
Το διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να μετασχηματιστεί στη δημιουργία μιας ψηφια-
κής κοινότητας, με εργαλείο το wiki. Οι μαθητές θα μπορούν να διεκπεραιώνουν 
προτεινόμενες από το σχολικό εγχειρίδιο ή μη, διαθεματικές ή ερευνητικές εργασίες 
με τη μέθοδο project, οι οποίες θα έχουν σκοπό κυρίως να καταδείξουν την επικαιρό-
τητα των ομηρικών θεμάτων και να φωτίσουν τη «συνομιλία» του ομηρικού κειμένου 
με τη σύγχρονη τέχνη και τους προβληματισμούς του σύγχρονου ανθρώπου. Πρόκει-
ται βέβαια για εγχείρημα απαιτητικό, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τη ροή 
της διδασκαλίας που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα, η ο-
ποία στη σχολική πραγματικότητα απαιτεί αυστηρό προγραμματισμό και οικονομία 
χρόνου.  
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Περίληψη 

Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές 
δημοτικού της νήσου Σύρου και η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση των επαγγελ-
ματικών  προτιμήσεων των μαθητών αυτών σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα. Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής καθίσταται σαφές 
ότι, αναφορικά με τις επαγγελματικές προτιμήσεις τους, τόσο τα κορίτσια όσο και τα 
αγόρια της νήσου Σύρου επηρεάζονται σε πολύ μικρό ποσοστό από την οικονομική 
κρίση που ταλανίζει τη χώρα τους, ενώ ταυτίζουν το μελλοντικό τους επάγγελμα κυ-
ρίως με την προσωπική τους ευχαρίστηση αλλά και την προσφορά στο συνάνθρωπο 
και τα ζώα.   

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματικές προτιμήσεις, μαθητές δημοτικού, νήσος Σύρος, οι-
κονομική κρίση στην Ελλάδα  

Εισαγωγή-Θεωρητική προσέγγιση 

Αναντίρρητα η επιλογή επαγγέλματος είναι μια διαδικασία που αποτελεί αντικείμενο 
πολλών θεωριών, όπως είναι οι κοινωνικο-οικονομικές, με εκπρόσωπο τον Wills (χ.χ, 
όπ.  αναφ.  στο Παπάνης & Βίκη, χ.χ, σελ.1) οι οποίες υποστηρίζουν ότι το κοινωνι-
κοοικονομικό περιβάλλον ενός ατόμου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα ε-
παγγελματική του επιλογή. Παράλληλα, οι ψυχολογικές θεωρίες προσδίδουν μεγαλύ-
τερη βαρύτητα στο ίδιο το άτομο, ενώ οι γενικές θεωρίες, όπως του Blau και των συ-
νεργατών του (1956, όπ.  αναφ. στο Παπάνης & Βίκη, χ.χ, σελ.2), υποστηρίζουν ότι 
κοινωνικοί, οικονομικοί, βιολογικοί και ψυχολογικοί παράγοντες καθορίζουν την ε-
παγγελματική επιλογή των ανθρώπων. Συνακόλουθα, στην ίδια κατεύθυνση στρέφε-
ται και η θεωρία του Holland (1985), σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά και οι 
επιλογές του ατόμου είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος και 
της προσωπικότητάς του.  
 Εξάλλου, σύμφωνα με τους Ginzberg et al. (1951) στην  επιλογή επαγγέλμα-
τος κατά την παιδική ηλικία βαρύνουσας σημασίας είναι τόσο το φαντασιακό επίπεδο 
όσο και η προσομοίωση επαγγελμάτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά και οι 
οικογενειακές επιρροές, όπως υποστηρίζουν και οι Small και McClean(2002), η ταύ-
τιση με το γονέα του ίδιου φύλου και η εγκαθίδρυση ανδρικών ή γυναικείων στερεο-
τύπων είναι εμφανείς σε πρώιμα κυρίως στάδια, ενώ αργότερα οι προτιμήσεις των 
παιδιών ενδέχεται να επηρεαστούν και από τη δυναμική της παρέας. Επιπρόσθετα, ο 
Βάμβουκας (1982) υποστηρίζει ότι στην ηλικία φοίτησης στο δημοτικό σχολείο τα 
κίνητρα της επαγγελματικής επιλογής χαρακτηρίζονται ως πολύ πρώιμα και σταδιακά 
αποκρυσταλλώνονται μέχρι την ενηλικίωση. Ακόμη, σε ό,τι αφορά τα δυο φύλα, οι 
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Creed και Patton (2003) διατείνονται ότι τα κορίτσια ωριμάζουν γρηγορότερα όσον 
αφορά τις επαγγελματικές τους κλίσεις, γεγονός που δικαιολογείται από τη γρηγορό-
τερη ψυχοσωματική ανάπτυξη του «αδύναμου» φύλου έναντι των αγοριών.  
 

Στο πλαίσιο αυτών των θεωριών, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μαθητές δημοτικού 
της νήσου Σύρου, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα διένυε περίοδο 
οικονομικής κρίσης και σε μία περιοχή, όπου οι περισσότερες οικογένειες ασχολού-
νται με αγροτικές εργασίες, ναυτικά επαγγέλματα (ναυτικοί, μηχανικοί καραβιών) και 
τον τουρισμό (εστιατόρια, καφετέριες, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες).   

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι επαγγελματικές προτιμήσεις 
των μαθητών ηλικίας 11-12 ετών της νήσου Σύρου, οι οποίοι φοιτούσαν αντίστοιχα 
στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2015-16. Επι-
πρόσθετα, μέσα από αυτή την έρευνα εξετάστηκε το κατά πόσο κάθε φύλο επηρεά-
στηκε από την οικονομική κρίση της περιόδου αυτής, καθώς και από την εργασία ή 
την ανεργία των δύο γονέων, προκειμένου να διατυπώσει τις επαγγελματικές του 
προτιμήσεις.  

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

1.Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 139 μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης τεσσάρων      δημο-
τικών σχολείων της νήσου Σύρου του νομού Κυκλάδων, οι οποίοι κλήθηκαν να συμ-
μετάσχουν στην έρευνα το πρώτο δεκαπενθήμερο του  Ιουνίου του 2016.  

2.Μέσο συλλογής των δεδομένων 

Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας ήταν το ερωτηματολό-
γιο που συνέταξε εκ του μηδενός ένας από τους εκπαιδευτικούς των μαθητών και το 
οποίο αποτελείται από 7 ερωτήσεις, ανοιχτού και κλειστού τύπου. Ειδικότερα, από 
αυτές τις ερωτήσεις οι δύο πρώτες αφορούσαν στο φύλο και στην τάξη των μαθητών, 
οι δύο επόμενες στην εργασία ή μη της μητέρας και του πατέρα των μαθητών αντί-
στοιχα, η 5η ερώτηση αναφερόταν στην επαγγελματική τους προτίμηση (μπορούσαν 
να διατυπώσουν καμία, μία ή περισσότερες).  Κατόπιν, στην επόμενη ερώτηση έγινε 
η διερεύνηση των κινήτρων που οδήγησαν στην επαγγελματική τους προτίμηση και 
στο τέλος οι μαθητές ερωτήθηκαν αν τους επηρέασε η οικονομική κρίση που διανύει 
η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στην επιλογή του μελλοντικού τους επαγγέλματος. 

3.Διαδικασία συλλογής των δεδομένων 

Το ερωτηματολόγιο που ήδη παρουσιάστηκε χορηγήθηκε στους μαθητές μέσα στην 
τάξη και συμπληρώθηκε σε περίπου 5 λεπτά. Τονίστηκε δε από την αρχή στους μα-
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θητές ότι οι απαντήσεις τους θα ήταν ανώνυμες και λύθηκαν όσες απορίες προέκυψαν 
σε αυτούς.    

4.Αποτελέσματα της έρευνας 

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 139 μαθητές εκ των οποίων 80 κορίτσια (57,5 %) και 
59 αγόρια (42,5 %). 
 Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα κορίτσια, σύμφωνα με τα 79 που απάντησαν σε 
αυτή την ερώτηση, οι εργαζόμενες μητέρες τους είναι 60/79 (76%), ενώ αυτές που 
δεν εργάζονται είτε γιατί δε θέλουν/δεν μπορούν να εργαστούν είτε γιατί δε βρίσκουν 
δουλειά είναι 19/79 (24%) και 04/19 (21%) αντίστοιχα. Συνακόλουθα, όσον αφορά 
τους πατέρες τους, 75/79 (95%) εργάζονται και 04/79 (5%) δεν εργάζονται είτε γιατί 
δε θέλουν/δεν μπορούν να εργαστούν είτε γιατί οι 3/4 (75%) δε βρίσκουν δουλειά.  
 
Επιπρόσθετα, ως προς τις επαγγελματικές τους επιλογές -μπορούσαν να διατυπώσουν 
μία ή περισσότερες- τα 69/80 (86,25%) απάντησαν με μια πληθώρα απαντήσεων, οι 
οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ενώ μόνο 11/80 (13,75%) δή-
λωσαν ότι ακόμα δεν είχαν αποφασίσει για το μελλοντικό τους επάγγελμα.  
 
Εν συνεχεία, στην ερώτηση που αφορούσε στα κίνητρα επιλογής του επαγγέλματός 
τους -μπορούσαν κι εδώ να επιλέξουν ένα ή περισσότερα- σύμφωνα με τις 88 απα-
ντήσεις των κοριτσιών, τα 16/88 (18,1%) θεώρησαν πιο σημαντικά τα χρήματα που 
εξασφαλίζει η εξάσκηση του κάθε επαγγέλματος, τα 04/88 (4,5%) θεώρησαν σημα-
ντικά το κύρος και τη δόξα που αυτό προσφέρει, τα 03/88 (3,4%) επέλεξαν το επάγ-
γελμά τους γιατί το θέλουν οι γονείς τους, το 1/88 (1,1%) δήλωσε ότι θέλει να ακο-
λουθήσει το επάγγελμα των γονιών του, ενώ 64/88 (72,7%) εξέφρασαν την επαγγελ-
ματική τους επιλογή για άλλους λόγους.  
 
Ειδικότερα, τα 51/64 (79,68%) δήλωσαν ότι τους αρέσει το επάγγελμα που έχουν ε-
πιλέξει, 04/64 (6,25%) ότι θέλουν να βοηθούν τους συνανθρώπους τους, 07/64 
(10,9%) ότι αγαπούν τα μικρά παιδιά και τα ζώα, 01/64 (1,56%) ότι θέλει να ακολου-
θήσει το επάγγελμα συγγενικού του προσώπου και 01/64 (1,56%) ότι θέλει να ζει με 
την οικογένειά του. Τέλος, στην ερώτηση που αφορούσε στην επίδραση της οικονο-
μικής κρίσης στην Ελλάδα στο να επιλέξουν το μελλοντικό τους επάγγελμα, τα 21/80 
κορίτσια (26%) δήλωσαν ότι τους επηρεάζει, 55/80 (69%) δήλωσαν ότι τα αφήνει 
αδιάφορα και 04/80 (5%) ήταν αναποφάσιστα, γιατί τα επηρεάζει εν μέρει η κρίση, 
αλλά τελικά θέλουν να εξασκήσουν το επάγγελμα που τους αρέσει.  
 
Από την άλλη πλευρά, αναφορικά με τα αγόρια, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι 
μητέρες τους που εργάζονται είναι 46/59 (78%), ενώ αυτές που δεν εργάζονται  είναι 
13/59 (22%) είτε επειδή δε θέλουν/δε μπορούν να εργαστούν είτε επειδή δε βρίσκουν 
δουλειά (03/13 [23%]). Ως προς τους πατέρες τους αντίστοιχα, 57/59 (97%) εργάζο-
νται και 02/59 (3%) δεν εργάζονται, γιατί όλοι τους δε βρίσκουν δουλειά. 
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Επιπρόσθετα, ως προς τις επαγγελματικές τους επιλογές -μπορούσαν να διατυπώσουν 
μια ή περισσότερες- τα 40/59 (67,8%) απάντησαν με μια πληθώρα απαντήσεων που 
φαίνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, ενώ μόνο 19/59 (32,2%) δήλωσαν ότι α-
κόμα δεν είχαν αποφασίσει για το μελλοντικό τους επάγγελμα. Ακόμη, στην επόμενη 
ερώτηση που αφορούσε στα κίνητρα επιλογής του επαγγέλματός τους -μπορούσαν να 
επιλέξουν ένα ή περισσότερα- σύμφωνα με τις 62 απαντήσεις των αγοριών, τα 22/62 
(35,48%) προέταξαν τα χρήματα που προσφέρει η εξάσκηση του συγκεκριμένου ε-
παγγέλματος, τα 09/62 (14,51%) θεώρησαν σημαντικά το κύρος και τη δόξα που αυτό 
προσφέρει, τα 02/62 (3,22%) επέλεξαν το επάγγελμά τους γιατί το θέλουν οι γονείς 
τους, τα 08/62 (12,9%) δήλωσαν ότι επιθυμούσαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα 
των γονιών τους, ενώ 21/62 (33,87%) εξέφρασαν την επαγγελματική τους επιλογή για 
άλλους λόγους.  
 
Πιο συγκεκριμένα, τα 15/21 (71,4%) δήλωσαν ότι τους αρέσει το συγκεκριμένο ε-
πάγγελμα, 01/21 (4,76%) επιθυμούσε να ακολουθήσει το επάγγελμα συγγενικού του 
προσώπου, 03/21 (14,28%) δήλωσαν ότι τους αρέσει μέσω του επαγγέλματός τους να 
βοηθάνε τους ανθρώπους και τα ζώα, 01/21 (4,76%) ότι είναι καλό στο συγκεκριμένο 
επάγγελμα και 01/21 (4,76%) ότι θέλει μέσα από την επαγγελματική του επιλογή να 
εξερευνήσει τον κόσμο.  
 

Τέλος, στην ερώτηση που αφορούσε στην επίδραση της κρίσης στην Ελλάδα στο να 
επιλέξουν το μελλοντικό τους επάγγελμα, τα 21/59 (35,6%) δήλωσαν ότι τους επηρέ-
ασε, 37/59 (62,7%) δήλωσαν ότι δεν τους επηρέασε καθόλου, γιατί έχουν εμπιστοσύ-
νη στις δυνατότητες και στη θέλησή τους, και 01/59 (1,7%) ήταν αναποφάσιστο, γιατί 
ναι μεν τον επηρέασε εν μέρει η κρίση, αλλά τελικά επιθυμούσε να εξασκήσει το ε-
πάγγελμα που του αρέσει.  

5. Συμπεράσματα της έρευνας 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τα κορίτσια, η 
πλειοψηφία των μητέρων τους εργάζεται, ενώ από αυτές που δεν εργάζονται ελάχι-
στες δε βρίσκουν δουλειά. Αντίστοιχα η συντριπτική πλειοψηφία των πατέρων τους 
εργάζονται, ενώ από αυτούς που είναι άνεργοι, οι περισσότεροι δε βρίσκουν δουλειά 
εξαιτίας της κρίσης.  
 
Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές επιλογές των κοριτσιών, τα περισσότερα 
από αυτά εξέφρασαν μια τεράστια γκάμα επαγγελμάτων, με πρώτα στις προτιμήσεις 
τα επαγγέλματα της δασκάλας, της αισθητικού, της κομμώτριας και της νηπιαγωγού. 
Στον αντίποδα, λιγότερο δημοφιλή στις προτιμήσεις τους αποδεικνύονται τα επαγ-
γέλματα της αστυνομικού, της δημοσιογράφου, της διακοσμήτριας, της ζωγράφου, 
της θεολόγου, της ιστορικού, της λογίστριας, της μουσικού, της ξυλουργού, της οινο-
λόγου, της πληροφορικού, της συγγραφέως, της υπαλλήλου τραπέζης, της φυσικοθε-
ραπεύτριας και της φωτογράφου.  
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Αναφορικά με τα κίνητρα-κριτήρια της επαγγελματικής τους επιλογής, ένα μικρό πο-
σοστό των κοριτσιών προέταξε την οικονομική άνεση που θα τους προσφέρει το ε-
πάγγελμά τους, ενώ φαίνεται ότι η δόξα, η παρότρυνση των γονέων και το επάγγελμά 
τους ελάχιστα τα επηρεάζει στην επαγγελματική τους προτίμηση. Αντιθέτως, η 
πλειοψηφία έθεσε ως κίνητρο το γεγονός ότι τους αρέσει αυτό το επάγγελμα, ενώ δεν 
έλειψε κι ένα μικρό ποσοστό που εξέφρασε την επιθυμία του να αγαπάει και να βοη-
θάει τους ανθρώπους και τα ζώα.   
 
Τέλος, ως προς την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα στην επαγγελμα-
τική τους επιλογή, η έρευνα κατέδειξε ότι λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο των 
κοριτσιών επηρεάστηκε, τα περισσότερα τα αφήνει ανεπηρέαστα, ενώ ελάχιστα υ-
πήρξαν προβληματισμένα από την κρίση, χωρίς όμως να έχουν τη διάθεση να κατα-
πνίξουν τις επαγγελματικές τους επιθυμίες.  
 

Παράλληλα, τα αγόρια, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, ελάχιστα διαφοροποιούνται 
από τα δεδομένα των κοριτσιών. Πιο συγκεκριμένα, στην πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων οι μητέρες τους εργάζονται, ενώ από τις μη εργαζόμενες ελάχιστες είναι εκείνες 
που δε βρίσκουν δουλειά. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τους πατέρες τους, από τους 
οποίους η συντριπτική πλειοψηφία έχει δουλειά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που δε 
βρίσκουν δουλειά εξαιτίας της κρίσης.  

Επιπρόσθετα, ως προς τις επαγγελματικές προτιμήσεις που διατυπώθηκαν από τα δυο 
τρίτα των ερωτηθέντων, οι επιλογές στρέφονται σε πιο ανδροκρατούμενα επαγγέλμα-
τα, με ιδιαίτερη προτίμηση στο επάγγελμα του ποδοσφαιριστή, ενώ ελάχιστο ενδια-
φέρον παρατηρείται για επαγγέλματα όπως του μηχανικού, του προπονητή, του οδη-
γού λεωφορείου, του γυμναστή και του γεωπόνου. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
ένα τρίτο των αγοριών δεν είχε ακόμη αποφασίσει τίποτα σχετικά με το μελλοντικό 
του επάγγελμα.  

Συνακόλουθα, για τα αγόρια που έχουν ήδη επιλέξει επάγγελμα, οι χρηματικές απο-
λαβές είναι το πιο σημαντικό κίνητρο-κριτήριο επιλογής και ακολουθούν κατά πόδας 
τόσο η αγάπη για την επαγγελματική τους επιλογή όσο και η δυνατότητα συνεισφο-
ράς στους συνανθρώπους τους και τα ζώα μέσω του επαγγέλματός τους.  Τέλος, η 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο φαίνεται πως επη-
ρέασε σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αγοριών. Τα υπόλοιπα, όμως, αγόρια 
δήλωσαν ότι, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση στη χώρα, αυτά πιστεύουν 
ότι θα τα καταφέρουν, αν προσπαθήσουν, καθώς επιθυμούν πολύ να εξασκήσουν το 
επάγγελμα που έχουν επιλέξει. 

Προτάσεις-προοπτικές  

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη μας ότι στις οικογένειες των μαθητών που συμμετείχαν 
στην έρευνα τουλάχιστον ένας στους δυο γονείς εργάζεται, και ότι η πλειοψηφία των 
κοριτσιών και τα δυο τρίτα των αγοριών έχουν ήδη εκφράσει μία ή περισσότερες ε-
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παγγελματικές προτιμήσεις, χωρίς να επηρεάζονται ιδιαίτερα από την κρίση που δια-
νύει η χώρα μας, θεωρούμε ότι τα μηνύματα είναι αρκετά αισιόδοξα για τα ερωτηθέ-
ντα παιδιά των 11-12 χρονών. Όπως προκύπτει, πρόκειται για μαθητές που διατηρούν 
τα όνειρα και τις επιθυμίες τους, θέτουν επαγγελματικούς στόχους και προσπαθούν 
σιγά σιγά να τους κατακτήσουν. Ενδέχεται, βέβαια, να μην είναι ακόμη σε θέση να 
αντιληφθούν πλήρως τις καθημερινές δυσκολίες του σημερινού ενήλικα.  Ωστόσο, 
θα ήταν εύστοχο, μετά από μία εξαετία οι ίδιοι μαθητές να συμπλήρωναν ένα ανάλο-
γο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο θα υπάρξει διαφοροποί-
ηση ή όχι στις τωρινές επαγγελματικές προτιμήσεις τους. Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα η χορήγηση του ίδιου ερωτηματολογίου και σε μαθητές άλλων γεω-
γραφικών περιοχών, ώστε να μπορούμε κατόπιν να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
των απαντήσεών τους και να αποκτήσουμε μια πιο σφαιρική εικόνα για το εξεταζό-
μενο θέμα της έρευνάς μας σε πανελλήνιο επίπεδο.  
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Οι «ιστορίες μάθησης» στην περιγραφική αξιολόγηση του δημοτικού σχολείου 

Τοκμακίδου Ελπίδα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

etokmaki@sch.gr 

Περίληψη 

Η υιοθέτηση της περιγραφικής αξιολόγησης στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος αποτελεί σύγχρονο παιδαγωγικό ζητούμενο παρά το γεγονός της από 
δεκαετίες θεσμοθέτησής της. Η αντιμετώπισή της ως μια ανοιχτή πρόκληση για πει-
ραματισμό και αναζήτηση της κατάλληλης εκδοχής της στις πραγματικές συνθήκες 
μιας σχολικής τάξης, οδήγησε στη συγκεκριμένη πρόταση εναλλακτικής αξιολόγησης 
για το μάθημα της γλώσσας. Στην εισήγηση παρουσιάζεται το εγχείρημα εφαρμογής 
ενός συνδυαστικού μοντέλου αξιολόγησης, στο οποίο ενσωματώνονται γνωρίσματα 
της συστηματικής παρατήρησης, της χρήσης φακέλου εργασίας (portfolio) και εν γέ-
νει της περιγραφικής αξιολόγησης, στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται οι «ιστορίες 
μάθησης/learning stories» (Carr,2001). Ακόμη περιγράφεται ο τρόπος συλλογής και 
οργάνωσης πληροφοριών γύρω από τη μάθηση και ανάπτυξη μαθητών/τριών του 
Δ.Σ., καθοριστικό ρόλο στον οποίο είχε η χρήση των νέων τεχνολογιών και του Η/Υ. 

Λέξεις-Κλειδιά: περιγραφική αξιολόγηση, ιστορίες μάθησης, δημοτικό σχολείο 

Εισαγωγή 

Στα κείμενα των αναλυτικών προγραμμάτων που ισχύουν σήμερα για το δημοτικό 
σχολείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ. αλλά και τα συμπληρωματικά Νέα Προγράμματα Σπου-
δών των αντίστοιχων μαθημάτων/ Ν.Π.Σ.) καταγράφεται η υιοθέτηση σύγχρονων α-
ντιλήψεων σχετικά με το πλαίσιο και τη διαδικασία της μάθησης. Οι αναφορές σε 
βασικές αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού, του κριτικού μοντέλου της μάθη-
σης αλλά και της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης αποδίδουν στο μαθητή ενεργό 
και κυρίαρχο ρόλο κατά τη διαδικασία μάθησης αφού «είναι ο ίδιος (και όχι ο εκπαι-
δευτικός ή η εκάστοτε εκπαιδευτική μέθοδος) του οποίου η άποψη έχει βαρύνουσα 
σημασία σχετικά με το ‘τι’ και ‘πώς’ επιθυμεί να κατακτήσει τη γνώση» (Λουκέρης, 
κ.ά., 2010:78). Η μάθηση συντελείται μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικό - πολιτι-
σμικό πλαίσιο ως μια διαδικασία διαρκούς αλληλεπίδρασης (Π.Ι., 2003:9). Η γνώση 
οικοδομείται μέσα από τη συνεχή, συλλογική προσπάθεια και συνεργασία, προϋποθέ-
τει την κοινωνική διαμεσολάβηση και προκύπτει ως βιωματική συμμετοχή του μαθη-
τή σε αυθεντικές καταστάσεις.  Στα πλαίσια αυτά ο εκπαιδευτικός καλείται να ανα-
πτύξει κατάλληλα μαθησιακά περιβάλλοντα στήριξης της ενεργητικής μάθησης έχο-
ντας μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών των 
μαθητών/τριών του, όσο και στην αξιολόγησή τους, αφού αυτή αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της όλης διδακτικής διαδικασίας. Ως τέτοια η αξιολόγηση θα πρέπει να 
συμβαδίζει με τις αρχές που διέπουν τη μάθηση και τη διδασκαλία, γι’ αυτό όπως και 
η διαδικασία της μάθησης δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε «γραμμική» ούτε ατομική 
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«υπόθεση». Η μετάθεση του κέντρου ενδιαφέροντος από το αποτέλεσμα στην ίδια τη 
διαδικασία της μάθησης, από τη μέτρηση του επιπέδου κατάκτησης της γνώσης στον 
τρόπο που μαθαίνει ο μαθητής και στις στρατηγικές που χρησιμοποιεί προσδίδει στην 
αξιολογική διαδικασία ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού στα πλαίσιά της δίνεται έμφα-
ση όχι μόνο στις γνώσεις του μαθητή αλλά και στις δεξιότητες, στάσεις και σε ό,τι 
μπορεί να επιτύχει μόνος του ή σε συνεργασία. Με τον τρόπο αυτό η αξιολόγηση 
παύει να αντιμετωπίζεται ως μια στατική διαπιστωτική πράξη ελέγχου και μετατρέπε-
ται σε μια βοηθητική και υποστηρικτική διαδικασία στην οποία είναι αποδεκτός τόσο 
ο διαφορετικός τρόπος όσο και ο διαφορετικός ρυθμός στην πορεία μάθησης κάθε 
μαθητή. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με τη μορφή κάποιου βαθμού ή ενός εγ-
γράμματου χαρακτηρισμού δεν αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός, αποτελεί ένα µονο-
µερές µέσο για ιεράρχηση και ταξινόμηση των µαθητών, γι’ αυτό και η αυθεντική 
αξιολόγηση επιζητεί πολλαπλές πηγές και μεθόδους συλλογής δεδομένων για να με-
τατραπεί σε ένα βασικό κατευθυντήριο δείκτη «κινητοποίησης» του σχολείου και του 
εκπαιδευτικού «για τη λήψη ενδεδειγµένων παιδαγωγικών και διδακτικών µέτρων, 
που αναβαθµίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση» (Κωνσταντίνου, 2002:44).  

Η προοπτική μιας ποιοτικής αξιολόγησης και η αναζήτησή της σε «αυθεντικά» πλαί-
σια αποτυπώνεται τόσο σε κείμενα επίσημων εκπαιδευτικών φορέων όσο και στις 
παροτρύνσεις για την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και την απομά-
κρυνση από τις «παραδοσιακές» μεθόδους, καθώς αυτές δίνουν έμφαση σε μετρήσιμα 
αποτελέσματα και βασίζονται σε πρακτικές συλλογής μόνο ποσοτικών δεδομένων και 
πληροφοριών (Ζωγράφου, κ.ά., 2006: 240). Τόσο στα Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ όσο και στα 
συμπληρωματικά Ν.Π.Σ. των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου προτείνονται τρεις 
μορφές αξιολόγησης (Αρχική ή Διαγνωστική/ Διαμορφωτική ή Σταδική/ Τελική ή 
Συνολική) στο πλαίσιο της περιγραφικής απόδοσης του μαθησιακού αποτελέσματος. 
Έτσι προβλέπεται η εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης ως αποκλειστική μορ-
φή έκφρασης και ανακοίνωσης της επίδοσης των μαθητών/τριών των δύο πρώτων 
τάξεων του δημοτικού σχολείου ενώ για τις ανάγκες των μεγαλύτερων τάξεων προ-
τείνεται ο συνδυασμός της περιγραφικής και ποσοτικής αξιολόγησης. Η συγκεκριμέ-
νη μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης θεωρείται ότι βρίσκεται εγγύτερα προς το παι-
δαγωγικό περιεχόμενο της αξιολόγησης καθώς μέσω αυτής οι σχολικές επιδόσεις 
μπορούν να περιγραφούν διαφοροποιημένα και με μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρό-
τητα (Μανωλάκος, 2010:6). Ειδικότερα όσον αφορά στο διδακτικό αντικείμενο της 
γλώσσας στο αντίστοιχο Α.Π.Σ.  η αξιολόγηση του μαθητή εντάσσεται στο πλαίσιο 
της συνεχούς αναβάθμισης του γλωσσικού του επιπέδου (Π.Ι., 2003:46) ενώ στο συ-
μπληρωματικό Ν.Π.Σ. της Γλώσσας αναφέρεται πως προϊόν της αξιολόγησης μπορεί 
να αποτελέσει οποιαδήποτε παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον σε 
αυτό προτείνεται μια ποικιλία εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης όπως ο φάκελος 
των γλωσσών (portfolio), η συστηματική παρατήρηση, η αξιολόγηση μέσω των σχε-
δίων εργασίας, η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολογηση (Ι.Ε.Π., 2011:19).  

Παρ’ όλα αυτά διαπιστώνεται περιορισμένη αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Μοσχοβάκη, Καψάλης, 2011:4) όπως 
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και περιορισμένη καταγραφή των σχετικών δεδομένων που αφορούν τη σχολική πρό-
οδο των μαθητών/τριών (Κασσωτάκη,2007:131) ενώ επισημαίνεται η περιορισμένη 
προτίμηση των εκπαιδευτικών σε παρόμοιες μορφές αξιολόγησης. Το  γεγονός αυτό 
αποδίδεται στην έλλειψη επιμόρφωσης και στην πρακτική του εκπαιδευτικού να ερ-
γάζεται σε ένα εμπειρικό πλαίσιο, αποκομμένο από το θεωρητικό στοχασμό (Σοφός, 
Λιάπη, 2007:9). Με τον τρόπο αυτό παραμένει ανενεργή -για σειρά ετών- η δυνατό-
τητα που προσφέρθηκε μέσα από τα προεδρικά διατάγματα του 1995 (8και 121) -με 
την εισαγωγή σε αυτά της έννοιας της περιγραφικής αξιολόγησης- για την αποκατά-
σταση του ρόλου της αξιολόγησης και της αναγνώρισης της κύριας λειτουργίας της 
που είναι η πληροφόρηση και η ανατροφοδότηση (Καψάλης, 1998:124). Για να γίνει 
όμως αυτό θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αποτελέσει μέρος 
της όποιας αλλαγής και καινοτομίας μπορεί να φέρνει η εναλλακτική αυτή μορφή α-
ξιολόγησης, αφού από μόνη της η αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών ή η 
αντικατάσταση των σχολικών εγχειριδίων δεν μπορεί να αποτελέσει κίνητρο διαφο-
ροποίησης των σχετικών εκπαιδευτικών πρακτικών.  

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συγκεκριμένη πρόταση εναλλακτικής αξιολόγη-
σης για τους 21 μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ενός δημόσιου Δημοτικού Σχολείου της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, αξιολόγηση που περιορίστηκε στο γνωστικό αντικείμενο της 
γλώσσας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες (σε διδακτικές ώρες της γλώσσας και της 
ευέλικτης ζώνης) σε ένα πρόγραμμα αξιοποίησης στοιχείων του αναδυόμενου γραμ-
ματισμού των παιδιών με απώτερο στόχο την καλλιέργεια του γλωσσικού τους γραμ-
ματισμού. Πρόκειται για ένα εγχείρημα εφαρμογής ενός συνδυαστικού μοντέλου α-
ξιολόγησης όπως είναι η περιγραφική αξιολόγηση, η χρήση φακέλου εργασίας 
(portfolio), η συστηματική παρατήρηση των μαθητών/τριών και η καταγραφή τους σε 
μορφή ιστοριών μάθησης (Carr,2001) σε μια προσπάθεια ένταξης στην αξιολογική 
διαδικασία ποικίλων και διαφορετικών παραμέτρων, αναλυτικών εκτιμήσεων και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών (Καψάλης, 1998).  

Παρουσίαση της πρότασης 

Ο γενικότερος προβληματισμός σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα και την εγκυ-
ρότητα των πληροφοριών που μπορεί να προσφέρει η συμπλήρωση μιας συγκεκριμέ-
νης κλείδας παρατήρησης σε σχέση με μια άλλη, οδήγησε στην αναζήτηση και άλλων 
μορφών εναλλακτικής αξιολόγησης, στις οποίες τα θετικά χαρακτηριστικά της περι-
γραφικής απόδοσης του μαθησιακού αποτελέσματος θα μπορούσαν να συνδυαστούν 
με τα εν δυνάμει πλεονεκτήματα και άλλων μορφών αξιολόγησης όπως είναι η χρήση 
του portfolio.  

Στην αναζήτηση αυτή, κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές προσανατόλισαν στο έργο 
της M.Carr (2001) όπως και στην ύπαρξη ενός συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης 
που έχει υιοθετηθεί από το εκπαιδευτικό σύστημα της Νέας Ζηλανδίας και το οποίο 
βρίσκει συγκεκριμένες εφαρμογές και σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία. Η M. Carr, 
κινούμενη στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και έχοντας ως βασικά ερωτήματα 
στην έρευνά της τη σύνδεση των περιεχομένων των αναλυτικών προγραμμάτων με τα 
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παρατηρούμενα αποτελέσματα που καταγράφονται από τους εκπαιδευτικούς αλλά 
και την επιλογή των κατάλληλων μέσων για την αξιολόγηση, υποστήριξε ότι η μάθη-
ση των μικρών παιδιών αποτελεί προϊόν της σχέσης που αναπτύσσουν με τα πρόσω-
πα, τους χώρους και τα πράγματα, γι’ αυτό και πρότεινε τη συστηματική τους παρα-
τήρηση  κατά τη μαθησιακή διαδικασία.  

Στο προτεινόμενο από την M. Carr (2001) μοντέλο η συλλογή των πληροφοριών ε-
στιάζει σε αυθεντικές και καθημερινές καταστάσεις της σχολικής τάξης. Πρόκειται 
για μια πρόταση που ενεργοποιεί και παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να αναλογιστούν 
τις διδακτικές τους πρακτικές ενώ τους υπόσχεται εκπλήξεις, αφού τα δεδομένα που 
συλλέγονται επιδέχονται σύγκρισης και περαιτέρω ανάλυσης, η οποία μπορεί να οδη-
γήσει σε μελλοντικές αποφάσεις όσον αφορά τους στόχους για την πρόοδο κάθε παι-
διού ξεχωριστά αλλά και του συνόλου της τάξης.  

Σύμφωνα με αυτή την πρόταση οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις ιστορίες και τις διηγή-
σεις τους καλούνται να εργαστούν δίπλα στα παιδιά, να συνεργαστούν μεταξύ τους 
αλλά και με τους γονείς, αποκαλύπτοντας τη διαδικασία της μάθησης στην κοινότητα, 
Εργαζόμενοι στα πλαίσια της εθνογραφικής έρευνας παρακινούνται να δώσουν προ-
σοχή όχι μόνο στο «τι μαθαίνει» το παιδί αλλά και στο «τι σκέφτεται», βοηθώντας το 
να  ανακαλύψει τι μπορεί να σημαίνει και για το ίδιο μια συγκεκριμένη εμπειρία. Με 
αυτό τον τρόπο μαθητής και δάσκαλος μπορεί να γίνουν και οι δύο ερευνητές και ερ-
μηνευτές της καθημερινότητάς τους στο σχολείο (Carr, 2001).  

Η συλλογή του υλικού ξεκινά από ένα πρωτόκολλο παρατήρησης και καταγραφής 
συγκεκριμένων πληροφοριών (Carr, 2001) για κάθε παιδί ξεχωριστά, που συνοδεύο-
νται από διευκρινιστικές υποδείξεις και παραδείγματα: 

- Δείχνει ενδιαφέρον; (να υποβάλλει ερωτήσεις, να πραγματοποιεί έρευνες και σχε-
διασμούς). Παρακινείται και δραστηριοποιείται για ένα ζήτημα/θέμα, μιαν ενέργεια, 
ένα ρόλο; Αναγνωρίζει το οικείο και «προκαλείται» από κάτι  άγνωστο, αντιμετωπίζει 
τις αλλαγές; 

- Εμπλέκεται (να συμμετέχει σε ομάδες, να αναπτύσσει δημιουργικές ιδέες). Δείχνει 
προσοχή για αρκετό χρονικό διάστημα, αισθάνεται ασφαλές, παίζει με τους άλλους 
και/ ή  με τα άλλα υλικά. 

- Επιμένει στις δυσκολίες (να μοιράζεται ιδέες για λύσεις προβλημάτων, να χρησιμο-
ποιεί μια σειρά από στρατηγικές ώστε να λύνει προβλήματα, όταν συναντά δυσκολί-
ες). Θέτει και επιλέγει δύσκολες εργασίες. Χρησιμοποιεί μια ποικιλία στρατηγικών 
για να λύσει τα προβλήματα…;). 

- Εκφράζει ιδέες και συναισθήματα με διαφορετικούς τρόπους; Χρησιμοποιεί μια 
ποικιλία μέσων έκφρασης (προφορική γλώσσα, χειρονομία, μουσική, τέχνη, γραφή, 
χρησιμοποιεί αριθμούς και σχέδια, λέει ιστορίες…). 

- Είναι υπεύθυνο (συνεισφέρει σε ένα στόχο/έργο). Απαντά στους άλλους, ανταπο-
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κρίνεται, αυτοαξιολογείται, βοηθάει τους άλλους, συμμετέχοντας στη δραστηριότητα 
(Carr, 2001:24). 

Η περιγραφή της κάθε δράσης συμπληρώνεται με τη φάση της εκτίμησης και της συ-
ζήτησης για την τελική απόφαση σχετικά με το «τι έπεται» (πώς μπορούμε να ενθαρ-
ρύνουμε το ενδιαφέρον, την ικανότητα, τη στρατηγική, την προδιάθεση του παιδιού 
ώστε να ενθαρρύνουμε το επόμενό του βήμα).  Το τελικό προϊόν αποκτά τη μορφή 
ενός φακέλου/ portfolio συνιστώντας στο πέρασμα του χρόνου ένα αφήγημα με συ-
γκεκριμένα κριτήρια, το οποίο μπορεί να εμπλουτίζεται με διαφορετικά τεκμήρια, 
όπως φωτογραφίες, σημειώσεις, σχόλια, βίντεο ακόμη και ηχητικές καταγραφές 
(Carr, 2001).   

Παρουσίαση της εφαρμογής 

Η προοπτική ότι το πλούσιο αυτό υλικό μπορεί να καθοδηγήσει τον εκπαιδευτικό 
στην επιλογή κατάλληλων πρακτικών υποστήριξης και ανάπτυξης της μάθησης των 
παιδιών, ότι η συλλογή του θα μπορούσε να γίνει και με τη συμβολή τους όπως και η 
παρακίνηση (Carr, 2001:4) πειραματισμού με  εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που 
θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικού 
υπήρξαν τα κίνητρα της επιλογής των Learning Stories/ Ιστοριών Μάθησης (Carr, 
2001) και μεταφοράς τους στο ελληνικό σχολείο κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού 
μαθήματος.  

Η συνεχής και σε τακτά χρονικά διαστήματα (από αρχές Οκτωβρίου μέχρι και τα τέ-
λη Μαΐου) συλλογή των δεδομένων που απεικόνιζαν τη μαθησιακή πορεία και εξέλι-
ξη των μαθητών/τριών της τάξης συγκεντρώνονταν σε φακέλους με διαφάνειες, η ορ-
γάνωση και διαχείριση των οποίων εντάσσονταν στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολό-
γησης - διαμορφωτικού κυρίως χαρακτήρα- που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη ο-
μάδα μαθητών/τριών.  

 
Portfolio μαθητών/τριών   

Ξεφυλλίζοντας τα περιεχόμενα του portfolio 

Στα περιεχόμενα του portfolio μπορεί κανείς να εντοπίσει: 

-  Ένα αρχικό ερωτηματολόγιο γνωριμίας (αναφορικά με το μαθησιακό του προφίλ 
που συμπληρώθηκε σε συνεργασία με το γονέα κάθε παιδιού) 

- Φύλλα εργασίας στα οποία οι μαθητές/τριες της τάξης παρακινούνταν να συμπλη-
ρώσουν κάποια πλαίσια, που κατά καιρούς επαναλαμβάνονταν με διαβαθμισμένο ε-
πίπεδο δυσκολίας έτσι ώστε στο πέρασμα του χρόνου να διαπιστώνεται η όποια πρό-
οδος.  
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- Δείγματα εργασίας (τα οποία σε πρώτη φάση επιλέγονταν από την εκπαιδευτικό της 
τάξης και στην πορεία το προνόμιο αυτό παραχωρήθηκε στους ίδιους τους πρωταγω-
νιστές της διαδικασίας) από την ενασχόληση των παιδιών σε ομαδικές αλλά και ατο-
μικές δραστηριότητες. 

 
Παράδειγμα ατομικής εργασίας από portfolio μαθητή 

 
Παράδειγμα ομαδικής εργασίας από portfolio μαθήτριας 

- Όπως ακόμη και απομαγνητοφωνήσεις από συζητήσεις με τα παιδιά ή σχόλια τους 
(υπό μορφή αυτοαξιολόγησης των περιεχομένων του portfolio). 

- Επιπρόσθετα οι καταγραφές της εκπαιδευτικού με τη μορφή των ιστοριών μάθησης 
(όπου περιγράφεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάστηκε ο/η μαθητής/τρια, οι στό-
χοι που είχαν τεθεί αλλά και η διαδικασία στην οποία συμμετείχε), οι παρατηρήσεις 
και οι προτάσεις της για τη «συνέχεια» (ως απάντηση στο ερώτημα “τι έπεται;”),  

  
Παράδειγμα ιστοριών μάθησης  

αναδεικνύουν τον πλούτο των πληροφοριών που συγκεντρώνονται σε ένα τέτοιο φά-
κελο, πληροφορίες που αφορούν τόσο τις δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις των μα-
θητών/τριών που κατακτήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, τη μεταγνώση που ανέπτυ-
ξαν αναφορικά με τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν όσο και πληροφορίες 
που σχετίζονται με τη διδασκαλία, το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης όπως και την ό-
ποια προσπάθεια προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ουσιαστικές ανά-
γκες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού. 
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Περιεχόμενο ιστοριών μάθησης (λεπτομέρειες) 

Για τη συμπλήρωση των παραπάνω στο φάκελο κάθε παιδιού καταλυτικό ρόλο έπαι-
ξαν τόσο οι βιντεοσκοπήσεις συγκεκριμένων περιστατικών μέσα στην τάξη, η χρήση 
της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής,  όσο και η αξιοποίηση του Η/Υ, καθώς στην 
πορεία διαπιστώθηκε ότι η χρήση του επεξεργαστή κειμένου μπορούσε να συμβάλλει 
στην εξοικονόμηση τόσο χρόνου όσο και κόπου. Η περιγραφή της δραστηριότητας 
στην οποία τα μέλη μιας ομάδας είχαν εμπλακεί μεταφέρονταν για τη καταγραφή της 
ιστορίας μάθησης διαφορετικών μαθητών/τριών και έτσι η όποια επιπλέον συμπλή-
ρωση αφορούσε τη διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης και τις αποφάσεις για 
τη συνέχεια που καταγράφονταν ατομικά, για κάθε παιδί ξεχωριστά. Η σχετική εξοι-
κείωση με τη χρήση του Η/Υ οδήγησε τελικά στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φα-
κέλου, η κάθε σελίδα του οποίου συμπληρώνονταν και με φωτογραφίες αποκτώντας 
έτσι μια ψηφιακή πολυτροπική μορφή.  

Με το πέρασμα του χρόνου οι μαθητές/τριες της τάξης εξοικειώθηκαν τόσο με τη 
διαχείριση όσο και με τη συμπλήρωση των portfolios. Η συμβολή τους σ’ αυτή τη 
διαδικασία επετεύχθη αρχικά μέσα από απλές ερωτήσεις («ποια ζωγραφιά ή εργασία 
θα ήθελες να έχεις στο φάκελό σου και γιατί»). Μέσω αυτών παρακινήθηκαν να συ-
γκρίνουν τις εργασίες και γνώσεις τους  και εντοπίζοντας τις αλλαγές να αισθανθούν  
υπερήφανα για την πρόοδό τους. Παράλληλα έμαθαν να αξιολογούν οι ίδιοι/ιες τον 
εαυτό τους αλλά και να αποτιμούν τη συμβολή των άλλων. 

Αποτίμηση της εφαρμογής 

Η μελέτη των περιεχομένων καθενός από τους φακέλους/ portfolios των μαθη-
τών/τριών της τάξης οδηγεί στο συμπέρασμα πως η συγκεκριμένη μορφή συλλογής 
πληροφοριών μπορεί να συμπληρώσει τη μαθησιακή διαδικασία στον τομέα της 
γλώσσας -στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο, σύμφωνα και με τις οδηγίες στο 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο - αφού μπορεί να συμβάλ-
λει στην εκτίμηση του βαθμού επιτυχίας των στόχων ενός προγράμματος και στην 
ανάδειξη των ενδεδειγμένων διορθωτικών παρεμβάσεων  (Π.Ι, 2003: 46).  

Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, η πρόταση της αξιοποίησης του συγκεκριμένου συν-
δυαστικού μοντέλου αξιολόγησης είναι σε θέση να καλύψει ένα μεγάλο εύρος αξιο-
λογικών κριτηρίων, παρέχοντας αποδείξεις της σταδιακής εξέλιξης της μαθησιακής 
πορείας κάθε μαθητή, ανταποκρινόμενη παράλληλα -μέσω κυρίως των ιστοριών μά-
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θησης- στο αίτημα παροχής πληροφοριών, όπως αυτές καταγράφονται στο βιβλίο του 
δασκάλου της Γλώσσας για την Α΄ τάξη (Καραντζόλα, κ.ά.,2007: 26). 

Από την άλλη πλευρά η χρησιμότητα των φακέλων/ portfolios φάνηκε ότι δεν σταμα-
τά τη στιγμή της δημιουργίας ή της συμπλήρωσής τους αφού τα περιεχόμενά τους 
αποτέλεσαν τη βάση συζήτησης σε κάθε συνάντηση με τους γονείς των μαθη-
τών/τριών. Μέσα από το ξεφύλλισμα του φακέλου, οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν πώς εργάζονταν τα παιδιά τους μέσα στην τάξη αλλά και να αντιληφθούν 
την πρόοδο τους σε συγκεκριμένους τομείς. Είχαν στη διάθεσή τους δεδομένα που 
αφορούσαν την ατομική προσπάθεια και γνώση του παιδιού τους. Γνώριζαν τι μπορεί 
να καταφέρει από μόνο του αλλά και σε συνεργασία με τους/ συμμαθητές/ τριες του, 
εκτιμώντας τη συμβολή των “άλλων” στην όποια ατομική πρόοδο του παιδιού τους, 
αποφεύγοντας έτσι και την καλλιέργεια του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Βέβαια η επιλογή της χρήσης των portfolios εκτός από τα όποια οφέλη παρουσιάζει 
επίσης και κάποια μειονεκτήματα. Αυτά αφορούν τα χαρακτηριστικά της συλλογής 
των σχετικών πληροφοριών καθώς αναγνωρίζεται  πως συνιστά μια επίπονη και χρο-
νοβόρα διαδικασία. Τα παραπάνω άλλωστε βρίσκονται στον αντίποδα των πλεονε-
κτημάτων της περιγραφικής αξιολόγησης και συναντώνται ακόμη στην κριτική ενά-
ντια στην υιοθέτησή της. Έχει ήδη επισημανθεί η δυσκολία σύνθεσης των πολλαπλών 
πληροφοριών, η αδυναμία μετατροπής τους σε διδακτική πράξη από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών και η απειρία τους στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλί-
ας. Όπως επίσης έχει καταγραφεί η εκτίμηση «ότι  μια τέτοια διαδικασία απαιτεί χρό-
νο που οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ή δεν είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν» (Γκα-
τζιούρα, κ.ά.,2008:295). Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν τους ανασταλτικούς παράγοντες υιοθέτησης μιας τέτοιας πρότασης χωρίς όμως 
να ατονούν το επιχείρημα ότι «αυτές οι ανησυχίες, … ισχύουν εξίσου και για άλλα 
εργαλεία αξιολόγησης» (Αρβανίτης, 2007: 175). Ίσως όμως η παρουσιαζόμενη πρό-
ταση πειραματισμού και ενασχόλησης με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, για 
όλους αυτούς τους λόγους, μπορεί να συμβάλλει στη γενικότερη αναζητούμενη επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η συμπλήρωση των portfolios και η συνα-
κόλουθη παρακολούθηση της προόδου των μαθητών/τριών μέσα από τη συλλογή 
δειγμάτων της εργασίας τους σε όσο το δυνατό αυθεντικές συνθήκες όπως και η πα-
ρουσίαση των εξελισσόμενων στοιχείων της προσωπικότητας τους συνιστούν την α-
ναγνώριση της συγκεκριμένης πρότασης ως μιας εν δυνάμει εναλλακτικής μεθόδου 
περιγραφικής αξιολόγησης.  

Από την άλλη πλευρά η συγκεκριμένη μορφή αξιολόγησης μπορεί να προσφέρει 
στοιχεία που αφορούν όχι μόνο τις ακαδημαϊκές δεξιότητες και στάσεις των μαθη-
τών/τριών της τάξης αλλά και τις αντίστοιχες πληροφορίες για την κοινωνικότητά 
τους, πληροφορίες που δεν αντανακλώνται εύκολα σε άλλες περιπτώσεις αξιολόγη-
σης. Άλλωστε όπως έχει υποστηριχτεί, η ειδοποιός αυτή διαφορά αναδεικνύει τη συ-
νεισφορά της ποιοτικής αξιολόγησης στην αλλαγή της μαθησιακής αντίληψης, αφού  
η εκτίμηση της ανταπόκρισης των μαθητών/τριών της τάξης στους γνωστικούς στό-
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χους συνδυάζεται με πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργα-
σίας και μεταγνώσης τους σε διάφορα γνωστικά πλαίσια (Λουκέρης, κ.ά.2010: 84). 

Τέλος ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί αφορά τόσο την αυτοπεποίθηση 
που αποκτά ο/η εκπαιδευτικός σχετικά με το προϊόν της εργασίας του/της μέσα στην 
τάξη και τη γνωριμία των μαθητών/τριών του όσο και την ικανοποίηση που αισθάνε-
ται καθώς προβάλλεται η προσωπική του/της συμβολή στην ανάπτυξη των μαθη-
τών/τριών του/της. Μέσα από την εφαρμογή των ιστοριών μάθησης κατά την κατα-
γραφή της περιγραφικής αξιολόγησης αποδεικνύεται -για μια ακόμη φορά- ότι η δυ-
ναμική του portfolio μπορεί να προσφέρει οφέλη στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντάς 
τους μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα, μια σιγουριά για το έργο τους, μια ανατρο-
φοδότηση ουσιαστική, πολύ πιο συχνή και βασισμένη σε «αποδείξεις» (Καρπάτση, 
κ.ά.,2008:310). Η ανατροφοδότηση αυτή αφορά τον ίδιο/την ίδια εκπαιδευτικό αλλά 
και κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά ενώ η υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασης μπο-
ρεί να αποτελέσει ένα βήμα στην απομάκρυνση από την παραδοσιακή μορφή αξιολό-
γησης και την τεχνοκρατική αντιμετώπισή της ως ένα ελεγκτικό και διαπιστωτικό ερ-
γαλείο στη πολυδιάστατη διαδικασία της μάθησης. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών και τη σχέση 
τους με τα καινούργια αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.) στην 
Ελλάδα ως προς το ακόλουθο ερώτημα: Προβλέπουν τα συγκεκριμένα προγράμματα 
την καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών στο σχολείο; Αρχικά, 
γίνεται σύντομη αναφορά στη μεταγνώση και στη σχέση αυτής με τα Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών. Στη συνέχεια, διερευνάται η σχέση της μεταγνώσης με τη γλωσ-
σική διδασκαλία. Ειδικότερα, αναφέρεται ο ρόλος της μεταγνώσης στη γλωσσική ανά-
γνωση και κατανόηση. Ακολουθεί, η αναζήτηση αναφορών της καλλιέργειας μεταγνω-
στικών δεξιοτήτων στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και ειδικότερα στα βιβλία 
των δασκάλων για το μάθημα της γλώσσας σε ορισμένες τάξεις του δημοτικού σχο-
λείου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τη διερεύνηση της σχέσης της μεταγνώσης 
με την ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και τον εντοπισμό μεταγνω-
στικών αναφορών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των μαθηματι-
κών. Στο τέλος αναφέρονται επιγραμματικά τα εξαγόμενα συμπεράσματα. 

Λέξεις κλειδία: Μεταγνώση, μεταγνωστικές δραστηριότητες, μεταγλώσσα, λύση προ-
βλήματος, αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

Εισαγωγή 
Η μεταγνώση ορίζεται ως η ικανότητα επίγνωσης σχετικά με το τι γνωρίζουμε, τι δεν 
γνωρίζουμε και πώς να αποκαταστήσουμε ό,τι δεν γνωρίζουμε (Cao & Nietfeld, 2007). 
Βέβαια, τον πρώτο ορισμό της μεταγνώσης τον έδωσε ο Flavell τη δεκαετία του 1970, 
με σκοπό την ερμηνεία των γνωστικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη μα-
θησιακή διαδικασία όπως και τον τρόπο οργάνωσης της γνώσης στη μνήμη. Έτσι, ορί-
στηκε ως «γνώση και ρύθμιση των γνωστικών διεργασιών κατά την μαθησιακή διαδι-
κασία». (Flavell, 1979, Brown, 1978). Η μεταγνώση  περιέχει δυο συστατικά στοιχεία, 
τη γνώση για τη γνώση (knowledge of cognition) και τη ρύθμιση της γνώσης 
(regulation of cognition) ή των μεταγνωστικών στρατηγικών που την αποτελούν 
(Brown,1980). 

2044

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από την ομπρέλα του ανωτέρου ορισμού ακολούθησε 
στο πέρασμα των χρόνων μία σειρά μεταγνωστικών όρων όπως μεταγνωστικές πεποι-
θήσεις, μεταγνωστική επίγνωση, μεταγνωστικές εμπειρίες, μεταγνωστικές γνώσεις, αί-
σθημα της γνώσης, απόφαση μάθησης (judgment of learning), θεωρία του νου, μετα-
μνήμη (metamemory), μεταγνωστικές δεξιότητες, εκτελεστικές ικανότητες, έλεγχος 
κατανόησης, στρατηγικές μάθησης, ευρετική στρατηγική (heuristic strategies) και 
αυτό-ρύθμιση. Μερικοί από τους παραπάνω όρους είναι μεταγνωστικοί από τη φύση 
τους, ενώ άλλοι αναφέρονται στις γνωστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες όπως για 
παράδειγμα η στρατηγική μάθησης και η εύρεση στρατηγικών μάθησης (Veenman et 
al, 2006). 

Η υπόθεση ότι οι μεταγνωστικές ικανότητες μπορούν να καλλιεργηθούν στους μαθητές 
μέσα από τη διδασκαλία τους στη σχολική αίθουσα έχει επιβεβαιωθεί πλέον από τα 
πορίσματα αρκετών ερευνών (Cross & Paris, 1988 ̇ Haller et al., 1988 ̇ Hennessey, 
1999 ̇ Kramarski & Mevarech, 2003). Τα σημαντικά αυτά ευρήματα σε αυτόν τον το-
μέα δεν άφησαν αδιάφορους τους συγγραφείς του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ανά μάθημα, 
στα οποία στηρίχτηκε η συγγραφή και η έκδοση των πρόσφατων σχολικών εγχειριδίων 
σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

 Ήδη από τις πρώτες σελίδες των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και συγκεκρι-
μένα στο κεφάλαιο «Γενικές αρχές της εκπαίδευσης» στον πρώτο άξονα διαβάζουμε: 
«Η γενική παιδεία θα πρέπει να συμβάλλει όχι στη συσσώρευση και απομνημόνευση 
έτοιμων γνώσεων, αλλά στην ευρύτερη εξοικείωση […] και στην ανάπτυξη γνωστικών 
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα κατανόησης και ερ-
μηνείας εννοιών, φαινομένων και διαδικασιών». 

Στο ίδιο κεφάλαιο, στην παράγραφο με τίτλο «Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μα-
θητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του» επισημαίνονται τα εξής: «Ο μαθητής θα 
πρέπει να μάθει στο σχολείο κυρίως πώς να μαθαίνει, ώστε να προσεγγίζει ενεργητικά 
και δημιουργικά την παρεχόμενη γνώση. Το σχολείο θα πρέπει επίσης να μάθει στον μα-
θητή πώς να πράττει, ώστε να μπορεί να εφαρμόζει στην καθημερινή του ζωή, στην κοι-
νωνική του δραστηριότητα αλλά και στην επαγγελματική του ενασχόληση, τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που αποκτά» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., 2003). 
 

Μεταγνώση και γλωσσική διδασκαλία 

Ο ρόλος της μεταγνώσης στην ανάγνωση και την κατανόηση 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη σχέση της μεταγνώσης με την ανάγνωση και 
την κατανόηση. Υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία των μεταγνωστικών στρατηγικών 
μέσα στη σχολική αίθουσα επιφέρει ισχυρές θετικές επιδράσεις στην απόκτηση επί-
γνωσης ως προς την ανάγνωση και την κατανόηση των μαθητών (Haller et. al., 1988). 
Επίσης, σύμφωνα με τη Brown και τους συνεργάτες της (όπως αναφέρεται στο McKe-
own & Beck, 2009), κάποια από τα συστατικά της μεταγνώσης όπως η αυτορρύθμιση, 
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ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση, η παρακολούθηση, έχουν σχέση με την ανάγνωση και την 
κατανόησή της. Η αποτελεσματικότητα της κατανόησης κατά τη διαδικασία της ανά-
γνωσης εξαρτάται από την εμπλοκή των μαθητών στις προαναφερθείσες μεταγνωστι-
κές διεργασίες. 

Η μεταγνώση στην ανάγνωση απαρτίζεται από τρία μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στη 
μεταγνωστική επίγνωση, δηλαδή στη γνώση του αναγνώστη για την αναγνωστική του 
ικανότητα καθώς και στην αξιολόγηση για το αναγνωστικό έργο που πρόκειται να ε-
κτελεστεί. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τους αυτορυθμιστικούς μηχανισμούς παρα-
κολούθησης, δηλαδή την ικανότητα του αναγνώστη να ρυθμίζει ενεργά αυτά που γνω-
ρίζει κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Το τρίτο μέρος αφορά στις παρεμβατικές-διορ-
θωτικές στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσει ο αναγνώστης  για να λύσει τυχόν προ-
βλήματα κατανόησης που δημιουργήθηκαν. Τα δυο τελευταία μέρη είναι αυτά που α-
ποτελούν τον μεταγνωστικό έλεγχο της κατανόησης (Baker & Brown 1984 ̇ Jacobs & 
Paris, 1987). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Cross & Paris (1988), η οποία περιγράφει την 
παρέμβαση που έγινε σε 171 μαθητές της τρίτης και πέμπτης τάξης αντίστοιχα και στό-
χος της ήταν η βελτίωση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων που σχετίζονταν με την ανά-
γνωση και την κατανόηση. Οι μαθητές του δείγματος παρακολούθησαν ένα παρεμβα-
τικό πρόγραμμα σπουδών, το λεγόμενο «Informed Strategies for Learning», το οποίο 
αποσκοπούσε στην αύξηση της επίγνωσης και τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγι-
κών ανάγνωσης. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης έδειξαν ότι οι μαθητές και των δυο 
σχολικών βαθμίδων σημείωσαν σημαντικές βελτιώσεις συγκριτικά με τους μαθητές 
που δεν είχαν δεχτεί τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, οι βελτιώσεις 
εντοπίστηκαν στην επίγνωσή τους όσον αφορά το διάβασμα στους παρακάτω τρεις το-
μείς: (1) την αξιολόγηση της δυσκολίας που αντιμετώπισαν σε κάποια εργασία καθώς 
και την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους (2) τον σχεδιασμό για την επίτευξη του στό-
χου και (3) την ικανότητα αυτό-παρακολούθησης της προόδου που έκαναν αναφορικά 
με τον αρχικό τους στόχο. 

 
Οι Μεταγνωστικές Δεξιότητες μέσα από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμμα-

τος  Σπουδών της Γλωσσικής Διδασκαλίας 

Στο ΑΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο αναφέρεται ως στόχος η 
απόκτηση φωνημικής επίγνωσης κυρίως στον άξονα «Γραπτός Λόγος - Ανάγνωση» 
ειδικά για τις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού – αφού ως βασικός σκοπός θεωρείται 
η οικοδόμηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων «με βάση τον προφορικό λόγο και τις 
εμπειρίες που φέρνουν τα παιδιά» (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, 2003). 

Εκτενής αναφορά για την ίδια δεξιότητα πραγματοποιείται στο κεφάλαιο, το οποίο α-
ναφέρεται στη Διδακτική Μεθοδολογία του γλωσσικού μαθήματος. Ειδικότερα, ανα-
φέρει ότι «Σχετικά με την πρώτη ανάγνωση και γραφή, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί 
ο μαθητής κατά  την προσπάθειά του να αντιληφθεί τη φωνολογική δομή των λέξεων και 
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να αποκτήσει φωνημική επίγνωση καθώς και να αντιστοιχίσει τους φθόγγους και τα φω-
νήματα με το γραφηματικό τους σύμβολο. Για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης μπο-
ρούν να αξιοποιούνται και στοιχεία άλλων προσεγγίσεων, όπως είναι η ολιστική μέθοδος 
και η αναδυόμενη γραφή, συμπληρωματικά και κατά περίπτωση. Η κύρια όμως προσέγ-
γιση, που προσιδιάζει και στη φύση της ελληνικής γραφής, είναι η στηριγμένη στη γραφο-
φωνητική αντιστοιχία με αναλυτική και συνθετική μορφή» (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, 2003). 

Παράλληλα, στον άξονα «Γραπτός Λόγος – Ανάγνωση» για τις δύο τελευταίες τάξεις 
του δημοτικού σε επίπεδο δραστηριοτήτων προτείνονται ενδεικτικά «ερωτήσεις που 
αναπτύσσουν τις μεταγνώσεις (λ.χ. στάδια και τρόποι κατανόησης κειμένου) και τη μετα-
γλώσσα (σχετικό λεξιλόγιο και ορολογία) του μαθητή» (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

Στο βιβλίο δασκάλου για το μάθημα της Γλώσσας ΣΤ΄ Δημοτικού στον άξονα «Βασι-
κοί όροι διδακτικής της γλώσσας» μεταξύ πολλών σημαντικών όρων αναφέρεται και 
αυτός της μεταγνώσης. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «ο διδασκόμενος μια γλώσσα έχει 
την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνει την γλώσσα 
αυτή (δηλαδή να γνωρίζει πως γνωρίζει, άρα πρόκειται για μια γνώση σχετικά με την 
γνώση, για αυτό και ονομάζεται μεταγνώση). Μεταγνωστικές δεξιότητες ,είναι για παρά-
δειγμα, να μπορεί να κρίνει αν το κείμενό του είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον 
οποίον έχει παραχθεί και αν ανήκει σε συγκεκριμένο είδος κειμένου, όπως και να δια-
κρίνει ποιες τεχνικές απομνημόνευσης είναι αποδοτικότερες». 

Στο βιβλίο του δασκάλου για τη Δ΄ Δημοτικού στον άξονα «δραστηριότητες» αναφέ-
ρεται πως η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης στον μαθητή είναι 
βασικοί στόχοι των ασκήσεων και δραστηριοτήτων έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί. Α-
κόμα, τονίζεται το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι ασκήσεις αντιγραφής, οι οποίες 
έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ικανότητας ελέγχου της προσοχής των μαθητών. Οι α-
σκήσεις που προτείνονται δεν είναι σχεδόν ποτέ ασκήσεις αντιγραφής παλαιού τύπου 
αλλά απαιτούν τη νοηματική ή και μορφική επεξεργασία του κειμένου. 

Ακόμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει στο βιβλίο δασκάλου της Δ’ τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου η αναφορά σε δυο πολύ σημαντικούς μεταγνωστικούς όρους - μεταγλώσσα 
και μεταγλωσσικές δραστηριότητες – οι οποίοι εντοπίζονται στο γλωσσάρι του βι-
βλίου. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται οι μεταγλωσσικές δραστηριότητες είναι οι 
μεταγνωστικές δραστηριότητες που αφορούν τη γλώσσα και συμπεριλαμβάνουν α) τις 
δραστηριότητες σκέψης πάνω στη γλώσσα β) τις ικανότητες του μαθητή να οργανώνει 
και να ελέγχει τις δικές του διαδικασίες επεξεργασίας της γλώσσας, στην παράγωγη 
και στην κατανόηση που αφορούν κάθε τομέα της γλωσσικής ανάλυσης. Παράδειγμα 
μεταγλωσσικής δραστηριότητας αποτελεί η οργάνωση των στρατηγικών σύνθεσης και 
ελέγχου ενός κειμένου. Με άλλα λόγια, η ικανότητα του μαθητή να γράψει ένα κείμενο 
και στη συνέχεια να το διορθώσει. Να αναφερθεί ότι η ικανότητα αυτοδιόρθωσης είναι 
μια κατεξοχήν μεταγλωσσική δραστηριότητα. 
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 Όσα έως εδώ σταχυολογήθηκαν ενδεικτικά οδηγούν στη διαπίστωση ότι τα ΔΕΠΠΣ 
και ΑΠΣ για το Δημοτικό Σχολείο, και ειδικότερα, για το μάθημα της Ελληνικής Γλώσ-
σας συνθέτουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της μετα-
γλωσσικής επίγνωσης, η οποία είναι μια επέκταση της μεταγνωστικής επίγνωσης που 
αναφέρεται στο γλωσσικό τομέα. 

Μεταγνώση και μαθηματικά 

Η σχέση της μεταγνώσης με τα μαθηματικά 

Υποστηρίζεται ότι η μεταγνώση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις μαθηματικές α-
σκήσεις και εργασίες (Jones & Tanner, 2002) καθώς και στην επίλυση προβλημάτων, 
για τα οποία απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη και η ανάπτυξη μεταγνωστι-
κών στρατηγικών (Derry & Hawkes, 1993). Ακόμα, ο σημαντικός ρόλος της μεταγνώ-
σης σχετικά με την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων εντοπίζεται και στον ορισμό 
που έδωσε η Brown (1978) για αυτήν. Συγκεκριμένα, όρισε τη μεταγνώση ως τη μα-
θησιακή επίγνωση και την οργάνωση της νοητικής διαδικασίας των μαθητές ως προς 
τον σχεδιασμό της μάθησης και της επίλυσης των προβλημάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση ότι η τέχνη επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων 
αποτελεί την καρδιά των μαθηματικών (National Council of Teachers of Mathematics-
NCTM, 2000) τονίζεται η εμπλοκή, ο ρόλος και η επίδραση της μεταγνώσης της σε 
όλα τα στάδια που ακολουθούνται στη λύση μαθηματικού προβλήματος (αρχίζοντας 
από το πρώτο στάδιο έως στον έλεγχο του αποτελέσματος). Ειδικότερα, το σημαντικό-
τερο στοιχείο της μεταγνώσης, το οποίο μετέχει στη διαδικασία επίλυσης μαθηματικού 
προβλήματος είναι η ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις αποκτηθείσες γνώ-
σεις με έναν ευέλικτο και στρατηγικό τρόπο (Lucangeli et al., 1998). 

 Η σχέση ανάμεσα στη μεταγνώση και την επιτυχία στη λύση μαθηματικών προβλη-
μάτων μέσα από την αλληλεπίδραση των γνωστικών και μεταγνωστικών διεργασιών, 
είναι αρκετά καλά τεκμηριωμένη στην βιβλιογραφία. Ο Simon (1987, όπως αναφέρεται 
στο Pugalee 2001) σε μια ανασκόπηση  τριών μελετών που είχαν ως επίκεντρο τον 
ρόλο της μεταγνώσης στην επίλυση προβλημάτων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 
έλεγχος, η ρύθμιση και ο προσανατολισμός των διεργασιών ήταν από τις πιο συχνά 
εμφανιζόμενες μεταγνωστικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων. Ό-
σον αφορά τον προσανατολισμό που υιοθετεί ένα άτομο σχετικά με το υπό λύση πρό-
βλημα, ο Lester (1989, όπως αναφέρεται στο Pugalee 2001) σε μια έρευνα που έγινε 
σε μαθητές έκτης τάξης, αναφέρει ότι ασκεί την πιο σημαντική επίδραση στις επιδόσεις 
του. 

Επίσης, οι Mevarech και Kramarski (1997) τονίζουν τη σημασία υποβολής μεταγνω-
στικών ερωτήσεων στους μαθητές, τη σύνδεση της παλαιάς γνώσης με τη νέα, τη χρήση 
κατάλληλων στρατηγικών λύσης προβλημάτων και την αναθεώρηση των διαδικασιών 
και της τελικής λύσης, στη μαθηματική αιτίαση. Το σημαντικότερο, όμως, βήμα είναι 
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όταν ο εκπαιδευόμενος αναχαιτίζει τη διαδικασία λύσης προβλήματος, προς στιγμή, 
και αναθεωρεί το πώς, το πότε και το γιατί των επιλογών του (Collins & Brown, 1988). 

Σύμφωνα με τους Lester (1985) και Schoenfeld (1987) αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμο-
ποιήσουν διδακτικές τεχνικές που ενθαρρύνουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν τις 
μεταγνωστικές τους δεξιότητες, τότε θα έχουμε ως αποτέλεσμα τη βελτίωσή τους στη 
λύση προβλημάτων. Επιπλέον, ο Lester (1985) υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ή μη της με-
ταγνώσης στα άτομα, είναι ένας παράγοντάς που θα καθορίσει την μετέπειτα μαθημα-
τική τους συμπεριφορά και τα αποτελέσματά της. 

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται έτσι ώστε να είναι σε 
θέση κάποιος μαθητής να προβεί στην επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος. Πρώ-
τον θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική, δεύτερον να ανακαλέσει από τη 
μνήμη του σχετικές πληροφορίες με το πρόβλημα, τρίτον να τις οργανώσει με τέτοιο 
τρόπο ώστε να συνδέονται λειτουργικά με τα δεδομένα του προβλήματος που θέλει να 
λύσει, τέταρτον να κάνει κάποιες υποθέσεις, πέμπτον να αναλάβει ένα σχέδιο δράσης 
και να προβεί στην εφαρμογή του, τέλος να αξιολογήσει όλη την πορεία του. Από τα 
παραπάνω διαφαίνεται ότι η επιλογή μιας συγκεκριμένης στρατηγικής για την επίλυση 
του προβλήματος, όπως και ο συνεχής έλεγχος, σχετίζεται με μεταγνωστικές ικανότη-
τες που αναπτύσσει ο μαθητής (Garofalo, 1987). 

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα: Με ποιους τρόπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε ή και 
να ενισχύσουμε στους μαθητές την ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, 
εστιάζοντας στην μεταγνώση; Ο Hartman και Sternberg (1992) συνόψισαν την ερευ-
νητική βιβλιογραφία στον τομέα της καλλιέργειας της μεταγνώσης και παρουσίασαν 
τέσσερις κύριες προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση αφορά στην ενημέρωση ή ευαι-
σθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα μεταγνώσης. Η δεύτερη αναφέρεται στη 
βελτίωση της γνώσης των μαθητών όσον αφορά την μεταγνώση. Η τρίτη προσέγγιση 
στοχεύει στη βελτίωση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων όπως είναι η ρύθμιση της γνω-
στικής λειτουργία, και η τελευταία προσέγγιση αφορά στην ενίσχυση του μαθησιακού 
και διδακτικού περιβάλλοντος. 

Μία μέθοδος διδασκαλίας μεταγνωστικών στρατηγικών για την επίλυση μαθηματικών 
προβλημάτων είναι η μέθοδος IMPROVE των Mevarech και Kramarski (1997). Σκο-
πός της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να δώσει έμφαση στην αντανακλαστική συζή-
τηση (reflective discourse) παρέχοντας έτσι την ευκαιρία σε κάθε μαθητή να συμμετά-
σχει στη μαθηματική αιτιολογία (λογική). Οι εκπαιδευτικοί είναι εκπαιδευμένοι στη 
χρήση μεταγνωστικών ερωτημάτων σχετικά με τη φύση του προβλήματος, με τη χρήση 
των κατάλληλων στρατηγικών για την επίλυση του προβλήματος καθώς και τη σχέση 
με την προηγούμενη γνώση. 

Η μέθοδος IMPROVE έλαβε το όνομά της από τα ακρωνύμια του εκάστου σταδίου 
διδασκαλίας που ακολουθείται: 

1) Introducing the new material - Παρουσιάζοντας το νέο υλικό 
2) Metacognitive questioning – Μεταγνωστικές ερωτήσεις 
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3) Practicing – Εξάσκηση 
4) Reviewing – Ανασκόπηση 
5) Obtaining mastery on higher and lower cognitive processes – Αποκτώντας 

γνώση για υψηλότερες ή χαμηλότερες γνωστικές διαδικασίες 
6) Verification – Επαλήθευση 
7) Enrichment and remedial – Εμπλουτισμός και αποκατάσταση 

Οι μεταγνωστικές ερωτήσεις συμπεριλαμβάνουν τέσσερα είδη ερωτήσεων που ο μα-
θητής απευθύνει στον ίδιο του τον εαυτό. Οι ερωτήσεις κατανόησης (comprehension 
question) όπως: ποιο είναι το θέμα του προβλήματος; ή για τι μας μιλάει το πρόβλημα; 
σκοπό έχουν να γνωρίσει ο μαθητής πολύ καλά τα δεδομένα του προβλήματος και να 
εξοικειωθεί με αυτά. Έπειτα, ακολουθούν οι ερωτήσεις σύνδεσης (connection 
question) οι οποίες έχουν σκοπό να εντοπίσει ο μαθητής ομοιότητες του προβλήματος, 
του οποίου αναζητεί τη λύση, με άλλα παρόμοια που έχει επιλύσει στο παρελθόν. Εν-
δεικτικά, ορισμένες ερωτήσεις τέτοιου τύπου αποτλελούν οι ακόλουθες: Είναι το πρό-
βλημα παρόμοιο με κάποιο άλλο; Μήπως είναι η απλή μορφή κάποιου άλλου προβλή-
ματος που έχω λύσει στο παρελθόν; Σε τι διαφέρει από το άλλο; Παρακαλώ εξηγήστε 
γιατί; 

Οι ερωτήσεις στρατηγικής που ακολουθούν έχουν σκοπό να βάλουν τον μαθητή να 
βρει τις κατάλληλες προσεγγίσεις για τη λύση του προβλήματός του και να είναι σε 
θέση να απαντήσει γιατί επέλεξε αυτές. Τέτοιες ερωτήσεις είναι π.χ. Τι είδους στρατη-
γικές είναι κατάλληλες για την λύση του προβλήματος και γιατί; 

Τέλος, οι  σκεπτικιστικές ή αναστοχαστικές (reflection) ερωτήσεις που μπορεί να έχουν 
διατυπωθεί όπως παρακάτω: Βγάζει νόημα το αριθμητικό αποτέλεσμα; Μπορεί το πρό-
βλημα να λυθεί με διαφορετικούς τρόπους; Αυτό το είδος των ερωτήσεων συνδυάζει 
συχνά την τεκμηριωμένη εκπαιδευτική στρατηγική με την εκπαίδευση στον αυτοέ-
λεγχο. 

Σύμφωνά με τον Montague και τους συνεργάτες του (2004), η εκπαίδευση που είχε 
μεταγνωστικό προσανατολισμό βελτίωσε ακόμη και στους εφήβους την ικανότητα ε-
πίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι έστω και αργά, δηλαδή στην 
εφηβεία, οι μεταγνωστικές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν. Ωστόσο, θα έπρεπε 
πρώτα οι μεταγνωστικές δεξιότητες να είχαν διδαχθεί εκ των προτέρων με σκοπό την 
ενίσχυση των μαθητών στο μάθημα των μαθηματικών. 

 
Οι Μεταγνωστικές Δεξιότητες στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος  

Σπουδών Μαθηματικών 

Η λύση προβλήματος αποτελεί κεντρικό σημείο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Πρό-
γραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Ήδη από την Α΄ Δημοτικού στα «Μαθηματικά της φύ-
σης και της ζωής» δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και αφιερώνεται μεγάλη έκταση στη 
λύση προβλήματος. Επίσης, στο βιβλίο του δασκάλου παρατηρείται ότι η λύση προ-
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βλήματος κατέχει σημαντική θέση στο υλικό που προτείνουν οι συγγραφείς των σχο-
λικών βιβλίων. Στο σχολικό βιβλίο της Α΄ Δημοτικού προτείνονται προβλήματα έρευ-
νας που σύμφωνα με τις οδηγίες των συγγραφέων του βιβλίου του δασκάλου έχουν 
σκοπό ο μαθητής να σκεφτεί, να οργανώσει τις λύσεις του πηγαίνοντας εμπρός-πίσω, 
να δοκιμάσει κάποιες λύσεις, να αναθεωρήσει κ.λπ. 

Έμφαση δίνεται και στα προβλήματα με πολλές λύσεις προκειμένου να ασκηθούν οι 
μαθητές στην ικανότητα να ερευνούν και να σκέφτονται όχι μόνο για τη λύση του προ-
βλήματος, άλλα και να συνηθίσουν το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν έχουν πάντα 
μόνο μια λύση. 

Στο βιβλίο του δασκάλου της Β΄ Δημοτικού διαβάζουμε: «Η νέα προσέγγιση της διδα-
σκαλίας των μαθηματικών αλλάζει καθώς μετατοπίζονται οι στόχοι της μαθηματικής εκ-
παίδευσης κυρίως από την εκμάθηση των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων και τύπων 
χωρίς κατανόηση , στην εκμάθηση λύσης προβλημάτων (με μια ή πολλές λύσεις). Για 
αυτό η γνωστική περιοχή επίλυσης προβλήματος  είναι πρωταρχική γνωστική περιοχή…» 
και παρακάτω συνεχίζει « ….οι μαθητές δεν λύνουν προβλήματα με βάση λέξεις- κλειδιά 
ή  χρησιμοποιώντας τύπους και κανόνες. Μαθαίνουν πώς να λύνουν προβλήματα συνη-
θισμένα ή  πιο πρωτότυπα στηριζόμενα στην λογική τους και στην ικανότητά τους να 
σκέφτονται. Μαθαίνουν να αξιολογούν πληροφορίες, να τις συνδυάζουν προκειμένου να 
επιλέξουν την στρατηγική για να λύσουν το πρόβλημα (όχι απαραίτητα πράξη), να επα-
ληθεύσουν την λύση που βρήκαν χρησιμοποιώντας μια άλλη στρατηγική. Μαθαίνουν να 
διορθώνουν προβλήματα, να συμπληρώνουν προβλήματα, να κρίνουν….αν έχουν μια ή 
πολλές λύσεις». 

Επιπλέον, στις «Βασικές αρχές της μάθησης όπου στηρίζεται το νέο εκπαιδευτικό υ-
λικό» παρατηρείται ότι έμφαση δίνεται στη διδασκαλία συγκεκριμένων στρατηγικών 
για την επίλυση προβλήματος. Ακόμα, τονίζεται η σημασία του αναστοχασμού και της 
αυτορρύθμισης στη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία είναι δυο σημαντικά στοιχεία της 
μεταγνώσης όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, στο 
βιβλίο αναφέρεται ότι ο αναστοχασμός βοηθάει στην ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανο-
τήτων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στη μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέ-
χεια, δεν παραλείπονται οδηγίες για τους δασκάλους με σκοπό τη παροχή βοήθειας 
προς τους μαθητές ως προς την ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων. Έτσι, απαριθ-
μούν μια σειρά από σημαντικούς τρόπους, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα στους 
μαθητές να σχεδιάζουν τα βήματα λύσης του προβλήματος, να αξιολογούν τις λύσεις 
που ακολούθησαν, να γνωρίζουν ποιες στρατηγικές είναι αποτελεσματικότερες κ.λπ. 

Στο βιβλίο δασκάλου της Δ΄ Δημοτικού στο κεφάλαιο «Σύγχρονες αντιλήψεις για τους 
στόχους της μαθηματικής εκπαίδευσης και τα μαθησιακά περιβάλλοντα» αναφέρεται 
μεταξύ άλλων, ότι ένας από τους στόχους της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι να ανα-
πτύξουν οι μαθητές μεταγνωστική επίγνωση της μαθησιακής τους πορείας αφενός και 
αφετέρου της στάσης τους απέναντι στα μαθηματικά, της εικόνας που έχουν για την 
ικανότητά τους στο μάθημα καθώς και των κινήτρων τους, και τέλος του τρόπου που 
όλα τα παραπάνω επηρεάζουν τη μαθησιακή τους πορεία. 
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Αν και είναι ένα να μικρό δείγμα, όλα τα παραπάνω σταχυολογήματα δείχνουν ότι τα 
νέα ΑΠΣ στα μαθηματικά είναι εμπνευσμένα από τις αρχές της θεωρίας οικοδόμησης 
της γνώσης και δίνουν έμφαση σε υψηλοτέρου νοητικού επιπέδου δραστηριότητες ό-
πως είναι οι μεταγνωστικές. Επίσης, σε αυτά τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών έ-
κτος του ό,τι απαριθμούνται με έμφαση τα θετικά οφέλη της μεταγνώσης, δίνονται 
στους δασκάλους και οδηγίες για τον τρόπο που θα την καλλιεργήσουν στους μαθητές 
κατά τη διάρκεια της μαθηματικής διδασκαλίας. 

Επίλογος 

Συμπερασματικά και με σημείο εκκίνησης το ερώτημα που τέθηκε στην αρχή της πα-
ρούσας εργασίας, φάνηκε ότι υπάρχει μια θετική στάση ως προς τη στροφή των και-
νούριων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών προς ανώτερες νοητικές διεργασίες ό-
πως είναι η μεταγνώση. 

Ωστόσο, το χάσμα που μεσολαβεί ιεραρχικά από τους συντάκτες των Α.Π. μέχρι την 
εφαρμογή των νέων δεδομένων στη σχολική αίθουσα είναι πολύ μεγάλο και, επίσης, 
ένας χώρος «άγνωστος» και ανεξερεύνητος. Ανεξερεύνητος, επειδή α) τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
και Α.Π.Σ. είναι σχετικά πρόσφατα στον ελλαδικό χώρο, όποτε δεν έχει πραγματοποι-
ηθεί κάποια αξιολόγηση όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά τους β) δεν υπάρχουν 
ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την καλλιέργεια ή μη των μεταγνωστικών στρατηγι-
κών στο ελληνικό σχολείο, πράγμα που δυσχεραίνει την εξαγωγή συμπερασμάτων ως 
προς τον βαθμό που εξασκούνται οι συγκεκριμένες στρατηγικές και κατά πόσο τηρού-
νται οι αναφορές για μεταγνώση στα Α.Π. γ) τέλος, θα είχε ενδιαφέρον η πραγματο-
ποίηση κάποιας έρευνας που θα είχε σκοπό να διερευνήσει τις γνώσεις των δασκάλων 
και εκπαιδευτικών σχετικά με τη μεταγνώση, τις εκφάνσεις της και τα θετικά αποτελέ-
σματα που έχει ως προς την επίδοση των μαθητών όταν καλλιεργείται στο σχολείο. 

Οι παραπάνω σκέψεις οδηγούν στη διατύπωση της άποψης ότι ο μετασχηματισμός της 
θεωρίας στην πράξη, πρέπει να στηρίζεται σε ευρείες συμμαχίες, στην αποφυγή της 
στρατηγικής ισχύος επιβολής, στην εφαρμογή μιας στρατηγικής που προωθεί την επα-
νεκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις 
όλων των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα και τέλος θα πρέπει να στηρίζεται 
όχι σε προσπάθειές οι οποίες αν και εμπνευσμένες δεν παύει να σχεδιάζονται στον δο-
κιμαστικό σωλήνα. 
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Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο: «Οικογένεια ζεστή……..ένας κήπος με ζωή» 
αποτέλεσε μέρος μιας διαθεματικής προσέγγισης που υλοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο. 
Η οικογένεια είναι το πλέον γνώριμο πλαίσιο για το παιδί της προσχολικής ηλικίας το 
οποίο ερχόμενο στο νηπιαγωγείο φέρνει εμπειρίες από το οικογενειακό περιβάλλον 
του. Για τον λόγο αυτό τα παιδιά κάθε χρόνο δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στη διε-
ρεύνηση του θέματος αυτού. Το προτεινόμενο σενάριο μπορεί να αποτελέσει βασική 
θεματολογία  του εκάστοτε σχολικού έτους με στόχο να εμπλουτίσουν τα παιδιά τις 
γνώσεις τους για την οικογένεια καθώς και να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες με 
δημιουργικό και ευρηματικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογί-
ας. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο σύνολο των δραστηριοτήτων του προτεινόμενου 
διδακτικού σεναρίου αντανακλά τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη χρήση των Τ.Π.Ε. 
στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία του νηπιαγωγείου, ενισχύοντας παράλληλα 
τις εμπειρίες μάθησης. 

Λέξεις – κλειδιά: οικογένεια, προσχολική αγωγή , ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Το  διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 
της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των 
Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πράξη.  Η 
ανάπτυξη και η συγγραφή του προτεινόμενου σεναρίου καθώς και η επιλογή των εκ-
παιδευτικών λογισμικών στηρίχτηκε στο επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου. Περιλαμβάνει μέρος από  το σύνολο των δι-
δακτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αξιοποίηση και 
την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Ο τίτλος του προτεινόμενου διδακτι-
κού σεναρίου είναι: «Οικογένεια ζεστή ….ένας κήπος με ζωή» και απευθύνεται σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το προτεινόμενο σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 
Νηπιαγωγείου  (ΑΠΣ) και βασισμένο στους στόχους και τη φιλοσοφία του Διαθεμα-
τικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003), λαμβάνοντας υ-
πόψη την διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο 
Παιδί και Περιβάλλον, Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση αλλά κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησής του εμπλέκει και τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας, 
των μαθηματικών, της δημιουργίας και έκφρασης καθώς και των ΤΠΕ . Κυρίως συν-
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δέει τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων με τις Νέες Τεχνολογίες δίνοντας 
στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία 
και στη συνέχεια να αναπτύξουν την ενεργό συμμετοχή, την αυτοαντίληψη, τη δη-
μιουργική έκφραση με την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Για το παιδί της προσχολικής ηλικίας η οικογένεια αποτελεί το πλαίσιο που του πα-
ρέχει ασφάλεια, οικειότητα και είναι ο γνώριμος  χώρος στον οποίο κινείται και ενερ-
γεί από τη στιγμή της γέννησής του. Τα παιδιά ήδη γνωρίζουν αρκετά στοιχεία για 
την οικογένεια και τα μέλη της. Όμως η ανάπτυξη του σεναρίου προϋποθέτει ότι τα 
νήπια  ήδη γνωρίζουν : 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• το κάθε παιδί έχει τη δική του οικογένεια, η οποία αποτελείται από κάποια ά-
τομα τα μέλη της 

• να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματο-
λογία και να είναι καλοί ακροατές 

• να αναγνωρίζουν γράμματα  του αλφάβητου, τουλάχιστον αυτά που βρίσκο-
νται στο όνομά τους. 

• να ομαδοποιούν αντικείμενα με βάση ένα χαρακτηριστικό, να απαριθμούν 
τους αριθμούς από το 1-10 και να κάνουν μετρήσεις. 

• να γνωρίζουν τα βασικά χρώματα , να εκφράζονται με διαφορετικές τεχνικές  
και να έχουν πειραματιστεί με διάφορα υλικά. 

Ως προς τη χρήση λογισμικών: 

• να  αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή και να μπορούν να 
τις χειριστούν με την βοήθεια του εκπαιδευτικού (ενεργοποίηση  απενεργο-
ποίηση υπολογιστή,  χρήση πληκτρολογίου  ποντικιού, λειτουργία «σύρε και 
άσε»). 

• να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες των λογισμικών που εντάσ-
σονται στο σενάριο. 

• να γνωρίζουν να χειρίζονται ψηφιακή φωτογραφική μηχανή . 

Σκοπός και στόχοι του σεναρίου 

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να μάθουν τα νήπια μέσω της επαφής με τις νέες 
τεχνολογίες, ποιά είναι η εξέλιξη του ανθρώπου και ότι ο καθένας ανήκει στη δική 
του οικογένεια. Να εργαστούν ομαλά σε ομάδες για τη διερεύνηση του θέματος που 
έχει νόημα και εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα ίδια και να παρουσιάσουν τις γνώσεις 
που κατέκτησαν στο ευρύτερο περιβάλλον ( γονείς ). Οι επιμέρους στόχοι: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο τα νήπια ενθαρρύνονται : 
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• Να προσεγγίζουν και να αποσαφηνίζουν βασικές χρονικές έννοιες και να α-
ντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων και να αντιληφθούν την ε-
ξέλιξη του ανθρώπου 

• Να κατανοήσουν ότι υπάρχουν παιδιά που δεν ανήκουν στο συνηθισμένο τύ-
πο γονεικής οικογένειας. 

• Να περιγράφουν την οικογένειά τους, να εξηγούν τις διάφορες επιλογές  και 
να ερμηνεύουν τις πράξεις τους. 

• Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον 
• Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 

τους. 
• Να ομαδοποιούν με βάση ένα κριτήριο 
• Να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής ( πίνακα διπλής εισόδου) 

και να ερμηνεύουν συμβολικές αναπαραστάσεις 
• Να σειροθετούν με κριτήριο τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων 
•  Να απαριθμούν και να μετρούν. 
• Να εκφράσουν μέσα από τη ζωγραφική σχέσεις και συναισθήματα 
• Να εκφραστούν εικαστικά χρησιμοποιώντας χρώματα με τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών 
• Να βελτιώσουν τις ψυχοκινητικές τους ικανότητες ( συντονισμός ματιού- χε-

ριού). 
• Να αναπαράγουν μουσικά ακούσματα 
• Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές (έργα τέχνης) και να ενθαρρύ-

νονται να εκφράζουν τις σκέψεις, τις προτιμήσεις και το ενδιαφέρον τους. 

Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών: 

• Να χρησιμοποιούν  τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως μέσον που βοηθάει τον 
άνθρωπο στην εργασία του. 

• Να χρησιμοποιούν κατάλληλα λογισμικά για την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
και να εξοικειωθούν με το πληροφορικό περιβάλλον τους. 

• Να μάθουν να χρησιμοποιούν με ευχέρεια τις μηχανές αναζήτησης ως μέσο 
συλλογής πληροφοριών και διαφόρων στοιχείων ( εικόνων). 

• Να εξοικειωθούν στο να δημιουργούν φακέλους και να αποθηκεύουν αρχεία. 
• Να μάθουν να χειρίζονται την ψηφιακή μηχανή και τον εκτυπωτή και να       
       αξιοποιούν  αυτά για να υποστηρίξουν τις δράσεις τους. 

  Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:  

Τα νήπια ενθαρρύνονται στο: 

• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν προκει-
μένου να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους. 

• Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη και  φαντασία  
• Να εξασκήσουν την κριτική τους ικανότητα. 
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• Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας σεβόμενοι τις απόψεις και 
την εργασία των άλλων. 

Λογισμικά και περιβάλλοντα που εφαρμόστηκαν: 

Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω υπολογιστικά πε-
ριβάλλοντα και εκπαιδευτικά λογισμικά: 

• Φυλλομετρητής Διαδικτύου 
• Μηχανές αναζήτησης 
• Διαδικτυακό περιβάλλον αποθήκευσης, αναζήτησης, αναπαραγωγής και δια-

μοιρασμού ψηφιακών ταινιών( video ) youtube  
• Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Διαδικτύου : Web 2.0 / Jigsaw puzzle 

&Web2.0/issuu 

Λογισμικά γενικής χρήσης: 

• Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word) 
• Λογισμικό παρουσίασης ( Power Point) 
• Λογισμικό λογιστικού φύλλου (Excel) 
• Λογισμικό καταγραφής, αναπαραγωγής , οργάνωσης και επεξεργασίας βίντεο  

(Movie Maker) 

Λογισμικά ανοικτού τύπου:  

• Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration) 
• Λογισμικό δημιουργίας και έκφρασης ( Tux Paint) 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια – οργάνωση της τάξης και υλικοτεχνική υποδομή. 

Το διδακτικό σενάριο διήρκησε 14 διδακτικές ώρες υλοποιήθηκε σε διάστημα  τεσ-
σάρων εβδομάδων. Περιλαμβάνει 11 δραστηριότητες εκ των οποίων η 5η  δραστηριό-
τητα αποτελείται από δύο υποδραστηριότητες. Επίσης πραγματοποιήθηκαν δύο πα-
ρουσιάσεις από τα παιδιά, η μία στα παιδιά του διπλανού τμήματος και η άλλη στους 
γονείς τους. Το σενάριο υλοποιήθηκε σε τμήμα 22 νηπίων στο ολοήμερο τμήμα της 
σχολικής μονάδας. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που απευθύνονται  τόσο στην ολο-
μέλεια της τάξης όσο και στην ομάδα δύο – τριών παιδιών τα οποία εργάζονται στην 
γωνιά του Η/Υ. Να αναφερθεί η ύπαρξη λειτουργίας  ενός υπολογιστή στο χώρο της 
τάξης, γεγονός που απαιτεί πολύ χρόνο και εξαιρετική οργάνωση από τον εκπαιδευτι-
κό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Προβλέπεται λοιπόν ότι καθώς η ομάδα 
εργάζεται στον υπολογιστή για την υλοποίηση της εκάστοτε δραστηριότητας, τα υπό-
λοιπα παιδιά απασχολούνται με άλλες δραστηριότητες  

Θεωρητική – Μεθοδολογική προσέγγιση 

Για να αναπτυχθούν αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές χρειάζεται ο εκπαιδευτικός 
να έχει βαθιά γνώση του κάθε παιδιού και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ανα-
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πτύσσεται και μαθαίνει. Εξάλλου, η διερεύνηση των γνώσεων των παιδιών για το πε-
ριβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρούν, η σχέση αλληλεξάρτησης που αναπτύσσουν με 
αυτό καθώς και η απόκτηση θετικών συμπεριφορών αποτελούν σημαντικό κομμάτι  
του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο. 

Το διδακτικό μοντέλο που εφαρμόζεται στο διδακτικό σενάριο είναι η θεματική προ-
σέγγιση. Ο σχεδιασμός του σεναρίου, η χρονική διάρκειά του, η επιλογή των μαθη-
σιακών στόχων και ο τρόπος υλοποίησης έχουν γίνει από τον εκπαιδευτικό, λαμβάνο-
ντας όμως υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και το επίπεδο των παιδιών του τμή-
ματος.  

Το σενάριο υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση. Σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να ενθαρ-
ρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών. Βασίζεται στις εποικοδομιστικές και κοι-
νωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από διαδικασίες 
διερεύνησης, ανακάλυψης και επίλυσης προβλημάτων. Η μάθηση συντελείται μέσω 
του περιβάλλοντος το οποίο είναι πλούσιο σε ερεθίσματα τα οποία κινητοποιούν τα 
παιδιά να αλληλεπιδράσουν ( εποικοδομισμός, θεωρία του Piaget). Επίσης τα παιδιά 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (εργασία σε ομάδες) ή με την εκπαιδευτικό (δραστηριό-
τητες  ολομέλειας και δραστηριότητες μικρής ομάδας) αναπτύσσοντας μεταξύ τους 
κοινωνική  αλληλεπίδραση    (κοινωνικοπολιτισμική θεωρία, Vygotsky). Επίσης στο 
σενάριο περιλαμβάνονται συμπεριφοριστικής μορφής δραστηριότητες κυρίως κατά 
την παρουσίαση της νέας γνώσης  στην ολομέλεια της τάξης. Κρίνεται αναγκαίο από 
τον εκπαιδευτικό να παρέχει πληροφορίες για τη νέα γνώση στα παιδιά, πάντα όμως 
δημιουργώντας κατάλληλο περιβάλλον και κινητοποιώντας τον προβληματισμό των 
παιδιών. 

Προκαταβολικός οργανωτής 

Η εκπαιδευτικός εκμεταλλεύεται ένα αυθόρμητο γεγονός που μετέφερε ένα νήπιο ε-
πιστρέφοντας από την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Στις πρωινές καθημερινές 
ρουτίνες αναφέρθηκε στο όμορφο διήμερο που πέρασε με την οικογένειά του στο χω-
ριό των γονιών του. Έδωσε η εκπαιδευτικός την ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν για 
την οικογένειά τους, από πόσα άτομα αποτελείται, αν υπάρχουν μεγαλύτερα ή μικρό-
τερα αδέρφια, για τις γιαγιάδες και τους παππούδες, κ.ά. Εν συνεχεία οργάνωσε μία 
δραστηριότητα για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των παιδιών με το λογι-
σμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης. 

Δραστηριότητες διδακτικού σεναρίου 

1η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα): «Για να δούμε ποιος θα μπει μέσα στο σπίτι 
να κρυφτεί;» 

Η εκπαιδευτικός εισάγει στην επιφάνεια του λογισμικού Kidspiration ένα κεντρικό 
πλαίσιο σπιτιού και εικόνες από ανθρώπινες φιγούρες και διάφορες άλλες από τις βι-
βλιοθήκες του λογισμικού. Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν τι μπαίνει μέσα 
στο σπίτι (ανθρώπινες φιγούρες).  Οι υπόλοιπες εικόνες παραμένουν εκτός περιβάλ-

2059

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



λοντος σπιτιού. Τα νήπια αξιοποιούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και επιλύουν το 

πρόβλημα ανταλλάσοντας απόψεις μεταξύ τους. (Φ. Ε.1.1) 

          

2η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα): « Η Εξέλιξη του ανθρώπου» 

Με τη δραστηριότητα αυτή η εκπαιδευτικός παρουσιάζει μέρος της νέας γνώσης στα 
παιδιά. Αρχικά συλλέγει εικόνες από το διαδίκτυο (μηχανή αναζήτησης) που αφο-
ρούν την εξέλιξη του ανθρώπου  και στη συνέχεια τις τοποθετεί σε εξελικτική σειρά 
βάζοντας υπότιτλους . Καταγράφει τους υπότιτλους με συνοδεία κλασσικής μουσικής 
(συμφωνία αρ.9 του Μπετόβεν). Προσπαθεί με το λογισμικό Movie Maker να κεντρί-
σει το ενδιαφέρον των παιδιών δίνοντας εικόνα, λόγο και ήχο. Παρουσιάζει την νέα 
γνώση με πολυμεσικό τρόπο. Η παρουσίαση γίνεται με πολύ σύντομο τρόπο, αφενός 
για να μην κουράσει τα παιδιά και αφετέρου να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα και 
ουσιαστικά σημεία της εξέλιξης του ανθρώπου. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια 
της τάξης. Τα παιδιά θέτουν ερωτήματα που τους δημιουργήθηκαν με την παρουσία-
ση και ακολουθεί ένας δημιουργικός διάλογος.  

3η Δραστηριότητα (1διδακτική ώρα): «Η μικρή Νατάσα πρέπει να ενώσει τα μέλη 
της οικογένειας. Τι λέτε θα τα καταφέρει;» 

Η εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ένα αρ-
χείο Kidspiration. Έφτιαξε έναν εννοιολογικό χάρτη όπου στο κέντρο υπάρχει η λέξη 
οικογένεια και τριγύρω εικόνες από τις βιβλιοθήκες του λογισμικού. Τα παιδιά κα-
λούνται να μπουν στη διαδικασία να εξερευνήσουν, αν η μικρή Νατάσα μπορεί να 
ενώσει τα μέλη της οικογένειας. Όταν τα καταφέρει επιβραβεύεται. Η δραστηριότητα 
αποτελεί άσκηση εξάσκησης των παιδιών στα μαθηματικά ως προς την ομαδοποίηση 
με κριτήριο την οικογένεια.  

4η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα): « Οικογένεια ζεστή…. Ένας κήπος με ζωή» 

Η δραστηριότητα « Οικογένεια ζεστή …ένας κήπος με ζωή», αποτελεί παρουσίαση 
της νέας γνώσης στην ολομέλεια της τάξης μέσω βιντεοπροβολέα. Αρχικά η εκπαι-
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δευτικός βρίσκει κατάλληλες εικόνες από το διαδίκτυο και παραμύθια από το youtube  
και δημιουργεί μία πολυμεσική παρουσίαση (Power point), εισάγοντας εικόνες με 
τίτλο και παραμύθια με υπερσυνδέσμους από το youtube:   

http://www.youtube.com/watch?v=VOAx4hBVrUo , 
http://www.youtube.com/watch?v=b6D2voep40c  

               Ι 

Ιδιαίτερα παρουσιάζει με έναν ξεχωριστό τρόπο την οικογένεια παλαιότερων χρόνων, 
οικογένεια και Θρησκεία, πως δημιουργείται η οικογένεια και μορφές αυ-
τής(μονογονεϊκή, πολύτεκνη, κ.α). Τα παιδιά παρακολουθούν την παρουσίαση από 
την εκπαιδευτικό και στη συνέχεια αναπτύσσουν τα ερωτήματά τους και ακολουθεί 
συζήτηση με κριτική ματιά 

5η Δραστηριότητα(2 διδακτικές ώρες):  

α)  Ταξινόμηση με κριτήριο τα μέλη της οικογένειας:« Βάλε τα μέλη της οικογέ-
νειας στη σωστή ομάδα» β)  Αρίθμηση – Αναγνώριση αριθμητικών συμβόλων: 
«Μπορείς να μετρήσεις τα μέλη της κάθε ομάδας και να βάλεις τον σωστό αριθμό;» 

α) Η εκπαιδευτικός δημιούργησε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ένα αρχείο 
Kidspiration το οποίο αποτελείται από τρία πλαίσια και εικόνες με ανθρώπινες φιγού-
ρες από τις βιβλιοθήκες του λογισμικού. Στο ένα πλαίσιο αναγράφεται η λέξη παιδιά, 
στο άλλο πλαίσιο η λέξη μαμάδες και στο τρίτο πλαίσιο η λέξη μπαμπάδες. Τα παιδιά 
εφόσον ανοίξουν το αρχείο θα πρέπει να τοποθετήσουν τις κατάλληλες εικόνες στο 
αντίστοιχο πλαίσιο, με την τεχνική «σύρε και άσε» 

β) Η δεύτερη υποδραστηριότητα είναι η συνέχιση της πρώτης γιατί στο ίδιο αρχείο τα 
παιδιά καλούνται να μετρήσουν τα μέλη – εικόνες του κάθε πλαισίου και να τοποθε-
τήσουν τον σωστό αριθμό αφού τον αναγνωρίσουν από τη βιβλιοθήκη του λογισμι-
κού. Αυτό γίνεται επίσης με την τεχνική « σύρε και άσε» 

6η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα): Αναγνώριση – Ανάγνωση λέξεων 
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Η εκπαιδευτικός δημιούργησε ένα αρχείο  Kidspiration στην επιφάνεια εργασίας του 
υπολογιστή. Στο πάνω μέρος του περιβάλλοντος του λογισμικού η εκπαιδευτικός το-
ποθέτησε με την τεχνική  «σύρε και άσε», έξη εικόνες που απεικονίζουν μέλη της οι-
κογένειας με τις αντίστοιχες λέξεις. Στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος του λογισμι-
κού υπάρχουν οι λέξεις και τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν δίπλα τις σωστές 
εικόνες με την τεχνική του « σύρε και άσε». Με τον τρόπο αυτό δεν προβαίνουν μόνο 
στην αντιστοίχηση εικόνας – λέξης αλλά αναγνωρίζουν οικείες λέξεις του περιβάλλο-
ντός τους. Αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της γραφής ως μέσο επικοινωνίας. 

7η Δραστηριότητα( 1 διδακτική ώρα): «Ελάτε μα φτιάξουμε πάζλ» 

Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί κάποιες από τις εικόνες της οικογένειας που είναι γνώ-
ριμες στα παιδιά και παρουσιάστηκαν στη 4η δραστηριότητα. Με τα εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα  Web2.0/ jigsaw planet  δημιουργεί πάζλ με τρεις από αυτές τις εικόνες 
εφόσον πρωτίστως έχει δημιουργήσει λογαριασμό. Τα παιδιά καλούνται να παίξουν 
και να προσπαθήσουν να φτιάξουν τα πάζλ τα οποία μπορούν να έχουν διαφορετικό 
βαθμό δυσκολίας αναλόγως με τα κομμάτια καθώς και τον χρόνο που χρειάζονται  να 
τα φτιάξουν. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μία άσκηση εμπέδωσης και 
παιχνιδιού που προσφέρει στα παιδιά ευχαρίστηση. Εξασκούνται στην παρατηρητι-
κότητα και στο χρόνο ετοιμότητας.  

8η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα): «Ζωγράφισε την οικογένεια σου 
……εκτύπωσέ την για να την κάνεις κάδρο». 

Η εκπαιδευτικός δημιούργησε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ένα περιβάλ-
λον χρησιμοποιώντας το λογισμικό έκφρασης και δημιουργίας Tux Paint και παρο-
τρύνει τα παιδιά να ζωγραφίσουν την οικογένειά τους με όποιο τρόπο μπορούν χρη-
σιμοποιώντας τα υλικά του λογισμικού. Μόλις το κάθε παιδί ολοκληρώσει την εργα-
σία του την αποθηκεύει και την εκτυπώνει. Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνεται τη 
σημαντικότητα του Η/Υ στη ζωή  του ανθρώπου, έχει άμεσα το αποτέλεσμα που δη-
μιούργησε και νιώθει ικανοποίηση. Είναι μία άσκηση εξάσκησης και ευχαρίστησης 
για τα παιδιά και κατόπιν συνεννόησης το κάθε παιδί θα χαρίσει την εργασία στους 
γονείς του για ενθύμιο την ημέρα της τελικής αξιολόγησης του σεναρίου. 

9η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες): Αναζήτηση και αποθήκευση εικόνων-
Παρουσίαση δίνοντας δικό τους τίτλο στους πίνακες 

«Ποιόν τίτλο θα δώσεις στον πίνακα;» 

Στην 1η διδακτική ώρα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού μία ομάδα τριών παιδιών 
δημιουργεί στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ ένα φάκελο, ( δεξί κλικ στο ποντίκι , 
επιλέγεις «δημιουργία» και στη συνέχεια επιλέγεις « φάκελος») στον οποίο δίνουν 
την ονομασία ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.  Στη συνέχεια μέσω του φυλλομετρητή 
επιλέγουν στη μηχανή αναζήτησης Google το σύνδεσμο ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ και γρά-
φουν τη λέξη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Προχωράνε στην αναζήτηση και στη συνέχεια αποθη-
κεύουν τα έργα τέχνης, αφού πρώτα επιλέξουν αυτά που θεωρούν κατάλληλα (με τη 
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βοήθεια του εκπαιδευτικού) στον φάκελο. Επιλέγουν έξι πίνακες ζωγραφικής.  Τα 
παιδιά χωρίζονται σε έξι ομάδες όσοι και οι πίνακες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να 
ερμηνεύσει αυτό που βλέπει και μετά από συζήτηση των μελών της να βρει τον κα-
τάλληλο τίτλο για τον πίνακα και να τον υπαγορεύσει στον εκπαιδευτικό που εκτελεί 
καθήκοντα γραφέα. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τον δικό 
της πίνακα 

Στη 2η διδακτική ώρα η εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά κάνει παρουσίαση την ομα-
δική εργασία των παιδιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Power Point και με την βο-
ήθεια του βιντεοπροβολέα την παρουσιάζουν στα παιδιά του άλλου τμήματος (εκπαι-
δευτικός και ολομέλεια παιδιών). 

                   

10η Δραστηριότητα ( 1 διδακτική ώρα): « Μάντεψε ποιόν αγαπώ……… περισσότε-
ρο;» 

Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το λογισμικό υπολογιστικού φύλλου και δημιουργεί 
ένα πίνακα διπλής εισόδου. Στον οριζόντιο άξονα τοποθετεί τρεις εικόνες από το δια-
δίκτυο και στο κάτω μέρος αναγράφεται μία λέξη που τις αντιπροσωπεύει: στην 1η 
εικόνα ΓΟΝΕΙΣ, στη 2η ΠΑΠΠΟΥΣ-ΓΙΑΓΙΑ και στην 3η ΦΙΛΟΙ. Τα παιδιά θα προ-
σπαθήσουν να μαντέψουν – επιλέξουν ποιόν αγαπούν περισσότερο. Αφού στον κατα-
κόρυφο άξονα γράψουν το όνομά τους χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, στη συνέ-
χεια το καθένα μόνο του αποφασίζει ποιόν αγαπάει περισσότερο και αντίστοιχα αντι-
γράφει τη λέξη που επιλέγει: π.χ. ΓΟΝΕΙΣ, κ .ά.  Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μία 
ομάδα παιδιών μετρά τις απαντήσεις και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού καταγρά-
φει τα αποτελέσματα και τα συζητούν. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα τα καταγρά-
φουν σε νέο πίνακα και δημιουργούν μία γραφική αναπαράσταση ( φύλλο 2 excel) 
και εξάγουν συμπεράσματα για τον ποιόν αγαπούν ….περισσότερο ( Γονείς). Τα δύο 
φύλλα  excel με τα εξαγόμενα αποτελέσματα τα παρουσιάζει μία ομάδα παιδιών με 
τη βοήθεια του εκπαιδευτικού στην ολομέλεια της τάξης. 

11η Δραστηριότητα ( 2 διδακτικές ώρες): Παρουσίαση –Αξιολόγηση 

«Το άλμπουμ των οικογενειών της τάξης μας» 
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1η Διδακτική ώρα: Τα παιδιά ζωγραφίζουν την οικογένειά τους με συμβατικό τρόπο. 
Εκφράζουν τα συναισθήματά τους με χρωματικούς συνδυασμούς. Η εκπαιδευτικός 
καθοδηγεί τα παιδιά να φωτογραφίσουν την ζωγραφιά τους  με την ψηφιακή φωτο-
γραφική μηχανή. Στη συνέχεια ένα – ένα παιδί περνάει το αρχείο του στον υπολογι-
στή αφού πρώτα η εκπαιδευτικός με μία ομάδα τριών παιδιών έχει δημιουργήσει ένα 
φάκελο: ΑΛΜΠΟΥΜ. Το κάθε παιδί παρουσιάζει το δικό του αρχείο στην ολομέλεια 
της τάξης. Η εκπαιδευτικός αντιγράφει τα αρχεία σε ένα έγγραφο Word και μετά το 
μετατρέπει σε αρχείο PDF. Εν συνεχεία χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον Web2.0/ issuu μετατρέπεται το αρχείο pdf σε ηλεκτρονικό βιβλίο. 

2η Διδακτική ώρα: Πραγματοποιείται η παρουσίαση του ηλεκτρονικού βιβλίου από 
την ολομέλεια της τάξης στους γονείς, τους οποίους έχουν καλέσει να παρευρίσκο-
νται μία ώρα πριν την αποχώρηση από το σχολείο. Η ατμόσφαιρα είναι συγκινητική 
καθότι το κάθε παιδί παρουσιάζει με δικά του λόγια την οικογένειά του και λέει πόσο 
πολύ τους αγαπά. Επίσης χαρίζει την εργασία της 8ης  δραστηριότητας  (με το λογι-
σμικό tux paint) στους γονείς του για να το κάνουν κάδρο.  

                           

Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και 
πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκειά του. Με την αξιολόγηση εκτιμάται εκτός του 
τελικού αποτελέσματος και η διαρκής βελτίωση των δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια 
του σεναρίου. Στην πορεία των δραστηριοτήτων ακολουθήθηκε η διαμορφωτική α-
ξιολόγηση με τη συμμετοχή των παιδιών με στόχο να υπάρξουν καλές πρακτικές. 
Προσμετρήθηκε τόσο η μαθησιακή πορεία των παιδιών ( συμμετοχή στο σενάριο, 
ικανότητα συνεργασίας με την ομάδα, ατομική εξέλιξη), όσο και η επιτυχία του σε-
ναρίου. 

Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου υλοποιήθηκαν με επιτυχία και τα παιδιά ασκήθη-
καν με παιγνιώδη τρόπο σε μια σειρά δραστηριοτήτων. Επεξεργάστηκαν  πληροφορί-
ες, επίλυσαν προβλήματα, δέχτηκαν τη νέα γνώση με κριτική ματιά και συνεργάστη-
καν ομαλά μεταξύ τους. Η εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια παρατηρεί και κάνει κα-
ταγραφές που αφορούν την πρόοδο και το ενδιαφέρον των παιδιών για να μπορέσει 
να κάνει  παρεμβάσεις την κατάλληλη στιγμή. 
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Ένας παράγοντας επιτυχίας του σεναρίου ήταν η σύνθεση του τμήματος και οι βασι-
κές γνώσεις που είχαν στον Η/Υ ( ανοίγω, κλείνω, λογισμικό κειμένου). Ο Η/Υ απο-
τελεί ένα σημαντικό κίνητρο στο να συμμετέχουν τα παιδιά. Παρατηρήθηκε ότι τα 
παιδιά που δεν γνώριζαν τον Η/Υ  δυσκολεύτηκαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές 
του και στο πλαίσιο της συνεργασίας μπόρεσαν και εξοικειώθηκαν εν μέρει με τον 
υπολογιστή. Θεωρείται απαραίτητο στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου να πραγματο-
ποιούνται δραστηριότητες εξοικείωσης και χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος 
στην τάξη (χρήση πληκτρολογίου – ποντικιού, λογισμικά, εκπαιδευτικά περιβάλλο-
ντα) σχεδόν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς γιατί ο Η/Υ έχει μπει στη ζωή όλων 
και τα παιδιά τον συναντούν στο οικείο περιβάλλον τους . Επίσης πρέπει να αναφερ-
θεί ότι προκάλεσε δυσκολία η ύπαρξη ενός μόνο υπολογιστή μέσα στην τάξη σε σχέ-
ση με τον αριθμό των παιδιών. Πέρα από τις αντιξοότητες, τα παιδιά βίωσαν συναι-
σθήματα χαράς και απόλαυσης με παιγνιώδη τρόπο σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου. 
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Περίληψη 

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δομηθεί το κατάλληλο θεωρητικό 
πλαίσιο προκειμένου να προσδιοριστεί η παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οροθετούνται οι θεωρίες μάθησης του κονστρουκτιβι-
σμού και του συμπεριφορισμού, σκιαγραφούνται οι θεμελιώδεις αρχές των δύο θεω-
ριών μάθησης και εξετάζεται η εφαρμογή τους σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη σύνδεση ανάμεσα στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και στις ευρέως αποδεκτές θεωρίες μάθησης, προκειμένου να τονιστεί η 
παιδαγωγική διάσταση της σύγχρονης μεθόδου παράδοσης εκπαιδευτικού υλικού και 
η σημασία ανάπτυξης μία προσωπικής θεωρίας μάθησης, ώστε να ικανοποιηθούν στο 
μέγιστο οι στόχοι και οι προσδοκίες των εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενων. 

Λέξεις- Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θεωρίες μάθησης, εποικοδομητισμός, 
συμπεριφορισμός.  

Εισαγωγή στις θεωρίες μάθησης 

Η διδασκαλία και η μάθηση είναι διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη ζωή του ατόμου 
από τη στιγμή της γέννησης του μέχρι το θάνατό του. Από την αρχαιότητα ήταν έκ-
δηλο το ενδιαφέρον για τον τρόπο που μαθαίνει το άτομο και μέχρι τη σύγχρονη επο-
χή εντοπίζεται πληθώρα δημοσιεύσεων σχετικά με τις θεωρίες μάθησης και ποια από 
αυτές είναι η πιο αποτελεσματική για τη μαθησιακή ανάπτυξη του ανθρώπου.  

Οι θεωρίες μάθησης «περιλαμβάνουν ιδέες για το πώς οι μαθητές μαθαίνουν, τι πρέ-
πει να μαθαίνουν και πώς οι διδάσκοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη μάθηση των 
μαθητών τους» (Wilson & Peterson, 2006, σελ. 1). O Schunk (2012) χαρακτηρίζει τις 
θεωρίες μάθησης ως «γέφυρες ανάμεσα στην έρευνα και τις εκπαιδευτικές πρακτι-
κές», καθώς από την έρευνα στην μάθηση προκύπτουν συγκεκριμένες προτάσεις προς 
εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη βέλτιστη μαθησιακή ανάπτυξη των 
μαθητών (σελ. 17).  

Οι δύο θεωρίες μάθησης, οι οποίες έχουν αποτελέσει πόλο έλξης τόσο υποστήριξης 
όσο και αμφισβήτησης είναι ο συμπεριφορισμός (behaviorism) και ο εποικοδομητι-
σμός (constructivism), καθώς η μία θεωρία προβάλλεται ως αντικρουόμενη της άλ-
λης. Μολαταύτα, ανεξάρτητα από την οπτική που προβάλλει η εκάστοτε θεωρία μά-
θησης, όλες παρουσιάζουν συγκλίνοντα σημεία, τα οποία συνοψίζονται από τον 
Schunk (2012) ως εξής: α) η πρόοδος των μαθητών γίνεται μέσω φάσεων β) το υλικό 
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θα πρέπει να παρουσιάζεται στο μαθητικό κοινό οργανωμένο και χωρισμένο σε μι-
κρότερα βήματα γ) οι μαθητές χρειάζονται άσκηση, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση 
δ) η μάθηση και η ενθάρρυνση υποβοηθούνται από τα κοινωνικά μοντέλα και ε) η 
παροχή κινήτρων και οι συγκείμενες συνθήκες επηρεάζουν τη μάθηση.  

Δεδομένου ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει ως βασικούς άξονες την εξ αποστά-
σεως μάθηση και την εξ αποστάσεως διδασκαλία (Keegan, 1986), και έχει ως σκοπό 
να προσφέρει στο απομακρυσμένο μαθητικό κοινό ευκαιρίες ποιοτικής μαθησιακής 
ανέλιξης, γίνεται εύληπτη η ανάγκη ανίχνευσης και εφαρμογής των θεωριών μάθησης 
στη συγκεκριμένη μέθοδο εκπαίδευσης.  

Συμπεριφορισμός 

Οι ρίζες του συμπεριφορισμού μπορούν να χρονολογηθούν στην αρχαία Ελλάδα, κα-
τά την εποχή των σοφιστών (Saetttler, 1990). Ωστόσο, το πρώτο ουσιαστικό βήμα 
από τον λειτουργισμό (functionalism) προς τον συμπεριφορισμό (behaviorism) έγινε 
από το John. B. Watson (Overseid, 2008). 

Ο συμπεριφορισμός είναι η θεωρία μάθησης που βασίζεται στις μετρήσιμες και ορα-
τές αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών (Etmer & Newby, 1993). Κατά τις αρχές 
του συμπεριφορισμού, το ανθρώπινο μυαλό είναι ένα «μαύρο κουτί», το οποίο δεν 
μπορεί να εξερευνηθεί. Οι ορατές αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ο μό-
νος τρόπος να γίνει κατανοητό τι συμβαίνει στο μυαλό ενός ατόμου (Huitt & 
Hummer, 2006). Με άλλα λόγια, οι συμπεριφοριστές υποστηρίζουν ότι η μάθηση και 
η απόκτηση γνώσεων επιτυγχάνονται όταν παρατηρείται αλλαγή στη συμπεριφορά 
του εκπαιδευόμενου (Schunk, 2012). 

Θεμελιώδεις αρχές του συμπεριφορισμού και η εφαρμογή τους στην εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση 

Ο συμπεριφορισμός χαρακτηρίζεται από κάποιες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες α-
σκούν έντονη επίδραση στον τρόπο που υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ξεκάθαροι στόχοι. Με βάση τον συμπεριφορισμό, ένας στόχος αποβλέπει στην περι-
γραφή της επιθυμητής συμπεριφοράς που πρέπει να έχει ο μαθητής, αφότου ολοκλη-
ρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν περιγράφει τον τρόπο διδασκαλίας αλλά το ε-
πιθυμητό αποτέλεσμα (Mager, 1964). Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ύπαρξη συ-
γκεκριμένων στόχων είναι συνυφασμένη με την επιτυχή διεξαγωγή της μαθησιακής 
εμπειρίας, καθώς οι μαθητές πρέπει να είναι γνώστες όλων των επιθυμητών μαθησια-
κών αποτελεσμάτων, τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν με την ολο-
κλήρωση του εξ αποστάσεως μαθήματος. Μόνο με τη γνωστοποίηση των στόχων θα 
είναι σε θέση να κρίνουν, αν στο τέλος έχουν επιτύχει και έχουν κατακτήσει την επι-
θυμητή γνωστική ανάπτυξη (Ally, 2008).  

Προγραμματισμένη διδασκαλία (Programmed Instruction-PI). Με βάση την προ-
γραμματισμένη διδασκαλία, της οποίας εκπρόσωπος καθιερώθηκε ο Skinner, ο σχε-
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διασμός του εκπαιδευτικού υλικού αποβλέπει στην εξάσκηση του μαθητή μέσω ερω-
τήσεων με αυτόματη ανατροφοδότηση (Rummer, 1968; Vargas & Vargas, 1992). Ε-
πιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται κομματιασμένο σε βήματα, ξεκινώ-
ντας από τα πιο απλά και προχωρώντας στα πιο σύνθετα (Skinner, 1953; Vargas & 
Vargas, 1992). Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η προγραμματισμένη διδασκαλία 
μπορεί να εντοπιστεί αρχικά στην ύπαρξη διαδικτυακών ερωτηματολογίων, τα οποία 
παρέχουν αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων των μαθητών, γνωρίζοντας άμεσα το 
ποσοστό επιτυχίας τους. Προσέτι, όλα τα εξ αποστάσεως μαθήματα παρέχονται στους 
εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενους χωρισμένα σε ενότητες και υποενότητες. Έτσι, το 
μαθητικό κοινό έχει το υλικό διαμοιρασμένο σε επιμέρους κομμάτια.  

Συντελεστική εξάρτηση (operant conditioning) – ενίσχυση. Όπως αναφέρει ο Morse 
κ.ά. (1977, όπ. ανάφ, στο Schunk 2012) η βασική μέθοδος για αλλαγή συμπεριφοράς 
στη συντελεστική εξαρτημένη μάθηση, είναι η σταδιακή προσεγγιστική διαμόρφωση 
συμπεριφοράς. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται αναφορικά με τη διδασκαλία νέων ικα-
νοτήτων ή συμπεριφορών, μέσω της ενίσχυσης των εκπαιδευόμενων έως ότου αυτοί 
προσεγγίσουν την επιθυμητή συμπεριφορά. Πρόκειται, λοιπόν, για μάθηση μέσω 
διορθωτικής ανατροφοδότησης (Schunk, 2012). Ο εκπαιδευτής θα πρέπει, αρχικά, να 
ορίσει την επιθυμητή συμπεριφορά, να τη χωρίσει σε υποκατηγορίες, των οποίων η 
προσέγγιση θα επιτευχθεί σταδιακά, ενισχύοντας θετικά τους εκπαιδευόμενους κάθε 
φορά που την πλησιάζουν. Σύμφωνα με τον Schunk (2012), θετική ενίσχυση αποτελεί 
οποιοδήποτε ερέθισμα ή γεγονός το οποίο συνοδεύεται από μία αντίδραση και οδηγεί 
σε ενδυνάμωση, όπως για παράδειγμα οι υψηλοί βαθμοί ή η επιβράβευση του εκπαι-
δευόμενου από τον εκπαιδευτή. Άλλωστε, ο συμπεριφορισμός βασίζεται στην αρχή 
ερέθισμα-αντίδραση, ως μέσο απόκτησης επιθυμητής συμπεριφοράς (Chen, 2009). 

Ειδικότερα, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η συντελεστική εξαρτημένη μάθηση 
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα, καθώς θα διευκολύνει τους εκπαιδευ-
όμενους στη σταδιακή κατανόηση του γενικού πλαισίου του εκάστοτε μαθήματος στο 
οποίο συμμετέχουν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μα-
θητοκεντρική και προϋποθέτει την αυτορρύθμιση των εκπαιδευόμενων (Simonson 
κ.ά., 2012), η θετική ή αρνητική ενίσχυση μπορεί να πάρει τη μορφή της αυτό-
ενίσχυσης. Συνεπώς, ο εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενος επαινεί τον εαυτό του, όταν 
ανταποκρίνεται επιτυχώς στις απαιτήσεις και τα προαπαιτούμενα του εκάστοτε μα-
θήματος. Αναντίρρητα, οι βαθμοί και η αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλει 
προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, θα λειτουργήσουν ως θετικοί ενισχυτές 
συμβάλλοντας καταλυτικά στην επιτυχή απόκτηση γνώσεων. Επιπροσθέτως, η ενί-
σχυση από τους εξ αποστάσεως εκπαιδευτές μέσω των τεχνολογικών δυνατοτήτων, 
θα τους παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο για επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών απο-
τελεσμάτων. 

Εξατομικευμένο σύστημα διδασκαλίας (PSI) - αριστεία. Το εξατομικευμένο σύστημα 
διδασκαλίας (PSI), αναπτύχθηκε από τον Keller (1968) και προβλέπει τους ακολού-
θους άξονες: α) το υλικό και οι οδηγίες του μαθήματος παρέχονται σε γραπτή μορφή 
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β) απαιτείται η αριστεία και η μέγιστη απόκτηση γνώσης για την προαγωγή των μα-
θητών στο επόμενο επίπεδο γ) οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν 
με το δικό τους ρυθμό, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές τους ανάγκες δ) η ύπαρξη 
βοηθητικού διδακτικού προσωπικού είναι αναγκαία σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού 
μαθητών και ε) η παρακολούθηση διαλέξεων δεν είναι υποχρεωτική αλλά επαφίεται 
στην προσωπική επιλογή των μαθητών .  

Σύμφωνα με τους Grant κ.ά. (2003), η ευελιξία και η οικουμενικότητα του εξατομι-
κευμένου συστήματος διδασκαλίας, το καθιστούν απόλυτα εφαρμόσιμο στην εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση. Στα εξ αποστάσεως προγράμματα πάντα το υλικό και οι οδηγί-
ες παρέχονται αναλυτικά γραπτώς ηλεκτρονικά στους μαθητές. Επίσης, η έννοια της 
πλήρους απόκτησης γνώσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους εξ αποστάσεως εκπαι-
δευόμενους, καθώς αφενός προϋποθέτει πλήρη κατανόηση του γενικού πλαισίου και 
περιεχομένου του εκάστοτε εξ αποστάσεως μαθήματος και αφετέρου στις περισσότε-
ρες των περιπτώσεων είναι προαπαιτούμενο για την μετεξέλιξη στο εξ αποστάσεως 
πρόγραμμα. Βεβαιότατα, ο ευέλικτος χαρακτήρας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
συνάδει απόλυτα με την προαιρετική παρακολούθηση των διαλέξεων και με την αυ-
τορρυθμιζόμενη μελέτη των μαθητών. Τέλος, τα μεγάλα εξ αποστάσεως προγράμμα-
τα που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μαθητών, αξιοποιούν επιτηρητές-διδάσκοντες, οι 
οποίοι έχουν ως αρμοδιότητες τον συντονισμό των ομαδικών συζητήσεων, την επί-
βλεψη εργασιών ή και την προσωπική βοήθεια σε φοιτητές που χρήζουν επιπλέον 
προσοχής.   

Εποικοδομητισμός 

Τα τελευταία χρόνια ο εποικοδομητισμός ή αλλιώς κονστρουκτιβισμός 
(constructivism) εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στη διδασκαλία και εξελίσσεται 
στην πιο ευρέως αποδεκτή εκπαιδευτική θεωρία. Πρόκειται για «μια επιστημολογία ή 
φιλοσοφική οπτική για τη φύση της μάθησης» (Schunk, 2012, σελ. 274). Ο εποικοδο-
μητισμός προάγει την ενεργή οικοδόμηση της γνώσης από μεριάς των μαθητών 
(Husen & Postlethwaite, 1989), κάτι που συνεπάγεται και με την αλλαγή του ρόλου 
του εκπαιδευτή, ο οποίος λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά και καθοδηγητικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Duffy & Cunningham, 1996). Με άλλα λόγια, οι υποστηρι-
κτές του κονστρουκτιβισμού δίνουν έμφαση στην εμπειρία του εκπαιδευόμενου και 
στη δημιουργία ενός κοινωνικού πλαισίου στο οποίο η συνεργασία δημιουργεί την 
αίσθηση του ανήκειν , καθώς εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές είναι ενεργά μέλη της 
διαδικασίας , επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν (Tam, 2000). 

Θεμελιώδεις αρχές του εποικοδομητισμού και η εφαρμογή τους στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

Παροχή κινήτρων. Ο Tam (2000) αναφέρει ότι μέσω του κονστρουκτιβισμού παρου-
σιάζεται μία διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση και παρέχεται ένα ευρύ φάσμα κα-
νόνων, αρχών και στρατηγικών, τα οποία συντελούν στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευ-
τικού περιβάλλοντος, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη δημιουρ-
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γία της γνώσης. Το γεγονός ότι οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες αλλά ανεξάρτη-
τοι «εξερευνητές» της γνώσης τους, αποτελεί κινητήρια δύναμη για να εμπλακούν σε 
μαθησιακές πρωτοβουλίες.  

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ετερογενής και ποικιλόμορφη (Simonson κ.ά., 
2012). Οι εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενοι προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα 
και επιθυμούν να συνδυάσουν την εκπαίδευση με τις προσωπικές ή/και επαγγελματι-
κές τους υποχρεώσεις (Tam, 2000). Μια εικονική τάξη είναι πολυδιάστατη και χαρα-
κτηρίζεται από την αυτονομία των εκπαιδευόμενων. Η αυτονομία συνεπάγεται με 
πληθώρα επιλογών που δίνεται στους εκπαιδευόμενους. Οι προσωπικές επιλογές και 
η εμπλοκή των εξ αποστάσεως μαθητών σε δραστηριότητες ομαδικές ή και ατομικές 
αποτελούν ισχυρά κίνητρα να συνεχίσουν την προσπάθεια τους στο γνωστικό τους 
ταξίδι. Επιπλέον, η δυνατότητα αξιολόγησης της απόδοσης τους με ποικίλους τρό-
πους αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα 
(Shunk, 2012). 

Αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με τους Vargas και Vargas (1986), «η μάθηση είναι μια 
συλλογική δραστηριότητα, μια κοινή μοιρασιά κουλτούρας» μεταξύ των μελών μιας 
κοινότητας (σελ. 127). Στον εποικοδομητισμό, η έννοια της αλληλεπίδρασης κατέχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο τρόπος που αλληλεπιδρούν οι εκπαιδευόμενοι με τα γνω-
στικά αντικείμενα, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τις καταστάσεις γύρω τους, 
επιδρά καταλυτικά στον τρόπο που σκέφτονται και, συνεπώς, στον τρόπο που απο-
κτούν τη γνώση (Schunk, 2012). 

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους δυνατότητα 
για συνεχή αλληλεπίδραση, η οποία πρέπει συνεχώς να ενθαρρύνεται (Simonson κ. 
ά., 2012). Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) παρέχουν στους εξ 
αποστάσεως εκπαιδευόμενους ευκαιρίες για σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία, ευ-
νοώντας όλες τις μορφές αλληλεπίδρασης: 1) αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και άλ-
λων μαθητών, 2) αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και διδάσκοντα, και 3) αλληλεπί-
δραση μεταξύ μαθητή και περιεχομένου (Anderson, 2002). Τα ηλεκτρονικά μηνύμα-
τα, οι ομαδικές συζητήσεις στα forums, οι ομαδικές εργασίες, καθώς επίσης και οι 
σύγχρονες τηλεδιασκέψεις προσφέρουν ευκαιρίες οικοδόμησης κοινοτήτων μάθησης, 
μέσω των οποίων ο διαμοιρασμός των γνώσεων και των ιδεών θα συντελέσει και 
στην ατομική γνωστική ανάπτυξη του καθενός.   

Μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας. Ο εποικοδομητισμός υποστηρίζει τη 
μαθητοκεντρική διδασκαλία, κατά την οποία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην 
οικοδόμηση της γνώσης τους και δεν τη δέχονται παθητικά από τον διδάσκοντα 
(Schunk, 2012). Σε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, οι εκπαιδευόμενοι επι-
λέγουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να κατακτήσουν και ο εκπαιδευτής 
τους καθοδηγεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.  

Η θεμελιώδης αρχή της μαθητοκεντρικής προσέγγισης στη διδασκαλία είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς οι εκπαιδευόμενοι 
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είναι επικεφαλής της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Simonson κ.ά., 2012). Προτού δη-
μιουργηθεί κάποιο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό περιβάλλον, κρίνεται αναγκαία η 
πλήρης κατάρτιση του εκπαιδευτή πάνω στη φύση του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμε-
νου, ώστε ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού πλαισίου να ανταποκρίνεται στις ποικίλες 
εκπαιδευτικές ανάγκες, στο γνωστικό υπόβαθρο και τις πρότερες γνώσεις του μαθη-
τή. Επιπροσθέτως, βασικό γνώρισμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η ευελιξία 
που προσφέρει στο μαθητικό κοινό της (Cutshall, 2002). Δεν υπάρχουν χωροχρονικοί 
περιορισμοί, παρέχεται επιλογή γνωστικού αντικειμένου με βάση τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών, προσφέρεται δυνατότητα προσωπικού σχεδιασμού προγράμματος, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις καθημερινής ζωής των εκπαιδευόμενων. Όλα αυτά 
ενισχύουν ακόμα περισσότερο τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.  

Συμπέρασμα 

Όπως υποστηρίζει ο Holmberg (1986, όπ. ανάφ. στους Simonson κ.ά. 2012) τα κίνη-
τρα, η ευχαρίστηση που προκύπτει από τη μάθηση και η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς, αποτελούν τη βάση στην οποία 
στηρίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων.O εξ 
αποστάσεως εκπαιδευτής θα πρέπει να διατηρεί μία ισορροπία ανάμεσα στις ΤΠΕ και 
τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα στα οποία αποσκοπεί. Η διδασκαλία θα πρέπει να εί-
ναι πλήρως οργανωμένη και να περιστρέφεται γύρω από τις ανάγκες του εξ αποστά-
σεως εκπαιδευόμενου. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτούν ισχυρά 
κίνητρα για μάθηση, θα γίνουν πιο ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κα-
θώς θα προχωρούν με τους δικούς τους ρυθμούς προς την επίτευξη των εκπαιδευτι-
κών τους στόχων.  

Μία προσωπική εκπαιδευτική θεωρία αναγνωρίζει τη φύση της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, τα κύρια χαρακτηριστικά του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου και απο-
σκοπεί στην επίτευξη των μαθησιακών του στόχων. Ως και τούτου, θα πρέπει να εν-
σωματώνει συνδυαστικά αρχές του κονστρουκτιβισμού, όπως η παροχή κινήτρων, η 
αλληλεπίδραση και η μαθητοκεντρική διδασκαλία, και αρχές του συμπεριφορισμού, 
όπως η θετική ενίσχυση και  η πλήρης απόκτηση γνώσεων. 

Ο κονστρουκτιβισμός προσφέρει μία διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση μέσω ενός 
ευρέως φάσματος κανόνων, αρχών και στρατηγικών, με στόχο ένα εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι είναι ενεργά μέλη της μαθησιακής διαδικασίας 
και της δημιουργίας. Αναμφισβήτητα, ο συμπεριφορισμός καλύπτει τα κενά που δη-
μιουργούνται όσον αφορά στο κομμάτι της πλήρης απόκτησης γνώσεων (Simonson 
κ.ά., 2012). Μία προσωπική θεωρία εξυπηρετεί τις ανάγκες των εξ αποστάσεως εκ-
παιδευόμενων ατομικά και συλλογικά και οδηγεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
ικανοτήτων. Άλλωστε ο ύψιστος στόχος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας 
υψηλής ποιότητας είναι η απόκτηση γνώσεων και η επίτευξη των μαθησιακών στό-
χων των εκπαιδευόμενων. 
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Πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής 
ηλικίας: Αξιοποίηση των συγκρούσεων για εκμάθηση επιθυμητής συμπεριφοράς   

Σπανάκη Ειρήνη1 & Διαμαντάκη Ευαγγελία2 
1PhD. Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Πατρών 

2Μed, candidate, Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας διδακτικής πρότασης είναι η καλλιέργεια της ικανότητας εποι-
κοδομητικής επίλυσης συγκρούσεων μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου. Το παρόν 
πρόγραμμα της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης υλοποιήθηκε από δύο 
νηπιαγωγούς σε ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο του Ν. Ηρακλείου που φιλοξενούσε 23 
νήπια- προνήπια. Οι νηπιαγωγοί παρατήρησαν επιθυμητές και ανεπιθύμητες συμπε-
ριφορές των νηπίων κατά τη διαδικασία προσαρμογής τους στο σχολικό πλαίσιο και 
στην ομάδα. Έθεσαν συγκεκριμένους στόχους και αξιοποίησαν κάθε ‘τυχαία’ σύ-
γκρουση που συνέβαινε με άμεσο παιδαγωγικό χειρισμό. Χρησιμοποίησαν στρατηγι-
κές διδασκαλίας των νηπίων και επικεντρώθηκαν σε ψυχοπαιδαγωγικές τεχνικές.  
Μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας με την οικογένεια των συμμετεχόντων νηπίων, 
αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα που πραγματοποιούνταν ευκαιριακά, σύμφωνα με τις 
ανάγκες των νηπίων. Σύμφωνα με τις απόψεις των νηπιαγωγών και τα αποτελέσματα 
ενός τμήματος του εργαλείου ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής προσαρμογής (Ε-
ΔΕΠ) (Παρασκευόπουλος & Γιαννίτσας, 1999), φάνηκε να μειώθηκε η ‘επιθετικότη-
τα’ και η ‘παραβατικότητα’ των νηπίων μετά από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
Παράλληλα, οι νηπιαγωγοί συμφώνησαν ότι η ευκαιριακή εκμετάλλευση των συ-
γκρούσεων με άμεση κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική μέθοδο βοήθησε τα νήπια να α-
ποκτήσουν επιθυμητές συμπεριφορές αντικαθιστώντας παλαιότερες ανεπιθύμητες.   

 Λέξεις κλειδιά: αξιοποίηση συγκρούσεων, πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθημα-
τικής ανάπτυξης, ψυχοπαιδαγωγικές τεχνικές, επιθυμητές και ανεπιθύμητες συμπερι-
φορές  

Εισαγωγή  

Η κοινωνική ανάπτυξη  των παιδιών αναφέρεται στην απόκτηση προτύπων, αξιών και 
αντιλήψεων της κοινωνίας όπου ζουν και ταυτόχρονα, στη διαμόρφωση της προσω-
πικότητας που αναπτύσσουν τα παιδιά μέσα από τα δικά τους συναισθήματα και τις 
προσωπικές τους σκέψεις και συμπεριφορές (Cole & Cole, 2001).  
Σύμφωνα με μελετητές, οι βασικές κοινωνικο- συναισθηματικές δεξιότητες είναι α-
παραίτητο να  αναπτυχθούν στους μαθητές προκειμένου να διασφαλίσουν τη θετική 
προσαρμογή στο σχολικό πλαίσιο και τη μαθησιακή τους εξέλιξη και οι βασικότερες 
από αυτές είναι η ενσυναίσθηση, η κατανόηση και διαχείριση  των βασικών συναι-
σθημάτων και ιδιαίτερα των αρνητικών. Προτείνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η καλ-
λιέργεια τεχνικών για το χειρισμό καταστάσεων που δημιουργούνται μέσα από συ-
γκρούσεις και οι ερευνητές συμπεραίνουν  ότι αναπτύσσοντας δεξιότητες και τεχνι-
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κές, οι μαθητές ενδυναμώνονται ώστε να αποφύγουν επιθετικές και προκλητικές συ-
μπεριφορές στην επίλυση των προβληματικών καταστάσεων  (Matsopoulos, 2000). 

Η απουσία ανάπτυξης κοινωνικο- συναισθηματικών δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό 
αίτιο εμφάνισης αρνητικών συμπεριφορών των παιδιών (Capsi & Moffit, 1995). Ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να δραστηριοποιηθεί προκειμένου να προωθήσει την κοινωνι-
κή μάθηση ως μέσο για να αντιμετωπίσει αυτές τις συμπεριφορές. Σημαντικό είναι 
αυτές οι συμπεριφορές να αντιμετωπιστούν προτού παγιωθούν, ως μόνιμα χαρακτη-
ριστικά του ατόμου (Elias & Arnold, 2006). Οι παραπάνω ερευνητές θεωρούν την 
κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση σημαντική παράμετρο της εκπαίδευσης του εξε-
λισσόμενου ατόμου και συνδεδεμένη  με την ακαδημαϊκή γνώση, με τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες, την προσαρμογή κι επιτυχία στο σχολείο (Elias & Arnold, 2006· 
ΔΕΠΠΣ, 2003).   
Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011) συνοψίζει την ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων στις εξής γενικές περιοχές: ταυτότητα, προσωπική ενδυνά-
μωση, αυτορρύθμιση, κοινωνική αλληλεπίδραση, κοινωνικές δεξιότητες και στρατη-
γικές εφαρμογής. Παράλληλα, η προσχολική αγωγή κι εκπαίδευση πρέπει να προάγει 
την ψυχική ανθεκτικότητα των νηπίων σε αντίξοες και  αγχογόνες καταστάσεις.  Με 
την κοινωνική ανάπτυξη, τα νήπια αποδέχονται τη διαφορετικότητα, συνεργάζονται, 
αναπτύσσουν αξίες και αποκτούν ενσυναίσθηση. Ζωτικής σημασίας είναι η επιλογή 
των στρατηγικών που θα χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός, διαμορφώνοντας 
ταυτόχρονα,  στόχους ανάλογους με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του (Ο-
δηγός Εκπαιδευτικού, 2011).  

Μολονότι το παιχνίδι με τους συνομηλίκους διατηρεί την πρώτη θέση στην ισόρροπη 
εξέλιξη του νηπίου, σε όλες τις μορφές του, ως συμβολικό παιχνίδι, ανάληψη ρόλων, 
κινητικό παιχνίδι κοκ., σταδιακά αναμένεται η επιλογή φίλων και η συμμετοχή σε 
ανταγωνιστικά και σε συνεργατικά παιχνίδια (Ματσόπουλος, 2005). Οι μαθητές, στη 
συνέχεια, θα αποφύγουν επιθετικές και προκλητικές συμπεριφορές στην επίλυση των 
προβληματικών καταστάσεων, μέσα από την πορεία και την εξέλιξη των παιχνιδιών.  
Σε αυτή τη διαδικασία μέτοχος και αρωγός πάντα είναι ο εκπαιδευτικός μέσα στο 
σχολικό πλαίσιο (Ματσόπουλος, 2000).  

Ενδεικτική πρόταση διδασκαλίας της κοινωνικο- συναισθηματικής α-
νάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας 

Σε ένα νηπιαγωγείο του Ηρακλείου Κρήτης, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κοινωνικής 
και συναισθηματικής ανάπτυξης που ακολουθεί.   Το νηπιαγωγείο φιλοξενούσε 23 
νήπια και προνήπια, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν παιδιά με δυσκολίες προσαρμογής 
και ένταξης στην ομάδα των συνομηλίκων.  

Εργαλείο  αξιολόγησης διαπροσωπικών δεξιοτήτων νηπίων - προνηπίων 

Πριν από την έναρξη του προγράμματος εκτιμήθηκε η ενδοπροσωπική και διαπρο-
σωπική προσαρμογή των 23 νηπίων- προνηπίων από τις δύο νηπιαγωγούς για κάθε 
νήπιο ξεχωριστά,  με τη χρήση του ‘Ερωτηματολογίου Δια- προσωπικής και Ενδο- 
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προσωπικής  Προσαρμογής’ (ΕΔΕΠ)  (Παρασκευόπουλος & Γιαννίτσας, 1999). Το 
παραπάνω ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνει 110 μορφές συμπεριφοράς του παιδιού, 
οι οποίες θεωρούνται ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Αφορούν στην προσαρμογή του 
ατόμου ως ενδοπροσωπική και διαπροσωπική. Στα συμπτώματα του ΕΔΕΠ υπάρχουν 
δύο σύνδρομα ‘διαπροσωπικής προσαρμογής’: α) ‘επιθετικότητα’ και β) ‘παραβατι-
κότητα’ (Παρασκευόπουλος & Γιαννίτσας, 1999).  Το ΕΔΕΠ μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για να περιγράψει τη συμπεριφορά  παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στην παρούσα 
περίπτωση συμπληρώθηκε το τμήμα της διαπροσωπικής προσαρμογής πριν από την 
έναρξη του προγράμματος και μετά τη λήξη του, από τις δύο νηπιαγωγούς για κάθε 
παιδί ξεχωριστά. Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών και των γονιών των παιδιών συμ-
φωνούσαν μεταξύ τους με βαθμός συμφωνίας ανάμεσά τους  > 80% όπως καθορίζε-
ται από σχετική βιβλιογραφία (Thomas & Nelson, 2003).   Παράλληλα, συλλέχθηκαν 
οι απόψεις των γονέων των παιδιών που αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα εν-
σωμάτωσης στην ομάδα. Οι γονείς κατέθεσαν ότι τα παιδιά τους παρουσίαζαν στοι-
χεία έντονων ενεργειών στην κινητικότητά τους με αποτέλεσμα να ενοχλούν κάποια 
από τα άλλα παιδιά και εκείνα, με τη σειρά τους, να τα απομονώνουν από την ολομέ-
λεια. Ταυτόχρονα, ερωτήθηκαν για την εικόνα τους δύο γονείς, οι οποίοι υποστήριζαν 
ότι τα παιδιά τους βίωναν συχνά λεκτική και σωματική βία από άλλα παιδιά που εμ-
φάνιζαν στοιχεία επιθετικής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε εκεί-
νους με τρόμο και άρνηση για να πάνε ξανά στο νηπιαγωγείο.  Παράλληλα, ζητήθηκε 
η συνεργασία τους και η συμμετοχή τους στις περιπτώσεις που ήταν αναγκαίο. 

Σχεδιασμός και ενδεικτικές προτάσεις του προγράμματος 

Οι νηπιαγωγοί αρχικά, παρατήρησαν και κατανόησαν την ανάγκη της ομάδας τους 
για βελτίωση της κοινωνικής ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης και της ανάγκης για α-
νάπτυξη βασικών αρχών συνεργασίας, αποδοχής του  άλλου, δικαιοσύνης και ισότη-
τας. Επίσης, παρατήρησαν τη μεγάλη ανάγκη των νηπίων να επικοινωνήσουν με τους 
συνομηλίκους και την απουσία απόκτησης κατάλληλων δεξιοτήτων προκειμένου να 
κατακτήσουν αυτή τη θετική συναναστροφή. Αξιολόγησαν την αδυναμία των παιδιών 
τους να δημιουργήσουν ομάδες και να ανταλλάξουν ποιοτικές δράσεις με στόχο την 
ολοκλήρωση μιας εργασίας, ως σημαντικό μειονέκτημα και ταυτόχρονα, θεώρησαν 
ότι οι κοινωνικές δεξιότητες διδάσκονται.  

Επομένως, συνεργάστηκαν για να παράγουν ένα πρόγραμμα που θα ενίσχυε τις κοι-
νωνικές δεξιότητες των νηπίων τους με ειδικότερο στόχο τη συναισθηματική ανάπτυ-
ξή τους. Συμπεριέλαβαν στο πρόγραμμα αυτό κατά κύριο λόγο: παιγνιώδεις δραστη-
ριότητες, δραστηριότητες με παραμύθια κι επιλύσεις προβληματισμών, εικαστικά, 
εισήγαγαν την τέχνη και την περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α. Οι δράσεις του προ-
γράμματος ενσωματώθηκαν σε κάθε θεματική ενότητα, ευκαιριακά και όταν οι ανά-
γκες των μαθητών το απαιτούσαν. Ενδεικτικά, αν ένα νήπιο ερχόταν σε διαμάχη με 
ένα άλλο την ώρα που παρήγαγαν μία εργασία, η εκπαιδευτικός αντί να δημιουργήσει 
συζήτηση για το συμβάν εκμεταλλευόταν το τυχαίο περιστατικό και επινοούσε ένα 
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σχετικό δρώμενο ή μια σχετική δραστηριότητα. Ο σκοπός των δράσεων ήταν να βιώ-
σουν τα νήπια το συμβάν κι όχι απλά να το συζητήσουν.  

Το πρόγραμμα έλαβε χώρα για τρεις μήνες με συγκεκριμένη στοχοθεσία που καθόρι-
σαν εκ των προτέρων οι δύο εκπαιδευτικοί. Γενικοί στόχοι ήταν: α) η ένταξη παιδιών 
που δημιουργούσαν συχνά συγκρούσεις και διαμάχες με την εναντιωματική/  προ-
κλητική συμπεριφορά τους στην ομάδα και β) η κατανόηση της συμπεριφοράς του 
άλλου και των πηγών της από την ολομέλεια. Ειδικότεροι στόχοι ήταν: 

 α) η αναγνώριση των συναισθημάτων που κατακλύζουν το συνομήλικο ανά 
περίπτωση, 

β) η κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου και η προσπάθεια ανάπτυξης 
ενσυναίσθησης,     

γ) η αποδοχή της διαφορετικής συμπεριφοράς του άλλου, 

δ) η εναλλακτική πρόταση για ανταλλαγή της συμπεριφοράς προς τους συνο-
μηλίκους μας, 

ε) η αντικατάσταση αρνητικών συμπεριφορών με υγιέστερες συμπεριφορές 
και 

στ) η υιοθέτηση βασικών αρχών επικοινωνίας και η υγιής συνδιαλλαγή με 
τους συνομηλίκους. 

Χρησιμοποιήθηκαν παιδαγωγικές τεχνικές που ικανοποιούσαν την ανάγκη αλληλο-
γνωριμίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στους μαθητές. Τέτοιες παιδαγωγικές τε-
χνικές είναι η αξιοποίηση της μουσικής, των εικαστικών, της ψυχοκινητικής ή φυσι-
κής αγωγής, των διαθεματικών δραστηριοτήτων,  οι οποίες υλοποιούνταν ατομικά ή 
ομαδικά στα πλαίσια του ακόλουθου προγράμματος και ανάλογα με το σκοπό κάθε 
δράσης και το είδος της. Ιδιαίτερη σημασία είχε η ευκαιριακή εκμετάλλευση κάθε 
συγκρουσιακής  στιγμής ανάμεσα στα νήπια.  

Αντιπροσωπευτικές προτάσεις είναι οι εξής:  

α) Εκμετάλλευση α περιστατικού- τραγούδι- παραμύθι:  ένα νήπιο τράβηξε την εργα-
σία ενός συνομηλίκου την ώρα που ζωγράφιζε, για να τη δει και την έσκισε. Σαν απο-
τέλεσμα το πρώτο νήπιο άρχισε να κτυπάει εκείνο που αισθάνθηκε ότι το ενόχλησε. 
Η νηπιαγωγός κάλεσε τα νήπια στην ολομέλεια κι έβαλε το τραγούδι: «Χέρια σαν 
αυτά» των Locomodo, με σκοπό τα νήπια να ακούσουν, να σιγοτραγουδήσουν και 
στη συνέχεια να χορέψουν το τραγούδι. Αφού τέλειωσε η δράση με το τραγούδι, στα 
νήπια μοιράστηκαν ξανά κόλλες για να ζωγραφίσουν με θέμα τα χέρια μας. Τα νήπια 
μοιράζονταν ανά δύο μία ζωγραφιά και έπρεπε να φτιάξουν το σχεδιάγραμμα του ε-
νός χεριού δίπλα στο άλλο. Όλες οι εργασίες με ‘χεράκια’ στολίστηκαν στην τάξη η 
μία δίπλα στην άλλη φτιάχνοντας ‘χεράκια στη σειρά’. Εν κατακλείδι, η νηπιαγωγός 
διάβασε το παραμύθι ‘Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουνε’ της Agassi Martine από τις 
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εκδ. Μεταίχμιο και παρότρυνε στα νήπια να συζητήσουν στο σπίτι τους για το παρα-
μύθι που διάβασαν και να φέρουν πληροφορίες για τα πράγματα που κάνουμε με τα 
χέρια μας. Έτσι, την επόμενη μέρα καταγράφτηκαν σε ένα μεγάλο χαρτόνι οι πράξεις 
που συνέλεξαν τα νήπια μαζί με τους γονείς τους : με τα χέρια : μαγειρεύουμε, κρα-
τάμε πράγματα και τα μεταφέρουμε σε άλλο σημείο, γράφουμε, στρώνουμε το τραπέ-
ζι, κρατάμε κάποιον «μικρό» από το χέρι για να περάσει το δρόμο κτλ. 

β) Εκμετάλλευση β περιστατικού – μουσικοκινητική αγωγή: ένα νήπιο δεν ήθελε να 
καθίσει δίπλα σε κάποιο άλλο νήπιο, διαμαρτυρόμενο ότι το ενοχλεί. Τότε η νηπια-
γωγός άρχισε ένα κινητικό παιχνίδι με τα νήπια όπου ο χώρος τους λιγόστευε και αυ-
ξανόταν ανάλογα με τον ήχο της μουσικής. Τα νήπια έκαναν κύκλο και με τον ήχο 
της φλογέρας προχωρούσαν αργά μέχρι το κέντρο του κύκλου (στο σημείο που μπο-
ρούσαν να φθάσουν), όπου θα ήταν στριμωγμένα αλλά θα προσπαθούσαν να μην 
κουνάνε τα σώματά τους και να παραμένουν ακίνητα για κάποια δευτερόλεπτα προ-
κειμένου να μην σπρώξουν τους άλλους και τους ρίξουν. Όποιο νήπιο κατόρθωνε να 
μείνει ακίνητο επιβραβευόταν και  θα έπαιρνε το ρόλο του αρχηγού σε κάποιο άλλο 
παιχνίδι. Στη συνέχεια, τα νήπια επέστρεφαν στις θέσεις τους με το ρυθμό του τα-
μπουρίνου. Αυτό το παιχνίδι επαναλήφθηκε πολλές φορές και στη συνέχεια, τα νήπια 
έφτιαξαν ατομική εργασία με ένα σπιτάκι όπου έπρεπε να σχεδιάσουν πολλά παιδιά 
με τέτοιο τρόπο ώστε να χωρέσουν. Τα νήπια συζήτησαν για αυτή τη δημιουργία 
στην ολομέλεια αφού την ολοκλήρωσαν.  

γ)  Εκμετάλλευση γ περιστατικού – ένταξη της τέχνης- κατασκευές:  ένα νήπιο στην 
αυλή πήρε ένα στεφάνι από ένα άλλο και το δεύτερο έκλαιγε. Η νηπιαγωγός βρήκε 
στον υπολογιστή τον πίνακα  «Παιδικά παιχνίδια» του Brugell και τον παρουσίασε 
στα νήπια, από τον υπολογιστή, αφηγούμενη μία μικρή ιστορία για τα λίγα παιχνίδια 
που είχαν τα παιδιά για να παίξουν σε παλαιότερες εποχές. Υποστήριξε την καλή συ-
νεργασία και πόσο ωραία έπαιζαν με αυτά τα λίγα παιχνίδια επειδή γνώριζαν πώς να 
τα μοιράζονται. Στη συνέχεια, ζήτησε από τα νήπια να μοιραστούν σε ομάδες και να 
κατασκευάσουν τα δικά τους παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά ή από φυσικά υλι-
κά, που είχαν στο μουσείο της φύσης. Έτσι, τα νήπια δημιούργησαν στεφάνια από 
κλαδιά, που τα τύλιξαν με εφημερίδες, μπάλες που γέμισαν με άχρηστα κουρέλια σε 
μια σακούλα και αυτή την περιέβαλαν με χαρτί από περιοδικά και ατλακόλ και άλλα 
παιχνίδια με τη χρήση ρολών από χαρτί υγείας, εφημερίδες κοκ. Όταν τα ολοκλήρω-
σαν έπαιξαν στην αυλή με προσοχή, παιχνίδια μετατοπίσεων,  αδρής – λεπτής κινητι-
κότητας, ρίψεων και  οπτικοκινητικού συντονισμού. Εν τέλει, ζητήθηκε από τα νήπια 
να μεταφέρουν την επόμενη μέρα ιδέες που θα έχουν συζητήσει με τους γονείς τους 
προκειμένου να φτιάξουν απλά παιχνίδια. Πολλά νήπια κρατούσαν την άλλη μέρα 
απλές κατασκευές από κουταλάκια πλαστικά,  ξυλάκια της αριθμητικής, ρολά από 
χαρτί κ.α.  

δ) Εκμετάλλευση δ περιστατικού – χρήση υπολογιστή- εικαστικά (κολάζ):  στο διά-
λειμμα ένα νήπιο παίρνει την μπάλα από κάποιο άλλο κατά τη διάρκεια ενός παιχνι-
διού. Το δεύτερο θυμώνει και αρχίζει να μιλάει με προσβλητικό λεξιλόγιο, ενώ κλω-
τσάει διάφορα πράγματα στην αυλή. Η νηπιαγωγός ζήτησε από τα νήπια να συγκε-
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ντρωθούν γύρω από τον υπολογιστή και έψαξαν να βρουν εικόνες με παιδιά που πάνε 
βόλτα, που περπατούν, που σχεδιάζουν, που γράφουν γράμματα, που μιλάνε με κά-
ποιον άλλο, που παίρνουν βαθιές ανάσες, που μετράνε και άλλα που πρότειναν τα νή-
πια (πχ παίζω μπάλα, διαβάζω ένα βιβλίο κ.α.). Εκτύπωσαν τις εικόνες και τις κόλλη-
σαν όλοι μαζί σε σκληρό χαρτόνι, φτιάχνοντας ένα τροχό, με επιλογές στις κινήσεις 
ενός παιδιού. Του έδωσαν τίτλο ‘τι μπορώ να κάνω όταν θυμώνω’ και τα νήπια το 
στόλισαν σε ένα εμφανές σημείο στην αίθουσα. Μετά ξεκίνησαν να παράγουν μία 
ιστορία μέσα από τις εικόνες, η οποία ξεκινούσε με τον τίτλο που έδωσαν στο κολάζ 
τους. Κάθε μέρα πριν ξεκινήσουν τις πρωινές δραστηριότητες, θυμόντουσαν αυτή την 
ιστορία την οποία αναπαρίσταναν τα νήπια με παντομίμα. Για παράδειγμα, ένα παιδί 
ρωτούσε: ‘τι μπορώ να κάνω όταν θυμώνω’  και ένα παιδί σηκωνόταν έδειχνε με κι-
νήσεις μία απάντηση που έπρεπε να καταλάβουν οι συνομήλικοι του.    

 ε) Εκμετάλλευση ε περιστατικού – βιωματικές ασκήσεις- ομαδικές εργασίες - κατα-
σκευές: Μία ημέρα που ένα νήπιο διαμαρτυρόταν ότι στενοχωρήθηκε γιατί ένας φίλος 
‘δεν το έπαιζε, ενώ παλιά ήταν φίλοι’. Η νηπιαγωγός αποφάσισε να φτιάξει με τα νή-
πια μία ομαδική εργασία που να τους δείχνει ότι δε νιώθουμε όλη μέρα τα ίδια συναι-
σθήματα κι ούτε έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Αναπαράστησε σε μικρό θεατρικό δρώμε-
νο τον ‘άνθρωπο’ και την ‘ημέρα’ που βρισκόντουσαν στο κέντρο ενός κύκλου, που 
δημιουργούσαν γύρω γύρω τα υπόλοιπα νήπια. Οι δύο ήρωες στη μέση του κύκλου 
γυρνούσαν (σαν τη Γη με το δορυφόρο της τη Σελήνη) και απέναντι τους έβλεπαν 
κάθε παιδί που κρατούσε μία  εικόνα ενός ανθρώπου (από βιβλία ή κομμένες από πε-
ριοδικά) που δήλωνε ένα διαφορετικό συναίσθημα.  Τα νήπια ερωτήθηκαν διάφορες 
ερωτήσεις για το πότε δημιουργείται κάθε συναίσθημα, από τι εξαρτάται, με τι μοιά-
ζουν τα συναισθήματα μας κτλ και στο τέλος, συναποφάσισαν να φτιάξουν ένα ρολόι 
: το «Ρολόι των συναισθημάτων»: που ο δείκτης του έδειχνε το πώς αισθανόμαστε. 
Κόλλησαν αυτοσχέδιες ζωγραφιές που παρουσίαζαν διαφορετικά συναισθήματα. Το 
τοποθέτησαν δίπλα  στο «παρουσιολόγιο» της τάξης. Έτσι κάθε πρωί να γυρνάει κά-
ποιος το δείκτη στο συναίσθημα που τον αντιπροσώπευε. Μετά από λίγο κάποιος άλ-
λος κ.ο.κ. και πάντα να γίνεται η συζήτηση των αιτιών.  

στ) Εκμετάλλευση στ περιστατικού – βιωματικές ασκήσεις- μαγειρική- κατασκευές: 
Μια μέρα που ένα κοριτσάκι ήταν λυπημένο γιατί ένα αγόρι χάλασε το παιχνίδι της- 
και ‘πάντα έκανε το ίδιο’, η νηπιαγωγός έδωσε το λόγο στα νήπια λέγοντας τους να 
προτείνουν ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να φτιάξουν το κέφι της φίλης τους. Μέσα 
από τον καταιγισμό ιδεών (αγκαλιά, χαμόγελο, φιλί κ.ο.κ.) ξεχώρισε μία ιδέα για 
προσφορά μιας καραμέλας. Τότε η νηπιαγωγός έδωσε χαρτόνια στα νήπια, ψαλίδια, 
κόλλες, χάντρες κ.α. και τους ζήτησε να φτιάξουν τις καραμέλες τους.  Εκείνα έφτια-
ξαν   καραμέλες χρωματιστές και όταν τέλειωσαν έγραψαν μαζί με τη δασκάλα τους 
και μία ευγενική λέξη πάνω σε κάθε μια γλυκιά καραμέλα – μια γλυκιά, ευγενική  λέξη: 
σε αγαπώ, σε ευχαριστώ, σε παρακαλώ, θα μπορούσες, συγνώμη - με συγχωρείς. Τις 
ονόμασαν  «Καραμέλες με γλυκά λόγια». Τις έβαλαν σε ένα βάζο που ήταν στολισμένο 
με σχέδια  εξωτερικά και αποφάσισαν όποτε κάποιος κάνει κάτι στον άλλο που θα 
τον ενοχλεί να διαλέγει μία καραμέλα με ένα αντιπροσωπευτικό γλυκό λογάκι να του 

2079

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



τη δίνει.  Όταν υπήρχε, λοιπόν,  κάποια διαφωνία ή τσακωμός, τα παιδιά θα διάλεγαν 
μια καραμέλα από το βάζο για να χρησιμοποιήσουν τα γλυκά λόγια και να αφήσουν 
πίσω την πίκρα! Οι νηπιαγωγοί ενημέρωσαν τις μητέρες και την επόμενη μέρα πραγ-
ματοποιήθηκε εργαστήρι ζαχαροπλαστικής όπου έφτιαξαν απλά γλυκά από καρύδα 
και βανίλια και τα βούτηξαν στη σοκολάτα, όλοι μαζί – μητέρες και παιδιά – και τα 
αντάλλαξαν μεταξύ τους. Τα νήπια ανέφεραν αυτή τη δράση με πολύ ενθουσιασμό 
για καιρό! 

ζ) Εκμετάλλευση ζ περιστατικού – ομαδικές κατασκευές- κουκλοθέατρο:  Μια μέρα 
μια μαθήτρια ήρθε στο νηπιαγωγείο στεναχωρημένη και δεν ήθελε να παραμείνει για-
τί υπήρχε ένα παιδί που την ενοχλούσε συνέχεια. Η νηπιαγωγός αποφάσισε να φτιά-
ξει με τα νήπια δύο κούκλες «τον κύριο Ενοχλητικό» και την «κυρία Λύπη». Τα νήπια 
πήραν σακούλες μανάβη, κουτιά και αυγοθήκες, εφημερίδες, μαλλί και χρώματα και 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία έφτιαξε έναν κύριο και η άλλη μία κυρία. Με ένα 
κουτί που υπήρχε στην τάξη έφτιαξαν τη ‘Λύπη’ και για να την κάνουν όσο πιο α-
στεία μπορούσαν, τις έβαλαν χρωματιστά μαλλιά,  πον – πον, και αποφασίσαν να της 
φτιάξουμε ένα μεγάλο στόμα για να «καταπίνει» τις στεναχώριες τους! Στη συνέχεια, 
αποφάσισαν να παίξουν κουκλοθέατρο με τον κύριο Ενοχλητικό και την κυρία Λύπη, 
με αυτοσχέδιους διαλόγους. Κάθε φορά που δύο άλλα νήπια ήθελαν να παίξουν με τις 
κούκλες επινόησαν ένα διάλογο, τον παρουσίαζαν στην τάξη και συζητούσαν. Οι 
κούκλες έμειναν στην τάξη  καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όταν κάποιο παιδί αι-
σθανόταν στεναχωρημένο, τότε έπαιρνε ένα χρωματιστό χαρτί ζωγράφιζε αυτό που 
το στεναχωρούσε και το έριχνε στο μεγάλο στόμα της κ. Λύπης για να το «κατα-
πιεί»!. Αμέσως η στενοχώρια μας έκανε φτερά! 

η) Εκμετάλλευση η περιστατικού – ψυχοκινητικό παιχνίδι: Όταν μία ομάδα κοριτσιών 
έδιωξε τα αγόρια από ένα παιχνίδι στην αυλή παρουσιάζοντας λεκτική βία επειδή τα 
αγόρια τους ‘χαλούσαν το παιχνίδι’ η νηπιαγωγός αποφάσισε να μαζέψει τα νήπια και 
να παίξουν ένα παιχνίδι όλοι μαζί. Το παιχνίδι Σώστε τη φιλία.  Τα νήπια φαντάστη-
καν τη φιλία σαν μια μπάλα με διαφορετικά χρώματα. Έφτιαξαν, λοιπόν, μια μπάλα 
με εφημερίδες και κουρέλια και την τύλιξαν με ένα μεγάλο ύφασμα. Έπειτα, ο καθέ-
νας την έβαψε με το δικό του αγαπημένο χρώμα.  Την πολύχρωμη αυτή μπάλα προ-
σπαθούσαν να τη μεταφέρουν πάνω σε ένα πανί χωρίς να πέσει κάτω. Έπρεπε να συ-
νεργαστούν όλοι για να «σώσουν τη φιλία». Στη συνέχεια, στο χώρο του παιχνιδιού 
εμφανίστηκαν εμπόδια και όλοι οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι έπρεπε να περνάνε 
μέσα/ πάνω / γύρω από τα εμπόδια τόσο προσεκτικά και με ανάλογη κίνηση, ώστε 
ποτέ να μην πέσει η μπάλα. Τα εμπόδια ήταν τουβλάκια, όπου έπρεπε να ανέβουν και 
να ισορροπήσουν, στεφάνια όπου έπρεπε να πηδήξουν μέσα και να βγουν ξανά, κώ-
νοι που έπρεπε να περάσουν γύρω τους στις μύτες των ποδιών κοκ. αλλά πάντα έπρε-
πε να προστατεύουν τη μπάλα «Φιλία».  Στη συνέχεια, έφτιαξαν την  αλυσίδα της φι-
λίας  και κάθε νήπιο  έγραψε το όνομα του σε μια λωρίδα χαρτιού. Σύρραψαν τα ονό-
ματα και έφτιαξαν την αλυσίδα της φιλίας. Κάθε κρίκος της αλυσίδας είναι πολύτιμος 
για πάντα  και αν φύγει κάποιος, η αλυσίδα θα σπάσει. Στο σπίτι είχαν να συλλέξουν 
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τις απόψεις των γονιών τους για την αξία της φιλίας και την επόμενη μέρα τις κατέ-
θεσαν.  

θ) Εκμετάλλευση θ περιστατικού –  βιωματική άσκηση,  άσκηση ομοιοκαταληξίας,  
εικαστικά - ζωγραφική, παραμύθι: Στην πρωινή συζήτηση στην παρέα ένα κορίτσι 
θέλησε να μοιραστεί μία άσχημη εμπειρία που είχε όταν άλλο νήπιο τη φόβισε πάρα 
πολύ κλείνοντας την πόρτα του μπάνιου, ενώ ήταν μέσα. Η νηπιαγωγός άδραξε την 
ευκαιρία για να συζητήσει με τα νήπια ότι όλοι οι άνθρωποι φοβούνται πολλές φορές. 
Όλα τα παιδιά αλλά και η νηπιαγωγός ανέφεραν τι τους προκαλεί φόβο και έπειτα 
ζωγράφισαν ‘τι πραγματικά με κάνει να τρομάζω πολύ!’. Στη συνέχεια, συζήτησαν 
για τους φόβους τους και προσπάθησαν να βρουν με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να 
τους διώξουν μακριά και να «παίξουν» με αυτούς. Η ιδέα ενός παιδιού ήταν να τους 
ρίξουν σε ένα καζάνι και να φτιάξουν ένα μαγικό βότανο με αυτούς! Πρόσφατα τα 
νήπια είχαν ακούσει το μουσικό παραμύθι ‘Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι καλικάντζα-
ροι’ των Χάρη &Πάνου Κατσιμίχα. Το μαγικό βότανο αυτό θα τους έκανε να ‘δια-
σκεδάσουν’ με τους φόβους τους. Πήραν ένα κουτί από τη γωνιά οικοδομικού υλικού 
και με εφημερίδες, χαρτοταινία αλλά και με τη βοήθεια των χρωμάτων έφτιαξαν το 
καζάνι τους. Στήθηκαν σε κύκλο γύρω από αυτό και ένας -  ένας «έριχνε» το δικό του 
φόβο μέσα σε αυτό. Καθένας που «έριχνε» το φόβο του στο καζάνι έδινε το δικό του 
ομοιοκατάληκτο τέλος στη φράση: «Φόβους ρίχνω το καζάνι …», π.χ  «…φόβος πια 
δεν θα τον πιάνει», «…όλο τρέλες πια θα κάνει», «…το μυαλό του θα το χάνει»! Έπει-
τα, χόρεψαν γύρω από αυτό λέγοντας  τους στίχους που έφτιαξαν. Στη συνέχεια, ζω-
γράφισαν τους φόβους τους σε μικρά χρωματιστά χαρτάκια (post it). Ένα πολύχρωμο 
κουτί που βρισκόταν στην γωνιά των εικαστικών προκάλεσε την ιδέα να τους κλεί-
σουν εκεί μέσα για να γίνουν και αυτοί πολύχρωμοι! Όταν άνοιξαν το κουτί τα νήπια 
πέταξαν ψηλά τα χρωματιστά χαρτάκια και η τάξη τους γέμισε με τους πολύχρωμους 
φόβους τους! Τέλος διάβασαν το παραμύθι ‘Ο δράκος του Φόβου’ της Σοφίας Κράλ-
λη από τις εκδόσεις Διάπλαση. 

Επίλογος - Συμπεράσματα 

Κατά την επανασυμπλήρωση του τομέα της διαπροσωπικής προσαρμογής του ΕΔΕΠ 
από τις δυο νηπιαγωγούς υπήρχε σημαντική βελτίωση στους τομείς της ‘επιθετικότη-
τας’ και της ‘παραβατικότητας’. Οι γονείς που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι τα παιδιά 
τους άρχισαν να σέβονται περισσότερο τα παιχνίδια τους και  προσπαθούσαν να τα 
μοιραστούν με τα αδέλφια τους. Επίσης, πάρα πολλές φορές μετέφεραν με χαρά πολ-
λές πληροφορίες σχετικά με τις συμπεριφορές κάποιων συνομηλίκων τους και τον 
τρόπο με τον οποίο τις έλυναν και συχνά ανέφεραν εκφράσεις όπως ‘αυτό το παιδί 
έχει γίνει πολύ καλό’. Οι γονείς που ερωτήθηκαν φάνηκαν να χάρηκαν από τη διαδι-
κασία της συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς ενεργοποιήθηκαν να επιλύσουν προ-
βλήματα του σπιτιού τους με ανάλογο τρόπο. Ενδεικτικά, μία μητέρα η οποία αντιμε-
τώπιζε εκρήξεις θυμού στο σπίτι, έφτιαξε τον τροχό με τις εναλλακτικές επιλογές ‘τι 
μπορώ να κάνω όταν θυμώνω’ με το παιδί της και όταν χρειαζόταν το παρέπεμπε σε 
αυτό το παζλ να επιλέξει μία συμπεριφορά. Η μητέρα ενθουσιασμένη κατέθεσε ότι: 
«μείωσε πάρα πολύ τις φωνές μέσα στο σπίτι» το συγκεκριμένο παιχνίδι.   
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Οι νηπιαγωγοί συμφώνησαν ότι οι δραστηριότητες του παρεμβατικού προγράμματος 
βοήθησαν τα νήπια να κατανοήσουν τα βασικά συναισθήματα της χαράς, της λύπης 
και του θυμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρησι-
μοποιούσαν μόνα τους τις κατασκευές που είχαν στην αίθουσα με το να τις έδειχναν 
το ένα στο άλλο και επισημαίνοντας τι πρέπει να γίνει. Σημαντικές παρατηρήσεις α-
φορούσαν τον ενθουσιασμό των νηπίων για τις δραστηριότητες και την ανάγκη τους 
να μεταφέρουν στο σπίτι τους τις δραστηριότητες που πραγματοποιούσαν  καθημερι-
νώς. Θυμόταν, επίσης, κάποιες δικές τους ενέργειες που δεν ήταν κατάλληλες στους 
κανόνες που άτυπα είχαν δημιουργήσει και υποστήριζαν ότι δεν έπρεπε να τις κά-
νουν. Συμπληρωματικά, μετά από τρεις μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα παρατη-
ρήθηκε μία πιο υγιής σχέση ανάμεσα σε συνομηλίκους που αρχικά δεν μπορούσαν να 
συμμετέχουν στο ίδιο παιχνίδι και να συνεργαστούν.  
Συμπέρασμα σημαντικό των νηπιαγωγών ήταν ότι  η καλή και υγιής συνεργασία με 
την οικογένεια του κάθε νηπίου ξεχωριστά, επέφερε ακόμα πιο σημαντικά αποτελέ-
σματα στην προσπάθεια βελτίωσης της συμπεριφοράς των νηπίων και στην ενσωμά-
τωση των νηπίων που είχαν δυσκολίες προσαρμογής στην ομάδα. Το ιδιαίτερα, όμως, 
σπουδαίο χαρακτηριστικό του προγράμματος ήταν ότι οι νηπιαγωγοί είχαν ελευθερία 
κινήσεων προκειμένου να διακόψουν μία δραστηριότητα και αυθόρμητα να πραγμα-
τοποιήσουν δράση σχετική με τα συναισθήματα και την κοινωνικοποίηση των νηπίων 
σε κάθε ευκαιρία εκμετάλλευσης τυχαίων περιστατικών. Οι νηπιαγωγοί υποστήριξαν 
ότι τα εμπλεκόμενα νήπια ανέπτυξαν γρηγορότερα από κάθε άλλη χρονιά την εμπι-
στοσύνη στην ομάδα επειδή ταύτισαν κάθε λάθος συμπεριφορά με την άμεση επίλυ-
ση. Η εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας για δράση με μικρή χρήση συζήτησης και μεγα-
λύτερη χρήση βιωματικών δράσεων βοήθησε στην ‘καταγραφή στη μνήμη’ των νη-
πίων, τους τρόπους επίλυσης των συγκρούσεών τους. Παράλληλα, η άμεση αξιοποίη-
ση των συγκρούσεων σε κάθε περίπτωση βοήθησε τις ίδιες τις νηπιαγωγούς να μην 
«προσπεράσουν» κάποια δυσκολία προσαρμογής των νηπίων στην ομάδα και τους 
κανόνες της. Επιπρόσθετα, η άμεση επίλυση συγκρούσεων με βιωματικό χαρακτήρα, 
φάνηκε, κατά τη γνώμη τους να υποστηρίζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τε-
χνική (συζήτηση κτλ) την αντικατάσταση μιας ανεπιθύμητης με την εκμάθηση μιας 
επιθυμητής συμπεριφοράς.   

 Εν κατακλείδι, η καλή συνεργασία των νηπιαγωγών στη στοχοθεσία του προγράμμα-
τος και την ευελιξία υλοποίησης δραστηριοτήτων ενίσχυσε σημαντικά την επιτυχη-
μένη διεκπεραίωση του προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.   
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Περίληψη 
 

Η κοινωνικοπολιτισμική εμψύχωση αναφέρεται στο σύνολο των δράσεων (πολιτιστι-
κών, πνευματικών, κοινωνικών, πρακτικών) που απαντούν στις ανάγκες των ατόμων 
που συμμετέχουν και στοχεύουν στην κοινωνική και πολιτισμική τους ενδυνάμωση και 
στην ανάπτυξή τους κατά τον ελεύθερο χρόνο. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε ομά-
δες και απαιτούν την ύπαρξη εμψυχωτή/ών με συγκεκριμένη κατάρτιση, καθώς και τη 
χρήση ενεργητικών παιδαγωγικών μεθόδων (Σφυρόερα, 2014· Wallenius, 2009). Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εμψυχωτική δράση διάρκειας 10 ωρών που υλο-
ποιήθηκε σε ομάδα παιδιών που διαμένουν σε κέντρο φιλοξενίας παιδιών (παιδικό χω-
ριό SOS). Κεντρικός άξονας και ρητός στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση 
των παιδιών σε θέματα διατροφής. Η ουσιαστική σκόπευση, ωστόσο, αφορούσε στην 
ανάπτυξη σχέσεων και δεσμών μεταξύ των παιδιών, στην ενίσχυση της συλλογικότη-
τας, της συνεργασίας, αλλά και της αυτοεικόνας τους. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση 
της δράσης, επιλέχθηκε η συστηματική δομημένη παρατήρηση, με καταγραφή ποιοτι-
κών δεδομένων και γενικών παρατηρήσεων σε φύλλο παρατήρησης που δημιουργή-
θηκε για τις ανάγκες του προγράμματος. Η γενικότερη αποτίμηση του προγράμματος 
κρίνεται θετική, καθώς οι περισσότεροι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν, στο βαθμό 
που η περιορισμένη χρονική διάρκεια της δράσης το επέτρεπε.  
 
Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικοπολιτισμική εμψύχωση, κέντρο φιλοξενίας παιδιών 
 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά της κοινωνικοπολισμικής εμψύχωσης 
 
Δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος ορισμός για την κοινωνικοπολιστιμική εμψύχωση. Μπο-
ρεί να οριστεί διαφορετικά ανάλογα με το ρόλο που της δίνει ο καθένας. Ωστόσο, όλοι 
οι ορισμοί έχουν κοινά σημεία τα οποία είναι η εθελοντική δράση, η αξιοποίηση ενερ-
γητικών και μη κατευθυντικών παιδαγωγικών μεθόδων, η οργάνωση σε ομάδες και η 
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έκθεση των ατόμων μέσα σε αυτές, η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, η ενσωμά-
τωση, αλλά και η ατομική ενδυνάμωση, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και η 
παραγωγή πολιτισμού (Ρεκαλίδου, 2008· Σφυρόερα, 2014·Wallenius, 2009). 
 
Γενικότερα, η κοινωνικοπολιστισμική εμψύχωση χαρακτηρίζεται ως ένα σύνολο δρά-
σεων (πολιτιστικών, πνευματικών, κοινωνικών, πρακτικών), οι οποίες απαντούν στις 
ανάγκες των ατόμων, ανάγκες που δεν ικανοποιούνται από υπάρχοντες θεσμούς. Οι 
εμψυχωτικές δράσεις αφορούν στην ανάπτυξη των ανθρώπων κατά τον ελεύθερο 
χρόνο, είναι εθελοντικές, ανοιχτές σε όλες τις ομάδες, ανεξάρτητα από την ηλικία, το 
φύλο, την προέλευση και το επάγγελμα, δεν απαιτούν κάποιο προϋπάρχον επίπεδο 
γνώσης, δεν οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος, ειδίκευσης κ.λπ., υλοποιούνται σε 
ομάδες και απαιτούν την ύπαρξη ενός τουλάχιστον εμψυχωτή, επαγγελματία ή εθελο-
ντή, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη κατάρτιση και χρησιμοποιεί ενεργητικές παιδα-
γωγικές μεθόδους (Σφυρόερα, 2014· Wallenius, 2009). 

 
Στόχοι της κοινωνικοπολιτισμικής εμψύχωσης στον κοινωνικό χώρο είναι η εξάσκηση 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μελών της ομάδας σε κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο, 
η ενίσχυση της δυνατότητας έκφρασης - σε συναισθηματικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο 
- η καλλιέργεια της συλλογικής θέλησης και του συλλογικού πνεύματος, η άντληση 
ευχαρίστησης και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ένταξη ή επανένταξη, η αυ-
τονομία, η ελευθερία, η έκφραση και η πολιτισμική κινητοποίηση. Για να χαρακτηρι-
στεί μια δράση ως εμψύχωση πρέπει οι στόχοι αυτοί στην πλειοψηφία τους να καλύ-
πτονται (Σφυρόερα, 2014).  
 

Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εμψυχωτή 
 

Σημαντικός είναι ο ρόλος του εμψυχωτή, ο οποίος καλείται να επιτελέσει πολλές λει-
τουργίες ταυτόχρονα. Η κυριότερη λειτουργία είναι να δρα προς την κατεύθυνση της 
εξέλιξης των ατόμων και των ομάδων. Η επαγγελματική ή η εθελοντική του δράση 
αποτελεί μια μορφή παρέμβασης σε ένα πλαίσιο, κυρίως στο επίπεδο των σχέσεων 
ανάμεσα στα άτομα και στις ομάδες, στα άτομα και στα έργα του πολιτισμού, στα 
άτομα και τις κοινωνικές δομές. Σκοπός του εμψυχωτή είναι να ευαισθητοποιήσει, να 
εμψυχώσει, να διευκολύνει και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η αλ-
λαγή στην κοινότητα να συνεχιστεί και μετά την αποχώρησή του (Ρεκαλίδου, 2008· 
Σφυρόερα, 2014· Wallenius, 2009). 
 
Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του, ο εμψυχωτής χρησιμοποιεί διάφορες τε-
χνικές και πρακτικές, οι οποίες απαιτούν δεξιότητες και εξειδίκευση. Πρέπει να μπορεί 
να οργανώνει τον χρόνο, να ιεραρχεί προτεραιότητες, να διαχειρίζεται τα οικονομικά 
και τους χώρους που έχει στη διάθεσή του, να προβλέπει προβλήματα ή καταστάσεις, 
να δημιουργεί μια κοινωνικοπολιτισμική δομή, να αναστοχάζεται και να αναπροσαρ-
μόζει τη δράση του και να σχηματίζει καταστάσεις που βοηθούν στην ανάδυση των 
εμπειριών και των δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων. Επιπλέον, μέσα στο κοινωνικό 
πλαίσιο, ο εμψυχωτής οφείλει να καλλιεργεί την ικανότητά του να αποκωδικοποιεί το 
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πλαίσιο, να «ακούει» καθετί που αναδύεται και να το αξιοποιεί εμπλέκοντας όλη την 
κοινότητα (Ρεκαλίδου, 2008· Σφυρόερα, 2014· Wallenius, 2009). 
 
Ο εμψυχωτής χρειάζεται μεθοδολογικά εργαλεία για να μπορεί να «διαβάζει» την 
πραγματικότητα και να την προσεγγίζει μέσα από πολλαπλές διόδους. Αυτά είναι η 
έρευνα δράσης, η παρατήρηση, η συμμετοχική παρατήρηση, ο σχολιασμός και ο ανα-
στοχασμός. Χρειάζεται επίσης παιδαγωγικά εργαλεία/τεχνικές, που αντλεί από τις 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, ώστε να επιτύχει τους στόχους του. Μερικά από 
αυτά είναι το παιχνίδι ρόλων, το κουκλοθέατρο, η χρήση νέων τεχνολογιών, η εργασία 
σε ομάδες, η ανομοιογένεια στις ομάδες, η παροχή κινήτρων, το θεατρικό παιχνίδι 
(Ρεκαλίδου, 2008· Σφυρόερα, 2014·Wallenius, 2009). 
 
Ανάλογα με τις τεχνικές και τα εργαλεία που επιλέγει ο εμψυχωτής ορίζει και τον ρόλο 
του στην ομάδα. Οι ρόλοι είναι ποικίλοι και μπορούν να εναλλάσσονται. Ο εμψυχωτής 
μπορεί να είναι συντονιστής, ομαδάρχης, καθοδηγητικός, βοηθητικός, αυτός που δια-
χέει τη γνώση, παράδειγμα προς μίμηση και συμμετοχικός στις διαδικασίες. Πρέπει 
επίσης να φροντίζει για τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας στην αίθουσα 
(Σφυρόερα, 2014).  
 

Σκοπός και στόχοι 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση ενός 
προγράμματος που να συνάδει με τα βασικά χαρακτηριστικά της εμψύχωσης. Οι στόχοι 
της εργασίας ήταν να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν 
προσέλθει εθελοντικά και που αξιοποιούν τις γνώσεις τους καθώς δραστηριοποιούνται για 
έναν στόχο που δεν σχετίζεται με οικονομικά κέρδη, αλλά αναπτύσσει τις πρωτοβουλίες 
των μελών τις ομάδας. 
 

Μεθοδολογία 
 

Πλαίσιο 
 
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε μια δομή φιλοξενίας παιδιών (χωριό SOS). Η επιλογή 
του συγκεκριμένου πλαισίου έγινε κυρίως γιατί τα παιδιά που διαβιούν στο χωριό SOS 
έχουν αυξημένες ανάγκες σε πολλαπλά επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό, κοινω-
νικό), που προκύπτουν από τα άσχημα βιώματα που είχαν στο παρελθόν και τις ιδιαί-
τερες συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν. Στη δράση συμμετείχαν 8 παιδιά ηλικίας 5 – 
12 χρόνων, 1 αγόρι και 7 κορίτσια. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η νοητική ηλικία 
του δωδεκάχρονου παιδιού που συμμετείχε στο πρόγραμμα ήταν μικρότερη της βιο-
λογικής του, καθώς παρουσίαζε ήπια νοητική καθυστέρηση. Τα παιδιά διέμεναν σε 
τέσσερα διαφορετικά σπίτια και κάποια από αυτά ήταν αδέρφια μεταξύ τους. Τα δύο 
μικρότερα δε γνώριζαν ανάγνωση και γραφή.  
 

Επιδιώξεις του εμψυχωτικού προγράμματος 
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Έχοντας ως αφετηρία την αρχή ότι η εμψύχωση ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ο-
μάδας, όπως αυτές αναδύονται κάθε φορά, δε σχεδιάστηκε εκ των προτέρων αναλυ-
τικά η πορεία της δράσης μας, αλλά πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ανιχνευτικές 
των ενδιαφερόντων και των αναγκών των παιδιών. Μέσα από παιχνίδια γνωριμίας και 
επικοινωνίας προσπαθήσαμε, μεταξύ άλλων, να συλλέξουμε πληροφορίες και για τις 
διατροφικές τους συνήθειες, ζήτημα για το οποίο μας μίλησε σε πρότερη συνάντηση 
ο παιδαγωγός του κέντρου, τονίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη τα παιδιά να αναπτύξουν 
σωστότερες διατροφικές συνήθειες. Καταγράψαμε επίσης τις παρατηρήσεις μας ανα-
φορικά με τη συμπεριφορά, τις αντιδράσεις των παιδιών και τις μεταξύ τους σχέσεις. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα τέθηκε ο βασικός προσανατολισμός στον 
σχεδιασμό μας, με κεντρικό άξονα την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα δια-
τροφής και την ανάπτυξη μιας θετικής στάσης απέναντι στα φρούτα και τα λαχανικά. 
Αυτός ήταν ο ρητός μας στόχος, αλλά όχι και ο σημαντικότερος. Η βασική σκόπευση 
αφορούσε στην ανάπτυξη σχέσεων και δεσμών μεταξύ των παιδιών, στην ενίσχυση της 
συλλογικότητας και της συνεργασίας, αλλά και της αυτοεικόνας τους. Παράλληλα ε-
πιδιώξαμε να αναπτύξουν ικανότητες οργάνωσης και παρακολούθησης δομημένων 
δραστηριοτήτων. Μια ακόμη ανάγκη που διαπιστώθηκε αφορούσε στην αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου τους με δημιουργικές δραστηριότητες που θα εμπλούτιζαν τις 
πολιτισμικές τους εμπειρίες. Έτσι αποφασίσαμε, ακολουθώντας τις επιθυμίες των παι-
διών, να εντάξουμε στον σχεδιασμό μας δραστηριότητες που θα συνδέονταν με βιβλία, 
ζωγραφική, μουσική, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο.  
 
Πιο συγκεκριμένα, στόχοι της παρέμβασης ήταν μέσα από τις εμψυχωτικές δράσεις τα 
παιδιά: (α) να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν συναισθήματα, (β) να αναπτύξουν το 
αίσθημα της εμπιστοσύνης μεταξύ τους, (γ) να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες 
με σεβασμό και αποδοχή του άλλου, (δ) να ενισχυθούν στην κοινωνικοποίησή τους, (ε) 
να εκφραστούν δημιουργικά και να αξιοποιήσουν θετικά τον ελεύθερο χρόνο τους, (στ) 
να ακολουθήσουν οδηγίες και να πειθαρχήσουν σε κανόνες, (ζ) να εμπλουτίσουν τις 
εμπειρίες τους με προϊόντα του πολιτισμού, (η) να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα υ-
γιεινής διατροφής. 

 
Σχεδιασμός – οργάνωση 

  
Το πρόγραμμα, όπως τελικά διαμορφώθηκε, αποτελούνταν από πέντε δίωρες συναντή-
σεις. Η παρέμβαση οργανώθηκε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση της γνωριμίας, υλο-
ποιήθηκε κατά την πρώτη συνάντηση. Η δεύτερη περιέκλειε τις κύριες δράσεις του 
προγράμματος. Η τρίτη φάση αποτέλεσε την αξιολόγηση του προγράμματος και τη 
σύνδεσή του με το περιβάλλον των παιδιών.  
 
Αντίστοιχα σχεδιάστηκαν οι δίωρες συναντήσεις με τα παιδιά. Κάθε συνάντηση περιε-
λάμβανε: (α) δραστηριότητες αφόρμησης, γνωριμίας ή/και δεσίματος της ομάδας, κα-
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θώς και εκτόνωσης της ενέργειας των παιδιών, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να συ-
γκεντρωθούν και να συμμετέχουν σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες, (β) τις κύριες 
δραστηριότητες, ανάλογα με τους επιμέρους στόχους κάθε συνάντησης και (γ) δραστη-
ριότητες χαλάρωσης, ολοκλήρωσης της συνάντησης και αναστοχασμού.  
 
Για να εμπλέξουμε δυναμικά τα παιδιά στην εμψυχωτική δράση, κατά το σχεδιασμό 
των δραστηριοτήτων του προγράμματος λάβαμε υπόψη τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντά 
τους, καθώς και τις γνωστικές και κοινωνικές τους εμπειρίες και ανάγκες,. Έτσι, κατα-
λήξαμε στη διερεύνηση του θέματος της διατροφής μέσα από ποικίλες οπτικές, με βάση 
τις αρχές της διαθεματικής προσέγγισης και της βιωματικής μάθησης. Η διαθεματική 
προσέγγιση ενδείκνυται για το συγκεκριμένο πλαίσιο, καθώς απώτερος σκοπός της εί-
ναι η κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως των προβλημάτων που αυτά 
αντιμετωπίζουν (Clair & Hough, 1992). Η βιωματική συμμετοχή των παιδιών στη μά-
θηση, εξάλλου, αναδεικνύει τόσο τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις, όσο και τις 
ερωτήσεις και απορίες τους, που εκτίθενται στην ομάδα.  
 
Συμπεριλήφθηκαν, επιπλέον, δραστηριότητες σε δυάδες ή μικρές ομάδες, αλλά και 
στην ευρύτερη ομάδα, με στόχο τα παιδιά να επικοινωνήσουν τα βιώματά τους, να 
επεξεργαστούν από κοινού τις αντιδράσεις τους, να θέσουν τους δικούς τους στόχους, 
να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Επιδίωξη ήταν να νιώσουν τα παιδιά, σταδιακά, 
μέλη της μεγαλύτερης ομάδας, ώστε να αναπτύξουν τις μεταξύ τους σχέσεις μέσω της 
αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας, καθώς κατά τις πρώτες διερευνητικές συναντή-
σεις διαπιστώθηκαν αδυναμίες στις ικανότητες των παιδιών να εμβαθύνουν στις φιλι-
κές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Εξάλλου η εθελούσια αποδοχή και, κατά συ-
νέπεια, η επικράτηση ενός κοινού σκοπού εργασίας εις βάρος ενδεχόμενων προσωπι-
κών επιδιώξεων έρχεται να σημαδέψει την «κοινοτική» διάσταση της ομάδας και να 
αναδείξει τους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της, προκειμένου να υλοποιηθεί αποτελε-
σματικά η επιδιωκόμενη εργασία (Μουμουλίδου & Ρεκαλίδου, 2010). 
 
Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα παιδιά του συγκεκριμένου 
πλαισίου, εντάξαμε στο σχεδιασμό τη μέθοδο Role Playing, τη δραματοποίηση και το 
κουκλοθέατρο, ως προσφιλείς μεθόδους εμψύχωσης των παιδιών αυτής της ηλικίας 
(Κοντογιάννη, 1991). Θεωρήσαμε ότι οι μέθοδοι αυτές μπορούν να δράσουν απελευ-
θερωτικά και να μειώσουν τα επίπεδα άγχους που πιθανόν βιώνουν τα παιδιά, καθώς 
τους επιτρέπει να αποστασιοποιηθούν από τις δύσκολες συνθήκες της καθημερινότη-
τας. Επιπλέον, τους διευκολύνουν να ενώνουν τη γνώση με τη δράση, να αντιμετωπί-
ζουν καθημερινά προβλήματα και να διερευνούν νέες, εναλλακτικές και δημιουργικές, 
λύσεις, να εξασφαλίζουν την προσδοκία επιτυχίας και αναγνώρισης και να ενισχύουν 
τη θέληση για προσπάθεια. (Blatner, 2002, Σταύρου, 1985).  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση μας εμπλουτίστηκε με δραστηριότητες ζωγραφικής 
και χειροτεχνίας με χρήση εναλλακτικών υλικών. Αξιοποιήθηκε επίσης η τεχνική του 
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καταιγισμού ιδεών και της συζήτησης, για την ανάπτυξη του αυτοσχεδιασμού, των δε-
ξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας, της συνεργασίας, αλλά και τη δημιουργική έκ-
φραση των μελών της ομάδας.  
 

Μέθοδος αξιολόγησης 
 
Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο εξαγωγής δεδομένων για την αξιολόγηση της δράσης, επιλέ-
χτηκε η συστηματική δομημένη παρατήρηση. Οι εμψυχώτριες είχαν το ρόλο του συμ-
μετοχικού παρατηρητή στην πρώτη και τελευταία συνάντηση, ενώ εναλλάσσονταν 
στον ρόλο του παρατηρητή στις υπόλοιπες. Η διαδικασία της παρατήρησης έγινε με 
συστηματική καταγραφή ορισμένων ποιοτικών δεδομένων και γενικών παρατηρήσεων 
που αφορούν στις δραστηριότητες, την πορεία της εκάστοτε συνάντησης και τη γενική 
πορεία της δράσης. Τα ποιοτικά δεδομένα, που συλλέχτηκαν με φύλλα παρατήρησης 
σχεδιασμένα για το πρόγραμμα, αφορούσαν στην ευημερία, την εμπλοκή, την αλληλε-
πίδραση μεταξύ των παιδιών, τη συνεργασία, τις συγκρούσεις, τη συμμόρφωση σε κα-
νόνες, την έκφραση συναισθημάτων, τo σεβασμό στους άλλους, το ενδιαφέρον για τις 
δραστηριότητες. Άλλα ποιοτικά δεδομένα ήταν τα κρίσιμα συμβάντα που μπορεί να 
συνέβησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και τράβηξαν τη προσοχή της παρα-
τηρήτριας, καθώς και γενικές παρατηρήσεις για την πορεία της εκάστοτε συνάντησης 
και τον ρόλο των εμψυχωτριών (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Στο τέλος της 
κάθε συνάντησης ακολουθούσε αναστοχαστική συζήτηση σχετικά με το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση του προγράμματος. 
 

Αποτίμηση 
 

Η γενικότερη αποτίμηση του προγράμματος κρίνεται θετική στο σύνολό της, καθώς οι 
περισσότεροι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν, στον βαθμό που η περιορισμένη χρο-
νική διάρκεια της δράσης το επέτρεπε.  
 
Αναφορικά με τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν, οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν, όπως 
η συζήτηση σε κύκλο, ο καταιγισμός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων και η δραματοποίηση, 
βοήθησαν τα παιδιά να βελτιώσουν τις δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας, να ανα-
πτύξουν την κριτική τους σκέψη και να δραστηριοποιηθούν νοητικά, να εκφράσουν 
συναισθήματα και ιδέες, να διαμορφώσουν και να εκφράσουν επιχειρήματα γύρω από 
ένα ζήτημα. Η ένταξη, εξάλλου, στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων που συνάδουν με τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των παιδιών λειτούργησε ενδυναμωτικά, βοή-
θησε τους συμμετέχοντες να απελευθερωθούν, να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να δη-
μιουργήσουν. Ακόμα και τα παιδιά που είχαν δυσκολία να ακολουθήσουν ένα ορισμένο 
πλαίσιο κανόνων, ακριβώς επειδή οι δραστηριότητες ήταν σύμφωνες με τα ενδιαφέρο-
ντα τους, συμμετείχαν σ’ αυτές με θετική διάθεση και συνεργατικά. 
 
Σε ό,τι αφορά τον βασικό θεματικό άξονα του προγράμματος, τα ζητήματα της υγιεινής 
διατροφής αποτέλεσαν σταθερά το αντικείμενο και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των 
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δραστηριοτήτων σε κάθε συνάντηση, σε μια προσέγγιση διαθεματική, ώστε να αναδει-
χθούν κατά το δυνατόν πολλαπλές και διαφορετικές πτυχές του θέματος. Καθώς οι συ-
ναντήσεις ήταν περιορισμένες χρονικά, δε γνωρίζουμε αν η παρέμβαση οδήγησε σε 
μόνιμη αλλαγή και βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών∙ κάτι τέτοιο 
απαιτεί ενδεχομένως παρεμβάσεις μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, ίσως δε εκδηλωθεί 
σταδιακά και σε βάθος χρόνου. Εκείνο που διαπιστώσαμε ήταν ότι χάρη στον βιωμα-
τικό και παιγνιώδη χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που επιλέχθηκαν, τα φρούτα και 
τα λαχανικά συνδέθηκαν στη σκέψη των παιδιών με θετικά συναισθήματα, γεγονός 
που θεωρούμε ότι αποτελεί  ήδη ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ευαι-
σθητοποίησής τους γύρω από βασικά ζητήματα διατροφής και της υιοθέτησης υγιεινών 
διατροφικών επιλογών στην καθημερινότητά τους.  
 
Αναφορικά με τους στόχους της παρέμβασης, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της συλ-
λογικότητας και την ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των παιδιών, παρατηρήθηκε πρόο-
δος κατά την πορεία ανάπτυξης της δράσης. Πρόοδος παρατηρήθηκε επίσης στο αί-
σθημα ευεξίας (wellbeing) των παιδιών στην πορεία διεξαγωγής του προγράμματος. Σ’ 
αυτό συνέβαλε ο παιγνιώδης χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και οι ευκαιρίες που 
είχαν να εκφραστούν δημιουργικά, κάτι που φάνηκε να τους αρέσει ιδιαίτερα. Δραστη-
ριότητες, εξάλλου, που ευνοούσαν τη σωματική επαφή βοήθησαν στην ανάπτυξη κλί-
ματος εμπιστοσύνης και οικειότητας. Μέσω της εργασίας σε ομάδες, επίσης, επιτεύ-
χθηκε η προσέγγιση και η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των παιδιών – ιδιαίτερα 
εκείνων που διαβιούν σε διαφορετικά σπίτια. Τα μέλη της ομάδας ανέπτυξαν αίσθημα 
κοινής ευθύνης για την επίτευξη του επιδιωκόμενου έργου, γεγονός που ενίσχυσε τη 
συνοχή της και τη θετική αλληλεξάρτηση των μελών της. Ιδιαίτερα συνέβαλαν προς 
την κατεύθυνση αυτή οι δραστηριότητες που οδηγούσαν στην παραγωγή ενός κοινού 
δημιουργήματος, όπως η από κοινού συγγραφή μιας ιστορίας και η δημιουργία – εικο-
νογράφηση του αντίστοιχου βιβλίου, η προετοιμασία παράστασης κουκλοθέατρου ή η 
συνεργατική παρασκευή εδεσμάτων στην κουζίνα. Η παραγωγή ομαδικών έργων βελ-
τίωσε την αυτοεικόνα των παιδιών, καθώς είχαν την ευκαιρία να χαρούν ομαδικά το 
τελικό αποτέλεσμα που τα ίδια δημιούργησαν, να το εκθέσουν στην ομάδα, να το γευ-
τούν ή να το δείξουν σε άλλους, συνομηλίκους ή μεγαλύτερους. Αυτού του είδους η 
αλληλεπίδραση είχε χαρακτήρα ενδυνάμωσης των κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτή-
των των παιδιών και ενίσχυσε την κοινωνικοποίησή τους. 
 
Σημαντική επίσης θεωρούμε την επαφή των παιδιών με πολιτισμικά αγαθά, καθώς 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά 
τον κόσμο του βιβλίου, της ζωγραφικής, του θεάτρου, γεγονός που εμπλούτισε τις πο-
λιτισμικές τους εμπειρίες και τους έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά. 
Βέβαια ο περιορισμός του χρόνου επέτρεψε μόνο μια πρώτη αναφορά στα θέματα 
αυτά, αλλά η μικρή αυτή επαφή έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι 
μπορούν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους ευχάριστα και συγχρόνως δημιουρ-
γικά μέσω κάποιας μορφής τέχνης.  
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Αυτό που δε φάνηκε να επιτυγχάνεται, παρόλο που αποτέλεσε αρχικό στόχο της πα-
ρέμβασης, ήταν η βαθύτερη έκφραση των συναισθημάτων των παιδιών. Ο συγκεκρι-
μένος στόχος φάνηκε να είναι πολύ φιλόδοξος για παρέμβαση τόσο μικρής διάρκειας 
σε ομάδα τέτοιου πλαισίου. Οι εμψυχώτριες δεν επέμειναν στο θέμα αυτό, αφενός γιατί 
προβληματίστηκαν για τη διαχείριση μιας πιθανής υπερέκθεσης των αρνητικών βιω-
μάτων των παιδιών και αφετέρου γιατί διαπιστώθηκε η ανάγκη να καλλιεργηθούν 
προηγουμένως βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, που στερούνταν τα περισσότερα παι-
διά, και να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής στο πλαίσιο της ομάδας, γε-
γονός για το οποίο απαιτήθηκε αρκετός χρόνος. Εξάλλου έγινε προσπάθεια να οριοθε-
τηθεί εξ αρχής ο βαθμός της  συναισθηματικής εμπλοκής με τα παιδιά, καθώς δεν έ-
παψε να απασχολεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το ηθικό δίλημμα αναφο-
ρικά με τα επιτρεπτά όρια ανάπτυξης συναισθηματικού δεσμού μαζί τους, αφού  η 
διάρκεια της παρέμβασης και η παρουσία των εμψυχωτριών στη δομή φιλοξενίας των 
παιδιών είχαν συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. 
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος αποτέλεσε πολύτιμη εμπει-
ρία για τις εμψυχώτριες, που αναμένεται να λειτουργήσει ενδυναμωτικά σε ανάλογες 
προσπάθειές τους στο μέλλον. Η ανταπόκριση, εξάλλου, των παιδιών που συμμετείχαν 
είναι δηλωτική της ανάγκης που διαπιστώνεται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
εμψυχωτικών παρεμβάσεων σε περιβάλλοντα και δομές όπως η συγκεκριμένη. 
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Περίληψη 

Το παρόν σενάριο περιγράφει μια διδακτική παρέμβαση στην Εισαγωγή της «Αντιγό-
νης» του Σοφοκλή, η οποία έγινε με τη χρήση ΤΠΕ και αποτυπώθηκε σε έναν μαθη-
τικό συνεργατικό ιστότοπο. Πρόκειται για μια πρακτική που εντάσσεται αρμονικά 
στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα επιχειρώντας να προσεγγίσει με δημιουργικό και 
ελκυστικό τρόπο ένα δύσκολο και «φορτωμένο» με πληθώρα πληροφοριών κεφάλαιο 
της διδακτέας ύλης. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν συνάδουν με τις σύγχρονες 
θεωρίες μάθησης και στηρίζονται στη διερεύνηση, τη συνεργασία, την ανάληψη πρω-
τοβουλιών και τη δημιουργικότητα. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης και της ανατρο-
φοδότησης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αναστοχασμού, τα αποτελέσματα του 
οποίου επίσης παραθέτονται. Η παρέμβαση αυτή φιλοδοξεί να τονώσει το ενδιαφέρον 
των μαθητών για το συγκεκριμένο μάθημα και να τους παρακινήσει, ώστε να εργα-
στούν αναλόγως σε μελλοντικές αντίστοιχες δράσεις. 

Λέξεις - Κλειδιά: αρχαία ελληνικά, Β΄ Λυκείου, Αντιγόνη, δραστηριότητες, ΤΠΕ 

 
Εισαγωγή - Συνοπτική παρουσίαση 

 
Το σενάριο που ακολουθεί αποτελεί μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του 
μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Β΄ Λυκείου (Σοφοκλέους Τραγωδίαι – 
«Αντιγόνη») με τη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) και υλοποιήθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος (2016-2017) σε ένα δεκαεξαμε-
λές τμήμα ενός επαρχιακού Γενικού Λυκείου. Επικεντρώνεται θεματικά στην Εισα-
γωγή του μαθήματος καλύπτοντας ένα αντιπροσωπευτικό μέρος της σε μια προσπά-
θεια αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών με εναλλακτικό τρόπο. Η διάρκειά του 
τού επιτρέπει να ενσωματωθεί ανεμπόδιστα στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών και είναι σύμφωνο με τις αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλο-
λογικών μαθημάτων (2016). Είναι επίσης σύμφωνο με τις οδηγίες αξιολόγησης του 
μαθήματος (2016), που προτείνουν ότι η εξέταση της εισαγωγής είναι προαιρετική 
και, αν γίνει, να χρησιμοποιηθούν κλειστού τύπου δραστηριότητες. Οι δυνατότητες 
που προσφέρει η εκπαιδευτική τεχνολογία επιστρατεύονται σε μια προσπάθεια αφε-
νός να ενισχυθεί η δημιουργικότητα κι η αυτενέργεια των μαθητών, αφετέρου να με-
τασχηματιστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 
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Το σενάριο απαρτίζεται από τέσσερις αυτόνομες δραστηριότητες (αποτυπώνονται 
στα τέσσερα φύλλα εργασίας που υπάρχουν στο Παράρτημα 1), καθεμιά απ’ τις οποί-
ες αξιολογεί τις γνώσεις των μαθητών σε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά τμήμα της Ει-
σαγωγής. Κάθε δραστηριότητα απευθύνεται σε μια ομάδα μαθητών από τις τέσσερις 
συνολικά στις οποίες χωρίζεται το τμήμα. Οι ομάδες εργάζονται ταυτόχρονα και δη-
μοσιεύουν τα παράγωγά τους στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό 
αυτό (http://antigoni-tpe.weebly.com/). Πρόκειται για δραστηριότητες συνεργασίας 
και έρευνας (η τρίτη δραστηριότητα απαιτεί έρευνα) και, ταυτόχρονα, πρακτικές και 
παραγωγικές. 
 
Ως προς τις τεχνικές, στην πρώτη δραστηριότητα χρησιμοποιείται ως ένα βαθμό η 
προσομοίωση, στη δεύτερη η εννοιολογική χαρτογράφηση, στην τρίτη η ιστοεξερεύ-
νηση (webquest) και στην τέταρτη η αναπαράσταση της γνώσης με εργαλεία χρονι-
κών ακολουθιών. Σε όλες τις δραστηριότητες ενισχύεται η ομαδική αλληλεπίδραση. 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι λογισμικό παρουσιάσεων, διαδικτυακός 
εννοιολογικός χάρτης, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και διαδικτυακή χρονο-
γραμμή. Αξιοποιήθηκαν ανοικτά λογισμικά, καθώς αυτά είναι εγκατεστημένα στους 
σταθμούς εργασίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε 
ιστότοπος ως χώρος αποθήκευσης-δημοσίευσης των παραγώγων των ομάδων και 
προωθήθηκε η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ως μέσο ανατροφοδότησης της 
συγκεκριμένης διαδικασίας για τους διδάσκοντες. 
 

Σύνδεση με τη σχολική πραγματικότητα 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σεναρίου οι μαθητές χωρίστηκαν σε 
τέσσερις τετραμελείς ομάδες αποτελούμενες από τέσσερα μέλη η καθεμιά (η δυναμι-
κότητα του τμήματος είναι 16 μαθητές). Οι μαθητές είχαν ενημερωθεί αρκετές μέρες 
νωρίτερα και είχαν μελετήσει τη διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη της Εισαγωγής, συνε-
πώς δεν έγινε χρήση των σχολικών εγχειριδίων ούτε κάποιας άλλης πηγής στο διαδί-
κτυο που θα μπορούσε να αλλοιώσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με την αντι-
γραφή έτοιμων πληροφοριών.  
 

Διδακτικοί στόχοι 
 

Σ' αυτή την υλοποίηση θεωρήθηκε δεδομένο ότι ένα εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί-
ται από ένα σύνολο ενορχηστρωμένων δράσεων εστιασμένων σε ένα ή περισσότερα 
γνωστικά αντικείμενα με τη χρήση ψηφιακών αλλά και «συμβατικών» εργαλείων. Ο 
διδάσκων, προκειμένου η διαδικασία να έχει ευεργετικές επιδράσεις στη μαθησιακή 
διαδικασία, οφείλει να οργανώνει τη στοχοθεσία γύρω από συγκεκριμένους άξονες, 
αυτούς της επικοινωνίας και συνεργασίας, της δημιουργικότητας και καινοτομίας, της 
κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων (Παπανικολάου, Γουλή & Μακρή, 
2013). 
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Οι διδάσκοντες, αφού έλαβαν υπόψη τα παραπάνω, έκριναν ότι η επιτυχία του συ-
γκεκριμένου σεναρίου έγκειται στους στόχους (γνωστικούς, παιδαγωγικούς, τεχνολο-
γικούς) τους οποίους έθεσαν ως εξής: 
 
Γνωστικοί: Οι μαθητές επιδιώκεται: 

• να εκφραστούν αξιοποιώντας web 2.0 εργαλεία, αναδεικνύοντας τη γνώση που 
έχουν κατακτήσει κατά την παράδοση της ύλης και μετά την προσωπική τους με-
λέτη 

• να αναγνωρίσουν, να κατονομάσουν και να εντοπίσουν σε μια κάτοψη αρχαίου 
θεάτρου τα βασικά του μέρη 

• να συνθέσουν δημιουργικά και αφαιρετικά τις γνώσεις τους για την τυπική δομή 
της τραγωδίας 

• να συλλέξουν πληροφορίες και να επιλέξουν τις καταλληλότερες 
• να συνοψίσουν τα στάδια εξέλιξης της τραγωδίας 
 
Παιδαγωγικοί: Οι μαθητές επιδιώκεται: 

• να αναπτύξουν συνεργατικότητα από την ένταξή τους σε ομάδες και την κοινή 
προσπάθεια για την επίτευξη ενός σκοπού 

• να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, οικοδομώντας οι ίδιοι για 
λογαριασμό τους τη γνώση και τον τρόπο παρουσίασής της 

• να εμπλακούν σε καταστάσεις που προκαλούν και προάγουν την ενεργητική συμ-
μετοχή τους στη μάθηση 

• να εκφραστούν δημιουργικά και πρωτότυπα σε σχέση με τις πληροφορίες που κα-
λούνται να διαχειριστούν 

 
Τεχνολογικοί: Οι μαθητές επιδιώκεται: 

• να αξιοποιήσουν δημιουργικά στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία τους υπολογι-
στές που διαθέτει το εργαστήριο πληροφορικής 

• να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας και παρουσίασης των πληροφοριών κάνο-
ντας χρήση υπολογιστικών εργαλείων με δυνατότητες σχεδιασμού και παρουσία-
σης 

• να ανασυνθέσουν και να παρουσιάσουν έννοιες κάνοντας χρήση υπολογιστικών 
εργαλείων με δυνατότητες πολλαπλών αναπαραστάσεων 

• να οπτικοποιήσουν όρους και έννοιες κάνοντας χρήση λογισμικού παρουσιάσεων 
• να καταγράψουν και να εμφανίσουν στην παρουσίασή τους με ευστοχία, ακρίβεια 

και πληρότητα όλες τις ζητούμενες πληροφορίες  
• να κατακτήσουν τις δυνατότητες πολλαπλής αναπαράστασης εννοιών που τους 

προσφέρει η τεχνολογία του εννοιολογικού χάρτη, αναδεικνύοντας τη σημασία, τις 
σχέσεις και την ιεραρχική θέση όρων 

• να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και έμπνευσης 
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• να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, συνειδητής επιλογής και διαχείρισης των 
πληροφοριών που αντλούν από το διαδίκτυο 

• να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας και παρουσίασης των ιστορικών πληρο-
φοριών κάνοντας χρήση λογισμικού δημιουργίας χρονογραμμών 

Ανάλυση στόχων - Γνωστικές διαδικασίες 

Είναι απαραίτητο να συνδέουμε τις δραστηριότητες που σχεδιάζουμε με τους τρόπους 
που μετερχόμαστε για να οικοδομήσουμε τη γνώση (γνωστικές διαδικασίες), καθώς 
έτσι καταφέρνουμε να εντοπίζουμε την αλληλουχία αλλά και να ορίζουμε το εύρος 
των δραστηριοτήτων μας αναφορικά με το επίπεδο των μαθητών μας και με το προς 
διαπραγμάτευση θέμα (Παπανικολάου κ.ά., 2013). Με αυτήν την παραδοχή, η πρώτη 
δραστηριότητα του συγκεκριμένου σεναρίου εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες 
που τους παροτρύνουν να βιώσουν το γνωστό (αναδεικνύουν την πρότερη γνώση 
τους για τα μέρη του αρχαίου θεάτρου) και ταυτόχρονα το νέο (εμβαπτίζονται σε μια 
νέα, εικονική πραγματικότητα, αφού έχουν μπροστά τους μια εικόνα και «μεταφέρο-
νται» στον χώρο που περιγράφουν), ενώ παράλληλα καλούνται να νοηματοδοτήσουν 
με ορολογία (ταξινομώντας και βάζοντας ετικέτες σε εικόνα). Με τη δεύτερη δρα-
στηριότητα οι διδάσκοντες επιδιώκουν να βάλουν τους μαθητές στη διαδικασία να 
νοηματοδοτήσουν με θεωρία, να συνδέσουν, δηλαδή, έννοιες μεταξύ τους προκειμέ-
νου να χαρτογραφήσουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των εννοιών. Η τρίτη και η τέταρτη 
δραστηριότητα καλούν τους μαθητές να εφαρμόσουν δημιουργικά τη γνώση σε και-
νοτόμα περιβάλλοντα συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους κειμένων με αποτέλεσμα 
μια πρωτότυπη εργασία. 

Εργαλεία – Διδακτικό υλικό 

Σ΄αυτό το διδακτικό σενάριο χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Τα φύλλα εργασίας που διανεμήθηκαν στους μαθητές σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή 

• Το λογισμικό παρουσιάσεων Impress του LibreOffice 
• Το διαδικτυακό λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης https://bubbl.us 
• Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Writer του LibreOffice 
• Το διαδίκτυο (ως πηγή αναφοράς και ως πεδίο αναζήτησης) 
• Το διαδικτυακό λογισμικό δημιουργίας χρονογραμμών www.timetoast.com 
• Ο ιστότοπος δημοσίευσης ιστοσελίδων www.weebly.com 

 
Εφαρμογή στη σχολική μονάδα 

Το παρόν σενάριο υλοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Χρειά-
στηκαν τέσσερις υπολογιστές (ένας για καθεμιά απ’ τις τέσσερις ομάδες), ο βιντεο-
προβολέας και σύνδεση στο διαδίκτυο. Υλοποιήθηκε σε τρεις αυτόνομες διδακτικές 
ώρες, οπότε δεν απαιτήθηκε καμία τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα.  
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Προετοιμασία – Οργάνωση της τάξης – Εξέλιξη διαδικασίας 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις τετραμελείς ομάδες. Οι διδάσκοντες φρόντισαν 
ώστε οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς ως προς τη σχολική επίδοση και το φύλο, χω-
ρίς ωστόσο να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργικότητά τους. Η σύσταση των ομάδων 
παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Κάθε ομάδα 
είχε οδηγία να καθορίσει τις επιμέρους αρμοδιότητες των μελών της φροντίζοντας να 
υπάρχει ισομερής κατανομή των εργασιών. Οι μαθητές διέθεταν την απαιτούμενη ε-
μπειρία σε συνεργατικές δραστηριότητες, συνεπώς δε δαπανήθηκε χρόνος για ιδιαί-
τερες συστάσεις και διευκρινίσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας οι 
διδάσκοντες συνδημιούργησαν με τους μαθητές τον ιστότοπο του μαθήματος. Δεδο-
μένου ότι ήταν η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι μαθητές έρχονταν σ’ επαφή με 
τέτοιου είδους λογισμικό κρίθηκε απαραίτητο να γίνει επίδειξη της διαδικασίας μέσω 
του βιντεοπροβολέα και του κεντρικού υπολογιστή από τους διδάσκοντες. Αποτέλεσε 
πρωτοβουλία των μαθητών η πρόταση για σύναψη ενός συμβολαίου συνεργασίας, το 
οποίο τελικά και περιλήφθηκε στην τελευταία σελίδα του ιστοτόπου. Τη δεύτερη δι-
δακτική ώρα διανεμήθηκαν στους μαθητές τα φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή, τα 
οποία είχαν ήδη αποθηκευτεί και στην Επιφάνεια Εργασίας των υπολογιστών τους, 
και οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά λαμβάνοντας υποστήριξη από τους διδάσκοντες 
όποτε τη χρειάστηκαν. Την τρίτη και τελευταία διδακτική ώρα οι ομάδες αυτοαξιολο-
γήθηκαν και ταυτόχρονα αξιολογήθηκαν απ’ τις υπόλοιπες στη συζήτηση που δια-
μείφθηκε κατά την επίδειξη των δημοσιευμένων παραγώγων τους. Τέλος, οι μαθητές 
κλήθηκαν ανώνυμα, ατομικά και μυστικά να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (βλ. Παράρτημα 2). 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εργασιών των ομάδων έγινε από τους διδάσκοντες από κοινού με 
τους μαθητές. Αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης/διαμορφωτικής αξιο-
λόγησης, της αθροιστικής/τελικής καθώς και αυτά που προέκυψαν από την αυτοαξιο-
λόγηση των ομάδων.  Κριτήρια για την αξιολόγηση αποτέλεσαν τα εξής: 

• η ανταπόκριση στους αρχικούς στόχους, έτσι όπως αυτοί διατυπώθηκαν προηγου-
μένως 

• ο τρόπος συνεργασίας των ομάδων σε συνάρτηση με την εναλλαγή των ρόλων, την 
τήρηση των κανόνων στο εσωτερικό τους και τον χρόνο ολοκλήρωσης των δρα-
στηριοτήτων 

• η ευστοχία, η ακρίβεια και η πληρότητα των στοιχείων που αποτυπώθηκαν στην 
παρουσίαση, στο νοητικό χάρτη και στη χρονογραμμή 

• η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία που επέδειξαν οι μαθητές στο σχεδιασμό του 
νοητικού χάρτη (επιλογή πλαισίων, χρωμάτων, διακλαδώσεων), της παρουσίασης 
(επιλογή μεγέθους και χρώματος γραμματοσειράς, πλαισίων κειμένου) και της 
χρονογραμμής (προσθήκη εικόνων, βίντεο και άλλου συνοδευτικού υλικού) 
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• η ικανότητα ανάλυσης εννοιών και πληροφοριών, κριτικής αποτίμησης και επε-
ξεργασίας των πηγών και ανασύνθεσης εννοιών  

Αναστοχασμός 

Βασικά κριτήρια για την υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου απο-
τέλεσαν τα εξής: 

• μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για την ενασχόληση των μαθητών με την τραγω-
δία και το αρχαίο θέατρο γενικότερα παρακινώντας σε μια πιο δημιουργική και εν-
διαφέρουσα προσέγγιση 

• προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης των μαθητών σε ένα τμήμα της 
διδακτέας και εξεταστέας ύλης που απαιτεί αποστήθιση, καθώς η χρήση των ΤΠΕ 
μπορεί να τους απομακρύνει από τη στείρα παράθεση έτοιμων πληροφοριών με τις 
δυνατότητες που τους προσφέρει για οπτικοποίηση και δημιουργική αφομοίωση 

• προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργα-
σίας και ανάληψης πρωτοβουλιών 

• προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναπτύξει νέους ρόλους, αυτούς 
του συντονιστή, διευκολυντή και συν-οικοδομητή της νέας γνώσης 

• η αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή της στάσης των μαθητών 
απέναντί του, η οποία είναι συχνά αρνητική (Adey & Biddulph, 2001). Παράλλη-
λα, τουλάχιστον στην προτεινόμενη υλοποίηση, δεν υστερεί στην κάλυψη της δι-
δακτέας ύλης, βάζοντας ωστόσο τους μαθητές σε πιο ενεργητικούς ρόλους προ-
σέγγισης του υλικού.  

• επιλέξαμε να στηρίξουμε τις δραστηριότητες στη συνεργασία και αλληλεπίδραση 
μεταξύ των μαθητών κάνοντας χρήση της ήδη υπάρχουσας γνωστικής εμπειρίας 
τους στο μάθημα. Επιλέξαμε δε διαδικτυακά εργαλεία με δυνατότητα σχολιασμού 
ενταγμένα στη διδακτική διαδικασία, τόσο για την επισήμανση κομβικών εννοιών 
όσο και για την παραγωγή μαθησιακού υλικού. Με τη χρήση τους και σύμφωνα με 
τις αρχές του εποικοδομισμού, οι μαθητές μπορούν να οικοδομήσουν βασικές έν-
νοιες του μαθήματος. Με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου στη διδασκα-
λία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών δίνεται στους μεν εκπαιδευτικούς η 
δυνατότητα να προκαλέσουμε την ποικιλομορφία και τη δημιουργικότητα της μα-
θητικής σκέψης, στους δε μαθητές να μάθουν να συνεργάζονται, να λειτουργούν 
εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος και να εκφράζονται δημιουργικά και πρωτό-
τυπα. 

Οι απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διδακτικής διαδι-
κασίας παρατίθενται στα δύο παρακάτω γραφήματα. Στο γράφημα 1 αποτυπώνονται 
τα θετικά σημεία της παρέμβασης, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση του ενδιαφέροντος, 
η κινητοποίηση, η ικανοποίηση από τη συνεργασία και η ενίσχυση της αυτόνομης 
μάθησης. Στο γράφημα 2 φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές τάσσονται υπέρ της 
χρήσης των ΤΠΕ για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, τις οποίες αντιμετωπίζουν 
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θετικά ως είδος εξέτασης και τις συσχετίζουν με αποτελεσματικότερη και πιο ελκυ-
στική μάθηση. 
 

 

Γράφημα 1: (απαντήσεις των μαθητών) θετικά σημεία της παρέμβασης 
 
 

 

Γράφημα 2: (απαντήσεις των μαθητών) πλεονεκτήματα της παρέμβασης 

Επέκταση 

Σε μια πιθανή επέκταση του σεναρίου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διδακτικά οι 
δυνατότητες που μας δίνουν άλλα, πιο δυναμικά και συνεργατικά, εργαλεία συμμετο-
χικού ιστού (web 2.0). Με αυτά οι μαθητές θα μπορούσαν να παραγάγουν πολυτρο-
πικά και πολυμεσικά κείμενα που να αναδεικνύουν άλλες πτυχές του θέματος ή δια-
φορετικές οπτικές,  να δημιουργήσουν μικρής διάρκειας video στο πλαίσιο μιας δρα-
στηριότητας ψηφιακής αφήγησης, να κατασκευάσουν κόμικ ή πολυμεσικές διαδρα-
στικές αφίσες. Επίσης θα μπορούσαν να συνεργαστούν σύγχρονα ή ασύγχρονα με 
μαθητές άλλων σχολείων προσεγγίζοντας πολύπλευρα τα αντίστοιχα θέματα. 
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Στρατηγικές που εφαρμόζουν οι μαθηματικοί στους νοερούς υπολογισμούς και 
στις εκτιμήσεις 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 
mardxpap@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι ποιες στρατηγικές 
χρησιμοποιούν οι πτυχιούχοι μαθηματικών και κυρίως οι καθηγητές μαθηματικών 
όταν εκτελούν νοερούς υπολογισμούς και πόσες από αυτές τις στρατηγικές είναι εν-
νοιολογικές ή διαδικαστικές. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν οι απαντήσεις συνε-
ντεύξεων 26 μαθηματικών σε πράξεις με κλάσματα και δεκαδικούς, διάταξης αριθ-
μών, σύγκρισης κλασμάτων καθώς και υπολογισμών αποτελεσμάτων κατ’ εκτίμηση. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθηματικοί φαίνεται να εφαρμόζουν 
συνηθέστερα διαδικασίες που στηρίζονται σε αλγορίθμους σε σχέση με εννοιολογι-
κές. Επιπλέον, φαίνεται πως δεν διαθέτουν μεγάλο ρεπερτόριο νοερών στρατηγικών 
υπολογισμού και δυσανασχετούν στο να προβούν σε κατ’ εκτίμηση εξαγωγή αποτε-
λεσμάτων. 

Λέξεις κλειδιά: νοεροί υπολογισμοί, στρατηγικές υπολογισμού, εννοιολογικές στρα-
τηγικές, διαδικαστικές στρατηγικές, κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί 

Θεωρητικό Μέρος 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών 
θεωρούν τα Μαθηματικά όχι μόνο ως αποτέλεσμα, αλλά κυρίως ως δραστηριότητα 
(έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων αριθμητικού και μαθηματικού γραμματισμού). 
Με αυτή την έννοια τα Μαθηματικά δεν αποτελούν μόνο ένα σύστημα γνώσεων, αλ-
λά και μια διαδικασία σύλληψης, οργάνωσης και τεκμηρίωσης αυτών των γνώσεων. 
Σύμφωνα με τους Wandt και Brown (1957) «νοερός υπολογισμός, είναι η διαδικασία 
του υπολογισμού με ακρίβεια ενός αριθμητικού αποτελέσματος χωρίς τη βοήθεια κά-
ποιου εξωτερικού μέσου υπολογισμού ή γραφής». Η εξάσκηση στους νοερούς υπολο-
γισμούς, ως δραστηριότητα μέσα στην τάξη, ανήκει σε αυτού του είδους τις διαδικα-
σίες, συμβάλλοντας στο μέγιστο στην πραγμάτωση των στόχων που θέτει η σύγχρονη 
διδακτική των Μαθηματικών (Λυγούρας, Γ., 2006). Οι νοεροί υπολογισμοί απαιτούν 
ικανότητα οπτικοποίησης δηλαδή να μπορεί κάποιος να φανταστεί κάτι και να δου-
λέψει με το νου. Είναι ένα είδος νοητικού πειράματος ή νοερή διερεύνηση ιδεών.  

Η ικανότητα εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων και κατ’ εκτίμηση υπολογισμών νοερά 
προϋποθέτει τη συμβολή ποικίλων γνωστικών λειτουργιών όπως: της προσοχής, της 
μνήμης, της αντίληψης, των μνημονικών συστημάτων, λεκτικών και μεταγνωστικών 
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ικανοτήτων (Bley & Thornton, 1995). Νοερός υπολογισμός είναι ο υπολογισμός που 
πραγματοποιείται νοερά και με τη χρήση στρατηγικών. Παράγει μια ακριβή απάντη-
ση ή μια εκτίμηση αυτής. Πραγματοποιείται συνήθως χωρίς τη χρήση εξωτερικών 
μέσων όπως χαρτί και μολύβι, αν και μπορεί να χρησιμοποιείται το χαρτί και το μο-
λύβι, για «σύντομες σημειώσεις» που υποστηρίζουν τη μνήμη (Λεμονίδης, 2013). 
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νοεροί υπολογισμοί είναι σημαντικοί λόγω της χρησιμότητας 
τους στην καθημερινή ζωή και της εφαρμογής τους στην πράξη. Η συμβολή τους σε 
άλλες μαθηματικές έννοιες είναι καθοριστική όπως στη βαθύτερη κατανόηση της αί-
σθησης του αριθμού, στην ανάπτυξη  ικανοτήτων  κατ’ εκτίμηση υπολογισμών και 
επίλυσης προβλημάτων. Οι τυποποιημένοι αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε όλες τις πε-
ριπτώσεις και καταλήγουν σε μια μηχανιστική εφαρμογή κάποιων κανόνων. Αντίθε-
τα, για τους νοερούς υπολογισμούς, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, ενισχύοντας 
έτσι την αίσθηση του αριθμού. Οι νοεροί υπολογισμοί ενισχύουν την κρίση και τη 
δημιουργικότητα περισσότερο από τους τυποποιημένους γραπτούς αλγορίθμους.  Τέ-
λος, συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων αφού εξασκείται η ικανότη-
τα αναπαράστασης και χρήσης αφηρημένων εννοιών στη βραχύχρονη μνήμη, ασκεί-
ται επίσης και η ικανότητα της ευελιξίας. Ασκείται, τέλος και η μεταγνωστική ικανό-
τητα των μαθητών, όταν αυτοί παρουσιάζουν τους τρόπους με τους οποίους υπολόγι-
σαν (Λεμονίδης, 2013). 

Οι Yang και συνεργάτες (2009) ταξινόμησαν τις στρατηγικές σε στρατηγικές βασι-
σμένες στην αίσθηση του αριθμού (εννοιολογικές) και σε αυτές που είναι βασισμένες 
σε κανόνες (διαδικαστικές-αλγοριθμικές). Η αίσθηση των αριθμών αναφέρεται στην 
κατανόηση από μέρους του ανθρώπου των δομών, των λειτουργιών και των τρόπων 
αξιοποίησης των αριθμών. Η αίσθηση των αριθμών περιλαμβάνει ακόμα την ικανό-
τητα και την κλίση που διαθέτει ένα άτομο να αξιοποιεί αυτήν την κατανόηση για να 
παράγει και να χρησιμοποιεί ευέλικτους τρόπους στα μαθηματικά προβλήματα και να 
αναπτύσσει χρήσιμες στρατηγικές, για να πραγματεύεται αριθμούς και πράξεις. Άρα, 
οι νοεροί υπολογισμοί εξαρτώνται άμεσα από την αίσθηση των αριθμών (Λυγούρας, 
Γ., 2006).  

Στην παρούσα έρευνα υιοθετούνται οι όροι εννοιολογικές και εργαλειακές ή διαδικα-
στικές στρατηγικές. Συγκεκριμένα, οι εννοιολογικές στρατηγικές χαρακτηρίζονται 
από την κατανόηση των πράξεων και των αριθμών, που χρησιμοποιούνται σε αυτές, 
και προκύπτουν από την ικανότητα των μαθητών να αντιμετωπίζουν τους ρητούς α-
ριθμούς ολιστικά, στηριζόμενοι στα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της αίσθησης του 
αριθμού. Στις εννοιολογικές στρατηγικές περιλαμβάνονται η χρήση του «αριθμού α-
ναφοράς», η αξιοποίηση συμπληρωμάτων της μονάδας, η σκέψη του υπολοίπου 
(Behr και συνεργάτες 1984), η σχηματική αναπαράσταση κλασμάτων (Caney and 
Watson, 2003) και το πέρασμα από μία μορφή ρητού σε μία άλλη. Σε ότι αφορά στις 
εργαλειακές ή διαδικαστικές στρατηγικές  αυτές στηρίζονται σε απομνημονευμένους 
κανόνες και δεν συνδέονται με βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση. Σε αυτές περι-
λαμβάνονται η μετατροπή σε ομώνυμα για τη σύγκριση δύο κλασμάτων, η εφαρμογή 
του «χιαστί» και η χρήση απομνημονευμένων κανόνων (π.χ. για να διαιρέσω δύο 
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κλάσματα μεταξύ τους, αντιστρέφω τους όρους του δεύτερου κλάσματος και κάνω 
πολλαπλασιασμό).  

Πιο αναλυτικά τώρα, η στρατηγική της σκέψης του υπολοίπου αναφέρεται στην πο-
σότητα που απαιτείται για να φτάσουμε στο όλο. Για παράδειγμα, κάποιος στη σύ-
γκριση των κλασμάτων 3/4 και 5/6 παρατηρεί ότι στο κλάσμα 3/4 υπολείπεται 1/4 για 
να συμπληρωθεί η μονάδα, ενώ στο κλάσμα 5/6 υπολείπεται 1/6 για να συμπληρωθεί 
η μονάδα. Έτσι, ισχυρίζεται ότι το κλάσμα 5/6 είναι μεγαλύτερο γιατί υπολείπεται 
λιγότερο από τη μονάδα.  Η στρατηγική του σημείου αναφοράς (benchmarks) αναφέ-
ρεται στο ότι ο μαθητής συγκρίνει τα δύο κλάσματα που μας ενδιαφέρουν με ένα τρί-
το κλάσμα, συχνά το 1/2 και μερικές φορές το 1.  

Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν μια γενική ιδέα ότι νοεροί υπολογισμοί είναι υπολογι-
σμοί που δεν είναι τυπικοί γραπτοί υπολογισμοί και γίνονται κατά προσέγγιση. Ταυ-
τίζουν δηλαδή την έννοια των νοερών υπολογισμών με αυτήν των κατ’ εκτίμηση υ-
πολογισμών. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται οι εκτιμήσεις με τον τρόπο 
που ορίζονται στον Sowder (1988) «εκτίμηση είναι η διαδικασία μετατροπής αριθμών 
από ακριβείς σε προσεγγιστικούς και ο νοερός υπολογισμός με αυτούς τους αριθμούς, 
για να ληφθεί μια απάντηση η οποία είναι αρκετά κοντά στο αποτέλεσμα του ακρι-
βούς υπολογισμού». Συνεπώς, η εκτίμηση είναι κάτι περισσότερο από τον νοερό υπο-
λογισμό και τον περιλαμβάνει. Η έλλειψη ερευνών για ομάδες  μαθηματικών στην 
Ελλάδα ήταν αφορμή της έρευνας αυτής με στόχο να εντοπιστούν και να καταγρα-
φούν τα είδη, η συχνότητα και τα λάθη των στρατηγικών που χρησιμοποιούν στους 
νοερούς υπολογισμούς και στις  εκτιμήσεις τους. 

Μεθοδολογία Έρευνας - Εργαλείο 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση των στρατηγικών που εφαρμόζουν 26 
πτυχιούχοι μαθηματικού (21 εκπαιδευτικοί και 5 με άλλα επαγγέλματα) σε νοερούς 
υπολογισμούς καθώς και εκτιμήσεις αποτελεσμάτων. Το εργαλείο της έρευνας ήταν η 
προσωπική συνέντευξη, μέσω συμπλήρωσης κατάλληλου ερωτηματολογίου, η οποία 
κρίνεται προτιμότερη όταν εξετάζεται περιορισμένος αριθμός ατόμων. Ζητείται από 
τους εξεταζόμενους να απαντήσουν υπολογίζοντας με το μυαλό και όχι κάνοντας 
γραπτώς τους υπολογισμούς και παροτρύνεται να δώσει μια εξήγηση για τον τρόπο 
σκέψης τους. Το εργαλείο αυτής της έρευνας περιλαμβάνει οκτώ ερωτήσεις. Από αυ-
τές οι τέσσερις απαιτούν χρήση νοερών υπολογισμών για την εύρεση μιας ακριβής 
απάντησης ενώ οι υπόλοιπες αφορούν εκτιμήσεις. Η Maclellan, (2001) αναφέρει ότι 
νοερός υπολογισμός είναι η διαδικασία διεξαγωγής αριθμητικών πράξεων, για να επι-
τευχθεί είτε μια ακριβής απάντηση (στην περίπτωση αυτή απαιτείται νοερός υπολογι-
σμός) είτε μια κατά προσέγγιση απάντηση (στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπολογι-
στική εκτίμηση. Έτσι κρίνεται σκόπιμο στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων να γί-
νει διαχωρισμός αυτών. 
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Αποτελέσματα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με τη 
μορφή πινάκων για κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Σε σχέση με την πρώτη ερώτηση που 
αναφέρεται στην εκτέλεση της πράξης 1¾ : ½ όλοι, με εξαίρεση ενός, χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά μια αλγοριθμική – διαδικαστική στρατηγική για να απαντήσουν δηλα-
δή, ακολουθούν τα βήματα: μετατροπή του μεικτού αριθμού, διαίρεση κλασμάτων 
μέσω είτε πολλαπλασιασμού με τον αντίστροφο είτε χρήσης του σύνθετου κλάσμα-
τος. Παρουσιάζεται μια περίπτωση συνδυασμού στρατηγικών (Διαίρεση σε πολλα-
πλασιασμό με τον αντίστροφο και χρήση της επιμεριστικής ιδιότητας  που αποτελούν 
διαδικαστικές στρατηγικές με μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό που είναι εννοιολο-
γική στρατηγική αίσθησης του αριθμού, πιο αναλυτικά 2+6/4=2+1,5=3,5). Οι απα-
ντήσεις των εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να διαχωρίζονται σε σχέση με αυτές των μα-
θηματικών. 

Η δεύτερη ερώτηση ήταν: «Ο Νίκος περπάτησε 0,4828 Km, η Ελένη περπάτησε 13/38 
Km, η Μαρία 8/15, ο Γιάννης 17/16 Km, η Άννα 0,966 Km και ο Βασίλης 7/29 Km. 
Χωρίς να βρείτε την ακριβή τιμή διατάξτε τις τιμές από την πιο μεγάλη στην πιο μικρή». 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (21/26) κάνουν χρήση της στρατηγικής 
των σημείων αναφοράς και ειδικών αριθμών.  Ειδικότερα όλες ανέφεραν ότι το 17/16 
είναι μεγαλύτερο του 1 ενώ το 0,966 μικρότερο του 1 αλλά πολύ κοντά στο 1. Όσο 
για τα κλάσματα 13/38, 7/29 τα σύγκριναν με τα 13/39=1/3, 7/28=1/4. Επίσης είπαν 
ότι το 0.4828 είναι κοντά στο 0.5 αλλά μικρότερο ενώ το 8/15 κοντά στο 0.5 αλλά 
λίγο μεγαλύτερο αφού το μισό του 15 είναι το 7.5. Οι υπόλοιπες 5 απαντήσεις αναφέ-
ρονται σε συνδυασμό στρατηγικών όπου γίνεται χρήση πάλι των σημείων αναφοράς 
για την μονάδα και το ½ αλλά στη συνέχεια για να συγκριθούν τα 13/38 και 7/29 γί-
νεται χρήση στρατηγικών κυρίως αλγοριθμικών (διαίρεση με προσέγγιση, μετατροπή 
σε ομώνυμα). Σε μια από τις περιπτώσεις για να συγκρίνει ο εξεταζόμενος τα δυο πα-
ραπάνω κλάσματα μετατρέπει το 13/38 σε ισοδύναμο με υποδιπλασιασμό αριθμητή 
και παρανομαστή για να έχει πλέον κοντινούς αριθμητές και να προχωρήσει σε σύ-
γκριση παρονομαστών. Οι μη εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση μόνο της πρώτης στρατη-
γικής. 

Οι 13/26 ερωτηθέντες στην τρίτη ερώτηση (Η Λίνα χρησιμοποίησε την αριθμομηχανή 
για να υπολογίσει το 0,4975 x 9428,8= 4690828 αλλά ξέχασε να γράψει την υποδια-
στολή. Χωρίς να κάνετε ακριβή υπολογισμό παρακαλώ βρείτε ποια από τις παρακάτω 
απαντήσεις είναι η σωστή. (1) 46,90828 (2) 469,0828 (3) 4690,828 (4) 46908,28 (5) 
Χωρίς υπολογισμό δεν μπορούμε να το βρούμε) κάνουν χρήση της εννοιολογικής 
στρατηγικής της αναφοράς στο μισό και εύρεσης της ορθής απάντησης μέσω υπολο-
γισμού κατά εκτίμηση (μισό του 9400). Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες χρησιμοποίησαν 
διαδικαστικές στρατηγικές, έδωσαν λανθασμένη απάντηση κάτι που είναι ιδιαίτερα 
αξιόλογο αφού αδυνατούν να δούνε έστω και προσεγγιστικά το αποτέλεσμα και να 
εντοπίσουν το λάθος τους.  
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Στη συνέχεια ακολουθούν δυο ερωτήσεις (Ερώτηση 4: Συγκρίνετε τα κλάσματα: 5/6 
και 7/8 και Ερώτηση 5: Συγκρίνετε τα κλάσματα: ¾ και 7/9) που αναφέρονται στη σύ-
γκριση κλασμάτων. Το σύνηθες είναι οι απαντήσεις να χρησιμοποιούν στρατηγική 
βασισμένη σε κανόνες μέσω της μετατροπής των κλασμάτων σε ομώνυμα (οι 20/26 
χρησιμοποίησαν αυτή τη στρατηγική στη σύγκριση των 5/6 με τα 7/8 και αντίστοιχη 
συχνότητα σημειώθηκε και στη σύγκριση των ¾ και 7/9). Σε εννοιολογικές στρατηγι-
κές στηρίζονται οι υπόλοιποι 6. Πιο αναλυτικά, για την πρώτη σύγκριση μόλις δύο 
ερωτηθέντες στηρίζονται στη στρατηγική της σχηματικής αναπαράστασης ενώ οι υ-
πόλοιποι 4 χρησιμοποιούν τη στρατηγική της σκέψης του υπολοίπου. Στην τελευταία 
στρατηγική καταφεύγουν 4 από τους μαθηματικούς του δείγματος και για τη δεύτερη 
σύγκριση ενώ υπάρχουν 2 που αλλάζουν τη μορφή του αριθμού μετατρέποντας σε 
δεκαδικό. Και σε αυτές τις δυο ερωτήσεις δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μη. 

Στην επόμενη ερώτηση το αντικείμενο ήταν η εύρεση τριών κλασμάτων μεταξύ του 
7/8 και του 1. Οι περισσότεροι (19/26) κάνουν χρήση της διαδικαστικής στρατηγικής 
με πιο συνηθισμένη μέθοδο την μετατροπή σε ισοδύναμα και την εύρεση ενδιάμεσων  
αριθμών. Αξιόλογο είναι πως δύο από τους ερωτηθέντες κάνουν χρήση της διαδικα-
στικής στρατηγικής να βάλουν αριθμητή δεκαδικό αριθμό ανάμεσα στο 7 και το 8 

ενώ σε μια περίπτωση παρουσιάζεται ένας ιδιαίτερος τρόπος δηλαδή βρίσκει το πρώ-
το ενδιάμεσο κλάσμα αλλάζοντας της μορφή του δεκαδικού αριθμητή που προέκυψε 
ως μέσο μετατρέποντας το σε ισοδύναμο κλάσμα και μετά επαναλαμβάνει για το δεύ-
τερο ενδιάμεσο κλάσμα την ίδια ακριβώς διαδικασία «Η μονάδα είναι 8/8 άρα μεταξύ 
του 7 και 8 το 7,5, άρα 7,5/8 και για να μην έχω δεκαδικό αριθμητή πολλαπλασιάζω 
αριθμητή παρονομαστή με 2 (15/16). Ομοίως μεταξύ 15 και 16 το 15,5  επί 2  είναι 31, 
άρα 31/32 κ ομοίως το 63/64». Τέλος, 7 απάντησαν βασιζόμενοι σε εννοιολογικές 
στρατηγικές και συγκεκριμένα έκαναν αναφορά σε κλάσματα της μορφής ν/ (ν +1) 
όπως τα 8/9, 9/10, 10/11 και 15/16. 

Αναφορικά με το έβδομο ερώτημα και το τι θα γίνει το κλάσμα α/β αν τριπλασιαστεί 
ο αριθμητής και υποτετραπλασιαστεί ο παρονομαστής 22/26 δημιούργησαν νοε-
ρά  σύνθετο κλάσμα της μορφής  και εφαρμόζοντας ιδιότητες (εργαλειακές στρατηγι-
κές, ουσιαστικά εκτελούν τον αλγόριθμο και μετατροπή του σύνθετου κλάσματος σε 
απλό) κατέληξαν στη μορφή  ενώ οι υπόλοιποι 4 είπαν ότι όταν πολλαπλασιάζεται ο 
αριθμητής με το 3 το κλάσμα πολλαπλασιάζεται με το 3 και  όταν υποτετραπλασιάζε-
ται ο παρονομαστής το κλάσμα πολλαπλασιάζεται με το 4. Ουσιαστικά έκαναν ανα-
φορά στην αξία του κλάσματος-αίσθηση του κλασματικού- και στις μεταβολές αυτής 
συναρτήσει των μεταβολών των όρων του (εννοιολογικές στρατηγικές). 

Στην 8η ερώτηση (Εκτιμήστε πόσο κάνει περίπου 47 επί 2.17) 18/26 ερωτηθέντες κά-
νουν χρήση της στρατηγικής της στρογγυλοποίησης (προσέγγιση με ή χωρίς αντι-
στάθμιση). Σε μια μόνο από τις περιπτώσεις ο ερωτηθέντας παράλληλα με τη στρογ-
γυλοποίηση αλλάζει και τη μορφή ενός από τους αριθμούς «Το 2,17 είναι περίπου 2,2 
δηλαδή 2 + 0,2, όμως 0,2= 2/10=1/5 άρα αρκεί να πολλαπλασιάσω το 47 με το 2 και  
το 47 με το 1/5, δηλαδή να διαιρέσω  47:5 που κάνει περίπου 9. Αν διπλασιάσω το 47 
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παίρνω 94. Επομένως το 47 επί 2,17 κάνει περίπου 94+9=103»). Δυο χρησιμοποιώ-
ντας την στρατηγική του κουτσουρέματος στο 0.17 σε 0.1 σε συνδυασμό με την αλ-
λαγή μορφής του 0.1 σε 1/10 ή 10/100  βρήκαν προσεγγίσεις που απείχαν τρεις μονά-
δες από το ακριβή αποτέλεσμα. Επίσης, σε μια περίπτωση έγινε χρήση και συμβατών 
αριθμών και επιμεριστικής ιδιότητας «100Χ 2.17=217 άρα 50 Χ 2,17=108.5 Αφαι-
ρούμε 3Χ2=6 και 3Χ0.17=0.51 αφαιρούμε δηλαδή περίπου 6,5 άρα περίπου 102». Έ-
νας από τους ερωτηθέντες αντικατέστησε το 0.17 με το ¼ και υπολογίζοντας το ¼ 
του 47  προσέγγισε το αποτέλεσμα με διαφορά μιας μονάδας από την ακριβή τιμή. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως τέσσερις ερωτηθέντες παρά την έννοια της εκτίμησης 
που αναφέρεται στην ερώτηση κάνουν ακριβή υπολογισμό με αλγόριθμο επισημαίνο-
ντας πως είναι ιδιαίτερα ικανοί στην εκτέλεση πράξεων νοερά με τη συνήθη διαδικα-
στική στρατηγική. 

Στην περίπτωση του γινομένου 75 επί 36 (Ένας μαθητής που ξεκίνησε σκι έκανε 75 
ώρες μάθημα και κάθε ώρα κόστιζε 36 €. Πόσο περίπου πρέπει να πληρώσει;) έχουμε 
ακριβή υπολογισμό με αλγόριθμο σε 9 άτομα (νοερό υπολογισμό και όχι εκτίμηση) 
ενώ οι υπόλοιποι 17 εφάρμοσαν στρατηγικές εκτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις 
χρησιμοποίησαν στρογγυλοποίηση με και χωρίς αντιστάθμιση, ένα άτομο έκανε κου-
τσούρεμα του 36 σε 35, συνέχισε με  διάσπαση του 35 σε 30 και 5 και υπολόγισε 
το   και το  κουτσουρεύοντας το 75 σε 70 βρίσκοντας τελικά 2500 (μια προσέγγιση με 
διαφορά 300 μονάδων από την ακριβή τιμή που εξηγείται αφού δεν έκανε αντιστάθ-
μιση στο αποτέλεσμα) ενώ οι υπόλοιποι 12 προβαίνουν σε αλλαγή της μορφής των 
αριθμών με  συνηθέστερη την χρήση επιμεριστικής ιδιότητας και χρήση συμβατών 
αριθμών για πολλαπλασιασμό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια περίπτωση όπου ο ερω-
τηθέντας προχωράει σε διπλασιασμό του ενός παράγοντα και υποδιπλασιασμό του 
άλλου μέχρι να φτάσει σε συμβατούς αριθμούς για γρήγορο και εύκολο πολλαπλα-
σιασμό καθώς και η ανάλυση των παραγόντων σε άλλους παράγοντες που εφόσον 
ομαδοποιηθούν να είναι πιο εύκολη η εκτέλεση των πράξεων (75*36= 5*15*6*6= 
(5*6)*(6*15)=30*90= 2700). 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων της παρούσας μελέτης φαίνεται να νοιώθει μεγαλύ-
τερη ασφάλεια με τη χρήση αλγορίθμων και δεν φαίνονται εξοικειωμένοι με τη χρή-
ση νοερών υπολογισμών. Το θετικό είναι πως σύμφωνα με τον Whitacre (2014) η αί-
σθηση του αριθμού μπορεί να βελτιωθεί μέσω καθοδήγησης. Το παραπάνω είναι ι-
διαίτερα έντονο στην σύγκριση κλασμάτων όπου οι περισσότεροι καταφεύγουν στην 
μετατροπή σε ομώνυμα μια καθαρά αλγοριθμική στρατηγική. Όπως δηλώνουν οι 
Clarke, D. και Roche, A. (2009) η σύγκριση δυο κλασμάτων π.χ. ¾ και 7/9 (5η ερώ-
τηση ερωτηματολογίου) ήταν δύσκολη πέρα από τους μαθητές και για αρκετούς εκ-
παιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνάντησαν 
κατά τη διάρκεια της έρευνας. Πολλοί εκπαιδευτικοί αδυνατούσαν να δώσουν μια 
εξήγηση, χωρίς την μετατροπή σε κοινούς παρονομαστές. Το παραπάνω προέκυψε 
και στην παρούσα μελέτη. Οι ίδιοι ερευνητές επισημαίνουν πως οι στρατηγικές του 
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σημείου αναφοράς και του υπολοίπου δεν χρησιμοποιούνται πολύ από τους εκπαιδευ-
τικούς που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Οι Yang και συνεργάτες (2009) εξάλλου επισημαίνουν πως οι έλλειψη της ικανότη-
τας αίσθησης του αριθμού στους μαθητές συχνά συνδέεται με αντίστοιχη έλλειψη 
στους δασκάλους ή περιορισμένη ικανότητα στην καλλιέργεια αυτής στους μαθητές. 
Οι περιορισμοί στην αίσθηση του αριθμού από δασκάλους στην Ταϊβάν, σύμφωνα με 
τους ίδιους ερευνητές, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσκόλληση τους σε στρα-
τηγικές αλγορίθμων. Αξιόλογο φαίνεται πως αν και οι δάσκαλοι είναι πιο ικανοί στην 
απάντηση ερωτήσεων με στρατηγική αίσθησης του αριθμού σε σχέση με τους εκπαι-
δευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ωστόσο και αυτοί νοιώθουν μεγαλύτερη α-
σφάλεια στη χρήση αλγορίθμων. Οι Lemonidis και συνεργάτες (2014) επισήμαναν 
ελλιπή γνώση των δασκάλων σε σχέση με νοερούς υπολογισμούς και στρατηγικές 
στους ρητούς αριθμούς όπως και άγνοια σε σχέση με τις παρανοήσεις και τις στάσεις 
των μαθητών σχετικά με το θέμα.  

Σε ότι αφορά στο θέμα των εκτιμήσεων ο Alajmi (2009) διαπίστωσε πως αρκετοί εκ-
παιδευτικοί παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα στην εκτίμηση υπολογισμών και συ-
χνά εξισώνουν την εκτίμηση με την στρογγυλοποίηση, ενώ ο Morgan (1988, όπως 
αναφέρεται στον Sowder, 1992) τονίζει πως θεωρούν την εκτίμηση μειωμένης αξίας 
σε σχέση με τον ακριβή υπολογισμό. Επίσης, ο Alajmi (2009) σημειώνει πως η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί στρογγυλοποίηση σε προβλήματα ε-
κτιμήσεων όπως διαπιστώθηκε και στην 8η ερώτηση. Οι Lemonidis και Kaimakami 
(2013) μελέτησαν τις επιδόσεις, τα λάθη και τις στρατηγικές εκτίμησης 50 υποψή-
φιων δασκάλων και βρήκαν και αυτοί πως είχαν χαμηλές επιδόσεις στους κατ’ εκτί-
μηση υπολογισμούς εντοπίζοντας μεγαλύτερη δυσκολία στα προβλήματα πολλαπλα-
σιασμού και διαίρεσης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των λανθασμένων απα-
ντήσεων που δόθηκαν στην 3η ερώτηση της παρούσας μελέτης όπου οι περισσότεροι 
δεν φαίνεται να έχουν καν αίσθηση του λανθασμένου γινομένου που παρουσίασαν. 
Οι Castro et al.,2002 επισήμαναν πως οι εκτιμήσεις με δεκαδικούς μικρότερους της 
μονάδας δυσκολεύουν τους υποψήφιους δασκάλους περισσότερο από τις εκτιμήσεις 
με δεκαδικούς μεγαλύτερους της μονάδας ή με ακεραίους γεγονός που παρατηρήθηκε 
στις απαντήσεις στην 2η ερώτηση όπου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρατηρή-
θηκε μια δυσκολία τόσο στην απάντηση όσο και στη δικαιολόγηση για τα δυο τελευ-
ταία κλάσματα (13/38 και 7/29).  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως το δείγμα της παρούσας μελέ-
της ήταν ιδιαίτερα μικρό και επομένως τα συμπεράσματα σαφώς και δεν μπορούν να 
γενικευτούν.  Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γενίκευση της έρευνας σε 
μεγαλύτερο και σωστότερο δείγμα, ενδεχομένως λαμβάνοντας υπόψη και άλλα επαγ-
γέλματα.  
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Τα βιβλία της Οικιακής Οικονομίας.  Από το παλιό   στο καινούργιο. 

Βαρδάλου Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.09, Διδάκτορας ΠΤΔΕ 

elenavardalou@gmail.com 

Περίληψη 

Η αναγκαιότητα εφαρμογής της διαθεματικότητας στο Ελληνικό σχολείο, αναγνωρί-
ζεται  στο εγχείρημα της εκπόνησης του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμ-
μάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των συνακόλουθων Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών (ΑΠΣ) για όλα τα μαθήματα και όλες τις τάξεις της Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης καθώς και της συγγραφής του σχετικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού στα 
κείμενα των συγκεκριμένων Προγραμμάτων. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιεί-
ται η διερεύνηση της αποτελεσματικής  εισαγωγής της διαθεματικότητας στα βιβλία 
του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας με έμφαση στο βιβλίο του μαθητή.  Ως 
πλαίσιο εκπόνησης αυτής της εργασίας  επελέγη για την  Β τάξη Γυμνασίου η ενότη-
τα «Συμπεριφορά του καταναλωτή». Στο πλαίσιο της ανάλυσης των κειμένων σχολι-
κών βιβλίων ανιχνεύτηκε η εσωτερική διασύνδεση και συνοχή του γνωσιακού περιε-
χομένου, η οποία πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση των θεμελιωδών διαθεματι-
κών εννοιών, καθώς επίσης και η προώθηση των οριζόντιων διαθεματικών δεξιοτή-
των και εγγραμματισμών στα οποία αναφέρεται η διαθεματικότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ, σχολικά εγχειρίδια,  Διαθεματικότητα , Οικιακή Οι-
κονομία 

Εισαγωγή 

Τα σχολικά εγχειρίδια (ΣΕ) αποτελούν τα βασικά εργαλεία υλοποίησης και εφαρμο-
γής των ΑΠΣ με τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, αλλά και βάση στήριξης του 
διδακτικού έργου, εν πολλοίς «μετουσιώνουν σε πράξη διδασκαλίας και μάθησης τα 
ΑΠΣ» (Sowell, 1996, p. 246; Gagne & Briggs, 1979, p. 223; Φλουρής, 1995, σ. 343). 
Η προσπάθεια, ως εκ τούτου της μεταρρύθμισης και αναμόρφωσης του ΑΠΣ στην 
Ελλάδα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συγγραφή των νέων  (στο παρόν) βιβλίων 
και το περιεχόμενό τους, την οργάνωση της διδασκαλίας και των διδακτικών δραστη-
ριοτήτων. Στις οδηγίες προς τους συγγραφείς και τον εκπαιδευτικό για τη διάχυση της 
διαθεματικότητας στα βιβλία γίνεται σαφές ότι η διαθεματικότητα θα έπρεπε να αξιο-
ποιείται μέσα από θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες στο κείμενο του βιβλίου, με ρητό 
ή άρρητο τρόπο και στο βαθμό που αυτό ήταν αναγκαίο, με διαθεματικές προεκτάσεις 
σε μαθήματα ή θέματα, να υπάρχει και στις δραστηριότητες και να επηρεάζει τη με-
θοδολογία προς την κατεύθυνση των συμμετοχικών διδακτικών προσεγγίσεων και της 
καλλιέργειας διαθεματικών δεξιοτήτων, στάσεων και ατομικών και κοινωνικών αξιών 
(ΠΙ, 2003).   

Στο πλαίσιο των χαρακτηριστικών της διαθεματικής προσέγγισης που αποτελούν αρ-
χές των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ,  τα οποία αναφέρονται από τους Αλαχιώτης & Καρατζιά-
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Σταυλιώτη (2006) και με την τεχνική ανάλυσης κειμένου διερευνάται ο βαθμός αξιο-
ποίησης διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στο κείμενο του βιβλίου του μαθητή.  

Η συγκεκριμένη διερεύνηση αφορά: 
• Τη μελέτη του τρόπου επιλογής και παρουσίασης της επιστημονικής γνώσης 
ώστε να γίνεται κατάλληλη και σχολικά διδάξιμη.  
• Στο κατά πόσο υπάρχουν αναφορικές παραπομπές και διαθεματικές προεκτά-
σεις με την αξιοποίηση διαθεματικών εννοιών ετσι όπως καταγράφονται στο 
ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ σε άλλα μαθήματα ή σε άλλα κείμενα στο ίδιο μάθημα του ΒτΜ . 
• Στο βαθμό προώθησης των οριζόντιων διαθεματικών δεξιοτήτων και εγγραμ-
ματισμών. 
•  Στο βαθμό καλλιέργειας και ανάπτυξης στάσεων, αξιών και συμπεριφορών. 
 

Τα βιβλία της Οικιακής Οικονομίας (2007) σε σύγκριση με τα βιβλία της Οικια-
κής Οικονομίας (1999) 

Επιχειρείται η προσπάθεια σύγκρισης των σχολικών εγχειριδίων της Οικιακής Οικο-
νομίας έκδοσης 1999 με τα νέα (στο παρόν) βιβλία της Β τάξης Γυμνασίου στην συ-
γκεκριμένη υπό παρατήρηση ενότητα με έμφαση στο κείμενο του βιβλίου του μαθη-
τή. Η ανίχνευση διαφορών και η ύπαρξη σημαντικών διορθωτικών παρεμβάσεων 
προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών της μάθησης του μαθητή/τριας 
και την διευκόλυνση της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού μέσα από διαθεματικές προ-
σεγγίσεις θα φωτίσει την παρούσα εργασία. 

Ακολουθεί η παρουσίαση της αξιοποίησης βασικών στοιχείων για τη συγκρισιμότητα 
του παραχθέντος υλικού. 

Στα νέα βιβλία όσον αφορά :  
➢ Στον Πρόλογο-Εισαγωγή στο ΒτΜ (σελ.7). Η εισαγωγή στο ΒτΜ φαίνεται να 
προϊδεάζει για το διαθεματικό περιεχόμενο των ενοτήτων. Ανιχνεύονται δε από την 
ανάλυση του συγκεκριμένου κειμένου χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης 
ήτοι:  
1. Κάθετη διασύνδεση στο ίδιο το μάθημα από τάξη σε τάξη. Στον πρόλογό τους οι 
συγγραφείς του ΒτΜ υπογραμμίζουν τη συνέχεια του βιβλίου και το συνδέουν με αυτό 
της προηγούμενης τάξης «το βιβλίο….αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης προσπά-
θειας… της Οικ. Οικονομίας της Α Γυμνασίου.» «Στην Α Γυμνασίου το αντίστοι-
χο………». 
2. Διασύνδεση με καθημερινή ζωή. Υπογραμμίζεται η σημαντικότητα των γνώσεων 
που προσφέρεται από την πολύπλευρη προσέγγιση θεμάτων της καθημερινής ζωής 
«γύρω από πολλές πτυχές….». 
3. Σύνδεση με φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Αναφέρουν τον σκοπό του μαθή-
ματος τον οποίον συνδέουν με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον καθώς επίσης 
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και την επίτευξή του μέσα από δεξιότητες βιοηθικού χαρακτήρα «…….θα μάθεις να 
το προστατεύεις και να το διαφυλάσσεις……..». 
4. Διασύνδεση με προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες. Τονίζεται η σημαντικότητα 
ανάκλησης προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών από τη μεριά του μαθητή/τριας  
για σωστή διαχείριση χρόνου. «Ανακαλώντας στη μνήμη σου τις προηγούμενες γνώσεις 
και εμπειρίες σου…». 
5. Ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας σε θέματα όχι μόνο ατομικού αλλά και κοινω-
νικού ενδιαφέροντος «να συμμετάσχεις σε ένα ουσιαστικό διάλογο για θέματα της κα-
θημερινότητας που σε απασχολούν, αλλά και για ζητήματα που προβληματίζουν γενικό-
τερα τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη……» 

➢ Στη δομή. Στην αρχή της κάθε ενότητας τίθενται οι στόχοι της και οι λέξεις- κλει-
διά σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο διακριτό στο κείμενο. Η Οργάνωση σε γενικές 
κατηγορίες λ.χ. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες οργανώνονται σε γενικές κατηγορίες 
με επί μέρους ανάλυση (σελ. 37). Στο ΒτΜ του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας 
δεν υπάρχουν στο τέλος της ενότητας ερωτήσεις, προβλήματα, ασκήσεις και δραστη-
ριότητες σχετικές με τη θεωρία για να ανατεθούν στους μαθητές/τριες. Ωστόσο οι ερ-
γασίες περιέχονται ανεξάρτητες αποκλειστικά στα εγχειρίδια: Τετράδιο εργασιών και 
Εργαστηριακό Οδηγό. Είναι δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας, διαφέρουν 
μεταξύ τους ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους που επιδιώκουν να αξιολογήσουν, 
κατάλληλες για να αξιοποιηθούν είτε στη τάξη είτε ως κατ’ οίκον εργασίες. 

➢ Στους όρους και τις έννοιες. Παρατηρείται σαφής αποσαφήνιση εννοιών και ό-
ρων. Παρακάτω παρατίθενται σχετικά παραδείγματα: 

Ορίζεται η έννοια του χρήματος ως «μέσο συναλλαγής» αλλά «..προσδιορίζει την αξία 
των αγαθών» Η έννοια του χρήματος αποδίδεται σαν «ένας από τους κυριότερους πό-
ρους για να ικανοποιήσεις μια ανάγκη…» «Πολλοί το θεωρούν το σπουδαιότερο αγαθό 
για τη ζωή». Ορίζεται η έννοια της συναλλαγής καθώς επίσης αναλύονται και οι τρό-
ποι/μορφές της, ενώ τονίζονται τα θετικά της διευκόλυνσης των σύγχρονων μορφών 
συναλλαγών. Παράλληλα επισημαίνονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι υπερχρέωσης λ.χ. 
η συναλλαγή με πιστωτική κάρτα «ο καταναλωτής αγοράζει τα προϊόντα σήμερα και 
τα πληρώνει κάποια άλλη χρονική στιγμή…» «πρέπει να ελέγχει τις αγορές να μην υ-
περβαίνουν τα περιορισμένα έσοδά του, γιατί μπορεί να βρεθεί χρεωμένος», η συναλ-
λαγή με χρεωστική κάρτα «… μπορούμε να πάμε στο κατάστημα που έχουμε επιλέ-
ξει….». Ο ορισμός του καταναλωτή,  όπως δίνεται στο νέο βιβλίο ΒτΜ σελ. 32 «Κα-
ταναλωτής είναι κάθε άτομο το οποίο επιλέγει ανάμεσα σε αγαθά και υπηρεσίες με 
σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του» φαίνεται να είναι περισσότερο πλήρης και ολο-
κληρωμένος έναντι του αντίστοιχου ορισμού στο παλιό βιβλίο «Ο άνθρωπος που 
χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες λέγεται καταναλωτής». Η έννοια του ατόμου που 
χρησιμοποιείται στον ορισμό εμφανώς αποτελεί θεμελιώδη διαθεματική έννοια (άτο-
μο-σύνολο). Με τη χρήση του ρήματος «επιλέγει» και την αναφορά του «σκοπού» 
διασυνδέει με το κύριο οικονομικό πρόβλημα της στενότητας των αγαθών και υπηρε-
σιών που καλούνται να ικανοποιήσουν τις απεριόριστες ανάγκες του καταναλωτή βά-
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ζοντάς τον να βάλει προτεραιότητες και να επιλέξει. Ορίζονται επίσης η έννοια της 
αποταμίευσης, συμπεριφορά του καταναλωτή-διαφήμιση κ.ο.κ. 

 Στο παλιό βιβλίο (σελ. 95) γίνεται αναφορά σε σημαντικούς οικονομικούς όρους, 
ωστόσο χωρίς αυτοί να αποσαφηνίζονται. Λ.χ. απουσιάζει η αποσαφήνιση της έν-
νοιας του χρήματος, αναφέρεται απλά ως όρος. Αναφέρεται και ο όρος «συναλλαγή» 
χωρίς και αυτός να προσδιορίζεται σαφώς. Αναφέρονται οι τρόποι πληρωμής, ωστό-
σο χωρίς περαιτέρω ανάλυση. Διαφοροποίηση εντοπίζεται και στον ορισμό του κατα-
ναλωτή.  

➢ Στην καταλληλότητα περιεχομένου σύμφωνα με την ηλικία των μαθητών (σπει-
ροειδής διάταξη της ύλης). Θίγεται η ηλικία των εφήβων η οποία θεωρείται σημα-
ντική για τη διαμόρφωση καταναλωτικού προτύπου. Γίνεται άμεση αναφορά στην 
εφηβική ηλικία την οποία διανύουν και οι μαθητές/τριες της Β τάξης Γυμνασίου «Γί-
νεται ειδική μελέτη για τον τρόπο που οι έφηβοι ξοδεύουν τα χρήματα». Έμμεση ανα-
φορά γίνεται στην εφηβική ηλικία με την αξιοποίηση παραδείγματος (σελ.33) σχετι-
κού με τη διαφήμιση οδοντόπαστας που συνδέεται με το προφίλ του δημοφιλούς 
προσώπου και με την ανάγκη για κοινωνική αναγνώριση (έντονη στην εφηβική ηλι-
κία).  

Οσον αφορά στο παλιό βιβλίο φαίνεται να περιορίζεται στην παιδική ηλικία, αναφέ-
ρεται δε στην επίδραση της διαφήμισης στις «μικρές» ηλικίες: 

 « το παιδικό μυαλό είναι αδύνατο…» «…να αποκτήσει το παιδί διάφορες συνήθειες» 
(σελ. 81).  

«Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση ξυπνούν επιθυμίες στα παιδιά που οι γονείς τις ικανο-
ποιούν…» (σελ. 74). 

➢ Στη χρήση παραδειγμάτων. Στο νέο βιβλίο παρατίθενται σαφή παραδείγματα που 
συνδέουν τους μαθητές/τριες με την καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες τους για καλύ-
τερη εμπέδωση και κατανόηση ενώ απουσιάζουν στο παλιό βιβλίο. 
σελ.32 «Για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής πρόκειται να επιλέξει μεταξύ δύο αγα-
θών…..» 
σελ.32 «Π.χ καταναλώνουμε όταν τρώμε….και επομένως καλύπτουμε…» 
σελ.33 «Για παράδειγμα, αν ένα παιδί διαθέσει όλο το χαρτζιλίκι του…» 
σελ.33 Το παράδειγμα με τη διαφήμιση οδοντόπαστας  
σελ.37 «Για παράδειγμα,  ένα κορίτσι 15 ετών δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγοράζει 
και να καταναλώνει…» 
           σελ 38 «Για να γίνει πιο κατανοητό το παράδειγμα του πληθωρισμού θα αναφέ-
ρουμε ένα παράδειγμα…». 
➢ Στην καλλιέργεια αξιών. Στο βιβλίο του μαθητή έμμεσες αναφορές γίνονται στον 
ρόλο των διαφημίσεων για προβληματισμό, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ελεύθε-
ρης επιλογής στη διαμόρφωση καταναλωτικού προτύπου.  
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« Οι διαφημίσεις συνδέουν τα προϊόντα τους με τις ανάγκες ή τις επιθυμίες των κατα-
ναλωτών. Συχνά η σύνδεση αυτή δεν είναι απόλυτα φανερή…..»(σελ.33)  
 Οι αναφορές αυτές είναι σε απόλυτη συνοχή με τον στόχο του ΑΠΣ.  

 «Να ασκηθούν στην παρατήρηση και σύγκριση, στην επιλογή, αποδοχή ή απόρριψη 
προτύπων». Ακολουθεί το ισχυρό παράδειγμα της διαφήμισης της οδοντόπαστας στο 
ΒτΜ στη σελίδα 33. 

«Η διαφήμιση έχει σημαντική επίδραση στις αποφάσεις των καταναλωτών. Πολλοί υ-
ποστηρίζουν ότι οι διαφημίσεις είναι σημαντικές γιατί ενημερώνουν τους καταναλωτές. 
Άλλοι θεωρούν ότι οι διαφημίσεις δημιουργούν ανάγκες τις οποίες δεν έχουν πραγματι-
κά οι άνθρωποι και οδηγούνται στην υπερκατανάλωση».  

 Στο παλιό βιβλίο οι αναφορές στον αρνητικό ρόλο της διαφήμισης γίνονται με άμεσο 
τρόπο «επιβάλλοντας», το «σωστό» καταναλωτικό πρότυπο. 

«Δηλαδή οι παραγωγοί προσπαθούν να υποτάσσουν τον καταναλωτή …» (σελ.90) . 

«Με άλλα λόγια σήμερα μια διαφήμιση δεν προωθεί μόνο ένα προϊόν αλλά προσπαθεί 
να το κάνει να φαίνεται στα μάτια μας απαραίτητο…..» (σελ.95). 

➢ Στη διασύνδεση με άλλα μαθήματα. Ο πληθωρισμός ως προσδιοριστικός πα-
ράγοντας κατανάλωσης διακρίνεται σαφώς από τους λοιπούς παράγοντες (στο νέο 
βιβλίο), ο όρος του δε αποσαφηνίζεται επαρκώς, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη 
δυνατότητα διασύνδεσης με τα Οικονομικά και τα Μαθηματικά (ποσοστά), με τις θε-
μελιώδεις διαθεματικές έννοιες: σύστημα, αλληλεπίδραση, διάσταση (χρόνος), μεταβο-
λή και κατ΄ επέκταση την δυνατότητα για ενδεχόμενη υλοποίηση της ενδεικτικής 
δραστηριότητας του ΑΠΣ «Συζήτηση για την έννοια του τιμάριθμου και του πληθωρι-
σμού…….». Επίσης,  ο στόχος όπως αναφέρεται στο ΒτΕ της Οικιακής Οικονομίας 
στη σελίδα 28 «Με αυτή τη σύνδεση οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφ-
θούν το μαθηματικό υπολογισμό του πληθωρισμού, καθώς επίσης και τη σύνδεση των 
οικονομικών μεγεθών με τα Μαθηματικά», αποτελούν προτάσεις για διασύνδεση του 
μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας με τα Μαθηματικά. 

  Αντίθετα, στο παλιό βιβλίο, απλά αναφέρεται ο όρος του πληθωρισμού, χωρίς να 
συνδέεται με την τάση για συνεχή άνοδο του επιπέδου των τιμών, αποτελώντας μια 
απλή και ασαφή διαπίστωση για το ότι αποτελεί συνέπεια της υπερκατανάλωσης και 
της μη ορθής διαχείρισης των χρημάτων. «Βοηθάει κανείς στην πρόληψη της υπερκα-
τανάλωσης όταν καταναλώνει αγαθά σύμφωνα ακριβώς με τις ανάγκες του. Ετσι απο-
φεύγεται ο πληθωρισμός με το να χρησιμοποιεί σωστά τα χρήματα που έχει ο κατανα-
λωτής» (σελ. 94).  

Διασύνδεση με τα Μαθηματικά επίσης αποτελεί και η οργάνωση των εσόδων- εξό-
δων σε στήλες πίνακα, με τα σύνολα τους (ΒτΜ, Πίν 4.1 σελ.35) και τον υπολογισμό 
της διαφοράς των συνόλων εσόδων -εξόδων (Σύνολο εσόδων › Σύνολο εξόδων) ώστε 
να προκύψει το ποσό της αποταμίευσης. Στο παλιό βιβλίο στη σελίδα 80 παρατίθεται 
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κάποιο παράδειγμα με «ενδεικτικά» νούμερα εσόδων-εξόδων από το οποίο δεν γίνε-
ται σαφής ο τρόπος που προκύπτουν τα σύνολα και η διαφορά τους η οποία και απο-
τελεί το ποσό της αποταμίευσης. Το ποσό δε της αποταμίευσης με τον τρόπο που εμ-
φανίζεται, ως μέρος των εξόδων, μπορεί εύκολα να προκαλέσει σύγχιση στους μαθη-
τές (τριες).  

Η διασύνδεση με το μάθημα της Ιστορίας είναι επίσης εμφανής  σελ. 36 «Παλαιότε-
ρα οι συναλλαγές γίνονταν μόνο με ανταλλαγή….. Σήμερα, το χρήμα κυκλοφο-
ρεί…» 

 Διασύνδεση με το μάθημα της Γεωγραφίας σελ. 37 «.τα άτομα διαμορφώνουν την 
προσωπικότητά τους ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχουν μεγαλώ-
σει». 

Οι διαφορές ανάμεσα στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας (εκδ.1999 και 
εκδ.2007) οργανώθηκαν κατάλληλα στον ακόλουθο πίνακα 1. 

Πίνακας1 

Διαφορές ανάμεσα στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας έκδοσης 1995-
1999 και στα βιβλία της Β τάξης Γυμνασίου (2007)  στην συγκεκριμένη υπό παρατήρη-
ση ενότητα 

 

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

 1995-1999 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 2ΟΟ7 

Κ
Ε

ΙΜ
Ε

Ν
Ο

 

 

Ένα σχολικό εγχειρίδιο. 

Κοινό Βιβλίο-Τετράδιο μαθητή. 

Βιβλίο του Μαθητή.Τετράδιο εργασιών. Εργαστηριακός 
Οδηγός 

Στο τέλος κάθε ενότητας διατίθε-
νται οι ερωτήσεις-
δραστηριότητες σχετικές με την 
προηγηθείσα θεωρία. 

 

Οι ερωτήσεις, εργασίες και δραστηριότητες διαβαθμι-
σμένης δυσκολίας που ποικίλουν ως προς τους εκπαι-
δευτικούς στόχους που επιδιώκουν περιέχονται σε ξε-
χωριστά εγχειρίδια.  

Το ΒτΜ δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες.  

Το ΒτE περιλαμβάνει τις απαντήσεις που προτείνονται 
ως αντικειμενικά ορθές στις ερωτήσεις και δραστηριό-
τητες του ΤΕ. 

Οργάνωση σε κεφάλαια. Οργάνωση σε ενότητες –υποενότητες για καλύτερη 
επεξεργασία του περιεχομένου. 

Απουσία στόχων σε κάθε ενότη-
τα. Προβολή, στην αρχή της κάθε υποενότητας, των στό-

χων της υποενότητας σε διακριτό πλαίσιο με έγχρωμο 
φόντο. 
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Απουσία λέξεων -κλειδιά  

 
Στην αρχή της κάθε υποενότητας σε έγχρωμο πλαίσιο 
(κίτρινου χρώματος) σαφώς διακριτό αναφέρονται λέ-
ξεις- Κλειδιά. 

Απουσία αποσαφήνισης βασικών 
εννοιών διαφορετικής απόδοσης 
των όρων. 

Σαφής και πλήρης αποσαφήνιση όλων των βασικών 
εννοιών και παρουσίασή τους σε διακριτό πλαίσιο έγ-
χρωμου background  

Μονοδιάσταστη η προσέγγιση της 
γνώσης σύμφωνα με το περιεχό-
μενο του διακριτού γνωσιακού 
αντικειμένου χωρίς να δίνεται η 
δυνατότητα προεκτάσεων και 
διασυνδέσεων με άλλα διδακτικά 
αντικείμενα. 

Ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Εισαγωγή της διεπι-
στημονικής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. 
Οργάνωση της μάθησης με βάση διαθεματικές έννοιες. 
Κάθετη (ΑΠΣ) και Οριζόντια (διαθεματικές έννοιες) 
διασύνδεση της γνώσης και των θεματικών ενοτήτων. 

Επιδίωξη ανάπτυξης κριτικής 
σκέψης και κριτικής στάσης από 
τους μαθητές(τριες) , αλλά και 
έλεγχος για τις διαπιστώσεις και 
τα συμπεράσματα στα οποία πρέ-
πει να καταλήγουν. 

Επιδίωξη ανάπτυξης κριτικής σκέψης και κριτικής στά-
σης από τους μαθητές (τριες) , παροχή ελευθερίας για 
τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα στα οποία κατα-
λήγουν. 

 

ΔΡ
Α

ΣΤ
Η

ΡΙ
Ο

ΤΗ
ΤΕ

Σ 

Απουσιάζουν : 

η επίλυση προβλημάτων, η ανα-
καλυπτική μάθηση, η ολόπλευρη 
ανάπτυξη δεξιοτήτων-
ικανοτήτων, η πλουραλιστική 
προσέγγιση, η πολυ-πολιτισμική 
διάσταση 

Ανάπτυξη – Εφαρμογή Σχεδίων εργασίας. Επίλυση προ-
βλημάτων στο άμεσο περιβάλλον των μαθητών, ώστε 
να προωθείται η κατανόηση αντίστοιχων προβλημάτων 
στο ευρύτερο (εθνικό, διεθνές) περιβάλλον. Προτεινό-
μενες διαθεματικές δραστηριότητες : ομαδικές συζητή-
σεις,  

 

Μ
Ε

Θ
Ο

ΔΟ
Λ

Ο
ΓΙ

Α 

 

Απουσία εναλλακτικών πηγών 
και μέσων προς αξιοποίηση 

 

Χρήση πολλαπλών πηγών και μέσων. Έμφαση στην α-
ξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αναζήτηση, 
συλλογή, επιλογή, επεξεργασία και παρουσίαση πλη-
ροφοριών.  

Ομαδοσυνεργατική. Συμμετοχικές και βιωματικές προ-
σεγγίσεις.  

 

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που ακολουθούν αφορούν στο ερευνητικό ερώτημα κατά πόσο έχει 
αποτυπωθεί σε ικανοποιητικό  βαθμό η διαθεματικότητα στο έντυπο υλικό για το μά-
θημα της Οικιακής Οικονομίας της Β τάξης Γυμνασίου. 
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Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη μορφή του περιεχομένου του παλαιού βιβλίου 
ως απόλυτα παραδοσιακή δεδομένης της φύσης του μαθήματος η οποία συνδέει ού-
τως ή άλλως τον μαθητή/τρια  με την καθημερινή ζωή. Το περιεχόμενο του παλαιού 
βιβλίου δεν αξιοποιεί θεμελιώδεις έννοιες για συστηματικές οριζόντιες και κάθετες 
προεκτάσεις, γεγονός το οποίο διαφοροποιεί το παλιό βιβλίο από το νέο επιβεβαιώνο-
ντας τον καινοτόμο χαρακτήρα του. Επίσης, οι διάφοροι τύποι εγγραμματισμού προ-
ωθούνται στο νέο βιβλίο σε μεγαλύτερο βαθμό. 

Ο τρόπος με τον οποίο η διαθεματικότητα αποτυπώνεται στο νέο βιβλίο φαίνεται να 
είναι αρκετά συστηματικός και σύμφωνα με τους στόχους ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. 

Η αξιοποίηση της διαθεματικότητας με οριζόντιες και κάθετες κειμενικές διασυνδέ-
σεις δεν επιτελείται πάντα με υπερβολικά εμφανή και άμεσο τρόπο στο νέο βιβλίο· 
γεγονός που είναι ενδεικτικό της παροχής βαθμών ευελιξίας και ελευθερίας στον εκ-
παιδευτικό, ώστε να αναπτύξει πρωτοβουλιακή δράση, λαμβάνοντας υπόψη το παι-
δαγωγικό πλαίσιο της τάξης του. Λ.χ στο βιβλίο του μαθητή αν και είναι περιορισμέ-
νες οι άμεσες λεκτικές αναφορές στη διαθεματικότητα, εν τούτοις υποννοούνται και 
αξιοποιούνται οι γνώσεις των μαθητών/τριών  από άλλα μαθήματα (λ.χ. Ιστορία, Γε-
ωγραφία, Μαθηματικά), στα οποία μπορούν να γίνουν προεκτάσεις και να πραγματο-
ποιηθεί η κατά το δυνατό ολιστική μάθηση.  
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Περίληψη 

 
Η παρούσα έρευνα μελέτησε τις αντιλήψεις των παιδιών που αφορούν το γονεϊκό 
στυλ που εφαρμόζουν η μητέρα και ο πατέρας τους, σε σχέση με το άγχος προδιάθε-
σης που εκδηλώνουν τα παιδιά. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές της προεφηβικής 
περιόδου. Το γονεϊκό στυλ (υποστηρικτικός, αυταρχικός, επιτρεπτικός, αυστηρός τύ-
πος γονέα) βασίστηκε στις αντιλήψεις των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα αξιολογήθηκε το 
επίπεδο του άγχους που εκδηλώνουν τα ίδια. Διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 
θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στον αυταρχικό, αυστηρό και επιτρεπτικό τύπο διαπαι-
δαγώγησης και το άγχος που εκδηλώνουν οι μαθητές και μια στατιστικά σημαντική 
αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στον υποστηρικτικό τύπο μητρικής διαπαιδαγώγησης 
και το άγχος των μαθητών. Συζητούνται τα ευρήματα της έρευνας και η σημασία της 
συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: γονεϊκή τυπολογία, άγχος προδιάθεσης, προεφηβία, αυτοαναφορές 

Εισαγωγή 

Ο όρος άγχος προέρχεται από το ρήμα ἄγχω, το οποίο στα αρχαία ελληνικά σημαίνει 
σφίγγω ή πνίγω. Σύμφωνα με τον Spielberger, το άγχος ως χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητας (trait anxiety) είναι μια αποκτημένη συμπεριφορική προδιάθεση, η 
οποία οδηγεί το άτομο στο να αντιλαμβάνεται πολλές μη απειλητικές καταστάσεις 
σαν απειλητικές και ως αποτέλεσμα να αντιδρά σε αυτές με ένταση δυσανάλογη του 
αντικειμενικού κινδύνου (Μητρούση, Τραυλός, Κούκια & Ζυγά, 2013). 

Στο σύνθετο πλέγμα των γονεϊκών μεταβλητών οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
του άγχους των παιδιών, μία κεντρική έννοια είναι αυτή του γονείκού στυλ ή της 
γονεϊκής τυπολογίας. Το γονεϊκό στυλ αφορά το σύνολο των στάσεων και των 
συμπεριφορών που υιοθετούν οι γονείς καθημερινά απέναντι στο παιδί τους. Οι 
συγκεκριμένες στάσεις και συμπεριφορές δημιουργούν ένα σχετικά σταθερό 
ψυχολογικό κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί. Το γονεϊκό στυλ 
χαρακτηρίζεται από δύο βασικές διαστάσεις: τον βαθμό ανταπόκρισης του γονέα στις 
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ανάγκες του παιδιού και τον βαθμό απαιτητικότητας του γονέα (Darling & Steinberg, 
1993).  

Ένα από τα επικρατέστερα μοντέλα της γονεϊκής τυπολογίας είναι αυτό της 
Baumrind (1971, 1978). Το συγκεκριμένο μοντέλο διακρίνει τρεις τύπους γονέων: τον 
υποστηρικτικό, τον αυταρχικό και τον επιτρεπτικό. Ειδικότερα, ο υποστηρικτικός  
γονέας, είναι στοργικός και ανταποκρίνεται με ευαισθησία στις ανάγκες του παιδιού 
του. Ενθαρρύνει τις προσπάθειες του, ενισχύει την τάση του για αυτονόμηση και το 
εμπιστεύεται. Οι απαιτήσεις του από το παιδί είναι λογικές, ενώ οι προσδοκίες του 
είναι υψηλές. Τέλος, ο υποστηρικτικός γονέας παρέχει εξηγήσεις, αλλά ταυτόχρονα 
θέτει σαφή όρια στη συμπεριφορά του παιδιού. Αντίθετα, ο αυταρχικός γονέας δεν 
είναι στοργικός, ασκεί υπερβολικό έλεγχο και συχνά έχει απαιτήσεις και προσδοκίες 
οι οποίες δεν ταιριάζουν στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού του. Επίσης, ο 
αυταρχικός γονέας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού για αμφίδρομη 
επικοινωνία. Τέλος, ο επιτρεπτικός γονέας είναι ασυνεπής δηλαδή άλλοτε 
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες του παιδιού του και άλλοτε όχι, ενώ ο 
ίδιος δεν έχει πολλές απαιτήσεις από το παιδί του, δεν ασκεί έλεγχο στη συμπεριφορά 
του και δεν θέτει σαφή όρια σε αυτή.  

Οι Wolfradt, Hempel & Miles (2003) διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι οι οποίοι 
αντιλαμβάνονται τους γονείς τους ως υποστηρικτικούς, χαρακτηρίζονται από χαμηλά 
επίπεδα άγχους προδιάθεσης, ενώ αντίθετα όσοι θεωρούν τους γονείς τους 
αυταρχικούς, χαρακτηρίζονται από υψηλό άγχος. Επίσης, οι Bakhla et al. (2013) σε 
μια συγχρονική έρευνα που πραγματοποίησαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παιδιά 
ηλικίας περίπου 12 ετών, τα οποία αντιλαμβάνονταν τους γονείς τους ως 
αυταρχικούς, σημείωναν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα άγχους σε σύγκριση με τα 
παιδιά που θεωρούσαν τους γονείς τους υποστηρικτικούς ή επιτρεπτικούς. Ακόμη, τα 
παιδιά των αυταρχικών γονέων είναι πιο πιθανό να είναι φοβισμένα και ανήσυχα στην 
καθημερινή τους ζωή (Scalfani, 2004). Τέλος, οι Silva, Dorso, Azhar & Renk (2007), 
υποστήριξαν ότι τα παιδιά τα οποία ανατρέφονταν από υποστηρικτικούς πατέρες, 
εμφάνιζαν πολύ χαμηλά επίπεδα άγχους, ενώ τα παιδιά τα οποία ανατρέφονταν από 
αυταρχικές μητέρες εμφάνιζαν πολύ υψηλά επίπεδα άγχους.  

Όσον αφορά το επιτρεπτικό γονεϊκό στυλ οι Rossman & Rea (2005) διαπίστωσαν ότι 
αυτό σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα άγχους και με τα αυξημένα εσωτερικευμένα 
προβλήματα, όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη και η κοινωνική απόσυρση. 
Αντίθετα, οι Wolfradt et al. (2003) υποστήριξαν ότι οι έφηβοι οι οποίοι θεωρούν τους 
γονείς τους επιτρεπτικούς έχουν πολύ χαμηλό άγχος προδιάθεσης. Οι ίδιοι 
διαπίστωσαν ότι ο βαθμός της «γονεϊκής ζεστασιάς» (parental warmth) του 
επιτρεπτικού γονέα, σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών ενεργητικής 
αντιμετώπισης και αρνητικά με την ανάπτυξη του άγχους προδιάθεσης.  

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η αντίληψη των παιδιών της προεφηβικής ηλικίας, 
σχετικά με τον τρόπο διαπαιδαγώγησης της μητέρας και του πατέρα τους (γονεϊκή 
τυπολογία) και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη συγκεκριμένη αντίληψη και το 
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άγχος προδιάθεσης που εκδηλώνουν τα παιδιά. Επιπλέον, διερευνήθηκε ο ρόλος του 
φύλου στις υπό-εξέταση μεταβλητές. Ειδικότερα, διερευνήθηκε το εάν τα αγόρια 
διαφέρουν από τα κορίτσια ως προς το επίπεδο του άγχους τους και ως προς τις 
αντιλήψεις τους για το γονεϊκό στυλ που χαρακτηρίζει τους γονείς τους. 

Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 
 
Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο  από 248 μαθητές της έκτης τάξης, από 11 
δημοτικά σχολεία της Κρήτης (νομοί: Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων). 131 παιδιά 
(52.8%) ήταν κορίτσια και 117 (47.2%) ήταν αγόρια. Η ηλικία των παιδιών 
κυμαινόταν από 11 έως 12 ετών (Μ.Ο.= 12.01, Τ.Α.= .09).   
 

Εργαλεία συλλογής δεδομένων 
 

1. Ερωτηματολόγιο Άγχους Κατάστασης – Προδιάθεσης για Παιδιά (State-Trait 
Anxiety Inventory for Children, STAIC; Spielberger, Edwards, Lushene, 
Montuori & Platzek, 1973; μεταφορά στα ελληνικά Psychountaki, Zervas, 
Karteroliotis & Spielberger, 2003).  
 

Το πρότυπο εργαλείο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών. Η κλίμακα 
Άγχους Προδιάθεσης (A-Trait) περιλαμβάνει 20 προτάσεις στις οποίες τα παιδιά 
απαντούν σύμφωνα με το πως αισθάνονται συνήθως στη ζωή τους.  Υψηλές τιμές 
στην κλίμακα Άγχους Προδιάθεσης εμφανίζουν παιδιά επιρρεπή στο να 
αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές καταστάσεις ως περισσότερο απειλητικές. Επίσης, 
υψηλές τιμές στην ίδια κλίμακα, σημειώνουν παιδιά τα οποία αντιδρούν με ένταση σε 
δύσκολες καταστάσεις. Η κλίμακα Άγχους Προδιάθεσης ζητά από το παιδί να 
απαντήσει σε κάθε πρόταση διευκρινίζοντας τη συχνότητα της εμφάνισης της 
συμπεριφοράς που περιγράφεται (Σταλίκας, Τριλίβα & Ρούσση, 2012; Psychountaki 
et al., 2003). 
 

2. Ερωτηματολόγιο τυπολογίας της μητέρας σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 
παιδιών και Ερωτηματολόγιο τυπολογίας του πατέρα σύμφωνα με τις 
αντιλήψεις των παιδιών (Parenting Styles & Dimensions Questionnaire - short 
version; Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 1995, 2001; Αντωνοπούλου & 
Τσίτσας, 2011, Antonopoulou, Alexopoulos & Maridaki-Kassotaki, 2012, 
Μαριδάκη – Κασσωτάκη, 2009).  
 

Το ερωτηματολόγιο χορηγείται στα παιδιά προκειμένου να αξιολογείται το μοντέλο 
της ανατροφής και διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζουν οι γονείς τους. Σύμφωνα με 
τους έλληνες ερευνητές στη χώρα μας αναδείχθηκε ένας τέταρτος τύπος γονέα: ο 
αυστηρός γονέας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 32 προτάσεις που 
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αξιολογούνται με βάση τετράβαθμες κλίμακες τύπου Likert (1= ποτέ, 2= μερικές 
φορές, 3= πολύ συχνά, 4= πάντα). 

 
Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 
Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από την εξασφάλιση της αναγκαίας άδειας από το 
Υπουργείο Παιδείας. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν εθελοντική, ενώ οι πληροφορίες 
συνελέγησαν ανώνυμα. Οι γονείς οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα είχαν όλοι 
δώσει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεσή τους. 

 
Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν στον χώρο του σχολείου, μέσα στην τάξη, σε 
συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό, ενώ η ερευνήτρια ήταν παρούσα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συμπλήρωσής τους. Δόθηκαν οδηγίες και σχετικά παραδείγματα, ώστε 
να είναι βέβαιο ότι όλοι οι μαθητές είχαν κατανοήσει τον τρόπο συμπλήρωσης των 
ερωτηματολογίων, ενώ ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών κυμάνθηκε σε δύο 
διδακτικές ώρες. 
 

Αποτελέσματα 
 
Προκειμένου να ελεγχθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των μέσων όρων 
των αγοριών και των κοριτσιών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση σύγκρισης δύο 
ανεξάρτητων δειγμάτων (Independent Samples t-test). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 
αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών (Spearman correlations). Για την 
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Statistical Package for Social Sciences 
17.0 (SPSS). Τιμές των παρατηρούμενων επιπέδων σημαντικότητας < .05 
θεωρήθηκαν ως στατιστικά σημαντικές. 
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Περιγραφική ανάλυση 
 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για το 
«Ερωτηματολόγιο γονεϊκής τυπολογίας σύμφωνα με τις αντιλήψεις των παιδιών» και 
το «Ερωτηματολόγιο Άγχους Κατάστασης και Προδιάθεσης για Παιδιά (STAIC)». 
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, τα κορίτσια φαίνεται να αντιλαμβάνονται τις 
μητέρες τους ως περισσότερο υποστηρικτικές (M= 3.98, Τ.Α.= .72) συγκριτικά με τα 
αγόρια (M= 3.77, Τ.Α.= .71): t (246) = 2,31,  p<.05.  Αντίθετα, τα αγόρια σημείωσαν 
μεγαλύτερο μέσο όρο στον παράγοντα «Αυταρχική μητέρα» (M= 1.72, Τ.Α.= .65) 
συγκριτικά με τα κορίτσια (M= 1.49, Τ.Α.= .56): t (246) = 2.90,  p<.01. Δεν 
παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών για 
τις υπόλοιπες μεταβλητές. 
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Από την ανάλυση συσχετίσεων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, προέκυψαν κάποιες 
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στις αντιλήψεις των παιδιών για την 
τυπολογία των γονέων τους και το άγχος τους. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μια 
αρνητικής και έξι θετικής κατεύθυνσης συσχετίσεις οι οποίες ήταν στατιστικά 
σημαντικές. Το μέγεθος τους κυμαίνεται από -.16 («υποστηρικτική μητέρα»  - «άγχος 
παιδιών») έως .36 («αυταρχική μητέρα» -  «άγχος παιδιών»). Δεν διαπιστώθηκε καμία 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον υποστηρικτικό τύπο πατέρα και το 
άγχος των παιδιών. 
 

Συζήτηση 
 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ανέδειξαν κάποιες στατιστικά σημαντικές 
θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στον αυταρχικό, αυστηρό και επιτρεπτικό τύπο μητέρας 
και πατέρα και το άγχος των μαθητών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας, ο υποστηρικτικός τύπος μητέρας σχετίζεται αρνητικά με το 
επίπεδο του άγχους προδιάθεσης που εκδηλώνεται κατά την προεφηβική περίοδο. Οι 
Gottman, Katz & Hooven, (1997) υποστήριξαν ότι οι γονείς οι οποίοι αποδέχονται τις 
εκφράσεις των αρνητικών επιπτώσεων των πράξεων των παιδιών τους, χωρίς να 
κατακρίνουν ή να υποβαθμίζουν τα συναισθήματά τους, συμβάλλουν στην προώθηση 
της ρύθμισης των συναισθημάτων τους (emotion regulation). Οι ίδιοι γονείς 
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μαθαίνουν στα παιδιά τους να ανέχονται τις αρνητικές επιπτώσεις των πράξεών τους, 
μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την ευαισθησία των παιδιών στο άγχος. Επιπλέον, 
στην έρευνα που διεξήγαγε ο Quach (2008) διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη γονεϊκή ζεστασιά και στο επίπεδο του άγχους των 
έφηβων αγοριών και κοριτσιών. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνών, που υποστηρίζουν ότι οι γονεϊκές 
πρακτικές που χαρακτηρίζονται από υψηλό γονεϊκό έλεγχο, χαμηλή γονεϊκή στήριξη 
και αυταρχισμό σχετίζονται θετικά με την εκδήλωση του άγχους στα παιδιά (Bogels 
& Brechman-Toussant, 2006; Brown & Whiteside, 2008; Erozkan, 2012; McLeod, 
Wood & Weisz, 2007; Gruner, Muris & Merckelbach, 1999; Moore, Whaley & 
Sigman, 2004; Alonso et al., 2004). 
 
Η σύγκριση των μέσων όρων αγοριών και κοριτσιών έδειξε ότι τα αγόρια συγκριτικά 
με τα κορίτσια αντιλαμβάνονται τις μητέρες τους ως λιγότερο υποστηρικτικές. Το εν 
λόγω εύρημα έρχεται σε συμφωνία με ευρήματα προηγούμενων ερευνών, οι οποίες 
διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια δηλώνουν ότι λαμβάνουν περισσότερη αποδοχή από τις 
μητέρες τους σε σχέση με τα αγόρια (Kirkcaldy, Siefen & Furnham, 2003; Nishikawa, 
Sundbom & Hagglof, 2010). Οι Manhas &  Kour (2014) επίσης υποστήριξαν ότι οι 
έφηβοι θεωρούσαν τις μητέρες τους πιο προστατευτικές απέναντι στις κόρες τους σε 
σχέση με τους γιους τους. Σχετική είναι επίσης η μελέτη των Updegraff, Delgado & 
Wheeler (2009) οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι μητέρες των έφηβων κοριτσιών 
αφιερώνουν κατά μέσο όρο πέντε ώρες περισσότερες την εβδομάδα στα παιδιά τους, 
σε σχέση με τις μητέρες των αγοριών της ίδιας ηλικίας. 
 
Η σύγκριση των μέσων όρων των αγοριών και των κοριτσιών, επίσης φανέρωσε ότι 
τα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια αντιλαμβάνονται τις μητέρες τους ως 
περισσότερο αυταρχικές και άρα βιώνουν τη μητρική θαλπωρή και τη στοργή σε έναν 
μικρότερο βαθμό. Σχετικές μελέτες υποστηρίζουν ότι διαπιστώνονται κάποιες μικρές, 
αλλά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, με τα αγόρια να αντιλαμβάνονται 
τη συμπεριφορά των γονέων τους σαν πιο αρνητική και να εκφράζουν υψηλότερα 
επίπεδα ματαίωσης από ότι τα κορίτσια (Markus, Lindhout, Boer, Hoogendijk & 
Arrindell, 2003; Oldehinkel, Hartman, De Winter, Veenstra & Ormel, 2004; 
Oldehinkel, Veenstra, Ormel, de Winter & Verhulst, 2006). Αντίθετα, τα κορίτσια σε 
σχέση με τα αγόρια θεωρούν ότι οι γονείς τους είναι πιο «ζεστοί», τους παρέχουν 
περισσότερη αυτονομία και είναι ενήμεροι για τις δραστηριότητες τους και για το που 
εκείνα βρίσκονται (Stewart, et al., 2000). 
 
Γενικά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε 
διάφορους τομείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
παιδιών και με τον ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωσή της (εκπαίδευση, 
συμβουλευτική, σχολές γονέων, αναπτυξιακή ψυχολογία, κλινική ψυχολογία, κ.λπ.). 
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να αξιοποιήσουν τα εν λόγω ευρήματα και 
να δώσουν περισσότερη έμφαση στην αρμονική επικοινωνία σχολείου-οικογένειας. 
Στην Ελλάδα, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας περιορίζεται ως επί το πλείστον 
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στη διαμόρφωση τυπικών σχέσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων υποχρεώσεων, όπως 
για παράδειγμα είναι η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές εκδηλώσεις ή η 
ενημέρωσή τους για την ακαδημαϊκή πρόοδο του παιδιού τους (Γκλιάου-
Χριστοδούλου, 2005). Η αρμονική συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς, η 
αμφίδρομη ενημέρωση και η προσπάθεια αλληλοσυμπλήρωσης στις επιμέρους 
παρεμβάσεις μπορεί να επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του 
παιδιού. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν πως η 
ποιότητα της σχέσης γονέα – παιδιού αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς δείκτες 
της βέλτιστης/θετικής ανάπτυξης του παιδιού. Εάν οι γονείς είναι ζεστοί και 
αποκριτικοί, τα παιδιά  έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν γλωσσική και 
γνωστική ανάπτυξη, σχολική επιτυχία και καλύτερη προσαρμογή. Αντίθετα, εάν τα 
παιδιά ανατραφούν από γονείς ψυχρούς και αδιάφορους είναι πιο πιθανό να 
παρουσιάσουν χαμηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση, καθώς και προβλήματα 
συμπεριφοράς (Smith, Perou & Lesesne, 2002).  
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Περίληψη 

 
Η αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας μπορεί να γίνει είτε έμμεσα μέσω 
των γονέων ή των εκπαιδευτικών (με τη χρήση ερωτηματολογίων), είτε άμεσα με το 
ίδιο το παιδί να αποτελεί πηγή πληροφόρησης (μέσω παρατήρησης ή συνέντευξης). 
Οι δοκιμασίες συμπλήρωσης ιστοριών θεωρούνται ότι είναι οι πιο κατάλληλες για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς τα περισσότερα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την 
αφήγηση ιστοριών και παραμυθιών. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα διαδραστι-
κό παραμύθι το οποίο έχει ως σκοπό να ελέγχει την αναγνώριση συναισθηματικών 
καταστάσεων παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Για τη δημιουργία 
του διαδραστικού παραμυθιού χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού 
Scratch. Στην έρευνα συμμετείχαν 41 παιδιά ηλικίας 3 έως 7 ετών. Από την ανάλυση 
των απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι η  ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν συ-
ναισθήματα και συναισθηματικές καταστάσεις βελτιώνεται καθώς η ηλικία μεγαλώ-
νει ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των παιδιών ως προς το φύλο.  
 
Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, scratch, κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση 
 

Εισαγωγή 
 
Το ενδιαφέρον των παιδιών για τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι αδιαμφισβήτητο. Οι 
γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί για τη παιδική ηλικία, συμφωνούν ότι η τεχνο-
λογία ασκεί σημαντική επίδραση (θετική και αρνητική) στη μάθηση, στη κοινωνικο-
συναισθηματική ανάπτυξη και στη συμπεριφορά των παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
απαραίτητο να αυξηθεί η χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
(Common Sence Media, 2013). 
 
Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο αξιολόγησης των κοινωνικοσυναι-
σθηματικών ικανοτήτων, είτε για την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέμβασης, είτε 
για το έλεγχο της προόδου των μαθητών στη πάροδο του χρόνου, είτε για τα αποτε-
λέσματα στο τέλος του προγράμματος. Οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία για 
καινοτόμους τρόπους προσέγγισης της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης είναι α-
νεξάντλητες και μπορεί να συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό ατόμων ταυτόχρονα 
(Weissberg, et al., 2015). 
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Ένα δυναμικό πολυχρηστικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χώρο της 
εκπαίδευσης είναι η ψηφιακή αφήγηση.  Ο αγγλόφωνος όρος «digital story telling» 
αναφέρεται σε μικρού μήκους ψηφιακή πολυμεσική παραγωγή και αποτελεί συνδυα-
σμό της παραδοσιακής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας. Ο όρος 
«πολυμεσική» περιγράφει τις τεχνικές ήχου αποκλειστικά ή συνδυασμού κινούμενης 
εικόνας με ήχο, κινούμενων σχεδίων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υλικού που υ-
πάρχει μόνο ως ηλεκτρονικό αρχείο (Ξέστερνου, 2013, Robin, 2009). Ιδιαίτερα, στις 
πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, η ψηφιακή ιστορία έχει σύντομη διάρκεια, ζωντανή 
εικονογράφηση, κατάλληλη μουσική και αφήγηση και μπορεί να είναι και διαδραστι-
κή (Ξέστερνου, 2013). 
 

Ο ρόλος του διαδραστικού παραμυθιού στη συναισθηματική ανάπτυξη 
 

Η συναισθηματική ανάπτυξη είναι εξίσου σημαντική με την κοινωνική και γνωστική 
ανάπτυξη και αναφέρεται στα ίδια τα συναισθήματα του παιδιού όπως τα βιώνει κατά 
τη διάρκεια της ζωής του καθώς και στην ικανότητα του να ελέγχει και να διαμορφώ-
νει τα συναισθήματα του ανάλογα με την κοινωνική περίσταση στην οποία βρίσκεται 
(Χατζηχρήστου, 2011). Η απόκτηση συναισθηματικής επάρκειας προϋποθέτει την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων συναισθηματικών δεξιοτήτων, μέσω κατάλληλης συναι-
σθηματικής διαπαιδαγώγησης (Θεοδοσάκης, 2011). 
 
Το παραμύθι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για τη κοινωνικοσυναισθη-
ματική ανάπτυξη των παιδιών και ταυτόχρονα μπορεί να παρέχει στον ενήλικα γνώ-
σεις και ενδείξεις της ανάπτυξης τους. Πολλοί μελετητές της αναπτυξιακής ψυχολο-
γίας συμφωνούν ότι τα λογοτεχνικά έργα μπορούν να βοηθήσουν το παιδί στη κατα-
νόηση και αποδοχή των συναισθημάτων του (Παπαδοπούλου, 2004, Πατέρα & Τσι-
λιμένη, 2012, Schiller, 2009), καθώς τα συναισθήματα αποτελούν το επίκεντρο της 
αναγνωστικής ή αφηγηματικής εμπειρίας (Mar, et al., 2011). 
 
Το παιδί μπορεί να κατανοήσει τα συναισθήματα του μέσα από την ταύτιση με τους 
χαρακτήρες της ιστορίας (Γεωργιάδου, 2011), καθώς του επιτρέπει να παρακολουθή-
σει αντιδράσεις και συμπεριφορές που μοιάζουν με τις δικές του, αλλά και τον τρόπο 
που οι χαρακτήρες αυτοί χειρίζονται καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που το ίδιο α-
ντιμετωπίζει είτε στον κόσμο της φαντασίας του, είτε στην καθημερινότητα του (Πα-
τέρα & Τσιλιμένη, 2012).  
 
Παράλληλα, το διαδραστικό παραμύθι δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να συμμετέχει 
στην ιστορία μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις που του δίνουν τη δυνατότητα είτε να 
αναγνωρίσει συναισθήματα είτε να προτείνει λύσεις στις δοκιμασίες που αντιμετωπί-
ζουν οι ήρωες. Με αυτό τον τρόπο το παιδί «δρα» στο παραμύθι και το παραμύθι από 
απλή αφήγηση γίνεται ένα παιχνίδι, το οποίο του δίνει την ευκαιρία να κατανοήσει 
τον κόσμο, να αλληλεπιδράσει με τους άλλους με κοινωνικό τρόπο, να αναγνωρίσει, 
να εκφράσει και να ελέγξει τα συναισθήματα του, να αναπτύξει ικανότητες συμβολι-
σμού και να λύνει τις συγκρούσεις (Breedcamp & Copple, 1997). 
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Καινοτόμες τεχνικές συνέντευξης χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πληροφοριών 
για τη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω ιστοριών με τη 
χρήση γαντόκουκλων και εικόνων (Brassard & Boehm, 2007). Οι δοκιμασίες συ-
μπλήρωσης ιστοριών θεωρούνται ότι είναι οι πιο κατάλληλες για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, καθώς τα περισσότερα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την αφήγηση ιστοριών 
και παραμυθιών (Godoy, et al., 2009, Κουλάκογλου, 2013). 
 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η προ-πιλοτική 
χορήγηση ενός διαδραστικού παραμυθιού που αξιολογεί τη συναισθηματική ανάπτυ-
ξη παιδιών προσχολικής ηλικίας 3 έως 7 ετών.   
 
Ειδικότερα, η παρούσα εργασία θα εξετάσει: 
 

- Την αναπτυξιακή ευαισθησία του εργαλείου  
- Την σχέση μεταξύ του φύλου των παιδιών και των απαντήσεων τους στη δο-

κιμασία 
 
Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας: 
 

- Ποια είναι η λειτουργικότητα της δοκιμασίας ως προς το επίπεδο της αναπτυ-
ξιακής ευαισθησίας (σταδιακή ανάπτυξη ανά ηλικιακή ομάδα στο σύνολο της 
βαθμολογίας); 

- Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
προσχολικής ηλικίας στο σύνολο της βαθμολογίας; 

 
Μέθοδος 

 
Ερευνητικό σχέδιο 

 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας (προ-πιλοτικού χαρακτήρα) εφαρμόστηκε συγχρονικό 
σχέδιο έρευνας με ανεξάρτητη μεταβλητή την ηλικία του παιδιού (η ανεξάρτητη με-
ταβλητή «ηλικία» είχε τρία επίπεδα: 3-4,5 ετών, 4,5-5,5 ετών και 5,5-7 ετών)  και ε-
ξαρτημένη μεταβλητή τις απαντήσεις των παιδιών στις 22 ερωτήσεις (κατανεμημένες 
σε 4 κλίμακες και 14 υποκλίμακες) του εργαλείου- διαδραστικού παραμυθιού. 
 

Δείγμα 
 
Στη παρούσα έρευνα συμμετείχαν σαράντα ένα παιδιά προσχολικής ηλικίας και συ-
γκεκριμένα δεκαεννέα αγόρια (46,3%) και είκοσι δύο  κορίτσια (53,7%). Τα παιδιά 
που συμμετείχαν στην έρευνα είναι γεννημένα από το 2009 έως το 2013 και έπρεπε 
να έχουν συμπληρώσει τα τρία έτη και να μη ξεπερνούν τα εφτά έτη.  Συγκεκριμένα 
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συμμετείχαν δώδεκα παιδιά (29%) ηλικίας μεταξύ 3 και 4,5 ετών, δώδεκα παιδιά 
(29%) ηλικίας μεταξύ 4,5 και 5,5 ετών, δεκαεφτά παιδιά (42%) ηλικίας μεταξύ 5,5 
και 7 ετών. Το δείγμα προέρχεται από δύο μεγάλες πόλεις (>40.000 κατοίκους), της 
Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης. 
 

Εργαλείο 
 
Το εργαλείο-διαδραστικό παραμύθι, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε, στηρίζε-
ται στα συμπεράσματα μελετών που έχουν γίνει για τη συναισθηματική ανάπτυξη 
(Brassard & Boehm, 2007, Thompson & Lagattuta, 2006, Wilson & Wilson, 2015) 
καθώς και στα ερευνητικά πορίσματα για τα οφέλη που προκύπτουν από την καλ-
λιέργεια της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης (Elias & Arnold, 2006, Elias, et al., 
1997, Zins, et al., 2004). 
 
Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό διαδραστικό παραμύθι με ήρωες ζώα 
του δάσους, τα οποία αντιμετώπιζαν διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις και το 
παιδί που «αλληλεπιδρούσε» με το παραμύθι καλούνταν να βοηθήσει τα ζώα απα-
ντώντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν την αναγνώριση συναισθημάτων από την έκ-
φραση του προσώπου και τον τόνο της φωνής, την κατανόηση σχέσης συναισθημά-
των με πεποιθήσεις, παρελθόντα γεγονότα και επιθυμίες, την  ενσυναίσθηση και τη 
ρύθμιση των συναισθημάτων (Brassard & Boehm, 2007, Godoy, et al., 2009). 
 
Καθώς η προσοχή και η μνήμη των παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν έχει αναπτυχθεί 
πλήρως δυσκολεύονται να ανακαλέσουν από μία μεγάλη λίστα επιλογών 
(Breedekamp & Copple, 1997) για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν συνολικά μόνο εφτά 
συναισθήματα. Τα πέντε είναι βασικά συναισθήματα, δηλαδή συναισθήματα που  α-
ναγνωρίζουν από τη βρεφική ηλικία, τρία αρνητικά (λύπη, θυμός, φόβος) και δύο θε-
τικά (χαρά, έκπληξη) και δύο δευτερεύοντα συναισθήματα (ντροπή και περηφάνεια) 
(Thompson & Lagattuta, 2006). 
 
Η ανάπτυξη του διαδραστικού παραμυθιού έγινε στο προγραμματιστικό περιβάλλον 
Scratch, μίας εύχρηστης γλώσσας προγραμματισμού για τη δημιουργία διαδραστικών 
ιστοριών με την χρήση απλών εντολών.  
 
Για την ανάπτυξη του ψηφιακού παραμυθιού δημιουργήθηκαν 12 Υπόβαθρα στο 
Σκηνικό και προστέθηκαν 24 μορφές (sprites), 12 από τις οποίες έχουν περισσότερες 
από μία Ενδυμασίες. Στο σκηνικό και στις περισσότερες μορφές (sprites) χρησιμο-
ποιήθηκαν συνολικά 59 ηχογραφημένοι πρωτότυποι ήχοι. Όλες οι εικόνες που χρησι-
μοποιήθηκαν για τα Υπόβαθρα του Σκηνικού και για τις μορφές (sprites) είναι πρω-
τότυπες ζωγραφιές με ξυλομπογιές σε φύλλα Α3.  
 
Ο μέσος χρόνος που χρειάζονταν για την αφήγηση του διαδραστικού παραμυθιού ή-
ταν κατά προσέγγιση 10- 15 λεπτά. 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα σκηνικού 

 
Αποτελέσματα 

 
Η ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα (ανάλυση ANOVA) χρησιμοποιήθηκε 
για να ελεγχθεί πώς διαφοροποιείται τον σύνολο των αναμενόμενων απαντήσεων ε-
νός παιδιού ανάλογα με την ηλικία του (Γιαλαμάς, 2009). Η εξαρτημένη μεταβλητή 
ήταν το σύνολο των αναμενόμενων απαντήσεων που έδωσε το παιδί στις ερωτήσεις 
που του έγιναν κατά τη διάρκεια του παραμυθιού. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στα-
διακή διάκριση των επιτευγμάτων ανά ηλικιακή ομάδα F (2, 41) = 4.205, p = 0.022 < 
0.05.  
 

 
  Διάγραμμα 1: Μέσος όρος των σκορ ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Η ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, να αναγνωρίζουν συναισθήματα και 
συναισθηματικές καταστάσεις μέσα από διάφορες ενδείξεις όπως εκφράσεις προσώ-
που, τόνο φωνής και περιγραφή καταστάσεων, να χρησιμοποιούν πληροφορίες από 
μία εμπειρία του παρελθόντος  για να εξηγήσουν την συναισθηματική αντίδραση ενός 
ατόμου στο παρόν, να επιλέγουν αποτελεσματικές στρατηγικές για τη ρύθμιση των 
συναισθημάτων, βελτιώνεται καθώς η ηλικία μεγαλώνει.  
 
Επίσης, ο έλεγχος t- test έδειξε ότι οι διακυμάνσεις των δύο φύλων δε διαφέρουν 
σημαντικά (p= 0.532> 0.05) και άρα δεν υπάρχει διαφορά ως προς το φύλο στις απα-
ντήσεις των παιδιών.  
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Συμπεράσματα 
 

Τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας συγκλίνουν με πορίσματα της διεθνούς βι-
βλιογραφίας.  Από τα βασικά συναισθήματα αναγνωρίζουν την χαρά με μεγαλύτερη 
ευκολία και ποιο συχνά από τα άλλα συναισθήματα και ακολουθεί η λύπη, κάτι που 
τεκμηριώνεται και από άλλες έρευνες (Gross & Ballif, 1991, Camras & Allison, 1985, 
Denhan, 1990). Σύμφωνα με τους  Widen & Russell αρχικά τα παιδιά υπεργενικεύ-
ουν, χρησιμοποιώντας κυρίως τις λέξεις χαρά και λύπη για να περιγράψουν τα συναι-
σθήματα τους και σταδιακά προσθέτουν και άλλες λέξεις συναισθημάτων (όπως θυ-
μό, φόβο).  
 
Τα ευρήματα από την έρευνα (προ-πιλοτικού χαρακτήρα) που διεξήχθη προσφέρουν 
τις πρώτες ενδείξεις για την λειτουργικότητα του νέου αυτού εργαλείου- διαδραστι-
κού παραμυθιού ως προς την ικανότητα του να μετρά αναπτυξιακές αλλαγές και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πρακτική και έρευνα. 
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Το δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας ως απάντηση στο 
σχεδιασμό παρεμβατικών προγραμμάτων στο επίπεδο της τάξης. Το παράδειγμα 

του νηπιαγωγείου με στόχο την αντιμετώπιση της ετερότητας. 

Παπαδοπούλου Γεωργία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Α. 

georgia.i.papadopoulou@gmail.com 

Περίληψη 

Το δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας αποτελεί τη σύζευξη των 
θεωρητικών προσεγγίσεων και της εμπειρικής τεκμηρίωσης για την αποτελεσματική 
διδασκαλία και τη βελτίωσή της. Με το συνδυασμό των ευρημάτων της έρευνας από 
τα δυο αυτά πεδία σχεδιάστηκε ένα μοντέλο με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης σε 
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Για το επίπεδο της τάξης, ο εκπαιδευτικός είναι ο 
ενορχηστρωτής της δράσης αυτής, ο οποίος ιεραρχώντας τις ανάγκες του συγκείμε-
νου, επιλέγει τους παράγοντες που θα εστιάσει για την εφαρμογή του προγράμματος, 
ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα που συλλέγει ανατροφοδοτικά σε όλη 
την πορεία του προγράμματος, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας και 
συνεπώς της μάθησης. Το παρεμβατικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται αποτελεί ένα πα-
ράδειγμα εφαρμογής του δυναμικού μοντέλου εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 
στο νηπιαγωγείο, εστιάζοντας τη βελτίωση της μάθησης στον κοινωνικό τομέα ανά-
πτυξης και συγκεκριμένα στην αντιμετώπισης της ετερότητας. 

Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματική διδασκαλία, βελτίωση διδασκαλίας, δυναμικό μο-
ντέλο, ετερότητα, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τον τρόπο με 
τον οποίο η έρευνα για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και η έρευνα για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας μπορεί να συνδυαστεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
μάθηση, που είναι ο απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό με 
το σχεδιασμό ενός παρεμβατικού προγράμματος το οποίο έχει σχεδιαστεί από τους 
Creemers και Kyriakides (2008), το δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματι-
κότητας, το οποίο αποτελεί τη θεωρητική θεμελίωση και ταυτόχρονα την εμπειρική 
τεκμηρίωση των παρεμβατικών προγραμμάτων και είναι πλέον προτεραιότητα για 
την εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commision, 2009). Το δυνα-
μικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας μπορεί να ανταπεξέλθει στην απο-
τελεσματικότητα της διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως στο επίπεδο της 
τάξης στο οποίο επικεντρώνεται η παρούσα μελέτη. Αυτό προκύπτει διότι το σχολείο 
ως ανοιχτό κοινωνικό σύστημα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και οι παράγοντες που 
υπεισέρχονται σε αυτό το επηρεάζουν και δημιουργούν την ανάγκη συνεχούς ανα-
τροφοδότησης και προσαρμογής, ώστε αυτό να είναι ικανό να πετύχει τους σκοπούς 
του (Πασιαρδής, 2004). Το κλειδί για τη διαδικασία αυτή είναι ο εκπαιδευτικός της 
τάξης ο οποίος υιοθετώντας τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, 
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εντοπίζει τις αδυναμίες των μαθητών του και σχεδιάζει το προσαρμοσμένο στην τάξη 
του, ή ακόμα και σε ένα μαθητή, παρεμβατικό πρόγραμμα (Σαββίδης, 2015). Για την 
πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας εφαρμογής του συγκεκριμένου παρεμβατικού 
προγράμματος παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός ΔΜΕΑ σε συγκεκριμένο νηπιαγω-
γείο ενός νησιού των Δωδεκανήσων λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες 
αποτελεσματικότητας, και μέσα από διαμορφωτική αξιολόγηση επιδιώκεται η βελτί-
ωση της μάθησης στον κοινωνικό τομέα ανάπτυξης των μαθητών. 

Σχολική Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση στο Επίπεδο της Τάξης 

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό συγκείμενο, το εκπαιδευτικό σύ-
στημα επιχειρεί να επιτύχει τους σκοπούς του και να λειτουργεί ολοένα και πιο απο-
τελεσματικά. Η έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα έχει περάσει από διάφο-
ρες φάσεις αναπτύσσοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία στηριζόμενη σε κριτήρια (Κυ-
ριακίδης και Αντωνίου, 2015). Ο Creemers (1997) ορίζει την έρευνα για τη σχολική 
αποτελεσματικότητα ως το επίκεντρο της παιδαγωγικής έρευνας και  επιστήμης. Ένας 
αποτελεσματικός εκπαιδευτικός ορίζεται από την ικανότητά του να βελτιώνει τη δι-
δακτική πράξη και το περιβάλλον μάθησης των μαθητών του (Σαββίδης, 2015), ενώ η 
επίδρασή του είναι πολύ μεγαλύτερη από το σχολείο ή το εκπαιδευτικό σύστημα 
(Κυριακίδης, 2014).  

Θεωρητικές πτυχές της Έρευνας της Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας και της 
Βελτίωσης 

Η έρευνα λοιπόν για τη σχολική αποτελεσματικότητα έχει περάσει από διάφορες φά-
σεις προκειμένου να εντοπίσει την επίδραση της εκπαίδευσης στα μαθησιακά αποτε-
λέσματα. Αρχικά, η έρευνα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας προσανατολί-
στηκε στο αν η μάθηση επηρεάζεται από το σχολείο και από την αποτελεσματικότητα 
του εκπαιδευτικού, αξιολογώντας τις διαφορές μεταξύ τους και μεταξύ των σχολικών 
μονάδων (Κυριακίδης και Αντωνίου, 2015), ενώ στη δεύτερη φάση συγκεκριμένοι 
παράγοντες αποτελεσματικότητας αναγνωρίστηκαν (Edmonds, 1979) οι οποίοι ναι 
μεν δέχτηκαν κριτική αφού δεν εξηγούσαν το γιατί και το πώς οι παράγοντες επι-
δρούν στη μάθηση, κάτι που δημιούργησε την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα (Κυρια-
κίδης και Αντωνίου, 2015). Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη πολυεπίπεδων μοντέλων 
στατιστικής ανάλυσης εστιάζοντας στο επίπεδο της διδασκαλίας και της τάξης (Ted-
dlie & Reynolds, 2000), ορίζοντας τους παράγοντες που επιδρούν εκεί ως τους πιο 
σημαντικούς για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (Kyriakides et al. 2000).  

Το ολιστικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας του Creemers (1994) ανα-
γνωρίζει εδώ τη σπουδαιότητα της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού στο επίπεδο της 
τάξης για την αποτελεσματική διδασκαλία που έχει σαν κριτήριο τη μάθηση, ενώ α-
ναγνωρίζεται η αξία του μαθησιακού χρόνου, αλλά και των ανώτερων επιπέδων της 
εκπαίδευσης. Οι μεταβλητές στο μοντέλο αυτό χαρακτηρίζονται από συνέπεια, στα-
θερότητα, ομοιομορφία και ως πηγή ανατροφοδότησης μέσα από μηχανισμούς ελέγ-
χου. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό δέχθηκε κριτική διότι δεν λαμβάνει υπόψη το δυναμι-
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κό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και δημιουργήθηκε η ανάγκη 
για περαιτέρω έρευνα. Έτσι, στην τέταρτη φάση, οι ερευνητές στην προσπάθειά τους 
να συνδέσουν τη θεωρία της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας με την πράξη 
στράφηκαν στην έρευνα για τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας 
(Creemers & Kyriakides, 2006). 

Στο σημείο αυτό, η έρευνα για τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας με 
κοινή αφετηρία με την έρευνα για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα την απόδει-
ξη του ότι ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση για τη μά-
θηση και η αποτελεσματικότητά του καθορίζεται από συγκεκριμένους παράγοντες 
που μετριούνται μέσα την τάξη, προέκυψε η ανάγκη σύνδεσης των δύο ερευνητικών 
περιοχών από τις αρχές του 1990 (Wikeley & Murillo, 2005). Η ΕΒΑ απέδειξε ότι δεν 
είναι αρκετός ο προσδιορισμός μόνο των παραγόντων της αποτελεσματικότητας αλλά 
δίνει έμφαση στην ιδιαιτερότητα του συγκείμενου, και ενώ χρησιμοποιεί κυρίως με-
θόδους ποιοτικής έρευνας ως καταλληλότερες, εντούτοις δεν κατάφερε από μόνη της 
να βελτιώσει την εκπαίδευση μέσα από τα παρεμβατικά προγράμματά της (Κυριακί-
δης & Δημητρίου, 2015). Τονίζει, επίσης, τη σπουδαιότητα των συμμετοχικών μοντέ-
λων ανάπτυξης παρεμβατικών προγραμμάτων, ορίζει ως προϋπόθεση το κατάλληλο 
σχολικό κλίμα και την διαχείριση και υιοθέτηση αλλαγών που προκύπτουν από τα 
μέλη του ίδιου οργανισμού και εντοπίζει τις ανάγκες του οργανισμού μέσα από συνε-
χείς ποιοτικές μετρήσεις. Η ΕΒΑ συμπληρώνει την ΕΕΑ υποστηρίζοντας πως είναι 
σημαντικός ο τρόπος διαχείρισης της αλλαγής, αλλά η επιτυχία του εξαρτάται από τη 
διατήρησή του στο μέλλον και μόνο τότε προκύπτει βελτίωση και στη μάθηση (Κυ-
ριακίδης & Δημητρίου, 2015). Έτσι, λοιπόν, οι θεωρίες της ΕΕΑ προσφέρουν στην 
ΕΒΑ πλούσιες γνώσεις και η ΕΒΑ με τη σειρά της, σημαντικά εργαλεία για στην 
ΕΕΑ. Άλλωστε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί προτεραιότητα η σύνδεση 
της θεωρίας (ΕΕΑ) και της πράξης (ΕΒΑ) των παρεμβατικών προγραμμάτων (Euro-
pean Commission, 2009).  

Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας 

Μέσα από τη σύζευξη λοιπόν  των δύο ερευνητικών πεδίων προέκυψε η δημιουργία 
μιας δυναμικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και βελτίωσης 
και έτσι αναπτύχθηκε και εγκυροποιήθηκε το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Α-
ποτελεσματικότητας (Creemers & Kyriakides, 2008). Έτσι, το ΔΜΕΑ ως το πιο σύγ-
χρονο προϊόν της έρευνας, ξεπερνά τα προβλήματα των έως τώρα προσεγγίσεων και 
αναφέρεται σε παράγοντες αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα, υιοθετώντας πέ-
ντε διαστάσεις μέτρησής τους.  

Έτσι, η συχνότητα, ο βαθμός δηλαδή στον οποίο μια δραστηριότητα στην τάξη σχετί-
ζεται με έναν παράγοντα, η εστίαση, το πόσο συγκεκριμένη είναι μια δραστηριότητα 
σε συνδυασμό με το σκοπό της, το στάδιο που δηλώνει τη διάρκεια της εμφάνισης 
ενός παράγοντα, η ποιότητα δηλαδή οι ιδιότητες ενός συγκεκριμένου παράγοντα, και 
η διαφοροποίηση ορίζοντας τον κάθε οργανισμό ως διαφορετικό αλλά και λαμβάνο-
ντας υπόψη την έρευνα για τη διαφοροποιημένη αποτελεσματικότητα (Cambell, Kyr-

2140

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



iakides, Muijs & Robinson, 2004), μετρούν τον κάθε παράγοντα αποτελεσματικότη-
τας τόσο στα ποσοτικά όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του (Creemers & Kyri-
akides, 2008). Αυτό γίνεται μέσα από  συγκέντρωση δεδομένων για την ιεράρχηση 
των αναγκών της τάξης, έτσι ώστε να οργανωθούν συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό 
τη βελτίωση των παραγόντων αποτελεσματικότητας.  

Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος 
στο επίπεδο της τάξης σε ένα συγκεκριμένο νηπιαγωγείο που αποτελεί το συγκείμενο 
της παρούσας εργασίας. Οι παράγοντες αποτελεσματικότητας που στηρίχθηκε ο σχε-
διασμός του παρεμβατικού προγράμματος μέσα από το δυναμικό μοντέλο εκπαιδευ-
τικής αποτελεσματικότητας είναι ο προσανατολισμός, η κατανόηση δηλαδή του λό-
γου που οργανώνεται κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη, η χρησιμότητα 
των νέων γνώσεων και η αφομοίωσή τους. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
γνωρίζουν και να κατανοούν τους λόγους που διδάσκονται κάθε αντικείμενο. Η υπο-
βολή ερωτήσεων είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας αποτελεσματικότητας. 
Έτσι ο εκπαιδευτικός μέσα από ερωτήσεις προς τους μαθητές ανακαλεί γνώσεις ή και 
τις επεξηγεί. Ταυτόχρονα διατυπώνονται με σαφήνεια, προσφέρουν το χρόνο που 
χρειάζεται σε κάθε μαθητή για να απαντήσει και φυσικά αποτελούν ένα μέσο ανα-
τροφοδότησης. Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή 
των γνώσεων που έχουν διδαχθεί οι μαθητές είναι ο τρίτος παράγοντας που λαμβάνε-
ται υπόψη στο σχεδιασμό που παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο και αποσκοπεί 
στην εμπέδωση της αποκτηθείσας γνώσης και ορθή κατανομή αυτής. Ωστόσο, υπάρ-
χουν και άλλοι παράγοντες που εστιάζει το ΔΜΕΑ, όπως η δόμηση του μαθήματος, η 
ενεργοποίηση στρατηγικών λύσης προβλημάτων, ο ρόλος του εκπαιδευτικού για το 
μαθησιακό κλίμα και η διαχείριση του διδακτικού χρόνου (Κυριακίδης, 2014), οι ο-
ποίοι επιλέγονται ανάλογα ιεραρχώντας κάθε φορά τις ανάγκες του συγκείμενου. 

Σχεδιασμός Παρεμβατικού Προγράμματος κατά το ΔΜΕΑ στο Επίπεδο της Τά-
ξης Νηπιαγωγείου 

Το δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας είναι το μόνο που μπορεί 
να ανταπεξέλθει στην πολυδύναμη διαδικασία της εκπαίδευσης αφού είναι πολυεπί-
πεδο, βασίζεται στο ότι η σχέση των παραγόντων της αποτελεσματικότητας με την 
αποτελεσματικότητα δεν είναι γραμμική, εστιάζει σε συγκεκριμένες διαστάσεις μέ-
τρησης της αποτελεσματικότητας και προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ των παραγό-
ντων και προσαρμόζεται σε κάθε συγκείμενο ανάλογα με τις ανάγκες του (Κυριακί-
δης & Δημητρίου, 2015). Έτσι, κρίθηκε απαραίτητος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
του στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο των Δωδεκανήσων από την υπεύθυνη νηπιαγωγό 
του τμήματος. Το συγκεκριμένο τμήμα του νηπιαγωγείου, που ορίζεται ως το συγκεί-
μενο της εργασίας, αποτελείται από 24 μαθητές 4 έως 6 ετών. Το νησί, λόγω της γεω-
γραφικής του θέσης αποτελεί προορισμό για πολλούς πρόσφυγες σχεδόν καθημερινά 
κάτι που αποτελεί πρόκληση για τη στάση των μαθητών απέναντι στην ετερότητα. Η 
καθημερινότητα των νηπίων στο νησί έχει αλλάξει διότι έρχονται αντιμέτωποι με τον 
«Άλλο» συνεχώς και το κοινωνικό τους περιβάλλον, η πλειονότητα των οικογενειών 
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δε συμβάλλει στη θετική αντιμετώπιση της ετερότητας (Παπαδοπούλου, 2015). Έτσι, 
μετά από συγκεκριμένα περιστατικά που παρατήρησε σε ανύποπτο χρόνο η νηπιαγω-
γός, αποφασίζει σε συνεννόηση με την προϊσταμένη της σχολικής μονάδας να σχε-
διάσουν ένα παρεμβατικό πρόγραμμα βασισμένο στο δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτι-
κής αποτελεσματικότητας.  

Στόχος του Προγράμματος και Παράγοντες Αποτελεσματικότητας 

Ο σκοπός του προγράμματος αφορά τον κοινωνικό τομέα ανάπτυξης και είναι ο σε-
βασμός στην ετερότητα. Συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης 
και ενσυναίσθησης για τον «Άλλο». Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές αναμένεται 
να αποδομήσουν ρατσιστικές συμπεριφορές και στερεοτυπικούς τρόπους σκέψης, να 
γνωρίσουν τον «Άλλο», να κατανοήσουν τη θέση του «Άλλου» μέσα στην υπάρχου-
σα κοινωνικοπολιτισμική κατάσταση στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής. Οι 
παράγοντες αποτελεσματικότητας του προγράμματος για τους οποίους εξετάζονται 
συγκεκριμένες πτυχές είναι ο προσανατολισμός, η υποβολή ερωτήσεων και οι δρα-
στηριότητες που αποσκοπούν στην εμπέδωση και το πρόγραμμα και έχει διάρκεια 
πέντε μήνες. 

Το Παρεμβατικό Πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο 

Αρχικά, πριν την έναρξη του προγράμματος και την επιλογή των παραγόντων αποτε-
λεσματικότητας, αξιολογήθηκε η παρούσα κατάσταση. Η αξιολόγηση του προγράμ-
ματος είναι διαμορφωτική και λαμβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια με σκοπό τη συνεχή 
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού για την πορεία της μάθησης. Να σημειωθεί ότι 
λόγω της ηλικίας των παιδιών χρησιμοποιείται σε όλες τις δραστηριότητες πλούσιο 
εποπτικό υλικό. Έτσι, δόθηκαν στα νήπια εικόνες των προσφύγων στο νησί, και όχι 
μόνο, και τους ζητήθηκε να εκφράσουν τι νιώθουν. Οι απόψεις ήταν ποικίλες, άλλες 
θετικές, άλλες αρνητικές με φόβο προς τον Άλλο ενώ άλλες απλά προσποιούμενες το 
θετικό συναίσθημα. Η ποιοτική και ποσοτική μέτρηση των δεδομένων έγινε με κατα-
γραφή με σκοπό να μπορεί η νηπιαγωγός να συγκρίνει τα αποτελέσματα στην πορεία. 

Ο παράγοντας του προσανατολισμού αφορά τις δραστηριότητες που έχουν ως στόχο 
να βοηθήσουν τα νήπια να κατανοήσουν για ποιο λόγο μαθαίνουν κάτι, γιατί η γνώση 
αυτή είναι αναγκαία γι αυτούς και που θα τους χρησιμεύσει. Αυτό με βάση το διαθε-
ματικό ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο, βοηθάει το μαθητή να απο-
κτήσει εσωτερικά κίνητρα, διότι μόνο τότε η διδασκαλία είναι αποτελεσματική 
(ΔΕΠΠΣ, 2003). Οι διαστάσεις που μετρήθηκαν σε αυτό τον παράγοντα είναι η εστί-
αση και το στάδιο. Συγκεκριμένα, οργανώθηκαν δραστηριότητες αρχικά για να γνω-
ρίσουν τα παιδιά την έννοια του πρόσφυγα, να μάθουν την καταγωγή του, να δουν 
εικόνες με το σπίτι του, πριν και μετά ώστε να κατανοήσουν, όσο μπορούν για την 
ηλικία τους, την ανάγκη του ανθρώπου να βρει διέξοδο. Έπειτα, οργανώθηκαν δρα-
στηριότητες που σχετιζόταν με τα δικαιώματα των παιδιών. Ο σκοπός ήταν να ανα-
γνωριστούν τα κοινά δικαιώματα όλων των ανθρώπων και η αδυναμία πρόσβασης 
κάποιων σε αυτά βάζοντας τον εαυτό τους στη θέση των προσφύγων. Οργανώθηκαν 
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παιχνίδια ρόλων και δραματοποίησης έτσι ώστε τα νήπια να βιώσουν το συναίσθημα 
του ξεριζωμού, διότι μόνο εάν μπαίνουν στη θέση του Άλλου μπορούν να κατανοή-
σουν το λόγο που εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οι δραστηριότητες αυτές 
ως προς τη διάρκεια είναι τρεις οργανωμένες την εβδομάδα, των 30 λεπτών, ενώ πα-
ράλληλα δημιουργήθηκε η «γωνιά του κόσμου» στην τάξη σχετική με το θέμα όπου 
συλλέγεται το υλικό από κάθε δράση και τα παιδιά είχαν πρόσβαση σε όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας όπου λαμβάνουν χώρα οι ελεύθερες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα 
η νηπιαγωγός συλλέγει δεδομένα με τα εργαλεία μέτρησης, ώστε να επεμβαίνει και 
να βελτιώνει τις δραστηριότητες που οργανώνονται. Οι δραστηριότητες που σχεδιά-
ζονται καθημερινά προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, μέσα από ένα συ-
νεργατικό κλίμα μάθησης και δομούνται οι νέες γνώσεις στις ήδη υπάρχουσες 
(ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Η υποβολή ερωτήσεων είναι ο δεύτερος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη για την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος και για τη μέτρησή του υιοθετούνται οι δια-
στάσεις του σταδίου και της διαφοροποίησης. Η νηπιαγωγός σε κάθε οργανωμένη 
δραστηριότητα, ωθεί μέσα από ερωτήσεις τα νήπια να ανακαλύψουν τη νέα γνώση, 
να προβληματιστούν και να συσχετίσουν τις νέες πληροφορίες με τις παλιές. Τα πρώ-
τα 15 λεπτά της καθημερινή διδασκαλίας γίνονται στην «παρεούλα» του νηπιαγωγεί-
ου όπου εκεί μετά τις δραστηριότητες ρουτίνας, τα νήπια μέσα από ερωτήσεις θα α-
νακαλέσουν τις γνώσεις που απέκτησαν την προηγούμενη μέρα και θα κληθούν να 
αναπτύξουν τυχόν νέες πληροφορίες που προέκυψαν. Οι ερωτήσεις διατυπώνονται με 
σαφήνεια έτσι ώστε να είναι κατανοητές από τα παιδιά αλλά και να εξυπηρετήσουν 
τους συγκεκριμένους στόχους της κάθε δραστηριότητας. Στο τέλος της μέρας όπου τα 
νήπια συγκεντρώνονται στην «παρεούλα» γίνονται πάλι ερωτήσεις εμπέδωσης για τις 
γνώσεις της ημέρας λειτουργώντας έτσι διαμορφωτικά στην εξέλιξη του προγράμμα-
τος. Οι ερωτήσεις της νηπιαγωγού είναι πολύ σημαντικό να γίνονται και σε ανύποπτο 
χρόνο, καθώς σε μια έρευνα δράσης πολλές φορές το υποκείμενο είναι υποψιασμένο 
για την απάντηση που πρέπει να δώσει σε μια προγραμματισμένη δραστηριότητα, και 
έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα του προγράμματος (Creswell, 2011). Η διάσταση της 
διαφοροποίησης που υιοθετείται σε αυτόν τον παράγοντα αφορά την εξατομικευμένη 
διδασκαλία και το σεβασμό στον προσωπικό χρόνο μάθησης του κάθε νηπίου, αλλά 
και του κοινωνικοπολιτισμικού του υπόβαθρου. Στις ελεύθερες δραστηριότητες, για 
παράδειγμα, η νηπιαγωγός σε ανύποπτο χρόνο μπορεί να ασχοληθεί με συγκεκριμένα 
νήπια που εντοπίζει την έλλειψη ενσυναίσθησης και μέσα από ερωτήσεις να προσπα-
θήσει να βάλει το παιδί στη θέση του «Άλλου» καταγράφοντας κάθε φορά της απα-
ντήσεις του. 

Ο τρίτος παράγοντας αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της τάξης για το συγκεκριμέ-
νο συγκείμενο, κρίθηκε και αυτός ανάλογα με τις ανάγκες του και αφορά οργανωμέ-
νες δραστηριότητες με σκοπό την εμπέδωση και εφαρμογή των γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί. Τα νήπια χρειάζονται συχνά δραστηριότητες εμπέδωσης, για παράδειγμα, 
μετά από μία επίσκεψη στο κέντρο προσφύγων του νησιού, τα νήπια καλούνται να 
καταγράψουν τις ανάγκες των προσφύγων ώστε σε άλλη χρονική στιγμή να προσφέ-
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ρουν τη βοήθεια που χρειάζονται. Επίσης, καλούνται να βρουν στο χάρτη τις χώρες 
των προσφύγων και να θυμηθούν χαρακτηριστικά της κουλτούρας τους που έχουν 
ήδη διδαχθεί. Πολύ αποδοτική δραστηριότητα εμπέδωσης για το νηπιαγωγείο είναι η 
δραματοποίηση, όπου μπορούν να υποδυθούν μια μέρα της καθημερινότητας του 
«Άλλου» που θα επιλέξουν προβάλλοντας στοιχεία της κουλτούρας. Μία ακόμη ευ-
καιρία εμπέδωσης είναι ο οργάνωση μιας μεγάλης παρουσίασης με όλο το υλικό που 
έχουν συλλέξει τα νήπια. Μέσα από αυτό καλούνται να ταξινομήσουν τα στοιχεία 
που έχουν, είτε είναι γραπτές πληροφορίες, είτε εικόνες ή βίντεο, και να παρουσιά-
σουν στους γονείς τα αποτελέσματα της ενασχόλησής τους με το ζήτημα της προσφυ-
γιάς. Πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα εμπέδωσης που ο εκπαιδευτικός υποστηρι-
κτικά οργανώνει με βάση αυτό τον παράγοντα αποτελεσματικότητας, είναι η συγγρα-
φή βιβλίου, κυρίως με εικονογράφηση, όπου εκεί τα νήπια εξιστορούν την ιστορία 
ενός μικρού ήρωα που έχει ταξιδέψει ως το νησί. Τέλος, με βάση τη διάσταση της 
ποιότητας, οι μαθητές παροτρύνονται να επικοινωνήσουν γραπτώς με κάποιο προ-
σφυγόπουλο (ακόμα και αν αυτό σημαίνει να το επινοήσει η νηπιαγωγός), ώστε να 
νιώσουν ότι γίνονται φίλοι και να παίρνουν άμεσα πληροφορίες για την καθημερινό-
τητά του. Με αυτό τον τρόπο η διάσταση της ποιότητας μετρά το πόσο αποτελεσμα-
τική είναι η εμπέδωση των γνώσεων διότι σε όλο το φάσμα εξασφαλίζεται το αμείωτο 
ενδιαφέρον των παιδιών, το συμμετοχικό στιλ στη λήψη αποφάσεων, η συμμετοχή 
των γονέων, η προσέγγιση της γνώσης μέσω σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και 
φυσικά έχει ως προϋπόθεση την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (Κυριακίδης 
& Δημητρίου, 2015). Η διάσταση της ποιότητας μετρά ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
διδασκαλίας όπως ο βαθμός εμπλοκής τους σε μια δραστηριότητα. Η πτυχή της συ-
χνότητας που αφορά το πόσο συχνά θα οργανώνονται δραστηριότητες εμπέδωσης, 
εξασφαλίζει επίσης το βαθμό αποτελεσματικότητας μιας και είναι πολύ σημαντικό 
κάτι τέτοιο να γίνεται σε καθημερινή σχεδόν βάση και μέσα από τις ελεύθερες δρα-
στηριότητες του νηπιαγωγείου σε ανύποπτο χρόνο, όπως τη στιγμή που μια ομάδα 
μαθητών θα βρίσκεται στη γωνιά με το σχετικό υλικό.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλο το φάσμα του παρεμβατικού προ-
γράμματος, η νηπιαγωγός συλλέγει ποιοτικά αλλά και ποσοτικά δεδομένα μέσα από 
τις μετρήσεις των παραγόντων, λειτουργώντας έτσι διαμορφωτικά με σκοπό τη συνε-
χή βελτίωση της διδασκαλίας και φυσικά της αποτελεσματικότητας της μάθησης. Ε-
πίσης, είναι πολύ σημαντικό οι δραστηριότητες να είναι προσαρμοσμένες τόσο στις 
ανάγκες των παιδιών όσο και στα ενδιαφέροντά τους ώστε να παραμένει αμείωτο το 
ενδιαφέρον τους (ΔΕΠΠΣ, 2003). Σε όλη τη διαδικασία που παρουσιάστηκε, το 
ΔΜΕΑ αποδεικνύει την ικανότητα του να αντεπεξέρχεται στην πολυδύναμη διαδικα-
σία της μάθησης καθώς οι παράγοντες στις καθημερινές δραστηριότητες εμπλέκονται 
πολύ συχνά μεταξύ τους με σκοπό μια ολοκληρωμένη στρατηγική βελτίωσης 
(Mintzberg, 1979). 
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Συμπεράσματα 

Ολοένα και μεγαλύτερη είναι η ανάγκη στην κοινωνία μας το σχολείο να προσαρμό-
ζεται αποτελεσματικά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Έτσι, μετά από την 
έρευνα για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και την έρευνα για τη βελτίωση 
της, οι Creemers και Kyriakides (2008) κατάφεραν να εγκυροποιήσουν το δυναμικό 
μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας ώστε τα παρεμβατικά προγράμματα 
μάθησης που σχεδιάζονται να έχουν πλέον τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώνοντας 
ουσιαστικά τη θεωρία και την πράξη για την αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση. 
Έτσι, προκειμένου να βελτιωθεί αποτελεσματικά η διδασκαλία και η μάθηση στο επί-
πεδο της τάξης, είναι βασική προϋπόθεση ο εντοπισμός των αναγκών για κάθε συ-
γκείμενο χωριστά. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός έχει το ρόλο αυτό και μέσα από 
την αξιολόγηση εντοπίζει τους παράγοντες που πρέπει να εστιάσει, ανατροφοδοτώ-
ντας συνεχώς τη διδασκαλία του μέσα από τη μέτρηση συγκεκριμένων διαστάσεων. 
Οι παράγοντες που επιλέγονται από το σύνολο που ορίζουν οι Creemers και Kyriaki-
des (2008) στο παρεμβατικό πρόγραμμα του συγκείμενου της παρούσας μελέτης είναι 
τρεις διότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι παρά-
γοντες που η νηπιαγωγός έκρινε ότι απαντούν στις ανάγκες των μαθητών της. Η δρά-
ση αυτή στο συγκεκριμένο παρεμβατικό σχεδιασμό προϋποθέτει τη συνεργασία με 
τον ηγέτη της σχολικής μονάδας διότι πλήθος δραστηριοτήτων απαιτούν την έγκρισή 
του, ενώ παράλληλα από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί το 
κατάλληλο σχολικό κλίμα ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να υιοθετήσουν αποτελε-
σματικά την αλλαγή αυτή. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τόσο για το σχε-
διασμό όσο και για την εφαρμογή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει αναπτύξει συγκε-
κριμένες δεξιότητες, καθώς ο τομέας της ανάπτυξης που εστιάζει είναι ο κοινωνικός 
και συνεπώς η μέτρηση των ποιοτικών δεδομένων που συγκεντρώνει και η χρήση 
τους για ανατροφοδότηση είναι περισσότερο περίπλοκη. Εκτός όμως από αυτό, σε 
προγράμματα με στόχους όπως το συγκεκριμένο που αφορούν τη διαπολιτισμική α-
γωγή δεν αρκούν ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει πιστά ένα παρεμβατικό πρόγραμμα 
όσο καλά και αν το έχει σχεδιάσει και αν το έχει προσαρμόσει στο συγκείμενο του, 
διότι θα πρέπει ο ίδιος του πρώτα να έχει αποδομήσει κάθε στερεοτυπική σκέψη και 
να έχει εμπεδώσει την έννοια του σεβασμού για τον Άλλο, ώστε να είναι ικανός να τη 
μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές του. 
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Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γεωγραφία Ε' - Στ' Δημοτικού» υπό το πρίσμα των 
θεωριών μάθησης 

 
Πιτσιάβας Δημήτριος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε 70, M.A Εκπαιδευτική Ηγεσία 
dpitsiavas@hotmail.com 

Περίληψη 

H παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην ανάδειξη της χρήσης του λογισμικού των Ε' 
και Στ' τάξεων του Δημοτικού Σχολείου για το μάθημα της Γεωγραφίας σύμφωνα με 
τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των θεωριών μάθησης του Συμπεριφορι-
σμού, του Εποικοδομισμού και του Κοινωνικοπολιτισμικού μοντέλου. Μπορεί το συ-
γκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό να οργανώνεται γύρω από τις αρχές της συμπερι-
φοριστικής θεωρίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση, ωστόσο, θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε πως διαθέτει ορισμένα βασικά στοιχεία και των υπολοίπων θεωριών, τα 
οποία επιχειρούνται να παρουσιαστούν μέσω συγκριμένων δραστηριοτήτων που ε-
μπίπτουν σε κάθε κατηγορία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, Γεωγραφία Ε'-Στ' Δημοτικού, θεωρίες μά-
θησης 

Εισαγωγή 

Η εξέλιξη των ΤΠΕ έχει ανοίξει νέους και πολυδαίδαλους διόδους, καθώς έχει διεισ-
δύσει σε όλες, σχεδόν, τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Αποτελούν ισχυρά εργα-
λεία, τα οποία μπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητές μας προκειμένου να σκε-
φτούμε, να επικοινωνήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας λογικά και δη-
μιουργικά (Imison & Taylor, 2001). Αναμφισβήτητα, δε θα μπορούσαν να αφήσουν 
ανεπηρέαστο και το χώρο της εκπαίδευσης με την εισαγωγή των Η/Υ, των εκπαιδευ-
τικών λογισμικών, αλλά και της Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία, προκειμένου 
να συντελέσουν στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με τον όρο 
εκπαιδευτικό λογισμικό εννοούμε «τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την υπο-
λογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης» (Κόμης, 2004:73) και με τη 
χρήση του επιδιώκεται η δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος πλούσιου σε ερε-
θίσματα που θα προκαλεί το μαθητή να διερευνά και να ανακαλύπτει αποτελεσματικά 
τη  νέα γνώση (Stanisavljević-Petrović, Stanković & Jevtić, 2015). Ταυτόχρονα, η 
εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να είναι περισσότερο διαθεματική, πιο εμπλουτισμέ-
νη και να λαμβάνει χαρακτήρα αλληλεπίδρασης (Coomans & Lacerda, 2015), με τον 
εκπαιδευτικό να αναδεικνύεται σε καθοδηγητή, που αδιάκοπα θα εμψυχώνει και θα 
συμβουλεύει τους μαθητές του, ασκώντας εποικοδομητική κριτική όποτε απαιτείται. 
Σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του Συμπεριφορισμού, του Εποικοδομι-
σμού και των Κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης, η αξιοποίηση ενός εκπαι-
δευτικού λογισμικού συμβάλλει στη μάθηση των περισσότερων γνωστικών αντικει-
μένων με καταλυτικό τρόπο. Μέσω της παρούσας εισήγησης επιχειρείται η ανάδειξη 
της χρήσης του λογισμικού «Γεωγραφία Ε' - Στ' Δημοτικού» στη διδασκαλία του συ-
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γκεκριμένου μαθήματος, καθώς αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, εξαιτίας 
ακριβώς της δυνατότητας που παρέχει στην ιδιαίτερη παρουσίαση των διδασκόμενων 
πληροφοριών. 

Λίγα λόγια για το λογισμικό 

Το λογισμικό «Γεωγραφία Ε' - Στ' Δημοτικού» ανήκει στην κατηγορία των Φυσικών 
Επιστημών, διατίθεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αναπαραχθεί ελεύθερα από τη σε-
λίδα του Φωτόδεντρου (http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/266?locale=el). Θε-
ωρείται υποστηρικτικό υλικό της ύλης της Ε' και Στ' Δημοτικού και μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως εποπτικό μέσο ή ως πηγή άντλησης πληροφοριών για σχέδια εργασίας, 
ενώ εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε. Σύμφωνα με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η συγκεκριμένη εφαρμογή κατηγοριοποιείται στα λογισμικά 
αναφοράς, προσομοίωσης και πολυμέσων, ενώ τρέχει σε περιβάλλον φυλλομετρητή 
ιστού, καλύπτοντας ενότητες του μαθήματος της Γεωγραφίας της Ελλάδας για την Ε' 
και Στ' τάξη (Μολοχά & Σπανού, 2014). Αξίζει να σημειωθεί πως έχει δημιουργηθεί 
οδηγός χρήσης του λογισμικού που διατίθεται στο διαδίκτυο προς διευκόλυνση των 
εκπαιδευτικών. 

Αξιολόγηση του λογισμικού υπό το πρίσμα του Συμπεριφορισμού 

Το λογισμικό αυτό έχει οργανωθεί γύρω από τις βασικές αρχές της θεωρίας του συ-
μπεριφορισμού για τη διδασκαλία και τη μάθηση, σύμφωνα με την οποία ο υπολογι-
στής εκλαμβάνεται ως δάσκαλος ο οποίος μεταδίδει γνώσεις και αξιολογεί τη μετά-
δοση αυτή (ΙΤΥ, 2010). Ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών καθοδήγησης ή δι-
δασκαλίας, μια που στοχεύει περισσότερο στην παροχή άσκησης για να αναπτυχθούν 
και να βελτιωθούν γνώσεις και δεξιότητες καθώς και στον έλεγχό τους, ενώ ακόμη 
χαρακτηρίζεται από την προσπάθειά του για εξατομίκευση της μάθησης από τη στιγ-
μή που ο κάθε μαθητής ακολουθεί τη δική του μαθησιακή πορεία (ΙΤΥ, 2010). Ένα 
βασικό χαρακτηριστικό των συμπεριφοριστικών λογισμικών αποτελεί η παιγνιώδης 
μορφή των δραστηριοτήτων τους (Dicheva, Dichev, Agre & Angelova, 2015) η οποία 
διαφαίνεται σε όλες σχεδόν τις ενότητες του λογισμικού, αφού το παιχνίδι θεωρείται 
μία προσαρμοσμένη συμπεριφορά που βοηθά την εξέλιξη της σκέψης των παιδιών, 
αλλά και μία ευκαιρία με την οποία οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν νέες ιδέες 
και να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Το λογισμικό, ακολουθώντας τις αρχές του συ-
μπεριφορισμού, κινητοποιεί τους μαθητές μέσα σε ένα ευχάριστο παιγνιώδες περι-
βάλλον, στοχεύοντας να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι μαθησιακοί στόχοι. 

Πιο συγκεκριμένα, μία από τις ενότητες του λογισμικού που έχει παιγνιώδη μορφή 
και ενθαρρύνει την άμιλλα, συναγωνίζοντας ο μαθητής τον ίδιο του τον εαυτό, τους 
συμμαθητές του, αλλά και τον ίδιο τον υπολογιστή, είναι η «Κρουαζιέρα στις ελληνι-
κές ακτές», η οποία στοχεύει στην εκμάθηση των κυριότερων νησιωτικών συμπλεγ-
μάτων και νησιών της χώρας μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μίας συναρπαστικής και 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας για τους μαθητές περιήγησης στα κυριότερα ελληνικά νη-
σιά, όπου έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν σημαντικά γνωστικά στοιχεία από τους 
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ήρωες, οι οποίοι είναι άνθρωποι της καθημερινής ζωής, ενώ μέσω της χρήσης των 
πολυμέσων αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών, κάνοντας την αλληλεπίδραση πο-
λύ πιο ελκυστική. Ταυτόχρονα, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη της ιστορίας 
αποτελεί η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες-ασκήσεις που βασίζονται στις γνώσεις 
που ήδη τους έχουν προσφερθεί, δραστηριότητες που κινούν το ενδιαφέρον τους να 
συνεχίσουν αφού έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μαθητής 
επιβραβεύεται για τη σωστή του επιλογή και μπορεί να συνεχίσει την κρουαζιέρα 
του, ενώ εάν κάνει κάποια λάθος επιλογή τότε ενθαρρύνεται να προσπαθήσει ξανά, 
αφού ξαναμελετήσει το χάρτη και τη συμβουλή που έχει στην οθόνη του εκείνη τη 
στιγμή, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το συμπεριφορισμό. Μάλιστα, ολοκληρώνοντας 
την κάθε δραστηριότητα ο μαθητής μπορεί να απαντήσει, όσες φορές θέλει, σε συ-
γκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
κατάκτηση της νέας γνώσης, με το μαθητή να συνδυάζει το παιχνίδι με τη μάθηση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ως επιβράβευση στο τέλος της δραστηριότητας δίνεται η δυ-
νατότητα να εκτυπωθεί το βραβείο της δραστηριότητας για κάθε μαθητή - παίκτη. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το συμπεριφοριστικό μοντέλο, το λογισμικό πρέπει να 
φροντίζει για την παροχή κινήτρων στο μαθητή μέσω της παροχής επιπέδων δυσκο-
λίας, καθώς και της εύκολης μετάβασης σε διαφορετικό επίπεδο και δραστηριότητες 
(Νταραντούμης, 2016). Η φιλοσοφία αυτή ακολουθείται σε όλο το εκπαιδευτικό λο-
γισμικό, ενώ οι καθοδηγούμενες από το πρόγραμμα εργασίες-εξερευνήσεις επιτρέ-
πουν επίσης την αυτόνομη χρήση του από τους μαθητές χωρίς την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού. Ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα, να προ-
χωρά όπως ο ίδιος επιθυμεί, ακόμη και να επαναλαμβάνει τις δραστηριότητες που 
νιώθει πως δεν είναι σίγουρος γι' αυτές μέχρι να βεβαιωθεί πως έχει κατακτήσει την 
απαιτούμενη γνώση. Πιο συγκεκριμένα, στη θεματική ενότητα «Μαθαίνω τους χάρ-
τες», η οποία στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με τους χάρτες, στη συνειδητοποί-
ηση της χρησιμότητάς τους, καθώς και στη συμβολή τους στη ζωή των ανθρώπων, 
εμπεριέχονται διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας από αρκετά εύκολες ερωτήσεις έως 
πιο σύνθετες. Φυσικά, ο μαθητής δέχεται πλούσια ερεθίσματα μέσω των ηχητικών 
αποσπασμάτων του ευχάριστου περιβάλλοντος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, 
τα οποία τον ωθούν στη συνέχισή της και ταυτόχρονα στην κατάκτηση της γνώσης. 
Ακολουθώντας τις δραστηριότητες πρακτικής κι εξάσκησης, ο μαθητής έχει τη δυνα-
τότητα να συνδέσει τη θεωρία που προηγουμένως άκουσε ή/ και διάβασε από την ι-
στορία που συνοδεύει τη δραστηριότητα με την υποστήριξη του λογισμικού, προκει-
μένου να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις θεματικές ενότητες.  

Αξιολόγηση του λογισμικού υπό το πρίσμα του Εποικοδομισμού 

Το εποικοδομιστικό μοντέλο υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη του τις πρότερες γνώσεις και ιδέες-αναπαραστάσεις των μαθητών 
(Solomonidou, 2009). Όμως, αρκετά συχνά οι πρότερες αυτές γνώσεις δεν τροποποι-
ούνται εύκολα, αλλά συνιστούν σημαντικά γνωστικά εμπόδια στην οικοδόμηση νέων 
γνώσεων. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για το λογισμικό, μέσα από τις διαδικασίες και 
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τις δυνατότητες που προσφέρει, να ωθεί το μαθητή να ξεπερνά αυτά τα γνωστικά ε-
μπόδια και να πετυχαίνει την εννοιολογική αλλαγή. Η εννοιολογική αλλαγή μπορεί 
να προκύψει μέσα από διαδικασίες κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης (Νταραντούμης, 
2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις δραστηριότητες του εν λόγω εκπαι-
δευτικού λογισμικού είναι κατάλληλες για την ικανοποίηση των εποικοδομιστικών 
θεωρήσεων για τη γνώση και τη μάθηση. Ειδικότερα, μία έννοια που διαπραγματεύο-
νται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, και είναι δύσκολο να κατανοηθεί, είναι αυ-
τή της λιθόσφαιρας, για την οποία αρκετοί μαθητές έχουν διαμορφώσει λανθασμένες 
αντιλήψεις (Κλωνάρη, 2008). Μάλιστα, σκοπός της θεματικής ενότητας «Το ανάγλυ-
φο της γης» είναι να διαπιστώσουν οι μαθητές πως αυτό αλλάζει συνεχώς. Αρκετοί 
μαθητές πιστεύουν πως το ανάγλυφο παραμένει σταθερό και οι λιθοσφαιρικές πλάκες 
δεν μετακινούνται σε καμία κατεύθυνση, σε αντίθεση με την επιστημονική γνώση ότι 
η Λιθόσφαιρα είναι χωρισμένη σε τεράστιες λιθοσφαιρικές πλάκες που έχουν τη δυ-
νατότητα να κινούνται διαρκώς προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό ένα λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει την οικοδόμη-
ση της γνώσης, αναπαριστώντας τις πρότερες ιδέες, την κατανόηση και τις παραστά-
σεις των μαθητών, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμε-
σα στις άτυπες και τις τυπικές γνώσεις τους, ενώ παράλληλα, οφείλουν να επιτρέπουν 
διερευνήσεις, ακόμη και να υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω πράξης, προσομοιώνο-
ντας πραγματικές καταστάσεις (Νταραντούμης, 2016). Η συγκεκριμένη δραστηριότη-
τα που προαναφέρθηκε βασίζεται στο Α.Π.Σ και προσφέρει γνώσεις με διαθεματικό 
τρόπο, συνδέοντας τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών με τις παρεχόμε-
νες γνώσεις, αλλά και τις γνώσεις που παρέχονται στο μαθητή από τα άλλα μαθήματα 
της τάξης του με το μάθημα της Γεωγραφίας. Μάλιστα, για να καταφέρει να ανατρέ-
ψει τις πρότερες λανθασμένες γνώσεις των μαθητών και να οικοδομήσει νέες γνώ-
σεις, αντιλήψεις και στάσεις και να πετύχει την προσδοκώμενη εννοιολογική αλλαγή 
αξιοποιεί οπτικοακουστικό υλικό (κινούμενες εικόνες και ήχους) που επεξηγούν την 
πραγματική κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Το πολυμεσικό περιβάλλον των 
δραστηριοτήτων κάνει ευκολότερη την κατανόηση πληροφοριών που αφορούν πολύ-
πλοκα αντικείμενα. Επιπλέον, οι υπερμεσικές τους δυνατότητες προσφέρουν περισ-
σότερο έλεγχο μάθησης στους μαθητές, αφού από μόνοι τους ανακαλύπτουν παρά 
παρατηρούν και απομνημονεύουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρή-
σουν τη δραστηριότητα όσες φορές επιθυμούν και να απαντήσουν στις δραστηριότη-
τες, είτε λαμβάνοντας ανατροφοδότηση και επιπλέον πληροφορίες για την κατεύθυν-
ση των πλακών για κάθε τους σωστή επιλογή είτε ενθαρρύνονται να ξαναπροσπαθή-
σουν σε περίπτωση λάθους, μέχρι να εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να επιτευχθεί η 
επιθυμητή εννοιολογική αλλαγή. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία απόπειρα δη-
μιουργίας περιβάλλοντος προσομοίωσης, προκειμένου το παιδί να διδάσκεται μέσω 
της συμμετοχής του στο περιβάλλον αυτό, υπό την έννοια της αξιοποίησης του υπο-
λογιστή όχι ως δασκάλου, αλλά ως περιβάλλοντος προσομοίωσης της πραγματικότη-
τας (Μανώλη, 2010). 

Αξιολόγηση του λογισμικού υπό το πρίσμα του Κοινωνικοπολιτισμικού μοντέλου 
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Αρκετά έντονα σε ποικίλες δραστηριότητες του συγκεκριμένου λογισμικού είναι τα 
στοιχεία από τις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky και των συνεχιστών 
της θεωρίας του, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνω-
στικά αντικείμενα, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθώς και 
στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα (Σολωμονίδου, 2006). 
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η μάθηση ορίζεται ως διαδικασία κοινωνικής αλληλεπί-
δρασης. Το άτομο μέσα από τη συνεργασία με άλλα άτομα αναπτύσσει ικανότητες 
και δεξιότητες που διαφορετικά θα βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης. 
Σύμφωνα με το Vygotsky, ένα παιδί αναπτύσσεται μέσα από το κοινωνικό του περι-
βάλλον και από τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις. Επισημαίνει, μάλι-
στα, πως η διαμεσολαβητική λειτουργία του περιβάλλοντος και η βοήθεια των άλλων 
ατόμων είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του παιδιού. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει πως 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν όχι μόνο οι πρότερες γνώσεις του, αλλά και η Ζώνη 
Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), στο πλαίσιο της οποίας το παιδί δεν έχει ακόμη μάθει 
να επιλύει, αλλά είναι σε θέση να το μάθει με την πρώτη ευκαιρία. Η ΖΕΑ ενός παι-
διού ορίζει εκείνες τις λειτουργίες που δεν έχουν ωριμάσει ακόμη, αλλά είναι στη 
διαδικασία ωρίμανσης και εξέλιξης και επιτρέπει την πρόβλεψη της εξέλιξης ενός 
παιδιού στο άμεσο μέλλον. Ειδικότερα, αφορά στην απόσταση μεταξύ του γνωστικού 
επιπέδου ανάπτυξης, στο οποίο βρίσκεται το παιδί ή αυτών που μπορεί να επιτύχει 
μόνο του, και του επιπέδου που το παιδί μπορεί να φτάσει αν βοηθηθεί από κάποιους 
έμπειρους ενηλίκους ή από τη συνεργασία του με πιο ικανούς συνομηλίκους. Αναμ-
φισβήτητα, η καθοδήγηση του παιδιού πρέπει να συντελείται με υποστηρικτικές ερω-
τήσεις που να συμπεριλαμβάνονται στη ΖΕΑ του, διαφορετικά η κατάκτηση της νέας 
γνώσης είναι καταδικασμένη να αποτύχει (Νταραντούμης, 2016).  

Η προσεκτική αξιοποίηση της ΖΕΑ στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι 
έκδηλη σε όλες τις θεματικές ενότητες και υποενότητες που εμπεριέχονται στο συ-
γκεκριμένο λογισμικό, αφού καθεμία ξεχωριστά στοχεύει στην επίτευξη ενός διαφο-
ρετικού, ξεκάθαρου γνωστικού στόχου μέσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο 
των μαθητών, δίχως την ύπαρξη μεγάλου αριθμού πληροφοριών. Μέσω της αξιοποί-
ησης κατάλληλης διδακτικής μεθοδολογίας, των πολυμεσικών εύστοχων και σαφών 
δραστηριοτήτων, της άμεσης ανατροφοδότησης αλλά και της δυνατότητας που προ-
σφέρεται σε πολλά σημεία για ανάκληση γνώσεων που θα αποτελέσουν βάση για να 
κατακτηθούν οι νέες γνώσεις, έχουν ως αποτέλεσμα ο μαθητής να μπορεί αβίαστα να 
εμπεδώσει και να κατακτήσει τη νέα γνώση, ακολουθώντας το δικό του προσωπικό 
ρυθμό μάθησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η θεματική ενότητα «Ο Ηρόδοτος, ο νεαρός πελαργός, έρχεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα», όπου επικεντρώνεται στο ταξίδι ενός πελαργού στη χώρα 
μας και στους τόπους που θα επισκεφθεί, χωρίζεται σε διαδοχικές υποκατηγορίες που 
έχουν ως στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας 
στην Ευρώπη, αλλά και να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές όλων των γεωγραφικών 
διαμερισμάτων της χώρας μας ξεχωριστά, περιοχές με ευνοϊκές συνθήκες κατάλληλες 
να μεταναστεύσουν οι πελαργοί και να μπορούν να επιβιώσουν. Ταυτόχρονα, έχουν 
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τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις έννοιες της χλωρίδας, της πανίδας και των ζωνών 
βλάστησης, ενώ ακόμη μπορούν να ανακαλύψουν το σύνολο των φυτών και των ζώ-
ων κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος της χώρας μας και ιδιαίτερα αυτών που συνα-
ντούνται σε βασικά οικοσυστήματα, όπως οι υγροβιότοποι, τα δέλτα των ποταμών 
και οι εθνικοί δρυμοί. Το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες, που αφορούν στην εκ-
μάθηση βασικών στοιχείων του οριζόντιου και κατακόρυφου διαμελισμού της χώρας 
μας και προσφέρονται στο εν λόγω λογισμικό, βρίσκονται μέσα στη ΖΕΑ των μαθη-
τών. Ταυτόχρονα οι νέες γνώσεις που το λογισμικό απαιτεί να αποκτηθούν δεν είναι 
πολλές, ώστε να καθιστούν την άγνωστη περιοχή τεράστια σε σύγκριση με τις γνώ-
σεις και τις δυνατότητές τους, αφού χωρίζονται σε επιμέρους στοχευμένες υποκατη-
γορίες. Οι καινούριες έννοιες με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι μαθητές για πρώτη 
φορά δεν εμπεριέχουν άγνωστη προς αυτούς ορολογία ούτε μακροσκελή, δυσνόητα 
κείμενα, δεν υπάρχει πληθώρα γεγονότων που να διαδραματίζονται και να τους δη-
μιουργούν σύγχυση, ενώ δεν προαπαιτούνται υψηλού επιπέδου δεξιότητες προκειμέ-
νου να εκτελεστούν αρμονικά οι δραστηριότητες που προτείνονται. 

Αξιολόγηση του λογισμικού υπό το πρίσμα της Διερευνητικής Μάθησης 

Μία διδακτική στρατηγική που υιοθετείται από το Εποικοδομιστικό/ Κοινωνικοπολι-
τισμικό Μοντέλο είναι αυτή της διερευνητικής μάθησης, σύμφωνα με την οποία οι 
μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασίες αναζήτησης, έρευνας και ανακάλυψης νέων 
πληροφοριών, εμπειριών και τελικά γνώσεων (Linn et al., 2004). Κεντρική της ιδέα 
αποτελεί η διατύπωση από τον εκπαιδευτικό απλών ερωτημάτων (ή προβλημάτων) 
σχετικών με το προς μελέτη θέμα. Βασική προϋπόθεση είναι τα ερωτήματα να είναι 
ουσιώδη και προσιτά στους μαθητές, προερχόμενα είτε από την καθημερινή τους ε-
μπειρία είτε συναφή με όσα έχουν μέχρι στιγμής διδαχτεί και εμπεδώσει, ώστε να 
τους κινήσουν την περιέργεια (Νταραντούμης, 2016). Στόχος του εκπαιδευτικού, ο 
οποίος δρα ως εμψυχωτής και οργανωτής, είναι να διδάξει τους μαθητές του πώς να 
μαθαίνουν δρώντας ως επιστήμονες. Η διερευνητική μάθηση ενθαρρύνει το μαθητή 
να εξερευνά, να αλληλεπιδρά και να πειραματίζεται υποστηρίζοντας την προσωπική 
του εμπλοκή, με στόχο να ανακαλύπτει σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες και γεγονότα κα-
θώς και να αναπτύσσει μηχανισμούς σκέψης και υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιό-
τητες, όπως αυτές που αφορούν στην επίλυση ενός προβλήματος και στη λήψη απο-
φάσεων (Minner et al., 2010).  

Στη θεματική ενότητα «Σχέδια Διαθεματικών Δραστηριοτήτων» της Ε' Δημοτικού με 
τίτλο «Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας» οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε 
τέσσερις ομάδες. Στην Ομάδα των Οικολόγων διατυπώνεται ένα συγκεκριμένο πρό-
βλημα που αφορά στη ρύπανση των υγρότοπων στη χώρα μας, μέσω της οποίας οι 
μαθητές καλούνται αρχικά να διερευνήσουν και εν τέλει να κατανοήσουν τις τραγικές 
συνέπειες που επιφέρουν στο οικοσύστημα οι ανθρώπινες ενέργειες. Συγκεκριμένα, 
προτρέπονται να μελετήσουν με τα μέλη της ομάδας τους πληροφοριακό υλικό που 
παρέχεται μέσω των επιλογών «Κείμενα» και «Εικόνες» στο αριστερό μενού της οθό-
νης τους, προκειμένου να διατυπώσουν τις θέσεις τους στο ερώτημα που τους έχει 
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τεθεί. Παράλληλα, από την επιλογή «Υπερσυνδέσεις» έχουν τη δυνατότητα να αναζη-
τήσουν επιπλέον στοιχεία για τους ποταμούς και τους υγροβιότοπους από την ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς επίσης και να α-
ντλήσουν πληροφορίες μέσα από άρθρα εφημερίδων. Η ελευθερία κινήσεων που 
προσφέρεται στους μαθητές μέσω της χρήσης των υπερσυνδέσεων είναι σημαντική 
αφού τους εμπλέκει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, δρώντας οι ίδιοι ως μικροί 
ερευνητές που σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό θα κρίνουν και θα αξιοποιήσουν εκεί-
νο το πληροφοριακό υλικό που συνδέεται με τις πρότερες γνώσεις τους και θα τις ε-
μπλουτίσει, ώστε τελικά να ανταποκριθούν στα ζητήματα της δραστηριότητας και 
φυσικά να κατακτήσουν τη νέα γνώση. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την πα-
ρουσίαση στην τάξη μιας σύνθεσης με φωτογραφίες και χάρτες που έχει κατασκευά-
σει η ομάδα με θέμα την οικολογική κατάσταση των ποταμών. Με αυτόν τον τρόπο 
υποστηρίζεται η διαδικασία της λήψης αποφάσεων, καθώς τα μέλη πρέπει να συνα-
ποφασίσουν επιχειρηματολογώντας ποια στοιχεία των άρθρων και των εικόνων που 
μελέτησαν θα συμπεριλάβουν στην τελική παρουσίαση της εργασίας τους. Έτσι, απο-
κτούν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη ρύπανση των ποταμών, κατα-
κτούν τη νέα γνώση και καταλήγουν στο δικό τους συμπέρασμα που θα ανακοινωθεί 
στην τελική παρουσίασή τους. Τέλος, οι μαθητές καλούνται, διαμορφώνοντας την 
προσωπική τους άποψη, να αναλάβουν δράση και ως μικροί επιστήμονες που αρθρο-
γραφούν σε επιστημονικό περιοδικό να επιχειρηματολογήσουν -με το δικό τους τρό-
πο έκφρασης- αναφορικά με τις συνέπειες της ρύπανσης των υγρότοπων της χώρας 
μας με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους γύρω από το περιβάλλον.  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εισήγηση έγινε μία προσπάθεια ανάδειξης της χρήσης του λογισμικού 
των Ε' και Στ' τάξεων του Δημοτικού για το μάθημα της Γεωγραφίας, το οποίο οργα-
νώνεται γύρω από τις αρχές της συμπεριφοριστικής θεωρίας για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση, μεταδίδοντας γνώσεις και αξιολογώντας τη μετάδοση αυτών. Ωστόσο, θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε πως διαθέτει ορισμένα βασικά στοιχεία και του Εποικο-
δομιστικού/ Κοινωνικοπολιτισμικού μοντέλου για τη γνώση και τη μάθηση, όπως οι 
απόπειρες δημιουργίας περιβάλλοντος προσομοίωσης της πραγματικότητας όπου ο 
μαθητής διδάσκεται μέσω της συμμετοχής του στο περιβάλλον αυτό, επιτρέποντας 
του να συνδέει τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες του με τις παρεχόμενες γνώσεις, 
αλλά και τις γνώσεις που του παρέχονται από τα άλλα μαθήματα πετυχαίνοντας έτσι 
την εννοιολογική αλλαγή. Το πολυμεσικό περιβάλλον των δραστηριοτήτων -αν και 
θα μπορούσε να είναι πλουσιότερο- κάνει ευκολότερη την κατανόηση πληροφοριών 
που αφορούν πολύπλοκα αντικείμενα, ενώ οι υπερμεσικές τους δυνατότητες προσφέ-
ρουν περισσότερο έλεγχο μάθησης στους μαθητές αφού από μόνοι τους ανακαλύ-
πτουν παρά βλέπουν και απομνημονεύουν. Επιπρόσθετα, το λογισμικό προσφέρεται 
τόσο για ατομική όσο και για ομαδική εργασία, όπου μπορεί να προωθηθεί η συνερ-
γασία των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δομήσει εργασίες σε έντυπο υλικό (α-
τομικές ή ομαδικές), οι οποίες να έχουν έναν πιο δημιουργικό και εναλλακτικό χαρα-
κτήρα ή ακόμη και να προσφέρονται για μεταγνωστικό έλεγχο των ήδη κατακτημέ-
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νων γνώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο δημιουργικός χαρακτήρας μπορεί να αφορά και 
τις διαδικασίες της αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούσαν να δράσουν συμπληρωμα-
τικά σε εκείνες της εφαρμογής. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή 
μπορεί να οδηγήσει σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, αρκεί να ενσωματωθεί με 
κατάλληλο τρόπο σε μία οργανωμένη και καλά προετοιμασμένη διδασκαλία που να 
βασίζεται στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών και στην κουλτούρα τους, καθώς 
κάθε μορφή διδασκαλίας επιδρά με διαφορετικό τρόπο στην προσωπικότητα του μα-
θητή.  
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Abstract 

This investigation refers to intellectual disability which is a pathological situation that 
takes part during the growing of individual. Children with intellectual disability have 
lower ability in adaptation, which is usually reflected in the maturation of motor and 
perceptual skills, self-service skills, learning and social inclusion. Intellectual 
disability is not equally distributed in all ages, in all social layers and in both sexes. 
Moderate intellectual disability is mainly due to biological factors, as well as 
accidents, injuries or infectious diseases in the utero, perinatal, neonatal or early-
childhood period. The mobility of those people is poor. In the social sector, school-
age children often report high levels of loneliness and isolation. They can acquire self-
service skills; they can be dressed; they can eat; they can protect themselves from 
common hazards. School performance is significantly limited, but people of higher 
functionality can learn basic reading, writing and arithmetic. Independent living is 
rare. This investigation aims to give insight into students with moderate intellectual 
disability, concerning the difficulties and features they face combined with their psy-
chosocial interaction. A thread of research is examined: secondary school students 
with moderate intellectual disability. All the phases of the investigation will be im-
plemented within the school, the physical area of the child's education.  

Keywords: Intellectual disability, pathological situation, biological factors, social 
sector, school performance.    

Introduction 

Definition of intellectual disability 

Intellectual disability refers to a pathological situation that takes part during the 
growing period. More precisely it refers to the period that begins from the capturing 
until the 16th age of the child. The child with cognitive disability has a subordinate 
intellectual ability than the average than the children of the same age after using 
specially designed tests – tests referring to the capacities of the child. At the same 
time, the child has lower ability in adaptation, which is usually reflected in the 
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maturation of motor and perceptual skills, self-service skills, learning and social 
inclusion (Harris, 1995). 

Frequency of appearance of intellectual disability 

Intellectual disability occurs in 1-3% of the general population. It is not equally 
distributed in all ages, in all social layers and in both sexes (Tzouriadou, 1995). The 
largest number of children identified with intellectual disabilities occurs in the fifth-
sixth year of age and begins to decline after 14 years of age. This high rate 
encountered in school age is mainly due to the fact that school requirements are well-
defined and it is given the possibility for comparative evaluation of the child with his 
peers. Additionally, school learning is based on abstract concepts and symbols, 
resulting in making intellectual disability more apparent. Finally, the occurrence of 
intellectual disability is higher in boys than in girls due to the fact that boys are more 
vulnerable to external factors which can damage their nervous system (Manos,1997). 

Historical background of the term intellectual disability 

The term “Intellectual Disability” has not yet been defined for many reasons. The 
basic one is that it is not used to describe a disease only, but includes something very 
broad. The term describes a situation, a complex syndrome which includes many 
other causes, disparate pathologies and indicates a intellectual development below the 
average. 
Moreover, this term does not specifically refer to a certain degree of delay because 
these are many and vary from person to person (Vasileiou, 1998). 

 
Edgar Doll expressed the following criteria concerning intellectual disability: It oc-
curs early in a person's life, or at birth. It is due to insufficient intellectual develop-
ment. It is characterized by poor social adaptability. It leads to social failure at maturi-
ty. The cause is organic. It is basically incurable (Polichronopoulou, 2003). 

The AAMR definition 

The most acceptable definition is the one given by the American Society for 
Intellectual Retardation (AAMR, 2002), which is the largest organization in America 
in the field of intellectual disability, and it is internationally recognized by almost all 
scientists. The AAMR is composed of scientists who represent all sectors - doctors, 
psychologists, social workers and others. “Intellectual disability is a disability 
characterized by significant limitation both in intellectual functioning and in adaptive 
behavior as expressed in conceptual, social and practical adaptive skills. This 
disability originates the age of 18.” 

The AAMR definition is accompanied by five major principles to the assessment and 
understanding of adaptive behavior (AAMR, 2002): Limitations in present 
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functioning must be considered within the context of community environments typical 
of the individual’s age peers and culture. Valid assessment considers cultural and 
linguistic diversity as well as differences in    communication, sensory, motor and 
behavioral factors. Within an individual, limitations often coexist with strengths. An 
important purpose of describing limitations is to develop a profile of needed supports. 
With appropriate personalized supports over a sustained period, the life functioning of 
the person with intellectual retardation generally will improve (AAMR, 2002). 

Difficulties and Features of moderate intellectual disability 

Moderate intellectual disability is mainly due to biological factors, as well as acci-
dents, injuries or infectious diseases in the utero, perinatal, neonatal or early-
childhood period. People with moderate intellectual disabilities have obvious external 
characteristics (height, weight, physique, facial features) and the diagnosis can be 
from infancy or early childhood. Individuals with this intellectual potential are de-
rived usually from deprived backgrounds and constitute 10% of all people with cogni-
tive disabilities (Polichronopoulou, 1995).  Because of injuries or disorders in the cen-
tral nervous system, the mobility of people with moderate intellectual disabilities is 
poor, and it is marked by problems both in the gross, and in the fine motor skills. 
However, they manage to acquire the elementary school skills such as reading, writ-
ing simple phrases or short texts or easy arithmetic operations (Tsakirakis, 2006). 

The psychosocial interaction of people with moderate intellectual disability  

According to Zoniou-Sideri (1998) the social interaction is when individuals who re-
side in a particular place socialize together and are interdependent. At the same time, 
social interaction is indicated by the existence of common rules of conduct, values, 
customs and traditions, which can differ from one society to another.  

Peer relationships provide an important framework for the social, cognitive and emo-
tional development of children. They provide important learning opportunities and 
practice skills needed to their social, cognitive, communicative, and emotional devel-
opment (Guralnick, et al., 2007).  However, children with moderate intellectual disa-
bility, face problems in developing relationships among their peers. Specific problems 
in the processing of social problems and the handling of emotions affect their social 
exchange with their peers. Thus, these children have low levels of interaction and so-
cial play. The difficulties of children with moderate intellectual disability, not only 
limit their ability to establish mutual friendships in childhood, but also affect their 
ability to exploit the opportunities that arise when they are interacting with children 
who prefer to collaborate with (Guralnick, et al., 2007). The problems that have to do 
with the development of friendship, and social competence are moving beyond child-
hood for children with moderate intellectual disability. School-age children with mod-
erate intellectual disability often report high levels of loneliness and isolation (Gural-
nick, et al., 2007). Furthermore, studies have shown lower acceptance levels from 
their peers and social isolation (Guralnick and Groom, 1987) 
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Hughes and his colleagues (Hughes, et al., 2002) reported some features of social in-
teractions of people with moderate intellectual disability, which are: Low levels of 
dialogue, adopt a passive role, failure to maintain the discussion points during interac-
tion and more frequent engagement with adults than with peers. 

It is clear that the development of social relations and the creation of social interac-
tions are not considered obvious to children with moderate intellectual disabilities. 
Moreover, in order to achieve full integration and equal participation of these children 
in both the school community and the wider society, it is required the acquisition of 
the necessary social skills, social contacts and relations (Hughes, et al., 2002).  Coex-
istence between typically developing children and children with moderate intellectual 
disability does not ensure by itself that students with moderate intellectual disability 
will join socially in interactions and activities that take place in the general education 
structures (Hughes, et al., 2002).  According to Cambra and Silvestre (2003), the in-
clusive climate is a necessary condition but it is not enough for the improvement of 
relations between peers. They also result that there are many factors which affect the 
formation of the self- image of students with moderate intellectual disability, which is 
created by the social experiences. The educational conditions, such as the teaching 
style, are important factors, because they affect the relations between peers, since the 
teacher acts as a model by his attitude towards children with disabilities (Cambra and 
Silvestre 2003). Guralnick and his colleagues (2006), in a research examined the 
changes in the social play of children with moderate intellectual disability during kin-
dergarten and elementary school. The results of the survey revealed the existence of a 
complex model of social interactions with friends during time. Children with disabili-
ties were not able to integrate the positive changes that took place in their social be-
havior in the binary game in more complex social interactions. Moreover, despite the 
benefits over time, social interaction levels remained low. Children with moderate in-
tellectual disability showed preference to children of the same age and younger ones.  

Furthermore, in the social sector, they can achieve some degree of social responsibil-
ity. They can acquire self-service skills; they can be dressed; they can eat; they can 
protect themselves from common hazards in home or at school; furthermore, they 
learn to respect the property and rights of others and finally, they manage to work to-
gether (Heward, and Orlansky, 1992). 

School performance is significantly limited, but people of higher functionality can 
learn basic reading, writing and arithmetic. Adults are able to participate in single 
practices, carefully organized activities, but they generally need constant supervision. 
The independent living is rare. The largest percentage of people being identified with 
brain abnormalities often coexist with autistic disorder, epilepsy or physical disabili-
ties (Snell, 1983). 
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Conclusion 

This investigation is necessary to address the many problems students with intellectu-
al disability face during their whole life. The conclusions will be useful in order to 
conduct future similar surveys in the context of school. 
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Abstract 

In this survey, a presentation of the difficulties of students with Mild Intellectual Dis-
abilities is performed. Intellectual disability is a neurodevelopment and it refers to 
given to children who have developmental, adaptive behavioural and cognitive diffi-
culties compared to their peers. Intellectual disabilities are categorized by their severi-
ty: mild, moderate, severe, or profound. Intellectual disability is defined in various 
ways, which include learning, social and biological characteristics. Individuals in this 
category usually look typical in appearance and development and, the only difference 
is that they perform lower score in the IQ test. At the beginning of their school year 
students with mild intellectual disabilities face difficulties especially in reading, writ-
ing and arithmetic. Their intellectual level is lower than required, and they present 
various difficulties such as learning, attention span, short term memory, poor memory, 
critical and abstract thinking and social adaptation. Children with mild intellectual 
disability differ in school performance compared to their peers.  The purpose of the 
study is the understanding of intellectual disability for the detection of mild intellectu-
al disability in order to be used by teachers. Finally it can be used as a basis for a pos-
sible future improvement. The sample of the study will be secondary school students 
with mild intellectual disability 

Keywords: Intellectual disability, difficulties, school performance. 

Introduction 

Definitions of intellectual disability 

Intellectual disability is referred in the international literature as intellectual subnor-
mality, intellectual disability, developmental disabilities, feeblemindedness, idiocy. It 
is considered as one of the most serious disadvantages in the spectrum of develop-
mental disorders. Intellectual disabilities are categorized by their severity: mild, mod-
erate, severe, or profound. It is defined in various ways, which include learning, social 
and biological characteristics. Although intellectual disability first appeared in ancient 
times, however, until now, it is almost, a modern unsolved pedagogical problem (Ka-
banarou, 2007) 
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Difficulties of Intellectual Disability 

Children with intellectual disabilities face difficulties in significant phases of their 
lives, which have to do with their school, their family or their personal relationships. 
Individuals with intellectual disabilities can and do learn new skills, but they learn in a 
slower pace. There are varying degrees of intellectual disability, from mild to pro-
found. 

Children with Mild Intellectual Disability and Difficulties face  

In cases of mild intellectual disability those children present concentration problems, 
retention of information in short-term memory, slower language development and 
communication difficulties. Moreover, they have poor memory, low learning rates, 
difficulty in generalizing what they have learned and lack of motivation. Furthermore, 
they, exhibit psychological problems which lead to increased anxiety, aggressiveness 
and low self-esteem (Polichronopoulou, 2004). Usually cognitive skills of people with 
mild intellectual disability are developed at a slower rate than those without any intel-
lectual disability. Moreover, they can live independently, semi-autonomous or under 
minimal supervision. As adults, they can develop excellent social and communication 
skills (Christakis, 2002). 

According to Tzouriadou (1995), people with mild intellectual disability represent the 
largest group of people with intellectual disability. They account for 75-80% of the 
population. Individuals in this category usually look normal in appearance and devel-
opment and, the only difference is that they have lower levels of intelligence (Hodapp, 
2006). Students with mild intellectual disability are a special group of children whose 
cognitive and functional characteristics are different from the other levels of intellec-
tual deficiency, mainly in qualitative level. Mild intellectual disability is not always 
attributed to biomedical causes and is usually visible with the child's entrance to 
school, due to the fact that they cannot follow the curriculum of mainstream education 
(Tzouriadou, 1995). 

Students with mild intellectual disability have an IQ below normal, between 55 and 
70, and they have limitations in two or more customization areas. The customization 
areas can be in the conceptual, social or practical level. Students with mild intellectual 
disability can adapt socially and live independently in society (Bouck, 2004). Fur-
thermore, they can develop professional skills, but they need support and assistance to 
the transitional phases in their life (Polichronopoulou, 2004) 

Social and Psychological Difficulties 

Mild intellectual disability is associated with social and psychological difficulties 
(Kroustalakis, 1990).  Children with mild intellectual disability have not the ability to 
control their behavior and they act before thinking. Additionally, they are character-
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ized by anxiety, impulsiveness and irascibility, low self-esteem and low tolerance. 
Moreover, they tend to lie, and have high-stress levels. They face difficulties in order 
to develop the necessary attitudes for communication and social adaptation. Their be-
havior is influenced by the instructions of other people, especially, from the ones that 
they expect protection (Hodapp, 2006) 

They may have difficulty in regulating their emotions and behavior. The social crisis 
is also immature for their age. These people risk being used or exploited by others, 
because of their credulity (Panteliadou, 2008). The monitoring and behavioral support 
as part of their training can reduce or even prevent their behavior and emotional prob-
lems. Through special training, a large percentage of about 80% can be integrated 
smoothly into society (Tsakirakis, 2006) 

Another characteristic of students with mild intellectual disability is that they are pos-
sessed by anxiety, impulsiveness, irritability, low self-esteem, aggression, fears frus-
tration and difficulties accepting criticism. This group of population belongs to the 
group of "high-risk," people in terms of intellectual health, because their low skills do 
not help them to successfully meet the psychological challenges and lead them in con-
flict with their environment (Tzouriadou, 1995).  Furthermore, children with mild in-
tellectual disability face inability to take action or follow commands with a consistent 
and independent manner. The feeling of inferiority and low self-esteem stems from 
the disappointment which is obtained at school where the demands and expectations 
are usually higher from their potential. Moreover, they have low or no expectations of 
success due to their cognitive difficulties. Finally, they do not have a coherent person-
ality, and they do not have the skills of self-awareness, which means that they have 
low self-esteem (Christakis, 2002) 

Linguistic Difficulties 

Children with mild intellectual disabilities face many problems in their linguistic de-
velopment: problems in the pronunciation of words, difficulty in articulation, substitu-
tion, omission, addition or distortion of sounds, problems in understanding the gram-
mar of the written and the spoken word (Dobbing, 1984). These difficulties have been 
observed on indefinite pronouns and editorial standards. Their linguistic development 
is slower than in the children with general intellectual development and their commu-
nication through spoken word presents difficulties (Panteliadou, 2008) 

School performance 

At the beginning of their school year students with mild intellectual disabilities face 
difficulties especially in reading, writing and arithmetic. They can assimilate simple 
schooling so as not to be considered illiterate. They have problems in class owing to 
the difficulty they face in the procession of the curriculum (Tsakirakis, 2006) Their 
intellectual level is lower than required, in order to understand the subjects being 
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taught, and they present various difficulties such as learning, attention span, short 
term memory, poor memory, critical and abstract thinking and social adaptation (Poli-
chronopoulou, 2001).  These children also face problems in the organization of infor-
mation and in general thinking strategy. The lack of strategic thinking is connected to 
the problem they face in their short term memory. Children with mild intellectual dis-
ability can conquer functional use of reading, writing, mathematical thinking, under-
standing time and money transactions and they can develop skills in social terms that 
will enable them to handle ordinary social situations and become autonomous human 
beings (Soulis, 2002). 

Children with mild intellectual disability differ in school performance compared to 
their peers. When they fail they cannot face their failure with courage. However, with 
the appropriate program, special methods and special teachers they can absorb a part 
of the knowledge and skills being offered by the school (Panteliadou, 2008). Moreo-
ver, they are not willing to make great efforts to acquire some knowledge, due not on-
ly to their intellectual disability, but mainly due to the fact that they experience fail-
ures from a very young age. That is why; they avoid difficult situations, stating their 
inability to handle them (Pallas, 2007) 

The intelligence is a comprehensive and complex intellectual capacity, in which the 
person assimilates new information, benefiting from his experience, and can cope 
with any demands. School difficulties are an excellent complex problem, associated 
with both the features and capabilities of children with mild intellectual disability and 
with other features and requirements in school. 

Children with mild intellectual disability face school learning problems.  They also 
present basic differences in the processing of information, which reflect in significant 
cognitive abilities such as attention, organization and memory (Ball, and Zigler, 1979; 
Kamhi,1981) They have a low level of development on general thinking methods, and 
they use mostly easy information processing methods (Barbas, 2008) People with 
mild intellectual disability face difficulties in the attention of appropriate dimensions 
such as the shape, the size, the position and the weight of a particular object (Wes-
tling,1986) 

However, they need more time in processing and decoding of things that they know 
compared to their peers. Merrill (1990) underlines that students with intellectual disa-
bility require more time than their schoolmates to automatically recall information, 
and therefore, they have more difficulties handling larger amounts of cognitive infor-
mation at once. 

According to research, children with mild intellectual disability because of their diffi-
culty in memory, mostly in short-term memory they can recall less information and 
they need more time to extract information because of their inattentiveness - percep-
tion (Detterman,1979) Furthermore, they fail to remember words, concepts and they 
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have difficulty in reading and in writing. Moreover, their writing may be messy, with 
poorly formed letters or words (Barbas, 2008). 

Students with intellectual disabilities also have difficulties in organizing incoming 
information’s. Moreover, they have difficulties to correctly interpret the requirements 
of a learning problem. According to Westling (1986) firstly, they do not realize how 
important the pronunciation of an exercise is, and they tend to overlook it. Secondly, 
even those who are trying to understand and analyze the results, they are leading to 
wrong interpretations, because they lack of necessary educational strategies (Wes-
tling, 1986) 

The types of language difficulties experienced by pupils with intellectual disabilities 
vary and can cover all the modalities of language. There is growing perception of lan-
guage-related problems that may not necessarily reflect deficits in the basic subsys-
tems of language (i.e. phonology, syntax and semantics), but rather involve problems 
in the appropriate use of language within social and communication contexts (Barbas, 
2008). They face barriers in the syntax concerning the structure of written and spoken 
language (oral and written grammar). These children have problems using or compre-
hending the structural components of the sentences and, this is happening because 
sometimes the journey from the brain, down to the sleeve, to the hand, and finally to 
the pencil and paper is long (Polichronopoulou, 2001). Apart from that, according to 
Polychronopoulou (2001), children with mild intellectual disability present semantic 
difficulties in language as they have problems with word meanings and organisation. 
They may also have problems in comprehending written and spoken language and 
they may have poor vocabulary. As far as their articulation is concerned they cannot 
clearly pronounce some consonants or consonant clusters (e.g. b, p, spl, ts). Moreover, 
it has also been noted that children with mild intellectual disability may make editorial 
mistakes.  

Intellectual disability is an unrecoverable condition in the normal level. The disability 
remains throughout the whole life of the individual. Nevertheless, each individual 
with intellectual disability is able to learn, develop and acquire learning and life skills. 
In accordance to their needs individuals with intellectual disability are able to live a 
fulfilling and dignified life. 

References 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of intel-
lectual disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Ball, O., and Zigler, E. (1979). Personality development in retarded per-
sons.Handbook of intellectual deficiency: Psychological theory and research (2nd ed.). 
Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

2167

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Barbas, C. (2008). “What is true, the pupil with special educational needs?" .Society 
and Intellectual Health, 7, p.p.38-52 

Bouck, E., C. (2004). ‘State of Curriculum for Secondary Students with mild intellec-
tual Retardation’. Education And Training in Development Disabilities, 39(2), pp.169-
176 

Christakis, K. (2002). Teaching approach children and young people with moderate 
and severe learning difficulties. Athina: Atapos 

Detterman, D. K.(1979). Memory in the intellectually retarded. In N. R. Ellis 
(Ed.), Handbook of intellectual deficiency (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum 

Dobbing J. (1984). The pathogenesis of microcephaly with intellectual retardation. 
Effects of prenatal irradiation with special emphasis on late effects. European Atomic 
Energy Community. p.p. 109–212 

Hodapp, R. (2006). Cultural-familial intellectual retardation. New York: Macmillan 

Kabanarou, M. (2007). Diagnostic therapy issues. Athens: Greek. 

Kamhi, A. (1981). ‘Nonlinguistic symbolic and conceptual abilities of language im-
paired and normally-developing children’. Journal of Speech and Hearing Research, 
24, pp. 446-453. 

Kroustalakis, C. (1990). Children with special needs. Athens 

Merill, E. C. (1990). ‘Resources allocation and intellectual retardation’. Internation-
al  Review of Research in Intellectual Retardation,  16, pp. 51-88 

 Pallas, Κ. (2007). ‘The linguistic education of pupils with intellectual retardation’. 
Topics Special Education, 36, pp. 33-38 

Panteliadou S. (2008). Differentiated teaching. Teaching approaches and practices 
for students with learning difficulties Volos: Grafima 

Polichronopoulou, S. (2001). Children and adolescents with special needs and possi-
bilities(Volume II). Intellectual retardation Athens: Atrapos. 

Polichronopoulou, S. (2004). Children and adolescents with special needs and capa-
bilities. Intellectual retardation. Psychological-sociological and pedagogical ap-
proach. Athens: Polychronopoulou 

Soulis, S. (2002). Pedagogy of accession. Athina :Typothito 

Tsakirakis, N. (2006). ‘Mild intellectually disability children attend regular school: 
supportive work program Design’ Issues in Special Education, 33, pp. 4-13. 

2168

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Tzouriadou, M. (1995). Children with special educational needs A psychoeducational 
approach. Athena: Prometheus. 

Westling, D. L. (1986). Introduction to Intellectual Retardation. New Jersey: Prentice 
Hall.  

 

2169

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



11.Θ.Ε.: «English Learning Friends (ELF) – Φίλοι που μαθαίνουν Αγγλικά: Σύ-
ντομη ανακοίνωση διετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+»  

    Καφετζή Αγάθη            Μπρούτσου Φωτούλα          Παπαδάκης Χρήστος 
Εκπ/κός ΠΕ06- M.ed              Εκπ/κός ΠΕ70                      Εκπ/κός ΠΕ20 
 athikafetzi@gmail.com     fofibr@hotmail.com            ch_papadakis@yahoo.gr 
 

Περίληψη 
 

Το έργο με τίτλο “English Learning Friends” (ELF) υπάγεται στο Ευρωπαϊκό  πρό-
γραμμα Erasmus+, έχει διάρκεια δύο χρόνια (2015-2017) και υλοποιείται σε 7 Δημο-
τικά σχολεία με αντίστοιχες παιδαγωγικές ανάγκες και τους ίδιους εκπαιδευτικούς 
στόχους: την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μαθητών κι εκπαιδευτικών με τη χρήση 
καινοτόμων μεθόδων, όπως την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, και την ενίσχυ-
ση του προφίλ του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Εμπλέκονται όλες οι ειδικότητες 
εκπαιδευτικών και συμμετέχουν μαθητές ηλικίας 6-13 ετών όλων των τάξεων. Τα συ-
νεργαζόμενα σχολεία από την Κροατία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, την Τουρκία, 
την Ιταλία, την Τσέχικη Δημοκρατία και την Ελλάδα είναι μέλη μιας στρατηγικής 
σύμπραξης ΚΑ2. Tο πρόγραμμα αφορά στην προώθηση μιας αποτελεσματικότερης 
εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, στην ενίσχυση της διακρατικής επικοινωνίας των 
συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών σχολικών μονάδων και στην καλλιέργεια θετικής στά-
σης στην απόκτηση γνώσεων μέσω της εξοικείωσης των μαθητών στη χρήση διαδι-
κτυακών εργαλείων Web 2.0. Κατ’ επέκταση το πρόγραμμα  στοχεύει στη βελτίωση 
της ποιότητας της παρεχόμενης διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και την εκ-
μάθηση της Αγγλικής γλώσσας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εργαλεία Web 2.0, διδασκαλία και εκμάθη-
ση της Αγγλικής γλώσσας, στρατηγική σύμπραξη ΚΑ2, συνεργατική διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Η εκπόνηση του προγράμματος “English Learning Friends” (ELF), πέραν της εφαρ-
μογής στην πράξη της συνεργατικής μάθησης και της διεπιστημονικότητας, βασίζεται 
στην εφαρμογή  της συνεργατικής διδασκαλίας, καθώς σύμφωνα με τον Woodrow 
Wilson, δε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο το δικό μας μυαλό αλλά και ό,τι άλλο 
μπορούμε να δανειστούμε. Το εν λόγω πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως μια εκπαιδευ-
τική καινοτομία και αποτελεί τμήμα μιας στρατηγικής σύμπραξης, Erasmus+. Μέσα 
από τις στρατηγικές συμπράξεις ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετι-
κούς χώρους, ώστε με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι 
συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και 
να παράγουν «υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα, να αποφέρουν θετικά και μα-
κροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές 
για την εκπαίδευση στην Ευρώπη». (Ηλεκτρονική παραπομπή). Η διεθνικότητα του 
προγράμματος, η ένταξη των νέων τεχνολογιών και η διαθεματική προσέγγιση εν-
θαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε καινοτόμες και κοινές δράσεις, να 
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αναπτύξουν νέους τρόπους προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας και να αλλά-
ξουν τον τρόπο που παραδοσιακά διδάσκουν. Επιδιώκεται έτσι να δραστηριοποιηθεί 
ο μαθητής σε συγκεκριμένα αισθητηριακά κανάλια, τα οποία θα προωθήσουν αποτε-
λεσματικότερα τη μάθηση και μέσω αυτών θα αφυπνιστούν ορισμένες συγκεκριμένες 
και καθορισμένες ικανότητες (Κοσσυβάκη, 1997).  
Το μοντέλο οργάνωσης των διαθεματικών δράσεων είναι το συνεργατικό μοντέλο, 
για την υλοποίησή τους δηλαδή συνεργάζονται εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων 
και εμπλέκονται μαθητές όλων των τάξεων και δεξιοτήτων. Σύµφωνα µε έρευνες, η 
συνεργατική µάθηση µπορεί να έπιφέρει σηµαντικά οφέλη για τους µαθητές: τους 
οδηγεί σε µεγαλύτερη επιτυχία σε όλους τους τοµείς (ακαδηµαϊκό, κοινωνικό κ.λπ.) 
και σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας. Επιπλέον, συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων, σε συχνότερη παραγωγή νέων ιδεών και λύσεων, 
καθώς και σε υψηλότερη συχνότητα µεταφοράς αυτού που µαθαίνεται σε κάποια άλ-
λη κατάσταση. Επίσης, βοηθά τους µαθητές να έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, θετικό-
τερη αυτοεικόνα, αυτοεκτίµηση, καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και να αποδέχο-
νται τη διαφορετικότητα (Χαραλάµπους, 1996, Johnson & Johnson, 2003). Η μέθοδος 
που εφαρμόζεται είναι η μέθοδος project. Η Ερευνητική Εργασία ή project βασίζεται 
σε 4 απαρέγκλιτες παιδαγωγικές αρχές: α) της διερευνητικής διαδικασίας μάθησης, β) 
της διαφοροποίησης του περιεχομένου, της διαδικασίας και του πλαισίου της μάθη-
σης, γ) της διεπιστηµονικής συνεργασίας καθηγητών και δ) της οµαδοσυνεργατικής 
οργάνωσης μαθητών και δημιουργεί με την εφαρμογή της ένα εντελώς νέο εκπαιδευ-
τικό πεδίο. Κυρίαρχα στο πεδίο αυτό είναι τα στοιχεία της ενεργού εμπλοκής των μα-
θητών σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και επιλογών, της κριτικής και δημιουργικής σκέ-
ψης και της σύνδεσης των προσωπικών βιωμάτων με τη σχολική γνώση και αυτών με 
τις πραγματικές καταστάσεις ζωής (Ματσαγγούρας, 2000, 2001, 2002, 2008, 
Nordberg, 2008) μέσα από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και 
διερευνήσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της λειτουργικής τους κατανόησης (Μα-
τσαγγούρας, 2001:142) για τα θέματα που μελετούν. 
Η αύξηση των χωρών που ασχολούνται με την εισαγωγή και ενσωμάτωση των τεχνολο-
γιών πληροφορικής στα εκπαιδευτικά τους συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεί-
χνει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην εκπαίδευση οι νέες 
τεχνολογίες. Ο εκπαιδευτικός καλείται πλέον να αναπτύξει νέες δεξιότητες, όπως να 
μπορεί να οργανώνει δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης ή να αξιοποιεί τις τεχνολογίες 
προκειμένου να διδάξει το αντικείμενό του. Ειδικότερα, με τη χρήση των νέων εργα-
λείων του WEB 2.0, όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία παρακι-
νούνται να δραστηριοποιηθούν ενεργά, να αλληλεπιδράσουν, να γίνουν οι ίδιοι συν-
δημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ παράλληλα η πληροφορία μπορεί να προ-
σαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου (Andrew, 2008). 
 

Ταυτότητα Σχεδίου Εργασίας 

Το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τα Δημο-
τικά Σχολεία της Πολωνίας, της Φινλανδίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Δημο-
κρατίας της Τσεχίας και της Κροατίας υλοποιούν το παρόν έργο με τίτλο: «English 
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Learning Friends», διάρκειας δύο ετών (2015-2017). Γενικός σκοπός του  ELF είναι: 
α) να γίνουν τα Αγγλικά πιο δημοφιλή και η διδασκαλία τους πιο ελκυστική για τους 
μαθητές όλων των τάξεων και β) η βελτίωση των ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτή-
των των μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία εταίρους, που θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στο εργασιακό μας περιβάλλον. Το έργο αυτό 
στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών, δεδομένου ότι δημιουργεί 
αυθεντικές καταστάσεις μάθησης. Συμβάλει επίσης στην αύξηση των κινήτρων και 
την κοινωνικοποίηση των μαθητών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, την 
καλλιέργεια και την ανάπτυξη πνεύματος συνεργατικότητας και ομαδικής εργασίας 
βοηθώντας έτσι τους μαθητές να αναπτύξουν πολιτισμική συνείδηση και ανοχή στη 
διαφορετικότητα.  
Ειδικότεροι στόχοι του παρόντος έργου είναι: α) η αύξηση της ποιότητας της διδα-
σκαλίας με την εισαγωγή νέων στρατηγικών μεθόδων διδασκαλίας και εργαλείων, β) 
η ανάπτυξη κινήτρων για μάθηση στους μαθητές, γ) η βελτίωση της επικοινωνίας στα 
Αγγλικά για μαθητές και δασκάλους, δ) η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών που θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία των ΤΠΕ την ώρα 
του μαθήματος, ε) η ανάπτυξη της ικανότητας της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 
της βιωματικής προσέγγισης της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, στ) η 
ενίσχυση της συνεργασίας και η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων για όλους 
τους συμμετέχοντες, ζ) η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών, καθώς και μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών, η) η δημιουργία 
τράπεζας εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία και θ) 
η προώθηση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της κάθε χώρας 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές, κατά την πορεία του έργου, έχουν τη δυνατότητα, α-
ξιοποιώντας τα διαδικτυακά εργαλεία, να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους και να ανα-
πτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας δημιουργώντας παρουσιάσεις, ταινίες και παιχνίδια, 
γράφοντας ιστορίες, αλληλογραφώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οργανώ-
νοντας βίντεο-διασκέψεις και λαμβάνοντας μέρος στις ανταλλαγές επισκέψεων στις 
χώρες εταίρους. Ενθαρρύνονται, επίσης, να δημοσιεύουν τις εργασίες τους σε ένα 
μηνιαίο ψηφιακό περιοδικό με στόχο να αναπτύξουν τις δεξιότητες γραφής, τη δη-
μιουργικότητα και τη σκέψη τους. Εξάλλου, για πολλούς μαθητές η συμμετοχή σ’ 
αυτό το έργο είναι η μόνη τους ευκαιρία να επισκεφθούν μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, 
να αξιοποιήσουν τα Αγγλικά σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα και να κατανοήσουν την 
κοινωνική, γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία που διέπει τις χώρες εταίρους.  
Οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν σχέδια μαθήματος και καινοτόμες πρακτικές που 
εφαρμόζουν στην τάξη. Δημιουργείται μια συλλογή από διαδραστικά γλωσσικά παι-
χνίδια, κουίζ και ερωτηματολόγια. Όλα τα τελικά προϊόντα του έργου είναι διαθέσιμα 
σε όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες στο Twinspace (ένα πολύγλωσσο εργαλείο 
ειδικά σχεδιασμένο για τα έργα e-Twinning) του έργου και το blog της κάθε συνεργα-
ζόμενης χώρας. 
Οι δραστηριότητες που ακολουθούν δημιουργούνται και υλοποιούνται με εργαλεία 
Web 2.0 και εξυπηρετούν τους στόχους του προγράμματος. 
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1. Ιστοεξερευνήσεις (WebQuest) σχετικές με τις χώρες που συμμετέχουν. 
2. Πίνακες Padlet με βίντεοπαρουσιάσεις των συνεργαζόμενων σχολείων, πόλεων, 
χωρών και Vokis με παρουσιάσεις μαθητών. 
3. Βίντεο παρουσιάσεις για την Εβδομάδα Elf κατά τη διάρκεια της οποίας διενερ-
γούνται διαγωνισμοί μεταξύ των μαθητών όλων των σχολείων για την επιλογή: λογό-
τυπου, μασκότ και αφίσας του έργου καθώς και ονόματος και χάρτη του φανταστικού 
νησιού του Σάντα. 
4. Kahoot κουίζ για τον έλεγχο των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τις χώρες εταί-
ρους. 
5. Συγγραφή συνεργατικών βιβλίων Elf από μαθητές (10-13ετών) με την χρήση 
BoomWriter και Inklewriter. Οι μικρότεροι μαθητές (6-9 ετών) δημιουργούν τη δική 
τους ιστορία χρησιμοποιώντας ZooBurst. 
6. Παρουσιάσεις VoiceThread με τις λέξεις-κλειδιά των ιστοριών Elf στις εθνικές 
γλώσσες. 
7. Οnline μηνιαίο περιοδικό που δημιουργείται συνεργατικά και εκδίδεται με 
Calameo. 
8. Διενέργεια στατιστικής έρευνας που αφορά το μοντέλο του μέσου συμμετέχοντος 
μαθητή του έργου (στατιστική Elf). 
9. Δημιουργία ενός  μυστηριώδους νησιού ( Santa’s Island). Οι μαθητές σχεδιάζουν 
συνεργατικά το τοπίο, το κλίμα και περιγράφουν φανταστικά ζώα και φυτά. 
10. Γράμματα προς και από τον Santa Claus που αποστέλλονται από κάθε σχολείο.  
11.Το ταξίδι της μασκότ Elf: Η μασκότ Eramus «ταξιδεύει» σε όλες τις χώρες εταί-
ρους και φέρνει κάποιες κωδικοποιημένες εργασίες για τους μαθητές (κωδικοί QR). 
12. Elf’s Travel Log  όπου παρουσιάζεται «Το ταξίδι της μασκότ» που δημιουργείται 
επίσης σε συνεργασία με τους εταίρους. 
13. Παρουσιάσεις VoiceThread με Survival Kits σε κάθε γλώσσα. 
14. ELF Treasure Box: μια επιλογή παιδαγωγικών υλικών όπως σχέδια μαθήματος, 
παιχνίδια, κουίζ που παράγονται από μαθητές κι εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη 
της διδασκαλίας σε όλα τα εταιρικά σχολεία. 
15. Ένα ELF club με μέλη τους πιο ενεργούς μαθητές του έργου λειτουργεί σε κάθε 
σχολείο συνεργάτη. 
16. Κατασκευή χάρτη και μακέτας της πόλης του έργου Elfville, εκλογή δημάρχου, 
καταγραφή σε βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας, δημιουργία αφισών που παρου-
σιάζουν οι υποψήφιοι για το δημοτικό συμβούλιο με Vimeo και 
www.postermywall.com. 
17. Αφίσες «No More Cookies» (π.χ. glogs - GlogsterEdu) και δημιουργία παιχνιδιού 
για την προώθηση νέου υγιεινού τρόπου ζωής του Santa στην Elfville. 
18. 15 βιντεοδιασκέψεις που κάνει κάθε χώρα με κάποια από τις άλλες χώρες εταί-
ρους. 
19. Δημιουργία Vokis, κινούμενων σχεδίων, βίντεο, κουίζ και παιχνιδιών από τους 
μαθητές για τη σελίδα μας Elf Fun Zone. 
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http://www.voki.com/
https://getkahoot.com/
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https://voicethread.com/app/player/?threadId=7375245
https://twinspace.etwinning.net/9305/pages/page/63017
https://vimeo.com/
https://twinspace.etwinning.net/9305/pages/page/63019


20. Συλλογή Έργων με βίντεο και φωτογραφίες που τεκμηριώνουν την εργασία μας 
για το έργο. 
Για την προώθηση του έργου, την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και τη διάχυση 
των αποτελεσμάτων του χρησιμοποιούνται: 

• 1 blog (website) στην αγγλική γλώσσα και 7 blogs στις εθνικές γλώσσες 
http://englishlearningfriends.blogspot.com   
http://elfalexandroupoli.blogspot.gr/ 

• H σελίδα https://www.facebook.com/ELF-882105685176119/ στο Facebook 
και μια σελίδα στο Twitter στα Αγγλικά.  

• Το TwinSpace του έργου όπου ανεβάζουμε όλες τις δραστηριότητες και τα 
παραγόμενα προϊόντα. 

• Δύο παρουσιάσεις με τα αποτελέσματα των ερευνών αξιολόγησης ( μία μετά 
από κάθε έτος). 

• Δημοσιεύσεις στα τοπικά ΜΜΕ. Συνεντεύξεις , δελτία τύπου, ημερίδες και 
διαφημιστικά φυλλάδια. 

• Τρεις τριήμερες διεθνικές συναντήσεις συντονιστών και δύο 7ήμερες διεθνι-
κές συναντήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Αξιολόγηση – Αναστοχασμός 
Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που είναι διαμορφωτική και εσωτερική γίνεται 
μετά την ολοκλήρωσή τους από τους μαθητές και τα αποτελέσματά της καταγράφο-
νται από τους εκπαιδευτικούς σε ειδικό φάκελο που έχει δημιουργηθεί στο Twinspace 
του έργου. Στο τέλος κάθε έτους γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές συμπληρώνουν 
ερωτηματολόγια σχετικά με την απήχηση του έργου στο σχολείο και τον βαθμό ε-
μπλοκής των συμμετεχόντων. Επίσης κάθε μαθητής και εκπαιδευτικός που συμμετέ-
χει στο ELF αποκτά το ευρωπαϊκό διαβατήριο γλωσσών (Eurolanguage passport), το 
οποίο αποτελεί ένα προσωπικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τις γλωσσικές του δε-
ξιότητες και τα προσόντα του.  
 

Επιλογικά 
Το εν εξελίξει έργο με τίτλο «English Learning Friends» (ELF) που υλοποιείται στο 
1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης υπάγεται στο πρόγραμμα 
Erasmus+ και αφορά μαθητές ηλικίας 6 - 13 ετών. Στοχεύει ουσιαστικά στη βελτίωση 
της ποιότητας της διδασκαλίας με την παροχή υψηλής ποιότητας μεθόδων και την 
υιοθέτηση νέων εργαλείων ΤΠΕ, στη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης 
για την αντιμετώπιση των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαι-
δευτικών, στην προώθηση της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, τη χρήση των τε-
χνολογιών της Πληροφορικής, την ενίσχυση της επικοινωνίας και την απόκτηση 
γνώσεων για τις συμμετέχουσες χώρες, θετικής στάσης και συμπεριφοράς. Επιπλέον 
δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν διεθνικές εκπαι-
δευτικές επισκέψεις, να αξιοποιήσουν την Αγγλική γλώσσα για να επικοινωνήσουν 
και να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτισμούς.   
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Definitions of transition 

The word transition is not always accurately defined. It literally refers to crossing 
from one level to another. Dunlop & Fabian (2002, p.148) argue that transition is ‘the 
passage from one place to another over time’. Perry & Weinstein (1998) add that this 
is the period of rapid change in the life of children in which they can adjust to a new 
setting, new teachers and classmates. Authors tend to ascribe different characteristics 
to transition. Some authors view transition as a vital challenge for children, as it offers 
them the opportunity to grow-up and become flexible in the future, while others place 
emphasis on children’s education (Einarsdottir, 2007). Several studies have investi-
gated children’s views of their nursery and primary school, and the differences be-
tween those educational contexts. Review of the literature on children’s perceptions of 
transition from pre-school to primary school reveals that children expect a change 
from being able to play and choose in pre-school to more academic work in primary 
school. They are also conscious that there are new rules and norms that they have to 
learn and adapt to in the primary school (Einarsdottir, 2007). 

Attachment theory 

Throughout the years, various specialists have focused on the effects of parent's se-
cure or insecure working models of attachment on their children's development. It has 
been demonstrated that adjustment relies enormously on the relationship between the 
techniques conveyed and the level of bonding with the guardian (Zeanah, 2005). 
Children with secure attachment find it easier to adjust and are able to handle distress-
ing conditions more efficiently. Secure attachment becomes synonymous to the free-
dom of children, which brings about an agreeable level of adjustment and the capacity 
to easily adjust to new settings (Bowlby, 1973). 

Difficulties in adaptation 

In a study led by Rimm-Kaufman, Piant and Cox (2000), teachers reported their opin-
ions about different problems of transition. They argued that 16% of students face the 
following challenges: managing children, getting comfortable with the new situation 
and finding their way to the class or the toilet. The student’s failure to adjust to 
changes can have long-term repercussions on their cognitive development, the devel-
opment of their social skills and their self-identity (Bagakis et.al, 2006). Dockett & 
Perry (2007) generally agree with the survey of Rimm-Kaufman, Piant & Cox (2000). 
They add some further problems that a child can face during transition; among others, 
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a negative beginning at school may be linked to poor academic achievement and inad-
equate social competence. More specifically they argue that  

i) self-image is influenced by school achievements. 

ii)  the fact that the children may not have experienced similar environments, as 
well the expectations at home and school may render the transition a diffi-
cult task 

iii) insecure attachment affects children’s self-esteem as well as their academic 
performance. 

Effective transition to Primary School 

An effective transition relies upon proficient relations amongst guardians and teach-
ers. For this reason, an initial contact with the school and the teachers before begin-
ning the lessons is very important. This allows children to feel comfortable and meet 
new individuals. The teachers also need to follow a few steps with specific goals in 
order to encourage and facilitate the transition. They should enable children to be in-
tegrated easily in the new environment and learn how they should behave in the class-
room. They should enforce them to feel familiar with teachers. In order to achieve 
that, educators should listen to children carefully, encourage their thoughts and devote 
time to them. Teachers also need to promote the development of relationships be-
tween children by organizing extra-curricular activities that will enable them to speak 
about themselves and listen to their peers (Pianta, et. al., 1999). 

Dockett, Perry, & Howard, (2000) argue that effective transition to school pro-
grammes can be achieved when certain conditions are met: parents work together and 
communicate with educators; parents invest energy in pre-scholastic exercises; they 
encourage children’s development as competent learners; they empower children to 
maintain a strategic distance from the anxiety that is related to transition; they collab-
orate with teachers and children to facilitate the procedure; they urge children to dis-
cuss any worries or stressful thoughts; they enable children to get comfortable with 
the new setting and what is anticipated from them.  

Conclusion 

To sum up, the fact that today a lot of students enter primary school being unready to 
deal with school readiness or facing difficulties in learning, demonstrates the im-
portance of adapting smooth transition procedures in the nursery school. Future re-
search could focus on the design and application of adaptation procedures which will 
enable children’s transitions from nursery to primary school. 
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Περίληψη 

Το εν εξελίξει πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας την Ιλιάδα μέσα από θεατρικές τεχνικές» 
αποτελεί μια πρόταση διαθεματικού συγκερασμού με στόχο τη μελέτη της ανθρώπι-
νης ύπαρξης και την κατανόηση του συνεχώς μεταβαλλόμενου  κόσμου. Στην παρού-
σα εισήγηση προσεγγίζεται η Ιλιάδα του Ομήρου μέσα από θεατρικές μεθόδους, οι 
οποίες συνιστούν μια νέα μορφή διδασκαλίας και μάθησης ενισχύοντας τόσο τη βιω-
ματική εμπλοκή όσο και την κριτική ικανότητα του μαθητή. Γίνεται αναφορά στη με-
θοδολογία, στο θέμα που τίθεται προς διερεύνηση και στα στάδια που αυτό θα ανα-
πτυχθεί. Έπειτα, αναλύονται οι στόχοι, οι θεατρικές τεχνικές και τα συμπεράσματα. 
Τέλος, το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής κοινότητας. 

Λέξεις κλειδιά: Ιλιάδα, θεατρικές τεχνικές, βιωματική μάθηση. 

Εισαγωγή 

Ο Όμηρος, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου, συνέδεσε το όνομά του 
με τα πρώτα μέχρι σήμερα γραπτά κείμενα της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής 
λογοτεχνίας την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, τα οποία συντέθηκαν το δεύτερο μισό του 
8ου π.Χ. αι. 
 
Ο Τρωικός πόλεμος αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον ποιητή. Ειδικότερα, η Ιλιάδα 
ξεκινάει με το επεισόδιο της φιλονικίας του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα και την ορ-
γή του πρώτου και τελειώνει με τον θάνατο και τον ενταφιασμό του Έκτορα, του βα-
σικού υπερασπιστή της Τροίας. Τα γεγονότα του έπους εκτυλίσσονται σε 15.693 στί-
χους  και σε χρονικό διάστημα 51 ημερών. Ωστόσο, μέσα από αναφορές στο παρελ-
θόν με χρονικές συντμήσεις, αναδρομές στα περασμένα και ένθετες διηγήσεις (εγκι-
βωτισμούς) παλαιών γεγονότων, καθώς και προαναγγελίες για το μέλλον, ο ποιητής 
καταφέρνει να μας παρουσιάσει τον δεκάχρονο Τρωικό πόλεμο. 
 
Στην Ιλιάδα αντικατοπτρίζεται η παραδοσιακή εικόνα του κόσμου των ανθρώπων των 
μυκηναϊκών (12ος αι. π.Χ.) και γεωμετρικών χρόνων (11ος – 8ος αι. π.Χ.). Απόψεις 
για το θείο και την ηθική, στοιχεία από την κοινωνική ζωή και οργάνωση, αξίες των 
ηρώων αλλά και αρετές αναδύονται μέσα από τον ομηρικό κόσμο.  Η  παιδευτική και 
αισθητική αξία των ομηρικών επών αναγνωρίστηκε ήδη από την αρχαιότητα και πα-
ραμένει ζωντανή έως τις μέρες μας. Για αιώνες ψυχαγωγούσαν και δίδασκαν τους 
αρχαίους Έλληνες στις γιορτές τους και αποτελούσαν μάθημα για τα παιδιά τους στα 
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σχολεία. Ο φιλόσοφος Πλάτων –που στην Πολιτεία του αμφισβητεί την παιδευτική 
αξία των ομηρικών επών – αναγνωρίζει ότι «τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ ποιη-
τής» (Ι 606e)· (Στέφος, Στεργιούλης & Χαριτίδου, 2007) αλλά και στα νεότερα χρό-
νια η Ιλιάδα και η Οδύσσεια διδάσκονται, διαβάζονται και σχολιάζονται σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Επίσης, τα ομηρικά έπη άσκησαν τεράστια επίδραση στην αρχαία ελληνι-
κή και ρωμαϊκή λογοτεχνία, φιλοσοφία και τέχνη (Αισχύλος, Σενέκας, Βιργίλιος) και 
συνέχισαν να εμπνέουν λογοτέχνες, ζωγράφους και σκηνοθέτες (Τζέιμς Τζόυς, 
Ν.Καζαντζάκης, Κ.Π.Καβάφης, Θεόφιλος, Ν.Εγγονόπουλο, Ζαν Ζιροντού). 
 
Ωστόσο, στο σημερινό σχολείο η Ιλιάδα διδάσκεται με τρόπο μονότονο, παθητικό και 
άγονο χωρίς φαντασία και ενθουσιασμό, αδιαφορώντας για την αυτογνωσία και την 
κάθαρση, βασικές παραμέτρους της ανθρώπινης ύπαρξης. Από την άλλη πλευρά, το 
θέατρο προσφέρει εργαλεία, μέσα, τεχνικές που προάγουν μια δυναμική και εναλλα-
κτική εκπαιδευτική προσέγγιση ώστε να αφομοιωθεί η γνώση μέσω του βιώματος. 
Προωθεί την ενεργητική μάθηση και την αυτοέκφραση των μαθητών με στόχο την 
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και του προβληματισμού (Παπαδόπουλος, 2010) 
πάνω σε ζητήματα του έπους προσφέροντας μια στοχαστική οπτική της ομηρικής πα-
ράδοσης. Ειδικότερα, μέσω του θεάτρου η διδασκαλία γίνεται: α) μαθητοκεντρική, 
καθώς δίνεται έμφαση στο μαθητή με σημείο αναφοράς τις ανάγκες του, τα ενδιαφέ-
ροντα και τις επιλογές του (Τριανταφυλλοπούλου, 2004) β) ομαδοκεντρική (Τρια-
νταφυλλοπούλου, 2004), καθώς όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε μι-
κρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες στις οποίες συνεισφέρουν όλοι αλλά και ο καθένας 
οικοδομεί πάνω στη σκέψη του άλλου (Αυδή & Χατζηγεωργίου 2007) γ) διαθεματική 
(Τριανταφυλλοπούλου, 2004), καθώς αναδεικνύει θέματα και έννοιες πολύπλευρα με 
την συμβολή πολλών τεχνών (Μουσική, Χορός και Εικαστικά) και σχολικών μαθη-
μάτων (Λογοτεχνία, Ιστορία). δ) βιωματική (Τριανταφυλλοπούλου, 2004), καθώς  
επιτρέπει την οικειοποίηση της γνώσης μέσω της εμπειρίας και της αναζήτησης προ-
σωπικού νοήματος σ’ αυτήν (Δελούδη, 2002). 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποβλέπει στη δημιουργία ενός προ-
γράμματος που θα έχει ως βάση το κείμενο της Ιλιάδας με έμφαση σε συγκεκριμένα 
χωρία και βασικές έννοιες. Ενδεικτικά, θα διερευνηθούν θεματικές όπως: πόλεμος, 
βία, πατρίδα, γυναίκα, ιεραρχία, σύγκρουση, ελευθερία. Όλα τα παραπάνω θα αξιο-
ποιηθούν μέσα από θεατρικές μεθόδους:  
 
1) Το Θεατρικό παιχνίδι, το οποίο συνιστά, σύμφωνα με τον Κουρετζή (1991), μια 
ολοκληρωμένη θεατρική προσέγγιση, η οποία χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: α) απε-
λευθέρωση και συγκρότηση της ομάδας β) αναπαραγωγή δηλαδή δημιουργία ρόλων 
και καταστάσεων γ) σκηνική αυτοσχέδια δράση ε) ανάλυση και αποτίμηση δράσεων. 
 
2) Το Δράμα, το οποίο αποτελεί μια παιδαγωγική διαδικασία που υιοθετεί τεχνικές 
από το θέατρο, όπως το ομαδικό γλυπτό, την ανακριτική καρέκλα, τον διάδρομο της 
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συνείδησης με σκοπό την διερεύνηση της γνώσης. Ο παιδαγωγός θέτει ένα ερώτημα 
προς διερεύνηση και μέσα από θεατρικές τεχνικές ωθεί τους μαθητές να το προσεγγί-
σουν βιωματικά (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007). 
 
3) Το Inquiry Drama, το οποίο δίνει έμφαση στη θεατρική διερεύνηση μέσα από την 
προσωπική εμπειρία των μαθητών με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέας κατανόη-
σης. Αναπτύσσεται σε τέσσερα στάδια: α) δημιουργία ατμόσφαιρας (παιχνίδια γνω-
ριμίας) β) γνωριμία με το αρχικό περιβάλλον (επαφή με το κείμενο) γ) δημιουργία 
δραματικού νέου περιβάλλοντος (συζήτηση εκτός θεατρικού ρόλου, ακολουθούν αυ-
τοσχέδιες δράσεις, εργαστήριο γραφής) ε) αξιολόγηση της δράσης (Παπαδόπουλος, 
2010). 
 
4) Το Θέατρο Forum, το οποίο, σύμφωνα με τον Α.Boal, έχει ως αφετηρία μια μικρή 
παράσταση που μπορεί να παιχτεί από εκπαιδευτικούς ή μαθητές προβάλλοντας ένα 
πρόβλημα καταπίεσης. Οι θεατές-μαθητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη δρά-
ση, να πάρουν τη θέση του κεντρικού ήρωα (που δέχεται την καταπίεση) προτείνο-
ντας μια ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα του (Boal,1981). 
 

Διερευνητικό θέμα -Στάδια 

Παρακάτω παραθέτουμε τμήμα της εργασίας μας, στο οποίο αξιοποιούμε μέρος της 
Ραψωδίας Α της Ιλιάδας, με σκοπό να διερευνηθεί κριτικά και βιωματικά η οργή –
μήνις του Αχιλλέα, χρησιμοποιώντας μέσα και τεχνικές του θεάτρου και του δράμα-
τος. Η εργασία αναπτύσσεται σε στάδια:  
 
α. Διαμόρφωση της ατμόσφαιρας του δράματος, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση 
κατάλληλης μουσικής, διαφόρων ήχων αλλά και φωτισμού (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 
2007). 
 
β. Χτίσιμο του χώρου και του ρόλου. Ο χώρος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα γεγονό-
τα, καθώς προδιαγράφει τόσο την ισχύ της δραματικής έντασης όσο και την συμπερι-
φορά των ρόλων (Παπαδόπουλος, 2010). Στην παρούσα εργασία, η δράση τοποθετεί-
ται στο χώρο του στρατοπέδου, ένας χώρος απειλητικός.  
 
Επίσης, με την ανάληψη των ρόλων, οι μαθητές υιοθετούν τις στάσεις, διεισδύουν 
στις σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων, εμπλουτίζοντας την δραματική τους 
ικανότητα(Παπαδόπουλος, 2010). Σκόπιμο είναι οι μαθητές να καθορίσουν τα κίνη-
τρα του ρόλου που υποδύονται, αλλά να έχουν υπόψη τους το κύρος (ανώτερο, ισότι-
μο, κατώτερο) δηλαδή την ισχύ του χαρακτήρα σε σχέση με τους υπόλοιπους χαρα-
κτήρες. 
 
γ. Εισαγωγή στη δραματική ένταση. Είναι η δύναμη που ωθεί τη δράση και διατηρεί 
τη δυναμική της ομάδας. Οι μαθητές χρειάζεται να βιώσουν στιγμές έντασης, ώστε να 
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πιστέψουν το φανταστικό κόσμο και να εμπλακούν συναισθηματικά σε αυτόν (Αυδή 
& Χατζηγεωργίου, 2007). 
 δ. Λύση της πλοκής. Οι μαθητές εκφράζουν εκτός ρόλου τις απόψεις τους και τα συ-
ναισθήματά τους για όσα διαδραματίστηκαν (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007). 
 

Στόχοι 
 

Οι μαθητές: 1. Αναπτύσσουν δημιουργική σχέση με το έπος καλλιεργώντας την εν-
συναισθητική τους ικανότητα. 2. Αλληλεπιδρούν μέσα από την αναζήτηση του ρόλου 
με σκοπό την διερεύνηση της ανθρώπινης δραστηριότητας. 3.Διαπραγματεύονται τα 
νοήματα που εκπορεύονται από το έπος. 4.Διερευνούν το θέμα της οργής καθώς δη-
μιουργούν και ανταποκρίνονται στο δραματικό πλαίσιο. 5.Αξιολογούν τα κίνητρα της 
στάσης και συμπεριφοράς των ηρώων, που συχνά είναι αντίθετη της δικής τους (Πα-
παδόπουλος, 2006). 6.Δρουν και αναστοχάζονται τις πράξεις τους. 

Θεατρικές Τεχνικές 

1.Προθέρμανση: Ο εκπαιδευτικός σχηματίζει με χαρτοταινία ένα τετράγωνο, οριοθε-
τώντας το χώρο του στρατοπέδου. Κατόπιν ζητάει από του μαθητές να ορίσουν με 
ακρίβεια τα στοιχειά που συνθέτουν το χώρο. Οι μαθητές γράφουν σε χαρτί ένα αντι-
κείμενο που υπάρχει στο στρατόπεδο, το τοποθετούν στο δραματικό περιβάλλον και 
το παρουσιάζουν με μια σωματική κίνηση. 
 
2.Δάσκαλος σε ρόλο: Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο Χρύση λέει:  
«Γιοί του Ατρέα κι Αχαιοί, στα χάλκινα όπλα σας ντυμένοι ας δώσουν οι θεοί που κα-
τοικούν τα ολύμπια δώματα, την πόλη του Πριάμου να πορθήσετε, κι έπειτα σώοι να 
γυρίσετε στα σπίτια σας. Όμως κι εμένα, λύσετε την ακριβή μου κόρη, τα λύτρα μου δε-
χθείτε, δείχνοντας σέβας στον εκηβόλο Απόλλωνα, βλαστό του Δία (Μαρωνίτης 2012).» 
 
3.Συλλογικός ρόλος: Όλοι οι μαθητές υποδύονται τον Αγαμέμνονα. Ο εκπαιδευτικός 
τους παροτρύνει να μιλήσουν όλοι, έχοντας υπόψη ότι δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει 
συμφωνία ανάμεσα στις αποκρίσεις τους. 
 
4.Δάσκαλος σε ρόλο: Ο εκπαιδευτικός λέει: «Πατώντας (ο Απόλλωνας) στις κορφές 
του Ολύμπου, πήρε να κατεβαίνει χολωμένος, με τόξο και κλειστή φαρέτρα στους ώ-
μους κρεμασμένα, τα βέλη μεταξύ τους να χτυπούν. Κι όπως κινούσε οργίλος ο θεός, 
φάνηκε σαν τη μαύρη νύχτα σκοτεινός. Έπειτα πήρε θέση από τα πλοία απόμακρα κι 
άρχισε να τοξεύει τρομακτική η κλαγγή του αργυρού του τόξου ακούστηκε (Μαρωνίτης 
2012).» 
 
5.Μοντάζ: Οι μαθητές σε ομάδες τοποθετούνται κυκλικά και παρουσιάζουν την πα-
ραπάνω σκηνή εναλλάξ με κίνηση και λόγο. 
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6.Τελετουργία: Οι μαθητές, σε ρόλο Αχαιών βασιλιάδων, προχωρούν αργά και τοπο-
θετούνται στο συμβούλιο των Αχαιών. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο Μάντη-Κάλχα προ-
τάσσει το χέρι του δείχνοντας τον Αγαμέμνονα ως αιτία του κακού. 
 
7.Σωματοποιημένη έκφραση: Οι μαθητές σε δύο ομάδες σχηματίζουν δυο παράλληλες 
γραμμές και ανάμεσά τους ένα κόκκινο πανί. Η μία ομάδα στο ρόλο του Αχιλλέα και 
η άλλη στο ρόλο του Αγαμέμνονα. Αποδίδουν σωματικά την ένταση της διαμάχης 
χωρίς να αγγίζονται. 
 
8.Δυνατές σκέψεις: Ένας μαθητής αποδίδει με παγωμένη εικόνα το θυμό του Αχιλλέα. 
Οι υπόλοιποι μαθητές τον πλησιάζουν ένας- ένας και λένε φωναχτά τι μπορεί να σκέ-
φτεται ο ήρωας. 
 
9.Φωνές στο κεφάλι: Οι μαθητές σε ομάδες ζωντανεύουν τις φωνές στο κεφάλι του 
Αχιλλέα. Οι φωνές είναι αντικρουόμενες και φανερώνουν ότι ο ήρωας έχει δεύτερες 
σκέψεις. 
 
10.Συζήτηση: Ο εκπαιδευτικός ρωτάει: «Πώς ο ήρωας διαχειρίζεται το θυμό του;»  
 
11.Παγωμένη εικόνα: Οι μαθητές σε ομάδες παριστούν τη σκηνή κατά την οποία ο 
Αχιλλέας σκέφτεται να βγάλει το ξίφος με σκοπό να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα και η 
Αθηνά παρεμβαίνει για να τον εμποδίσει. 
 
12.Αφήγηση: Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο Αχιλλέα λέει στη Θέτιδα: «Τώρα λοιπόν κι εσύ 
στο πλάι του Δία καθισμένη, τα γόνατά του αγγίζοντας αυτό να του θυμίσεις· ανίσως και 
δεχτεί, ενδυναμώνοντας τους Τρώες, τους Αχαιούς στα πλοία τους να τους στριμώξει, 
να τους αφήσει πλάι στην θάλασσα να σφάζονται, και τότε ας χαίρονται τον βασιλιά 
τους. Να καταλάβει ο γιος του Ατρέα, ο στρατηλάτης Αγαμέμνων, τη μαύρη τύφλα του, 
πού καταφρόνησε μέσα στους Αχαιούς τον πιο γενναίο (Μαρωνίτης 2012).» 
 
13.Εικόνες και ανίχνευση σκέψης: Οι μαθητές σε ομάδες αναπαριστούν με παγωμένες 
εικόνες τη συνάντηση Αχιλλέα-Θέτιδας. Ο εκπαιδευτικός πλησιάζει κάθε ρόλο και 
ρωτάει τι σκέφτεται. 
 
14.Ανακριτική καρέκλα: Ένας μαθητής σε ρόλο Αχιλλέα ανακρίνεται από τους υπό-
λοιπους μαθητές. 
 
15.Περίγραμμα χαρακτήρα (Αγαμέμνονα-Αχιλλέα):Σε χαρτί μέτρου ξαπλώνει ένας μα-
θητής και σχηματίζουμε το περίγραμμά του δύο φορές – ένα για κάθε ήρωα. Μέσα 
στα περιγράμματα οι μαθητές γράφουν τις σκέψεις των ρόλων. Έξω από το περι-
γράμματα καταγράφουν τι θα λέγανε εκείνοι στον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα.  
 
16.Αναστοχαστική συζήτηση. 
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Συμπεράσματα 
 
Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας εί-
ναι τα εξής: 
  
1.Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και καλλιέργεια συνεργασίας μεταξύ των παιδιών. 
 
2.Εξοικείωση με το έπος και μύηση στην τέχνη του θεάτρου. 
 
3.Ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και της φαντασίας. 
 
4.Ενδυνάμωση της γλωσσικής επικοινωνίας, μέσω της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ 
των μελών της ομάδας. 
 
5.Απόκτηση της αίσθησης του χώρου και του χρόνου. 
 
6.Ενσυναίσθηση και ευαισθησία μέσω της αποδοχής και της ταύτισης της κατάστα-
σης και των συναισθημάτων του άλλου. 
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Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στη στάση των μαθητών απέναντι στην 
πραγματοποίηση πειραμάτων των Φυσικών Επιστημών με  χρήση απλών και 
καθημερινών υλικών. Συγκεκριμένα, σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
υλοποιήθηκε η δράση Πειρά-Γ΄-ματα, στο πλαίσιο της οποίας μαθητές της Γ΄ 
Γυμνασίου πραγματοποίησαν πειράματα με καθημερινά υλικά. Τα πειράματα αυτά 
βιντεοσκοπήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της μαθητικής κοινότητας. 
Η στάση των μαθητών απέναντι σε αυτή την πειραματική και παράλληλα 
κινηματογραφική διαδικασία διερευνήθηκε με ειδικά κατασκευασμένο 
ερωτηματολόγιο. Από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, προκύπτει 
ότι μέσα από τη δράση Πειρά-Γ΄-ματα κινητοποιήθηκαν οι μαθητές και οδηγήθηκαν 
σε περισσότερο θετική στάση απέναντι στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και 
γενικότερα σε  καλύτερη κατανόηση  των φυσικών φαινομένων. Παράλληλα, οι 
μαθητές που μετείχαν στα Πειρά-Γ΄-ματα αποκόμισαν σημαντικά οφέλη από τους 
δεσμούς συνεργασίας που δόμησαν μεταξύ τους και από την εξοικείωσή τους με την 
κινηματογραφική διαδικασία παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού που τους έδωσε 
βήμα για να  αυτενεργήσουν και να εκφραστούν. 

Λέξεις κλειδιά: πείραμα, Φυσικές Επιστήμες, καθημερινά υλικά, ενεργός μάθηση, 
κινηματογραφική παιδεία. 

Εισαγωγή - Θεωρητικός προβληματισμός 

Τα πειράματα αποτελούν οργανικό και αναπόσπαστο μέρος των μαθημάτων των 
Φυσικών Επιστημών, ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, του 
οποίου η σημασία θεωρείται δεδομένη για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών 
(Arons, 1991· Χαλκιά, 2000). Στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών το πείραμα 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης για να επιβεβαιώσει 
μια θεωρία ή να επικυρώσει τα διδαγμένα, κατά  την εποικοδομιστική θεωρία 
μάθησης για αναδόμηση γνώσεων ή εισαγωγή νέων, ενώ κατά το ανακαλυπτικό 
μοντέλο διδασκαλίας για την ανακάλυψη νέας γνώσης (Κόκκοτας, Ριζάκη, Χαβιάρης 
& Χατζή, 2002). Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι μαθητές  μέσω της συμμετοχής τους 
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σε πειραματικές διαδικασίες ελέγχουν υποθέσεις και τις ισχυροποιούν ή τις 
απορρίπτουν. Έτσι, διαπραγματευόμενοι και αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες 
καταστάσεις, οδηγούνται στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών. Παράλληλα, η 
εκτέλεση πειραμάτων κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών βοηθά τους 
μαθητές στην ενεργό μάθηση, διότι μεταξύ άλλων προκαλεί το ενδιαφέρον και την 
περιέργειά τους.  Φαίνεται ότι οι μαθητές ξεχνούν σχετικά εύκολα αυτά που ακούν 
διδασκόμενοι, ενώ τα θυμούνται καλύτερα, όταν προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
πειραματικών διαδικασιών. Επίσης, οι μαθητές κατακτούν/διατηρούν τη γνώση 
ευκολότερα, όταν την ανακαλύπτουν, ενεργώντας με συμμετοχικές δραστηριότητες, 
κατά τις οποίες αναλαμβάνουν ρόλους, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. Άλλωστε, η 
συνεργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες, η επεξεργασία δεδομένων για αποδοχή ή 
απόρριψη μιας υπόθεσης και η άσκηση στη μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών 
οδηγούν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Συγχρόνως, μέσα από τα πειράματα, 
δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό -λχ. με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων 
φύλλων εργασίας- να καθοδηγεί τους μαθητές του, να εντοπίζει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και να εξατομικεύει τη διδασκαλία του, προσαρμόζοντάς τη στις 
ανάγκες τους. Για τους παραπάνω λόγους, το πείραμα αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.  

Εστιάζουμε στα πειράματα με απλά υλικά, εφόσον δεχόμαστε ότι οι μαθητές 
κινητοποιούνται περισσότερο, όταν οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν στη διδασκαλία  
βατές δραστηριότητες που σχετίζονται με την καθημερινότητα (Anderman, Patrick, 
Hruda & Linnenbrink, 2002). Η εκτέλεση πειραμάτων με απλά υλικά δεν απαιτεί 
εξειδικευμένα όργανα και επιτρέπει στους μαθητές να πειραματιστούν ελεύθερα και 
να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην κατανόηση του φαινομένου και όχι στη 
λειτουργία ειδικών οργάνων. Επιπλέον, οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα 
«σπιτικά» αυτά υλικά· συνεπώς, η χρήση τους τούς βοηθά να αντιληφθούν την 
επιστήμη, όχι ως κάτι απρόσιτο αλλά ως κάτι που συσχετίζεται με αντικείμενα και 
εμπειρίες της καθημερινής ζωής (Κουμαράς, 2000). Άλλωστε, σε αυτά τα υλικά 
έχουν πρόσβαση οι μαθητές και στο σπίτι τους και τους είναι εύκολο να επαναλάβουν 
εκεί την πειραματική διαδικασία. Καταλήγουμε ότι η χρήση καθημερινών υλικών σε 
πειράματα κατά τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών δεν πρέπει να γίνεται ως επιλογή 
ανάγκης (λόγω χαμηλού κόστους και ευκολίας εύρεσης υλικών) αλλά επιλογή που 
υποστηρίζει αποτελεσματικά την ενεργό μάθηση. 

Η υλοποίηση των Πειρα-Γ΄-μάτων: Η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική 

Στο πλαίσιο της δράσης Πειρά-Γ΄-ματα κατά τα σχ. έτη 2014-15 και 2015-16 στο  15ο 
Γυμνάσιο Περιστερίου, ομάδες μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου με εποπτεία των 
εκπαιδευτικών που δίδασκαν Φυσικές Επιστήμες υλοποίησαν πειράματα -πέρα από 
αυτά που προβλέπονται στον εργαστηριακό οδηγό- με υλικά καθημερινής χρήσης. 
Έτσι ασκήθηκαν στο να εξηγούν φυσικά φαινόμενα με χρήση απλών υλικών και να 
συσχετίζουν αυτά που διδάσκονται στο σχολείο με την καθημερινή ζωή. Ως τίτλος 
της δράσης επιλέχθηκε η λέξη Πειρά-Γ΄-ματα, με το Γ΄ να δηλώνει την τάξη των 

2187

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

 
μαθητών (το γνωστικό επίπεδο  των μαθητών αυτής της τάξης υποστήριζε τη θεωρία, 
όπου βασίζονταν τα πειράματα) αλλά και να προσδίδει στη λέξη ένα εννοιολογικό 
φορτίο που γλυκαίνει / διασκεδάζει την εργαστηριακή αυστηρότητα και συνάδει με 
την εφηβική ψυχολογία. 

 

Εικόνα 1. Οι αφίσες των Πειρα-Γ΄-μάτων που τοιχοκολλήθηκαν στο διδακτήριο 

Τα δεκαεννέα συνολικά πειράματα επιλέχθηκαν με βάση τη θεματική ενότητα (να 
είναι κατανοητά στους μαθητές ως προς την έννοια ή το φυσικό φαινόμενο), τη 
χρήση απλών και με χαμηλό κόστος υλικών και τη δυνατότητα για άμεση 
παρατήρηση και εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Πρόκειται για τα: Το μπαλόνι που 
φουσκώνει ανάποδα (ατμοσφαιρική πίεση), Αλλάζω το χρώμα (οξέα, βάσεις και 
δείκτες), Τούρτα λεμόνι (ατμοσφαιρική πίεση-ιδιότητες οξυγόνου), Οδοντόπαστα για 
ελέφαντες (παραγωγή οξυγόνου-δράση καταλυτών), Φουσκώνω ένα μπαλόνι 
(αντιδράσεις οξέων), Εξαφανίζω ένα ποτήρι (δείκτης διάθλασης), Εμφανίζω την 
πλαστελίνη στην κούπα (διάθλαση φωτός), Ένα αυγό στη φιάλη (ατμοσφαιρική πίεση), 
Μια φλόγα που σβήνει (ιδιότητες οξυγόνου), Πάλι... αυγό (αντιδράσεις οξέων), Οι 
αμέθυστοι κρύσταλλοι (προσομοίωση δημιουργίας κρυστάλλων στα πετρώματα), 
Χορός στο γάλα (διάλυση - διάχυση), Τσάι-πύραυλος (κινήσεις ψυχρών και θερμών 
ρευμάτων αέρα), Ψητό μπαλόνι (διάδοση θερμότητας), Μπαλόνι-σουβλάκι (μηχανικές 
ιδιότητες των πολυμερών), Βυθίζεται ή επιπλέει; (πυκνότητα), Με ένα τρύπιο μπουκάλι 
(ατμοσφαιρική πίεση), Η πάνα (ιδιότητες πολυμερών), Ένα ηφαίστειο στο ποτήρι μου 
(προσομοίωση μιας υποθαλάσσιας έκρηξης ηφαιστείου). Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε 
πιο αναλυτικά τα:  
❖ Το αυγό που μπαίνει στο μπουκάλι (ατμοσφαιρική πίεση) 
Υλικά:            Αυγό βρασμένο και καθαρισμένο, φιάλη με στόμιο, σπίρτα. 
Διαδικασία: Ανάβουμε τρία μεγάλα σπίρτα και τα ρίχνουμε στη φιάλη. Βάζουμε 

το  αυγό (αφού το βρέξουμε με λίγο νερό) στο στόμιο του 
μπουκαλιού. 

Αποτέλεσμα: Το αυγό γλιστρά μέσα στη φιάλη, ενώ πριν δε χωρούσε.  
Εξήγηση:    Η πίεση μέσα στη φιάλη μειώνεται, η εξωτερική πίεση που είναι 

μεγαλύτερη πιέζει το αυγό να μπει στη φιάλη. 
❖ Χορός στο γάλα 
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Υλικά: Ένα πιάτο, μπατονέτες, γάλα πλήρες, υγρό απορρυπαντικό πιάτων, 

χρώματα ζαχαροπλαστικής. 
Διαδικασία: Βάζουμε γάλα στο πιάτο και τρεις σταγόνες από κάθε χρώμα 

ζαχαροπλαστικής. Βάζουμε απορρυπαντικό πιάτων στην μπατονέτα 
και τοποθετούμε την μπατονέτα πάνω στις σταγόνες του χρώματος 
ζαχαροπλαστικής. 

Αποτέλεσμα: Οι σταγόνες του χρώματος ζαχαροπλαστικής απλώνουν και τα 
χρώματα αρχίζουν να «χορεύουν» στο γάλα. 

Εξήγηση: Τα μόρια λίπους του γάλακτος «χορεύουν» προς όλες τις 
κατευθύνσεις όσο τα μόρια του απορρυπαντικού προσπαθούν να 
ενωθούν με αυτά. 

❖ Ένα ηφαίστειο στο ποτήρι μου 
Υλικά:           Ένα μεγάλο ποτήρι ζέσεως, κερί, άμμος, νερό, γκαζάκι. 
Διαδικασία: Τοποθετούμε το κερί στον πάτο του ποτηριού, καλύπτουμε με άμμο 

το κερί και βάζουμε νερό. Τοποθετούμε το ποτήρι στο γκαζάκι. 
Αποτέλεσμα: Το κερί λιώνει και, καθώς είναι θερμό, ανεβαίνει προς τα πάνω. 
Εξήγηση:       Η καυτή λάβα (κερί), καθώς βγαίνει από τον βυθό της θάλασσας 

(άμμος) και συναντά το νερό, ψύχεται και στερεοποιείται γρήγορα. 
Το 80% των ηφαιστειακών εκρήξεων είναι υποθαλάσσιες και ο 
τρόπος που συμβαίνουν είναι ανάλογος με το ηφαίστειο στο ποτήρι. 

Οι πρακτικές δυσκολίες που συνόδευσαν την αρχική σκέψη για υλοποίηση των 
πειραμάτων στο σχολικό αμφιθέατρο, ώστε να παρακολουθούν όλοι οι μαθητές, 
οδήγησαν στη λύση της βιντεοσκόπησης στο εργαστήριο και της παρουσίασης των 
κινηματογραφημένων πια Πειρα-Γ΄-μάτων ως ταινίας στο αμφιθέατρο. Κάθε πείραμα 
«στηνόταν» σαν μια μικρή ταινία με σενάριο, σκηνοθεσία, ρόλους. Οι μαθητές -
χωρισμένοι σε έξι πενταμελείς ομάδες (κατά έτος) με κριτήριο τις προτιμήσεις τους 
ως προς το είδος των πειραμάτων- πριν από κάθε «γύρισμα» έπαιρναν αναλυτικές 
οδηγίες και σενάριο που μελετούσαν στο σπίτι. Η κατανομή ρόλων και ευθυνών 
γίνονταν από τα μέλη των ομάδων, με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και 
την επιθυμία τους αλλά και με φροντίδα ώστε να μετέχουν όλοι επί ίσοις όροις και να 
αναλαμβάνουν διαδοχικά πολλούς «ρόλους», για να αποκτούν πολύπλευρη εμπειρία. 
Οι  βιντεοσκοπήσεις -που γίνονταν από καθηγητές αλλά και από μαθητές- 
περιλάμβαναν πολλές σκηνές και γυρίσματα, καθώς και αστοχίες που έπρεπε να 
επεξεργαστούμε.  Μαθητές και καθηγητές ως αυτοσχέδιοι ηθοποιοί, φροντιστές, 
σκηνοθέτες κτλ.… συνεργάστηκαν, μπερδεύτηκαν, αλληλοβοηθήθηκαν, αστόχησαν, 
ξαναπροσπάθησαν, γέλασαν και τελικά… τα κατάφεραν. Το αποτέλεσμα ήταν δύο 
τριαντάλεπτες ταινίες, που προβλήθηκαν με πολύ θετική υποδοχή από το σύνολο της 
σχολικής κοινότητας, στο πλαίσιο της «Ημέρας Μαθηματικών», μιας ευρύτερης 
ενδοσχολικής δράσης (βλ. σχετικά Παπαδημητρίου, Μάμμος & Αναστασόπουλος, 
2015). Τέλος, επειδή οι πρόβες γίνονταν σε ευχάριστη ατμόσφαιρα, επιλέξαμε τις 
αστοχίες και τις αστείες σκηνές να τις αξιοποιήσουμε και να τις μεταφέρουμε στους 
μαθητές όλου του σχολείου μέσα από δύο αντίστοιχες διασκεδαστικές τρίλεπτες 
ταινίες με χαρούμενη μουσική επένδυση, (βλ. σχετικά βίντεο στις διαδικτυακές 
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αναφορές) τις οποίες υποδέχθηκαν οι συμμαθητές των μικρών ερευνητών-ηθοποιών 
με τον γνήσιο ενθουσιασμό που μόνο οι έφηβοι μπορούν να δείχνουν. 

 

Εικόνα 2: Χορός στο γάλα 

Μερικές ακόμη επισημάνσεις: 
- Ιδιαίτερη ήταν η μέριμνα που λαμβάναμε κατά την εκτέλεση των Πειρα-Γ΄-μάτων, 
ώστε να μην προκαλούνται δυσλειτουργίες στη ροή του προγράμματος -σοβαρό 
ενδεχόμενο για τέτοιου τύπου δημοφιλείς δράσεις (λχ. κατά τα «γυρίσματα»). 
- Στα Πειρά-Γ΄-ματα οι μετέχοντες μαθητές ενεργοποιήθηκαν επί ίσοις όροις 
ανεξάρτητα από τη σχολική επίδοσή τους. Επιπλέον, τους δόθηκε: α. η ευκαιρία να 
αναδείξουν ιδιαίτερα ταλέντα, αναλαμβάνοντας -κυριολεκτικά και μεταφορικά- 
ρόλους που τους ταίριαζαν μέσα στις ομάδες που υλοποιούσαν αυτή την 
πειραματική/κινηματογραφική δράση, και β. να δομήσουν δεσμούς συνεργασίας σε 
εξωταξικό αλλά ενδοσχολικό πλαίσιο. 

Η έρευνά μας  

Η επιτυχία των Πειρα-Γ΄-μάτων μας ώθησε να ερευνήσουμε τα αποτελέσματά τους 
συστηματικά, με ποσοτική μεθοδολογικά προσέγγιση και εργαλείο έρευνας ένα 
ερωτηματολόγιο ερωτήσεων κλειστού τύπου με κλίμακα μέτρησης πέντε 
διαβαθμίσεων (καθόλου, ελάχιστα, μέτρια, αρκετά, πάρα πολύ) που σχεδιάστηκε με 
τη συνδρομή συναδέλφων και με ειδική μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα 
περιεχομένου, η εσωτερική εγκυρότητα και η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής 
του (content, internal, construct validity). Το συνέθεταν  εισαγωγικό σημείωμα  για τη 
σκοπιμότητα της έρευνας και ερωτήσεις σχετικές με τις στάσεις των μαθητών -
δηλαδή με την αρνητική ή θετική τοποθέτησή τους (Hogg & Vaughan, 2010) -
απέναντι στα Πειρά-Γ΄-ματα (όπως για το αν θεωρούσαν πως η συμμετοχή τους στα 
Πειρά-Γ΄-ματα τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες των Φυσικών 
Επιστημών και τους επηρέασε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν στο μέλλον τα μαθήματα 
των Φυσικών Επιστημών με περισσότερο θετική προδιάθεση,  για το αν κατά την 
εκτέλεση των πειραμάτων τους βοήθησε η χρήση καθημερινών υλικών, για το αν 
δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις συνεργασίας με τους συμμαθητές τους κ.ά). 
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Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν οι τριάντα μαθητές που μετείχαν στα Πειρά-Γ΄-ματα 
κατά το σχ. έτος 2015-16. Οι περισσότεροι (58,3%) φαίνονται αρκετά εξοικειωμένοι 
με το περιεχόμενο των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία, Γεωλογία), αλλά λιγότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση των οργάνων στο 
σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (μόνο το 25% δήλωσε αρκετά 
εξοικειωμένο, ενώ το 29,2% δήλωσε πως είχε μέτρια και το 25% πως είχε ελάχιστη 
εξοικείωση). Από την ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια συνάγουμε ότι 
οι μαθητές θεωρούν πως μέσω της συμμετοχής τους στη δράση Πειρά-Γ΄-ματα: 
• κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον τους αρκετά (50%) έως πάρα πολύ (20%). 
• κατανόησαν καλύτερα τις έννοιες του πειράματος που πραγματοποίησαν αρκετά 

(33,3%) έως πάρα πολύ (58,3%). 

 

Σχήμα 1: Καλύτερη κατανόηση των εννοιών του πειράματος που πραγματοποίησαν 

• θα αντιμετωπίζουν στο μέλλον τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών με 
περισσότερο θετική προδιάθεση αρκετά (50%) έως πάρα πολύ (20,8%).  

• οι έννοιες των Φυσικών Επιστημών πρέπει να διδάσκονται μέσα από 
δραστηριότητες και πειράματα αρκετά (41,7%) έως πάρα πολύ (45,8%). 

• χρειάζεται γενικότερα να οργανώνονται ανάλογες δράσεις στο σχολείο αρκετά 
(12,5%) έως πάρα πολύ (79,2%). 

 

Σχήμα 2: Χρησιμότητα αναλόγων δράσεων 

• κατά την εκτέλεση των πειραμάτων βοήθησε αρκετά (37,5%) έως πάρα πολύ 
(45,8%) η χρήση καθημερινών υλικών. 
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Σχήμα 3 : Χρησιμότητα καθημερινών υλικών 

• θα τους άρεσε να επαναλάβουν κάποια από τα πειράματα στην εξωσχολική τους 
ζωή αρκετά (33,3%) έως πάρα πολύ (54,2%).  

• Τέλος, οι μαθητές δήλωσαν πως με τη συμμετοχή τους στη δράση 
δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις συνεργασίας με τους συμμαθητές τους αρκετά 
(33,3%) έως πάρα πολύ (54,2%). 

Συμπεράσματα 

Η καινοτόμος πειραματική/κινηματογραφική δράση Πειρά-Γ΄-ματα ενεργοποίησε 
τους μαθητές και τους βοήθησε να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την κριτική 
τους σκέψη, καθώς και την επιθυμία τους να μετέχουν συνειδητά στη διαδικασία της 
μάθησης. Περαιτέρω, η δράση συνετέλεσε, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για 
τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. Συγχρόνως, μέσα από την ομαδοσυνεργατική 
οργάνωση της δράσης και την καθοδηγητική παρουσία των εκπαιδευτικών, 
υποστηρίχθηκε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, 
ενισχύθηκε με τη σειρά της και η συνεργατική  ατμόσφαιρα της σχολικής μονάδας, 
μέσα στην οποία κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί η δράση μας. Εν κατακλείδι, μαθητές 
και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να εμπλακούν ενεργά  σ’ αυτή την 
αλληλεπιδραστική μέθοδο διδασκαλίας και να αποκομίσουν γνώσεις, δεξιότητες αλλά 
και στάσεις ζωής. 

Όσο για τη βιντεοσκόπηση που επιλέχθηκε αρχικά ως λύση σε πρακτικά ζητήματα, 
διαπιστώσαμε ότι στην πορεία αποτέλεσε ισχυρό πόλο έλξης για τους μαθητές που 
έδειξαν να απολαμβάνουν τη διαδικασία. Από την άποψη αυτή τα Πειρά-Γ΄-ματα 
άπτονται όχι μόνο της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών αλλά και της διάστασης 
της κινηματογραφικής παιδείας που αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, 
διαδικασία μέσα από την οποία δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν 
δημιουργικά και να κατανοήσουν πλευρές του κόσμου γύρω τους με τη γλώσσα και 
τους αισθητικούς κανόνες του κινηματογράφου. Έτσι -καθώς ενεργοποιούνται από 
μια ακόμη πλευρά μηχανισμοί όπως η αντίληψη, η μίμηση και η ταύτιση, η 
συναισθηματική βίωση, η μη λεκτική επικοινωνία...- ένα απλό μέσο ψυχαγωγίας 
αναδεικνύεται σε πολύτιμο εργαλείο αγωγής (Κολοβός, χ.χ.). 

Τέλος, η καλή προετοιμασία των μαθητών που διέθεταν αγόγγυστα ελεύθερο χρόνο 
για πρόβες, η αδημονία τους για τα γυρίσματα και η ικανοποίηση που ακολουθούσε 

2192

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

 
τις προβολές των Πειρα-Γ΄-μάτων μας οδηγεί να ευελπιστούμε για το μέλλον αυτής 
της δράσης, μέσα από την οποία και εμείς ως εκπαιδευτικοί όχι μόνο εμπλουτίσαμε 
το διδακτικό μας οπλοστάσιο αλλά είχαμε και την ευκαιρία να δεθούμε με τους 
μαθητές μας με ευχάριστο τρόπο. Τελικά, ναι, η μάθηση μπορεί να είναι και 
διασκεδαστική. 
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Βίντεο που παρουσιάζει στιγμιότυπα από την υλοποίηση των Πειραμάτων: 
https://drive.google.com/file/d/0B6m-ZGiAi4AhS0M3OHV1cmJ0RGs/view 

Ευχαριστίες 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον συνάδελφό μας Γιώργο Γιαννόπουλο, 
ΠΕ.04, που βοήθησε κατά την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης Πειρά-Γ΄-ματα. 
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Δημιουργία Θεματικών Μουσείων 

Αδάμη Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 
adamikon@gmail.com 

 
Κουρέτας Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 
kouretasj@gmail.com 

Χουζούρης Ιωάννης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.07 
epalastrous@gmail.com 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια δραστηριότητα των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ 
Άστρους Αρκαδίας στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολο-
γία. Τα κύρια Επιστηµονικά Πεδία που συνέδεσαν οι εργασίες των μαθητών ήταν η 
Ξένη γλώσσα, η Πληροφορική,η  Περιβαλλοντική Αγωγή, η Αισθητική Αγωγή και η 
Ιατρική. Ως γενικοί διδακτικοί – µαθησιακοί στόχοι τέθηκαν η διερεύνηση στοιχείων 
πολιτισμού με τη βοήθεια ερευνητικών εργαλείων που δημιούργησαν οι ίδιοι οι μα-
θητές, η καλλιέργεια της αγγλικής γλώσσας μέσω μετάφρασης και χρήσης μεταφρα-
στικών εργαλείων στο διαδίκτυο και η σαφώς η  συνειδητοποίηση της αξίας του μου-
σείου. Όσον αφορά το πεδίο της Πληροφορικής κρίθηκε σκόπιμο να αναπτύξουν δε-
ξιότητες σχεδίασης, ανάπτυξης, διερεύνησης και διαχείρισης του διαδικτύου, να εξοι-
κειωθούν με την παρουσίαση εργασιών και τη δημιουργία ηλεκτρονικού φυτολογίου. 
Όσον αφορά την Ιατρική να μελετήσουν τη σημασία της βοτανολογίας στην αντιμε-
τώπιση ασθενειών .  Όσον αφορά την Περιβαλλοντική Αγωγή να μελετήσουν τη ση-
μασία της ύπαρξης σπάνιων και προστατευόμενων φυτών στην περιοχή μας  καθώς 
και τη  σημασία της ανακύκλωσης για το άτομο και το περιβάλλον στο οποίο ζει . Τέ-
λος όσον αφορά την Αισθητική Αγωγή να δημιουργήσουν φυτολόγιο και βοτανικό 
μουσείο στο χώρο του σχολείου καθώς και εκθέματα από ανακυκλώσιμα υλικά με 
στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας μελετώντας ταυτόχρο-
να τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης για το άτομο και την κοινότητα στην ο-
ποία ζει και δραστηριοποιείται. 

Λέξεις κλειδιά: Θεματικά Μουσεία, βοτανικό μουσείο, convert art museum.  

Εισαγωγή 

Τα τμήματα που επιλέξαμε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημιουργίας θεματικών 
μουσείων μέσα στο σχολείο ήταν τα δύο τμήματα της Ά τάξης, τα οποία ήταν εξαιρε-
τικά δύσκολα καθώς επρόκειτο για μαθητές που φοιτούσαν πρώτη φορά στο σχολείο 
μας και στην πλειοψηφία τους είχαν μαθησιακές δυσκολίες και έντονες αντιθέσεις σε 
μαθησιακό επίπεδο. Αριθμός μαθητών:18 (3 αλλοδαποί). Χώρες προέλευσης αλλο-
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δαπών μαθητών: Αλβανία, Ρουμανία Δύο μαθητές ήταν εντελώς απομονωμένοι και 
δεν παρουσίαζαν συμμετοχή σε κανένα μάθημα και δύο ακόμη είχαν προβλήματα 
στις σχέσεις με τους άλλους κατά τις πρώτες εβδομάδες της φοίτησης.  

Με την εμπλοκή μαθητών στις δραστηριότητες της ερευνητικής εργασίας αναμενόταν 
να επιτευχθούν οι ακόλουθοι παιδαγωγικοί στόχοι: Να ενεργοποιηθούν η σκέψη, η 
δηµιουργικότητα και η πρωτοβουλία τους µέσα από την εµπλοκή τους σε όλα τα 
στάδια έρευνας. Να ενισχύσουν δεξιότητες διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφο-
ριών (αναζήτηση, ταξινόµηση, οργάνωση, παρουσίαση, αναπαράσταση, ανάλυση, 
σύνθεση). Να ενισχύσουν την κριτική σκέψη. Να αντιλαµβάνονται και να εκτιµούν 
τις έννοιες της συλλογικότητας και της συνεργασίας για την επίτευξη κοινού στόχου 
αναπτύσσοντας προσωπική και συλλογική ευθύνη ως µέλη µιας οµάδας.  

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η μουσειακή επίσκεψη, η οργάνωση και η υλοποίησή της δημιουργεί μια σειρά 
προσδοκιών. Η πρόσβαση στη γνώση, η εκπαίδευση, η ευχαρίστηση, ο θαυμασμός, η 
αναγνώριση της αξίας του πραγματικού και του μοναδικού μέσα σ’ ένα πολιτιστικό 
και κοινωνικό πλαίσιο είναι μερικές από αυτές (Τσάπαρη, 2011). Για το λόγο αυτό, η 
μουσειακή εμπειρία είναι περίπλοκη και βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ελεύθερη επι-
θυμία / επιλογή του ατόμου για μάθηση (Schweibenz, αναφέρεται σε Μπακογιάννη-
Κανβακλή). Στο χώρο του μουσείου, η μάθηση βασίζεται κύρια σε πραγματικά αντι-
κείμενα – έργα τέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τεχνουργήματα, επιστημο-
νικά είδη, κ.α. Στόχος του μουσείου είναι να επικοινωνήσει με τους επισκέπτες του, 
να παρουσιάσει τις συλλογές του και να τους επιτρέψει να εξερευνήσουν το ευρύτερο 
επιστημονικό, πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο των αντικειμένων που εκτίθενται 
στο μουσείο και τέλος με την ενεργή εμπλοκή του επισκέπτη – εκπαιδευόμενου σε 
διαφορετικές δραστηριότητες επιδιώκει να τον εμπνεύσει και να του δώσει κατευθύν-
σεις μοντέλο της ανοικτής και δια βίου εκπαίδευσης (Schweibenz, αναφέρεται σε 
Μπακογιάννη-Καβακλή). Ένας άλλος χώρος στον οποίο προσανατολίζονται τα μου-
σεία είναι η άτυπη δια βίου εκπαίδευση, που περιλαμβάνει περιεχόμενα έξω από δο-
μημένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η αναφερόμενη και ως αυτο-
προσανατολιζόμενη μάθηση (self directed learning) είναι η κυρίαρχη εκπαιδευτική 
μέθοδος η οποία σχετίζεται με διαδικτυακές μουσειακές πηγές (Μπακογιάννη-
Καβακλή). 

Υλοποίηση προγράμματος 
Σκοπός:    Γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον-Σημασία αξιοποίησης και διατήρησής 
του 
                 Σύνδεση με το παρελθόν- Σημασία της ύπαρξης μουσείων 
                 Καλλιέργεια δημιουργικότητας μαθητών 
                 Προσέγγιση θεμάτων όπως η διαφορετικότητα, η ανοχή, η συνεργασία 
Κύριες Δράσεις:  
1.Δημιουργία μουσείου Βοτανολογίας και μουσείου τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά 
στο χώρο του σχολείου 
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2. Convert Art Museum (μουσείο τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά) 
Δομή εκπαιδευτικών δράσεων:  

1. Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τη μεθοδο-
λογία της έρευνας, τους όρους και τα στάδιά της καθώς και την πραγματοποί-
ηση σχετικής έρευνας.  

2. Περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο αναζητώντας ιστοσελίδες με ψηφιακά μουσεία. 
Μια «εικονική» διαδικτυακή εμπειρία σημαίνει ότι δεν παρέχει άμεση επαφή 
με τα αληθινά αντικείμενα. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να χάνονται κάποια 
στοιχεία της «πραγματικής» εμπειρίας, περιλαμβάνει κατηγορίες εμπειριών 
που μπορούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και ίσως να μην 
μπορούσαν να βιωθούν διαφορετικά, όπως στην περίπτωση των μαθητών του 
σχολείου μας που είναι απομακρυσμένο από τα αστικά κέντρα που παρέχουν 
δυνατότητα επίσκεψης. Μέσα από τον ψηφιακό χώρο του διαδικτύου οι μαθη-
τές-χρήστες συνδυάζουν μάθηση και διασκέδαση.  

3. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη λειτουργία του μουσείου ευελπιστώντας στη 
δημιουργία εκθεσιακού χώρου μέσα στο χώρο του σχολείου στον οποίο θα 
παρουσιάσουν βότανα που φύονται στην περιοχή μας και τις ιδιότητές τους 
και αντικείμενα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά που συνέλεξαν οι 
ίδιοι.   

4. Δημιούργησαν ψηφιακό φυτολόγιο 
5. Δημιούργησαν εκθεσιακό χώρο στο σχολείο με φωτογραφίες βοτάνων και 

καλλωπιστικά φυτά. 
6. Στον ίδιο εκθεσιακό χώρο εξέθεσαν κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά.  

Κατά την εκπόνηση αυτής της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές θα επαναλάμβαναν 
σε πρώτη φάση  έννοιες που απαντούσαν στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 1. 
Ποιές είναι οι κύριες μορφές έρευνας και ποιά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά 
τους; 2.Ποιά είναι τα κύρια ερευνητικά εργαλεία κάθε είδους έρευνας και πότε είναι 
χρήσιμο το κάθε ένα από αυτά; 3.Ποιοί είναι οι κύριοι εκπρόσωποι βοτάνων στην πε-
ριοχή μας και πως έχουν αξιοποιηθεί τα φυτά της προστατευόμενης περιοχής του 
Πάρνωνα; 5. Ποιες είναι οι θεραπευτικές και καλλωπιστικές ιδιότητες των φυτών της 
περιοχής μας; 6. Τι γνωρίζουν οι συμμαθητές μας για αυτά; 7. Πως μπορούμε να α-
ξιοποιήσουμε τα βότανα που βρίσκονται γύρω μας; 8. Τι γνωρίζουν οι γηραιότεροι 
για αυτά; 9. Ποια είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά και πόσα από αυτά χρησιμοποιούμε 
στην καθημερινότητά μας; 10. Ποια είναι η σημασία της ανακύκλωσης; 11. Πόσοι 
συμμαθητές μας ανακυκλώνουν; 12. Ποια είναι η παιδαγωγική αξία του μουσείου; 
Πως συνεισφέρει στη διαδικασία της μάθησης; 

Αξιολόγηση 

Παρατηρώντας τους μαθητές από το ξεκίνημα του προγράμματος διαπιστώσαμε πως 
το κλίμα στην τάξη άλλαζε σταδιακά. Παρότι αρχικά υπήρξε έντονη αμφισβήτηση ως 
προς τους αδύναμους κυρίως μαθητές και αμφιβολία ως προς τη δημιουργικότητά 
τους θα λέγαμε ότι εν μέρει αυτή εξαλείφθηκε προς το τέλος των δραστηριοτήτων 
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όταν με τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση των έργων και τη συνεργασία μεταξύ 
των μαθητών και των ομάδων σχεδόν μηδενίστηκε η αντιπαλότητα και τα παιδιά συ-
νειδητοποίησαν ότι περισσότερα είναι αυτά που τους ενώνουν από αυτά που τους χω-
ρίζουν, πράγμα που αρχικά φαινόταν ανυπέρβλητο λόγω των χαλαρών δεσμών της 
τάξης. Παρότι δεν στάθηκαν τόσο δημιουργικοί όσο αναμενόταν δεδομένης της επι-
λογής του θέματος από τους ίδιους και της αρχικής τους διάθεσης κοινό συμπέρασμα 
των εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν είναι ότι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια 
κρίνοντας την απόδοσή τους σε άλλα μαθήματα κατά τη διάρκεια του τετραμήνου 
γεγονός που συνδυάστηκε με την ανάγκη των μαθητών να δημιουργήσουν οι ίδιοι 
έναν προσωπικό χώρο για τον οποίο θα είναι υπεύθυνοι. Η διάρκεια του θέματος, 7 
εβδομάδες, ήταν επαρκής για την υλοποίησή του.  

Πηγές 
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Μπακογιάννη, Σ., Καβακλή, Ε., (n.d.)«Μουσεία και Ανοικτή Εκπαίδευση: Εκπαιδευ-
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της δυνατής παιδικής φιλίας στην παι-
δική λογοτεχνία. Αρχικά, παρουσιάζεται γενικά η έννοια της φιλίας. Στη συνέχεια, 
γίνεται εστίαση στην παιδική λογοτεχνία, δηλαδή σε τέσσερα συγκεκριμένα βιβλία, 
και αναζητείται το ιστορικό πλαίσιο της κάθε φιλίας, ο τρόπος με τον οποίο αυτή ξε-
κίνησε, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ακολούθως, εξετάζονται οι δο-
κιμασίες στις οποίες υπόκειται η κάθε φιλία, καθώς και το κατά πόσο η φιλία κατα-
φέρνει να αντέξει στις δοκιμασίες αυτές. Τέλος, παρουσιάζεται η σημασία που έχει η 
κάθε φιλία για τη ζωή των ηρώων των συγκεκριμένων παιδικών βιβλίων. 

Λέξεις-Κλειδιά: φιλία, παιδική λογοτεχνία  

Εισαγωγή 

Η λογοτεχνία είναι μια πραγματική ή φανταστική αναπαράσταση της ζωής για τα 
παιδιά και, επομένως, η φιλία στην παιδική λογοτεχνία σχετίζεται με κάποιον τρόπο 
με τις φιλίες των παιδιών στη ζωή τους. Οι δυνατές φιλίες που επιλέχτηκαν είναι οι 
εξής: α) Δάφνη και Αγγελική στο βιβλίο Λίγο πριν από τα 18, β) Ζωρζ και Άλκη στο 
Ε.Π, γ) Ελπίδα και Αλεξανδριανή στο Καλημέρα, Ελπίδα και δ) Παναγιώτης και Ζωή 
στο βιβλίο Τα στενά παπούτσια. Οι τέσσερις αυτές περιπτώσεις ικανοποιούν τα κριτή-
ρια της αρχικής αναζήτησης που έγινε στα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία. Πρόκειται για 
βιβλία σε μυθιστορηματική μορφή, τα οποία απευθύνονται σε μεγαλύτερα παιδιά, 
δηλαδή σε παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού και των τάξεων του Γυ-
μνασίου. Η φιλία κατέχει μια σημαντική θέση στην ιστορία η οποία διαδραματίζεται 
στα βιβλία αυτά. Ακόμη, οι ήρωες που επιλέγονται είναι από δώδεκα έως δεκαεπτά 
ετών, όταν μια δυνατή φιλία ξεκινάει για αυτούς. Πρόκειται, λοιπόν, για τέσσερις δυ-
νατές παιδικές φιλίες που δημιουργούνται μέσα από τις σελίδες τεσσάρων παιδικών 
λογοτεχνικών βιβλίων. Μερικά από τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: Σε μια 
δυνατή φιλία, το παιδί πρέπει να μένει ο εαυτός του ή να αλλάζει; Ποιο είναι το κρι-
τήριο για την επιλογή ενός καλού φίλου; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας 
δυνατής φιλίας;  

Η έννοια της φιλίας 

Τι είναι φιλία; Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η φιλία είναι μια αμοιβαία σχέση μεταξύ 
των ανθρώπων, με κύρια χαρακτηριστικά την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την αφο-
σίωση. O αρχαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης (1993) επισημαίνει ότι η φιλία είναι ένα 
είδος αρετής και πράγμα πάρα πολύ αναγκαίο στη ζωή του ανθρώπου. Η ίδια η ζωή 
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έχει αποδείξει την αναγκαιότητα της φιλίας, προκειμένου ο άνθρωπος να καταφέρει 
να ζήσει και όχι απλά να επιβιώσει. Αλλά τι είναι αυτό το αναγκαίο αγαθό που λέγε-
ται φιλία; Η Healy (2011) τονίζει ότι η φιλία είναι μια περίεργη σχέση αλλά συμφω-
νεί με τον Αριστοτέλη στο ότι αυτή είναι πολύ σημαντική για όλους. Οι Demir &  
Ozdemir (2010) φτάνουν σε έναν ορισμό, κατά τον οποίο η φιλία είναι μια εθελοντι-
κή σχέση που χαρακτηρίζεται από συναισθηματικούς δεσμούς και συμβάλλει στην 
ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών των ανθρώπων. 

Όλες οι φιλίες, όμως, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά; Ο Ρωμαίος ρήτορας Κικέρων 
γράφει πως «όταν οι φίλοι έχουν ακέραιο χαρακτήρα, τότε πρέπει όλα να τα μοιράζο-
νται εξίσου: τα αγαθά τους, τις φιλοδοξίες τους, τα σχέδιά τους, τις ενδόμυχες επιθυμίες 
τους» (Cicero, 1997, σ. 59). Όταν, όμως, οι φίλοι δεν έχουν ακέραιο χαρακτήρα, τι 
συμβαίνει με τη φιλία; Φιλίες υπάρχουν πολλές στη ζωή του ανθρώπου, άλλες σημα-
ντικές και άλλες σημαντικότερες. Οι δυνατές φιλίες μεταξύ δύο ανθρώπων είναι η 
τελειότερη έκφραση της έννοιας που λέγεται φιλία. Μια πραγματικά ανεκτίμητη σχέ-
ση. Η φιλία συνυπάρχει και συμπορεύεται με την ανθρώπινη ζωή σε όλες τις ηλικίες. 
Ένα σημαντικό είδος φιλίας είναι οι παιδικές φιλίες, αυτές δηλαδή που συνάπτονται 
μεταξύ των ανθρώπων πριν την ενηλικίωσή τους. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 
παιδικής φιλίας; Σύμφωνα με τη Naylor (2011), στην παιδική ηλικία, οι φίλοι έχουν 
παρόμοια ηλικία, φύλο και συμπεριφορά. Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια συγγραφέα, 
στη μέση παιδική ηλικία και στην εφηβεία, η φιλία είναι μια σχέση που υπερβαίνει τις 
κοινές δραστηριότητες των παιδιών και φτάνει στην εμπιστοσύνη και την αλληλοέκ-
φραση προβλημάτων και προσωπικών πληροφοριών, με στόχο τη ζήτηση βοήθειας. 

Ιστορικό πλαίσιο της κάθε φιλίας 

Στο Λίγο πριν από τα 18, η φιλία της Δάφνης με την Αγγελική εκτυλίσσεται στη σύγ-
χρονη εποχή, δηλαδή στον 21ο αιώνα. Στο Ε.Π., η φιλία Ζωρζ και Άλκης αναπτύσσε-
ται κατά τα έτη 1935-1937. Στο Καλημέρα, Ελπίδα, η σύναψη φιλίας της Ελπίδας με 
την Αλεξανδριανή λαμβάνει χώρα κατά τα έτη 1892 -1896. Στο Τα στενά παπούτσια, 
η φιλία του Παναγιώτη με τη Ζωή ξετυλίγεται κατά τα έτη 1934 – 1935.   

Προκύπτει, λοιπόν, ότι ξεπροβάλλουν δυνατές φιλίες σε τρεις διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους. Η φιλία της Ελπίδας με την Αλεξανδριανή επηρεάζεται έμμεσα από την 
εποχή της, καθώς η αλληλογραφία των δύο κοριτσιών σημαδεύεται από το γεγονός 
της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η φιλία της Ζωρζ με την Άλκη επηρεάζε-
ται άμεσα από την εποχή της, επειδή η εγκαθίδρυση της δικτατορίας δημιουργεί προ-
βλήματα στις δύο φίλες. Τέλος, η φιλία της Ζωής με τον Παναγιώτη, καθώς και η φι-
λία της Δάφνης με την Αγγελική, τοποθετούνται, βέβαια, σε μια ιστορική εποχή, δια-
φορετική μεταξύ τους, αλλά η εποχή αυτή δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου τη φιλία 
που δημιουργείται. 

Έναρξη φιλίας 

Στο Λίγο πριν από τα 18, η πρώτη συνάντηση των δύο κοριτσιών γεμίζει και τις δύο 
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με πολλές υποσχέσεις. Είναι η πρώτη φορά που η Αγγελική νιώθει ότι έχει έναν δικό 
της άνθρωπο δίπλα της.  

Στο Ε.Π., η Ζωρζ και η Άλκη κάθονται στο ίδιο θρανίο την πρώτη μέρα της σχολικής 
χρονιάς στο Γυμνάσιο. Σε λίγες μέρες, μπορεί και λίγους μήνες, ορκίζονται στη φιλία 
τους. Ε.Π. σημαίνει ενωμένες για πάντα σε θάνατο και σε ζωή. Τα δυο κορίτσια νιώ-
θουν από τις πρώτες μέρες της γνωριμίας τους πως η φιλία τους είναι το παν στη ζωή 
τους. Δεν χρειάζονται αποδείξεις.  

Στο Καλημέρα, Ελπίδα, η Αλεξανδριανή και η Ελπίδα γνωρίζονται την πρώτη μέρα 
της τελευταίας σχολικής χρονιάς στο Αρσάκειο, χάρη στην παλιά φιλία των μαμάδων 
τους, οι οποίες συναντιούνται εκείνη τη μέρα μετά από πολλά χρόνια. Με τα λόγια 
της Αγγελικής Βαρελλά, «Ο σύνδεσμος της Ελπίδας με την Αλεξανδριανή σαν ένας 
αόρατος μαγνήτης.» (σελ. 25).  

Στο βιβλίο Τα στενά παπούτσια, η γνωριμία και η έναρξη της φιλίας του Παναγιώτη 
με τη Ζωή είναι κάτι που δεν παρουσιάζεται αναλυτικά, παρά μόνο αναφέρεται, προ-
κειμένου να παρουσιαστεί η συνέχεια της ιστορίας.  

Παρατηρείται ότι οι τρεις πρώτες φιλίες που εξετάστηκαν ξεκινούν από το σχολικό 
περιβάλλον των κοριτσιών. Είτε αναφερθεί κάποιο γεγονός που σηματοδοτεί την έ-
ναρξη της φιλίας, όπως η υπεράσπιση της Αγγελικής από τη Δάφνη, είτε δεν αναφερ-
θεί κάποιο τέτοιο γεγονός, καθίσταται σαφές ότι μια μεγάλη φιλία γεννιέται αμέσως 
και δυναμώνει μέρα με τη μέρα. Από την άλλη πλευρά, η φιλία της Ζωής και του Πα-
ναγιώτη δεν έχει σχέση με το σχολείο αλλά πρόκειται για μια καλοκαιρινή φιλία ανά-
μεσα στα δυο παιδιά. Ακόμη, οι τέσσερις φιλίες αναπτύσσονται μεταξύ δύο παιδιών 
που έχουν ακριβώς την ίδια ηλικία, με μια μικρή εξαίρεση στο Καλημέρα, Ελπίδα, 
που η Ελπίδα είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Αλεξανδριανή.  

Χαρακτηριστικά φιλίας 

Στο Λίγο πριν από τα 18, η Δάφνη και η Αγγελική είναι διαφορετικές. Η διαφορετικό-
τητά τους, όμως, όχι μόνο δεν εμποδίζει τη φιλία τους, αλλά και τη δυναμώνει, καθώς 
η μία σέβεται την άλλη και δεν θέλει να την αλλάξει. Η μία χαίρεται για τα κατορθώ-
ματα της άλλης. Εξάλλου, αυτό είναι φιλία. Στα δύσκολα είναι κοντά η μία στην άλ-
λη. Και αυτό είναι φιλία.  

Στο Ε.Π., η Ζωρζ και η Άλκη περνούν χρόνο μαζί. Ωστόσο, πολύ σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζουν τα γράμματα που στέλνει ή δίνει η μία στην άλλη. Η Ζωρζ αποκαλύ-
πτει μόνο στην Άλκη, με ένα γράμμα, πως θέλει να γίνει ηθοποιός. Η Άλκη της εξο-
μολογείται το δικό της μυστικό: θα γίνει συγγραφέας.  

Στο Καλημέρα, Ελπίδα, η εμπιστοσύνη χαρακτηρίζει από την αρχή τη φιλία των κορι-
τσιών. Σημαντικό χαρακτηριστικό της φιλίας τους είναι ότι αυτή συνεχίζεται μέσω 
αλληλογραφίας, όταν τα δυο κορίτσια είναι μακριά η μία από την άλλη. 
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 Στο βιβλίο Τα στενά παπούτσια, ο Παναγιώτης και η Ζωή περνούν ανέμελα μαζί το 
καλοκαίρι τους στη Βαγία. Τα δυο παιδιά δεν συζητούν ιδιαίτερα. Άλλωστε, είναι 
ακόμη μόλις δώδεκα χρονών και περνούν τον χρόνο τους παίζοντας. 

 Προκύπτει, λοιπόν, ότι, και στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις, οι φίλοι είναι διαφορε-
τικοί μεταξύ τους και όμως καταφέρνουν να δημιουργήσουν μια δυνατή φιλία, καθώς 
μπορούν και συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Μοιράζονται τα όνειρά τους για το 
μέλλον και βιώνουν το παρόν πιο δυνατοί και χαρούμενοι, νιώθοντας ευγνωμοσύνη 
στη φιλία που τους δένει και τους γεμίζει τη ζωή. 

Δοκιμασίες της φιλίας – Αντοχή στον χρόνο 

Στο Λίγο πριν από τα 18, η  πιο μεγάλη δοκιμασία που περνάει η φιλία της Δάφνης 
και της Αγγελικής είναι η απόσταση. Στέλνουν γράμματα η μία στην άλλη, συνα-
ντιούνται κάθε Πάσχα, καλοκαίρι και Χριστούγεννα και κάνουν μαζί όνειρα για το 
μέλλον. Η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή και από μακριά. 

 Στο Ε.Π., η φιλία της Ζωρζ με την Άλκη δοκιμάζεται εξαιτίας των πολιτικών γεγονό-
των που συμβαίνουν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Ο πατέρας της Άλκης παίρνει τις 
κόρες του από το σχολείο, το οποίο χαρακτηρίζει ως «άντρο βλακείας και καταπίε-
σης» (σελ 225) και τις στέλνει σε άλλο. Η Άλκη γρήγορα καταλαβαίνει ότι το και-
νούριο της σχολείο είναι παράδεισος. Θέλει να μοιραστεί με τη Ζωρζ τη χαρά της  
αλλά δεν τα καταφέρνει. Ένας τοίχος υψώνεται μεταξύ τους. Μια μέρα, η Ζωρζ βλέ-
πει τη φίλη της να είναι χαρούμενη μέσα σε αυτόν τον παράδεισο, το νέο της σχολείο, 
βουρκώνει, χάνει την ισορροπία της, πέφτει και σπάει το πόδι της. Κλαίει, γιατί νομί-
ζει πως έχει χάσει για πάντα την Άλκη. Η Άλκη, όμως, λέει στη Ζωρζ πως όλα είναι 
υπέροχα στο καινούριο της σχολείο αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει μόνη της. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι δύο φίλες του βιβλίου είναι πραγματικά πρόσωπα. Είναι η Ζωρζ 
Σαρή και η Άλκη Ζέη. Στον πρόλογο του βιβλίου της Ζωρζ Σαρή, με τίτλο  Ε.Π., η 
Άλκη Ζέη γράφει: «[…] πιασμένες τώρα από το χέρι πάμε στα σχολεία σ’ όλη την 
Ελλάδα και κουβεντιάζουμε με τα παιδιά και τους λέμε, ανάμεσα σε άλλα πολλά, πως 
μια φιλία (η δική μας) μπορεί να αντέξει στο χρόνο.» (σελ. 10) Οι δύο φίλες δεν χά-
θηκαν. Η φιλία άντεξε. Μέχρι το τέλος. 

Στο Καλημέρα, Ελπίδα, η Αλεξανδριανή ζαλίζεται φριχτά και λιποθυμά. Τα δυο κορί-
τσια δεν ξανασυναντιούνται ποτέ από κοντά. Εντούτοις, η φιλία τους συνεχίζεται για 
σχεδόν τέσσερα χρόνια μέσω αλληλογραφίας. Η τραγική ειρωνεία είναι πως, λίγες 
μέρες μετά το θάνατο της Αλεξανδριανής, η Ελπίδα παίρνει ένα γράμμα από αυτή 
που γράφει πως έρχεται στην Αθήνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Θα ιδωθούμε!» 
Τελικά, βέβαια, δεν ειδωθήκαν ποτέ ξανά. Το επόμενο διάστημα, η Ελπίδα γράφει 
γράμματα προς την Αλεξανδριανή, έστω κι αν ξέρει πως δεν υπάρχει πια. Η φιλία ά-
ντεξε ως το τέλος. Έστω κι αν το τέλος αυτό δεν ήταν πολύ μακριά.  

Στο βιβλίο Τα στενά παπούτσια, η φιλία της Ζωής με τον Παναγιώτη δεν δοκιμάζεται 
ιδιαίτερα. Ο Παναγιώτης κάνει τα πάντα για να μην στενοχωρήσει τη Ζωή. Και οι 
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μέρες περνούν ήρεμα με παιχνίδι και γέλιο. Στο μέλλον θα γνωριστούν καλύτερα, θα 
πάνε στο ίδιο σχολείο, θα ζήσουν μαζί και τον χειμώνα.  

Προκύπτει, λοιπόν, πως, και στις τέσσερις περιπτώσεις, πρόκειται για μια πολύ δυνα-
τή φιλία μεταξύ δύο παιδιών. Η φιλία Αγγελικής και Δάφνης, καθώς και η φιλία Άλ-
κης και Ζωρζ αντέχει στο χρόνο. Η φιλία Ζωής και Παναγιώτη επίσης αντέχει στον 
χειμώνα που είναι χωριστά αλλά καλείται στο μέλλον να ανταποκριθεί σε νέα δεδο-
μένα, καθώς τα δυο παιδιά θα πάνε στο ίδιο σχολείο. Η φιλία Ελπίδας και Αλεξαν-
δριανής αντέχει ως τον αναπάντεχο θάνατο της Αλεξανδριανής. Μια αληθινή φιλία 
δεν χάνεται λόγω απόστασης.  

Σημασία της φιλίας για τους ήρωες 

Στο Λίγο πριν από τα 18, η μεγαλύτερη σημασία αυτής της φιλίας για τα δυο κορίτσια 
είναι ότι μπορούν να σέβονται η μία τη διαφορετικότητα της άλλης και, παράλληλα, η 
μία να επηρεάζεται θετικά από την άλλη.  

Στο Ε.Π., τα  δυο κορίτσια μαθαίνουν να συγχωρούν, επειδή καταλαβαίνουν ότι η 
φιλία τους είναι πάνω από όλα. Είναι δύσκολο σε μια φιλία ο ένας να δεχτεί πως ο 
άλλος ζει κάτι όμορφο χωρίς αυτόν. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Πώς να ειπωθεί η 
αλήθεια χωρίς να πληγωθεί κάποιος; Η αληθινή φιλία δεν σβήνεται επειδή ο ένας από 
τους δύο ζει κάτι υπέροχο χωρίς τον άλλον.  

Στο Καλημέρα, Ελπίδα, η ζωή της Ελπίδας φωτίζεται την τελευταία χρονιά της φοίτη-
σής της στο Αρσάκειο από την παρουσία της Αλεξανδριανής και τη δυνατή φιλία που 
ενώνει τα δύο κορίτσια. Τελικά, στη φιλία, δεν έχει σημασία ποιος είναι καλύτερος 
από τον άλλον. Σημασία έχει πώς ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και τον βοηθά να 
γίνεται καλύτερος. Θέλουν να συναντηθούν, μα ξέρουν πως δεν γίνεται. Αλλά δεν 
παύουν να το επιθυμούν. Μα πάνω από όλα επιθυμούν να είναι καλά η φίλη τους, έ-
στω και μακριά, έστω και χωρίς να είναι μαζί. Είναι μεγάλο κατόρθωμα.  

 Στο Τα στενά παπούτσια, ο Παναγιώτης και η Ζωή περνούν μαζί ένα υπέροχο καλο-
καίρι. Ο Παναγιώτης δέχεται ευχαρίστως να πάει στην Αθήνα, για να τελειώσει το 
σχολείο και να σπουδάσει. Η φιλία τους δεν είναι η αιτία της ευκαιρίας που του προ-
σφέρεται. Η αιτία είναι οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών και η αγάπη του 
πατέρα της Ζωής για τα γράμματα. Αλλά αν δεν ήταν η Ζωή, μπορεί να μην έφευγε ο 
Παναγιώτης από τη Βαγία.  

Επίλογος 

«Ο φίλος σου είναι ο άνθρωπος που ξέρει τα πάντα για σένα και, παρόλα αυτά, ακόμα 
του αρέσεις», γράφει ο  Elbert Hubbard, ένας Αμερικανός συγγραφέας. Η ρήση του 
επαληθεύεται στα τέσσερα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία που εξετάστηκαν στην πα-
ρούσα εργασία. Μια φιλία δεν μπορεί να βασίζεται σε ψέματα. Αυτό προσπαθεί να 
μας εξηγήσει η Αγγελική, η Άλκη, η Ζωή και η Ελπίδα με την Αλεξανδριανή μέσα 
από την αλληλογραφία τους. Η φιλία αναπτύσσεται μέσα από την αλήθεια. 
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Ακόμη, σε μια δυνατή φιλία, το κάθε παιδί διατηρεί τον δικό του εαυτό και απλά θέ-
λει να καταφέρει να βγάλει προς τα έξω την καλύτερη πτυχή του εαυτού του, για χά-
ρη της φιλίας. Η φιλία βοηθά τα παιδιά να γίνονται καλύτερα, χωρίς να προδώσουν 
τον εαυτό τους. Η Αγγελική γίνεται καλή μαθήτρια, χωρίς να χάνει τον δυναμισμό 
της και η Δάφνη αποκτά αυτοπεποίθηση χωρίς να χάνει την ευγένεια του χαρακτήρα 
της. Η Άλκη λέει την αλήθεια στη Ζωρζ, όσο κι αν την πληγώνει και η Ζωρζ μαθαίνει 
να την ακούει. Η Ελπίδα με την Αλεξανδριανή διατηρούν η καθεμιά τον εαυτό της 
αλλά γίνονται οι καλύτερες φίλες. Η Αλεξανδριανή χαρίζει γνώσεις και η Ελπίδα χα-
ρίζει ελπίδα και δύναμη. Η Ζωή δεν χάνει τον ατίθασο χαρακτήρα της ούτε ο Πανα-
γιώτης χάνει την ειλικρίνειά του. Αλλά καταφέρνουν να συνάψουν μια δυνατή φιλία.  

Ένα ερώτημα που αναδύεται από τη μελέτη των τεσσάρων αυτών παιδικών λογοτε-
χνικών βιβλίων αναφορικά με το ζήτημα της φιλίας είναι εάν χρειάζεται να περάσουν 
δυο παιδιά πολύ χρόνο μαζί, προκειμένου να γίνουν στενοί φίλοι. Προκύπτει, λοιπόν, 
ότι μια δυνατή φιλία γεννιέται αμέσως και δεν περιμένει να αποδειχτεί.  Δοκιμάζεται, 
βέβαια, συνεχώς, αλλά η φλόγα έχει ήδη ανάψει και τα δυο παιδιά το νιώθουν αυτό 
μέσα τους. Δύσκολα σημεία για τις δυνατές φιλίες είναι οι αποχωρισμοί. Και εδώ δεν 
εννοείται ο σκληρός χωρισμός του θανάτου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελ-
πίδας με την Αλεξανδριανή στο Καλημέρα, Ελπίδα. Αυτός ο χωρισμός είναι τραγικός 
και επώδυνος, γιατί είναι πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις και δεν έχει επιστροφή. 
Δύσκολα σημεία για τη φιλία είναι οι χωρισμοί λόγω απόστασης. Τότε δοκιμάζεται η 
δυνατή φιλία και καταφέρνει να αντέξει, όπως συμβαίνει στο Λίγο πριν από τα 18 και 
στα στενά παπούτσια. Στα βιβλία που εξετάστηκαν, οι φίλοι δίνουν πολύ μεγάλη ση-
μασία και αξία στη φιλία τους. Δεν ξεχνούν ο ένας τον άλλον, όσο κι αν αυτό κάποιες 
φορές μπορεί να συμβεί. Γρήγορα, όμως, οι δυο φίλοι έρχονται και πάλι κοντά και 
συγχωρούν. Και η συγχώρεση, άλλωστε, είναι πολύ σημαντική για μια δυνατή φιλία. 
Η Αγγελική συγχωρεί τη Δάφνη, ο Παναγιώτης τη Ζωή, η Ζωρζ συγχωρεί την Άλκη. 
Οι φίλοι ακούνε ο ένας τον άλλον και νοιάζονται. Επικοινωνούν. Χωρίς επικοινωνία 
πώς να επιβιώσει μια δυνατή φιλία;  

Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία φανερώνει ότι ανοίγονται δυνατότητες να διερευ-
νηθεί γενικότερα ο ρόλος της φιλίας στην παιδική λογοτεχνία και να εξαχθούν σημα-
ντικά συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται στο παιδικό λογοτεχνι-
κό βιβλίο ένα τόσο όμορφο αγνό συναίσθημα της ανθρώπινης ύπαρξης και, συγκε-
κριμένα, της παιδικής ανθρώπινης ύπαρξης. Πρόκειται για ένα θέμα παλιό αλλά πά-
ντα επίκαιρο. 
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Περίληψη 

Με την παρούσα εργασία επιχειρούμε, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, να προ-
σεγγίσουμε το φαινόμενο της δυσλεξίας, εκκινώντας από τη θεμελιώδη παραδοχή ότι 
αντιπροσωπεύει μία διαταραχή με ετερογενή χαρακτήρα, όπως υποδεικνύουν οι δια-
φορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις και οι διακυμάνσεις σε επίπεδο συμπτωματο-
λογίας, σοβαρότητας, συχνότητας εμφάνισης, υιοθετούμενων διαγνωστικών κριτηρί-
ων. Η παραπάνω διαπίστωση υποδεικνύει μία αλλαγή της κυρίαρχης στάσης απέναντι 
στην ερμηνεία οικείου φαινομένου, που εδράζεται σε αμιγώς ιατρικά κριτήρια (μονο-
παραγοντική προσέγγιση), και τη στροφή προς ένα πολυπαραγοντικό (ψυχο-
παιδαγωγικό) μοντέλο θεώρησής του. Στα πλαίσια του εν λόγω μοντέλου, η ακριβής 
περιγραφή των οικείων δυσκολιών υποδεικνύει και συγκεκριμένους τρόπους παιδα-
γωγικού χειρισμού ενός παιδιού με δυσλεξία, όπως η διερεύνηση των αναγνωστικών 
δεξιοτήτων στις οποίες υπολείπεται και η επιλογή του κατάλληλου μαθησιακού στυλ 
και του διδακτικού υλικού που ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις διαφοροποι-
ημένες ανάγκες του. 

Λέξεις-Κλειδιά: δυσλεξία, ετερογένεια, αναγνωστικές δυσκολίες, διαφοροποίηση 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη πραγματικότητα υπαγορεύει την ανάγκη διαβίωσης σε ένα πολυπολιτι-
σμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου η  πρόσκτηση βασικών 
δεξιοτήτων γραμματισμού (literacy) αποκτά βαρύνουσα σημασία και επικαθορίζει 
την ποιότητα ζωής του ατόμου. Οι οικείες δεξιότητες αφορούν στην ευχέρεια και την 
ακρίβεια σε επίπεδο ανάγνωσης λέξεων, ορθογραφημένης γραφής και μαθηματικού 
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υπολογισμού και συνυφαίνονται με δραστηριότητες που συνθέτουν το καθημερινό 
ρεπερτόριο του σύγχρονου ανθρώπου (π.χ. εργασία, σχολική ζωή, ελεύθερος χρόνος). 
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι τα ελλείμματα του ατόμου με δυσλεξία σε επίπεδο δε-
ξιοτήτων γραμματισμού επισωρεύουν αρνητικά συναισθήματα και σε αρκετές περι-
πτώσεις συμβάλλουν στον ανεπανόρθωτο στιγματισμό του (Reynolds, Wheldall & 
Madelaine, 2011. Solvang, 2007.  Στασινός, 2003a. Στασινός, 2009). 

Η δυσλεξία συνιστά μία γλωσσική διαταραχή που διατρέχει όλα τα στάδια ανάπτυξης 
του ατόμου (εξελικτική δυσλεξία), δηλαδή μπορεί να είναι παρούσα και κατά τη 
διάρκεια της ενήλικης ζωής του και αναμφίβολα συνθέτει  ένα πρόβλημα με επίμονο 
χαρακτήρα. Οι ποικίλοι ορισμοί που έχουν κατά καιρούς προταθεί αντανακλούν τον 
πολυσύνθετο χαρακτήρα του φαινομένου, γεγονός που υπαγορεύει την ανάγκη εξα-
τομικευμένης παρέμβασης για την αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων αναγκών 
κάθε περίπτωσης (Στασινός, 2003a. Στασινός, 2009). Η Snowling (2013) σημειώνει 
ενδεικτικά ότι κάθε αποτελεσματική παρέμβαση εκκινεί από την αναζήτηση και κα-
τανόηση των αιτιών της οικείας διαταραχής.  

H Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία έχει προτείνει την υιοθέτηση ενός περιγραφικού 
ορισμού της δυσλεξίας, ο οποίος και αποδεικνύεται εξαιρετικά χρηστικός τόσο σε 
επίπεδο χαρτογράφησης των κυρίαρχων ελλειμμάτων του παιδιού, όσο και σε επίπεδο 
σχεδιασμού των κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης για την υπέρβαση των οικεί-
ων δυσκολιών του.  Έτσι, σε ό,τι αφορά στο σύνηθες κλινικό προφίλ ενός παιδιού με 
δυσλεξία, αυτό συνυφαίνεται-όπως υποδεικνύει ο εν λόγω ορισμός- με βασικά ελ-
λείμματα σε επίπεδο ανάγνωσης ή/και ορθογραφημένης γραφής (Στασινός, 2013). 
Αντίστοιχα, ο Διεθνής Οργανισμός για τη Δυσλεξία (International Dyslexia Associa-
tion) ορίζει τη δυσλεξία ως ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία εκδηλώνεται σε επί-
πεδο ακριβούς και/ή ευχερούς αναγνώρισης λέξεων, ορθογραφημένης γραφής και 
δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης. Οι οικείες δυσκολίες απορρέουν από απρόσμενο έλ-
λειμμα στη διαδικασία φωνολογικής επεξεργασίας, το οποίο συνεπάγεται σημαντι-
κούς περιορισμούς σε επίπεδο αναγνωστικής ευχέρειας και αναγνωστικής κατανόη-
σης (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007. Williams & Lynch, 2010). 

Δυσλεξία: Ένα φαινόμενο με πολυσύνθετο χαρακτήρα 

Από όσα έχουν ήδη αναφερθεί καθίσταται σαφές ότι  η δυσλεξία συνιστά μία διατα-
ραχή με ετερογενή χαρακτήρα, όπως υποδηλώνει η διαίρεση του οικείου πληθυσμού 
σε υπο-ομάδες (τύποι δυσλεξίας). Μολονότι η έρευνα αποδίδει την ανεπαρκή ανα-
γνωστική ικανότητα του παιδιού με δυσλεξία σε έλλειμμα φωνολογικής επεξεργασί-
ας, οι συναφείς δυσκολίες του σε επίπεδο ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής 
ποικίλλουν ανάλογα με την υπο-ομάδα στην οποία ανήκει, γεγονός που υπαγορεύει 
την ανάγκη εφαρμογής διαφορετικών προγραμμάτων παρέμβασης (McArthur, 
Kohnen, Larsen, Jones, Anandakumar, Banales & Castles, 2013. Παντελιάδου & Πα-
τσιοδήμου, 2007. Στασινός, 2009).  
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Έτσι, η οπτική δυσλεξία, που συνιστά και την πλέον διαδεδομένη μορφή, σχετίζεται  
με ελλείμματα σε επίπεδο οπτικής μνήμης, αντίληψης και διάκρισης, οπότε η προσέγ-
γιση της ανάγνωσης πραγματοποιείται μέσω της φωνητικής μεθόδου, δηλαδή το παιδί 
έχει την τάση να αναλύει και να συνθέτει τις προσλαμβανόμενες πληροφορίες. Αντι-
θέτως, η ακουστική δυσλεξία συνυφαίνεται με ελλείμματα σε επίπεδο ακουστικής 
μνήμης, αντίληψης και διάκρισης, γεγονός που υπαγορεύει τη χρήση της ολικής με-
θόδου στην ανάγνωση. Τέλος, η μικτή δυσλεξία αφορά ανάμικτες αναγνωστικές δυ-
σκολίες σε επίπεδο λεκτικής μνήμης (εκμάθηση λέξεων) ή φωνητικής κατάτμησης 
(ανάλυση λέξεων στα συστατικά τους) (Στασινός, 2003b. Στασινός, 2009).  

Εν προκειμένω, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην κατάκτηση δεξιοτήτων ανά-
γνωσης, εκκινώντας από την αξιωματική παραδοχή ότι η δυσλεξία ορίζεται ως «ειδι-
κή διαταραχή της ανάγνωσης» (Μουζάκη, 2010, σ.1), κατά συνέπεια οι αναγνωστικές 
δυσκολίες συνθέτουν το πιο συνηθισμένο και επίμονο πρόβλημα με το οποίο έρχο-
νται αντιμέτωπα τα παιδιά με δυσλεξία (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007).  

Διαφορετικό αναγνωστικό προφίλ των παιδιών με δυσλεξία 

Ο ετερογενής χαρακτήρας της δυσλεξίας είναι εμφανής στα συνήθη ελλείμματα που 
παρουσιάζουν παιδιά με διαφορετικό αναγνωστικό προφίλ (McArthur et al., 2013). 
Ειδικότερα, η αναγνωστική λειτουργία βασίζεται στην ενεργοποίηση ενός πολύπλο-
κου εγκεφαλικού μηχανισμού, ο οποίος συνίσταται στη διασύνδεση των κέντρων ό-
ρασης, γλώσσας και μνήμης. Η επίτευξη ευχερούς ανάγνωσης αποτελεί συνάρτηση 
της ικανότητας για ταχεία και ακριβή αναγνώριση των λέξεων και για κατανόηση του 
προφορικού λόγου. Σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση λέξεων, οι δύο βασικοί μηχανι-
σμοί που εμπλέκονται είναι η φωνολογική επίγνωση (σαφής γνώση των ηχητικών μο-
νάδων που απαντούν σε μία ομιλούμενη γλώσσα) και η ικανότητα κατανόησης της 
δομής του γραπτού λόγου (ορθογραφική γνώση) (Μουζάκη, 2010 Reynolds et al., 
2011. Στασινός, 2009).  

Οι αναγνωστικές, λοιπόν, δυσκολίες των παιδιών με δυσλεξία εκτείνονται σε ένα συ-
νεχές άνυσμα από ανεπάρκεια σε επίπεδο γροφο-φωνημικής αντιστοίχισης (φωνολο-
γική δυσλεξία) έως αδυναμία για ανάκληση αναπαραστάσεων των λέξεων που είναι 
εγγεγραμμένες στη μνήμη (επιφανειακή δυσλεξία), γεγονός που συνεπάγεται δυσκο-
λίες στους τομείς της σημασιολογίας και της μορφολογίας των λέξεων (μορφολογική 
επίγνωση ή ενημερότητα) (Γρηγοράκης, 2010. McArthur et al., 2013. Μουζάκη, 2010.  
Niolaki, Terzopoulos & Masterson, 2014).  Σύμφωνα με τους McArthur et al. (2013) 
η πλειοψηφία των ατόμων με δυσλεξία αντιμετωπίζουν ανάμικτες δυσκολίες, με δια-
φορετικό βαθμό διακύμανσης, τόσο σε επίπεδο υπο-λεξικής (sub-lexical) όσο και σε 
επίπεδο λεξικής (lexical) ανάγνωσης. Μάλιστα, οι οικείες δυσκολίες στην αναγνω-
στική δεξιότητα (αποκωδικοποίηση γραπτού λόγου) συνδυάζονται με προβλήματα 
αναγνωστικής κατανόησης (Μουζάκη, 2010), μολονότι στη βιβλιογραφία οι δύο πα-
ραπάνω διαταραχές φαίνεται να αντιπροσωπεύουν διακριτές κατηγορίες με διαφορε-
τική αιτιοπαθογένεια (Snowling & Hulme, 2012. Snowling, 2013).  
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Η Μουζάκη (2010) επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι ίδιον των έμπειρων και αποτελε-
σματικών αναγνωστών είναι η ικανότητα για συνδυασμένη χρήση της υπο-λεξικής 
και λεξικής ανάκλησης. Ειδικότερα, η υπο-λεξική ανάκληση περιλαμβάνει την αξιο-
ποίηση φωνολογικών μηχανισμών για την ανάγνωση ασυνήθιστων λέξεων ή ψευδο-
λέξεων, ενώ η λεξική ανάκληση αφορά στην ανάγνωση λέξεων που απαντώνται συ-
χνά και ανασύρονται απ’ το ορθογραφικό λεξικό του αναγνώστη. Στην περίπτωση, 
λοιπόν, των κανονικών αναγνωστών διαπιστώνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 
διαφορετικών οδών, της άμεσης (ορθογραφικής), που συνυφαίνεται με τη σημασιο-
λογία της γλώσσας, και της έμμεσης (φωνολογικής), που συνίσταται στη μετατροπή 
των γραφημάτων σε φωνήματα. Η παραπάνω διαπίστωση προσλαμβάνει, μάλιστα, 
ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεδομένου ότι η διδα-
κτική προσέγγιση που ακολουθείται προδιαγράφει και διαφορετικά αποτελέσματα 
(Στασινός, 2009).  

 Διαφοροποίηση των προγραμμάτων παρέμβασης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
ανάγνωσης 

Οι Reynolds  et al. (2011) υπογραμμίζουν ότι όλα τα προγράμματα παρέμβασης για 
την πρόσκτηση δεξιοτήτων ανάγνωσης έχουν ως κοινή συνισταμένη τη δόμηση νοή-
ματος, αλλά εκκινούν από διαφορετική αφετηρία, ανάλογα με το αν η ανάγνωση α-
ντιμετωπίζεται ολιστικά (χωρίς στάδια ή φάσεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο ωριμό-
τητας του αναγνώστη) ή συνιστά μία διαδικασία που διέρχεται μέσα από διαφορετικά 
στάδια, άποψη που τυγχάνει εμπειρικής στήριξης. Η  αποτελεσματικότητα ενός προ-
γράμματος παρέμβασης-προσανατολισμένου στις αναγνωστικές δυσκολίες- εδράζεται 
στην παροχή συστηματικής καθοδήγησης για την ανάπτυξη φωνολογικών δεξιοτή-
των, που συνδέονται άμεσα με την ικανότητα για αποκωδικοποίηση. Πράγματι, η 
φωνημική επίγνωση συνιστά προϋπόθεση για την κατάκτηση της αλφαβητικής αρχής 
ιδίως σε γλώσσες-όπως η αγγλική-που στηρίζονται στον αλφαβητικό κώδικα. Η αλ-
φαβητική αρχή αφορά στην αντίληψη του ότι συγκεκριμένοι φθόγγοι αντιπροσωπεύ-
ονται από τα ίδια γράμματα με έναν συστηματικό τρόπο,  ανεξάρτητα δηλαδή από τη 
θέση στην οποία αυτά απαντώνται μέσα σε μία λέξη (γραφοφωνημική αντιστοίχιση) 
(Duff & Clarke, 2011. Μουζάκη, 2010. Reynolds et al., 2011). 

Οι  Snowling και Hulme (2012), από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι ο σχεδια-
σμός του κατάλληλου προγράμματος παρέμβασης προϋποθέτει την κατανόηση των 
αιτιών της οικείας (αναγνωστικής) διαταραχής. Οι παραπάνω ερευνητές διατείνονται 
ότι οι δυσκολίες αποκωδικοποίησης (δυσλεξία) αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά 
στα πλαίσια ενός προγράμματος παρέμβασης που συνδυάζει την ανάγνωση (reading) 
με τη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων (phonology), εναλλάσσοντας την α-
τομική καθοδήγηση με την εργασία σε μικρές, ευέλικτες ομάδες. Η ατομική καθοδή-
γηση επικεντρώνεται στην αναγνωστική διαδικασία αυτή καθαυτή (διδασκαλία στρα-
τηγικών ανάγνωσης), ενώ η εργασία σε ομάδες προσανατολίζεται σε δραστηριότητες 
που προωθούν τη φωνολογική ενημερότητα, τη γραφοφωνημική αντιστοίχιση και την 
εξάσκηση στη συγγραφή μικρών κειμένων. Μάλιστα, η έρευνα παρέχει εμπειρική 
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στήριξη στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης που συνδυάζουν 
δραστηριότητες για την ενίσχυση της φωνολογικής ενημερότητας (αντίληψη της φω-
νητικής δομής των λέξεων) με τη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων (αλφαβη-
τική αρχή), στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος για την ενίσχυση του γραμμα-
τισμού (Duff & Clarke, 2011). 

Από την άλλη, τα προβλήματα αναγνωστικής κατανόησης υπαγορεύουν την εφαρμο-
γή προγραμμάτων παρέμβασης που είτε στοχεύουν στην ανάπτυξη μεταγνωστικών 
στρατηγικών (λ.χ. έλεγχος της κατανόησης) είτε στην ενίσχυση της προφορικής κα-
τανόησης, με δραστηριότητες που προάγουν το λεξιλόγιο, τη μεταφορική γλώσσα και 
την ακουστική κατανόηση. Κοινή συνισταμένη των δύο αυτών προγραμμάτων είναι η 
αξιοποίηση στρατηγικών που εδράζονται στην αμοιβαία διδασκαλία (reciprocal 
teaching). Πρόκειται για ένα μοντέλο διδασκαλίας που προωθεί τη συνεργασία στην 
ομάδα, με κάθε μέλος να αναλαμβάνει διαδοχικά τον ρόλο του συντονιστή. Τα μέλη 
της ομάδας καλούνται να διαπραγματευτούν το δοθέν κείμενο, αναπτύσσοντας διάλο-
γο μεταξύ τους και εφαρμόζοντας τέσσερις βασικές στρατηγικές: την αποσαφήνιση 
(clarification), την υποβολή ερωτήσεων (generating questions), την πρόγνωση (pre-
dicting) της νοηματικής εξέλιξης του κειμένου και την περίληψη (summarizing) 
(Κουλουμπαρίτση, 2010. Snowling & Hulme, 2012). Η Κουλουμπαρίτση (2010), α-
ναφερόμενη στην αποτελεσματικότητα του οικείου διδακτικού μοντέλου σημειώνει 
ενδεικτικά ότι: 

«κύρια επιδίωξη του μοντέλου αυτού είναι να αναπτύξει στους μαθητές   δεξιό-
τητες αυτό-ρύθμισης της αναγνωστικής τους συμπεριφοράς» (σ. 2). 

Δε θα πρέπει, όμως, να διαλανθάνει της προσοχής μας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι 
δυσκολίες σε επίπεδο αποκωδικοποίησης (δυσλεξία) συνυπάρχουν με προβλήματα 
αναγνωστικής κατανόησης, γεγονός που επιβάλλει να κινηθούμε προς ένα μικτό μο-
ντέλο παρέμβασης για την αντιμετώπιση των σύνθετων αναγνωστικών δυσκολιών. Το 
οικείο μοντέλο θα πρέπει να συνδυάζει τη συστηματική διδασκαλία της προφορικής 
γλώσσας και/ή της κατανόησης κειμένου με την εξάσκηση σε δραστηριότητες που 
προωθούν τη φωνολογική ενημερότητα (Duff & Clarke, 2011).  

Τελικές διαπιστώσεις 

Από όσα έχουν ήδη αναφερθεί καθίσταται σαφές ότι η δυσλεξία συνιστά ένα φαινό-
μενο με πολυσύνθετο χαρακτήρα, γεγονός που αντανακλάται στο ετερογενές φάσμα 
των αναγνωστικών δυσκολιών του οικείου πληθυσμού (McArthur et al., 2013. Στασι-
νός, 2003a. Στασινός, 2009). Μάλιστα, στέρεα επιστημονικά δεδομένα επιμαρτυρούν 
την ισχυρή διασύνδεση ανάμεσα στην πρώιμη κατάκτηση δεξιοτήτων φωνολογικής 
ενημερότητας και την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας,  (ακρίβεια στην ανά-
γνωση), με άμεσο αντίκτυπο στους τομείς της αναγνωστικής ευχέρειας και της ανα-
γνωστικής κατανόησης. To γεγονός αυτό υποδηλώνει τη συννοσηρότητα της δυσλε-
ξίας με άλλες διαταραχές (Duff & Clarke, 2011. Μουζάκη, 2010. Παντελιάδου & Πα-
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τσιοδήμου, 2007). Οι Snowling και Hulme (2011) υπερτονίζουν την αναγκαιότητα 
για σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων, με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων (αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, εναλλαγή ατομικής καθοδήγησης με εργα-
σία σε μικρές ομάδες, συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων σε συνδυασμό με 
την εξάσκηση σε στρατηγικές ανάγνωσης), ώστε να ικανοποιούνται οι διαφοροποιη-
μένες ανάγκες των παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες.  
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα κερδίζει συνεχώς έδαφος κα-
θώς έχει γίνει αρκετά συνειδητή η ανάγκη της εκπαίδευσης των μαθητών με «ειδικές 
ανάγκες». Στη χώρα μας βέβαια η έκφραση αυτή έχει παρερμηνευθεί, καθώς χρησι-
μοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για παιδιά που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια, λόγω 
κάποιας μορφής ασθένειας, προβλήματος ή ανημπόριας γενικότερα, προκειμένου να 
ζήσουν μια όσο γίνεται κανονική ζωή. Όμως η πραγματικότητα δεν είναι πάντα έτσι. 

H ένταξη των χαρισματικών μαθητών στην εκπαίδευση 

Όλοι αναγνωρίζουν ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες α-
νάγκες κάθε παιδιού, γεγονός όμως που δεν είναι απόλυτα εφικτό δεδομένου ότι όλα 
τα παιδιά είναι διαφορετικά. Όταν όμως ένα παιδί απέχει περισσότερο από το στατι-
στικό μέσο όρο, οι ανάγκες του γίνονται όλο και πιο ιδιαίτερες και είναι επιτακτικό-
τερη η ανάγκη εφαρμογής ειδικών παιδαγωγικών μεθόδων. (Λόξα Γ, 2004) Λόγω της 
φύσης τους τα χαρισματικά παιδιά μπορούν να κατανοούν γρηγορότερα από το μέσο 
όρο της τάξης, γεγονός που απαιτεί παροχή βαθύτερων πληροφοριών προκειμένου να 
κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον τους για το μάθημα. Ο ρόλος βέβαια του εκπαιδευ-
τικού δεν πρέπει να σταματάει εκεί. Δεν κρίνεται σκόπιμη μόνο η κατανόηση από την 
πλευρά των παιδιών ολοένα και περισσότερων γνώσεων χωρίς να μπορούν να διακρί-
νουν τη διαθεµατικότητα και τη συνέργεια που τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα πα-
ρουσιάζουν. 

Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να ανατρέξουμε στο μοντέλο του Benjamin Bloom, 
και συγκεκριμένα στη γνωστή πυραμίδα του, προκειμένου να καταλάβουμε τη συνθε-
τότητα της σκέψης όχι μόνο των χαρισματικών μαθητών αλλά και γενικότερα. Ανα-
λυτικότερα  ο Bloom περιέγραψε την ανθρώπινη σκέψη με μια πυραμίδα η οποία ξε-
κινώντας από τη βάση της περιλαμβάνει τα εξής έξι επίπεδα: Γνώση, κατανόηση, ε-
φαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, και αξιολόγηση. Τα στάδια αυτά παρ’ όλο που είναι 
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διακριτά επικοινωνούν μεταξύ τους έτσι ώστε η ανθρώπινη σκέψη να περνάει γρήγο-
ρα από το ένα επίπεδο στο άλλο και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

Τα τρία πρώτα στάδια της ταξινόμησης του Bloom περιγράφουν αυτό που αποκα-
λούµε συγκλίνουσα ή κριτική σκέψη όπου ο μαθητής ανακαλεί και επικεντρώνεται σε 
ό,τι είναι γνωστό και κατανοητό για να λύσει ένα πρόβληµα µέσω της εφαρμογής. 
Κατά τη χρήση των τριών τελευταίων σταδίων ο μαθητής συχνά κερδίζει σε οξυδέρ-
κεια και κάνει ανακαλύψεις που δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής πληροφορίας. 
Αυτό περιγράφει την αποκλίνουσα ή δηµιουργική διαδικασία σκέψης (Λόξα Γ, 2004, 
σελ.41) 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 6 ομάδες ερωτήσεων -παράμετροι μέσα από τις οποίες 
κάθε εκπαιδευτικός είναι σε θέση να αξιολογήσει τις διδακτικές μεθόδους που εφαρ-
μόζει σε σχέση με την ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών 
του (Λόξα Γ, 2004 σελ. 38 κε) Το εν λόγω σχεδιάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τάξεις όλων των βαθµίδων.   

 
Παράµετρος 1- Ενίσχυση αποκλίνουσας σκέψης:  

• Επιτρέπει ο εκπαιδευτικός την υποβολή ερωτήσεων, και εάν ναι, εκτιµάει αυ-
τή την κίνηση του μαθητή;  

• Είναι ο εκπαιδευτικός δεκτικός και ευαίσθητος προς τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι µαθητές;  

• Επιχειρεί ο εκπαιδευτικός να κάνει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη μέγι-
στη σηµασία των ερωτήσεων, αλλά και να µη φοβούνται να εμπιστευτούν τις 
αισθήσεις τους;   

• Τα προβλήματα απλά παρουσιάζονται ή ανακαλύπτονται;   
• Καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να οργανώσει τον χρόνο έτσι ώστε να επιτρέπε-

ται και µια δεύτερη απόπειρα εύρεσης λύσης;  
• Τα διδασκόµενα θέµατα εξετάζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες;  
• Οι τρόποι και τα στάδια προσέγγισης του τελικού ζητούμενου διαμορφώνο-

νται εξαρχής ή μένουν συνεχώς ανοιχτά;  
• Μεταδίδεται στους µαθητές το μήνυµα ότι δεν πρέπει να επαναπαύονται µε 

την πρώτη σωστή απάντηση που θα δώσουν ;  
• Πόσο μπορεί να εκτιµηθεί µια ‘πλάγια’ μέθοδος ή λύση;  
• Σε γενικές γραµµές, συμβαίνει κάτι στο σχολείο που θα μπορούσε να ενταχθεί 

στην έννοια της αποκλίνουσας σκέψης;   
 
Παράµετρος 2 - Γενικές γνώσεις και βασική σκέψη:  

• • Καταφέρνει το γνωστικό αντικείμενο να προωθεί ένα διαφοροποιημένο τρό-
πο σκέψης, ή περιορίζει τη δυνατότητα εμβάθυνσης;  

• • Ο εκπαιδευτικός καταφέρνει να χρησιμοποιήσει διαδικασίες που να περι-
λαμβάνουν την πρόσληψη γνώσεων µέσω όλων των αισθήσεων, έτσι ώστε να 
μπορούν να ανακληθούν εύκολα;  

• • Αναλύεται η δοµή των εξεταζόμενων αντικειμένων ή θεµάτων;  
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• • ∆ίνεται εξίσου μεγάλη σηµασία στη διαδικασία της µάθησης, όπως και στο 
αποτέλεσµα;  

• • Τίθενται οι διάφορες μέθοδοι υπό αμφισβήτηση, ώστε, εάν είναι ελλιπείς, να 
μπορούν να βελτιωθούν;  

• • ∆ίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις που επικεντρώνονται στο ‘γιατί;’, έτσι 
ώστε να μπορούν να εξηγηθούν οι σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος;  

• • Παρέχονται οδηγίες για την συστηµατική ανάλυση των εκάστοτε συνθηκών, 
παραγόντων, προβλημάτων και θεµάτων προς μελέτη;  

• • Υπάρχουν προκλήσεις που να απαιτούν τόσο τον επαγωγικό, όσο και τον 
απαγωγικό τρόπο σκέψης;  

• • Επιδιώκεται η διαδικασία αξιολόγησης;  
• • Είναι η διαδικασία της µάθησης ξεκάθαρη, ώστε στη συνέχεια να µπορούν 

να ενεργοποιούνται σε κάθε µαθητή και οι µεταγνωστικές του ικανότητες;   
 
Παράµετρος 3 - Εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες:  

• • Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ειδικών ενδιαφερόντων; (όπως π.χ. η επιθυµία για 
συμμετοχή σε διαγωνισµούς ή η δημιουργία σχέσης µε μέντορα)  

• • Καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να εντάξει τα προσωπικά ενδιαφέροντα του κά-
θε μαθητή µέσα στο πλαίσιο της σχολικής εργασίας;  

• • Υπάρχουν ευκαιρίες οι µαθητές να αποκτήσουν εμπειρία µέσα από τις μελέ-
τες σε βάθος;  

• • Εκτιµάται η γνώση των µαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών;   
 
Παράµετρος 4 - Επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος:  

• • Επιτρέπεται και υποστηρίζεται µια συγκεκριμένη δραστηριότητα; (π.χ. η έ-
ρευνα που πρέπει να συνεχιστεί καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους);  

• • Υποστηρίζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες η οργάνωση και ο τρόπος λει-
τουργίας του σχολείου;  

• • Ανταμείβεται η επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος;  
• • Υπάρχει διάχυτη προσδοκία για την ολοκλήρωση των καθηκόντων;  
•  • Υποστηρίζονται οι µαθητές στην προσπάθειά τους να αναγνωρίζουν και να 

αποφεύγουν οτιδήποτε τους αποσπά την προσοχή;  
• • Ποιος είναι ο στόχος της αυτο-αξιολόγησης, αλλά και της επιβράβευσης από 

τρίτους;   
 
Παράµετρος 5 - Ύπαρξη κινήτρων και παρότρυνσης:  

• • Οι ερωτήσεις των µαθητών γίνονται αποδεκτές από τους εκπαιδευτικούς, 
ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να αναπτυχθούν;  

• • Η περιέργεια των παιδιών υποστηρίζεται και επιπλέον προκαλείται;   
• • Παρέχονται οι ευκαιρίες για αυτο-καθοδηγούμενη μάθηση;  
• • Ο εκπαιδευτικός εκτιµά και υποστηρίζει τα προσωπικά ενδιαφέροντα του 

μαθητή;   
• • Αποφεύγεται η περιττή επανάληψη κάποιου θέµατος;  
• • Καταφέρνουν οι µαθητές να ταυτιστούν µε το έργο τους;   
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Παράµετρος 6 - ∆εκτικότητα προς το νέο:  

• • Καταφέρνει το σχολείο να είναι όχι µόνο ένας χώρος παραδοσιακής διδα-
σκαλίας, αλλά επίσης και απόλαυσης, διασκέδασης και πρόκλησης για πνευ-
µατικές περιπέτειες;  

• • Μπορεί η διδασκαλία να μεταφέρει τον πραγματικό κόσµο µέσα στο σχο-
λείο;  

• • Ως χώρος το σχολείο προσφέρεται για την καλλιέργεια της φαντασίας;  
• • Καταφέρνει το σχολείο να διώχνει το άγχος και να παρέχει µια αίσθηση ά-

νεσης και ξεκούρασης στον μαθητή;  
• • Είναι ένας χώρος που προσφέρεται και για γέλιο (όχι εις βάρος άλλων) και 

όπου το χιούμορ εκτιµάται;  
• • Μπορεί ο εκπαιδευτικός να αναµένει ένα ρευστό και όχι προ-καθορισμένο 

αποτέλεσµα; (όσον αφορά στην κατανόηση του αντικειμένου της διδασκαλίας 
από τους µαθητές)  

• • Υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες ένα γνωστικό αντικείμενο να εξεταστεί 
µε πειραµατικό και συγχρόνως µε ευχάριστο τρόπο;  

• • Επιτρέπονται λάθη ή απαιτούνται µόνο γρήγορες, άµεσες και αλάνθαστες 
απαντήσεις;  

• • Εκτιµάται η μοναδικότητα και η ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε μαθη-
τή, ή αντίθετα επιβάλλεται µια συντηρητική στάση συμπεριφοράς; 

   
Εμπλουτισμός 

Με τον όρο αυτό εννοούμε την προσθήκη και επέκταση της μαθησιακής διαδικασίας 
ύλης είτε προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης των προβλεπομένων στο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών είτε προς την κατεύθυνση της ευρύτυτάς τους. Αυτό που μπορεί 
να γίνει πρακτικά για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση όλων των παιδιών είναι ο ε-
μπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εργασίες οι οποίες πραγματεύονται 
πραγματικά προβλήματα και θα απαιτούν κρίση και συνδυαστική γνώση από όλα τα 
μαθήματα του διδακτικού κύκλου. Τα παιδιά ομαδοποιούνται ανάλογα με τα ενδια-
φέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητες τους έτσι ώστε να συγκροτούν σύνολα με πο-
λυποίκιλες δυνατότητες στα οποία θα ανατίθενται εργασίες ανάλογα με τη δυναμική 
τους. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει ελευθερία έκφρασης και ανάπτυξης των δυνατοτή-
των όλων των παιδιών, δεν υπάρχουν διακρίσεις ή ρατσιστικοί διαχωρισμοί μεταξύ 
χαρισματικών παιδιών και παιδιών του μέσου όρου, δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες που οδηγεί σε διαρκή βελτίωση, τα 
χαρισματικά παιδιά έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν φυσιολογικά τις συναισθημα-
τικές και κοινωνικές τους ανάγκες με συνομηλίκους τους, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά 
αντιμετωπίζουν τους προικισμένους συμμαθητές τους σαν μέλη που συνεισφέρουν με 
το χάρισμα τους για να τραβήξουν την ομάδα μπροστά και όχι ως ξένους και αντίθε-
τους. 
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Είναι γενικότερα παραδεκτό ότι αν δεν υπάρξει ένας εμπλουτισμένος τρόπος διαπαι-
δαγώγησης τα χαρισματικά παιδιά θα χάσουν το ενδιαφέρον τους όχι μόνο για την 
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά ενδεχομένως και για τα επιστημονικά και γνωστικά 
αντικείμενα και κατ’ επέκταση δε θα μπορέσουν να αναπτύξουν επαρκώς τις δυνατό-
τητες τους.  

Εξατομίκευση ή ανεξάρτητη μελέτη 

Πρόκειται για μια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία οδηγεί όχι μόνο σε ένα υψηλό 
επίπεδο αυτονόμησης και ελέγχου αλλά και σε μια έντονη ανεξαρτητοποίηση στη 
δράση του χαρισματικού παιδιού. Με τη μέθοδο αυτό το παιδί θέτει μόνο του τους 
μαθησιακούς και όχι μόνο στόχους αλλά και προγραμματίζει και υλοποιεί όλη τη δια-
δικασία μέχρι  την επίτευξή τους. Είναι εμφανές ότι η ανεξάρτητη μελέτη αποτελεί 
μια επίπονη διαδικασία  καθώς προϋποθέτει αξιοποίηση όλων των προϋπαρχόντων 
γνώσεων του μαθητή αλλά και την εξεύρεση από μέρους του όλων εκείνων των πη-
γών που θα χρειαστεί για την κατάκτηση της νέας γνώσης. Ερευνητικά ευρήματα 
(Maker και Nelson 1996)  δείχνουν ότι τα προγράμματα αυτά έχουν θετική επίδραση 
στην υποκίνηση και στον ενθουσιασμό για μάθηση, στον ορθό επαγγελματικό προ-
σανατολισμό, στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, και στο κτίσιμο 
ενός προκλητικά υψηλού περιβάλλοντος μάθησης. Βέβαια σύμφωνα με τους ίδιους 
ερευνητές κατά το σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων (κυρίως αναφορικά με το 
είδος και τον βαθμό ελευθερίας) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η δυνατότητα το 
μαθητή να διαχειριστεί και να ωφεληθεί από τη συγκεκριμένη ελευθερία, καθώς και η 
ικανότητα του δασκάλου να αφήσει στο μαθητή τον έλεγχο μέρους των μαθησιακών 
δεξιοτήτων.  

Διαφοροποίηση 

Η διαφοροποίηση είναι μια διαδικασία συνεχούς προσαρμογής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος της τάξης, έτσι ώστε να παρέχονται μοναδικές μαθησιακές ευκαιρίες 
στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προσαρμοσμένες στα ειδικές ικανό-
τητες και ενδιαφέροντά τους. Αναμφισβήτητα η πρακτική αυτή δεν προτείνεται μόνο 
για την εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών αλλά για το σύνολο 
των μαθητών της τάξης καθώς αποτελεί ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έρ-
γου και ενσωμάτωση των αρχών της σύγχρονης παιδαγωγικής σκέψης στην εκπαι-
δευτική διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2008β).  

Η διαφοροποίηση της διαδικασίας για τα χαρισματικά παιδιά λαμβάνει χώρα σε τρείς 
τομείς της διδακτικής πράξης(Σπ. Ρίζος 2011): 

Διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο:  Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η χρήση 
θεμάτων η οποία επεκτείνει την ύλη του αναλυτικού προγράμματος σε πιο αφηρημέ-
να θέματα που οδηγούν τελικά τους μαθητές σε πιο βαθιά και πλατιά κατανόηση κάθε 
έννοιας και τους διευκολύνουν σε συνδέσεις  διαθεµατικότητας. 
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Διαφοροποίηση ως προς τη διαδικασία: Περιλαμβάνει τις μεθόδους και τεχνικές που 
θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της νέας γνώσης στους μαθητές. Λόγω της 
φύσης των χαρισματικών παιδιών και της έντονης αυτενέργειάς τους προτείνονται 
μαθητοκεντρική τρόποι μάθησης όπως η οµαδοσυνεργατική μέθοδος, οι προσομοιώ-
σεις, η επίλυση προβλημάτων κα που διεγείρουν και κρατούν το ενδιαφέρον των μα-
θητών. 

Διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα: Περιλαμβάνονται όλοι οι τρόποι που επιτρέ-
πουν στο μαθητή να δείξει τι έχει κατανοήσει και τι μπορεί πλέον να κάνει με αυτά 
που έμαθε. Και πάλι λόγω της αυτενέργειας οι χαρισματικοί μαθητές προτιμούν να 
επιλέγουν μόνοι τους πως θα παρουσιάσουν αυτά που έμαθαν. Αυτό λειτουργεί υπο-
κινητικά και παράγουν έργο υψηλότερου επιπέδου(Kettle, Renzulli και Rizza, 2005) 

Το εγχείρημα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μοιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτικό. Α-
παραίτητοι όμως παράγοντες για την επιτυχία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ο-
ρίζονται: 

• Η κατάρτιση και εμπειρία του εκπαιδευτικού σε θέματα διαφοροίησης 
• Το περιβάλλον της αίθουσας 
• Οι διαπροσωπικές σχέσεις συμμαθητών αλλά και δασκάλου-μαθητών 
• Η υποστήριξη με τα κατάλληλα διδακτικά μέσα 

 
Επιτάχυνση 

Ως επιτάχυνση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται μια πιο γρήγορη 
μετακίνηση των μαθητών μέσα στο κανονικό πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων 
(Gearheart, Weishanh & Gearheart 1988). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιοι μαθη-
τές μπορούν να ολοκληρώσουν τη διδακτέα ύλη σε λιγότερο χρόνο ή να διδαχθούν 
περισσότερη ύλη στον ίδιο χρόνο φοίτησης με τους υπόλοιπους. Στην πράξη μπορεί 
να πάρει τις ακόλουθες μορφές (Ματσαγγούρας, 2008γ) 

Επιτάχυνση ως προς τις τάξεις: Υπερπήδηση ή παράλειψη ολόκληρων τάξεων στις 
περιπτώσεις που θεωρείται ότι ο μαθητής έχει ήδη κατακτήσει την ύλη των συγκε-
κριμένων τάξεων. Πρόκειται για την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική καθώς 
χαρακτηρίζεται από ευκολία στην εφαρμογή της και μηδαμινό κόστος 

Επιτάχυνση ως προς τα μαθήματα: Ταυτόχρονη παρακολούθηση της τάξης η οποία 
αντιστοιχεί στην ηλικία του και συγκεκριμένων μαθημάτων, στα οποία ο μαθητής 
έχει επιδείξει έντονη κλίση, μεγαλύτερων τάξεων. Η πρακτική αυτή υποχρεώνει σε 
συνεχή εφαρμογή καθώς η ύλη των μαθημάτων που επιταχυνθεί θα πρέπει πάντα να 
αντικαθίσταται με μια νέα πιο προχωρημένη ύλη. 

Τηλεσκόπηση: Σύμφωνα με αυτή την πρακτική η ύλη κάθε τάξης συμπυκνώνεται σε 
ένα πιο ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά ο 
συνολικός χρόνος φοίτησης στο σχολείο. Αποτελεί μια πιο σπάνια εφαρμοζόμενη τα-
κτική καθώς απαιτεί μεγάλο κόστος στην εφαρμογή της. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος 
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εφαρμογής της είναι η λειτουργία ειδικών σχολείων για χαρισματικά παιδιά, όπου η 
φοίτηση ολοκληρώνεται σε λιγότερο χρόνο από τα συμβατικά σχολεία. 

Πρώιμη είσοδος σε μια νέα φάση εκπαίδευσης: Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η 
δυνατότητα εγγραφής μαθητών σε κάθε φάση της εκπαίδευσης σε ηλικία μικρότερη 
από το καθορισμένο όριο ακριβώς γιατι οι μαθητές κρίνονται ώριμοι να την παρακα-
λουθήσουν ακόμη και αν έχουν μικρότερη ηλικία. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις 
πρώτες φάσεις της εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό). Η υλοποίηση αυτής της 
πρακτικής προβλέπει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.   

Δραστηριότητες πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Μια άλλη τεχνική που εφαρμόζεται στη εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών είναι 
η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων, εκτός του αναλυτικού προ-
γράμματος τους, που σχετίζονται τόσα με τα γνωστικά τους ενδιαφέροντα όσο και 
νέα ανεξάρτητα αντικείμενα μελέτης. Μετά το τέλος του τυπικού προγράμματος  ο-
μάδες ειδικών αναλαμβάνουν να μυήσουν τα παιδιά σε αντικείμενα που είτε αποτε-
λούν επέκταση των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος είτε πρόκειται για ε-
ντελώς νέα γνωστκά αντικείμενα. Οι μαθητές επιλέγουν την θεματική ενότητα και 
αναλαμβάνουν να παράξουν ένα αποτέλεσμα (παρουσίαση, εργο, μελέτη) όπως ακρι-
βώς θα έκαναν οι επαγγελματίες του είδους. Η θεώρηση των μαθητών ως επαγγελμα-
τίες του θέματος δημιουργεί ένα συναρπαστικό περιβάλλον μάθησης που δίνει στα 
χαρισματικά παιδιά την ευχαρίστηση και ικανοποίηση που από τη φύση τους επιδιώ-
κουν  (Freeman, 1998) 
 

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών χαρισματικών μαθητών 

Οι ιδανικοί εκπαιδευτικοί που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα στα παιδιά, συ-
νήθως αναγνωρίζονται από τα εξής στοιχεία (Λόξα Γ, 2004):  

• Ενθαρρύνουν τα παιδιά να υιοθετούν µια ανεξάρτητη προσέγγιση προς τη μά-
θηση  

• Ο τρόπος διδασκαλίας τους χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα και διάθεση 
για συνεργασία   

• ∆εν παραλείπουν να τονίζουν τη σηµασία της σωστής και πλήρους µάθησης   
• Αποφεύγουν να συνάγουν βιαστικά συμπεράσματα για τις ιδέες και τις  από-

ψεις ενός μαθητή  
• Ενθαρρύνουν έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης   
• Είναι ανεκτικοί και δείχνουν κατανόηση σε λάθη που φανερώνουν την αδυ-

ναµία κάποιου μαθητή  
• Ενθαρρύνουν τη διαδικασία της αυτο-εκτίµησης και της αυτοκριτικής στους 

µαθητές  
• ∆ίνουν μεγάλη σηµασία στις ερωτήσεις που τους απευθύνουν  
• Παρέχουν στους µαθητές τις ευκαιρίες να εργαστούν µε ποικίλο υλικό και κά-

τω από διαφορετικές συνθήκες  
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• Βοηθούν τους µαθητές ώστε να μάθουν να αντιμετωπίζουν τη σύγχυση και 
την αποτυχία  

• Ανταµοίβουν όσο το δυνατόν περισσότερο την υποµονή, το κουράγιο και το 
σθένος κάποιου μαθητή   

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί για παιδιά µε ιδιαίτερες ικανότητες χρειάζεται να επιδεικνύ-
ουν σηµαντικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Με αυτό εννοούµε ένα πλέγµα ‘ανθρώπι-
νων δεξιοτήτων’ που περιλαμβάνουν (Λόξα Γ. 2004):    

• ∆εξιότητες παρατήρησης: να ακούνε, να βλέπουν και να κατανοούν λεκτικούς 
και µη υπαινιγμούς  

• ∆ιαίσθηση: να συναισθάνονται τις ανάγκες ή τα προβλήματα  
• Ενσυναίσθηση: να κατανοούν τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα  
• Πρότυπα: να δείχνουν θετικές στάσεις, ενισχύοντας τις κατάλληλες συμπερι-

φορές  
• Λεκτικές δεξιότητες παρουσίασης  
• ∆εξιότητες γραφής  
• Ηγετικό ρόλο στην οµάδα και συμβουλευτικές δεξιότητες   
• Ιδιότητες που οι χαρισματικοί µαθητές ζητούν από τους εκπαιδευτικούς:  
• Να τους κατανοούν  
• Να έχουν αίσθηση του χιούμορ  
• Να μπορούν να κάνουν διασκεδαστική τη μάθηση  
• Να είναι κεφάτοι  
• Να τους στηρίζουν και να τους σέβονται  
• Να είναι έξυπνοι  
• Να είναι υπομονετικοί  
• Να είναι σωστά αυστηροί μαζί τους  
• Να είναι ευπροσάρμοστοι   

 

Η διαχείριση της χαρισματικότητας στην ελληνική εκπαιδευτική πράξη 

Οι απορίες και εικασίες οι οποίες  σε παγκόσμια κλίμακα αναπαράγονται  γύρω από 
το θέµα των χαρισματικών και ταλαντούχων ή αλλιώς προικισμένων  µαθητών αφο-
ρούν κυρίως (Λόξα 2004):  

• τη φιλοσοφία και την στοχοθεσία του εκπαιδευτικού συστήματος γενικά και 
της ειδικής αγωγής ειδικότερα για τους χαρισματικούς και ταλαντούχους μα-
θητές  

• το θεωρητικό πλαίσιο στο οποία θα στηριχθούν ο ορισµός, τα εργαλεία, οι 
διερευνητικές μέθοδοι, οι υποστηρικτικές δομές και η αναθεώρηση των ανα-
λυτικών προγραμμάτων  

• το νομικό πλαίσιο γενικά και τις ειδικότερες παραµέτρους, όπως η ηλικία εγ-
γραφής στο σχολείο, η επιτάχυνση και οι τρόποι εφαρμογής της   

• τον ορισµό των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών  
• τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χαρισματικών και ταλαντούχων 

µαθητών   
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• τη διαγνωστική μέθοδο γενικά και ειδικότερα για υποοµάδες όπως κορίτσια, 
μαθητές µε μειωμένη σχολική επίδοση, μαθητές µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες εκτός της χαρισματικότητας, μαθητές προερχόμενους από ανομοιογε-
νή πολιτιστικά περιβάλλοντα, μαθητές προερχόμενους από χαµηλό κοινωνι-
κοοικονομικό οικογενειακό υπόβαθρο  

• τη μελέτη των διαθεσίμων εργαλείων και τη διαμόρφωση  νέων για τη διάκρι-
ση  των χαρισματικών και ταλαντούχων µαθητών  

• το είδος και τη φιλοσοφία(ιδεολογία) του αναλυτικού προγράμματος  
• το σχεδιασµό και τα διάφορα μοντέλα των ειδικών υποστηρικτικών εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων  
• τους τρόπους αξιολόγησης των ειδικών υποστηρικτικών εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων  
• την εξειδικευμένη κατάρτιση επιστημονικού προσωπικού και την επαρκή στε-

λέχωση των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών  
• την επιμόρφωση εκπαιδευτικού, ειδικευομένου στην εκπαίδευση και καθοδή-

γηση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών  
• την ενημέρωση του εκπαιδευτικού σώµατος όλων των βαθµίδων, των γονέων 

και των φορέων υλοποίησης εκπαιδευτικής πολιτικής για την κάλυψη των α-
ναγκών αυτής της υποομάδας πληθυσμού  

• την επεξεργασία και τη προώθηση ικανοποιητικής μεθοδολογίας, διδακτικής 
προσέγγισης και μέσων καθώς και  τεχνικής που πρέπει να υιοθετούνται για 
την εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών  

• τη συμβουλευτική ενίσχυση ταλαντούχων ευφυών και χαρισματικών παιδιών, 
εφήβων καθώς και του οικογενειακού  τους περιβάλλοντος 

Μέσα σε αυτό το επιστημονικό πλαίσιο ο προβληματισμός και η διαμόρφωση εκπαι-
δευτικής πολιτικής για την ιδιαίτερη κατηγορία των χαρισματικών και ταλαντούχων 
μαθητών στην Ελλάδα άρχισε όταν τα Πρότυπα Σχολεία λειτουργούσαν µε ένα είδος 
«ξεκαθαρίσματος» των µαθητών, ως προς τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, με σκοπό  
να μπορούν να φοιτήσουν σε αυτά. Στη συνέχεια, τα σχολεία αυτά μετονομάστηκαν  
σε Πειραµατικά, προκειμένου να αποδυναμώνουν το επιχείρημα μιας ελιτίστικης εκ-
παίδευσης, εκπαίδευσης για λίγους, κληρώνοντας  τους µαθητές, οι οποίοι θα είχαν 
την τύχη να εκπαιδεύονται µε τις πλέον καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους. Έτσι, για 
αρκετά χρόνια, δεν αναπτύσσεται κάποιος ιδιαίτερος προβληματισμός εκπαιδευτικής 
πολιτικής ή εκπαιδευτικής εφαρμογής.  Τη δεκαετία του 1990 ιδρύονται μουσικά και 
αθλητικά γυμνάσια µε σκοπό την ενθάρρυνση και προώθηση µαθητών που έχουν ι-
διαίτερες κλίσεις σε αυτούς τους τομείς. Το 2000 ο νόµος 2817 στο Άρθρο 1 αναφέ-
ρει ρητά ότι «Άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρό-
ντος, θεωρούνται τα άτοµα που έχουν σηµαντική δυσκολία µάθησης και προσαρμο-
γής εξαιτίας σωµατικών‚ διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνι-
κών ιδιαιτεροτήτων». Αναφέρει ακόµη ότι «Στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες συγκαταλέγονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που 
δεν ανήκουν σε µία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, αλλά χρήζουν  ειδικής εκ-
παιδευτικής προσέγγισης και φροντίδας η οποία θα διαρκεί ορισμένη περίοδο ή για 
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ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους». Με βάση τον Ν2817, σε όλες τις τά-
ξεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης λαμβάνονται τα 
εξής μέτρα και διατίθενται οι παρακάτω  υπηρεσίες:  

• Κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και διδακτικών μεθόδων 

• Χρησιμοποίηση διδακτικού υλικού αξιόπιστου και αναγνωρισμένου   

• ∆ιερεύνηση, επισήμανση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών  

• υποστήριξη σε επίπεδο παιδαγωγικής επάρκειας και ψυχολογικής ενίσχυσης  

• Κοινωνική και συμβουλευτική εργασία   

• Κάθε είδους διευκολύνσεις και εργονομικές διευθετήσεις   

• Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δηµόσια σχολεία. Η µορφή 
των σχολείων αυτών προσδιορίζεται από το είδος και το βαθµό των ιδιαίτερων  εκ-
παιδευτικών αναγκών των µαθητών.   

Η εφαρμογή της «Ευέλικτης Ζώνης» από το 2002, καινοτόμου δράσης που στηρίζε-
ται στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και τη διαθεµατική - διεπιστημονική προσέγ-
γιση, καθώς και η λειτουργία «Ολοήµερου Σχολείου», δίνουν τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό, τόσο χρονικά όσο και μεθοδολογικά, να δημιουργήσει υποστηρικτικά 
παιδαγωγικά πλαίσια ικανά για τους χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές.   

Το Μάρτιο του 2003 δημοσιεύεται το νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµά-
των Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ), τα 
οποία ρητά αναφέρουν την αναγκαιότητα αντιμετώπισης µαθητών µε ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και ότι «..τα άτοµα µε ιδιαίτερα ταλέντα και ικανότητες θα πρέπει 
να έχουν ίσες και κατάλληλες, κατά περίπτωση, ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση».   

Τον Οκτώβριο του 2003 ψηφίζεται νόµος (3194/2003 ΦΕΚ267τ. Α’), σύµφωνα µε 
τον οποίο αναφέρονται οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι µαθητές, ως οµάδα του µα-
θητικού πληθυσμού µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος, τον Οκτώβριο του 
2003, σύµφωνα µε την 107922/Γ7/3-10-2003 υπουργική απόφαση ιδρύονται Καλλι-
τεχνικά Γυμνάσια µε σκοπό την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και κλίσεων των µαθη-
τών που επιθυµούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση που σχετίζεται με τις Καλές 
Τέχνες του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, του Χορού και των Εικαστικών χωρίς να 
υστερούν σε γενική παιδεία.   

Η εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων µαθητών θέτει ως προϋποθέσεις  
σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και στην περίπτωση της Ελληνικής πραγματικότητας:  

• επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού,  
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• αξιόπιστες διαδικασίες εντοπισµού και διάγνωσης για τους µαθητές που 
έχουν ανάγκη ένα αναλυτικό πρόγραµµα απόλυτα προσαρμοσμένο στις 
κλίσεις και τα ταλέντα τους,  

• ύπαρξη και εφαρμογή  του κατάλληλου νομοθετικού και θεσµικού 
πλαισίου που ευνοεί το ευέλικτο και ανοικτό αναλυτικό πρόγραµµα 
σπουδών  ή το διαφοροποιημένο (ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες) 
αναλυτικό πρόγραµµα και  

• αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που τηρού-
νται  

Διαμορφώνονται λοιπόν οι παρακάτω επιτακτικές ανάγκες που αφορούν στο ελληνι-
κό  εκπαιδευτικό σύστηµα και συνιστούν πυλώνες προβληματισμού (Λόξα Γ, 2004):    

• Καθορισμός ενός πλαισίου διάγνωσης και εντοπισμού των χαρισματικών μαθη-
τών. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται: κατάρτιση εκπαιδευτικών 
στον εντοπισμό χαρισματικών μαθητών, εκχώρηση σχετικής αρμοδιότητας διά-
γνωσης της χαρισματικότητας στα Κ∆ΑΥ ( Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης 
και Υποστήριξης μαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ), καθορισμός κρι-
τηρίων για αντικειµενική εκτίµηση κ.α. 

• Ανάσκευαση των στερεοτύπων που οι εκπαιδευτικοί έχουν για τους χαρισματι-
κούς και ταλαντούχους μαθητές (πχ το φύλο, το ενδιαφέρον του μαθητή για τις 
σχολικές εργασίες, η εξαφάνιση των γραπτών και η εθνική και κοινωνική του 
προέλευση).  

• Ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών (πχ διαφο-
ροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα, εξειδικευµένες δραστηριότητες εμπλουτι-
σμού της διδακτικής διαδικασίας, εξατομίκευση της διδακτικής διαδικασίας, 
κα) 

• Κατάλληλη υποδοµή, διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραµµα, επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών και τεχνικών, 
διδακτικό υλικό και υλικοτεχνική υποδοµή (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, υποδοµή 
χρήσης νέων τεχνολογιών), προκειμένου να λειτουργήσει απρόσκοπτα η διαφο-
ροποιημένη διδασκαλία. 

• Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της υλο-
ποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, προκειμένου το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στο θέµα της εκ-
παίδευσης των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών, δηλαδή οι ίδιοι οι μα-
θητές, οι εκπαιδευτικοί, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, σχετικοί φορείς της Ελλάδας 
και του εξωτερικού να μπορέσουν να συντονιστούν µέσα από το διαδίκτυο σε 
µια πολυδιάστατη προσπάθεια εμπλουτισμού της διδακτικής και παιδαγωγικής 
διαδικασίας για αυτή τη μερίδα του μαθητικού πληθυσμού.  

Είναι γεγονός ότι το νέο  ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ε-
ντάσσει στο σχεδιασµό του µια αλλαγή της θεώρησης του εκπαιδευτικού συστήματος 
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προτάσσοντας τη διαθεµατικότητα και τη δημιουργική μάθηση µέσα από την καινο-
τομία της Ευέλικτης Ζώνης. Η εν λόγω καινοτομία βασίζεται στη διαθεµατική προ-
σέγγιση της γνώσης, προωθεί την ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας, την οµαδοσυνερ-
γατική διδασκαλία και ενισχύει τη δημιουργική και διερευνητική μάθηση και την κρι-
τική σκέψη. Όλα τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν ένα θετικό πλαίσιο στήριξης 
που ενθαρρύνει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και την ατοµική έκφραση. Ο εκπαι-
δευτικός έχει την ευκαιρία να ενδιαφερθεί περισσότερο τόσο για το πώς μαθαίνουν οι 
μαθητές, όσο και για τις συγκεκριμένες κλίσεις τους, µέσα από ευέλικτες εκπαιδευτι-
κές ευκαιρίες.   

Ιδιωτικοί φορείς: Τα τελευταία χρόνια στην χώρα παρατηρείται αυξημένη δραστηριό-
τητα από πλευράς ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οργανώσεων που εστιάζουν το ενδιαφέ-
ρον τους στον εντοπισμό και την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών 
 
Στο πλαίσιο αυτό οργανώνονται Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος περί Χαρισματικών 
Παιδιών, Μαθηματικών και Φυσικής, Επικαιρότητας, Κοινωνικής Παρέμβασης, Πο-
δηλάτου, Κλασικής Μουσικής, ενθαρρύνονται συμμετοχές στους παγκόσμιους δια-
γωνισμούς γρίφων, διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια και  διαλέξεις γύρω από 
το θέμα της διαχείρισης της χαρισματικότητας, διεξάγονται τεστ ευφυΐας, εκδίδονται 
περιοδικά, και διοργανώνονται επισκέψεις σε πολιτισμού και μεγάλης φυσικής ομορ-
φιάς. 

Θερινά σχολεία 

Πρόκειται για προγράμματα 1-3 εβδομάδων όπου μαθητές που έχουν πιστοποιήσει τη 
χαρισματικότητά τους με ειδικά test που διεξάγονται από οργανώσεις που δραστηριο-
ποιούνται στο χώρο έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα 
που τους ενδιαφέρουν σε βάθος και έκταση ανεξάρτητα από την τάξη και την ηλικία 
τους. Κάθε μαθητής επιλέγει να παρακολουθήσει ένα μάθημα κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος. Ενδεικτικά τα διδακτικά αντικείμενα που προσεγγίζονται είναι τα ε-
ξής: 
Θετικές Επιστήμες : Μαθηματικά, Μηχανική, Βιοϊατρική, Πιθανότητες, Γενετική, 
Υπολογιστές, Κρυπτολογία 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Φιλοσοφία, Οικονομικά, Διεθνείς Σχέσεις, Κινηματογρά-
φος 
Πανεπιστήμια και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς αλλά και κατασκηνώσεις διαθέτουν τις 
εγκαταστάσεις τους για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των παραπάνω προγραμμάτων 

 
Μαθήματα Σαββατοκύριακου 

Τα Προγράμματα Σαββατοκύριακου αφορούν θεματικές ενότητες ανάλογες με τις 
προηγούμενες και απευθύνονται σε πιστοποιημένους χαρισματικούς μαθητές. Στο-
χεύουν στην εκβάθυνση σε ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο γνωρίζουν μέσα από 
παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και ευχάριστες δραστηριότητες. Πολλές φορές για την α-
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ξιοποίηση μαθητικού υλικού από όλα τα μέρη της Ελλάδας τα μαθήματα είναι περιο-
δεύοντα και διεξάγονται σε διάφορες πόλεις. 

On line μαθήματα 

Αποτελούν τη διαδικτυακή έκφραση των δύο προηγουμένων εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων. Απευθύνονται στο ίδιο κοινό επενδύοντας όμως στη χρήση της τεχνολογίας 
προσαρμόζονται στην αυτενέργεια και ευελιξία των χαρισματικών παιδιών, αφήνο-
ντας τους περιθώριο επιλογής ως προς το χρόνο, την έκταση, το βάθος και το περι-
βάλλον στο οποίο θα γίνει η επαφή με τα γνωστικά αντικείμενα. 

Συνέδρια – Σεμινάρια 

Η ελληνική πράξη έχει να επιδείξει πλήθος σεμιναρίων που διοργανώνονται κυρίως 
στις μεγάλες πόλεις της χώρας με ποικίλα θέματα που σχετίζονται με τη χαρισματικό-
τητα. Συνήθως οργανώνονται από εξειδικευμένους στο χώρο φορείς που αναλαμβά-
νουν να παράσχουν σύγχρονη γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μα-
θητές σχετικά με τη διαχείριση των ειδικών εκπαιδευτικών και όχι μόνο αναγκών που 
προκύπτουν από τη χαρισματικότητα. 

Μαθητικοί διαγωνισμοί 

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση στη διοργάνωση μαθητικών 
διαγωνισμών πανελληνίου κλίμακας. Πράγματι οι μαθητικοί διαγωνισμοί είναι μια 
ευκαιρία ανάδειξης χαρισματικών μαθητών αλλά και ανακάλυψης από τους ίδιους 
του βαθμού του ενδιαφέροντός τους σε κάθε θέμα γεγονός που λειτουργεί υποκινητι-
κά στην εραιτέρω ενασχόλησή τους με το θέμα αυτό. Παράλληλα μέσω των διαγωνι-
σμών προβάλλεται η καλλιέργεια του υγιούς ανταγωνισμού και της ευγενούς άμιλλας 
αξίες που ο ενστερνισμός τους μειώνει καταλυτικά τα συναισθήματα εγωκεντρισμού 
και υπεροψίας που οι μαθητές αυτοί ενδέχεται να έχουν. 
Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε καταδείχθηκε ξεκάθαρα η αναγκαιότητα της ειδι-
κής εκπαίδευσης των χαρισματικών μαθητών. Έγινε εμφανές ότι η προσαρμογή αυ-
τών των μαθητών στο σχολείο είναι άμεσα συνδεδεμένη και σε ευθεία συνάρτηση με 
την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση που απολαμβάνουν τόσο από την εκπαιδευτική 
διαδικασία όσο και από τις παράλληλες σχολικές δραστηριότητες και τη σχολική ζωή 
εν γένει. Στην πράξη τα παιδιά αυτά δεν κινδυνεύουν από την αποκλίνουσα σκέψη 
τους αλλά από τις αγκυλώσεις σε στερεοτυπικές απόψεις της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, που τα οδηγεί στην απόρριψη, στην απογοήτευση, το συμβιβασμό και την αδια-
φορία. 

Το επιστημονικό πλαίσιο παρέχει και το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές και 
τα εφόδια για την αντιμετώπιση, κάλυψη και ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ανα-
γκών των χαρισματικών παιδιών στο σχολείο. Μένει να γίνει πεποίθηση και να εφαρ-
μοστεί στην πράξη η συμπερίληψη-συνεκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών στις 
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«κανονικές» τάξεις. Αυτό βέβαια απαιτεί από την πλευρά όλων των εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία σαφείς δεσμεύσεις. Πρώτα απ’ όλα η εκπαιδευτική πο-
λιτική οφείλει να ξεκαθαρίσει σε όλα τα επίπεδα (νομοθετικό και εκτελεστικό) ότι 
στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων χαρισματικών προσωπικοτήτων, που μέσα 
από την προσωπική τους εξέλιξη θα συμβάλλουν στην πρόοδο ολόκληρης της κοινω-
νίας και όχι στην αλλοτρίωσή τους στο πλαίσιο της «χρυσής μετριότητας». Παράλλη-
λα η πολιτική σκέψη οφείλει να παραμερίσει μικροπολιτικές σκοπιμότητες που υπα-
γορεύουν την ομοιογένεια ως προϋπόθεση της αποτελεσματικότερης καθοδήγησης. 
Από κοινού λοιπόν θα πρέπει να παρασχεθούν στους εκπαιδευτικούς η απαραίτητη 
επιμόρφωση καθώς και τα μέσα και εργαλεία για την εκπαίδευση των χαρισματικών 
παιδιών αλλά και να θεσπίσουν ένα πλαίσιο συνεχούς και συνεπούς αξιολόγησης και 
επανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων.  

Παράλληλα κρίνεται εποικοδομητική η συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών προκειμέ-
νου για την ανταλλαγή σχετικής τεχνογνωσίας αλλά και για την οριοθέτηση της δρά-
σης τους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πέρα από τη νόμιμη πιστοποίησή τους και η πα-
ροχή ίσων ευκαιριών στους χαρισματικούς μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο διαμο-
νής τους ή από το κοινωνικο-ικονομικό τους επίπεδο. 
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Περίληψη 

 
Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται τις στάσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων για τα επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ. Από τα πο-
ρίσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας έχουν θετική 
στάση απέναντι στην ένταξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικών με τις 
ΤΠΕ στην εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παρόλο που όσοι είχαν τύχει 
εισαγωγικής επιμόρφωσης δεν θεώρησαν χρήσιμες τις αποκτηθείσες γνώσεις στο εκ-
παιδευτικό τους έργο. Επιπλέον, διαπιστώσαμε την θετική τους στάση απέναντι στη 
διαρκής και συστηματική επιμόρφωση στις ΤΠΕ, χωρίς να τους ενδιαφέρει  σε σημα-
ντικό βαθμό η μοριοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Τέλος, αναδείχθηκε η θετική 
τους στάση, όσον αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό πλαίσιο, ισχυριζόμενοι 
πως δεν επηρεάζεται το συνεργατικό πνεύμα και οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθη-
τών.  

 
Λέξεις – Κλειδιά: Επιμόρφωση, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας, Στά-
σεις, Εκπαιδευτικοί 
 

Εισαγωγή 
 
Η παιδαγωγική αξιολόγηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας αποτέ-
λεσε και εξακολουθεί ν’ αποτελεί ένα ερευνητικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική προκάλεσε πλή-
θος ερευνητικών εργασιών από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο εδώ και αρκετά χρό-
νια.  
Οι ερευνητές είτε χρησιμοποιώντας ποσοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων (Μου-
ζάκης 2008. Φαχαντίδης κ.α. 2004, Τσαρουλάς κ.α. 2008), είτε συνδυασμό ποσοτι-
κών και ποιοτικών μεθόδων (Κατζαμπασάκη κ.α. 2004, Τσαρουλάς κ.α. 2008) και τις 
ανάλογες κατά περίπτωση τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων που συνέλεξαν κατά 
την έρευνά τους, κατέληξαν μεταξύ άλλων σε ορισμένα ιδιαίτερα χρήσιμα συμπερά-
σματα. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση των στάσεων των εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων για επιμορφωτικά θέματα στις 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας ώστε να μπορέσει ο εκπαιδευτικός ν’ 
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ανταποκριθεί στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα. 
 

Διατύπωση  σκοπών και ερευνητικών ερωτημάτων 
 

Η σημασία της επιμόρφωσης στην εκπαίδευση αποτελεί παράγοντα αναβάθμισης του 
εκπαιδευτικού έργου και είναι αναγκαία προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμε-
τωπιστούν τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στις έρευνες 
που μελετήσαμε αναφορικά με την στάση των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά προ-
γράμματα για τις ΤΠΕ που υλοποιούνται στην εκπαίδευση. 
Τα στοιχεία τα οποία λάβαμε υπόψη για τη διατύπωση του σκοπού της έρευνας είναι 
ότι μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα 
στις ΤΠΕ, ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν μικρή εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και ότι ο Νομός μας έχει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών συγκριτικά με 
άλλους Νομούς της Ελλάδας. 
Οι επιμέρους στόχοι της έρευνάς μας είναι: 

1. Να διερευνήσουμε εάν πρέπει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ να 
ενταχθεί στην εισαγωγική τους επιμόρφωση και ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα. 
2. Να εξακριβώσουμε εάν τα επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ συμβάλουν 

στην αλλαγή στάσεων και νοοτροπιών αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες. 
3. Να μελετήσουμε την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-

κών στην επαγγελματική τους εξέλιξη. 
4. Να καταγράψουμε τις ειδικότητες που είναι αναγκαίες για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. 
Με βάση τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι η γνώμη των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σχέση της επιμόρφωσης 
στις ΤΠΕ με την εισαγωγική επιμόρφωση και το ιδανικό χρονικό διάστημα ε-
πιμόρφωση; 

2. Πώς εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί ότι οι ΤΠΕ επηρεάζουν το συνεργατικό πνεύ-
μα και τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών; 

3. Πώς εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί τη διαρκή και συστηματική επιμόρφωση και 
τη σχέση της με  την αξιολόγηση τους; 

4. Ποιές ειδικότητες επιμορφωτών προτιμούν στα επιμορφωτικά προγράμματα 
σχετικά με τις ΤΠΕ; 

 
Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

 
Για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέξαμε την ποσοτική προσέγγιση με τη χρήση δομη-
μένου ερωτηματολογίου. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου δε συνεπάγεται σε 
καμία περίπτωση ότι αποτελεί τη μοναδική προσέγγιση για την εν λόγω έρευνα. Ω-
στόσο, επιλέξαμε την ποσοτική προσέγγιση, διότι υπήρχαν χρονικοί περιορισμοί για 
τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, και δεύτερον, ο λόγος έχει να κάνει με τις 
προτιμήσεις, την εξοικείωση και την ικανότητα του ερευνητή.  
Η έρευνά μας είναι ποσοτική γιατί από την αρχή επιλέχθηκε τι θα μελετηθεί και τέ-
θηκαν συγκεκριμένοι στόχοι. Ακόμη, τα δεδομένα που θα συλλέξουμε θα συγκε-
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ντρωθούν και θα αναλυθούν αριθμητικά. Επίσης, αυτού του είδους η έρευνα δίνει έμ-
φαση στη συγκέντρωση τιμών που εκτιμούν ξεχωριστές στάσεις ατόμων. Τέλος, μέ-
σω αυτής της προσέγγισης τα προβλήματα που αφορούν στάσεις προσδιορίζονται και 
εξηγούνται καλύτερα, συγκριτικά με ποιοτικές έρευνες (Creswell 2011, σ. 83-86) 
Ως προς το είδος του ποσοτικού σχεδιασμού η έρευνά μας είναι μη παρεμβατική α-
φού περιγράφει στάσεις για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων και αυτό επιτυγ-
χάνεται μέσω δειγματοληπτικής έρευνας  (Creswell 2011) 

 
Ερευνητική Διαδικασία 

 
Επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συγκέντρωσης των δεδομένων, διότι θεω-
ρήθηκε περισσότερο αποτελεσματικό, για την καταγραφή των στάσεων των εκπαι-
δευτικών συγκριτικά με άλλα μέσα όπως η συνέντευξη. Μολονότι η χρήση της συνέ-
ντευξης (ή περισσότερων ερωτήσεων ανοιχτού τύπου) ενδεχομένως θα παρήγαγε πε-
ρισσότερο έγκυρα δεδομένα και πληροφορίες δεδομένου ότι διερευνούμε στάσεις 
(Bird, Hamersley, Goom, Woods, σελ. 351-352), εντούτοις, εκτιμώντας το διαθέσιμο 
χρόνο και τους διαθέσιμους πόρους για την εκπόνηση της έρευνας, θεωρήσαμε ότι το 
ερωτηματολόγιο (όπου οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν  κλειστού τύπου) αποτελούν 
τον πιο πρόσφορο τρόπο για τη συλλογή των απαραίτητων ερευνητικών δεδομένων.  
 
Τα στάδια για την ερευνητική διαδικασία συλλογής των δεδομένων μας ήταν τα εξής: 

1. επιλογή συμμετεχόντων για τη μελέτη και δειγματοληψία από κάποιον πλη-
θυσμό 

2. εξασφάλιση άδειας από τους συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στην μελέτη 
3. το είδος των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν 
4. η ανάπτυξη του εργαλείου έρευνας 
5. η συγκέντρωση των δεδομένων 

Ως προς την αξιοπιστία του εργαλείου, στην έρευνά μας υπάρχει αξιοπιστία εσωτερι-
κής συνέπειας, αφού η χορήγηση του εργαλείου θα γίνει μια φορά, όπως επίσης και η 
εκδοχή του. Κάθε συμμετέχων στη μελέτη συμπληρώνει το εργαλείο μια φορά. Ο έ-
λεγχος των απαντήσεων βασίζεται σε πληροφορίες από ολόκληρα τα ερωτήματα του 
εργαλείου. Αυτό είναι σημαντικό επειδή αυξάνει την αξιοπιστία του εργαλείου έτσι 
ώστε οι τιμές να μην διαφέρουν στη δυσκολία ή στις αλλαγές μέσα στο χρόνο (Cre-
swell 2011, σ. 199). 
Ως προς την εγκυρότητα του εργαλείου, αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές της έρευνάς 
μας θα είναι έγκυρες αν είναι χρήσιμες και έχουν ως αποτέλεσμα θετικές κοινωνικές 
συνέπειες. Για να διασφαλιστεί η εσωτερική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου (δη-
λαδή η δυνατότητα να εξετάζει αυτό για το οποίο προορίζεται), θα γίνει συσχετισμός 
των μετρήσεων της έρευνας με αυτές των ερευνών από τις οποίες αντλήθηκαν οι α-
ντίστοιχες ερωτήσεις.  Εάν εμφανιστούν υψηλές συσχετίσεις τότε δε θα μπορούμε να 
απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση.  
Η διανομή των ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς, έγινε από τον ίδιο τον ερευ-
νητή που ήρθε σε προσωπική επαφή. Αρχικά  τους ενημέρωσε για τον σκοπό της έ-
ρευνας, τους ευχαρίστησε, και ήταν πρόθυμος να απαντήσει σε τυχόν απορίες τους. Η 
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παραλαβή των ερωτηματολογίων έγινε την ίδια ή την επόμενη ημέρα (ανάλογα με τις 
επιθυμίες των συμμετεχόντων), για να έχουν χρονικό περιθώριο, και να μη νιώθουν 
ότι πιέζονται, και κατά συνέπεια, οι απαντήσεις τους να μην είναι «πρόχειρες» και 
«βιαστικές». Τέλος, το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από μια επιστολή προκειμένου 
να τους ενημερώνει αναλυτικά για το σκοπό της έρευνας και να τους ευχαριστήσει 
για τη συμμετοχή τους. 

 
Συμμετέχοντες (δείγμα, διαδικασία συγκρότησης) 

 
Η έρευνα μας είναι δειγματοληπτική αφού βοηθά στον προσδιορισμό των τρεχουσών 
στάσεων των εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα μας συγκεντρώθηκαν σε μια χρονική 
στιγμή. Έτσι, σχεδιάσαμε ένα δείγμα (Ν= 51)  για την καταγραφή των στάσεων των 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Ιωαννίνων σχετικά με την επι-
μόρφωση στις ΤΠΕ. Αυτή η μελέτη του δείγματός μας, εξετάζει τις τρέχουσες στά-
σεις, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται πάνω σε ορισμένα ζητήματα. 
Η στρατηγική δειγματοληψίας της ποσοτικής μας έρευνας είναι χωρίς πιθανότητα 
(αφού θα επιλεχθούν άτομα που είναι διαθέσιμα, πρόθυμα και αντιπροσωπεύουν το 
χαρακτηριστικό που θέλουμε να μελετήσουμε) και συγκεκριμένα βολική δειγματο-
ληψία, αφού η επιλογή των ατόμων έγινε  με βάση την προθυμία τους και τη διαθεσι-
μότητάς τους για τη μελέτη. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να ισχυρι-
στούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν  στην έρευνά μας είναι αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα του γενικού πληθυσμού, και έτσι τα συμπεράσματά μας δε θα μπορούν να 
γενικευτούν. 

 
Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

 
Η επίδοση των ερωτηματολογίων έγινε ιδιοχείρως προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη «συνειδητή συναίνεση» των απαντούντων (Cohen, 
Manion & Morrison, 2008, σελ. 81-83) αλλά και να υπάρξουν οι απολύτως αναγκαίες 
διαβεβαιώσεις για την ανωνυμία, τη μη ανιχνευσιμότητα και τη μη αναγνωρισιμότητα 
των απαντήσεων (Cohen, Manion & Morrison, 2008 σελ. 99-100, 414). Ο ενδεχόμε-
νος κίνδυνος μεροληψίας ή αλλιώς αντίδρασης (Bird, Hamersley, Gomm & Woods, 
1999, σελ. 86) στις απαντήσεις λόγω της παρουσίας μας (σε ορισμένους συμμετέχο-
ντες) θεωρήθηκε υπαρκτός, ωστόσο η παρουσία μας κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης 
του ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευτικούς θεωρήθηκε ότι θα περιορίσει τον κίν-
δυνο των κατευθυνόμενων απαντήσεων και του επηρεασμού τους. Επιπλέον, η πα-
ρουσία μας κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε ότι 
θα περιορίσει τυχόν λάθη στη συμπλήρωση και θα μειώσει τις πιθανότητες παρερμη-
νείας κάποιων ερωτήσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξιοπιστία των δεδομένων 
που θα συλλέγαμε.  

 
Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων 

 
Στην παρούσα έρευνα όπου το δείγμα είναι μικρό (Ν=51), δεν ήταν εφικτό να εξα-
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σφαλίσουμε μεγέθη για τις υποκατηγορίες που ερευνήσαμε τέτοια ώστε να μπορέ-
σουμε να ισχυριστούμε με ασφάλεια ότι το δείγμα της έρευνάς μας είναι αντιπροσω-
πευτικό του πληθυσμού που αφορά και ιδιαίτερα όταν ο πληθυσμός αυτός χαρακτηρί-
ζεται από μεγάλη ετερογένεια, όπως ο συγκεκριμένος. Επομένως, δώσαμε βαρύτητα 
στη συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και όχι στη διερεύνηση των σχέσεων 
εξάρτησης που τυχόν διέπουν τις μεταβλητές της έρευνας. Συνέπεια των παραπάνω 
προχωρήσαμε σε χωριστή στατιστική μελέτη χρησιμοποιώντας τις απόλυτες και σχε-
τικές συχνότητες με τα ανάλογα διαγράμματα, η οποία μπορεί να θεωρηθεί αρκετή 
υπό προϋποθέσεις (Bird, Hamersley, Goom & Woods, 1999, σελ. 245). Η στατιστική 
ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS V. 22.  
Οι περισσότεροι από του συμμετέχοντες της έρευνάς μας ήταν εκπαιδευτικοί αστικών 
περιοχών, κάτοχοι των βασικών σπουδών (Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ),  οι οποίοι είχαν οργανι-
κή θέση στο σχολείο τους και ηλικιακά κυμαίνονταν μεταξύ 41 και 50 ετών. Είχαν 
μια αρκετά μεγάλη εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης και οι απαντήσεις τους προ-
έρχονται από πείρα ετών. 
Παρόλο που μόνο τα 2/3 απ’ αυτούς είχαν τύχει εισαγωγικής επιμόρφωσης, ένα πο-
σοστό της τάξεως του  57%, λίγοι παραπάνω απ’ τους μισούς, ισχυρίστηκε ότι οι 
γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια αυτής ήταν αρκετά και πάρα πολύ χρήσι-
μες. Παρόλα αυτά όμως η συντηρητική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (περίπου 97%), 
απάντησε πως η επιμόρφωση στις ΤΠΕ είναι απαραίτητο να ενταχθεί στην εισαγωγι-
κή των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά το χρονικό διάστημα επιμόρφωσης, οι απαντή-
σεις ποικίλουν. Σε ποσοστό 29% θεωρούν τους 3 μήνες ικανοποιητικούς. Σε περίπου 
ίδια ποσοστά κυμαίνονται και αυτοί που θεωρούν ότι η επιμόρφωση στις ΤΠΕ θα 
πρέπει αν διαρκεί 6 (25,8%) ή 9 μήνες (22,6%).  Σε αρκετά μικρότερο ποσοστό 
(16,1%) θεωρούν ότι η επιμόρφωση θα πρέπει να έχει διάρκεια ενός έτους. 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (83,9%) θεωρούν πως οι ΤΠΕ δεν επηρεάζουν καθό-
λου ή λίγο το συνεργατικό πνεύμα και τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. Το 
υπόλοιπο 16,1% έχει αρνητική στάση. 
Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (90,3%) συμφωνούν ότι η επιμόρφωση στις ΤΠΕ πρέπει 
να είναι διαρκής και συστηματική. Όμως σχεδόν τα 2/3 σχεδόν των εκπαιδευτικών 
θεωρεί ότι αυτού του είδους η επιμόρφωση θα πρέπει να μοριοδοτείται και να συμπε-
ριλαμβάνεται στην  αξιολόγησή τους.  
Τέλος, τα επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ θα προτιμούσαν (73,3%)  να υλο-
ποιούνται από καθηγητές πληροφορικής σε συνδυασμό με άλλες ειδικότητες για μια 
πιο ολόπλευρη κάλυψη του θέματος. 
Τα ευρήματά μας κινούνται σε μεγάλο βαθμό στα ίδια πλαίσια με τα ευρήματα του 
έργου της επιμόρφωσης αλλά και τα συμπεράσματα των εμπειρικών ερευνών που με-
λετήσαμε. Γενικά, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα ευρήματα των άλλων 
ερευνών και από τα δικά μας ευρήματα, αποδεικνύουν ότι οι στάσεις των εκπαιδευτι-
κών είναι θετικές απέναντι στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική. Η θετική 
στάση αποτελεί τη βάση για την καλύτερη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.  
Όμως, η θετική στάση που έχουν οι εκπαιδευτικοί στις νέες τεχνολογίες δεν φαίνεται 
να υλοποιείται και στην εκπαιδευτική πρακτική κι αυτό γιατί τα προγράμματα επι-
μόρφωσης από μόνα τους δεν μπορούν να αλλάξουν την υπάρχουσα αντίληψη. Επο-
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μένως θα πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι γι’ αυτό.   
Οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών τόσο στις νέες τεχνολογίες όσες και στις εκ-
παιδευτικές πρακτικές, μπορούν να διευρυνθούν με τον σχεδιασμό και την ανανέωση 
του περιεχομένου της επιμόρφωσης έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι στάσεις που θα 
καταστήσουν αποτελεσματικό το εκπαιδευτικό τους έργο.  
Θα ήταν χρήσιμη η περαιτέρω διερεύνηση των στάσεων ενός συστήματος εξ’ απο-
στάσεως επιμόρφωσης καθώς και των γνώσεων που μπορούν να αποκτήσουν οι εκ-
παιδευτικοί μέσω αυτού όσον αφορά την επιμόρφωσή τους στις ΤΠΕ,  ενταγμένες 
ομαλά  στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διδακτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη 
τον σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού συστήματος.  
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο λειτουργίας των Γυμνασίων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι θε-
σμικά καθιερωμένη η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Η παρούσα εργασία 
αποτελεί το προ-ερευνητικό στάδιο της κύριας έρευνας για την αξιολόγηση μαθητών 
στην ύλη της Γεωλογίας στο πλαίσιο του μαθήματος Γεωλογία – Γεωγραφία, με έμ-
φαση στην Περιγραφική Αξιολόγηση. Στόχο έχει να αναδείξει την αναγκαιότητα έ-
νταξης περιγραφικής αξιολόγησης στο συγκεκριμένο μάθημα και να διερευνήσει τα 
όποια οφέλη της χρήσης Ρούμπρικας ως τεχνική Περιγραφικής Αξιολόγησης στην 
ύλη της Γεωλογίας. Σκοπός της κύριας έρευνας που θα ακολουθήσει σε επόμενο στά-
διο είναι να μελετηθούν και να καθοριστούν δείκτες εμπέδωσης και Ρούμπρικες με 
σαφή κριτήρια για το ευρύ φάσμα της αξιολόγησης των μαθητών στην ύλη της Γεω-
λογίας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος.  

Λέξεις-Κλειδιά:  Γεωλογία - Γεωγραφία, Περιγραφική Αξιολόγηση, Ρούμπρικες 

Εισαγωγή 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εμπεριέχονται κεφάλαια 
Γεωλογίας στο πλαίσιο του μαθήματος Γεωλογία – Γεωγραφία στις δύο πρώτες τά-
ξεις του Γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα, για την συνολική - 
τελική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών λειτουργούν σύμφωνα με το Π.Δ. 
409/94 και για την αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος χρησιμοποιούν κυρί-
ως τη βαθμολόγηση τους σε δύο τετράμηνα με χρήση αριθμητικής κλίμακας στην ο-
ποία άριστα είναι το 20. Η χρήση της συγκεκριμένης μορφής αποτύπωσης στο δημό-
σιο σχολείο, όπως θα αναλυθεί, παρουσιάζει αδυναμίες που καλούνται να αντιμετω-
πίσουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές. Από την άλλη πλευρά εναλλακτικές μορ-
φές αξιολόγησης και αποτύπωσης, ιδιαίτερα η Περιγραφική, βρήκαν πεδίο εφαρμο-
γής εδώ και χρόνια σε διάφορους τύπους Ευρωπαϊκών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Χανιωτάκης, 1999) αλλά και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλά-
δα εφαρμόζονται άτυπα ή τυπικά. Από τις εξελίξεις διαφαίνεται ότι η Περιγραφική 
Αξιολόγηση δεν τυγχάνει ανάλογης αποδοχής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως 
φάνηκε από την προσπάθεια ένταξης της από το ΙΕΠ σε πιλοτική εφαρμογή σε σχο-
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λεία. Στη πιλοτική δράση εντάχθηκαν τελικά 24 Ημερήσια Γυμνάσια, 2 Πειραματικά 
Γυμνάσια, 3 Εσπερινά Γυμνάσια, 1 Μειονοτικό, 1 Ειδικό και 1 Ειδικό επαγγελματικό, 
σύνολο 32 σχολεία, ενώ αρθρογραφία στον Τύπο κατά το σχολικό έτος που διανύου-
με αντιμετώπισε με επιφύλαξη αν όχι άρνηση, την συγκεκριμένη δράση.  

Στο Π.Δ. 409/94 που ισχύει σήμερα, στο άρθρο 2, παρ 5 αναφέρεται ότι η Περιγραφι-
κή Αξιολόγηση μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά χωρίς να καταργεί την ποσο-
τική αποτίμηση της επίδοσης των μαθητών. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνα-
τότητα να χρησιμοποιήσουν συμπληρωματικά την Περιγραφική Αξιολόγηση εφόσον 
το επιλέξουν. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τα  γενικότερα οφέλη 
που προκύπτουν από τη χρήση Περιγραφικής Αξιολόγησης τόσο για τους εκπαιδευτι-
κούς, όσο και για τους μαθητές. Θα εστιάζει στην ύλη της Γεωλογίας τονίζοντας την 
αναγκαιότητα της χρήσης Περιγραφικής Αξιολόγησης λόγω της ιδιαιτερότητας της 
στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στη χρήση Ρού-
μπρικας στην προφορική επίδοση και προτείνεται ο συνδυασμός της με την υποχρεω-
τική από το νόμο βαθμολόγηση.  

Αριθμητική και Περιγραφική αποτύπωση του Αξιολογικού αποτελέσματος 

Θεωρητικά, με την τελική – αθροιστική αξιολόγηση των μαθητών επιδιώκεται η ανί-
χνευση του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων που επιλέχθηκαν από τον εκ-
παιδευτικό (γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί) κατά την ολοκλήρωση 
μιας εκπαιδευτικής ενότητας για παράδειγμα στο τέλος του τετραμήνου (Μαυρομμά-
της, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά, 2008). Για την αποτύπωση - έκφραση του αξιολο-
γικού αποτελέσματος ο Εκπαιδευτικός  μπορεί να χρησιμοποιήσει αριθμητική ή περι-
γραφική μορφή. Η αριθμητική αποτύπωση – βαθμολόγηση αποτελεί κυρίαρχη πρα-
κτική ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς διότι αφενός προβλέπεται νομοθετικά αφετέρου 
είναι εύκολη και ικανή μέθοδος κατάταξης των μαθητών. Παρά τις καλές προθέσεις 
των εκπαιδευτικών και παρόλο που συνοδεύεται από μια άτυπη προφορική περιγρα-
φή, η αριθμητική αποτύπωση επίδοσης είναι γενικά ασαφής, μετατρέπεται σε αυτο-
σκοπό και ωθεί στη βαθμοθηρία. Έτσι, η αξιολόγηση αποκτά κοινωνικό περιεχόμενο 
και κυριαρχεί στη συνείδηση του μαθητή, του εκπαιδευτικού και των γονέων. (Μα-
νωλάκος, 2010). Τις αρνητικές επιπτώσεις της βαθμολόγησης θα μπορούσε να βελ-
τιώσει η προσθήκη Περιγραφικής αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος, με τη 
χρήση της οποίας ο εκπαιδευτικός περιγράφει το μαθησιακό προφίλ των μαθητών με 
τρόπο ώστε να διαπιστώνονται τα ισχυρά τους σημεία και οι αδυναμίες τους. Σε επό-
μενο στάδιο ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει τους στόχους του και συνεπώς τη διδα-
σκαλία του ώστε να ενισχύσει τα διαπιστωμένα ισχυρά σημεία των μαθητών και να 
αντιμετωπίσει τις αδυναμίες τους. Αυτό συμβαίνει γιατί καταγράφει με πληρότητα 
και σαφήνεια την επίδοση του μαθητή με συγκεκριμένα κριτήρια αντιμετωπίζοντάς 
τον ως σύνολο (Χανιωτάκης, 1999). Έτσι έρχεται σε επαφή με όλες τις πτυχές της 
μαθησιακής προσπάθειας και διαπιστώνει με αναλυτική μέθοδο τις όποιες ικανότη-
τες, δεξιότητες και ιδιαιτερότητες των μαθητών του. (Χανιωτάκης, 1999) Οφείλουμε 
να αναφέρουμε ότι η Περιγραφική μορφή αποτύπωσης εμφανίζει δυσκολία εφαρμο-
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γής από καθηγητές με μονό-ωρα μαθήματα οι οποίοι για να συμπληρώσουν ωράριο 
διδασκαλίας έχουν 15 και άνω τμήματα και κατά συνέπεια πολλούς μαθητές (350). 
Κινδυνεύει η αξιοπιστία της μεθόδου αν ο Εκπαιδευτικός έχει για παράδειγμα να πα-
ρακολουθήσει την επίδοση σε αρκετά κριτήρια σε τόσους πολλούς μαθητές. Βέβαια 
σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να δώσει λύσεις η τεχνολογία με εφαρμογές ηλε-
κτρονικής καταγραφής και σύνταξης εκθέσεων επίδοσης ή η εφαρμογή ανάλογης πο-
λιτικής μείωσης μαθητών ανά τμήμα γενικότερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Περιγραφική Αξιολόγηση στην ύλη της Γεωλογίας 

Η Γεωλογία έχει πάψει να υφίσταται ως ανεξάρτητο µάθηµα στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση από το 1997. Όπως αναφέρθηκε στοιχεία των γεωεπιστηµών περιλαμβάνο-
νται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του 2003 (Α.Π.Σ) του µαθήµατος «Γεωλο-
γία - Γεωγραφία» του Γυµνασίου. Σύμφωνα με αυτό το Α.Π.Σ κάποιοι από τους βα-
σικούς στόχους του μαθήματος Γεωλογία – Γεωγραφία είναι : 
• Να παρατηρούν, να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και να τις παρουσιάζουν 

προφορικά ή γραπτά. 
• Να συγκεντρώνουν κατάλληλες πληροφορίες για συγκεκριμένα προβλήματα, να τις 

επεξεργάζονται, να καταλήγουν σε συμπεράσματα και να διατυπώνουν προτάσεις.  
•  Να εξερευνούν το γεωγραφικό (προφανώς και γεωλογικό) τους περιβάλλον με την 

αναζήτηση και επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών.  
• Να αναγνωρίζουν τη σημασία των χαρτών ως εργαλεία μελέτης του χώρου και προ-

γραμματισμού μελλοντικών ενεργειών.  

Όπως φαίνεται από το Α.Π.Σ, εκτός από καθαρά γνωστικούς στόχους, στη φύση  του 
μαθήματος και κατ’ επέκταση της Γεωλογίας εμπεριέχεται η ανάπτυξη και αξιολόγη-
ση δεξιοτήτων όπως : παρατήρηση, σύγκριση, καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση και ε-
ξερεύνηση του περιβάλλοντός τους (τοπικοποίηση). Επιπλέον έχουν ενταχθεί από τον 
Σεπτέμβριο του 2016 και υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο διδα-
σκαλίας. Προφανώς η αριθμητική αποτύπωση – βαθμολόγηση, σε σχέση με αυτούς 
τους στόχους, αδυνατεί να δώσει λεπτομέρειες όσον αφορά στην επίδοση ή στην βελ-
τίωση των δεξιοτήτων αυτών. Αντιθέτως η περιγραφική έκφραση μπορεί να προσφέ-
ρει αναλυτική αποτύπωση των επιπέδων επίδοσης σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία 
είναι διατυπωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να αντιστοιχούν σε αυτές τις δεξιότητες. 
Έτσι εκφράζεται η βελτίωση ή στασιμότητα των μαθητών σε αυτές τις δεξιότητες που 
στόχος είναι η ανάπτυξη τους. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και οι γονείς τους 
πληροφορούνται με σαφήνεια για τα ισχυρά τους σημεία αλλά και τις αδυναμίες τους 
σε σχέση με αυτούς τους στόχους. (Βλάχου, 2015). Η ανατροφοδότηση λοιπόν απο-
κτά ισχυρή θέση στη μαθησιακή διαδικασία. Μοναδική δυσκολία εφαρμογής αποτε-
λεί η μετατροπή του μαθήματος στην Α Γυμνασίου σε μονό-ωρο που όπως αναλύθη-
κε οδηγεί σε υπερφόρτωση εργασίας τους εκπαιδευτικούς λόγω του μεγάλου αριθμού 
μαθητών. 

Συνδυασμός Περιγραφικής – Αριθμητικής αποτύπωσης αξιολογικού αποτελέ-
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σματος με τη χρήση Ρουμπρίκας  

Στην Περιγραφική Αξιολόγηση χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως συστημα-
τική παρατήρηση και γενική καταγραφή, portfolio ή φάκελος μαθητή και οι Κλίμακες 
Διαβαθμισμένων Κριτηρίων ή Ρούμπρικες (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας 
2004). Οι Ρούμπρικες αποτελούν μια ιδιαίτερα δυναμική τεχνική αξιολόγησης εκπαι-
δευόμενων και χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στη διεθνή όσο και στην Ελληνική 
εκπαιδευτική πρακτική (Αλιβίζος, Μητσικοπούλου, Καλογιαννάκης,  Καλογερόπου-
λος & Πετροπούλου, 2015). Ως «Ρούμπρικα» ορίζεται μια κλίμακα διαβαθμισμένων 
κριτηρίων που αποτελείται από τα εξής τέσσερα δομικά στοιχεία: τα κριτήρια αξιο-
λόγησης, τα επίπεδα επίδοσης στα κριτήρια (π.χ υπολείπεται, εξελίσσεται, ικανοποιη-
τικά, επιτυχώς), η σαφής περιγραφή των επιπέδων επίδοσης και η κλίμακα επίδοσης ή 
αλλιώς η αριθμητική στάθμιση των κριτηρίων (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας 
2004). Τα επίπεδα επίδοσης με συγκεκριμένα κριτήρια είναι ξεκάθαρα και σαφή και 
γνωστοποιούνται στους μαθητές και τους γονείς τους εκ των προτέρων. Έτσι  οι μα-
θητές, ακόμη και οι γονείς τους, είναι πια σε θέση να αντιληφθούν άμεσα τα δυνατά 
σημεία και τις αδυναμίες τους σε σχέση με αυτά τα κριτήρια. Σε ένα περισσότερο ε-
νεργό μαθησιακό περιβάλλον θα μπορούσε να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 
να διαμορφώσουν μαζί με τον εκπαιδευτικό τα κριτήρια. Μια σημαντική παράμετρος 
στην Περιγραφική Αξιολόγηση με αναλυτικές Ρούμπρικες είναι η επιλογή – διατύ-
πωση των κριτηρίων καθώς και η περιγραφή των επιπέδων επίδοσης σε αυτά τα κρι-
τήρια ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στη μέθοδο αξιολόγησης 
(Βλάχου, 2015). Σύμφωνα με την Αλεβυζάκη (2008) μια αποτελεσματική Ρούμπρικα 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους γενικούς και ειδικούς στόχους της διδασκαλίας. 
Χρησιμοποιώντας τους στόχους του Α.Π.Σ Γεωλογίας – Γεωγραφίας μπορούμε να 
διατυπώσουμε τα εν λόγω κριτήρια. Ενδεικτικά ένα κριτήριο θα μπορούσε να είναι: 
Παρατήρηση –Συνδυασμός στοιχείων σε χάρτη – Εξαγωγή συμπερασμάτων. Το συγκε-
κριμένο κριτήριο ταιριάζει στις περισσότερες από τις δραστηριότητες που έχει το 
σχολικό βιβλίο της Β Γυμνασίου, όπως στο Μάθημα 9: Σεισμοί και Ηφαίστεια. Πα-
ρατηρώντας την εικόνα 1 του σχολικού βιβλίου, ζητείται από τους μαθητές να συν-
δυάσουν στοιχεία από τον χάρτη που φαίνεται (σεισμοί και ηφαίστεια) και έναν πολι-
τικό χάρτη της Ευρώπης , ώστε να υλοποιήσουν την συγκεκριμένη εργασία.  
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Εικόνα 1: Γεωλογία – Γεωγραφία Β Γυμνασίου, Μάθημα 9: Σεισμοί και Ηφαίστεια 

Για το συγκεκριμένο κριτήριο θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε τα επίπεδα επίδοσης και 
να συντάξουμε μια σαφή περιγραφή γι’ αυτά κατά τρόπο ώστε να είναι διακριτά, κλι-
μακωτά και κατανοητά σε απλή γλώσσα. Ενδεικτική αναλυτική Ρούμπρικα Περιγρα-
φικής Αξιολόγησης (προφορικής επίδοσης) για την ύλη της Γεωλογίας, στην οποία 
εντάσσεται το συγκεκριμένο κριτήριο και 4 ακόμη θα μπορούσε να είναι: 

 

Εικόνα 2:  Ρούμπρικα Αξιολόγησης στη Γεωλογία- Γεωγραφία (χρήση πλατφόρμας For 
All Rubrics_https://www.forallrubrics.com/login/) 

Για να λειτουργούν τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να υπάρχει α-
ντιστοιχία και με τις δραστηριότητες αξιολόγησης που έχουν επιλεγεί για το συγκε-
κριμένο αντικείμενο. Προφανώς η καταγραφή ενός βαθμού προφορικής επίδοσης π.χ 
16 για την δραστηριότητα του σχολικού βιβλίου είναι πολύ ασαφής. Δεν αναλύει την 
επίδοση του μαθητή σε αυτήν την δραστηριότητα με αποτέλεσμα ο μαθητής να έχει 
ελλιπή ανατροφοδότηση. Αντίθετα η επιλογή επιπέδων επίδοσης στο κριτήριο Παρα-
τήρηση –Συνδυασμός στοιχείων σε χάρτη – Εξαγωγή συμπερασμάτων προσδιορίζει σε 
τι βαθμό ο μαθητής είναι ικανός να ολοκληρώνει τέτοιες εργασίες. Όπως φαίνεται 
παραπάνω στις Ρούμπρικες μπορούν να εντάσσονται ειδικά κριτήρια όπως αυτό που 
περιγράφηκε ή γενικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά ή άλλες 
πτυχές της εικόνας του μαθητή. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2 τα 4 επίπεδα επίδοσης 
των κριτηρίων χρησιμοποιούνται για να παρουσιαστεί Περιγραφικά το αξιολογικό 
αποτέλεσμα ενώ επειδή είναι «ζυγισμένη» Ρούμπρικα  (Στύλα & Μιχαλοπούλου,  
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2014) τα επίπεδα αντιστοιχούν σε συντελεστές και βγάζουν έναν συνολικό βαθμό για 
την προφορική επίδοση από την υποχρεωτική από το Π.Δ 409/94 βαθμολόγηση σε 
συνδυασμό με τις γραπτές δοκιμασίες των μαθητών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
για κάθε κριτήριο το άριστα είναι (4) ενώ το ελάχιστο είναι το υπολείπεται (2) έτσι 
ώστε ο μαθητής με άριστα σε όλα τα κριτήρια να παίρνει 20 ενώ όταν υπολείπεται σε 
όλα 10. Οι συγκεκριμένοι συντελεστές βαρύτητας είναι ενδεικτικοί και ο μαθητής του 
παραδείγματος θα είχε την εξής περιγραφή: Σε μέτριο βαθμό και αραιά περιγράφει 
και ερμηνεύει φαινόμενα με ορθή χρήση ορολογίας και εννοιών (2.5). Σχετικά άνετα 
παρατηρεί και συνδυάζει στοιχεία από χάρτες ώστε να εξάγει συμπεράσματα (3.5). 
Σχετικά δύσκολα αναλογίζεται αυτά που έμαθε σε σχέση με την περιοχή διαμονής 
του (2.5). Σε ικανοποιητικό βαθμό δείχνει ενδιαφέρον και εργάζεται στις ομαδικές 
εργασίες (3.5). Πολύ συχνά και σε ικανοποιητικό βαθμό έχει ολοκληρώσει τις εργα-
σίες στο σπίτι (4). Βαθμός Προφορικής Επίδοσης Μαθητή: 2.5+3.5+2.5+3.5+4=16. 
Έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη του μαθησιακού προφίλ 
και εξηγήσει στους ενδιαφερόμενους γονείς – κηδεμόνες τι σημαίνει το υποτιθέμενο 
16 για την προφορική επίδοση στο μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας αλλά και να 
συγκρίνουν οι μαθητές τα πιθανά «16» μεταξύ τους.  

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, η Περιγραφική Αξιολόγηση και ειδικά οι Ρούμπρικες αποτελούν ένα 
πολύτιμο εργαλείο που βοηθά πολύ-επίπεδα εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ότι αφο-
ρά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, την αναλυτική καταγραφή δεδομένων, την αντι-
κειμενικότητα και αμεροληψία, την επικοινωνία με τους γονείς. Ειδικά στην ύλη της 
Γεωλογίας βοηθούν τον εκπαιδευτικό να διαπιστώνει την εξέλιξη του μαθησιακού 
προφίλ και των δεξιοτήτων των μαθητών που συνδέονται με τους στόχους αλλά και 
τους μαθητές να κατανοούν πλήρως τα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαιτήσεις του 
εκπαιδευτικού ώστε να ξεδιπλώσουν πλήρως τις δεξιότητές τους. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Αλιβίζος, Α., Μητσικοπούλου, Β., Καλογιαννάκης, Μ., Καλογερόπουλος, Ν., Πετρο-
πούλου, Ο. (2015). Παραδοτέο Δράσης 1: Α. Π.1.2 Τεύχος μελέτης μεθοδολογικού 
πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής ψηφιακών σεναρίων, Αθήνα: ΙΕΠ.  

Αλεβυζάκη, Ε. (2008). Ρούμπρικες αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών σε συνεργατικά 
περιβάλλοντα μάθησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Διδακτικής της 
Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Andrade, H. (2000). Using rubrics to promote thinking and learning. Educational 
Leadership, 57(5), 13-18. 

Βλάχου, Μ.Α. (2015). Η εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης σε μαθήματα 
Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 
2015, 277-287. 

2242

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Κουλουμπαρίτση, Α. & Ματσαγγούρας, Η. (2004). Φάκελος εργασιών του μαθητή 
(portfolio assessment): Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία. Στο 
Αγγελίδης, Π. & Μαυροειδής, Γ. (επιμ.), Εκπαιδευτικές Καινοτομίες Για το Σχολείο 
του Μέλλοντος, τόμος Α΄, (55-83). Αθήνα: Τυπωθείτω. 

Μανωλάκος, Π. (2010). Η Αξιολόγηση του Μαθητή. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική. Πε-
ριοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγω-
γικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.),1. 

Μαυρομμάτης, Ι., Ζουγανέλη, Α., Φρυδά, Ε. & Λουκά, Σ. (2008). Αξιολόγηση του 
μαθητή. Στο Η ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σσ. 
241-280). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Στύλα, Δ., Μιχαλοπούλου, Α. (2014). Ρούμπρικες ή κλίμακες διαβαθμισμένων κριτη-
ρίων στη μαθητική αξιολόγηση: ωφέλιμο εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τόμος ΙΣΤ, τεύχος 64 Χειμώνας 2014   

Χανιωτάκης, Ν. (1999). Η  περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή στο ελληνικό δημοτικό 
σχολείο. Διδακτορική Διατριβή. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανε-
πιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. 

2243

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Η συνεργατική μάθηση και ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού 
 

Χασιώτη Ελένη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, M.Ed. 

elhasioti@gmail.com 
 

Έξαρχος Αθανάσιος 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 17-11, M. Ed 

exatha@gmail.com 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η συνεργατική προσέγγιση της μάθησης και ειδι-
κότερα ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Αρχικά θα προσδιοριστεί και θα απο-
σαφηνισθεί η έννοια της συνεργατικής μάθησης και θα αναλυθούν οι βασικές προϋ-
ποθέσεις και τα βασικά γνωρίσματά της. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στα είδη της 
και θα εστιάσουμε στα πλεονεκτήματα αυτής της βασικής προσέγγισης. Έπειτα, θα 
εστιάσουμε αφενός στον ρόλο των μαθητών και αφετέρου στον σύγχρονο ρόλο των 
εκπαιδευτικών μέσα σε αυτό το πλαίσιο μάθησης, χωρίς να παραλείψουμε τυχόν δυ-
σκολίες ή δυσλειτουργίες του. 

Λέξεις – Κλειδιά: Συνεργατική μάθηση, σύγχρονος εκπαιδευτικός, εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις 

Εννοιολογική αποσαφήνιση της συνεργατικής μάθησης 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται έντονοι προβληματισμοί σχετικά µε το είδος των 
προγραμμάτων και των προσεγγίσεων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Επανέρχεται, 
έτσι, στο προσκήνιο το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης, ένα μοντέλο µε σαφή 
θεωρητική υποδομή και ερευνητική στήριξη (Βιτσιλάκη, 2005), το οποίο προωθείται 
και μέσα από τη διαθεματικότητα και τα σχέδια εργασίας, που καθιερώνουν ένα 
πλαίσιο συλλογικής δράσης (Ματσαγγούρας, 2003). 

Η μάθηση του 21ου αιώνα υποστηρίζει την αυτονομία και προσανατολίζεται στη συ-
νεργασία και την ομαδικότητα. Μετατρέπει τον ρόλο του διδάσκοντα σε βοηθητικό 
ενώ παράλληλα εκθέτει τους μαθητές σε μια ποικιλία πηγών με δυναμικό περιεχόμε-
νο. Αυτές οι νέες εκπαιδευτικές τάσεις ορίζουν μια αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας 
που θα βασίζεται στη προώθηση των μαθησιακών συζητήσεων, στη μετατροπή του 
ρόλου του διδάσκοντα από παροχέα πληροφοριών σε σύμβουλο εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας με ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ τους και στην παροχή κατάλληλου εκ-
παιδευτικού υλικού.  

Η συνεργατική μάθηση βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η 
μάθηση είναι ή μπορεί να βελτιωθεί μέσα από μια κοινωνική διαδικασία. Ενθαρρύνει 
τις αλληλεπιδράσεις των μελών μέσα στην ομάδα οι οποίες επιτρέπουν τη θετική αλ-
ληλεξάρτηση, την ατομική υπευθυνότητα, την αλληλεπίδραση σε προσωπικό επίπεδο, 
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τη κατάλληλη χρήση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και τέλος, την τακτική αυτοα-
ξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της ομάδας. 

Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) είναι ένας γενικός όρος στρατηγικής 
διδασκαλίας που σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει την συνεργασία σε ομάδες και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Το κοινό όλων αυτών των στρατηγικών είναι οι 
μαθητές να δουλεύουν μαζί σε μικρές ομάδες έχοντας κοινούς σκοπούς. Αυτές οι 
στρατηγικές σχεδιάστηκαν  για να αποβάλλουν τον ανταγωνισμό που υπάρχει στις 
περισσότερες τάξεις, ο οποίος έχει την τάση να κατασκευάζει «νικητές και νικημέ-
νους» (Σακελλαρίου, 2015). 

Οι στρατηγικές συνεργατικής μάθησης είναι ειδικά σχεδιασμένες να παροτρύνουν 
τους μαθητές να εργάζονται μαζί και να βοηθούν ο ένας τον άλλον προς έναν κοινό 
σκοπό. (Σακελλαρίου, 2015). Βασική προϋπόθεση της συνεργατικής μάθησης είναι η 
εργασία σε μικρές ομάδες με σημαντικότερο στόχο τη μεγιστοποίηση της ατομικής 
και συλλογικής παραγωγικότητας.  

H συνεργατική μάθηση είναι µια μορφή οργάνωσης του παιδαγωγικού και εκπαιδευ-
τικού περιβάλλοντος, ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, που επιτρέπει σε μικρές ανο-
μοιογενείς ομάδες παιδιών να επιτύχουν κοινούς στόχους και, καθώς εργάζονται μαζί, 
µε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, βελτιστοποιείται τόσο η μάθηση του καθενός, 
όσο και όλων των µελών της ομάδας (Johnson & Johnson, 2003· Κοσσυβάκη, 2003) 

Στη συνεργατική μάθηση, τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι διδασκόμενοι είναι ενεργοί 
συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία . Η γνώση δεν είναι κάτι που παραδίδεται 
στους μαθητές, παρά κάτι που προκύπτει από τον ενεργό διάλογο μεταξύ αυτών που 
προσπαθούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν έννοιες και τεχνικές. Έτσι α-
κριβώς, στις κοινότητες μάθησης η απόκτηση γνώσης είναι μια διαδραστική διαδικα-
σία και όχι μια απλή  συσσώρευση απαντήσεων. Η συμμετοχή τους διαμορφώνει την 
ικανότητα των μαθητών να μαθαίνουν από μόνοι τους, έξω από το προστατευμένο 
περιβάλλον του εκπαιδευτικού οργανισμού (Johnson and Johnson, 1990). Ακόμη, η 
συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα ένα επίπεδο γνώσης της κοινότητας που είναι μεγα-
λύτερη από το άθροισμα των γνώσεων του κάθε μέλους χωριστά: «οι συνεργατικές 
δραστηριότητες οδηγούν στην ανερχόμενη γνώση, που είναι το αποτέλεσμα διάδρα-
σης των γνώσεων και των απόψεων όλων όσων συμμετέχουν στο σχηματισμό της». 

Προϋποθέσεις συνεργατικής μάθησης 

Η Συνεργατική Μάθηση προϋποθέτει ορισμένα βασικά συστατικά στοιχεία. Πρώτον, 
την ύπαρξη ενός συλλογικού στόχου για να μπορεί να υπάρξει μια συνεργατική προ-
σπάθεια και ένα ομαδικό αποτέλεσμα. Δεύτερον την ουσιαστική αλληλεπίδραση μέ-
σω της αμοιβαίας βοήθειας, της ενίσχυσης, της ενθάρρυνσης, της προσφοράς γνώσε-
ων αλλά και της ανταλλαγής πληροφοριών και υλικού. Τρίτον, βασικό κλειδί της επι-
τυχίας της συνεργατικής μάθησης αποτελεί η αλληλεξάρτηση των μελών. Κάθε μέλος 
της ομάδας επιτυχαίνει το στόχο του, μόνο αν και τα υπόλοιπα μέλη επιτυχαίνουν 
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τους δικούς τους. Ακόμη, η ύπαρξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αφού τα μέλη που δε τις 
κατέχουν δυσκολεύονται να επιτύχουν υψηλής ποιότητας συνεργασία. Επομένως, 
πρωταρχικό μέλημα, είναι η εκμάθηση συνεργατικών δεξιοτήτων (π.χ. χαμηλός τόνος 
φωνής, άσκηση ηγετικού ρόλου, αποδοχή διαφορετικότητας, έκφραση διαφωνίας 
κλπ) και στη συνέχεια η εφαρμογή τους. Τέλος, ιδιαίτερης βαρύτητας είναι το αίσθη-
μα της προσωπικής ευθύνης αφού αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας της 
συνεργατικής μάθησης. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε κάθε μέλος της ομάδας να 
καθίσταται προσωπικά υπεύθυνο για την επιτυχία της. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξή 
αυτού αναλαμβάνει η θετική αλληλεξάρτηση, όπως προαναφέρθηκε. 

Τα βασικά σημεία που διέπουν αποτελεσματική μια στρατηγική μάθησης με βάση 
τους  Johnson & Johnson (2003) είναι τα ακόλουθα: 

1. Η αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, αφού ενθαρρύνει τους μαθητές στην 
επεξεργασία συγκεκριμένων σκέψεων, η οποία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο 
για την προώθηση της καθαρής σκέψης και της μάθησης. 

2. Οι ομαδικοί σκοποί επικεντρώνουν την ενέργεια των μαθητών σε μια συγκε-
κριμένη δραστηριότητα και τους ενθαρρύνουν στη αλληλοβοήθεια. 

3. Η ατομική ευθύνη, με την έννοια ότι το κάθε μέλος είναι υπεύθυνο να κατέχει 
βασικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα έχουν συνάφεια και με τους ομα-
δικούς σκοπούς. 

4. Οι δεξιότητες συνεργασίας (π.χ. συμμετοχή με ακρόαση, εποικοδομητική δια-
φωνία, παροχή ανατροφοδότησης κλπ), δηλαδή οι σχέσεις αλληλεπίδρασης 
που οι μαθητές μπορούν να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν σε αποτελεσμα-
τικές μαθησιακές ομάδες συνεργασίας.  

5. Η επεξεργασία από την ομάδα. 

Είδη συνεργατικής μάθησης 

Έρευνες απέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μια ποικιλία υβριδικών στρα-
τηγικών συνεργατικής μάθησης στις τάξεις τους, παίρνοντας στοιχεία από διαφορετι-
κές στρατηγικές για να μεγιστοποιήσουν την μάθηση .  Διαπιστώθηκε ότι οι πιο επι-
τυχείς στρατηγικές περιλάμβαναν υψηλά επίπεδα ατομικής ή ομαδικής ευθύνης, πα-
ρακολούθηση από τον εκπαιδευτικό, ανατροφοδότηση και  χρήση συγκεκριμένων 
υλικών ή υλικών που μπορούν να χειριστούν τα παιδιά,  τα οποία παρείχαν ένα ση-
μείο εστίασης της σκέψης των μαθητών (Σακελλαρίου, 2015). 

I. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ομαδική εργασία είναι μια στρατηγική εκπαίδευσης που μέσω της εργασίας που 
κάνουν μαζί οι μαθητές τροφοδοτεί άλλες στρατηγικές όπως η δασκαλοκεντρική ά-
μεση διδασκαλία ή διδασκαλία με τη μορφή διάλεξης. Η ομαδική εργασία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία σκοπών χαμηλότερου αλλά και υψηλότερου επι-
πέδου. Ακόμη, έχει διάφορες μορφές και εξαρτάται από τους σκοπούς του μαθήμα-
τος, το μέγεθος και την σύνθεση της ομάδας και την μαθησιακή εργασία. Η απλού-

2246

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



στερη μορφή ομαδικής εργασίας περιλαμβάνει μαθησιακά ζεύγη.  

II. ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Η συνεργατική μάθηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προωθήσει την μά-
θηση υψηλότερου επιπέδου. Οι ομαδικές διερευνήσεις τοποθετούν μαζί τους μαθητές 
σε ομάδες τριών έως έξι ατόμων για να ερευνήσουν ή να λύσουν κάποιο κοινό πρό-
βλημα. Οι σχεδιαστές της ομαδικής διερεύνησης  προσδιορίζουν στην στρατηγική έξι 
βήματα:  

α. Επιλογή θέματος: Οι μαθητές διαλέγουν θέμα προς διερεύνηση από ένα γενικότερο 
τομέα.  

β. Ομαδικός σχεδιασμός: Οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, σχεδιάζουν 
το πώς θα συγκεντρώσουν δεδομένα και άλλες μαθησιακές δραστηριότητες, όπως 
αναζητήσεις στο Διαδίκτυο ή σε βιβλιοθήκες.  

γ. Εφαρμογή: Οι μαθητές εφαρμόζουν το σχέδιο που επινόησαν, χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές στρατηγικές μάθησης και πηγές δεδομένων.  

δ. Ανάλυση και σύνθεση: Οι μαθητές αναλύουν και οργανώνουν τις πληροφορίες που 
συνέλλεξαν για να τις παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες. 

ε. Παρουσίαση τελικού προϊόντος: Οι μαθητές μοιράζονται με τους συμμαθητές τους 
τις πληροφορίες που συνέλλεξαν.  

στ. Αξιολόγηση: Οι μαθητές συγκρίνουν ευρήματα και οπτικές και συζητούν τις ο-
μοιότητες και τις διαφορές. 

III. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΖΛ 

Το παζλ είναι μια στρατηγική συνεργατικής μάθησης που τοποθετεί τους μαθητές σε 
μικρές ομάδες για να διερευνήσουν ένα κοινό θέμα (Slavin, 1995). Tο κάθε μέλος της 
ομάδας καλείται να αναλάβει ένα θέμα μέσα στο μεγαλύτερο θέμα. Ο καθένας είναι 
στην συνέχεια υπεύθυνος για την αναζήτηση και μελέτη του θέματος στο οποίο ειδι-
κεύονται και για την διδασκαλία αυτού του θέματος στα άλλα μέλη.  

 Πλεονεκτήματα συνεργατικής μάθησης 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση της συνεργατικής μάθησης με βάση 
τον Salvin (1990) είναι τα ακόλουθα: 

1. Προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων και της επαφής με διαφορετικές κουλ-
τούρες, ιδεολογίες κλπ 

2. Αύξηση αυτοεκτίμησης: στο πλαίσιο της μαθητικής κοινότητας τα μέλη εργάζο-
νται με κοινό στόχο και συμφωνημένους ρόλους. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη 
αισθήματος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας ενός φιλικού 
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κλίματος που ενθαρρύνει τη μάθηση. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την κοινωνικο-
ποίηση των ατόμων και μπορεί να έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις στα μέλη 
εκείνα που για διαφορετικούς λόγους διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

3. Παροχή επιπρόσθετων κινήτρων μάθηση, αφού ως γνωστό οι άνθρωποι αισθάνο-
νται την ανάγκη να ζουν σε κοινωνικές ομάδες με κοινούς στόχους ώστε να α-
ντλούν συναισθηματική ικανοποίηση. Η οργάνωση επομένως, με στόχο τη συνερ-
γασία για επίτευξη κοινών στόχων είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
τους. 

4. Προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση και  την εργασία 
στο πλαίσιο ομάδων. 

Με βάση τον Κακλαμάνη (2005) υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνών, ο οποίος 
δείχνει ότι σε όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε διαφορετικά θεματικά πεδία η 
συνεργατική μάθηση έχει ως αποτέλεσμα: 

• τη μεγαλύτερη κατανόηση του μαθησιακού υλικού 
• την υψηλότερη εκτίμηση των μαθητών απέναντι στον εαυτό τους και στο περι-

βάλλον τους 
• τη θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση 
• τα λιγότερα στερεότυπα και προκαταλήψεις απέναντι σε εθνικές ή φυλετικές ομά-

δες 
• τη βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου 
• την ανάπτυξη αμοιβαίων ενδιαφερόντων και διαπροσωπικών σχέσεων εμπιστοσύ-

νης, αποδοχής και αλληλοεκτίμησης 
• την ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών 
• την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των ιδεών μέσα από ένα περιβάλλον που 

ευνοεί το διάλογο και τη συλλογική διαπραγμάτευση 

Σύμφωνα  µε έρευνες, η συνεργατική μάθηση μπορεί να έχει και άλλα σημαντικά ο-
φέλη για τους μαθητές  αφού τους οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία σε όλους τους το-
μείς (ακαδηµαϊκό, κοινωνικό κ.λπ.) και σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας. Ε-
πιπλέον, συνεισφέρει στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων, σε συχνότερη 
παραγωγή νέων ιδεών και λύσεων. Επίσης, βοηθά τους μαθητές να έχουν καλύτερη 
ψυχική υγεία, θετικότερη αυτοεικόνα, αυτοεκτίµηση, καλύτερες διαπροσωπικές σχέ-
σεις και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα (Johnson, & Johnson, 2003· Χαραλά-
µπους, 1996).  

Ο ρόλος των μαθητών στη συνεργατική μάθηση 

Σύμφωνα  µε τη συνεργατική μάθηση, τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο, ενεργο-
ποιούνται, συμμετέχουν δυναμικά  στη μαθησιακή διαδικασία και θεωρούνται και τα 
ίδια πηγές γνώσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν επίσης νέους ρόλους στην τάξη. Οι 
βασικοί τους ρόλοι είναι αυτός του συνεργάτη και της ενεργού συμμετοχής. Είναι 
σαφές ότι αυτοί οι νέοι ρόλοι επηρεάζουν τις διαδικασίες και δραστηριότητες που 
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διεξάγουν οι μαθητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μάθηση.(Νικολόπουλου & 
Γιοβάννη, 2010).   

 Για παράδειγμα, πριν τη μάθηση, οι μαθητές προσδιορίζουν τους στόχους και σχε-
διάζουν τις μαθησιακές εργασίες· κατά τη διάρκεια της μάθησης, συνεργάζονται 
προκειμένου να εκτελέσουν τις εργασίες και να επιβλέψουν την πρόοδό τους· μετά τη 
μάθηση, κάνουν την αποτίμηση και σχεδιάζουν τη μελλοντική μάθηση. Ως μεσολα-
βητής, ο δάσκαλος βοηθάει τους μαθητές να εκπληρώσουν τους νέους τους ρόλους.  

Η ομάδα βοηθά τον καθένα και καθένας με τον ίδιο τρόπο βοηθά τα άλλα μέλη της 
ομάδας. Επιπροσθέτως θα υπάρξουν φορές κατά τις οποίες όλα τα μέλη μιας ομάδας 
θα δουλέψουν συλλογικά, όπως οι πλευρές της ομαδικής δουλειάς που επιδιώκουν 
ερωτήσεις ως προς το πώς δουλεύουν όλοι μαζί· πού βρίσκεται η δύναμη και η εξου-
σία κάθε στιγμή στην ομάδα, και γιατί· το ρόλο που ο καθένας υιοθετεί μέσα στην 
ομάδα και πώς αυτό τελικά γίνεται πράξη κ.λπ. Η συνεργατική μάθηση καθιστά δη-
μόσια την προσωπική γνώση, τη γνώση των άλλων και τη γνώση της ομάδας. Αυτή η 
«δημοσιοποίηση» λειτουργεί ως μια κεντρική διαδικασία στη συνεργατική μάθηση 
και επιβεβαιώνει την κοινωνική και δημοκρατική της φύση. Μπορεί να θεωρηθεί 
σύμφωνα με πολλές διαστάσεις: η δική μας γνώση είναι δημόσια όταν είναι γνωστή 
και σε άλλους και σε εμάς· είναι τυφλή όταν είναι γνωστή σε άλλους αλλά όχι σε ε-
μάς· είναι κρυφή όταν είναι γνωστή στους εαυτούς μας αλλά όχι στους  άλλους· και 
είναι ασυναίσθητη όταν δεν είναι γνωστή ούτε σ’ εμάς ούτε στους άλλους. Η οργά-
νωση της εργασίας σε ομάδες ανθρώπων με στόχο τη συνεργασία, βοηθά στη διέγερ-
ση της δημόσιας επίγνωσης της γνώσης κάθε ατόμου έτσι ώστε αυτές οι πλευρές της 
γνώσης μας που είναι τυφλές, κρυφές ή ασυναίσθητες να μετατραπούν σε σαφείς, α-
νοικτές και συνειδητές. Αποκτούμε επίγνωση της γνώσης μας με το να δουλεύουμε 
με άλλους και με το να επικεντρωνόμαστε στη διαδικασία της συνεργατικής εργασί-
ας. Μειώνουμε τις κρυφές και τυφλές περιοχές και ανοίγουμε τις δημόσιες περιοχές 
διαμέσου της συνεργατικής δουλειάς της ομάδας. Αυτό φυσικά απαιτεί δέσμευση στη 
συνεργατική εργασία, και σύμφωνα με  στις αρχές λειτουργίας της ομάδας. 

Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στη συνεργατική μάθηση 

Το έργο του εκπαιδευτικού που εφαρμόζει συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας δια-
φέρει σημαντικά από το παραδοσιακό μοντέλο. Αρχικά, οφείλει να γνωρίζει τις σύγ-
χρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να οδηγήσουν στον 
σχεδιασμό ενός νέου μαθησιακού περιβάλλοντος που ευνοεί τη συνεργασία και την 
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.  

Στις συνεργατικά οργανωμένες τάξεις τον κεντρικό ρόλο τον έχει η ομάδα και όχι ο 
εκπαιδευτικός. Ο ρόλος του βέβαια δεν είναι παθητικός, αντιθέτως καθοδηγεί και κα-
τευθύνει τον προγραμματισμό, καθώς επίσης και επεμβαίνει σε περίπτωση που του 
ζητηθεί βοήθεια προσπαθώντας να ενσωματωθεί σε αυτή και να δράσει όπως τα υπό-
λοιπα μέλη της ομάδας. Κύριος στόχος του είναι να οργανώνει την ομαδική εργασία 
και να ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια και επικοινωνία, καθώς οι μαθητές δουλεύ-
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ουν μεταξύ τους, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας ιδέες ή προτάσεις.  

Γενικότερα ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός. Στηρίζει την ανα-
ζήτηση πληροφοριών και υποβάλει τα κατάλληλα ερωτήματα ώστε να καταφέρει να 
προσανατολίσει την ομάδα στην κατεύθυνση που επιθυμεί να κινηθεί.  

Ο ρόλος του δασκάλου, όπως αυτός ορίζεται πολλές φορές από τους ίδιους, είναι αυ-
τός του διαμεσολαβητή της μάθησης, μέσω διαλόγου και συνεργασίας. Η διαμεσολά-
βηση στην συνεργατική μάθηση ορίζεται ως διευκόλυνση / εξυπηρέτηση, διάπλαση 
και προγύμναση (facilitating, modeling and coaching). Η διευκόλυνση εκ μέρους του 
δασκάλου σημαίνει τη δημιουργία πλούσιων περιβαλλόντων και δραστηριοτήτων για 
τη σύνδεση της νέας πληροφορίας με την προηγούμενη γνώση, παρέχοντας δυνατό-
τητες για συνεργατική εργασία και επίλυση προβλημάτων και προσφέροντας στους 
μαθητές πολλαπλότητα αυθεντικών μαθησιακών εργασιών. Η διευκόλυνση που παρέ-
χεται από το δάσκαλο σε συνεργατικά περιβάλλοντα μπορεί να πάρει τις μορφές που 
περιγράφονται παρακάτω. 

Ο δάσκαλος μπορεί να δομήσει τους πόρους σε μια τάξη προκειμένου να παράσχει 
μια ποικιλία υφών και προοπτικών, να χρησιμοποιήσει και να χτίσει πάνω στα πολι-
τισμικά δημιουργήματα της υποδομής των μαθητών και να οργανώσει ποικίλες δρα-
στηριότητες μάθησης. Η διευκόλυνση στη συνεργατική τάξη περιλαμβάνει επίσης 
ανθρώπους. Μέσα στην τάξη, οι μαθητές οργανώνονται σε ετερογενείς ομάδες με 
σαφώς προσδιορισμένους ρόλους . Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι 
μπορούν να διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση είναι να δημιουργήσουν τάξεις με 
ποικίλες και ευέλικτες κοινωνικές δομές που προάγουν το είδος της συμπεριφοράς 
στην τάξη που θεωρούν απαραίτητο για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μα-
θητών. Οι δομές αυτές συνήθως είναι κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς, για την 
εκπλήρωση αρκετών λειτουργιών στην αλληλεπίδραση των μελών και την επιρροή 
των συμπεριφορών της ομάδας (οι οποίοι πάντα επηρεάζονται από το πλαίσιο κάθε 
φορά της τάξης). Τέλος, οι δάσκαλοι μπορούν να διευκολύνουν τη συνεργατική μά-
θηση με το να δημιουργούν εργασίες μάθησης που ενθαρρύνουν την ποικιλία, αλλά 
που στοχεύουν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης για όλους τους μαθητές. Πρόκειται για 
εργασίες που αποτελούν προϊόν τρόπου σκέψης υψηλού επιπέδου όπως η λήψη απο-
φάσεων και η επίλυση προβλημάτων που επιτυγχάνονται καλύτερα σε συνεργασία. 
Οι εργασίες αυτές επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργούν συνδέσεις με αντικεί-
μενα του πραγματικού κόσμου, γεγονότα και καταστάσεις κοντά με τον δικό τους και 
ένα διασταλμένο κόσμο. Οι μαθησιακές εργασίες προάγουν την αυτοπεποίθηση των 
μαθητών και, την ίδια στιγμή, είναι παιδαγωγικά ενδιαφέρουσες.  

Στις συνεργατικές τάξεις η διάπλαση εξυπηρετεί για το διαμοιρασμό με τους μαθητές 
αυτών που κάποιος σκέφτεται σχετικά με το προς μάθηση υλικό, αλλά επίσης και τη 
διαδικασία της επικοινωνίας και της συνεργατικής μάθησης. Η διάπλαση μπορεί να 
περιλαμβάνει το να σκέφτεται κανείς δυνατά (το να μοιράζεται κανείς τις απόψεις του 
για κάτι) ή να παρουσιάζει κάτι (να δείχνει στους μαθητές πώς να κάνουν κάτι βήμα 
προς βήμα). Πολύ μεγάλη πρόκληση στο δάσκαλο για τη διαμεσολάβηση στη μάθηση 
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είναι το να προσδιοριστεί πότε είναι κατάλληλο να διαπλάσει με το να σκέφτεται δυ-
νατά και πότε με το να παρουσιάζει. Επιτρέποντας πάντα και την εξατομικευμένη 
διαφορετική πρωτοβουλία, αν για παράδειγμα ο δάσκαλος διαπιστώσει ότι συγκεκρι-
μένοι μαθητές έχουν μικρή εμπειρία με μια μαθηματική διαδικασία, τότε μπορεί να 
είναι κατάλληλο να την παρουσιάσει πριν οι μαθητές εμπλακούν σε μια μαθησιακή 
εργασία. Αν από την άλλη πλευρά, ο δάσκαλος πιστεύει ότι οι μαθητές μπορούν να 
βρουν οι ίδιοι τη διαδικασία, τότε μπορεί να επιλέξει να αναθέσει στους μαθητές να 
σχηματίσουν τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος. 

Μειονεκτήματα συνεργατικής μάθησης 

Ορισμένοι ερευνητές επισημαίνουν τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει ο συνεργα-
τικός τρόπος οργάνωσης της σχολικής τάξης. Μεταξύ άλλων, ο Salomon και Glober-
son (1987) αναφέρουν ότι στη σχολική πράξη, η συνεργασία μεταξύ παιδιών και ο-
μάδων συχνά έχει ανυπέρβλητες δυσκολίες για να χαρακτηριστεί επιτυχής. Πιο συ-
γκεκριμένα, αναφέρουν πως πιθανόν κάποια μέλη δεν αντιλαμβάνονται τις ευθύνες 
που τους αναλογούν και εργάζονται λιγότερο συνειδητά, «φορτώνοντας» έτσι τα υ-
πόλοιπα μέλη της ομάδας ή αυτά που είναι πιο δραστήρια («κυριαρχούν») στις δρα-
στηριότητες της ομάδας, μετατρέποντας τα υπόλοιπα σε απλούς θεατές.  

Πιστεύοντας στην ιδεολογία και φιλοσοφία του συνεργατικού σχολείου, στα πλεονε-
κτήματα της συνεργατικής μάθησης και στις θέσεις ότι τα παιδιά μαθαίνουν µέσω της 
αλληλεπίδρασης, της καθοδηγούμενης διερεύνησης, του παιχνιδιού, της προσωπικής 
εμπλοκής και εμπειρίας, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα σύγχρονα κοινωνικά 
και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εφαρμόζοντας  αρχές που βοηθούν στην ανάπτυξη 
των δυνατοτήτων των μαθητών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  
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Abstract 

Among the most recent strategies for the growth of pedagogical opportunities is the 
use of e-games as they tend to offer to their, mostly young, users good levels of 
authentic learning experiences in addition to entertainment. However, as most of the 
relevant literature reports, gender stereotyping dominates the field of gaming and 
alternative ways to raise awareness on the matter are sought. This paper is work in 
progress towards the creation of a role-playing online game in Greek and English 
language specially designed to combat sexism that will allow users to simulate real-
life situations and think critically about social conditions. The overall value of the 
game is to enhance young learners’ information technology skills as well as interest 
for civic education transformation. The contextualized content and the focused game 
mode can possibly motivate gamers to apply such skills and interests in their social 
and public life. 

Keywords: Gaming, informal education, gender  

Introduction 

It is an undisputable fact that the gaming industry has been developed enormously 
during the last decades. It appeals especially to the youth who spend a good number 
of hours gaming. As a result, educators soon realized the pedagogical potential of 
gaming especially in terms of informal education which becomes increasingly 
influential and attractive and moves away from conventional learning practices which 
tend to involve “limited autonomy, constant assessment and fragmented interaction 
among students” (Themistokleous & Avraamidou, 2016, pp.10-11). 

Increasing evidence suggests that there is a gender gap in attitudes towards gaming 
(Agosto, 2004; Lukács, Wright, & Embrick, 2012; Pfister, 2011; Prescott & Bogg, 
2013; Shaw, 2015; Thornham, 2011). Such gender divide caught the attention of both 
the gaming industry and educators. The motives of the first are probably related to 
profits which it hopes to gain from female gamers but the motives of the second are 
related to skills building in information technology and learning patterns for both 
genders through the games. The new type of learning patterns apply to a variety of 
fields and one that notably relates to social and gender equality is the field of civic 
education. The scope of the present project is to outline the rationale and the processes 
involved in the creation of an educational e-game for gender equality and against 
sexist stereotyping wishing to engage young gamers in an edutainment activity that 
would benefit society. The first target groups are designated to be Cypriot but if the 
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game proves successful it can be disseminated to the international community of 
relevant stakeholders. 

Gender and e-games 

The gender gap is illustrated in a variety of aspects and expressions. First, the degree 
of engagement of girls with computer games differs from that of the engagement of 
boys. There are certainly uneven patterns of gaming between girls and boys and the 
latter are found to spend more time gaming than the first (Pfister, 2011). More 
recently, it appears that the number of girls engaging in e-gaming increased and there 
are studies that suggest that in the US up to 40% of gamers are female (Thormahlen, 
2011). However, the time girls devote to gaming in general is limited compared to 
boys and as the girls mature their level of engagement with e-games tends to drop 
seriously. A number of explanations were put forth for this phenomenon but to date 
there seems to be neither clear justification neither regarding the reasons that girls 
game less nor the age point at which many of them opt to withdraw from the gaming 
process (Agosto, 2004).In a recent book review of a study on gender and gaming, 
Machado (2015) discusses the study by Shaw (2015) and concurs that the gaming 
world is ‘overwhelmingly white, male, [and] heterosexual… Heavily occupied by a 
“militarized [masculine]” demographic, gaming culture has resulted in aggressive 
harassment campaigns’ against women who criticized the gamer culture (Machado, 
2015, p.21). 
 
No matter which the actual reasons are for such attitude, e-games can foster 21st 
century information literacy skills and provide a number of professional and social 
opportunities. Thus, girls “who shy away from technology because of e-gaming 
failure may self-limit their professional options. Their avoidance of technology results 
in lost contributions to society” (Farmer, 2011, p. 16).  
 
As a result, there is a need to investigate these reasons and try to correct the 
disadvantage to make sure there will be fewer obstacles to gender technological 
drawbacks in the future. If one disregard biological and psychological explanations of 
the phenomenon - which, as Hayes (2005) convincingly argues, are broad 
generalizations that disregard social factors, nurturing and gendered aspects of child 
rearing - what needs to be emphasized is that girls tend to game less as they age. 
Often computers are purchased for boys and placed in boys’ rooms and girls are not 
encouraged to use them (Margolis & Fisher, 2002). 
 

 A second, interconnected we could say, factor is that the content of computer games 
tends to be rather indifferent to the majority of girls. Clearly, individual differences 
among girls, such as those among boys should be always taken into account but one 
cannot ignore the gender factor in gaming content. In many instances, girls tend to 
game in ways that are expected by social norms and gendered perceptions (e.g. 
nurturing, caring, avoiding direct combat etc.) (Hayes, 2005). However, much of girls 
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and women’s behavior towards gaming directly reflect their past experiences with 
gaming and could potentially change with a changed framework of experiences 
(Farmer, 2011). 

The gaming industry is not operating in a social vacuum and is therefore subject to 
social stereotypes such as those of gender. Consequently, it prepares and creates 
games according to them and perpetuates a situation which in a vicious circle 
reproduces the social norms. Stereotypes affect the content of games which tend to 
under- or mis-represent women in the gaming world giving wrong impressions of a 
world in which men are the adventurers and women are passive or missing (Agosto, 
2004).  

In the specific context of learning games, specific statistical analyses show that 
although there seems to be no gender distinction in terms of willingness to engage in 
game usage for educational purposes, there was in some instances more reluctance on 
the part of females to do so and they needed more guidance in acknowledging the 
pedagogic benefits of gaming (Bonanno & Kommers, 2008).In general, it is observed 
that as girls enter puberty they become increasingly sensitive to the gender biases and 
stereotypes that dominate the gaming scene and this could account for their early 
withdrawal (Farmer, 2011). One solution to resolve the problem of gender gap could 
be to have more women design computer games or have more player-generated 
content to better suit the female experience (Cohen, 2009). It was also suggested that 
the development of e-learning environments that would be gender-sensitive and 
gender-inclusive could benefit all game users and enhance academic skills, 
collaborative activities and motivational exercises (Farmer, 2011).  

Thus, we suggest that if young girls and boys play an e-game which promotes gender 
equality and fights against sexism, they may both benefit in terms of increased 
information literacy and technological advantage as well as development of civic 
education qualities. In short, such a game could tentatively change attitudes towards 
gender involvement and learning processes and could eventually educate the youth 
towards an active engagement that would entail equality in terms of gender.  

The output of our project, a role-playing adventure, online game will allow users to 
explore previously inaccessible settings and learn from simulated experience. 
Drawing on similar types of educational, online games for citizenship education such 
as the UNHCR game called “Against all odds” (http://www.playagainstallodds.ca/) or 
the UN’s popular game Food Force (www.wfp.org), the game will be designed to 
incorporate the necessary qualities for the attainment of its goals, namely challenge, 
interest, control, purpose. Gamers will move from one level of action into the next 
with increased interest gaining information and aptitudes, reflecting on issues of 
gender equality. The overall value of the game will be to enhance critical reflection on 
social and political circumstances, build skills and stimulate interest for equal rights. 
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Pedagogical games and education research 

Research in education has progressed in a rather interactive, needs - based and 
collaborative approach, addressing the majority of the parameters that influence the 
learning process, such as the target groups, the stakeholders, the environment where it 
takes place and even the research framework itself (Wang &Hannafin, 2005).Such 
developments came as a response to the inherent ongoing challenges of educational 
research, including the connection of research with the everyday practice of 
education, the production of sound adaptable and needs-oriented research outputs (i.e. 
designs, artifacts and tools, pedagogies, laws) (Van den Akker et al., 2006; Vrasidas 
& Solomou, 2013). Criticism towards educational research focused specifically on the 
widespread absence of research outputs through formative assessment processes, as it 
is considered a method that reflects more accurately the needs of the target groups and 
promotes higher levels of interactivity between the target groups and the research 
process (Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004). 

Educational research shortfalls have mobilized a new methodological approach, 
which based on its scope was at times titled as “design experiments” (Brown, 1992; 
Collins, 1992), “formative research” (Newman, 1990), and “educational design 
research” (McKenney & Reeves, 2012; Vrasidas & Solomou, 2013). This 
contemporary research framework is the one which will be applied in the current 
research project.  

Educational Design Research, was conceived to engage directly the target groups and 
the stakeholders in the research process, to address real-life challenges, where context 
and research participants needs are dominant variables of the research (Barab &   
Squire, 2004), and therefore it was qualified as the most appropriate methodological 
approach for the current research project.  

The Educational Design Research theoretical framework is also fully compatible with 
the first primary objective of the research, the development and promotion of skills 
and supports the active engagement of the target groups in all stages of the research 
process (Reeves, McKenney, & Herrington, 2011; Wang & Hannafin, 2005). The 
application of Educational Design Research will be very useful for the project 
participants, promoting interaction/collaboration, communication, decision making 
and critical thinking (Norvell & Gelmon, 2011). 

Educational Design Research is a cyclical process, built on a variety of stages and 
forms of implementation, such as gap analysis, formative assessment and pilot 
implementations. It seeks to progress and adjust on target groups needs and contexts 
of operation, the design, the development and the implementation of new or existing, 
tangible or not, education-related tools, investing on partnering and interaction of 
researchers, target groups and stakeholders (Barab & Squire, 2004; Wang & 
Hannafin, 2005; Reeves, McKenney, & Herrington, 2011). In the proposed research 
we envision the creation of an e-game that could maintain transformative potential 
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facilitating the dynamic engagement of youth and address the demands of revisiting 
the notion of gender equality, in the digital era, in accordance with the need for active 
engagement of the new generations of citizens in the design of future societies 
through the aid of learning technology. 

Game development and methodology 

The technological infrastructure and content necessary will be designed based on the 
outcomes of a literature review and a ‘Gap and Needs’ analysis among relevant 
stakeholders (NGOs, public institutions, and academia) and the youth, through focus 
groups, interviews and questionnaires. Stakeholders constitute institutions or groups 
that have some interest (educational or social) to the development process of the game 
or the game itself. For the purposes of the current research we consider stakeholders 
to be training institutions, higher education institutions, research and development 
centres, public institutions and social services, youth organizations, civil society 
organizations, policy makers and game developers. 

The research data collection methods that will be used in the present project include 
focus groups, interviews, surveys with open-ended/qualitative questions, participant 
target group users’ pilot testing through the creation of online environments. The 
game storyboards and content outline will be divided into thematic topics comprised 
of sections with specific learning objectives, learning activities, related learning 
material and web gaming tools, building on the literature review and the Gap and 
Needs analysis mentioned above. The curriculum (which outlines the overall learning 
process of the game) and the content (developed within the storyboards) will be 
developed (following a series of revisions with target groups and stakeholders) will be 
integrated into the technological (web, visuals, digital designs) infrastructure of the 
game.  

The design principles, the theoretical framework and the content of the game will be 
reviewed and adjusted accordingly, based on inputs from target groups and 
stakeholders through focus groups and content assessment forms. Adjustments to the 
outputs of the current phase will be also applied through the following phases and 
especially during the pilot implementations of game prototypes. Moreover, further 
interventions to the game content and infrastructure may occur during its public 
release and real-life implementation.  

The game will be tested thoroughly to ensure that it is stable and fully functional, by 
expert stakeholders and the selected target group members. The research project’s 
primary target groups are young gamers. Its overall development and finalization will 
be informed by a series of pilot testing, aiming to incorporate in the final product the 
running needs and expectations of the end-users. Piloting the game will lead to fully 
test the game in real-life conditions and collect feedback, suggestions and reflections 
for all the components that compose it, including its design principle and the 
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theoretical framework within it functions. The game will be pilot tested, both among 
the target group and the stakeholders.  

Communication tools and multimedia content will be tested thoroughly within the 
game platform in order to ensure that they perform as intended and that they are well 
integrated in the virtual game environment. Finally, the game platform will be tested 
to ensure that it is fully functional on all the widely used operating systems and 
browsers. Usability testing will be conducted to assess the online game prototypes 
with the aim of improving the technology tools, and the overall interface of the 
environment.  

Throughout the whole process, the effort will be to apply a coherent data analysis 
approach throughout the research. Reporting every phase of the research in detail, 
with clear sequence and structure the data collections and analysis process, will give 
the opportunity to every interested part that will access the research report to make its 
own analysis and derive its own conclusions on the validity of the assertions selected 
(Vrasidas & Solomou, 2013) and at which extent the outputs of the research are 
manageable and transferable to other contexts and environments. The detailed 
depiction of the meta-design knowledge and experience acquired by the researcher 
through the implementation of the Educational Design Research will be one of the 
most valuable contributions in the fields of online games for civic engagement and 
equality development. 

Conclusions 

The game’s envisioned results are numerous. It aspires to advance the development of 
active citizenship, intercultural understanding, gender equality and personal 
fulfillment among young gamers. It is hoped to promote mutual appreciation, respect 
for human rights, other peoples as well as democratic rules, and the acceptance of 
diversity and equality. It will identify and analyze good practice in the field of 
informal learning and new innovative and more inclusive pedagogies and create a 
novel platform for the wider use of youth learning practices and it will support the 
development of innovative ICT-based content and services with a practical focus on 
learning. Overall, it will promote equality between men and women and contribute to 
combating various forms of discrimination. It is expected that young girls will be 
eager to play an e-game whose content will not discriminate against them and thus, 
develop the skills associated with e-gaming learning processes. 

The benefits for society at large could be evident. Online forms of civic engagement 
may strengthen democracy especially when combined with the users’ offline activity. 
Online activities are often quite accessible and require fewer ‘resources’. The game 
can be considered a valuable tool, a modern and alternative way of informal learning 
especially for the younger generations who are after all the most avid users of such 
games.  
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Κριτήρια επιλογής λογοτεχνημάτων: Εμπειρική έρευνα με νηπιαγωγούς 
  

Αντωνάτου Σπυριδούλα 
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Υποψ. Διδάκτορας  Πανεπιστημίου Κρήτης 
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Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τα κριτήρια 
που υιοθετούν οι νηπιαγωγοί για την επιλογή λογοτεχνημάτων στο νηπιαγωγείο. Α-
ποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης για την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας 
στο νηπιαγωγείο. Μέσο συλλογής δεδομένων είναι η ημιδομημένη συνέντευξη με 
σαράντα πέντε (45) νηπιαγωγούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι νη-
πιαγωγοί για να επιλέξουν λογοτεχνήματα για επεξεργασία στην τάξη, χρησιμοποιούν  
ποικιλία  κριτηρίων,  τα οποία αφορούν  τα  μορφολογικά χαρακτηριστικά τόσο του 
βιβλίου ως αντικειμένου, όσο και  του λογοτεχνικού κειμένου. Επίσης αφορούν σε 
στοιχεία περιεχομένου του κειμένου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νηπιαγωγοί διαλέ-
γουν λογοτεχνήματα τα οποία έχουν  σχέση  με το θέμα συζήτησης της τάξης ή της 
επικαιρότητας, και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και  στο αναπτυξιακό επίπεδο  
των παιδιών. Η έρευνα  δείχνει, ότι κριτήριο επιλογής  των νηπιαγωγών  αποτελεί και 
η δυνατότητα επίτευξης διδακτικών στόχων που συμβάλλουν τόσο στη γνωστική και 
κοινωνική ανάπτυξη όσο και στην αισθητική καλλιέργεια και  ψυχαγωγία των παι-
διών του νηπιαγωγείου. 

Λέξεις-Κλειδιά:  κριτήρια επιλογής λογοτεχνημάτων, επεξεργασία Παιδικής Λογο-
τεχνίας στο νηπιαγωγείο. 

                                                     Εισαγωγή 

Οι νηπιαγωγοί καλούνται να επεξεργάζονται την Παιδική Λογοτεχνία στην τάξη μέ-
σω προσωπικών επιλογών λογοτεχνημάτων (ΥΠΕΠΘ, 2003). Αντίθετα  από τα δημο-
τικά σχολεία, γυμνάσια ή λύκεια, όπου η επεξεργασία της Λογοτεχνίας προβλέπεται 
με προεπιλεγμένα κείμενα, οι νηπιαγωγοί οφείλουν να  διαλέγουν τα λογοτεχνήματα 
με τα οποία θα ασχοληθούν στην τάξη.  

Για την επιλογή λογοτεχνημάτων είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπ΄ όψιν ποικίλα 
κριτήρια όπως είναι η ηλικία, ο βαθμός ωριμότητας  αλλά και το ευρύτερο κοινωνι-
κοπολιτιστικό περιβάλλον των παιδιών του νηπιαγωγείου (Παπαβασιλείου-
Χαραλαμπάκη, 2002). Και τούτο διότι με τις  επιλογές τους οι νηπιαγωγοί συγκρο-
τούν  το σώμα των λογοτεχνημάτων  με τα οποία υποστηρίζουν την δουλειά τους και 
υλοποιούν τους  διδακτικούς  σκοπούς που θέτουν (Κανατσούλη, 2005).  

Επίσης, τα λογοτεχνικά έργα θα πρέπει να είναι σχετικά με τις εμπειρίες, τα ενδιαφέ-
ροντα και τα βιώματα των παιδιών. Παράλληλα, η γλώσσα του λογοτεχνήματος θα 
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πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό  μέλημα του εκπαιδευτικού (Τζούλης, 2000). Ση-
μαντικό κριτήριο επιλογής μπορεί να είναι το χιούμορ και η διασκέδαση που προσφέ-
ρει ένα λογοτέχνημα (Nordon, 2007).   

Πέρα όμως από την διασκέδαση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να  επιλέγει   παιδικά λογο-
τεχνήματα  με βάση μια ποικιλία άλλων κριτηρίων. Τέτοια είναι  η πλοκή  και η σα-
φήνεια  στην έκφραση, ώστε κατά την συζήτηση που ακολουθεί, τα παιδιά να διευκο-
λύνονται στον εντοπισμό του προβλήματος ή  στην εξέταση των ζητημάτων  που 
προκύπτουν. Με τα συγκεκριμένα κριτήρια τα παιδιά ενισχύονται  να προτείνουν λύ-
σεις, να υποθέσουν τις   συνέπειές τους, καθώς και  να αποφασίσουν την πιο αποτε-
λεσματική λύση (Παπαδοπούλου-Μανταδάκη, 2009).           

Άλλο κριτήριο επιλογής ενδεχομένως να αποτελεί ο τίτλος του λογοτεχνήματος. Με 
την επιγραμματικότητα, την ενδεχόμενη ασάφεια  ή την πολυσημία, ένας τίτλος διε-
γείρει την περιέργεια και το ενδιαφέρον  του αναγνώστη (Καλογογήρου &  Βησσα-
ράκη 2005). Όσον αφορά τα  εικονογραφημένα βιβλία,  εκτός από την γλώσσα του 
έργου, ή την ανταπόκριση στα χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας,  επιπλέον 
κριτήρια εξασφαλίζουν επιλογές υψηλής ποιότητας. Ένα σημαντικό κριτήριο μπορεί 
να αποτελεί  η εικονογράφηση του βιβλίου. Ο ρόλος της εικόνας για την πληρέστερη 
και ουσιωδέστερη αποκρυπτογράφηση του λογοτεχνήματος, αναδεικνύεται τόσο ση-
μαντικός όσο και ο λεκτικός λόγος (Κανατσούλη, 2002 ∙ Παπαβασιλείου-
Χαραλαμπάκη, 2002 ∙ Nordon, 2007).  

Επίσης, το πρότυπο του ήρωα, τα μηνύματα και οι αξίες  οι οποίες  προβάλλονται μέ-
σα από τα λογοτεχνήματα, αποτελούν κριτήρια επιλογής των λογοτεχνικών έργων. Η 
σύγχρονη Παιδική Λογοτεχνία πληροφορεί ότι τα παιδιά  ταυτίζουν τον εαυτό τους 
με τους ήρωες των λογοτεχνημάτων (Σακελλαρίου, 1996). Τα παιδιά της προσχολικής 
ηλικίας, ταυτιζόμενα με τους ήρωες, βιώνουν τις διάφορες καταστάσεις της ιστορίας,  
εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους και ξεπερνούν τα προσωπικά τους προβλήματα. Τα 
πολλαπλά μηνύματα και οι αξίες  που  προβάλλονται μέσα από τα λογοτεχνήματα, 
επηρεάζουν τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο των παιδιών και τα βοηθούν να διαμορ-
φώσουν συγκεκριμένες στάσεις ζωής (Αραβανή, 2006 ∙ Τζούλης, 2000).  

Μεθοδολογία 

Μέσο συλλογής δεδομένων ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη και πραγματοποιήθηκε 
ανάλυση περιεχομένου  (Βάμβουκας, 2007).  Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν άν-
δρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων της Κρήτης. 
Το δείγμα της παρούσας έρευνας ήταν 45 νηπιαγωγοί (n=45). Η έρευνα θα πρέπει να 
επαναληφθεί σε μεγαλύτερο δείγμα ώστε να είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελε-
σμάτων. Ο  μέσος όρος προϋπηρεσίας των νηπιαγωγών,  ήταν  15 χρόνια. Στο προφίλ 
των νηπιαγωγών (πινάκας 1), εκτός από τη βασική εκπαίδευση περιλαμβάνονται και 
μεταπτυχιακές σπουδές. Πιο συγκεκριμένα από το σύνολο του δείγματος τριάντα  
(30) νηπιαγωγοί είχαν πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών, είκοσι έξι (26) είχαν κάνει εξο-
μοίωση, ενώ  δεκατέσσερις (14) ήταν πτυχιούχοι δημόσιων  Παιδαγωγικών Τμημά-
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των και  ένας (1) Ιδιωτικής Σχολής. Μετεκπαίδευση είχαν κάνει οι τριανταένα ( 31), 
μεταπτυχιακό τίτλο κατείχαν εννιά (9)  και διδακτορικό  τίτλο δύο (2)  εκπαιδευτικοί.  

 

Πίνακας 1.  Τo προφίλ των νηπιαγωγών που συμετείχαν στην έρευνα 

                                          Αποτελέσματα της έρευνας 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (πίνακας 2), οι νηπιαγωγοί εξετάζουν τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του βιβλίου ως αντικειμένου. Κριτήρια στα οποία βα-
σίζουν τις επιλογές τους είναι η  εικονογράφηση  (43%), το πάχος του εξωφύλλου 
(26%) και το είδος και η ποιότητα χαρτιού (11%). Επίσης, η γενική κατάσταση του 
βιβλίου (8%), το αν είναι τρισδιάστατο (4%) καθώς και το μέγεθος των γραμμάτων 
του κειμένου (4%). 
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Πίνακας 2.  Τα κριτήρια επιλογής των νηπιαγωγών βάσει των μορφολογικών 
χαρακτηριστικών  του βιβλίου ως αντικειμένου 

 

 

Πίνακας 3. Τα κριτήρια επιλογής των νηπιαγωγών βάσει της  παρουσίασης                                 
του λογοτεχνικού έργου 

Επιπροσθέτως, η έρευνα δείχνει ότι η  παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου επηρεάζει 
την επιλογή του (πίνακας 3). Πιο συγκεκριμένα, κριτήρια για επιλογή είναι το αν έχει 
ξαναπαρουσιαστεί και υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από το λογοτέχνημα  στην 
τάξη  (53%) ή στο σπίτι (12%), η διαδραστικότητα μέσω υπολογιστή (17%), η 
διαφήμηση (12%) αλλά και ο ιδιαίτερος τρόπος προβολής του (6%). 

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του κειμένου επηρεάζουν τις  επιλογές των νηπιαγωγών (πίνακας 4). Συγκεκριμένα, 
κριτήρια επιλογής αποτελούν η έκταση του κειμένου (33%), το είδος του λόγου στο 
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οποίο είναι γραμμένο (31%), η ευρηματική και προτότυπη γραφή (26%) όπως επίσης 
η αντιστοιχία κειμένου - εικόνας (10%). 

 

Πίνακας  4. Τα κριτήρια επιλογής των νηπιαγωγών βάσει  μορφολογικών 
χαρακτηριστικών   του  κειμένου 
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Πίνακας 5. Τα κριτήρια επιλογής των νηπιαγωγών βάσει  των στοιχείων περιεχομένου                        
του λογοτεχνικού κειμένου 

Σύμφωνα  με τα ερευνητικά αποτελέσματα, τα κριτήρια επιλογής που υιοθετούν οι 
νηπιαγωγοί βασίζονται σε στοιχεία περιεχομένου του λογοτεχνικού κειμένου 
(πίνακας 5). Πιο συγκεκριμένα, βασικά κριτήρια αποτελούν η σχέση του 
λογοτεχνήματος με το θέμα συζήτησης της τάξης ή με την επικαιρότητα (11%), η 
δυνατότητα που προσφέρει για καλλιέργεια της φαντασίας (11%) και η ανταπόκριση 
στα ενδιαφέροντα των παιδιών (10%). Επίσης, η δυνατότητα επίτευξης γνωστικών 
στόχων (8%),  η ανταπόκρισή στο αναπτυξιακό  επίπεδο των παιδιών (8%) αλλά και 
στα ενδιαφέροντα των ίδιων των νηπιαγωγών (8%). Επιπρόσθετα κριτήρια επιλογής 
λογοτεχνημάτων σύμφωνα με την έρευνα, αποτελούν  η δυνατότητα προσφοράς  
αισθητικής απόλαυσης (7%), η  επίτευξη αξιακών στόχων (7%) και  η ανταπόκριση 
στο πολιτισμικό περιβάλλον της νηπιαγωγού (7%). Ακόμη, τόσο η αμεσότητα του 
μηνύματος (6%) όσο και το λεξιλόγιο του κειμένου (3%), λαμβάνονται υπόψιν κατά 
τις επιλογές των νηπιαγωγών. Τέλος κριτήρια επιλογής αποτελούν το χιούμορ (2%), η 
αφηγηματική δομή, πλοκή και δράση του λογοτεχνήματος (2%), οι αγαπημένοι ήρωες 
(1%) αλλά και η δυνατότητα που προσφέρει για  δραματοποίηση (1%).  
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                                               Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την  παρούσα έρευνα, οι  νηπιαγωγοί διαλέγουν  λογοτεχνήματα για 
επεξεργασία στην τάξη, βάσει μιας ποικιλίας κριτηρίων.  Η έρευνα δείχνει ότι  τα 
κριτήρια σχετίζονται με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του βιβλίου ως 
αντικειμένου, με τον τρόπο παρουσίασης όπως επίσης με τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά και με το περιεχόμενο του κειμένου. Συμπερασματικά, η έρευνα δεί-
χνει ότι για την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας επιλέγονται λογοτεχνήματα  
ως πηγή γνώσης και πληροφόρησης απευθυνόμενα στη γνωστική και κοινωνική ανά-
πτυξη των παιδιών του νηπιαγωγείου. Δείχνει επιπροσθέτως, ότι τα λογοτεχνήματα 
επιλέγονται  ως πηγή αισθητικής απόλαυσης και ψυχαγωγίας, απευθυνόμενα στην 
αισθητική καλλιέργεια και ανάπτυξη της φαντασίας. 
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«Ξεκλειδώνοντας τη φαντασία» με πρακτικές του σουρεαλιστικού κινήματος. 
 

Σοφία Κουφού,  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πάτρας 
 sofiakoufou@yahoo.gr  

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η εξοικείωση παιδιών της Α΄-Γ΄-Δ΄ Δημοτικού με 
τον γραπτό λόγο και  την εικαστική αγωγή μέσω τεχνικών του σουρεαλιστικού κινή-
ματος και, συγκεκριμένα, δύο ανθρώπων που είχαν ασχοληθεί με αυτό: τον Αντρέ 
Μπρετόν και τον Τζάνι Ροντάρι. Μέσα από τις πρακτικές αυτών, εξετάζεται η ανά-
πτυξη της ελεύθερης έκφρασης και η ενθάρρυνση για παραγωγή γραπτών και εικαστι-
κών έργων. Για την ανατροφοδότηση και αξιολόγηση της παρέμβασης, πραγματοποι-
ήθηκε συμμετοχική παρατήρηση και μη δομημένες ομαδικές συνεντεύξεις. Προσδο-
κώμενα αποτελέσματα είναι η ενθάρρυνση των μαθητών στη συγγραφή και δημιουργία 
εικαστικών έργων, με διάφορα μέσα, η αποποινικοποίηση της αίσθησης του «λάθους» 
και η ενίσχυση της θετικής στάσης προς την γραπτή έκφραση, τη λογοτεχνία και την 
εικαστική αγωγή. Η παρέμβαση ξεκίνησε το Νοέμβριο του τρέχοντος σχολικού έτους 
(2016-2017), η αξιολόγησή της είναι υπό επεξεργασία και ολοκληρώνεται το Μάρτιο 
του 2017. 

Λέξεις-Κλειδιά: σουρεαλισμός, φαντασία, γραπτός λόγος, εικαστικά. 

Εισαγωγή. 

Ο σουρεαλισμός (από τη γαλλική λέξη surréalisme = υπέρ/πάνω από την πραγματικό-
τητα) ή υπερρεαλισμός (στα ελληνικά) ήταν ένα κίνημα, αρχικά στην ποίηση, που ξε-
κίνησε από τη Γαλλία στα χρόνια ανάμεσα από τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Σιγά 
σιγά απλώθηκε σε όλες τις μορφές τέχνης. Ένας από τους πιο σημαντικούς θεμελιωτές 
του σουρεαλισμού ήταν ο André Breton. Στο βιβλίο του «Μανιφέστα του Σουρεαλι-
σμού» (Breton, 1972) ο Breton υποστήριζε ότι η μεγαλύτερη ελευθερία που μας έχει 
αφεθεί είναι η φαντασία. Από την άλλη μεριά, ο Τζάνι Ροντάρι, αξιοποιώντας τεχνικές 
του σουρεαλισμού την περίοδο που δούλευε ως δάσκαλος στην Ιταλία, κατάφερε σε 
μια δύσκολη, αυστηρή περίοδο να κάνει προσιτές τις διαδικασίες δημιουργίας και έκ-
φρασης της φαντασίας στους μικρούς μαθητές του. Αξιοποιώντας, λοιπόν, αυτό το κί-
νημα και το βασικό του δόγμα, την έκφραση μέσω της φαντασίας,  προσπαθούμε να 
«ξεκλειδώσουμε τη φαντασία» των παιδιών, μέσα από διάφορα σουρεαλιστικά παιχνί-
δια στον λόγο (προφορικό και γραπτό) αλλά και στην εικαστική τέχνη. 

Παρόλο που ο σουρεαλισμός θεωρείται, σύμφωνα με τις απόψεις αρκετών, ένα κίνημα 
«περίεργο» ή «μη συμβατό» με τους στόχους ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, θεω-
ρήθηκε σκόπιμο να αξιοποιηθούν πολλές από τις πρακτικές του. Μπορούμε να συνο-
ψίσουμε τους λόγους επιλογής ως εξής: 
i) Στη σύγχρονη πραγματικότητα, στην κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνολογίας 
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στην οποία ζούμε, πολλές φορές παρατηρείται το εξής φαινόμενο στις σχολικές τάξεις: 
Αν και τα παιδιά έχουν πολλά ερεθίσματα, περισσότερα από αυτά που υπήρχαν στο 
παρελθόν, η έκφραση στον προφορικό ή γραπτό λόγο αλλά και στην εικαστική τέχνη 
παραμένει «κλειδωμένη». Το γεγονός αυτό δε σημαίνει ότι τα παιδιά πλέον στερούνται 
φαντασίας, αλλά ότι χρειάζονται το κατάλληλο ερέθισμα, την κατάλληλη διδακτική 
παρέμβαση που θα τα οδηγήσει στην εξοικείωση με τις προαναφερθείσες μορφές έκ-
φρασης. Η τέχνη και ειδικότερα η λογοτεχνία και τα εικαστικά μπορούν να συνεισφέ-
ρουν σε αυτόν τον στόχο (Ardouin, 2000· Βάος, 2015). 

ii) Οι δραστηριότητες της παρέμβασης στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής στάσης, 
στην εξοικείωση με τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες, την ανάπτυξη της έκφρα-
σης και τη χρήση της γλώσσας, έτσι ώστε να εκφράζει τη φαντασία και την πραγματι-
κότητα του κάθε μαθητή/τριας ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο. Το Διαθεματικό Ε-
νιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών δίνει τους εξής στόχους για τη γλώσσα και τη 
λογοτεχνία: 

«Να αποκτήσει τις βάσεις μιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, ώστε να μπορεί να αξιο-
λογεί αντικειμενικά τα μηνύματα. Να γνωρίσει και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτε-
χνικών έργων, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να αποζητά μόνος του τη συντροφιά 
του καλού λογοτεχνικού βιβλίου.(…) Να είναι σε θέση να εκφράζει τον εσωτερικό του 
κόσμο. Να συνειδητοποιήσει ότι: (α) διαθέτει την ικανότητα να περιγράφει, να τροπο-
ποιεί την εξωτερική πραγματικότητα αλλά και να δημιουργεί πραγματικότητα με το λόγο 
του, στο μέτρο που μεταχειρίζεται τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα και ότι (β) η δυνατότητα 
αυτή είναι συνάρτηση της γνώσης και της συνειδητής χρήσης του γλωσσικού συστήματος» 
(ΔΕΠΠΣ, 2011 : 17). 

Για την εικαστική αγωγή δίνονται οι εξής στόχοι: 

«Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο είναι 
να γνωρίσει ο µαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να εµβαθύνει σ΄ αυτές και να τις απολαύσει 
µέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δηµιουργίας έργων, αλλά και µέσα από 
τη γνώση και την κατανόηση του φαινοµένου της τέχνης, ώστε να καλλιεργηθεί ως δη-
µιουργός και ως φιλότεχνος θεατής. Ειδικότερα µε το µάθηµα των Εικαστικών επιδιώ-
κεται να καλλιεργηθεί: Η δηµιουργικότητα του µαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έρ-
γου, η συµµετοχή του στις εικαστικές τέχνες. Η γνώση και η χρήση των υλικών, των 
µέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές µορφές. Η ευαίσθητη αντα-
πόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά 
και του φαινοµένου της Τέχνης γενικότερα...» (ΔΕΠΠΣ, 2011: 97). 

iii) Η εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη και τα διάφορα ρεύματα αυτής δίνει γενικά 
ώθηση για μια πιο κριτική θέση των πραγμάτων και βοηθά στη γαλούχηση ενεργών, 
σκεπτόμενων πολιτών. Η τέχνη αποτελεί  μια ολότητα. Επομένως, τα παιδιά κατανοούν 
πως ό,τι συμβαίνει σε μια μορφή τέχνης μεταβιβάζεται και στις υπόλοιπες μορφές. Άλ-
λωστε, ο σουρεαλισμός ξεκίνησε από την ποίηση και εξαπλώθηκε στη ζωγραφική και 
σε άλλες μορφές τέχνης. Ο πολίτης εκείνος που από την εκπαίδευσή του γαλουχείται 
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να βλέπει τα πράγματα σφαιρικά, συνολικά, από πολλές οπτικές γωνίες, είναι αυτός 
που θα συνεισφέρει ενεργά στη δημοκρατία (Chapman, 1993). 

iv) Τα παιδιά που συμμετέχουν στην έρευνα είναι της Α΄-Γ΄-Δ΄ Δημοτικού. Αυτό εξυ-
πηρετούσε δυο ανάγκες: Αφενός διδάσκαμε σε αυτή την τάξη οπότε ήταν πιο εύκολη 
η συμμετοχική παρατήρηση, οι μη δομημένες ομαδικές συνεντεύξεις καθώς και ολο-
κλήρωση της αξιολόγησης, αφετέρου η αξιοποίηση της φαντασίας των παιδιών σε αυτή 
την ηλικία μπορεί, με την κατάλληλη παρέμβαση, να αποφέρει θαυμάσια αποτελέ-
σματα. Η εξοικείωση με το γραπτό λόγο και την τέχνη μπορεί να γίνει παιχνίδι και 
βίωμα με σκοπό την υιοθέτηση θετικής στάσης. Η γαλούχηση των ενεργών πολιτών 
πρέπει να ξεκινά σιγά σιγά από τα πρώτα βήματα των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 
Επίσης, οι μαθητές/τριες αλληλοβοηθούνται στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, 
καθώς η παρέμβαση πραγματοποιείται με τη δημιουργία ανάμεικτων ομάδων, γεγονός 
το οποίο βοηθά στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας. 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Το δείγμα αποτελείται από 13 μαθητές: πέντε μαθητές  της Α΄, πέντε της Γ΄ και τρεις 
της Δ΄ Δημοτικού. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο δείγμα διότι διδάσκουμε σε αυτή την 
τάξη (α΄τμήμα διθεσίου που αποτελείται από τις τάξεις: Α΄, Γ΄, Δ΄). Οι μαθητές/τριες 
δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με τις πρακτικές του σουρεαλισμού. 

Ερευνητικός Σχεδιασμός 

Η έρευνα ξεκίνησε να πραγματοποιείται το Νοέμβριο του τρέχοντος σχολικού έτους 
(2016-2017), είναι υπό επεξεργασία και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2017. Κατά 
τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκε διαγνωστική αξιολόγηση σχετικά με τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, διαμορφωτική ως προς την εξέλιξη της έρευνας 
και η τελική αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαρτίου 2017. Βασικός άξονας 
της έρευνας είναι η προσπάθεια εξοικείωσης των παιδιών με το γραπτό λόγο και με την 
εικαστική δημιουργία, μέσω τεχνικών του σουρεαλισμού. Επιμέρους στόχοι είναι η α-
ξιοποίηση της φαντασίας στο γραπτό λόγο και στην καλλιτεχνική έκφραση, η ενθάρ-
ρυνση για αποτύπωση της προσωπικής έκφρασης, η αποποινικοποίηση του λάθους, η 
χρήση των γλωσσικών μέσων σε παιχνίδια και σε φανταστικές ιστορίες με τέτοιον 
τρόπο, που να ενδυναμώνεται το αίσθημα της εξοικείωσης με τη γλώσσα ώστε να απο-
κτηθεί θετική στάση προς το γραπτό λόγο και όχι το αίσθημα μιας αγχογόνου βαθμο-
λογούμενης κατάστασης, η ανάπτυξη της κριτικής θέασης και σκέψης με τελικό σκοπό 
τον κριτικό και οπτικό γραμματισμό. 

 Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του γραπτού λόγου, συμβουλευτήκαμε κυρίως 
το βιβλίο του Τζάνι Ροντάρι «Γραμματική της φαντασίας. Εισαγωγή στην τέχνη να επι-
νοείς ιστορίες» (Ροντάρι, 2003) αλλά και το βιβλίο του Αντρέ Μπρετόν «Υπερρεαλι-
σμός και Ζωγραφική», (Μπρετόν, 1981) καθώς και άλλα σχετικά με τις τεχνικές του 
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κινήματος. Οι μαθητές/τριες χωρίσθηκαν σε ανάμεικτες ομάδες (κάθε ομάδα είχε του-
λάχιστον ένα παιδί της Α΄, της Γ΄ και της Δ΄). Αφού πραγματοποιήθηκε η τεχνική του 
«καταιγισμού ιδεών» προκειμένου να διερευνήσουμε τις πιθανές προϋπάρχουσες γνώ-
σεις σχετικά με το θέμα, ξεκίνησε η διδακτική παρέμβαση με την επίδειξη και σχολια-
σμό ενός σουρεαλιστικού πίνακα και ενός σουρεαλιστικού ποιήματος. Τα παιδιά έπειτα 
καλούνται να φτιάξουν ομαδικά κείμενα, να διαβάσουν ιστορίες και παραμύθια, να 
αλλάξουν το τέλος, να αναμείξουν ιστορίες, να μετατρέψουν το χαρακτήρα των ηρώων, 
να δραματοποιήσουν τους διάφορους χαρακτήρες δίνοντας όποιο ήθος θέλουν τα ίδια 
σε αυτούς, αλλάζοντας έτσι τη ροή του παραμυθιού, να προσθέσουν δικά τους προθέ-
ματα σε κάποιες λέξεις και έτσι να δημιουργήσουν καινούριες με άλλες σημασίες, να 
δημιουργήσουν δικά τους ποιήματα, να αξιοποιήσουν τα λάθη τους και να φτιάξουν 
ιστορίες από αυτά τα λάθη. Ανάλογα, στη ζωγραφική δημιουργούν κολάζ, εμπλέκοντας 
διάφορα υλικά, εικαστικά έργα που θα απεικονίζουν ιστορίες βάσει ενός ερεθίσματος, 
αναγνωρίζουν πίνακες σουρεαλιστικούς και κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους, χρη-
σιμοποιούν προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και κολάζ ώστε να αναμειγνύουν γνω-
στά καλλιτεχνικά έργα και να δημιουργούν καινούρια,  σχεδιάζουν ομαδικά, προσθέ-
τουν και αφαιρούν χαρακτηριστικά και χαρακτήρες από εικαστικά έργα, φτιάχνουν κό-
μικς με φόντο σουρεαλιστικά έργα και χαρακτήρες της φαντασίας τους. Οι δραστηριό-
τητες λαμβάνουν χώρα, κυρίως, κατά τη διάρκεια των ωρών της ευέλικτης ζώνης. 

Συλλογή δεδομένων 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαμορφωτική 
αξιολόγηση, πραγματοποιούνταν συμμετοχική παρατήρηση και μη δομημένες συνε-
ντεύξεις από την εκπαιδευτικό στα παιδιά.   

Η παρατήρηση είναι μια φυσιολογική διαδικασία η οποία οδηγεί στην ανατροφοδό-
τηση και στην απάντηση ερωτημάτων σε σχέση με την έρευνα. Δίνει την ευκαιρία 
στον/στην ερευνητή/τρια και κατ’ επέκταση στον/στην εκπαιδευτικό που πραγματο-
ποιεί έρευνα στην τάξη του να έχει μια «συνολική εποπτεία της κατάστασης»  
(Altrichter, Posch, & Somekh, 2001). Ο όρος «παρατήρηση» ή πιο συγκεκριμένα «συμ-
μετοχική παρατήρηση» χρησιμοποιείται συνήθως όταν γίνεται αναφορά στις  μεθόδους 
παραγωγής δεδομένων που προϋποθέτουν τη διείσδυση του ερευνητή σε ένα ερευνη-
τικό πλαίσιο και τη συστηματική παρατήρηση κάποιων διαστάσεων αυτού του πλαι-
σίου – δια-δράσεων, σχέσεων, πράξεων, γεγονότων κλπ. – που εκτυλίσσονται μέσα σε 
αυτό. Η συμμετοχική έρευνα μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια: α)επιλογή θέματος 
β)πρόσβαση στο χώρο γ)καταγραφή παρατηρήσεων (Πηγιάκη, 2004). Στις κοινωνικές 
επιστήμες υπάρχει μακρά παράδοση έρευνας με τη μέθοδο της παρατήρησης, ειδικά 
ανάμεσα στους ερευνητές που έχουν δεχθεί επιρροές από την κοινωνική ανθρωπολο-
γία. Σε αυτό οφείλεται άλλωστε και η συχνή χρήση του όρου «εθνογραφία» ή «έρευνα 
πεδίου» για την περιγραφή εκείνου του είδους ερευνητικής στρατηγικής στο πλαίσιο 
της οποίας οι μέθοδοι παρατήρησης αποτελούν κεντρικό πόλο στήριξης (Mason, 2003). 
Ως  προς τα οφέλη της συμμετοχικής έρευνας αναφέρει χαρακτηριστικά η Πηγιάκη  
(2004 : 98) «…ως συμμετέχων παρατηρητής, ανακάλυψα τη δυναμική μιας πολλαπλής 
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πραγματικότητας που νομίζω ότι διαφορετικά δε θα αντιλαμβανόμουν, αν διατηρούσα το 
ρόλο της καθηγήτριας, φέρνοντας πάντα μαζί μου τον εαυτό μου και τη ρηχή ευκαιριακή 
παρατήρηση της καθημερινότητας.»  

Στην περίπτωση της συμμετοχικής παρατήρησης από τον/την εκπαιδευτικό στην τάξη, 
λύνεται το πρόβλημα της εισόδου στο χώρο, καθώς πολλές φορές η αίτηση για έρευνα 
σε υποκείμενα όπως τα παιδιά απορρίπτεται από τους αρμόδιους. Όπως επισημαίνει η 
Πηγιάκη (2004), η διαδικασία της συμμετοχικής έρευνας είναι επίπονη και απαιτείται 
έγκριση από τους αρμόδιους φορείς, εκτός κι αν ο ερευνητής ανήκει στην εσωτερική 
παιδαγωγική ομάδα οπότε έχει άμεση πρόσβαση στο χώρο και στα υποκείμενα. Η συμ-
μετοχική παρατήρηση στην τάξη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διδακτικής 
παρέμβασης και της ερευνητικής διαδικασίας. Καθώς η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο 
την ενθάρρυνση της σκέψης και έκφρασης των παιδιών και την ενδυνάμωση της φα-
ντασίας, η εκπαιδευτικός έδινε ερείσματα στους μαθητές/τριες κι έπειτα εκείνοι/ες ε-
ξέφραζαν τις ιδέες τους και ενθαρρύνονταν στην παραγωγή γραπτού λόγου καθώς και 
εικαστικών έργων. Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, η εκπαιδευτικός  παρατηρούσε 
και κατέγραφε τα αποτελέσματα της διαδικασίας, τα οποία επιβεβαιώνονταν από τη μη 
δομημένη συνέντευξη που ακολουθούσε. 

Η μη δομημένη συνέντευξη αποτελεί μια ανοιχτή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
ευελιξία και, ως ένα βαθμό, ελευθερία. «Όπως σημειώνει ο Kerlinger, αν και οι στόχοι 
της έρευνας καθορίζουν τις ερωτήσεις που τίθενται, το περιεχόμενό τους, η αλληλουχία 
τους και η διατύπωσή τους βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια του συνεντευκτή.»  (Cohen 
& Manion, 1994: 376). Φυσικά, αυτή η διαδικασία δεν είναι τυχαία, είναι με τον δικό 
της τρόπο προσεκτικά σχεδιασμένη αλλά παρέχει περισσότερη ελευθερία από τη 
δομημένη συνέντευξη. Στη δική μας έρευνα πραγματοποιήθηκε ομαδική μη δομημένη 
συνέντευξη, εφόσον τα παιδιά έχουν χωριστεί σε μικρές ομάδες των τριών ή τεσσάρων 
ατόμων οπότε η παρατήρηση και η ανατροφοδότηση γίνεται σε κάθε ομάδα ξεχωριστά 
αλλά και εμπλεκόμενα μεταξύ των ομάδων. 

Αποτελέσματα 

Η τελική αξιολόγηση της έρευνας ορίστηκε στα τέλη Μαρτίου 2017. Κατά τη διάρκεια 
των εβδομάδων που πραγματοποιούνται δραστηριότητες, υπάρχει συνεχής θετική ανα-
τροφοδότηση καθώς τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ευχαρίστηση στο όλο εγχείρημα, 
παράγοντας γραπτά και εικαστικά έργα ανώτερα των αναμενόμενων. Ενθαρρύνθηκαν 
στο να τροποποιήσουν ιστορίες, χαρακτήρες, να αποφασίσουν για το τέλος ενός παρα-
μυθιού, να εμπλέξουν γνωστά παραμύθια, να σχεδιάσουν και να «μπερδέψουν» γνω-
στούς πίνακες, να παίξουν σχεδιάζοντας ομαδικά εικαστικά έργα, να πειραματισθούν 
με πολλά υλικά και να δημιουργήσουν έργα που ενέπλεκαν γραπτό λόγο και εικαστική 
δημιουργία. Παρατηρούμε, επίσης, τη θετική τάση των παιδιών προς την παραγωγή 
γραπτού λόγου με αυτόν τον τρόπο καθώς και την απόρριψη του φόβου για την έκ-
φραση μέσω της ζωγραφικής. Εκφράσεις όπως «δεν ξέρω να ζωγραφίζω», «δε γράφω 
καλά», «δε μου έρχεται καμιά ιδέα», «δεν ξέρω να φτιάχνω ωραία σχέδια» που είχαν 
παρατηρηθεί στην αρχή, απαλείφθηκαν. Η τελική αξιολόγηση προγραμματίσθηκε για 
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τα τέλη Μαρτίου του 2017 προκειμένου να ελέγξουμε την εμπέδωση, την εξοικείωση 
και τη στάση των παιδιών προς την παραγωγή γραπτού λόγου και τη δημιουργία μέσω 
εικαστικών τεχνών, μέσα σε ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα παρέμβασης και έ-
ρευνας, χωρίς να σημαίνει ότι οι δραστηριότητες θα σταματήσουν τότε, εφόσον ευχα-
ριστούν και ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες στη δημιουργία. 

Προσδοκώμενα οφέλη 

 
Μετά από τις δράσεις του προγράμματος αναμένεται να υπάρχουν θετικά αποτελέ-
σματα ως προς την ενθάρρυνση των μαθητών/τριών προς την παραγωγή γραπτού λό-
γου, τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες καθώς και τη σταδιακή ανάπτυξη  της 
κριτικής σκέψης και της αποδοχής του «διαφορετικού». Θεωρούμε ότι με τέτοιες πρα-
κτικές ενδυναμώνεται η σχέση και η εξοικείωση με το γραπτό λόγο, καθώς το «μάθημα 
της γλώσσας» αναπλαισιώνεται σε μια βιωματική διαδικασία που εμπεριέχει το παι-
χνίδι. Με αυτόν τον τρόπο, η χρήση και η εξοικείωση με τα γλωσσικά μέσα γίνεται πιο 
αποδοτικά καθώς ενισχύεται το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, αποποινικοποιώντας 
τα λάθη των παιδιών και προτρέποντας προς τον αυτοσχεδιασμό και την αποτύπωση 
της προσωπικής έκφρασης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Από την πλευρά των εικαστικών, 
το ερέθισμα και η οργανωμένη διδακτική παρέμβαση αποφέρουν πολλά θετικά οφέλη 
όπως η εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη, η ενίσχυση της αυτοέκφρασης, ο οπτικός 
γραμματισμός και η αποδοχή διαφορετικών εκδοχών μιας πραγματικότητας ή ενός φαι-
νομένου που αποτυπώνεται αλλιώς στο μυαλό του κάθε παιδιού. Θα παραχθούν γραπτά 
και εικαστικά έργα τα οποία θα συμπεριληφθούν στο προϊόν της ανατροφοδότησης και 
τελικής αξιολόγησης. Η έρευνα μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω μελέτη 
πρακτικών εξοικείωσης των παιδιών με τις τέχνες και το γραπτό λόγο και τη συμβολή 
του σχολείου και της εκπαιδευτικής πράξης προς την κατεύθυνση του κριτικού και ο-
πτικού γραμματισμού,  που με τη σειρά τους αποσκοπούν στη γαλούχηση ενεργών πο-
λιτών-μελών της  δημοκρατίας. 
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Περίληψη 

Η ηθική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ζωής. Η Φυ-
σική Αγωγή λόγω του βιωματικού χαρακτήρα της, αποτελεί εξαιρετικό πεδίο εφαρ-
μογής παρεμβάσεων στοχευμένων στην ηθική ανάπτυξη του ατόμου. Στην παρούσα 
υπό εξέλιξη έρευνα, παρεμβάσεις που στοχεύουν στο "τίμιο παιχνίδι", σχεδιάστηκαν 
για να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων από τα αρμόδια όργανα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ». 
Μαθητές/τριες της Γ' Γυμνασίου, για τρεις εβδομάδες πριν την έναρξη των αγώνων, 
προετοιμάζονται κατάλληλα και την τέταρτη εβδομάδα συμμετέχουν ενεργά στην ορ-
γάνωση και διεξαγωγή τους, υποδυόμενοι διαδοχικά ρόλους αθλητή, καθοδηγητή, 
διαιτητή-κριτή και θεατή. Η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης, θα γίνει με το 
ερωτηματολόγιο Fair play in Physical Education Questionnaire (Χασάνδρα, Χατζη-
γεωργιάδης, Γούδας & Θεοδωράκης, 2016). 

Λέξεις -Κλειδιά: ηθική ανάπτυξη, Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τίμιο παιχνίδι. 

Εισαγωγή 

Στις συνθήκες πολυπολιτισμικότητας και έντονου οικονομικού ανταγωνισμού που 
βιώνουν οι σύγχρονες κοινωνίες, οι κλασικές ηθικές αξίες συμπιέζονται και η δια-
μόρφωση του ηθικού-ενεργού πολίτη, προβάλλει ως αναγκαία συνθήκη για την κοι-
νωνική συνοχή. Η ενίσχυση ηθικών αξιών όπως ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, η δι-
καιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η αποδοχή του διαφορετικού, αποτελεί κε-
ντρικό ζητούμενο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα ηθικής παρακμής των ημερών 
μας (Πλατσίδου, 2001). Η άποψη του Σωκράτη ότι η αρετή διδάσκεται, αναφέρεται 
ακριβώς στη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο αναπτύσσει την ικανότητα να συ-
μπεριφέρεται ηθικά (Curtler, 2001). Άλλωστε, ορισμένες διαστάσεις του ηθικού χα-
ρακτήρα όπως η ευαισθησία στα αισθήματα και στις ανάγκες των άλλων, η συνεργα-
τική στάση, οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων κ.ά., αναπτύσσονται σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής μας (Πλατσίδου, 2001). 

2276

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Θεωρητικό πλαίσιο 

Αθλητισμός και ηθική ανάπτυξη 

Ο αθλητισμός προβάλλει εκπαιδευτικές και κοινωνικές αξίες, όμως η ενασχόληση με 
τον αθλητισμό δεν προάγει κατ' ανάγκη την ηθική ανάπτυξη, καθώς δίνει έμφαση 
στην καλλιέργεια γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων αλλά δεν καλλιεργεί εξίσου 
κοινωνικές - συναισθηματικές και ψυχολογικές δεξιότητες (Kavussanu & Roberts, 
2001 ; Χασάνδρα, 2004 ; Παπαγεωργίου, Χασάνδρα & Χατζηγεωργιάδης, 2008). Ε-
πομένως, ο αθλητισμός πλάθει χαρακτήρες, όχι όμως κατ' ανάγκη ηθικούς. Η ηθική 
καλλιέργεια επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη χρήση στοχευμένων στρατηγικών, προ-
σανατολισμένων στην ανάπτυξη των ηθικών αξιών και της ηθικής λογικής (Πλατσί-
δου, 2001 ; Χασάνδρα, 2006). Ο παράγοντας ηθική λογική είναι καθοριστικός, καθώς 
η ηθική μιας συμπεριφοράς καθορίζεται κυρίως από τη λογική που κρύβει πίσω της η 
επιλογή της συμπεριφοράς (Gibbons & Ebbeck, 1997).  

Στρατηγικές ηθικής ανάπτυξης 

Αξιόλογες στρατηγικές ηθικής ανάπτυξης, με θετικά αποτελέσματα στην ορατή συ-
μπεριφορά αναπτύχθηκαν από την αξιοποίηση της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης. 
Τέτοιες στρατηγικές είναι: α) η επίδειξη των επιθυμητών συμπεριφορών, β) η επι-
βράβευσή τους όταν παρουσιάζονται και γ) οι στοχευμένες προφορικές οδηγίες που 
καθοδηγούν στην ηθική συμπεριφορά (Χασάνδρα, 2006 ; Μπαλασάς, Πρώιος, Δογά-
νης & Μπαλασάς, 2006). Μειονέκτημα των στρατηγικών αυτών είναι ότι, οι επιθυμη-
τές συμπεριφορές που τα άτομα επιδεικνύουν σε έναν χώρο, δε μεταφέρονται απαραί-
τητα και σε άλλους χώρους, καθώς οι δράσεις τους δεν παρεμβαίνουν στην αιτιολογία 
της συμπεριφοράς, στη σκέψη δηλαδή του ατόμου που παρωθεί στη συμπεριφορά 
(Χασάνδρα, 2006). 

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα έχουν επίσης να επιδείξουν και οι στρατηγικές ηθικής 
εκπαίδευσης που στηρίζονται στη θεωρία της δομικής ανάπτυξης. Οι στρατηγικές αυ-
τές αξιοποιούν τον εντοπισμό και τη λύση ηθικών διλημμάτων και συγκρούσεων, κα-
θώς ζητείται από τα παιδιά να αναρωτηθούν, να συζητήσουν και να διαπραγματευ-
τούν τη λύση τους (Τσιόπας, 2008). Η διαδικασία αυτή φαίνεται ότι ενισχύει την ηθι-
κή λογική, καθώς δίνει περισσότερες ευκαιρίες για προβληματισμό, συζήτηση και 
αλληλεπίδραση (Χασάνδρα, 2006).  

Συγκρίνοντας στρατηγικές που βασίζονται στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης με 
αντίστοιχες της θεωρίας της δομικής ανάπτυξης στους ίδιους δείκτες ηθικής ανάπτυ-
ξης (κρίση, λογική, πρόθεση και συμπεριφορά) οι Gibbons και Ebbeck (1997), διαπί-
στωσαν σημαντικά επιθυμητά αποτελέσματα από την εφαρμογή και των δύο αυτών 
στρατηγικών με εξαίρεση τον δείκτη ανάπτυξης της ηθικής λογικής, που καλλιεργεί-
ται αποτελεσματικότερα μέσω στρατηγικών δομικής ανάπτυξης. Η Χασάνδρα (2006), 
κατόπιν έρευνας επισκόπησης βιβλιογραφίας επισημαίνει ότι στον σχεδιασμό παρεμ-
βατικών για την ηθική ανάπτυξη προγραμμάτων γενικά, αλλά και ειδικά στη Φυσική 
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Αγωγή, αποδίδει θετικότερα αποτελέσματα η συνδυαστική χρήση και των δύο αυτών 
στρατηγικών. 

Μοντέλα αθλητικής εκπαίδευσης με στόχο την ηθική ανάπτυξη 

Οι στρατηγικές που προαναφέρθηκαν, σχεδιάστηκαν στη βάση ψυχολογικών και κοι-
νωνικών αρχών και αφορούσαν στο γενικότερο κοινωνικό πεδίο, εφαρμόστηκαν ό-
μως και στο πεδίο της σχολικής Φυσικής Αγωγής. Η σχολική Φυσική Αγωγή δίνει τη 
δυνατότητα ανάληψης ρόλων, καλλιέργειας της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης και 
της συνεργασίας και παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για προβληματισμό, ενώ σημαντι-
κό είναι ότι διδάσκεται σε όλες τις σχολικές τάξεις (Rees, 2001 ; Μπαλασάς κ.ά., 
2006 ; Χασάνδρα, 2006). Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκαν και αξιοποιήθηκαν προ-
γράμματα-μοντέλα ηθικής εκπαίδευσης, αμιγώς για τη Φυσική Αγωγή (Χασάνδρα, 
2004). 

Αρχικά, αναφέρεται το Μοντέλο Προσωπικής και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 
(TPSR) που εμπνεύστηκε o Hellison (Martinek & Hellison, 2009). Το μοντέλο TPSR 
συνίσταται σε πέντε επίπεδα, που περιγράφουν τη μετάβαση του μαθητή/τριας από 
την ανευθυνότητα στην υπευθυνότητα και από την περιχαράκωση του εαυτού, στο 
ενδιαφέρον και στο σεβασμό για τον άλλον. Οι μαθητές περνούν σταδιακά, από την 
ανευθυνότητα στον έλεγχο της συμπεριφοράς, στον σεβασμό των συναισθημάτων και 
των δικαιωμάτων του άλλου, αντιλαμβάνονται τη σχέση προσπάθειας- αποτελέσμα-
τος, δοκιμάζουν νέες δραστηριότητες, αποδέχονται τις προκλήσεις εντοπίζουν τις α-
νάγκες τους, τα ενδιαφέροντά τους και τους στόχους τους και τέλος αναπτύσσουν 
διαπροσωπικές δεξιότητες, υποστηρίζουν τον συμμαθητή τους χωρίς να προσδοκούν 
στην ανταμοιβή και καθίστανται ενεργά μέλη μιας κοινότητας. Ο Hellison επισημαί-
νει ότι, για την ανάπτυξη της υπευθυνότητας (προσωπικής και κοινωνικής) των μαθη-
τών/τριών, δεν αρκεί η προφορική παρότρυνση. Μόνο βιωματικά, οι μαθητές μπο-
ρούν να μεταφέρουν αυτές τις ικανότητες που ανέπτυξαν και σε πεδία εκτός μαθήμα-
τος. Στρατηγικές διδασκαλίας για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι: α) η συζή-
τηση- ενημέρωση για τους στόχους που επιδιώκεται να πετύχει ο μαθητής, β) η ώρα 
αναλογισμού των μαθητών για το πώς θα ενεργήσουν στην κατεύθυνση των στόχων 
γ) οι εξατομικευμένες αποφάσεις, που εμπεριέχουν τη διαπραγμάτευση προβλημάτων 
που προκύπτουν στο μάθημα, και δ) η ώρα για συμβουλές που αποτελούν ευκαιρίες 
για την ολομέλεια της τάξης ή για μικρότερες ομάδες να λύσουν προβλήματα και να 
εκτιμήσουν ενέργειες (Χασάνδρα, 2004). 

Αναφέρεται επίσης το Μοντέλο Αθλητικής Εκπαίδευσης που εμπνεύστηκε ο Daryl 
Siedentop (Siedentop, 2013) και αφορά τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, το Γυ-
μνάσιο και το Λύκειο. Στο μοντέλο αυτό, οι μαθητές συμμετέχουν σε ομάδα και δρα-
στηριοποιούνται σε εποχές/ενότητες. Σε αυτές, οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες ανα-
λαμβάνοντας σταδιακά ρόλους ευθύνης όπως αρχηγός ομάδας, προπονητής, στατι-
στικολόγος, γραμματεία, διαιτητής, αρθρογράφος. Η μέθοδος, δίνει τον αναγκαίο 
χρόνο εξάσκησης και εξοικείωσης των μαθητών με τις στρατηγικές των αθλημάτων, 
ευνοεί την αλληλεπίδραση, την ανάθεση ρόλων, τη δημιουργία κοινής ταυτότητας 

2278

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



στα μέλη της ομάδας, επιτρέπει τον αναστοχασμό και τον εντοπισμό των δυνατών και 
αδύνατων σημείων (ομάδας - ατόμου - στρατηγικής). Καλλιεργεί επίσης στους μαθη-
τές ικανότητες που διευκολύνουν την ανάλυση ομαδικών στρατηγικών και την επιλο-
γή και εφαρμογή των αποτελεσματικότερων.  

Η εφαρμογή των τεχνικών ηθικής ανάπτυξης στη σχολική Φυσική Αγωγή 

Γενικότερα στη σχολική εκπαίδευση είναι αποδεκτό ότι όταν: α) δίνονται σε όλους 
τους μαθητές μαθησιακές ευκαιρίες, β) προσφέρεται πεδίο για αυτενέργεια, γ) διευ-
κολύνεται η συνεργασία και η αλληλόδραση και δ) δίνονται ερεθίσματα για βιωματι-
κή μάθηση, οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση και την αφομοιώνουν καλύτερα (Κο-
λιάδης, 2006). Έρευνες (όπως αυτές αναφέρονται στο Χασάνδρα, 2006) που έχουν 
βασιστεί σε ψυχολογικές και κοινωνικές στρατηγικές ηθικής ανάπτυξης και εφαρμό-
στηκαν στη σχολική Φυσική Αγωγή, καταλήγουν ότι: α) η παρουσίαση επιθυμητών 
συμπεριφορών, ως στόχων επίτευξης, βοηθάει τους μαθητές να βελτιωθούν, β) η α-
νάληψη ρόλων και ευθυνών, ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητες των μαθη-
τών, αναπτύσσει την υπευθυνότητα, γ) ο προσανατολισμός στο έργο και στην προ-
σωπική βελτίωση διευκολύνει τη δημιουργία και διατήρηση καλών κοινωνικών σχέ-
σεων στο μάθημα, δ) η παραχώρηση σταδιακά «εξουσίας» στους μαθητές με τη χρή-
ση μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας και η συμμετοχή τους σε αποφάσεις που 
αφορούν στο μάθημα, προάγει την ανάπτυξη της αυτονομίας και της υπευθυνότητας, 
ε) η διαμόρφωση υποστηρικτικού κλίματος στην τάξη είναι αναγκαία συνθήκη για 
την απελευθέρωση της λειτουργίας του μαθητή, στ) η σύνδεση των θετικών κοινωνι-
κών συμπεριφορών στα αθλήματα με αντίστοιχες συμπεριφορές της καθημερινής ζω-
ής εξυπηρετεί τη μεταφορά της ηθικής ανάπτυξης και σε άλλα πεδία, ζ) οι ηθικο-
κοινωνικές συμπεριφορές αναπτύσσονται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού χρόνου, 
σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής από το Δημοτικό έως το Λύκειο διαφοροποιώ-
ντας κατάλληλα τις στρατηγικές ώστε να παρακολουθούν το γενικότερο επίπεδο ανά-
πτυξης των μαθητών. 

Σύμφωνα με τον Πρώιο (2007), στη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής οι 
ηθικές αξίες που πρέπει να ενισχύονται είναι η φροντίδα για τον άλλον, η τιμιότητα, η 
δικαιοσύνη, η ευθύνη, η συνεργασία και ο σεβασμός του εαυτού και των άλλων. Κα-
τά τους (Χασάνδρα κ.ά., 2016) η αξία της τιμιότητας στον αθλητισμό εξετάζεται μέ-
σα από τη στάση «τίμιο φέρσιμο», η οποία εκφράζεται από μια δέσμη πέντε διαστά-
σεων: α) την πλήρη δέσμευση για αθλητική συμμετοχή, β) τον σεβασμό στους κανό-
νες και στους επισήμους (π.χ. διαιτητές), γ) το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές συμβά-
σεις (όπως ύπαρξη καλού ηττημένου), δ) τον σεβασμό στους αντιπάλους και ε) την 
αποφυγή της αντίληψης για τη νίκη με οποιοδήποτε τίμημα. 

 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας υπό εξέλιξη έρευνας, είναι αρχικά η εφαρμογή μιας διδακτικής 
παρέμβασης με στόχο την ηθική ανάπτυξη των μαθητών της Γ' Γυμνασίου και στη 
συνέχεια, η καταγραφή των αποτελεσμάτων της. Το βασικό ερώτημα που θα διερευ-
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νηθεί, είναι ο βαθμός θετικής επίδρασης των εφαρμοζόμενων δράσεων της διδακτικής 
παρέμβασης στη διαμόρφωση συμπεριφορών «τίμιου παιχνιδιού» κατά τους «Αγώνες 
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ».  

Μεθοδολογία 

Η παρούσα παρέμβαση βασίζεται τόσο στην κοινωνική όσο και στη δομική θεωρία, 
αφού σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο συνδυασμός τους αξιοποιεί την κοινωνική αλ-
ληλεπίδραση, αναπτύσσει την ηθική λογική και επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα. 
Οι μαθητές επιδιώκεται να βιώσουν τον σεβασμό στους κανόνες, αλληλεπιδρούν, α-
ναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, λαμβάνουν αποφάσεις, καλλιεργούν τον ηθικό 
συλλογισμό τους. 

Το δείγμα 

Το πλαίσιο δειγματοληψίας της παρούσης υπό εξέλιξη έρευνας, θα είναι το σύνολο 
των μαθητών/τριών που φοιτούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στην Γ' Γυμνασίου 
των σχολικών μονάδων του Δήμου Πατρέων και επιθυμούν να συμμετέχουν στους 
«Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ». Το σύνολο του δείγματος, επιδιώκεται να αποτελείται 
από το σύνολο των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν τελικά στους αγώνες αυτούς 
και εκτιμάται ότι θα αποτελεί πάνω από το 20% του υπό μελέτη πληθυσμού. Ο καθο-
ρισμός του δείγματος θα πραγματοποιηθεί με στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Η 
ομάδα παρέμβασης (πειραματική ομάδα) θα αποτελείται από κορίτσια και αγόρια που 
θα έχουν επιλεγεί με τυχαίο τρόπο και θα αποτελούν μέρος του δείγματος, ενώ η ο-
μάδα ελέγχου της παρέμβασης επιδιώκεται να έχει αντίστοιχη σύσταση ως προς την 
ομάδα παρέμβασης.  

 Το πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης 

Σε πρακτικό επίπεδο, οι Χασάνδρα (2006) και Γούδας (2017), αναφέρουν ως αποτε-
λεσματικές στρατηγικές για την ηθική ανάπτυξη των μαθητών στη Φυσική Αγωγή, 
αυτές που στηρίζονται τόσο στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, όσο και στη δομική 
θεωρία. Στη βάση αυτή, σχεδιάστηκαν παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με 
στόχο την ηθική καλλιέργεια μαθητών/τριών της Γ' Γυμνασίου. Αξιοποιήθηκε στην 
κατεύθυνση αυτή, το πεδίο των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» στο άθλημα του ποδο-
σφαίρου. Επιλέχθηκε η Γ' Γυμνασίου, καθώς υποστηρίζεται ότι όσο τα παιδιά μετακι-
νούνται από μικρότερες σε μεγαλύτερες τάξεις οι συμπεριφορές τους μέσα στο παι-
χνίδι γίνονται λιγότερο θετικές (Χασάνδρα, 2004 ; Μανσούρ, 2008 ; Παπαγεωργίου 
κ.ά. 2008). Επομένως, η τάξη αυτή θεωρείται κομβική, αφού η έγκαιρη παρέμβαση 
στην κατεύθυνση της ηθικής ανάπτυξης θα μπορούσε να αποτρέψει ηθικά αθέμιτες 
συμπεριφορές στα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα Λυκείων όπου τα επίπεδα 
ανταγωνισμού και επιδίωξης της νίκης είναι αυξημένα, καθιστώντας το «τίμιο παιχνί-
δι» λιγότερο «τίμιο» (Χασάνδρα, 2006). Επιλέχθηκε η παρέμβαση στο πεδίο των «Α-
γώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» καθώς αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για βιωματικές κατα-
στάσεις σε ασφαλείς συνθήκες μειωμένου ανταγωνισμού και συγκεκριμένα στο ά-
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θλημα του ποδοσφαίρου αφού είναι άθλημα μέτριας σωματικής επαφής με πλείστες 
ευκαιρίες για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που αυξάνουν το ενδεχόμενο τόσο θετι-
κών, όσο και αντικοινωνικών μη θεμιτών συμπεριφορών (Χασάνδρα, 2004). Σημειώ-
νεται επίσης, ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα από τα αθλήματα που συνδέονται με 
χαμηλά επίπεδα ηθικής συμπεριφοράς (Kavussanu & Roberts, 2001). 

Σύντομη περιγραφή των δράσεων 

Η διδακτική παρέμβαση εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, έχει διάρκεια 4 εβδομάδες και 
λαμβάνει χώρα σε διδακτικό και μη διδακτικό χρόνο. Στην Α' Φάση επιδιώκεται η 
ηθική προετοιμασία των μαθητών της Γ' Γυμνασίου ώστε αυτοί να εμπλακούν ενεργά 
στην προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ». Βα-
σικό εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή, αποτέλεσε η δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης 
στο edmodo (www.edmodo.com). Οι μαθητές εξασκούνται σε δραστηριότητες που 
έχουν ως στόχους: α) την ενημέρωσή τους για τις αρχές του "ευ αγωνίζεσθαι" και τα 
κύρια χαρακτηριστικά των αγώνων αυτών (έμφαση στη συμμετοχή και όχι στη νίκη, 
μύηση στα αθλήματα, αποκόμιση θετικών εμπειριών, απουσία πρωταθλητή, ισότιμη 
συμμετοχή), β) τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς σε σχέση με τους ρόλους 
που διακρίνουν τη συμμετοχή στους αγώνες αυτούς (παίκτης, καθοδηγητής, διαιτη-
τής-γραμματεία, θεατής), γ) την αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών με αθλητές-
ινδάλματα στον χώρο του ποδοσφαίρου με δημιουργία στο tagul (https://tagul.com) 
σύννεφου λέξεων που αντιστοιχούν σε ηθικές αξίες, αξιοποιώντας τη θεωρία της ε-
πιρροής των «ηρωικών προτύπων» στην ηθική ανάπτυξη του ατόμου (Πλατσίδου, 
2001), δ) την παρακολούθηση ειδικά επιλεγμένων βίντεο που προβάλλουν το ρόλο 
του αθλητισμού στην επίτευξη των στόχων χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, ε) την 
αυτοαξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων, μέσα από τη συμπλήρωση 
του τεστ του διαδραστικού κόμικ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Πέτυχε τα 
γκολ: όλοι μαζί για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας» και στ) τη 
δοκιμή στην πράξη υπό μορφή "εσωτερικού τουρνουά" στο σχολείο, των ρόλων που 
θα παίξουν οι μαθητές στο πεδίο των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ».  

Στη Β' Φάση ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών μέσα από τον ρόλο 
του παίκτη, του καθοδηγητή, του διαιτητή-κριτή και του θεατή, η οποία, εν τέλει, θα 
αναδείξει και το διδακτικό αποτέλεσμα της παρέμβασης. Για την υποστήριξη της φά-
σης αυτής και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, υπάρχει μια κεντρική 
γραμματεία από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, υπεύθυνη να ανακοινώνει τις αγω-
νιζόμενες ομάδες, το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων και να παρεμβαίνει όταν δη-
μιουργούνται συνθήκες κινδύνου για τους συμμετέχοντες. Τα υπόλοιπα τα αναλαμ-
βάνουν οι μαθητές. 

Στη Γ' Φάση, επιδιώκεται η αξιολόγηση της εμπειρίας και της μεταγνωστικής ικανό-
τητας. Οι μαθητές επισκέπτονται την ηλεκτρονική τάξη και απαντούν στο μήνυμα 
(post) του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής «τουρνουά ποδοσφαίρου: αποτυπώνω σε 
3-5 λέξεις συναισθήματα, εντυπώσεις, σκέψεις». Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, 
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συγκεντρώνει το υλικό, κατασκευάζει και ανεβάζει στην ηλεκτρονική τάξη σύννεφο 
λέξεων με τον γενικό τίτλο «η ομάδα μας, η εμπειρία μας!» 

Ερευνητικό εργαλείο 

Η αξιολόγηση των συμπεριφορών «τίμιου παιχνιδιού» στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙ-
ΔΕΙΑΣ» θα γίνει με το ερωτηματολόγιο «το Τίμιο Παιχνίδι στη Φυσική Αγωγή» (Fair 
play in Physical Education Questionnaire- Χασάνδρα κ.ά, 2016).  
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 Περίληψη 

Η ευρεία διάδοση της τεχνολογίας στα μουσεία και στους χώρους πολιτισμού αρχίζει 
να θέτει επιτακτικά την ανάγκη για κριτική θεώρηση της χρήσης της στην υποστήρι-
ξη της μάθησης. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας οργανώνεται 
μία εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα την αξιοποίηση του εικονικού μουσείου σε 
μαθητές δημοτικού σχολείου. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται είναι το Opensimu-
lator. Σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών να 
πετύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλες συμβατικές με-
θόδους διδασκαλίας. Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι, να διερευνηθούν οι στά-
σεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα της ένταξης των νέων τε-
χνολογιών στα μαθήματα του δημοτικού σχολείου, να μελετηθεί ο τρόπος με τον ο-
ποίο αξιοποιείται η τεχνολογία σε δραστηριότητες για μουσεία και χώρους πολιτι-
σμού και τέλος, να γίνει προσπάθεια αύξησης του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής 
των μαθητών στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου 
σεναρίου βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως 
εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη κριτική 
τους σκέψη. Τέλος, ενώνει τον εικονικό κόσμο με τον κόσμο του πολιτισμού και της 
τέχνης. 

Λέξεις κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, εικονική πραγματικότητα, εικονικό μουσείο, τέ-
χνη. 

Εισαγωγή 

Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια, καθώς περικλείει μια 
πληθώρα χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και να οριστούν είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Στη δεκαετία του 
1970 έκανε την εμφάνιση του ο όρος Τεχνητή Πραγματικότητα (Artificial Reality), 
ακολούθησε ο όρος Κυβερνητική (Cybernetics) και μετέπειτα ο όρος Εικονική Πραγ-
ματικότητα (Virtual Reality).  

O J. Lanier ιδρυτής του VPL Research (Virtual Programming Languages Research) 
ήταν ο πρώτος που έδωσε έναν ορισμό για την εικονική πραγματικότητα: «Η εικονική 
πραγματικότητα ορίζεται ως ένα αλληλεπιδραστικό τρισδιάστατο περιβάλλον, φτιαγμέ-
νο από υπολογιστή, στο οποίο μπορεί κάποιος να εμβυθιστεί». (Κοκότος, 2007) Σύμ-
φωνα με τον Lanier, λοιπόν,  είναι μια μέθοδος με την οποία ο χρήστης οπτικοποιεί 
και επεξεργάζεται περίπλοκα δεδομένα, καθώς αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή. Αρ-
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γότερα, το 1995, οι Manetta C. & Blade R. έδωσαν τον εξής ορισμό: «Ένα υπολογι-
στικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικονικών κόσμων, στους 
οποίους ο χρήστης έχει την εντύπωση της ύπαρξης του σε αυτούς και επιπλέον έχει την 
ικανότητα να πλοηγηθεί και να χειριστεί τα αντικείμενά τους».  Στις αρχές του 21ου 
αιώνα, το 2003 οι Sherman και Craig έκαναν λόγο για «ένα μέσο το οποίο αποτελείται 
από αλληλεπιδραστικές εξομοιώσεις με υπολογιστή, οι οποίες αισθάνονται τη θέση και 
τις ενέργειες του χρήστη και αντικαθιστούν ή επαυξάνουν την ανάδραση σε μία ή παρα-
πάνω αισθήσεις, δίνοντας το αίσθημα της πνευματικής εμβύθισης ή παρουσίας στην 
εξομοίωση». 

Πολλοί ήταν εκείνοι που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εστίασαν την προσοχή 
τους στο τρισδιάστατο εικονικό μουσείο (virtual museum) ή αλλιώς ψηφιακό μουσείο 
(digital museum) ή κυβερνομουσείο (cybermuseum). (Αρβανίτης, 2002) Πρόκειται 
για μία προσομοίωση με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού του πραγματικού μου-
σείου που χρησιμοποιείται αρκετές φορές εντός ή εκτός του μουσείου για να δώσει 
πληροφορίες και να καθοδηγήσει τους επισκέπτες.  

Ο όρος εικονικό μουσείο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τους Tsichritzis and 
Gibbs το 1991 σε μια δημοσίευση τους. Εκεί περιγράφουν την ιδέα ενός εικονικού 
μουσείου, αλλά και τις τεχνολογίες που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί. Δυστυ-
χώς, δεν έχει επικρατήσει ένας μόνο ορισμός για την πολύπλοκη αυτή έννοια. Ενδει-
κτικά, ένας από αυτούς είναι ότι το εικονικό μουσείο είναι μια συλλογή με ψηφιακά 
αρχεία εικόνων, ήχου και κειμένου εμπλουτισμένα με πληροφορίες ιστορικού, επι-
στημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου, στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο-
ποιοσδήποτε μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής. (Schweibenz, 2004) 

Λόγοι ανάπτυξης εικονικών μουσείων 

Η δημιουργία των εικονικών μουσείων είναι σημαντική, τόσο για το κοινό όσο και 
για τους επιμελητές και τους υπεύθυνους των χώρων που εκθέτουν διάφορα αντικεί-
μενα. Καταρχήν, η έλλειψη χώρου είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που ο-
δηγούν στην ανάπτυξη εικονικών μουσείων και εικονικών περιηγήσεων. Η πλειονό-
τητα των μουσείων διαθέτει περιορισμένους χώρους και μικρές αίθουσες, με αποτέ-
λεσμα τα περισσότερα από αυτά να εκθέτουν ένα μικρό μέρος μόνο των εκθεμάτων 
τους. Έτσι, μπορούν πολύ εύκολα να παρουσιαστούν στο κοινό μέσω εικονικών πα-
ρουσιάσεων και περιηγήσεων είτε στο χώρο του μουσείου είτε διαδικτυακά στον ι-
στότοπό του. (Σκαμαντζάρη, 2015) 

Το εικονικό μουσείο προσφέρει στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο της περιήγησής του. 
Μια ανάλογη εφαρμογή περιλαμβάνει μια τρισδιάστατη προβολή του χώρου, αλλά 
και έναν χάρτη των ορόφων και αιθουσών του μουσείου, διευκολύνοντας έτσι την 
κίνηση και τον προσανατολισμό του χρήστη. Ο επισκέπτης έχει την ελευθερία να ε-
ξερευνήσει, να κινηθεί αυτόνομα στο χώρο και να δημιουργήσει τη δική του εικονική 
περιήγηση μέσα από επιλεγμένα μονοπάτια, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμή-
σεις του. Τα ψηφιακά μέσα, λοιπόν, επεκτείνουν τα όρια της ανθρώπινης σκέψης και 
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μνήμης, βοηθώντας τον μαθητή να διαμορφώσει και να διατηρήσει τη δική του πο-
ρεία προς τη μάθηση. (Sylaiou S. et al.,2009) Τα περισσότερα εικονικά μουσεία έ-
χουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένες αρχές και προδιαγραφές, ώστε να διευκολύνουν τη 
μάθηση μέσω εποικοδομητικών, διαδραστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών. 

Η τέχνη, λοιπόν, μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλα επίπεδα, πέρα από αυτό των 
αισθήσεων. Μία από τις κυριότερες δυνάμεις της είναι η ικανότητά της να ενσωμα-
τώνει αναμνήσεις, γνώσεις καθώς και την ανθρώπινη αυτοσυνειδησία, ως συστατικά 
στοιχεία της αντίληψης. Το μουσείο μπορεί να συμβάλλει στην προαναφερόμενη δη-
μιουργική διαδικασία, οδηγώντας τον επισκέπτη μέσα από την εμπειρία, η οποία προ-
έρχεται από τα αντικείμενα της τέχνης, στην προσωπική του ολοκλήρωση. Η έννοια 
της αισθητικής συμμετοχής με τη βοήθεια συγκεκριμένων μεθόδων οργάνωσης εκθέ-
σεων μπορεί να αναζωογονήσει την αισθητική εμπειρία και να συμβάλει στο να ανα-
κτήσει η τέχνη τον δημιουργικό της ρόλο, μέσα στον ανθρώπινο πολιτισμό. Τα μου-
σεία μπορούν να γίνουν περιβάλλοντα που διευρύνουν τη συνείδηση και αυξάνουν 
τις αντιληπτικές ικανότητες. Η αισθητική και η τεχνολογία, αν υιοθετηθούν συνειδη-
τά ως κατευθυντήριες αρχές, μπορούν να μεταμορφώσουν το μουσείο και να το μετα-
τρέψουν σε ένα χώρο που διευρύνει τους αισθητικούς ορίζοντες του ανθρώπου. (Μα-
στρογιάννη, Βλ. Φιοραβάντες, 2012:291-292) 

Προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με τα εικονικά μουσεία 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα σύγχρονα μέσα που χρησιμοποιούνται στην εκπαί-
δευση προσφέρουν νέες δυνατότητες, αλλά θέτουν και νέους περιορισμούς. Παρά τα 
πολλά πλεονεκτήματά του, το εικονικό μουσείο παρουσιάζει και ορισμένα μειονε-
κτήματα. (Σκαμαντζάρη, 2015) 

Ειδικότερα, η εικονική πραγματικότητα δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως την πολυ-
πλοκότητα και τη σύνθετη δομή των πραγματικών αντικειμένων. Η έννοια της εικο-
νικής πραγματικότητας βρίσκεται πιο κοντά στο δυνατό, και μάλιστα υπό προϋποθέ-
σεις, παρά στο πραγματικό. Το πρόβλημα, λοιπόν έγκειται, στο γεγονός ότι τα εξε-
λιγμένα γραφικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των εικονικών περι-
ηγήσεων μπορεί να κάνουν τα μουσεία και τα εκθέματά τους να μοιάζουν πιο ρεαλι-
στικά από ότι είναι. Οι εικονικές περιηγήσεις που παρουσιάζουν αντικείμενα, μνη-
μεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως ήταν στο παρελθόν, βασίζονται ορισμένες 
φορές σε ελλιπείς πληροφορίες, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση ότι παρουσιάζουν 
το παρελθόν με πιστότητα. (Σκαμαντζάρη, 2015) 

Ακόμη, οι χρήστες των εικονικών μουσείων, όπως άλλωστε υπονοεί και ο όρος 
«χρήστης», θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να 
περιηγηθούν με επιτυχία και να καταφέρουν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές 
με τα εκθέματα. Αυτόματα, ένα μέρος των επισκεπτών εξαιρείται από τη διαδικασία 
της εικονικής περιήγησης, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να χρησι-
μοποιήσουν το διαδίκτυο, να εγκαταστήσουν εφαρμογές και να χρησιμοποιήσουν τέ-
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τοιου είδους τεχνολογικά μέσα. Το πρόβλημα θα μπορούσε βέβαια να ξεπεραστεί με 
ορισμένες εύκολες, κατανοητές και απλές οδηγίες προς το χρήστη, αλλά και με μια 
εύχρηστη εφαρμογή εικονικής περιήγησης. (Σκαμαντζάρη, 2015) 

Η δημιουργία μιας εικονικής περιήγησης υψηλής ποιότητας απαιτεί τη συνεργασία 
αρχαιολόγων, μουσειολόγων, παιδαγωγών, ψυχολόγων, ειδικών της διδακτικής και 
προγραμματιστών. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η επικοινωνία μεταξύ τους μπορεί να εί-
ναι δύσκολη, καθώς απαιτείται ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό υπόβαθρο, ενώ κάθε 
επιστημονικός κλάδος αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο ένα τέτοιο εγχείρημα. 
(Σκαμαντζάρη, 2015) Τέλος, το μουσείο πρέπει να έχει αποφασίσει και να γνωρίζει 
καλά τους λόγους για τους οποίους θα δημιουργήσει μια εικονική περιήγηση, αλλά 
και το ρόλο που θα παίξει στη λειτουργία του μία ανάλογη εφαρμογή. Οι πληροφορί-
ες που θα παρουσιάζονται πρέπει να είναι καλά οργανωμένες, στοχευμένες για κάθε 
είδους χρήστη και να προβάλλονται ξεκάθαρα οι στόχοι, το περιεχόμενο, οι λεπτομέ-
ρειες και η δομή του μουσείου. (Sylaiou et al., 2009) Κατά συνέπεια, σε κάθε φάση 
της δημιουργίας μιας εικονικής περιήγησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται έλεγ-
χοι, αξιολόγηση του λογισμικού και έρευνες από χρήστες κάθε είδους, ώστε να δια-
κρίνονται τα διάφορα στάδια της εφαρμογής, τα πιθανά προβλήματα, οι βελτιώσεις 
που πρέπει να γίνουν και τα προτερήματά της. 

Το πρόγραμμα Opensimulator 

Το Opensimulator έχει κατασκευαστεί από ανοιχτή κοινότητα προγραμματιστών και 
είναι μία ελεύθερη πλατφόρμα για τη δημιουργία και διαχείριση τρισδιάστατων εικο-
νικών κόσμων. Ξεκίνησε πριν από 9 περίπου χρόνια (Ιανουάριο 2007) από τον 
Darren Guard. Το πρόγραμμα εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και ο αριθμός των προ-
γραμματιστών που ασχολούνται με αυτό αυξάνεται. Σημαντικά αυξάνεται και η κοι-
νότητα των χρηστών, γιατί δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να εγκαταστήσει 
στον υπολογιστή του έναν εικονικό κόσμο, χωρίς κόστος και χωρίς τους περιορι-
σμούς (μέγεθος, αριθμός αντικειμένων) που θέτει το Second  Life. (Φωκίδης, 2015) 

Το Second Life είναι ένα project που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2002 από τον Philip 
Rosedale ιδρυτή της εταιρίας Linden Lab. (Φωκίδης, 2015) Είναι δωρεάν πρόγραμμα 
για τον υπολογιστή (γύρω στα 30 MB) όπου οι χρήστες του μπορούν να αλληλεπι-
δράσουν μέσω του εικονικού τους ειδώλου (avatar) είτε με τον εικονικό κόσμο είτε 
με άλλους χρήστες. Ο εικονικός αυτός κόσμος βασίζεται πάνω σε μια μεγάλη σειρά 
από εξυπηρετητές (servers) που ονομάζεται GRID. Ο κόσμος χωρίζεται σε 256Χ256μ 
περιοχές που ονομάζονται  Regions. Κάθε Region εξυπηρετείται από έναν server. Το 
λογισμικό του εικονικού κόσμου αποτελείται από τον viewer (γνωστό και σαν client) 
που εκτελείται στον υπολογιστή του χρήστη, και πολλούς χιλιάδες εξυπηρετητές που 
λειτουργούν στα εργαστήρια Linden. Κάθε λίγες εβδομάδες αναπτύσσεται μια νέα 
έκδοση τόσο του client όσο και του server, με σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα 
και την ασφάλεια. (Καινουργιάκη, 2008) Το Second Life έχει τη δική του οικονομία 
και νόμισμα το δολάριο Linden (L$). Με μία μηνιαία συνδρομή των 10 δολαρίων 

2287

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



θεωρείται ένα avatar μόνιμος κάτοικος μιας εικονικής χώρας και λαμβάνει ένα μη-
νιαίο χαρτζιλίκι 40 linden.  

 

Εικόνα 1. Εικονικός κόσμος του Opensimulator. 

Μεθοδολογία 

Η δράση υλοποιήθηκε στο χώρο ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου (3ο δημοτικό 
σχολείο Μεσολογγίου) και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμ-
ματος κατά την ώρα του μαθήματος της πληροφορικής και είχε διάρκεια ένα μήνα. 
(τέσσερις (4) ημέρες από μία (1) φορά τη βδομάδα). Οι ομάδες που απευθύνεται η 
δράση είναι κυρίως τα παιδιά ηλικίας 10-11 ετών αφού έχουν βιωματική συμμετοχή, 
αλλά μπορεί να απευθυνθεί και σε ενήλικες. Τίτλος του διδακτικού σεναρίου είναι 
«Μοντέρνα γλυπτική των Larionof, Tatlin, Pevsner και Gabo», ενώ οι εμπλεκόμενες 
γνωστικές περιοχές είναι η αισθητική αγωγή και οι ΤΠΕ.  

Για την υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου εκπονήθηκε συνολικά 1 ερωτηματολό-
γιο το οποίο μοιράστηκε σε 26 μαθητές δημοτικού σχολείου. Ως βασικοί άξονες των 
ερωτηματολογίων τέθηκαν: oι γνώσεις που είχαν οι μαθητές για θέματα που αφορούν 
τη χρήση νέων τεχνολογιών, η σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες, η σύνδεση των 
νέων τεχνολογιών με την εκπαίδευση, οι γνώσεις τους για τα εικονικά μουσεία. Η 
χορήγηση πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο μήνα του έτους 2016. Ο μέσος χρόνος 
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν περίπου δέκα λεπτά. Η συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων από τους μαθητές πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ωρολογίου 
προγράμματος του σχολείου. Όσον αφορά το εργαλείο επεξεργασίας και ανάλυσης 
των δεδομένων της έρευνας και το εργαλείο παρουσίασης των ευρημάτων, χρησιμο-
ποιήθηκε το λογισμικό του SPSS για την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων από τα ε-
ρωτηματολόγια και στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το EXCELL για τη δημιουργία 
διαγραμμάτων σε «πίτες», σε όποια ερώτηση μπορούσε να υλοποιηθεί, για να φανεί 
και σε μορφή διαγράμματος το αποτέλεσμα της κάθε ερώτησης. 

Από την άλλη, το πείραμα με το λογισμικό του Opensimulator εφαρμόστηκε σε τμή-
μα Ε’ τάξης δημοσίου δημοτικού σχολείου. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε τον Ο-
κτώβρη μήνα του έτους 2016. Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της εικονικής περιήγη-
σης είχε καθοριστεί στα 20 λεπτά και συμμετείχαν 6 μαθητές, 4 αγόρια και 4 κορί-
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τσια και από τα δύο τμήματα της Ε’ τάξης. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 
CamStudio της RenderSoft για τη καταγραφή του εικονικού μουσείου σε βίντεο. Α-
ναγνωρίζοντας ωστόσο, τις δυσκολίες που εμφανίζει ένα τέτοιο εγχείρημα, επιχειρή-
θηκε σχετική προέρευνα. Πραγματοποιήθηκε αρχικά μία βιβλιογραφική έρευνα σχε-
τική με το θέμα της μελέτης. Συγκεντρώθηκαν ορισμένα βιβλία που αφορούσαν τις 
νέες τεχνολογίες και έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για έρευνες και δράσεις που α-
φορούσαν τη κατασκευή εικονικών κόσμων με τρισδιάστατα προγράμματα.   

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται σε ένα αρκετά ευρύτερο και φιλόδοξο ερευνητικό 
σχέδιο το οποίο στοχεύει στη διερεύνηση του θέματος της χρήσης των νέων τεχνολο-
γιών από μαθητές δημοτικού σχολείου τόσο στη καθημερινότητά τους όσο και στην 
αξιοποίησή της στο χώρο του σχολείου. Σκοπός της έρευνας, είναι οι μαθητές να πε-
τύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Ως στό-
χοι της έρευνας τέθηκαν: 

❖ Να διερευνηθούν οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το 
θέμα της ένταξης των νέων τεχνολογιών στα μαθήματα του δημοτικού σχολείου.  
❖ Να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται η τεχνολογία σε δραστηριό-
τητες για μουσεία και χώρους πολιτισμού. 
❖ Να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της 
Αισθητικής Αγωγής. 

Δείγμα της έρευνας 
Η πρώτη ενέργεια κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, επικεντρώνεται στον καθο-
ρισμό του πληθυσμιακού πεδίου της έρευνας. Έτσι, ως πληθυσμός αναφοράς ορίστη-
καν οι μαθητές της Ε’ τάξης δημοτικού σχολείου της πόλης του Μεσολογγίου. Το 
δείγμα ήταν οι μαθητές των δύο τμημάτων της Ε’ τάξης και ήταν στο σύνολο 26. Από 
αυτούς συμμετείχαν όλοι στη χορήγηση των ερωτηματολογίων ενώ στο πείραμα της 
εικονικής περιήγησης συμμετείχαν συνολικά 8 μαθητές, 4 αγόρια και 4 κορίτσια και 
από τα δύο τμήματα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από τα ερωτημα-
τολόγια των μαθητών το μεγαλύτερο ποσοστό που απάντησαν ήταν αγόρια (54%) και 
το 46% ήταν κορίτσια. 

Αποτελέσματα 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές απαντήσεις των ερωτηματολογίων  των μα-
θητών. Στην ερώτηση του εάν είναι κάτοχοι οι ίδιοι οι μαθητές Η/Υ, tablet ή άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών παρατηρείται ότι το 96% απάντησε θετικά ενώ μόλις το 4% 
απάντησε αρνητικά. Στη συνέχεια, στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν Η/Υ για τη μελέ-
τη των σχολικών μαθημάτων ή για προσωπική διασκέδαση το 58% των μαθητών α-
πάντησε ότι χρησιμοποιεί υπολογιστή για διασκέδαση και το 42% για τη μελέτη των 
μαθημάτων του σχολείου. Στην ερώτηση αν οι  μαθητές είναι κάτοχοι λογαριασμών 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 77% απάντησε θετικά ενώ το 23% αρνητικά. Α-
κολούθως, στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο τόσο οι 
ίδιοι όσο και οι δάσκαλοι το 58% απάντησε θετικά ενώ το 42% αρνητικά.  
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Συμπεράσματα 

Σε ό, τι αφορά τις νέες τεχνολογίες και τη μάθηση σε μουσεία και χώρους πολιτισμι-
κής αναφοράς, υπάρχουν μία σειρά από μελέτες που επιχειρούν να καταγράψουν τις 
προσπάθειες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών για να υποστηρίξουν τη μάθη-
ση. Μελέτες έχουν επίσης γίνει για θέματα μάθησης μέσω εκπαιδευτικών ιστοχώρων 
μουσείων (ενδεικτικά Schaller et al 2002) και αξιοποίησης της εικονικής πραγματικό-
τητας σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς (για παράδειγμα, Economou & 
Pujol Tost 2008). Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω μελετών είναι πως εστιάζουν 
μεν στην περιγραφή της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται και στα χαρακτηριστικά 
της μαθησιακής εμπειρίας αλλά δεν αποβλέπουν στο να αναλύσουν το πώς χρησιμο-
ποιείται η τεχνολογία, σε τι είδους δραστηριότητες εντάσσεται, και ποιος είναι ο ρό-
λος της στην υποστήριξη της μάθησης. Στη παρούσα δράση, οι μαθητές κατάφεραν 
να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στη σχολική διαδικασία και να σχεδιάσουν και 
οι ίδιοι σχήματα μέσα στον εικονικό κόσμο.  

Από τα δεδομένα των ερευνητικών εργαλείων που αναλύθηκαν, παρατηρήθηκαν εν-
διαφέροντα αποτελέσματα όσον αφορά το ενδιαφέρον των παιδιών σχετικά με τις νέ-
ες τεχνολογίες. Το βασικό ερώτημα ήταν αν με τη χρήση τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία παρατηρούνται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Συνολικά, η στατι-
στική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και η τελική αξιολόγηση 
μέσω του πειράματος έδειξε ότι η χρήση του λογισμικού δημιουργίας του εικονικού 
μουσείου παράγει καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα και η όλη διαδικασία είναι πιο 
διασκεδαστική για τους μαθητές, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και 
τη φαντασία τους. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στη δυνατότητα των τρισδιάστα-
των χώρων που εξασφαλίζουν την αίσθηση της παρουσίας του χρήστη εκεί 
(Mikropoulos, 1995) και επιτρέπουν στους μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες 
που ευνοούν τον ενεργό πειραματισμό, την επίλυση προβληματικών καταστάσεων, τη 
λήψη αποφάσεων, την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, ενθαρρύ-
νουν τους μαθητές να εκφραστούν με το δικό τους τρόπο συνεργατικά και να οικοδο-
μήσουν μόνοι τους τη γνώση μέσα από συσχετισμούς και συνδέσεις. (Γιακουμάτου, 
2008) 

Η κύρια δύναµη της δικτυακής τεχνολογίας βρίσκεται στα βασικά χαρακτηριστικά 
της, τη συνδετικότητα και τη πολύπλευρη µετάδοση και πρόσληψη δυναµικής πλη-
ροφορίας. (Αρβανίτης, 2002) Το εικονικό µουσείο δεν αντιλαµβάνεται τις νέες τε-
χνολογίες µόνο ως µέσο παρουσίασης ενός στατικού µουσειακού προϊόντος στο κοι-
νό, αλλά επιπλέον ως παράγοντα αλλαγής της ίδιας της έννοιας του µουσείου: από 
ευκαιριακό και στατικό µέσο αυθεντίας, σε καθηµερινό µέσο δυναµικών, άµεσων και 
προσωπικών καθηµερινών ερµηνειών.  Έτσι, πραγματοποιήθηκε μέσω της έρευνας η 
ένωση του εικονικού κόσμου με τον κόσμο του πολιτισμού και της τέχνης. Ειδικότε-
ρα, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής σπουδαίων καλλιτεχνών παρουσιάστηκαν ψη-
φιακά διατηρώντας αναλλοίωτο το πολιτισμικό τους στοιχείο. 

2290

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Επιπρόσθετα, διευρύνθηκαν οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 
το θέμα της ένταξης των νέων τεχνολογιών στα μαθήματα του δημοτικού σχολείου 
και δόθηκαν ιδέες για μελλοντική χρήση παρόμοιων δραστηριοτήτων στη τάξη. Στην 
αρχή, διαπιστώθηκε φόβος σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης συστημάτων εικονικής 
πραγματικότητας. Το γεγονός είναι γενικότερο και αφορά σε όλες τις τεχνολογίες της 
πληροφορικής. Ωστόσο, στη συνέχεια φάνηκε ότι ο φόβος αυτός εξαλείφθηκε μετά 
από την πρώτη επαφή των εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα. Όπως αναφέρει και η 
Καινουργιάκη, Σ. (2008),  οι επισκέπτες των εικονικών μουσείων πρέπει να είναι σε 
θέση να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα εκθέματα του μουσείου. Αυτό α-
παιτεί δεξιότητες και γνώσεις πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό σημαί-
νει ότι οι υπολογιστικά αναλφάβητοι αποκλείονται αμέσως από την διαδικασία. Έτσι, 
απαιτείται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών στη σχολική διαδικασία. 

Τέλος, έγινε συζήτηση και αξιολόγηση της δράσης μέσω διαλόγου τόσο με τους μα-
θητές όσο και με το δάσκαλο της τάξης. Συζητήθηκε ο ρόλος των νέων τεχνολογιών, 
η επιμόρφωση που έχουν σχετικά με αυτές τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές 
και αναφέρθηκαν τα θετικά στοιχεία που αποκόμισαν οι μαθητές μέσω της παρούσας 
δράσης.  Σύμφωνα με τους Λιβαθινό,  Α., Μωραΐτη, Δ. (1998) με την καλλιέργεια 
τού διαλόγου στο μάθημα, o μαθητής μαθαίνει ο ίδιος να προβληματίζεται και να 
σκέπτεται με τον δικό του τρόπο, μαθαίνει να στέκεται σοβαρά απέναντι στο αντικεί-
μενο, να σέβεται τις γνώμες των συνομιλητών του και να τις αντιμετωπίζει κριτικά 
και διερευνητικά, να αντικρούει υπεύθυνα και με λογικά επιχειρήματα εκείνες με τις 
οποίες διαφωνεί, αποκτά την ικανότητα να δίνει απαντήσεις και να υποβάλλει ερωτή-
σεις, συνηθίζει να ακούει προσεκτικά τον συνομιλητή του, διαπαιδαγωγείται στο να 
ισορροπεί και να αυτοελέγχει αυθόρμητες εξωτερικεύσεις του, μαθαίνει να σκέπτεται 
ήρεμα και να μην χάνει τον στόχο μέσα στην πορεία τού διαλόγου.  

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η εργασία που εκπονήθηκε στοχεύει ότι στο μέλλον οι εκπαιδευτικοί: 

• Θα έχουν συνεχή ενημέρωση για τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα που επιφέ-
ρει η είσοδος της νέας τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης μέσω σεμιναρίων και 
συνεδρίων που θα συμμετέχουν οι ίδιοι. 
• Θα είναι σε θέση να συνδυάζουν μαθησιακές περιοχές με τα μαθήματα των 
ΤΠΕ π.χ. Μαθηματικά και ΤΠΕ, γλώσσα και ΤΠΕ κ.ά. 
• Θα αξιοποιούν τη τεχνολογία σε δραστηριότητες για μουσεία και χώρους πο-
λιτισμού στα πλαίσια των σχολικών μαθημάτων καθώς και σε επισκέψεις σε μουσεία 
που θα διοργανώνονται από το σχολείο. 
• Θα διερευνηθούν οι γνώσεις τους σχετικά με το ζήτημα της αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών στη σχολική διαδικασία μέσω συναφών με νέες τεχνολογίες pro-
ject που θα υλοποιούνται στη σχολική τάξη. 
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• Θα φέρουν τους μαθητές κοντά με το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης στα 
πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

Τέλος, συμπληρωματικά στη παρούσα δράση προτείνονται τα εξής:  

❖ Θα μπορούσε να απευθύνεται και σε άλλες ηλικιακές ομάδες πέραν της Ε’ 
δημοτικού π.χ. σε τάξεις γυμνασίου ή ακόμη και σε μαθητές του νηπιαγωγείου με μια 
πιο απλή μορφή. 
❖ Τα έργα και οι καλλιτέχνες που παρουσιάζονται σε ένα τέτοιου τύπου εικονι-
κό μουσείο είναι δυνατόν να είναι από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Άρα, θα 
μπορούσε η δράση να περιέχει και επιπλέον καλλιτέχνες και έργα και όχι αποκλειστι-
κά έργα του ρώσικου κινήματος. 
❖ Ο χρόνος  για την εικονική περιήγηση θα μπορούσε να ήταν περισσότερος 
αλλά οι συνθήκες στο χώρο του συγκεκριμένου σχολείου δε το επέτρεψαν. Ο ιδανι-
κός χρόνος που προτείνεται για μια μελλοντική έρευνα είναι τα 30 λεπτά και αν είναι 
δυνατόν και περισσότερες μέρες εργαστηριακής παρακολούθησης. 
❖ Προτείνεται ακόμη, η συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γο-
νιών σε μια μελλοντική παρόμοια έρευνα μέσω της χορήγησης ερωτηματολογίων ή 
συνεντεύξεων. Με αυτό τον τρόπο ο ερευνητής θα είναι σε θέση να συλλέξει  αποτε-
λέσματα που θα σχετίζονται με το πως βιώνουν οι ίδιοι τη χρήση και την ένταξη των 
νέων τεχνολογιών στη καθημερινότητα των παιδιών αλλά και των μαθητών τους. Λό-
γω έλλειψης χρόνου δε δόθηκε στη συγκεκριμένη δράση η παρούσα επιλογή.  
❖ Το εικονικό μουσείο θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με άλλο παρόμοιο πρό-
γραμμα εικονικής πραγματικότητας για να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε δύο ή σε πε-
ρισσότερα προγράμματα και να προταθεί στα σχολεία αυτό που θα λειτουργεί καλύ-
τερα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Τέτοια προγράμματα 
είναι το Artsteps, το Power Point, το Alicia, το Unity κ.ά. 
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Παράρτημα 
Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 
Στοιχεία συμμετεχόντων: 
 
1. Φύλο: 
 
Αγόρι.          Κορίτσι.    
 
Κυρίως ερωτήματα: 
 
1. Γνωρίζετε να χειρίζεστε Η/Υ; 
 
Ναι.      Όχι.    
 
2. Είστε κάτοχοι Η/Υ, tablet ή κινητού τηλεφώνου; 
 
Ναι.    Όχι.    
 
3. Χρησιμοποιείτε Η/Υ στη μελέτη των σχολικών μαθημάτων ή για διασκέδαση; 
 
Μελέτη μαθημάτων.    Διασκέδαση.    
 
4. Είστε κάτοχοι λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 
Αν ναι σε ποια; 
 
Ναι.    Όχι.    
 
Facebook       Instagram        Twitter     Youtube       Άλλο   
 
5. Χρησιμοποιείτε τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο; (π.χ. χρήση διαδραστικού 
πίνακα, εργασίες στον Η/Υ) 
 
Ναι.    Όχι.    
 
6. Δώστε ένα δικό σας ορισμό για την έννοια του εικονικού μουσείου. 
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Παράρτημα 2: Φωτογραφίες από την υλοποίηση της δράσης 
  
 

 
 

Εικόνα 1. Υλοποίηση εικονικής περιήγησης σε Η/Υ. 
 

 
 

Εικόνα 2. Χρήση Η/Υ από τους μαθητές. 
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Σχολικός Εκφοβισμός: προσδιορισμός και περιγραφή του φαινομένου 

Καμιναρίδη Βασιλική1, Τσαλίκη Ευανθία2 

1Φιλόλογος, Μ.Α. Ειδική Παιδαγωγός, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
vkaminaridi@gmail.com 

2Επιστημονικός συνεργάτης, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδικής (Ενιαίας) Εκπαίδευσης, 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, inka140@hotmail.com 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση του φαι-
νομένου του σχολικού εκφοβισμού. Αρχικά, παρουσιάζονται διεθνή κι εγχώρια ερευ-
νητικά δεδομένα για τη συχνότητα του φαινομένου. Στη συνέχεια, γίνεται διάκριση 
μεταξύ των όρων «βία» και «σχολικός εκφοβισμός» με το δεύτερο όρο να αποτελεί 
μια υποκατηγορία της ευρύτερης έννοιας της βίας. Τέλος, παρουσιάζονται οι σημα-
ντικότεροι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί γύρω από το φαινόμενο καθώς και οι κυ-
ριότερες μορφές του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, συχνότητα, βία, μορφές 

Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για το 
φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο (Αρ-
τινοπούλου, 2001· Greene, 2006). Η έκρηξη ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε τις 
τελευταίες δεκαετίες για το φαινόμενο θα μπορούσε να αποδοθεί αφενός στα εμπειρι-
κά ευρήματα που καταδεικνύουν πως απαντάται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης και αφετέρου στις σημαντικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει η εμπειρία του 
εκφοβισμού για το θύμα, το θύτη, αλλά και το σύνολο της σχολικής τάξης και µονά-
δας. 

Αναφορικά με τη συχνότητα του φαινομένου, διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα έχουν 
δείξει ότι τα μισά περίπου παιδιά σε κάποιο στάδιο της σχολικής τους ζωής πέφτουν 
θύματα τάσεων συμπεριφοράς τέτοιου είδους, όπως καψώνια, παρενοχλήσεις, απει-
λές, επιθετικές ενέργειες, βίαιοι εκφοβισμοί, πειράγματα, ψευτοπαλικαρισμοί  (Smith 
& Sharp, 1994). Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Olweus μεταξύ των ετών 1983 και 
1984 σε δημοτικά και γυμνάσια της Νορβηγίας, προέκυψε ότι ένας (1) στους επτά (7) 
μαθητές συμμετείχε σε φαινόμενα εκφοβισμού και θυματοποίησης, με το 9% των μα-
θητών να εμφανίζονται ως θύτες, ενώ το 1,6% και ως θύματα και ως θύτες (Olweus, 
1993). 

Στην Ελλάδα σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Γαλανάκη και Αμανάκη (2009) με 
δείγμα μαθητές προεφηβικής και πρώτης εφηβικής ηλικίας, διαπιστώθηκε ότι περίπου 
ένα στα δύο παιδιά έχει εκφοβίσει ή έχει υποστεί εκφοβισμό, ενώ το ποσοστό της συ-
στηματικής θυματοποίησης ανέρχεται στο 12, 7%.  
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Βία και σχολικός εκφοβισμός 

Συνυφασμένες με την ανθρώπινη φύση, η βία και η επιθετικότητα απασχολούσαν α-
νέκαθεν την έρευνα, σε διεπιστημονικό επίπεδο. Αντίθετα, ο σχολικός εκφοβισμός 
(bullying) καταγράφηκε στην επιστημονική ορολογία αρκετά πρόσφατα, αφού οι 
πρώτες προσπάθειες για μια συστηματική μελέτη του φαινομένου ξεκίνησαν από το 
Νορβηγό καθηγητή Dan Olweus τη δεκαετία του 1970. Την τελευταία εικοσαετία –
και ιδίως μετά τη συζήτηση διεθνώς σχετικά με το bullying- ο σχολικός εκφοβισμός 
άρχισε να απασχολεί έντονα και την ελληνική επιστημονική κοινότητα (Ψάλτη & 
Κωνσταντίνου, 2007). 

Παρόλα αυτά, είναι γεγονός πως μέχρι και σήμερα επικρατεί σύγχυση στη χρήση των 
όρων «βία» και «εκφοβισμός», όταν αυτοί αναφέρονται στη σχολική κοινότητα. Ω-
στόσο, θα πρέπει στο σημείο αυτό να διασαφηνιστεί ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν 
αποτελεί έννοια ταυτόσημη της βίας ή της επιθετικότητας, καθώς δεν αποτελεί εκφο-
βιστική συμπεριφορά οποιαδήποτε εκδήλωση επιθετικότητας στα πλαίσια του σχο-
λείου. Μάλλον θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια υποκατηγορία της ευρύτερης έννοιας 
της βίας. 

Εννοιολογικός προσδιορισμός του σχολικού εκφοβισμού 

Όπως προαναφέρθηκε, ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη του 
φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού είναι ο Dan Olweus. Σύμφωνα λοιπόν, με τον 
Olweus (2009: 29), «ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται 
όταν υποβάλλεται κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες, από 
έναν ή περισσότερους άλλους μαθητές». Ο Olweus (2009) διακρίνει επίσης, τη διαφο-
ρά του bullying με το «πείραγμα» (teasing) στα πλαίσια του παιχνιδιού. Το «πείραγ-
μα» αυτό συμβαίνει συνήθως μεταξύ φίλων και δεν περιλαμβάνει την πρόκληση σω-
ματικού πόνου των άλλων. Αντίθετα, ο σχολικός εκφοβισμός εμπλέκει άτομα που δεν 
είναι φίλοι. Το «πείραγμα» μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εκφοβισμό, αν το παιδί 
αισθανθεί ότι οι πράξεις των άλλων δε γίνονται μέσα στα όρια του παιχνιδιού και το 
σημαντικότερο, εάν συμβαίνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ένας ακόμη ορισμός του σχολικού εκφοβισμού που χαίρει ευρείας αποδοχής, είναι 
αυτός των Tattum και Tattum (1992), σύμφωνα με τον οποίο ο σχολικός εκφοβισμός 
αποτελεί μια σκόπιμη και συνειδητή επιθυμία να βλάψει κάποιος τον συνάνθρωπό 
του και να τον υποβάλλει σε μια κατάσταση πίεσης. 

Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ο ορισμός των Smith και Sharp (1994), κατά τον οποίο 
ο εκφοβισμός είναι «συστηματική κατάχρηση δύναμης». Επίσης, σημαντικός είναι και 
ο ορισμός του Farrington (1993), ο οποίος αναφέρει ότι «εκφοβισμός είναι η επανει-
λημμένη καταπίεση ενός λιγότερου δυνατού ατόμου, σωματικά ή ψυχικά, από ένα πιο 
δυνατό». 
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Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός για το σχολικό εκφοβι-
σμό στον οποίο να συμφωνούν όλοι οι ερευνητές, αφού ο κάθε ένας από αυτούς επι-
κεντρώνεται σε διαφορετικές πτυχές του φαινομένου. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι υ-
πάρχουν κάποια κριτήρια, τα οποία εμπερικλείονται στους ορισμούς αυτούς και στοι-
χειοθετούν το σχολικό εκφοβισμό διαφοροποιώντας τον από άλλες μορφές εκδήλω-
σης βίας που εκδηλώνονται στο πλαίσιο του σχολείου. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

➢η πρόθεση του θύτη (Lee, 2006) 

➢η πρόκληση πόνου στο θύμα (Corvo & DeLara, 2010) 

➢η επαναληψιμότητα και η διάρκεια της εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Guerra, 
Williams & Sadek, 2011) 

➢η ανισορροπία δύναμης (Rigby, 2001) 

➢η απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά του θύτη (Lee, 2006). 

Μορφές σχολικού εκφοβισμού 

Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Η κατηγοριοποίησή του 
γίνεται ανάλογα με τους τρόπους που εκδηλώνεται και ανάλογα με τα μέσα που χρη-
σιμοποιεί ο δράστης. Έτσι, διακρίνουμε τις εξής μορφές: 

• Λεκτικός εκφοβισμός (verbal bullying): 

Αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή σχολικού εκφοβισμού. Τα παρατσούκλια, οι ύβρεις, 
οι διαπληκτισμοί, καθώς επίσης και ο σαρκασμός, η περιφρόνηση, η ειρωνεία, τα υ-
πονοούμενα και οι ψευδείς διαδόσεις αποτελούν μερικές από τις πιο γνωστές μορφές 
αυτού του είδους εκφοβισμού (Κιτσάκη, 2010). 

• Άμεσος ή σωματικός εκφοβισμός (physical bullying): 

Αποτελεί μία εξίσου συχνή μορφή σχολικού εκφοβισμού, η οποία περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως χτυπήματα, κλωτσιές, σπρωξιές, χαστούκια, μπουνιές, 
τράβηγμα μαλλιών, άρπαγμα ή και φθορά της ατομικής ιδιοκτησίας (Rigby, 2008). 

• Κοινωνικός, σχεσιακός ή έμμεσος εκφοβισμός (indirect, social, relational 
bullying): 

Σε αυτό το είδος εκφοβισμού περιλαμβάνονται συμπεριφορές, όπως η μη αποδοχή 
και ο αποκλεισμός του θύματος από κοινωνικές ομάδες ή δραστηριότητες και η διά-
δοση φημών. Στον έμμεσο εκφοβισμό, στόχος των θυτών είναι να κλονίσουν την αυ-
τοεκτίμηση του θύματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιούν τακτι-
κές, όπως είναι η απομόνωση, οι χειρονομίες, τα νεύματα, και γενικά εχθρική μη λε-
κτική επικοινωνία (Hong & Espelage, 2012).  
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• Ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή κυβερνοεκφοβισμός (cyber bullying): 

Η μορφή αυτή του σχολικού εκφοβισμού εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια με την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (κινητά τη-
λέφωνα, chat rooms και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) με σκοπό το δημόσιο δια-
συρμό του θύματος (Paul, Smith & Blumberg, 2012). 

• Σεξουαλικός εκφοβισμός (sexual bullying): 

Σε αυτό το είδος σχολικού εκφοβισμού περιλαμβάνονται ανήθικες χειρονομίες, διά-
δοση φημών σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές εμπειρίες του θύμα-
τος, απειλές, σωματική επαφή χωρίς τη συναίνεση του θύματος (Linden, 2009). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού εμφα-
νίζονται άλλοτε μεμονωμένα, άλλοτε σε συνδυασμό και ποικίλλουν σε ένταση 
(Sullivan, Cleary & Sullivan, 2004). Τέλος, οι συμπεριφορές αυτές εκδηλώνονται είτε 
από ένα άτομο είτε από ομάδα ατόμων. 

Σύνοψη-συμπεράσματα 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει διεθνώς ανησυχητικές 
διαστάσεις τα τελευταία χρόνια µε εμφανή τα αποτελέσματα τόσο στα θύματα όσο 
και στους θύτες. Δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός είναι το πρόσωπο που βρίσκεται σε 
συνεχή επαφή με τους μαθητές και η συμπεριφορά του ή οι διαχειριστικές του ικανό-
τητες είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση ή την αποτροπή της εκδήλωσης της 
επιθετικής συμπεριφοράς, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και συστηματική κατάρτι-
σή του πάνω σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, πρόληψης και αντιμετώπισης της εκφο-
βιστικής συμπεριφοράς. Κομβικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του φαινομένου είναι και η δικτύωση και ο συντονισμός όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων καθώς και ο σχεδιασμός μίας εθνικής πολιτικής για το θέμα. Γιατί, όπως λέει 
και η Γαλλίδα εθνολόγος Françoise Héritier, «το κακό αρχίζει με την αδιαφορία και 
την παραίτηση». 
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Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός συνιστά μία από τις πιο κοινές μορφές επιθετικότητας και 
θυματοποιήσης που βιώνουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ αποτελεί και ένα φαι-
νόμενο με διεθνικό χαρακτήρα  που έχει προκαλέσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της 
ερευνητικής κοινότητας. Με την παρούσα εργασία επιχειρούμε να σκιαγραφήσουμε  
το (υποθετικό) κλινικό προφίλ ενός παιδιού (αγόρι, ηλικίας 11 ετών) που έχει πέσει 
θύμα σχολικού εκφοβισμού και να παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα συμβολαίου τι-
μής-συναντίληψης μεταξύ αυτού και των γονιών του. Το συμβόλαιο τιμής-
συναντίληψης συνιστά μία αποτελεσματική στρατηγική για τη διαχείριση της προ-
βληματικής συμπεριφοράς που ενδέχεται να εκδηλώσει το παιδί-θύμα σχολικού εκ-
φοβισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θύμα, γονείς, συμβόλαιο τιμής-συναντίληψης 

Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός συνίσταται στην απρόκλητη, εσκεμμένη και επαναλαμβανό-
μενη εκδήλωση επιθετικότητας εναντίον αδύναμων και ανυπεράσπιστων ατόμων, υ-
πονοώντας ότι ενυπάρχει ένα είδος ανισορροπίας στην κατανομή εξουσίας και δύνα-
μης ανάμεσα στον δράστη και στο θύμα της επίθεσης (Idsoe, Dyregrov & Idsoe, 
2012). Οι Mackay, Carey & Stevens (2011) ορίζουν, μάλιστα, τον εκφοβισμό ως μία 
αλληλεπιδραστική σχέση ανάμεσα στον θύτη και στο θύμα, στα πλαίσια της οποίας η 
κάθε πλευρά βασίζεται στην άλλη, για να συνεχίσει την εκδήλωση της οικείας συ-
μπεριφοράς. 

Σε ό,τι αφορά στη συχνότητα εκδήλωσης του οικείου φαινομένου οι έρευνες έχουν 
δείξει ότι η εμπλοκή σε ενέργειες εκφοβιστικού χαρακτήρα αυξάνεται στις μεγαλύτε-
ρες τάξεις του δημοτικού σχολείου, κορυφώνεται στα πρώτα χρόνια φοίτησης στη 
γυμνασιακή βαθμίδα και σταδιακά μειώνεται όσο βαίνουμε προς το τέλος της σχολι-
κής ζωής. Από πρόσφατη έρευνα μεγάλης κλίμακας, σε δείγμα 15000 μαθητών όλων 
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των βαθμίδων εκπαίδευσης, προέκυψε ότι το 41% είχε συχνή εμπλοκή σε περιστατι-
κά σχολικού εκφοβισμού, με το 23% σε ρόλο θύματος, το 8% σε ρόλο θύτη και το 
9% σε ρόλο θύτη/θύματος (O’Brennan, Bradshaw & Sawyer, 2009). Εντούτοις, η συ-
χνότητα του φαινομένου παρουσιάζει διακυμάνσεις από έρευνα σε έρευνα ανάλογα 
με το δείγμα, τη μεθοδολογία και τον εννοιολογικό προσδιορισμό που υιοθετείται. 
Έτσι, το ποσοστό των θυμάτων κυμαίνεται από 10% για περιπτώσεις μακροχρόνιας 
θυματοποιήσης έως και 75% για περιπτώσεις παιδιών που πέφτουν θύματα εκφοβι-
σμού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Μάλιστα, η έρευνα παρέχει εμπειρική στήριξη 
στην επέκταση του φαινομένου της θυματοποίησης από ομάδες συνομηλίκων (Mac-
kay et al., 2011). 

Το κλινικό προφίλ ενός παιδιού με εκφοβιστική συμπεριφορά: Η οπτική του θύ-
ματος 

 Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα συμπτώματα της εκ-
φοβιστικής συμπεριφοράς από την οπτική του θύματος, νoουμένου ότι το οικείο φαι-
νόμενο ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
υγεία του θύματος (Burk, Armstrong, Park, Zahn-Waxler, Klein & Essex, 2011) και 
ότι το αίσθημα ασφάλειας στον χώρο του σχολείου συνιστά αναπαλλοτρίωτο, δημο-
κρατικό δικαίωμα (Mackay et al., 2011). 

Δεδομένου ότι η έρευνα στηρίζει την υπόθεση ότι τα αγόρια είναι περισσότερο εκτε-
θειμένα στον κίνδυνο να πέσουν θύματα εκφοβισμού, και μάλιστα με άμεσο τρόπο 
(άμεσες επιθέσεις λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής υφής)  (Brighi, Guarini, 
Melotti, Galli & Genta, 2012. Idsoe et al., 2012), και ότι το φαινόμενο σημειώνει έ-
ξαρση στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (O’Brennan et al., 2009), αποφασίσαμε 
να εστιάσουμε στην υποθετική περίπτωση ενός αγοριού, ηλικίας 11 ετών, που φοιτά 
στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού, το οποίο και συμβολικά θα αποκαλείται με το όνομα 
Πέτρος.  

Ο Πέτρος εμφανίζει τα συνήθη συμπτώματα ενός παιδιού που έχει υποστεί τις επι-
πτώσεις μιας μακροχρόνιας θυματοποίησης (έχει ξεκινήσει από την ευαίσθητη ηλικία 
των 6 ετών) από την ομάδα των συνομηλίκων του.  Σύμφωνα με τους Mackay et al. 
(2011) ο εκφοβισμός που εκπορεύεται από την ομάδα συνομηλίκων εκλαμβάνεται ως 
μία μορφή αντίδρασης σε παιδιά που λειτουργούν απειλητικά για τη συνοχή και την 
αρμονία της ομάδας. Μάλιστα, η μακροχρόνια έκθεση σε συνθήκες εκφοβισμού συ-
νιστά παράγοντα επικινδυνότητας για την εμφάνιση σοβαρών συναισθηματικών προ-
βλημάτων, όπως σύγχυση, θυμός, άγχος, κατάθλιψη, τάσεις αυτοτραυματισμού, χρή-
ση αλκοόλ και ναρκωτικών, αυτοκτονικός ιδεασμός. Η παραπάνω άποψη βρίσκει 
σύμφωνους τους O’Brennan et al. (2009), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η συχνή εμπλο-
κή σε περιστατικά εκφοβισμού μπορεί να έχει διάχυτες, μακροχρόνιες επιπτώσεις τό-
σο στην κοινωνική όσο και στη συναισθηματική λειτουργία του παιδιού, που μπορεί 
να επιμένουν ακόμη και κατά την περίοδο της ενηλικίωσης.  

2303

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Ο Πέτρος είναι ένα αδύναμο (από φυσικής πλευράς) αγόρι, σχεδόν καχεκτικό, δηλα-
δή η σωματική του ανάπτυξη δε συνάδει με την ηλικία του, ενώ ταυτόχρονα η σχολι-
κή του επίδοση κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το τελευταίο αυτό στοιχείο 
τον καθιστά αυτομάτως αντικείμενο φθόνου από τους συμμαθητές του και συντείνει 
στον κοινωνικό αποκλεισμό του, γεγονός που καθιστά δυσλειτουργική την κοινωνική 
του προσαρμογή. Η συμπεριφορά των συμμαθητών του Πέτρου φαίνεται να στηρίζει 
την υπόθεση του Cassidy (2009) σύμφωνα με την οποία η απειλή της κοινωνικής 
ταυτότητας της ομάδας ισοδυναμεί με απειλή της αυτοεκτίμησης των μελών της, την 
οποία και αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπιστούν. Εν προκειμένω, οι συμμαθητές 
του Πέτρου νιώθουν την παρουσία του ως μία φυσική απειλή από την οποία και επι-
χειρούν να προστατέψουν τον εαυτό τους.  

Δεδομένου ότι η διαδικασία κοινωνικοποίησης είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου (Brighi et al., 2012), εύκολα γίνονται αντιλη-
πτές οι συνέπειες από την έκθεση του Πέτρου σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. 
Ο ίδιος αισθάνεται τραγική μοναξιά και φαίνεται να έχει υιοθετήσει μία απορριπτική 
στάση απέναντι στο σχολείο, η οποία εκδηλώνεται με συχνές απουσίες και σκασιαρ-
χεία. Οι Burk et al. (2011) υπογραμμίζουν την αιτιακή σύνδεση της θυματοποίησης 
με την αδυναμία σχολικής προσαρμογής, που συνεπάγεται χαμηλά επίπεδα ακαδημα-
ϊκής επάρκειας. Η περίπτωση του Πέτρου εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία στους γονείς 
του, οι οποίοι και έχουν διαπιστώσει τελευταία μία κατακόρυφα πτωτική τάση στη 
σχολική του επίδοση.   

Ο Πέτρος συγκαταλέγεται, λοιπόν,  στην ομάδα υψηλού κινδύνου ως προς την εμφά-
νιση σοβαρών κοινωνικών και συναισθηματικών προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά 
συνυφαίνονται πρωτίστως με την εμφάνιση εσωτερικοποιημένων συμπτωμάτων, ό-
πως η κατάθλιψη, το άγχος, η ανασφάλεια και η μοναξιά.  Επίσης, ο Πέτρος φαίνεται 
να στερείται βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά 
στην αποτελεσματική αλληλεπίδρασή του με τους συμμαθητές του. Ως φυσικό επα-
κόλουθο, εμφανίζει μία αυξανόμενη τάση κοινωνικής απόσυρσης και αποφυγής ε-
μπλοκής σε οποιαδήποτε ομαδική δραστηριότητα, που θα συνέβαλε στην ενδυνάμω-
ση της κοινωνικής του ταυτότητας. Εντούτοις, προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ο 
ίδιος παραμένει απαθής-έως και υποτακτικός-στην εχθρική συμπεριφορά των συμμα-
θητών του και δε διακατέχεται από καμία επιθυμία για αντεκδίκηση (Cassidy, 2009. 

O’ Brennan et al., 2009).  

Τελευταία, ο Πέτρος δείχνει να εμφανίζει και συμπτώματα διαταραχής μετά από 
τραυματικό στρες, παρόμοια με αυτά που εκδηλώνουν τα μακροχρόνια κακοποιημένα 
παιδιά, που συνίστανται στην επαναβίωσης μιας τραυματικής εμπειρίας και στην α-
ποφυγή ερεθισμάτων που συνδέονται με το τραυματικό γεγονός. Οι συχνοί εφιάλτες 
και τα παράπονα για πόνους στο στομάχι και στο κεφάλι έχουν αρχίσει να εμπνέουν 
ανησυχία στους γονείς του (Idsoe et al., 2012). 
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Υποθετικό συμβόλαιο τιμής-συναντίληψης ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς 
του 

Οι γονείς του Πέτρου έχουν διαπιστώσει μία δραματική αλλαγή στη συμπεριφορά του 
το τελευταίο διάστημα. Εκτός από τα συχνά σκασιαρχεία από το σχολείο και την εν 
γένει μεταστροφή της θετικής αντίληψής του για το σχολικό κλίμα, η συμπεριφορά 
του διέπεται και από στοιχεία, όπως παρορμητικότητα και επιθετικότητα που εκδη-
λώνεται με βίαια ξεσπάσματα στο σχολείο και στο σπίτι, ενδεικτικά της αδυναμίας 
του να ελέγξει τα συναισθήματά του (O’Brennan et al., 2009).  Οι ίδιοι, ωστόσο, 
τείνουν να εκδηλώνουν έναν υπερπροστατευτισμό απέναντί του, γεγονός που τον κα-
θιστά ιδιαίτερα ευάλωτο και συντείνει στη συνέχιση της θυματοποίησής του (Geor-
giou, 2008). 

Προκειμένου, λοιπόν, να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, οι γονείς του Πέ-
τρου αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύναψη ενός συμβολαίου τιμής-
συναντίληψης μαζί του. Το υποθετικό συμβόλαιο τιμής-συναντίληψης μεταξύ του 
Πέτρου και των γονιών  του θα έχει την ακόλουθη μορφή.  

Συμβόλαιο 

Μεταξύ του Πέτρου και των γονιών του 

Ο πατέρας και η μητέρα θα ήθελαν ο Πέτρος να: 

1)  Τους ενημερώνει για κάθε του κίνηση εντός και εκτός σχολείου, με ποια παι-
διά έρχεται καθημερινά σε επαφή, ποιους συναναστρέφεται 

2) Μη διστάζει να ζητήσει βοήθεια από έναν/μία εκπαιδευτικό ή από τον διευθυ-
ντή του σχολείου, όταν αισθάνεται ότι απειλείται η σωματική ή η ψυχική του α-
κεραιότητα, να μη φοβάται να τους εκμυστηρευτεί τι έχει συμβεί στο σχολείο και 
να τους επιτρέπει να έχουν πιο συχνή επικοινωνία με το σχολικό περιβάλλον 

3) Μην προβαίνει σε αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο, χωρίς τη συναίνε-
σή τους, αλλά να τους ενημερώνει σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν επιθυ-
μεί να πάει στο σχολείο 

4)  Διατηρεί την ψυχραιμία του σε περίπτωση που δέχεται απρόκλητη επίθεση 
από κάποιον συμμαθητή του και να μην προβαίνει σε πράξεις αντεκδίκησης 

5)  Φροντίζει να παραμένει σε χώρους του σχολείου που βρίσκονται υπό τη στενή 
εποπτεία των εκπαιδευτικών και αντίστοιχα να αποφεύγει χώρους στους οποίους 
ενδέχεται να δεχτεί επίθεση (π.χ. τουαλέτες, απόμακρες περιοχές του προαύλιου 
χώρου) 
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6)  Επιδιώκει να συναναστρέφεται με παιδιά του σχολείου με τα οποία αισθάνεται 
ότι έχει κοινά ενδιαφέροντα και τα οποία θα λειτουργήσουν προστατευτικά, βοη-
θώντας τον να ξεπεράσει το άγχος και τις φοβίες του 

7)  Μην ξεσπάει τον θυμό και την οργή του σ’ αυτούς, αλλά να προσπαθεί να βρει 
λύσεις στα προβλήματά του, συζητώντας μαζί τους σε ήρεμο και φιλικό κλίμα  

Ο Πέτρος θα ήθελε ο πατέρας και η μητέρα να: 

1)  Τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, όταν προσπαθεί να τους εκμυστηρευτεί ένα 
σημαντικό γεγονός που διαδραματίστηκε στο σχολείο και σχετίζεται με επιθετική 
συμπεριφορά εναντίον του 

2)  Μην τον επικρίνουν, όταν δεν έχει διάθεση να πάει στο σχολείο ή να μελετή-
σει τα μαθήματά του για την επόμενη μέρα 

3)  Μην εξοργίζονται μαζί του, όταν αναγκάζεται κάποιες φορές να τους πει ψέ-
ματα για το πού πάει και τι κάνει, αλλά να δείχνουν κατανόηση 

4)  Μην απορρίπτουν τα άτομα με τα οποία έχει επιλέξει να συναναστρέφεται με 
το αιτιολογικό ότι δεν «του ταιριάζουν» ή ότι δεν είναι του «επιπέδου» του 

5)  Μην αντιδρούν υπερβολικά στην προσπάθειά τους να τον προστατεύσουν από 
ενδεχόμενη απειλή 

6) Μην του ασκούν συστηματικό έλεγχο σε σχέση με τις καθημερινές του ενα-
σχολήσεις (π.χ. εξωσχολικές δραστηριότητες), γεγονός που λειτουργεί περιορι-
στικά για τον ίδιο 

7)  Δείχνουν υπομονή και κατανόηση, όταν η συμπεριφορά του ξεφεύγει από τα 
επιτρεπόμενα όρια (π.χ. όταν τους αντιμιλάει) 

Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι: 

1)  Οι όροι του συμβολαίου θα είναι απόλυτα δεσμευτικοί και δε θα αλλάξουν 
παρά μόνο αν υπάρξει αμοιβαία συμφωνία για επαναδιαπραγμάτευσή τους 

2)  Όταν οι σχέσεις τους οδηγούνται σε αδιέξοδο, η μεγαλύτερη αδερφή του Πέ-
τρου θα λειτουργεί διαμεσολαβητικά για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών 

3) Η επιτυχής τήρηση των όρων του συμβολαίου εκ μέρους του Πέτρου θα α-
νταμείβεται με επιπλέον ελεύθερο χρόνο το Σάββατο για ενασχόληση με το αγα-
πημένο του χόμπι 

4) Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο πλευρές αθετήσει τους όρους του συμ-
βολαίου, θα υποστεί και τις ανάλογες επιπτώσεις. Αν οι γονείς παραβιάσουν τους 
όρους του συμβολαίου, θα υποχρεωθούν να παραχωρήσουν περισσότερο ελεύθε-
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ρο χρόνο στον Πέτρο. Αν ο Πέτρος παραβιάσει τους όρους του συμβολαίου, θα 
στερηθεί του προνομίου του επιπλέον ελεύθερου χρόνου το Σάββατο 

Υπογραφές 

Πέτρος………………………………………………………………………………… 

Πατέρας Πέτρου ……………………………………………………………………… 

Μητέρα Πέτρου………………………………………………………………………. 

Αδερφή Πέτρου (μάρτυρας / διαιτητής)……………………………………………… 

Αποτίμηση του συμβολαίου 

Τα παιδιά που έχουν υποστεί μακροχρόνια θυματοποίηση αναφέρονται σε χαλαρούς 
δεσμούς με το οικογενειακό περιβάλλον, ανεπαρκή υποστήριξη από τους γονείς και 
τους εκπαιδευτικούς και αναποτελεσματικές στρατηγικές επίλυσης των προβλημά-
των, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αποσιώπηση του γεγονότος, η άρνηση 
και η αποφυγή του (Cassidy, 2009). Αντιθέτως, ένα ήρεμο περιβάλλον, που ευνοεί 
την ανάπτυξη ισχυρών συνεκτικών δεσμών μεταξύ των μελών της οικογένειας, παρέ-
χει τα εχέγγυα για την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή του ατόμου 
(Bowes, Maughan, Caspi, Moffitt & Arseneault, 2010). Από την άποψη αυτή, αποτι-
μάται θετικά η προσπάθεια των γονιών του Πέτρου να εδραιώσουν μία σχέση εμπι-
στοσύνης μαζί του, ενθαρρύνοντάς τον να εκμυστηρεύεται τους φόβους και τις ανη-
συχίες του, να συζητά μαζί τους με ηρεμία και να διαχειρίζεται τον θυμό του. Αυτό 
σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι να μην περιχαρακώσουν τον Πέ-
τρο, αλλά να διαμορφώσουν ευνοϊκές συνθήκες για την υγιή ψυχοσυναισθηματική 
και γνωστική του ανάπτυξη.  

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι γονείς του Πέτρου επιδιώκουν μία πιο συ-
χνή επικοινωνία με το σχολικό περιβάλλον, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση 
και να προλαμβάνουν εκφοβιστικές συμπεριφορές απέναντί του, χωρίς, όμως, να εκ-
δηλώνουν ακραίες συμπεριφορές που μπορεί να επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα 
(Georgiou, 2008. Kolbert, Schultz & Crothers, 2014). Είναι σημαντικό οι γονείς να 
σέβονται τις επιθυμίες του γιου τους, να επιδεικνύουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, 
να μη λειτουργούν υπερβολικά ελεγκτικά και με διάθεση να επικρίνουν τις επιλογές 
και τις αποφάσεις του. Από έρευνες, εξάλλου, προκύπτει ότι τα παιδιά-θύματα εκφο-
βισμού προέρχονται συχνά από ένα περιοριστικό και υπερπροστατευτικό περιβάλλον 
που διέπεται από αυστηρούς κανόνες ελέγχου, με αποτέλεσμα αυτά να υιοθετούν μία 
παθητική-υποτακτική-στάση και να συνιστούν εύκολο στόχο για θυματοποίηση 
(Georgiou, 2008). 

Το συμβόλαιο τιμής-συναντίληψης προβάλλει ως μία εφικτή λύση για την αποτελε-
σματική διαχείριση της προβληματικής συμπεριφοράς του Πέτρου και την αποκατά-
σταση της ισορροπίας μεταξύ των μελών της οικογένειας. Προς αυτήν την κατεύθυν-
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ση, κρίνεται σημαντικό να αποσοβούνται αμοιβαίες επικρίσεις, αντεγκλήσεις και α-
πειλές, που μπορούν να πυροδοτήσουν μία έκρυθμη κατάσταση μέσα στην οικογένεια 
και να διαμορφώνεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών. Εν προκειμένω, οι 
γονείς του Πέτρου είναι αναγκαίο να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του 
γιου τους, να ενθαρρύνουν την επικοινωνία σχετικά με τους ατομικούς και οικογε-
νειακούς στόχους, να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο συναισθηματικής ασφάλειας και 
σταθερότητας (Στασινός, 2013).  

Σύμφωνα με τον Herbert (1992) τα συμβόλαια αποτιμώνται θετικά υπό την έννοια ότι 
καλλιεργούν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου ανά-
μεσα στις δύο πλευρές και ενέχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, ασκώντας τους συμβαλ-
λόμενους στην τέχνη του συμβιβασμού και της διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει, ωστό-
σο, να καταστεί σαφές ότι η επιτυχής σύναψη ενός συμβολαίου προϋποθέτει την α-
κριβή περιγραφή των όρων του, που αντικατοπτρίζουν τις επιθυμητές συμπεριφορές, 
και την παροχή διαβεβαίωσης από τις συμβαλλόμενες πλευρές για δέσμευση στην 
τήρηση των συγκεκριμένων όρων. Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο Πέτρος ή οι γονείς 
του αθετήσουν τους όρους της συμφωνίας οφείλουν να υποστούν τις προβλεπόμενες 
(από το συμβόλαιο) συνέπειες. Πρέπει να γίνει βίωμα ότι οι όροι μιας διαπραγματευ-
τικής συμφωνίας είναι απαράβατοι και δεν τροποποιούνται μονομερώς ή με αυθαίρε-
το τρόπο (Στασινός, 2013). 

Τελικές διαπιστώσεις 

Αναντίρρητα, το φαινόμενο του εκφοβισμού εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία στους γο-
νείς, ιδίως κατά την κρίσιμη περίοδο μετάβασης του παιδιού τους από τη δημοτική 
στη γυμνασιακή βαθμίδα εκπαίδευσης, δεδομένου ότι τα περισσότερα παιδιά τείνουν 
να υιοθετούν μία στάση αποστασιοποίησης από το γεγονός αυτό καθαυτό, αποφεύγο-
ντας να αποκαλύψουν στους γονείς τους τι πραγματικά έχει συμβεί. Επίσης, τα παι-
διά-θύματα εκφοβισμού προέρχονται συχνά από ένα οικογενειακό περιβάλλον στα 
πλαίσια του οποίου κυριαρχεί η επικριτική διάθεση μεταξύ των μελών και η έλλειψη 
κανόνων συμπεριφοράς (Holt, Kaufman Kantor & Finkelhor, 2009).  

Οι Bowes et al. (2010), εντούτοις, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης 
ενός καλά δομημένου οικογενειακού περιβάλλοντος, που θα στηρίζεται στην τρυφε-
ρότητα, τη στοργή και τη συναισθηματική ζεστασιά των γονιών προς το παιδί τους, 
προκειμένου να το θωρακίσουν συναισθηματικά απέναντι στον κίνδυνο της θυματο-
ποίησης. Από την άποψη αυτή, η υπογραφή ενός συμβολαίου τιμής-συναντίληψης 
μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των γονιών και 
του παιδιού τους και να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για την εδραίωση σχέσεων α-
μοιβαίας εμπιστοσύνης (Herbert, 1992). 
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Ψηφιακή δικτύωση στη σύγχρονη εκπαίδευση 
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Ε.Κ.Π.Α. 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει στην παρουσίαση διαδικτυακών πλατφόρμων, που υποστη-
ρίζουν την ψηφιακή κοινωνική δικτύωση και αξιοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευ-
σης τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, αναλύονται ετυμολογικά οι έννοιες του κοινω-
νικού δικτύου και της κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αναφέρονται συγκεκριμένες πλατ-
φόρμες, που παρέχουν δυνατότητες εξ αποστάσεως συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτι-
κών, μαθητών και ευρύτερα σχολικών μονάδων. Τέλος, αναφέρονται επιγραμματικά 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε πλατφόρμας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακή δικτύωση, κοινωνικά δίκτυα, εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες web 2.0 έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια πολλές 
ευκαιρίες σε εκπαιδευτικούς και μη να συγκροτήσουν κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακές 
κοινότητες, αναπαράγοντας πολλές από τις δυνατότητες, που είναι αποτέλεσμα της 
ανθρώπινης συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων με άμεση επικοινωνία (Carrol et al., 
2006). Τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα έχουν εισχωρήσει και στον χώρο της εκπαίδευ-
σης. Η κοινωνική δικτύωση, που προκύπτει ποικίλλει και μπορεί να περιλαμβάνει την 
ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με ένα θέμα, την ανάρτηση ψηφιακού υλικού, την 
ανάθεση εργασιών σε μαθητές, την ενίσχυση διασχολικών συνεργασιών (Γλέζου & 
Γρηγοριάδου, 2010, Παπαδάκης & Κορδάκη, 2010). Στις σελίδες, που ακολουθούν 
γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση των γνωστότερων πλατφόρμων κοινωνικής δικτύω-
σης, που εστιάζουν στην εκπαίδευση, παρουσιάζοντας σε πρακτικό επίπεδο το είδος 
της δικτύωσης, που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. 

Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα 

Ο όρος ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα αναφέρεται σε νοητικά δίκτυα, που σχηματίζονται 
μεταξύ ατόμων και ομάδων, συνιστώντας κόμβους επικοινωνίας και αλληλεξάρτη-
σης. Τα δίκτυα αυτά υποστηρίζονται από συγκεκριμένες ψηφιακές πλατφόρμες, που 
επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργήσει ένα προφίλ σε έναν καθορισμένο χώρο, θέ-
τοντας ο ίδιος κριτήρια για το ποιες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στα υπόλοιπα 
μέλη του κοινωνικού δικτύου (Boyd & Ellison, 2008, σ. 211). Παράλληλα, ο χρήστης 
μπορεί να αξιοποιήσει εφαρμογές των εν λόγω πλατφόρμων, για να οργανώσει κά-
ποια εκδήλωση, να διατυπώσει την άποψή του πάνω σε ένα θέμα, να δηλώσει συμμε-
τοχή σε επικείμενες εκδηλώσεις και να διαχύσει πληροφορίες, που ενδιαφέρουν άλλα 
άτομα. Στην κατηγορία των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων συγκαταλέγονται τα Flix-
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str, LinkedIn, MySpace, Hi5, Facebook (Greenhow & Robelia, 2009).  

Σε αντίθεση με άλλες ομάδες κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο ο χρήστης μπορεί 
να προσθέσει άτομα ως φίλους, προωθώντας αιτήματα φιλίας από την προσωπική του 
σελίδα. Όταν το άλλο άτομο αποδέχεται το αίτημα φιλίας ξεκινά μια αλληλεξάρτηση 
μεταξύ τους, η οποία περιλαμβάνει την παρακολούθηση των αναρτήσεών του, μέχρι 
και την προβολή της ομάδας των φίλων τους (Boyd & Ellison, 2008). Σαν κατακλεί-
δα, μπορεί να αναφερθεί ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, που έχουν ανα-
πτυχθεί, υποστηρίζουν τη διατήρηση ήδη υπαρχόντων κοινωνικών δεσμών μεταξύ 
ατόμων, αλλά και τη συγκρότηση νέων (Ellison et al, 2007).  

Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στη σύγχρονη εκπαίδευση 

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν εισχωρήσει και στον χώρο της εκπαί-
δευσης. Οι στόχοι και το περιεχόμενό τους ποικίλλουν, όπως επίσης και τα εργαλεία 
δόμησής τους. Βασικό χαρακτηριστικό όλων των πλατφόρμων είναι η εύκολη δη-
μιουργία και λειτουργία των δικτύων (Γλέζου, κ.α., 2010). Μια από τις πιο γνωστές 
πλατφόρμες είναι η Ning, μέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός μπορεί με μια απλή εγ-
γραφή να ορίσει το προσωπικό του όνομα χρήστη, αποκτώντας τη δυνατότητα να 
συμμετέχει σε ήδη υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα, αλλά κα να δημιουργήσει το δικό 
του δίκτυο. Για τη διατήρηση του λογαριασμού του απαιτείται η καταβολή ενός μι-
κρού ποσού σε μηνιαία βάση, ενώ παράλληλα προσφέρεται δωρεάν δοκιμαστική πε-
ρίοδος χρήσης διάρκειας 30 ημερών, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να γνωρίσει το 
περιβάλλον της πλατφόρμας και τα εργαλεία ανάρτησης φωτογραφιών και βίντεο. Η 
αξιοποίηση της πλατφόρμας συναντά επιτυχία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, περι-
λαμβάνοντας την ανάθεση εργασιών στους φοιτητές, την παρακολούθηση της πορεί-
ας τους και γενικότερα τη διερεύνηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας τους ε-
ντός κι εκτός Πανεπιστημίου (Brady et al, 2010, Karabulut et al, 2009). 

Μια ενδιαφέρουσα πλατφόρμα, που έχει αναπτυχθεί και απευθύνεται σε εκπαιδευτι-
κούς από όλο τον κόσμο είναι το Edutube. Αποτελεί την εκπαιδευτική εκδοχή του 
Youtube. Οι δυνατότητες, που παρέχονται στον εκπαιδευτικό αφορούν την αναζήτη-
ση, αναπαραγωγή και αποθήκευση εκπαιδευτικών ψηφιακών ταινιών. Ο εκπαιδευτι-
κός, όπως και στην περίπτωση της Ning, εγγράφεται σε αυτή και αποκτά άμεσα πρό-
σβαση σε εκπαιδευτικά βίντεο για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, ο εκπαι-
δευτικός δημιουργεί ομάδες συζητήσεων, συμμετέχει σε αυτές, προσθέτοντας σχόλια, 
αναζητά και αναρτά εκπαιδευτικά βίντεο. 

Επιπλέον, η πλατφόρμα Moodle μπορεί να υποστηρίξει ένα ψηφιακό κοινωνικό δί-
κτυο. Αναπτύχθηκε, για να καλύψει την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κι 
επικοινωνίας, ωστόσο η αξιοποίησή της στο πλαίσιο του «Δικτύου Σχολικής Καινο-
τομίας» ή του «Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» φέρνει στην επιφάνεια τις πολ-
λαπλές δυνατότητές της σε επίπεδο συνεργασίας, επικοινωνίας και συγκρότησης ο-
μάδων, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Ning. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειω-
θεί ότι η αξιοποίησή της εν λόγω πλατφόρμας ως μέσον διαχείρισης ηλεκτρονικών 
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μαθημάτων και τάξεων έχει μηδενικό κόστος συντήρησης. 

Μια ακόμη ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό χρηστών από τον 
χώρο της εκπαίδευσης είναι και η Edmodo. Αποτελεί ένα περιβάλλον κοινωνικής δι-
κτύωσης στο οποίο η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών προϋποθέτει τη 
δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη μέσω του οποίου μπορούν να αναρτούν σύντο-
μα κείμενα, σημειώσεις, σχόλια και σκέψεις τους. Παράλληλα, μπορούν να στέλνουν 
απεριόριστα μηνύματα μεταξύ τους και να σχηματίζουν ομάδες κατά το πρότυπο των 
ομάδων της «Google» (Holland & Muilenburg, 2011). Βέβαια και σε αυτή την πλατ-
φόρμα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης άλλων εκπαιδευτικών ή μαθητών. Στο ση-
μείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το περιβάλλον της πλατφόρμας είναι απόλυτα 
προστατευμένο για τους χρήστες. Η συμμετοχή τους διασφαλίζεται μέσα από την α-
ποστολή ενός σχετικού αιτήματος, το οποίο ο αποδέκτης αξιολογεί κι ανάλογα γνω-
στοποιεί ή όχι στον αποστολέα έναν προσωπικό κωδικό μέσω του οποίου αποκτά 
πρόσβαση στην ομάδα. 

Αξιοπρόσεκτη είναι και η πλατφόρμα Tes. Πρόκειται για ένα ελεύθερο ψηφιακό πε-
ριβάλλον, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν σενάρια και μαθήμα-
τα, αξιοποιώντας ψηφιακούς πόρους από τον υπολογιστή τους ή και τον παγκόσμιο 
ιστό (π.χ. YouTube, Dropbox, Google Docs, Flickr). Η δομή των σεναρίων / μαθημά-
των έχουν τη μορφή ενός πλέγματος πλακιδίων, καθένα από τα οποία περιέχει εικό-
νες, βίντεο, συνδέσμους, κείμενα, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ψηφιακός 
πόρος εμφανίζεται με τη σειρά, που προορίζεται να προβληθεί. Επιπλέον, παρέχονται 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προβολών για κάθε μάθημα, τη διάρ-
κεια της προβολής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να διατυπωθούν παρατηρήσεις και 
σχόλια από άλλους χρήστες. Σε μαθησιακό επίπεδο, το Tes μπορεί να ενισχύσει τα 
κίνητρα των μαθητών για μάθηση και την εξ αποστάσεως μάθηση, βάσει του προσω-
πικού τους ρυθμού (Hyman, 2012). 

Μεταβαίνοντας σε μια κατηγορία ψηφιακών πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, που 
υποστηρίζουν τη δημιουργία ιστοριών από μαθητές κάθε ηλικίας, μια από τις πιο α-
ξιόλογες θεωρείται η πλατφόρμα Storybird.  Αποτελεί μια δωρεάν, ψηφιακή πλατ-
φόρμα, που υποστηρίζει τη δημιουργία συνεργατικών ψηφιακών αφηγήσεων. Περι-
λαμβάνει εικόνες από ποικίλες θεματικές κατηγορίες, που συνάδουν με την καθημε-
ρινή ζωή και τα ενδιαφέροντα παιδιών και ενηλίκων, ενώ είναι διαθέσιμη σε απλούς 
χρήστες, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μέχρι την παρούσα περίοδο υπάρχουν ενδεί-
ξεις, που καταδεικνύουν ότι η αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη μπορεί να συμ-
βάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων συγγραφής κειμένων των μαθητών. Παράλλη-
λα, υποστηρίζεται ότι αναδεικνύεται η δημιουργικότητά τους, όπως αυτή εμφανίζεται 
στο επίπεδο της επεξεργασίας πληροφοριών και της βελτίωσης της λεκτικής έκφρα-
σης των μαθητών (Herrera, 2013).  

Συναφής ως προς το περιεχόμενο του Storybird θεωρείται η πλατφόρμα ZooBurst. 
Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα παραγωγής τρισδιάστατων ιστοριών. Στις ι-
στορίες αυτές μπορούν να προστεθούν τρισδιάστατες εικόνες, ήχοι, διάλογοι (speech 
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bubbles), ακόμα και να ηχογραφηθούν ήχοι, ώστε να κάνουν τις ιστορίες πιο ζωντα-
νές και ενδιαφέρουσες. Επίσης, η premium έκδοση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη 
να εκτυπώσει τις ιστορίες, καθώς και να τις ανεβάσει στο ιστολόγιο ή στην ιστοσελί-
δα του. 

Συμπεράσματα 

Εξετάζοντας τη λειτουργικότητα καθεμίας από τις προαναφερθείσες πλατφόρμες κοι-
νωνικής δικτύωσης αναδεικνύονται οι δυνατότητές τους και η διαφορετική αντίληψη, 
που διέπει την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, η  
Edutube αξιοποιείται από τον εκπαιδευτικό στην περίπτωση ανάπτυξης και ένταξης 
ψηφιακού υλικού σε μορφή βίντεο στη διδακτική πράξη. Από την άλλη πλευρά οι 
πλατφόρμες Ning, Moodle, Edmodo και Tes είναι σχεδιασμένες, για να εξυπηρετούν 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την ανάπτυξη διασχολικών ή άλλων συνεργασιών, 
δίχως να απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις από τον εκπαιδευτικό για τη δόμηση ή τη 
χρήση τους. Και οι τέσσερις περιλαμβάνουν δυνατότητες ανάρτησης υλικού, ανάθε-
σης εργασιών και προσδιορισμού του χρονικού πλαισίου, βάσει του οποίου θα πρέπει 
ο μαθητής ή ο φοιτητής να τις διεκπεραιώσει, για να αξιολογηθεί, όπως επίσης και 
δυνατότητες δημιουργίας ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή ελεύθερης απάντησης, 
εισαγάγοντας την ηλεκτρονική αξιολόγηση. Τέλος, οι πλατφόρμες Storybird και 
ZooBurst εστιάζουν σε δυνατότητες παραγωγής γραπτού λόγου με απλούς χειρισμούς 
σε ψηφιακό περιβάλλον. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των πλατφόρμων είναι οι πολ-
λαπλές δυνατότητες για επικοινωνία. Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε καθορι-
σμένους χώρους στο πλαίσιο των ομάδων, που έχουν δημιουργηθεί. 
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Περίληψη 

Αν και έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες σχετικά με τους μαθησιακούς τύπους και την 
επίδρασή τους στη διδασκαλία, δεν υπάρχει αντίστοιχη σημαντική προσπάθεια ενσω-
μάτωσης των θεωριών των μαθησιακών τύπων στην ενεργό διδασκαλία ιδιαίτερα 
στην Ελλάδα. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού σε-
ναρίου στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου με τη χρήση ΤΠΕ, μέσω του μοντέ-
λου διδασκαλίας 4ΜΑΤ της Bernice MacCarthy. Δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό 
με τη βοήθεια του μοντέλου 4ΜΑΤ, ακολουθώντας την κυκλική πορεία στον σχεδια-
σμό της διδασκαλίας, όπως προκύπτει από το μοντέλο της MacCarthy και δημιουρ-
γώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα μαθησιακά βήματα 
σύμφωνα με το μοντέλο. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας είναι προσανατολισμένος 
στη χρήση του διαδικτύου, πολυμεσικού υλικού και εργαλείων web.2 , αλλά περι-
λαμβάνει και  άλλες δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης. 

Λέξεις-κλειδιά: 4ΜΑΤ, μαθησιακοί τύποι, ΤΠΕ, εκπαιδευτικό σενάριο.  

Εισαγωγή 

Η ραγδαία εξάπλωση στον χώρο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινω-
νίας δημιουργεί πολλές προσδοκίες για νέες ευκαιρίες βελτίωσης των εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων. Με τη βοήθεια των ΤΠΕ, δημιουργείται ένα εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον που επιτρέπει τη συμμετοχή, την επιλογή και την απόφαση (Κοσσυβάκη, 2003). 
Ακόμη, η συμμετοχή των μαθητών σε εργασίες που εμπλέκονται υπερμέσα, ευνοεί 
την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνιογνωστικών δεξιοτήτων (Kapravelou, 2011). 
Είναι επίσης αποδεκτό ότι δε μαθαίνουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Προκει-
μένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλους τους ανθρώπους έχουν γίνει 
έρευνες σχετικά με διάφορους μαθησιακούς τύπους και θεωρίες μάθησης. Έτσι, υ-
πάρχουν θεωρητικά μοντέλα με δύο μαθησιακούς τύπους (Witkin, Oltman, Raskin, & 
Karp 1971), με τρεις (Childers 1985; Bandler & Grinder, 1975; Lemire, 1987; Stern-
berg, 1998) και με τέσσερις (Kolb &Boyatzis, 1993; Gregorc, 1982). 

Μέθοδος 4ΜΑΤ 

Η μέθοδος 4ΜΑΤ είναι ένα μοντέλο μάθησης που επινοήθηκε από τη Bernice 
McCarthy κι έχει βασιστεί σε προγενέστερες θεωρίες των David Kolb, Carl Jung, 
Jean Piaget, John Dewey, Joseph Bogen, Gabriel Rico, Betty Edwards και John Brad-
shaw . Η McCarthy (McCarthy, 1987)  χρησιμοποίησε κυρίως τη θεωρία των 4 μαθη-
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σιακών τύπων του Kolb, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν τέσσερα μαθησιακά  στυλ 
που βασίζονται στον τρόπο της  αντίληψης και  της επεξεργασίας πληροφοριών, και 
τη συνδύασε με τη θεωρία της επικράτησης ενός από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια 
(Good & Brophy, 1990; Kolb, 1984), γεγονός που καθορίζει τον τρόπο που ένας μα-
θητής προσλαμβάνει την πληροφορία. Το σύστημα 4ΜΑΤ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
καθώς είναι ένα μοντέλο που δεν ενδιαφέρεται για εξατομικευμένη μάθηση, αφού 
όλοι οι μαθητές θα διατρέξουν υποχρεωτικά μέσω του μαθησιακού κύκλου όλα τα 
βήματα. Έτσι, αφενός καλύπτονται οι μαθησιακές ανάγκες όλων των τύπων και αφε-
τέρου καλλιεργούνται εκείνες οι πλευρές που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες  

Έρευνες (Cronbach & Snow, 1977; Good & Brophy, 1990; Kolb, 1984)  υπογραμμί-
ζουν ότι οι μαθητές τείνουν να επιτυγχάνουν περισσότερο τους στόχους τους, όταν 
διδάσκονται με τρόπους συμβατούς προς  το εγκεφαλικό ημισφαίριο που είναι επι-
κρατέστερο. Έτσι, οι «δεξιόστροφοι» μαθητές τείνουν να γνωρίζουν τον κόσμο μέσω 
των εικόνων, έχουν ανεπτυγμένη διαίσθηση, είναι πιο αυθόρμητοι και συχνά ασχο-
λούνται με περισσότερα από ένα πράγματα ταυτόχρονα, έχουν ιδιαίτερη σχέση με τη 
μουσική, είναι ευαίσθητοι στη γλώσσα του σώματος και τον τόνο της φωνής, μεταφέ-
ρουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου, είναι πολύ σημαντική η εμπειρία γι’ αυ-
τούς, η οποία και προηγείται της παρατήρησης. Από την άλλη πλευρά, οι «αριστερό-
στροφοι» μαθητές διερευνούν τις σχέσεις ανάμεσα σε αιτίες και αποτελέσματα, είναι 
αναλυτικοί, αναζητούν και χρησιμοποιούν τη γλώσσα και τα σύμβολα και κατηγο-
ριοποιούν τις πληροφορίες. Εστιάζουν στη γραμμική συνέχεια του χρόνου και ενδια-
φέρονται να μάθουν τα πράγματα που μπορούμε να περιγράψουμε με ακρίβεια, την 
ταξινόμηση, τη διάκριση, και την ονομασία.  

Η Mac Carthy μετά από έρευνες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δημιούργησε 
ένα μοντέλο μάθησης το 4ΜΑΤ,  σύμφωνα με το οποίο στους 4 μαθησιακούς τύπους 
του Kolb, πρόσθεσε την επικράτηση του δεξιού ή αριστερού τμήματος του εγκεφά-
λου. Σύμφωνα με την ίδια (McCarthy, 1987), το μοντέλο 4ΜΑΤ βασίζεται σε δύο 
βασικές προϋποθέσεις:1) ο καθένας έχει συγκεκριμένο μαθησιακό στυλ και κυρίαρχο 
εγκεφαλικό ημισφαίριο και 2) σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας ποικίλες στρατηγικές 
βασισμένες στις προηγούμενες προτιμήσεις, μπορούμε να βελτιώσουμε τη διδασκα-
λία και τη μάθηση. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και μια τρίτη προϋπόθεση: ότι η 
διδασκαλία πρέπει να ακολουθεί μια κυκλική φορά. Η κυκλική προσέγγιση στη μά-
θηση θεωρείται μια φυσική μαθησιακή διαδικασία, καθώς κινείται μέσω του μαθη-
σιακού κύκλου σε αλληλουχία. Ο κύκλος αυτός γίνεται αντιληπτός ως μια σειρά από 
συνεχόμενες απαντήσεις στα ερωτήματα: ΓΙΑΤΙ; ΤΙ; ΠΩΣ; και ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ 
ΑΝ;    
Έχουμε λοιπόν τέσσερις (4) τύπους μαθητών, τον επινοητικό, τον αναλυτικό, το μα-
θητή κοινής λογικής και τον δυναμικό. Πιο αναλυτικά: 

1. Ο επινοητικός μαθητής: είναι εκείνος που αναζητεί  το «γιατί» στην γνώση. 
Μαθαίνει από τις προσωπικές του εμπειρίες, εκφράζει τις πεποιθήσεις του, τις γνώ-
μες, τα συναισθήματά του και θέλει να καταλαβαίνει πώς αυτό που μαθαίνει τον επη-

2317

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



ρεάζει. Διδάσκοντας  στον μαθησιακό τύπο 1 πολύ σημαντικό είναι να στοχεύσουμε 
στα συναισθήματα, τη συνεργατική μάθηση, τον διάλογο και να δημιουργήσουμε κί-
νητρα μάθησης στους μαθητές. Ενδεδειγμένες δραστηριότητες για τον τύπο 1 είναι 
(Harb, Durrant, Terry, 1991): ιστορίες, προσομοιώσεις, συζήτηση στην τάξη, συζή-
τηση στην ομάδα, συγγραφή εφημερίδας, ομαδική επίλυση προβλημάτων, εκδρομές, 
παιχνίδια ρόλων, ομαδικά πειράματα κ.ά. 
2. Ο αναλυτικός μαθητής: είναι ο μαθητής που ενδιαφέρεται για το «τι» της διδασκα-
λίας. Του αρέσει να μαθαίνει νέα πράγματα, αναζητά τις σωστές απαντήσεις, ενδια-
φέρεται να μαθαίνει από τους ειδικούς, διατυπώνει θεωρίες (DeBello, 1990: 
Scott,1994). Ο δάσκαλος δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να αναμιχθεί η εμπειρία 
των μαθητών με ειδικές γνώσεις. Δραστηριότητες για τον τύπο 2 (Harb, Durrant, Ter-
ry, 1991): ανάγνωση, διάλεξη με οπτικά βοηθήματα, παρουσιάσεις από ειδικούς, επί-
λυση προβλήματος από τον εκπαιδευτή, παραδείγματα προβλημάτων από το βιβλίο, 
σεμινάρια, ντοκιμαντέρ, ανάγνωση από το βιβλίο, έρευνα στη βιβλιοθήκη, συλλογή 
δεδομένων, κα.  
3. Ο μαθητής της κοινής λογικής: είναι ο μαθητής που ενδιαφέρεται για το «πώς». 
Του αρέσει να κάνει πράγματα, να ανακαλύπτει πώς δουλεύουν τα πράγματα, να δο-
κιμάζει θεωρίες στον πραγματικό κόσμο και να ανακαλύπτει τη χρησιμότητα των 
πραγμάτων. Πειραματίζεται, ενεργεί και χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του για να μάθει. 
Διδάσκοντας έναν μαθητή 3, οφείλουμε να διαμορφώνουμε περιβάλλον και ευκαιρίες 
για δράση και αυτενέργεια από την πλευρά των μαθητών. Ο δάσκαλος διευκολύνει, 
βοηθά στα πειράματα, καθοδηγεί διακριτικά την έρευνα. Δραστηριότητες για τον μα-
θησιακό τύπο 3 (Harb, Durrant, Terry, 1991): παραδείγματα προβλημάτων που επι-
λύονται από μαθητές, ασκήσεις στο σπίτι, εργαστήρια με καθοδήγηση, προσομοιώ-
σεις με κομπιούτερ, εκδρομές, πειράματα στο εργαστήριο, ατομική εργασία, διδα-
σκαλία με τη βοήθεια υπολογιστών, διάλεξη με επίδειξη, κ.ά. 
4. ο δυναμικός μαθητής: ο μαθησιακός αυτός τύπος είναι εκείνος που ενδιαφέρεται 
για το «τι θα γινόταν αν..». Είναι ο μαθητής που συνδέει πράγματα, ανακαλύπτει τη 
γνώση μόνος του, του αρέσει να διδάσκει άλλους ανθρώπους και κάνει αυτό που 
δουλεύει να δουλεύει καλύτερα. Διδάσκοντας έναν μαθησιακό τύπο 4, δίνουμε χώρο 
στον μαθητή για να ανακαλύψει μόνος του και να εξετάσει πώς θα εφαρμόσει την 
πληροφορία και το υλικό του στην προσωπική του ζωή. Εδώ ο μαθητής παίρνει τις 
εφαρμογές του προηγούμενου σταδίου και τις εφαρμόζει σε νέες καταστάσεις με 
σκοπό να επιλύσει πραγματικά προβλήματα. Δραστηριότητες για τον τύπο 4 (Harb, 
Durrant, Terry,  1991): προβλήματα κατασκευασμένα από τους μαθητές, διάλεξη με 
σωκρατική μέθοδο, συζήτηση στην ομάδα, διαλέξεις μαθητών, παιχνίδι ρόλων, εκ-
δρομές, παρουσιάσεις μαθητών, προσομοιώσεις, επίλυση προβλημάτων από την ομά-
δα, πρότζεκτ, κ.ά. 

Τα οκτώ βήματα της γνώσης 

Εφόσον ο κάθε ένας από τους 4 μαθησιακούς τύπους περιλαμβάνει μαθητές στους 
οποίους επικρατεί το δεξί ή το αριστερό ημισφαίριο, τελικά προκύπτουν οκτώ βήματα 
διδασκαλίας τα οποία και  πρέπει να ενεργοποιούνται όλα κατά τη διάρκεια της διδα-
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σκαλίας. Εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας, το περιεχόμενό της καθίσταται 
προσβάσιμο και παιδαγωγικά ισορροπημένο για όλους τους τύπους των εκπαιδευομέ-
νων (Paraskevas, Sigala, 2003). 
Τα οκτώ βήματα της διδασκαλίας είναι τα εξής: 
1.ΣΥΝΔΕΩ, 2.ΠΡΟΣΕΧΩ, 3.ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΩ, 4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ, 5.ΕΞΑΣΚΟΥΜΑΙ,  
6.ΕΠΕΚΤΕΙΝΩ,  7. ΒΕΛΤΙΩΝΩ,   8.ΕΚΤΕΛΩ 

 

Σχ.1: τα 8 μαθησιακά βήματα 

Διδακτικό σενάριο βασισμένο στη θεωρία 4ΜΑΤ με τη χρήση ΤΠΕ 

Ιστορία Α΄ Λυκείου: Από την Αρχαϊκή στην Κλασική εποχή. 
Τάξη 25 ατόμων - απαιτείται εργαστήριο πληροφορικής, βιντεοπροβολέας, σύνδεση 
με διαδίκτυο, εξοικείωση των μαθητών με τον χειρισμό υπολογιστών και σχετικού 
λογισμικού (google docs, παρουσιάσεις, εργαλεία web 2). 
Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 
Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ: ο κεντρικός άξονας του θέματος εντάσσεται 
στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και στους ειδικούς σκοπούς της διδα-
σκαλίας, όπως αυτοί προκύπτουν από το ΑΠΣ, δηλ. να εξασκήσουν οι μαθητές την 
ιστορική τους σκέψη και κρίση και να γνωρίσουν την εποχή για την οποία διδάσκο-
νται. 

Στόχοι 

Οι στόχοι του σεναρίου προσδιορίζονται σε τρία επίπεδα: α) γνωστικοί, β) παιδαγω-
γικοί, γ) τεχνολογικοί:  
α) Γνωστικοί:  να διακρίνουν οι μαθητές τις συνέπειες των περσικών πολέμων και να 
είναι σε θέση να αντιληφθούν τη διαφορά των πολέμων αυτών από τον πελοποννη-
σιακό, να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα της κλασικής περιόδου, να κατανοήσουν 
τη σημασία της ιστορικής προσωπικότητας του Περικλή, και των μέτρων που υιοθέ-
τησε για την εδραίωση της δημοκρατίας 
β) Παιδαγωγικοί: να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο 
της μεθόδου 4ΜΑΤ, να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες, να καλλιεργήσουν το 
διάλογο με στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές, να 
αναπτύξουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, να αναπτύξουν αντιπολεμική συ-
νείδηση 
γ) Τεχνολογικοί: με τη χρήση των web.2 εργαλείων, να συνειδητοποιήσουν τις δυνα-
τότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και στην εκπαίδευση. 
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Παιδαγωγικές αρχές και μέθοδοι 

Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιείται το μοντέλο διδασκαλίας 4ΜΑΤ της 
McCarthy, στο οποίο βρίσκουν εφαρμογή η διερευνητική μέθοδος, εστιασμένη στην 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, αλλά και γνωστικές και εποικοδομιστικές θεω-
ρίες, καθώς αναμένουμε τροποποίηση των γνώσεων των μαθητών και μια ενεργή α-
τομική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω εμπειριών. Κάθε άτομο αντιλαμβά-
νεται και ερμηνεύει με ιδιαίτερο τρόπο την ιστορική πληροφορία και συμβάλλει στη 
δόμηση της νέας γνώσης με επαγωγικό τρόπο (Κουτσογιάννης, Δ. 2013). Παράλλη-
λα, σε πολλά σημεία το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόζει αρχές ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη νέων δυναμικών σχέσεων μεταξύ των με-
λών της ομάδας (Ματσαγγούρας, Η. 2000). Ο κύκλος 4ΜΑΤ, είναι ο φυσικός τρόπος 
με τον οποίο όλοι μαθαίνουν (McCarthy, 1980) και πραγματοποιούν όλα τα βήματα, 
ανεξάρτητα από τον μαθησιακό τύπο στον οποίο ανήκουν, ξεκινώντας από την απο-
ρία που δημιουργεί συναισθηματικό κίνητρο μάθησης, στη συνέχεια αναζητώντας τις 
ιδέες, το ΤΙ και στην πορεία εφαρμόζοντας πρακτικά τις γνώσεις (ΠΩΣ). Τέλος, η κα-
τακτημένη γνώση δοκιμάζεται σε νέα πλαίσια και περιβάλλοντα καθημερινής ζωής.   

Βήματα μάθησης 
Μαθησιακός τύπος 1 «ΓΙΑΤΙ» 

Ο επινοητικός μαθητής 
 Αυτός ο μαθησιακός τύπος μαθαίνει μέσω των αισθήσεών του και με τη βοήθεια 
εικόνων. Του είναι απαραίτητη η άμεση επαφή με αυτό που μαθαίνει κι ανταποκρί-
νεται θαυμάσια στις μεταφορές, τις παρομοιώσεις και τις αναλογίες. Ενδιαφέρεται 
για τα συναισθήματα των άλλων και τις προσωπικές αφηγήσεις. - Οι δραστηριότητες 
που ακολουθούν ανταποκρίνονται στο 1ο και το 2ο μαθησιακό βήμα. Ο στόχος είναι 
να διδάξουμε την κλασική εποχή ως συνέχεια και εν μέρει αποτέλεσμα της αυτοπε-
ποίθησης που ακολούθησε μετά τις λαμπρές μάχες των περσικών πολέμων. 
Αρχικά επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα μάθησης στους μαθητές , να απα-
ντήσουμε στο ΓΙΑΤΙ είναι σημαντικές οι μάχες των περσικών πολέμων και ΓΙΑΤΙ οι 
νίκες σε αυτές, οδήγησαν στο ελληνικό θαύμα του 5ου αι.  
Σύνδεση με θεωρία 
ΒΗΜΑ 1: Συνδέω 5΄- όλη η τάξη 

Δραστηριότητες 

Οι μαθητές που ανήκουν στον τύπο 1Δ (1ος 
μαθ. τύπος, δεξί ημισφαίριο), μαθαίνουν πιο 
αποτελεσματικά με την οπτική επεξεργασία, 
με τη συζήτηση και το διαμοιρασμό, με το 
να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και ο-
δηγούνται σε κατανόηση με έναν ολιστικό 
τρόπο. Έτσι λοιπόν, απευθυνόμαστε με αυ-
τά τα οπτικά ερεθίσματα, στους «δεξιό-
στροφους» μαθητές της πρώτης κατηγορίας, 
καθώς αυτοί αντιλαμβάνονται  τη σημασία 
που έχουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες 

Τα παιδιά βλέπουν φωτογραφίες του 
μέρους που ζουν και συνειδητοποιούν 
ότι μερικές δεκάδες μέτρα μακριά 
από το μέρος που ζουν και κινούνται 
καθημερινά, παγιδεύτηκαν και κατα-
τροπώθηκαν οι Πέρσες.  
φωτογραφία 
Αμέσως μετά, παρακολουθούν βίντεο 
με  ένα αρχαίο αγγείο με Έλληνες 
πολεμιστές στο οποίο έχει προστεθεί 
κίνηση. 
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για τους ίδιους αλλά και στους υπόλοιπους 
ώστε να καλλιεργήσουν δεξιότητες στις ο-
ποίες πιθανόν να υστερούν. 

οπλίτες 

 ΒΗΜΑ 2: Προσέχω 15΄- 5μελείς ομάδες  
 

Οι μαθητές που ανήκουν στο 1 Α   (1ος μαθ. 
τύπος, αριστερό ημισφαίριο), αντιδρούν 
στην εμπειρία και την αναλύουν. Επιτυγχά-
νουν καλύτερα  αποτελέσματα μέσα από τη 
συνεργατική μάθηση και το διάλογο αλλά 
και από τεχνικές όπως η ιδεοθύελλα. Τα συ-
ναισθήματα επίσης είναι σημαντικά γι’ αυτό 
και η τεχνική της δραματοποίησης και η 
συζήτηση στις ομάδες, βοηθούν στην επί-
τευξη του στόχου μας. Για αυτόν το μαθη-
σιακό τύπο είναι μια εύκολη δραστηριότητα 
αλλά όλοι καλούνται να την εφαρμόσουν.  

 

Ζητούμε από τους μαθητές των 3 ο-
μάδων να φανταστούν ότι είναι ο 
στρατιώτης που ετοιμάζεται να πάει 
στη μάχη και αποχαιρετά τους δικούς 
του (όπως η παράσταση στο αγγείο). 
Συζητά η κάθε ομάδα και δημιουργεί 
έναν φανταστικό διάλογο πριν τη μά-
χη τον οποίο θα δραματοποιήσει, α-
ναμένοντας ότι θα βιώσουν μέσα από 
τη διαδικασία συναισθήματα ανάλογα 
της κατάστασης. Οι άλλες δύο ομάδες 
καλούνται να φανταστούν και στη 
συνέχεια να διατυπώσουν σε πρωτο-
πρόσωπη αφήγηση τα συναισθήματα 
και τις σκέψεις ενός Αθηναίου οπλίτη 
μετά τη μεγαλειώδη νίκη των Αθη-
ναίων. Αναμένουμε να καταλήξουν 
μέσα από τη συζήτηση και τη συνερ-
γασία στην αυτοπεποίθηση και το αί-
σθημα υπεροχής των Αθηναίων που 
ακολούθησε μετά τις νίκες και οδή-
γησε με τη σειρά του στην κλασική 
εποχή. 

Μαθησιακός τύπος 2 «ΤΙ» 
Ο αναλυτικός μαθητής 

Αυτός ο μαθησιακός τύπος (2) ενδιαφέρεται για το "τι"- Εδώ είναι η στιγμή που πα-
ρέχεται η καθεαυτή πληροφορία-γνώση. Ένα τμήμα της διδασκαλίας μπορεί να γίνε-
ται και δασκαλοκεντρικά. Ο αναλυτικός μαθητής  ενδιαφέρεται για τη γνώση και 
την ακρίβεια. Είναι συστηματικός και θέλει να παίρνει πληροφορίες από τους ειδι-
κούς. Η πρώτη δραστηριότητα ενεργοποιεί τους "δεξιόστροφους" μαθητές αυτού 
του μαθησιακού τύπου μέσα από την απεικόνιση. Στο επόμενο βήμα παρέχεται η 
πληροφορία με τη μορφή σύντομης διάλεξης. Ο τύπος αυτός ενδιαφέρεται επίσης, 
για τη δομή του γνωστικού αντικειμένου, έτσι εισάγουμε τη δραστηριότητα κατα-
σκευής εννοιολογικού χάρτη. 

ΒΗΜΑ 3: Απεικονίζω  15΄- 5μελείς ομάδες         

Οι 2Δ μαθητές, την προηγούμενη εμπειρία οι μαθητές μέσα από τη συγκεκριμέ-
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την ενσωματώνουν και δημιουργούν έν-
νοιες.  Οι «δεξιόστροφοι» αναλυτικοί μαθη-
τές μέσα από την απεικόνιση, προχωρούν 
στην κατάκτηση της πληροφορίας. Μέσα 
από τη δραστηριότητα αναμένουμε να γνω-
ρίσουν κάποια από τα βασικά σημεία του 
γνωστικού αντικειμένου, δηλ. την αθηναϊκή 
συμμαχία, τη μετατροπή της σε ηγεμονία. 

νη ιστοσελίδα και τη διαδραστική 
εφαρμογή, βλέπουν και μαθαίνουν 
κάποια στοιχεία για την αθηναϊκή 
συμμαχία και τη μετεξέλιξή της σε 
ηγεμονία. 

αθηναϊκή συμμαχία-ηγεμονία 

ΒΗΜΑ 4: Πληροφορώ 30΄- 5μελείς ομάδες  
Οι μαθητές που ανήκουν στον τύπο 2 Α, 
χαρακτηρίζονται από λογική σκέψη που 
βασίζεται σε συλλογισμούς, τους γοητεύουν 
οι ιδέες, τα γεγονότα και οι λεπτομέρειες, 
ακούν, βλέπουν και  επεξεργάζονται λεκτι-
κά τις πληροφορίες και δομούν τις έννοιες. 
 Επομένως, η διάλεξη με τη βοήθεια της 
παρουσίασης μέσω διαφανειών, είναι ιδανι-
κή τεχνική για την ομάδα αυτή. 
Η δραστηριότητα που ακολουθεί, δηλ. η 
δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, επίσης 
ταιριάζει στα χαρακτηριστικά αυτής της 
ομάδας που αφομοιώνει τις πληροφορίες 
καλύτερα όταν τις κατηγοριοποιεί και τις 
κατατάσσει. 

O εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα βα-
σικά σημεία των γεγονότων που ακο-
λούθησαν μετά τους περσικούς πολέ-
μους: την αρχική αναγκαιότητα της 
δημιουργίας της αθηναϊκής συμμαχί-
ας, τη σταδιακή μεταβολή της σε η-
γεμονία, τον βασικό πρωταγωνιστή 
της περιόδου, τον Περικλή, αλλά και 
τα κύρια σημεία της αθηναϊκής δημο-
κρατίας. Παράλληλα προβάλλονται 
διαφάνειες με σχετικό περιεχόμενο. 
δραστηριότητα: Οι μαθητές με ανοι-
χτά βιβλία,  δημιουργούν με κάποιο 
web2 εργαλείο (π.χ. MindMap) εν-
νοιολογικό χάρτη που απεικονίζει την 
αθηναϊκή δημοκρατία, τους βασικούς 
πρωταγωνιστές και τα μέτρα της πο-
λιτικής του Περικλή. 

Ο μαθησιακός τύπος 3 -«ΠΩΣ» 
Ο μαθητής της «κοινής» λογικής 

ο μαθητής της κοινής λογικής, είναι ο μαθητής του "πώς". Μαθαίνει μέσω της ε-
μπειρίας του, και είναι εξαιρετικός στην επίλυση προβλημάτων. Ψάχνει τη χρησιμό-
τητα και θέλει αποτελέσματα. Κατακτά τη νέα γνώση δοκιμάζοντας τις θεωρίες και 
επιλύει προβλήματα ακολουθώντας τη θεωρία. Εδώ, λοιπόν, είναι η στιγμή της πρα-
κτικής εφαρμογής όσων οι μαθητές έχουν μάθει προσπαθώντας να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες. Εργάζονται είτε ατομικά είτε σε ομάδες και θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι από εδώ αρχίζει η πραγματική μάθηση. Μέσα από τα βήματα 5 και 6, οι μαθητές 
θα γνωρίσουν τις συμμαχίες και θα μάθουν τα αίτια και τα αποτελέσματα του πελο-
ποννησιακού πολέμου. 

ΒΗΜΑ 5: Εξασκούμαι 30΄-5μελείς ομάδες  
 Εδώ ο μαθητής που ανήκει στον τύπο 3Α, 
θα εμβαθύνει στη γνώση με την επεξεργα-
σία νέου υλικού. Κατακτά τη γνώση εφαρ-

Μέσα από ιστορικές πηγές οι μαθητές 
θα μάθουν για τον πελοποννησιακό 
πόλεμο, τους δύο συνασπισμούς και 
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μόζοντας στην πράξη όσα μόλις άκουσε κα-
θώς τα επεξεργάζεται λογικά, επιλύοντας 
προβλήματα και δοκιμάζοντας την εφαρμο-
γή τους εξασκούμενος.  
Με διακριτική παρουσία και ρόλο διευκο-
λυντή, ο δάσκαλος αφήνει τους μαθητές να 
δουλέψουν και να εξασκηθούν μέσα από 
αυτές τις δραστηριότητες που με πρακτικό 
τρόπο θα  δώσουν μορφή στις διδαγμένες 
έννοιες, μέσα από θεωρητικό υλικό για διά-
βασμα αλλά και ασκήσεις εντοπισμού δια-
φορών. 
Μέσα από την ερώτηση για τους πολέμους 
της εποχής μας επιδιώκουμε να γίνει κατα-
νοητό ότι τα αίτια των πολέμων είναι δια-
χρονικά.  

τους λόγους της αντιπαράθεσης και 
θα δημιουργήσουν α) έναν πίνακα με 
τις πόλεις-κράτη των δύο συνασπι-
σμών και β) ένα venn διάγραμμα με 
όσα χωρίζουν και όσα συνδέουν τους 
Αθηναίους με τους Σπαρτιάτες. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
τίθεται από τον διδάσκοντα το ερώ-
τημα αν στην εποχή μας υπάρχουν 
πολεμικές συρράξεις και αν οι μαθη-
τές γνωρίζουν κάποιες από αυτές και 
τους λόγους των συγκρούσεων αυ-
τών. 

ΒΗΜΑ 6: Επεκτείνω 30΄- 5μελείς ομάδες 
 

Οι 3Δ μαθητές θα συνδέσουν την εσωτερική 
εμπειρία που κατέκτησαν εκφράζοντάς την 
μέσα από τη δημιουργία κόμικ. Αυτή η 
δραστηριότητα καλύπτει τα χαρακτηριστικά 
τους γιατί είναι ομαδοσυνεργατική, εμπε-
ριέχει διάλογο και έκφραση συναισθημάτων 
μέσα από εικόνες και παράλληλα οι μαθη-
τές κατανοούν τα αποτελέσματα του πολέ-
μου όπως τα βιώνουν οι μητέρες. Εμμέσως 
η διδασκαλία επεκτείνεται σε καλλιέργεια 
αντιπολεμικής στάσης.  

Οι ομάδες με τη βοήθεια ενός  λογι-
σμικού κατασκευής κόμικ, θα δη-
μιουργήσουν 3-4 σελίδες στις οποίες 
θα συνομιλούν μία αθηναία και μία 
σπαρτιάτισσα μητέρα που οι γιοι τους 
βρίσκονται στον πόλεμο. 

 

 

 
Ο μαθησιακός τύπος 4 «ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝ» 

Ο δυναμικός μαθητής 
Η αγαπημένη ερώτηση του δυναμικού μαθητή είναι: «τι θα γινόταν αν;». Στους μα-
θητές αυτούς αρέσει να ανακαλύπτουν κρυμμένα στοιχεία, να μαθαίνουν μέσω της 
αυτο-ανακάλυψης και των προσωπικών τους εμπειριών. Τους αρέσουν οι προκλή-
σεις και η εφαρμογή της γνώσης σε νέες – πραγματικές καταστάσεις. Δεν τους φοβί-
ζουν οι χαοτικές καταστάσεις. Είναι επικοινωνιακοί και ανοιχτοί αλλά συχνά εργά-
ζονται μόνοι τους. Λύνουν συχνά τα προβλήματα με διαίσθηση. Στα τελευταία βή-
ματα του μαθησιακού κύκλου (7 και 8), οι μαθητές επεκτείνουν τα όσα έμαθαν, 
μπορούν να δοκιμάσουν να τα εφαρμόσουν στην τωρινή εποχή ή να φανταστούν μια 
διαφορετική εξέλιξη στο ιστορικό γίγνεσθαι. 

ΒΗΜΑ 7: Βελτιώνω 25΄- 5μελείς ομάδες  
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Οι μαθητές αυτοί που ανήκουν στον τύπο   
4Α είναι εξαιρετικοί στη σύνθεση, επομέ-
νως μέσα από τη δραστηριότητα δημιουργί-
ας μιας «αρχαιοελληνικής» εφημερίδας,  θα 
κατορθώσουν να ανασυνθέσουν την ατμό-
σφαιρα της εποχής και να αντιμετωπίσουν 
τα θέματα του 5ου αι. ως μια τρέχουσα επι-
καιρότητα. 

Οι ομάδες καλούνται να δημιουργή-
σουν μια εφημερίδα χρησιμοποιώντας 
κειμενογράφο :"Εν Αθήναις". Εκεί θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται 1) το πρω-
τοσέλιδο που θα εκδηλώνεται η ανη-
συχία για τις επιδεινούμενες σχέσεις 
ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη, 
2) μια ανακοίνωση-πρόσκληση για 
μια θεατρική παράσταση    στην ο-
ποία αναφέρονται στοιχεία όπως το 
όνομα του χορηγού, της παράστασης 
και μια αναφορά στα θεωρικά  και 3) 
μια αγγελία στην οποία ζητούνται 
τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων  για 
ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο που 
θα ξεκινήσει άμεσα στο λόφο της α-
κρόπολης. 

ΒΗΜΑ 8: Εκτελώ 30΄- 5μελείς ομάδες  
Στα χαρακτηριστικά των «δεξιόστροφων» 
μαθητών του τύπου 4, ανήκουν και η απο-
κλίνουσα σκέψη, η ευελιξία, η διάθεση αλ-
λαγής και  η ευκολία στην παραγωγή νέων 
ιδεών.  Εδώ λοιπόν πρέπει να φανταστούν 
και να υποθέσουν πώς θα μπορούσαν να 
είχαν εξελιχθεί διαφορετικά τα πράγματα . 
Επίσης οι μαθητές της κατηγορίας αυτής 
είναι ιδανικοί για δημιουργία ομαδικών πα-
ρουσιάσεων και σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε 
τη δραστηριότητα της παρουσίασης των έρ-
γων τέχνης.  

δραστηριότητα για τις 3 ομάδες: υπο-
θέστε α) ότι οι 2 μεγάλες δυνάμεις 
της εποχής μετά από διαβουλεύσεις 
καταλήγουν σε συμφωνία, β) ότι ο 
Περικλής δε μεταφέρει το συμμαχικό 
ταμείο στην Αθήνα κι έτσι η Αθήνα 
δεν έχει τόσο μεγάλη οικονομική δύ-
ναμη. 
Γράψτε ένα νέο φύλλο εφημερίδας με 
διαφορετικά δεδομένα αυτή τη φορά. 
Ποια θα μπορούσε να είναι η επικαι-
ρότητα της εποχής εκείνης; Δραστη-
ριότητα για τις 2 ομάδες: δημιουργή-
στε ένα power point με έργα γλυπτι-
κής του 5ου αι. και υποθέστε ότι είστε 
κριτικοί έργων τέχνης και τα σχολιά-
ζετε. 

 

Συμπεράσματα 

Θεωρούμε πως η χρήση των νέων μέσων είναι απόλυτα συμβατή με το μοντέλο μά-
θησης 4ΜΑΤ καθώς προσφέρει πολλές δυνατότητες για διάδραση, αυτό-
κατευθυνόμενη μάθηση, έρευνα ατομική και ομαδική, οπτικοακουστικό υλικό, γρα-
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φικά, παραγωγή μαθησιακού αποτελέσματος, διαδραστικότητα ανάμεσα σε εκπαιδευ-
τή και εκπαιδευόμενο, κ.ά. Επειδή οι ΤΠΕ παρέχουν ποικίλες πολυμεσικές δυνατότη-
τες, είναι σε θέση να διεγείρουν όλες τις αισθήσεις αλλά και να προκαλέσουν ποικι-
λοτρόπως την έμπρακτη εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Come and visit my city: Πολιτιστικό πρόγραμμα eTwinning στην Πρωτοβάθμια 
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Περίληψη 

Από τον Ιανουάριο του 2005 έχει τεθεί σε εφαρμογή η δράση eTwinning ή αλλιώς «η 
κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης». Στο πλαίσιο της δράσης αυτής υλοποιούνται 
εκπαιδευτικά προγράμματα διακρατικής συνεργασίας σχολείων της Ευρώπης μέσω 
των νέων τεχνολογιών και της ενεργητικής μάθησης. Δυο μάλιστα από τους στόχους 
των προγραμμάτων  αυτών είναι αφ’ ενός να γίνει η μαθησιακή διαδικασία πιο ευχά-
ριστη, πιο δημιουργική  και αφ’ ετέρου να αναπτυχθούν βασικές δεξιότητες των μαθη-
τών του 21ου αιώνα. Η δράση τρέχει με μεγάλη επιτυχία και συνεχή άνοδο όλα αυτά τα 
χρόνια, και αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα σ’ αυτήν 168.500 σχολεία σε όλη την 
Ευρώπη. Στην παρούσα εισήγηση θα αναλυθούν οι στόχοι και τα στάδια υλοποίησης 
ενός βραβευμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς επίσης 
και τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί που ενεπλάκησαν σε αυτό. 

Λέξεις – κλειδιά: διακρατική συνεργασία, νέες τεχνολογίες, δεξιότητες 

Εισαγωγή 

Το eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από δυο τουλάχι-
στον Ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται σε ένα κοινό project κάνοντας χρήση εργα-
λείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Πρόκειται δηλαδή για μια 
ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω του 
Διαδικτύου. Οι δραστηριότητες του project λαμβάνουν χώρα σε μια κοινή συνεργατική 
πλατφόρμα όπου εγγράφονται οι συμμετέχοντες στο Έργο και λέγεται Twinspace.Η 
συνεργασία αυτή αποσκοπεί στο να αποκομίσουν οι μαθητές παιδαγωγικά, κοινωνικά 
και πολιτισμικά οφέλη. Ακόμη δίνει την ευκαιρία στα σχολεία να μάθουν μαζί, να μοι-
ραστούν πρακτικές και απόψεις αλλά και να δημιουργήσουν καινούριες φιλίες. 

Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005 ως δράση του προγράμματος 
eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα από το 2014 ενισχύθηκε ως μέρος 
του προγράμματος Erasmus+ , παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στη υποστήριξη όλων 
των τύπων Ευρωπαϊκής συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση. 

Μέσω του eTwinning,περισσότεροι από 230.000 εκπαιδευτικοί από όλα την Ευρώπη 
συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέ-
χουν περισσότερα από 168.000 σχολικά ιδρύματα από 32 ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, η 
δράση εξελίχθηκε από ένα εργαλείο εξεύρεσης εταίρων για τους εκπαιδευτικούς σε μια 
πλούσια, πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης. Σήμερα το eTwinning 
είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης. 
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Τονίζεται η συμπληρωματικότητα του eTwinning με τα υπόλοιπα προγράμματα σχο-
λικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή υγείας, Πολιτιστικά Θέ-
ματα). Ειδικότερα, το eTwinning μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανάδειξης της ερ-
γασίας των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στα προαναφερθέντα προγράμματα εκτός 
των ορίων της χώρας μας.  

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί συνεργασία όποτε αυτός κρίνει μέσα στη σχολική χρονιά, 
ως ιδρυτής Έργου ή ως συμμετέχων σε Έργο που διαφημίζεται στη διαδικτυακή ευρω-
παϊκή πύλη της δράσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.etwinning.net. Στην 
ίδια διαδικτυακή πύλη μπορεί κάποιος να εγγράψει το σχολείο του ως επίσημο μέλος 
της δράσης eTwinning. 

Εκτός από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε κοινά έργα το eTwinning προσφέρει 
τηλεκπαιδεύσεις (webinars) καθώς επίσης και διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης 
(e-learning).Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν σε θέματα 
που αφορούν στις εξελίξεις στον τομέα της Παιδαγωγικής και στη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών. Επίσης έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικές κοινότητες (groups) για να ε-
νισχυθεί η μάθηση μέσα από ένα περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Οι κοινότητες 
αυτές προσφέρουν υλικό για μελέτη και παραδείγματα καλής πρακτικής από εκπαιδευ-
τικούς που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. Το υλικό μάλιστα έχει α-
ναρτηθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα 

Ένας από τους σκοπούς της δράσης eTwinning είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιο-
τήτων του ανθρώπου του 21ου αιώνα. Όπως αναφέρει ο Resnick (Resnick, 2002),κατά 
τη δεκαετία του ’80 έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη μετάβαση από τη Βιομηχανική Κοι-
νωνία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς κινητήρια δύναμη φαινόταν πλέον να 
είναι η Πληροφορία και όχι οι φυσικές πηγές και η βιομηχανία. Ακολούθως, κατά τη 
δεκαετία του ’90, άρχισε να γίνεται λόγος για την Κοινωνία της Γνώσης, ξεκινώντας 
από τη συνειδητοποίηση ότι αυτή καθεαυτή η πληροφορία δεν μπορεί να επιφέρει ση-
μαντικές αλλαγές, εκτός κι αν μετασχηματιστεί σε γνώση. Έτσι, παρατηρήθηκε μια 
εστίαση του ενδιαφέροντος σε τρόπους διαχείρισης και διαμοίρασης της γνώσης. Στο 
παρόν, κατά τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με τον Resnick (2002), οδεύουμε πλέον προς την 
Κοινωνία της Δημιουργικότητας, η οποία θα εστιάζει όχι στο πλήθος των γνώσεων που 
διαθέτουμε, αλλά στη ικανότητά μας να σκεπτόμαστε και να ενεργούμε δημιουργικά. 
Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα η εξέλιξή τους στους άξονες 
της φιλοσοφίας του Web 2.0 επιταχύνει τη μετάβαση αυτή, τονίζοντας την ανάγκη για 
δημιουργική σκέψη σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προ-
ταθεί δεξιότητες που θεωρούνται πολύτιμα εφόδια για τον άνθρωπο του 210υ αιώνα. 
Τέτοιες δεξιότητες είναι κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες, δεξιότητες έρευνας, 
επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης. 

ΤΠΕ και Εκπαίδευση 
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Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας δε θα μπορούσε να αφήσει έξω 
από το πεδίο της επίδρασής της και την εκπαίδευση. Ένας πρωτόγνωρος κόσμος δυνα-
τοτήτων ανοίγεται σε όλους όσους εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. Μάλιστα 
όπως επισημαίνει ο Μικρόπουλος (2011) ,η επιστημονική έρευνα επιδεικνύει ένα συνε-
χώς αυξανόμενο αριθμό μελετών και ερευνητικών εργασιών που δείχνουν ότι οι ΤΠΕ 
κινητοποιούν την προσοχή και την αντίληψη των μαθητών, πολλαπλασιάζουν τις δυνα-
τότητες ανάκτησης πληροφοριακών στοιχείων και παράλληλα προσφέρουν ένα πεδίο για 
την ερμηνευτική κατανόηση δεδομένων και φαινομένων. Από την άλλη ο Παντζαρέλας 
(2012) απαντά στο ερώτημα γιατί πρέπει να εισαχθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση λέγο-
ντας ότι οι ΤΠΕ μπορούν υπό προϋποθέσεις άλλοτε να λειτουργήσουν επικουρικά σε διά-
φορες εκφάνσεις της διδασκαλίας, άλλοτε πιο δημιουργικά σε σύγκριση με ένα πιο παρα-
δοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και διότι δεν πρέπει το σχολείο να αγνοήσει τις ευρείες 
τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν όχι μόνο νέα αντικείμενα μάθησης…αλλά και 
νέα υποκείμενα, ανάμεσα σε άλλα και τους μαθητές μας. 

Περιγραφή και στόχοι του προγράμματος 

Τίτλος του προγράμματος: Come and visit my city 

Ομάδα εργασίας: Ένα τμήμα της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, αποτελούμενο από 20 παιδιά 
11-12 ετών. 

Χρονική διάρκεια: 8 μήνες (από Οκτώβριο έως Μάιο) 

Συνεργαζόμενα σχολεία: Ένα Γυμνάσιο από την Τσεχία, ένα Γυμνάσιο από την Ιταλία 
(Σαρδηνία) και ένα Γυμνάσιο από τη Γαλλία .Οι μαθητές των προαναφερθέντων σχο-
λείων ήταν ηλικίας 12-13 ετών. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνεργασίας μας. 

Στοχοθεσία 

Ο πρώτος στόχος του Έργου  ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές μια βαθύτερη γνώση της 
πόλης τους και πολιτιστικών στοιχείων που συνδέονται με αυτήν, αλλά επίσης να γνω-
ρίσουν και τις πόλεις των εταίρων μας. Ακόμη, να έρθουν σε επαφή με άλλες κουλτού-
ρες της Ευρώπης, αποκτώντας έτσι «διαπολιτισμική συνείδηση», και να κάνουν φιλίες 
με συνομηλίκους τους από ευρωπαϊκές χώρες, ανακαλύπτοντας κοινά σημεία αλλά και 
διαφορές με αυτούς. Άλλοι στόχοι ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές συνεργατικές δε-
ξιότητες  λειτουργώντας μέσα σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, καθώς επίσης 
να αναπτύξουν τις δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτυακών 
εργαλείων. Η ανάπτυξη και έκφραση της δημιουργικότητας αποτέλεσε έναν άλλο παι-
δαγωγικό στόχο του Έργου. Επιπροσθέτως, υπήρχε ο στόχος να καλλιεργηθούν ανώ-
τερες νοητικές λειτουργίες στους μαθητές, όπως η σύνθεση και η αξιολόγηση (Bloom 
et al.,1956), καθώς και η κριτική σκέψη. 

Πέρα από παιδαγωγικούς στόχους υπήρχε βέβαια και ο γνωστικός στόχος της ανάπτυ-
ξης δεξιοτήτων και λεξιλογίου στην αγγλική γλώσσα, καθώς το πρόγραμμα πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών. Ο σκοπός  εδώ επίσης ήταν τα 
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παιδιά να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα για ένα αληθινά επικοινωνιακό 
σκοπό, στον πραγματικό κόσμο, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους. 

Επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος ήταν απαραίτητη η συνεχής 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών μέσω των προσωπικών μας email αλλά και της 
υπηρεσίας email της συνεργατικής πλατφόρμας Twinspace.Ακόμη έλαβαν χώρα κά-
ποιες συναντήσεις μέσω Skype. 

Επίσης λήφθηκε μέριμνα ώστε να επικοινωνούν και οι μαθητές τακτικά μεταξύ τους 
μέσα από το email της πλατφόρμας αλλά και μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες. 
Δεν έλειψαν και οι συναντήσεις μέσω Skype (δυο χώρες κάθε φορά) όπου οι μαθητές 
συνομίλησαν για τη ζωή και τις συνήθειές τους. Ακόμη, συγκροτήθηκαν διεθνικές ο-
μάδες αλληλογραφίας για να γράφουν ο ένας στον άλλον στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος αλλά και ανεξάρτητα από το πρόγραμμα. 

Διαδικασία υλοποίησης του Έργου 

Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργήθηκε η  ομάδα των εκπαιδευτικών που θα ερ-
γαζόταν σε αυτό. Επίσης φτιάχτηκε από κοινού ένα χρονοδιάγραμμα για όλη τη χρονιά, 
καθορίζοντας τις δραστηριότητες που θα λάμβαναν χώρα κάθε μήνα, με βάση τους 
στόχους μας. Εδώ πρέπει  να τονιστεί το γεγονός ότι υπήρχε μια σχετική ευελιξία στις 
προθεσμίες των δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες και το πρό-
γραμμα του κάθε σχολείου. Για παράδειγμα, οι διακοπές μας δεν συνέπιπταν, οπότε 
έπρεπε να ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον και να προγραμματίζουμε ανάλογα τις συ-
νεργατικές δραστηριότητές μας. Το χρονοδιάγραμμα που αναρτήθηκε στη συνεργατική 
πλατφόρμα Twinspace είχε την εξής μορφή: 

Οκτώβριος: Γνωριμία των μαθητών μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, το κάθε σχολείο δη-
μοσίευσε ένα συνεργατικό πινακάκι PADLET,όπου κάθε μαθητής έγραψε πληροφο-
ρίες για τον εαυτό του (όνομα, εθνικότητα, οικογένεια, χόμπι, σχέδια για το μέλ-
λον).Ταυτόχρονα ο καθένας δημιούργησε μια προσωπική αφίσα με το διαδικτυακό ερ-
γαλείο POSTERMYWALL,όπου παρουσίασε τον εαυτό του με δημιουργικό και καλ-
λιτεχνικό τρόπο χωρίς να αναφέρει το όνομά του. 

Νοέμβριος: Οι μαθητές διάβασαν τις προσωπικές πληροφορίες και τις διαδικτυακές 
αφίσες των άλλων παιδιών προσπαθώντας να μαντέψουν ποιος μαθητής έφτιαξε ποια 
αφίσα. Αφού μάντευαν, έπρεπε στη συνέχεια να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα σε ένα 
τουλάχιστο μαθητή από την κάθε χώρα. Παράλληλα, οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί 
οργάνωσαν διεθνικές ομάδες αλληλογραφίας για να ανταλλάσσουν οι μαθητές ηλε-
κτρονικά μηνύματα μεταξύ τους πάνω σε διάφορα θέματα. 

Δεκέμβριος - Ιανουάριος: Γνωριμία με τις συνήθειες και τα έθιμα των άλλων πόλεων. 
Είδαμε τις συνεργαζόμενες πόλεις στο GOOGLE MAPS,οι μαθητές συνομίλησαν 
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μέσω SKYPE και επίσης δημιούργησαν ψηφιακές παρουσιάσεις  και βίντεο για διά-
φορα χαρακτηριστικά έθιμα των πόλεών τους. Έπειτα και οι τέσσερις χώρες έφτιαξαν 
ένα συνεργατικό κουιζ με ερωτήσεις σχετικές με το υλικό. Το κουιζ αυτό απαντήθηκε 
από όλους τους μαθητές. 

Φεβρουάριος: Οι μαθητές διεξήγαγαν  έρευνα στο διαδίκτυο για διάσημους ανθρώπους 
που προέρχονται από την πόλη τους και δημιούργησαν βίντεο και ψηφιακές παρουσιά-
σεις σχετικά με τη ζωή και το έργο τους. Έπειτα ακολούθησε ένα online quiz με ερω-
τήσεις πάνω στις παρουσιάσεις όπου πήραν μέρος όλες οι συνεργαζόμενες χώρες. 

Μάρτιος: Τα παιδιά της κάθε συνεργαζόμενης χώρας έγραψαν ένα ποίημα που αντι-
προσώπευε την πόλη τους και όλα τα ποιήματα συνετέθησαν σε ένα κοινό ποίημα που 
αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Twinspace με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e- book). 

Απρίλιος-Μάιος: Οι μαθητές κάθε χώρας δημιούργησαν ένα βίντεο που διαφήμιζε την 
πόλη τους. Σε μικρές ομάδες ερεύνησαν και αποφάσισαν τα κυριότερα αξιοθέατα της 
Αθήνας που ήθελαν να παρουσιάσουν, επιλέξαμε όλοι μαζί μέσα από συζήτηση και 
ψηφοφορία τη μορφή του βίντεο, το σλόγκαν που θα αντιπροσώπευε την πόλη μας 
καθώς και τους ρόλους που θα έπαιζαν οι μαθητές. Στη συνέχεια έγινε σύνθεση όλων 
των βίντεο, και των τεσσάρων χωρών, σε ένα κοινό βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατ-
φόρμα του Έργου καθώς επίσης και στο ΥοuTube. 

Αρχές Ιουνίου: Οι μαθητές αξιολόγησαν το πρόγραμμα γράφοντας τη γενική γνώμη 
τους για αυτό σε ένα συνεργατικό ANSWERGARDEN,κοινό για όλες τις χώρες. Α-
κόμη δημιούργησαν ένα συνεργατικό PADLET όπου έγραφαν ποια δραστηριότητα 
τους άρεσε περισσότερο και γιατί. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και εργαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν 

Σε όλη τη διάρκεια του Έργου αξιοποιήθηκε η μέθοδος Project ,η διαθεματική προσέγ-
γιση και η μέθοδος της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Ομαδοσυνεργατική διδασκα-
λία καλείται η διδασκαλία κατά την οποία οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες 
συνεργάζονται δυναμικά μεταξύ τους για την εκτέλεση μαθησιακών δραστηριοτήτων. 
Η μέθοδος αυτή, εξελισσόμενη στα τέλη του 20ού αιώνα σε παιδαγωγικό και διδακτικό 
κίνημα, στηριγμένη σε στέρεες θεωρητικές θέσεις και συγκεκριμένες πρακτικές, κατέ-
χει αξιόλογη θέση στη σύγχρονη Διδακτική.(Ματσαγγούρας, 2004). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δημιουργείται το κα-
τάλληλο πλαίσιο για ένα ευαγές ψυχολογικό κλίμα, το οποίο αναμφισβήτητα οδηγεί 
στη μείωση των επιπέδων σχολικού άγχους αλλά και του φόβου της αποτυχίας των 
μαθητών, καθιστώντας τους πιο σίγουρους για τους εαυτούς τους.(Κοσσυβάκη, 2006). 

Εργαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν 

• SKYPE 

2331

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



• Εργαλεία Web 2.0: WEVIDEO, POSTERMYWALL, 
PADLET,SLIDESHARE, TITANPAD,JOOMAG,PREZI,PIXTON,AN-
SWERGARDEN. 

• Λογισμικά GOOGLE FORMS, GOOGLE MAPS. 
• Λογισμικό ψηφιακών παρουσιάσεων POWER POINT. 
• Eργαλεία της πλατφόρμας TWINSPACE (chat room, email) 
• YouTube 
• Λογισμικό AUDACITY 
• Λογισμικό MOVIE MAKER 
• Λογισμικό KAHOOT 

Δυσκολίες –σημαντικά σημεία κατά τη διεξαγωγή ενός  Έργου eTwinning 

Γενικά σε μια διεθνική και συνεργατική εκπαιδευτική δράση όπως το εν λόγω έργο 
είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται κάποιοι κανόνες συνεργασίας ανάμεσα στους μα-
θητές, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Κυρίως θα πρέπει να τηρείται το Netiquette,δηλαδή οι κανόνες συμπεριφοράς στο Δια-
δίκτυο, για να αποφευχθούν ανάρμοστες συμπεριφορές ή και παρεξηγήσεις μεταξύ των 
εμπλεκομένων. Για αυτούς τους λόγους είναι καίριας σημασίας να συμφωνηθούν  οι 
κανόνες συνεργασίας και συμπεριφοράς πριν αρχίσει η δράση, και βέβαια να τηρούνται 
καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

Η εξεύρεση εργατικών και υπεύθυνων Ευρωπαίων εταίρων  είναι ένα άλλο σημείο που 
απαιτεί μεγάλη προσοχή ώστε να υπάρχει μια σωστή και ποιοτική συνεργασία που α-
ποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων αλλά και στην τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου.Bέβαια, όπως προαναφέρθηκε, σχετικά με το χρόνο 
πρέπει να υπάρχει ευελιξία και κατανόηση σε τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν σε 
κάποιο συνεργάτη, καθώς και σε ειδικές συνθήκες που τον αφορούν. Για παράδειγμα, 
ο εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας της ελληνικής πλευράς δεν είχε πρόσβαση στο ερ-
γαστήριο Πληροφορικής παρά μόνο μία φορά την εβδομάδα, πράγμα που αποτέλεσε 
πρόβλημα σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς ένα τέτοιο πρόγραμμα διεξάγεται σχεδόν 
αποκλειστικά στο εργαστήριο Πληροφορικής και μια φορά την εβδομάδα συνήθως δεν 
επαρκεί. Αυτή η δυσκολία ξεπεράστηκε με εποικοδομητική συνεργασία και συννενό-
ηση μεταξύ εκπαιδευτικών του σχολείου για να εξασφαλιστούν κάποιες επιπλέον ώρες 
ενασχόλησης με το Έργο.  

Επιπλέον είναι απαραίτητη η συνεργασία των γονέων των μαθητών σε κάποιες πτυχές 
του Έργου, καθώς πρέπει να δώσουν γραπτή συναίνεση για φωτογράφιση ή βιντεοσκό-
πηση των παιδιών τους, όπου απαιτείται. Η συνεργασία του Διευθυντή της σχολικής 
μονάδας είναι εξίσου σημαντική. 

Είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν προβλήματα και δυσκολίες κατά τη διάρκεια ενός 
προγράμματος eTwinning, αλλά αν υπάρχει σωστή οργάνωση από την αρχή, τήρηση 
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των κανόνων, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση και συνεργασία η επιτυχία είναι 
δεδομένη. 

Διάχυση στη σχολική μονάδα και στην τοπική κοινωνία 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από την υπεύθυνη εκ-
παιδευτικό και τους μαθητές στους εκπαιδευτικούς, γονείς και λοιπούς μαθητές του 
σχολείου. Επιπλέον έγινε διάδοση των αποτελεσμάτων και των βραβεύσεων του έργου 
μέσω της σχολικής ιστοσελίδας. 

Συμπεράσματα – αποτίμηση 

Το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας ήταν η βράβευση του προγράμματός μας με 
Εθνική και Ευρωπαϊκή ετικέτα Ποιότητας. Πέρα από αυτό όμως αποκομίσθηκαν πολ-
λαπλά ουσιαστικά οφέλη από τη διαδικασία. Κατ’ αρχάς, τα παιδιά βρήκαν το πρό-
γραμμα καινοτόμο, πολύ ενδιαφέρον και συναρπαστικό, όπως δήλωσαν τα ίδια στην 
αξιολόγησή τους. Αυτό φάνηκε και στην πράξη καθώς ακόμη και οι πιο αδύναμοι μα-
θητές παρακινήθηκαν να συμμετάσχουν και να χρησιμοποιήσουν τα Αγγλικά για να 
επικοινωνήσουν με τους εταίρους μας.  

Ακόμη οι μαθητές γνώρισαν σε βάθος την πόλη τους αλλά και τις πόλεις των συνεργα-
ζόμενων χωρών, τα έθιμά τους και τον τρόπο ζωής τους. Είχαν μάλιστα την ευκαιρία 
να συγκρίνουν τον τρόπο ζωής των συνεργατών με το δικό τους τρόπο ζωής, αναπτύσ-
σοντας έτσι διαπολιτισμική συνείδηση .Επίσης οι μαθητές εξασκήθηκαν στη λήψη α-
ποφάσεων, κατανόησαν τον πρωταρχικό σκοπό της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, 
που είναι η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, και καλλιέργησαν τη δημιουργικότητά 
τους, τις δεξιότητές τους στη χρήση υπολογιστών και στην έρευνα αλλά και τις συνερ-
γατικές τους δεξιότητες. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι το γεγονός ότι το πρό-
γραμμα ανέδειξε τη διασύνδεση των Αγγλικών με άλλα μαθήματα όπως τα Εικαστικά, 
η Ιστορία και η Γεωγραφία στο πλαίσιο της Διαθεματικής Προσέγγισης. 

Το πρόγραμμα ήταν πολύ ωφέλιμο και για την εκπαιδευτικό, καθώς μέσω της στενής 
συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών γνώρισε και άλλα εκπαιδευτικά 
συστήματα. Επιπρόσθετα αποκτήθηκαν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, επήλθε ανα-
νέωση στις εκπαιδευτικές τεχνικές και ενσωματώθηκε εποικοδομητικά  η χρήση της 
τεχνολογίας στο μάθημα. Τέλος έγινε αντιληπτή η μεγάλη αξία της συνεργασίας με-
ταξύ εκπαιδευτικών, καθώς πέρα από τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους 
χρειάστηκε και σύμπραξη με άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Γενικά, για την εκπόνηση ενός συνεργατικού Ευρωπαϊκού προγράμματος απαιτείται 
επιπλέον προσπάθεια και εργασία, αλλά πρέπει να σημειωθεί πως τα οφέλη είναι πολ-
λαπλά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η κουλτούρα του σχολείου γίνεται πιο συνεργα-
τική, παρέχονται κίνητρα για μάθηση και αποκτούνται δεξιότητες και γνώσεις που θα 
ακολουθούν τους μαθητές και τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς σε όλη τη μετέπειτα 
πορεία τους. 
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Teachers4Europe: «ICare4Eu – Νοιάζομαι για την Ευρώπη». Σεβασμός στη 
διαφορετικότητα: Λέω όχι στο σχολικό εκφοβισμό. 

Βούλγαρη Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Π.Ε.20-01 

Ambassador Teacher4Europe Θεσσαλίας 
vvoulgari@hol.gr 

Περίληψη 

Με αφορμή το μεταναστευτικό ζήτημα και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απένα-
ντι του, όπως και το γεγονός ότι τα προβλήματα των λαών δε γνωρίζουν σύνορα, οι 
μαθητές του σχολείου μας κλήθηκαν, στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης 
ICare4Eu, ενταγμένης στο πρόγραμμα Τeachers4Europe, να μελετήσουν την ιστορία 
της Ε.Ε., τα θεσμικά όργανά της, τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς και να προβλημα-
τιστούν για την εφαρμογή των αξιών της, των βασικών πυλώνων για τη ίδρυσή της. 
Μια από αυτές τις αξίες είναι και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Με αφορμή την 
προσέγγιση της αξίας αυτής, μελετήθηκε το θέμα του σχολικού εκφοβισμού με τη μέ-
θοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προτεινόμε-
νη διδασκαλία για το Πρόγραμμα Teachers4Europe και τα Προγράμματα Αγωγής Υ-
γείας με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση ICare4Eu διακρίθηκε και βραβεύτηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 

Λέξεις- κλειδιά: Αξίες Ε.Ε., Σεβασμός στη Διαφορετικότητα, Σχολικός Εκφοβισμός, 
Μετασχηματίζουσα μάθηση. 

Εισαγωγή 

Το σχολείο όπου εφαρμόστηκε το παρόν διδακτικό σενάριο είναι δημόσιο Γυμνάσιο 
και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου. Η προτεινόμενη διδασκαλία απευ-
θύνθηκε στα 14 μέλη της παιδαγωγικής ομάδας (8 κορίτσια, 6 αγόρια) Stu-
dents4Europe, μαθητές της Δευτέρας τάξης του Γυμνασίου,  αγόρια και κορίτσια ηλι-
κίας 13-14 ετών. Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας είναι πλέον πολλαπλασιαστές 
Students4Europe και διαχέουν στη σχολική κοινότητα τις εμπειρίες που απέκτησαν 
και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν. 

Στόχος του διδακτικού σεναρίου ήταν η διαπαιδαγώγηση των μαθητών πάνω στους 
τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι θα προστατεύουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους, 
αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και στάση απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής βίαιη 
συμπεριφορά και η συμμετοχή τους στην αναζήτηση ειρηνικής επίλυσης διαφορών 
στον χώρο του σχολείου. 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα 
και πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, για να κα-
ταφέρει να παρέμβει αποτελεσματικά (Κρόκου, 2015). Η μέθοδος της Μετασχηματί-
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ζουσας μάθησης μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του προβληματισμού, της κριτι-
κής σκέψης και στάσης των μαθητών μέσω της τέχνης, απέναντι σε κάθε θέμα που 
προκύπτει στη ζωή τους, και απαιτεί τη δραστηριοποίησή τους για την εξεύρεση λύ-
σης ή την αλλαγή στάσης ζωής, μέσα από μια σφαιρική θεώρηση των πραγμάτων 
(Κόκκος, 2011).  

Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση 

Σύμφωνα µε τον Dewey (1980), η αισθητική εμπειρία αποτελεί το πιο σημαντικό ερ-
γαλείο της μαθησιακής διαδικασίας και της γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου, η ο-
ποία συμβάλει στην καλλιέργεια τόσο της φαντασίας του όσο και της δημιουργικότη-
τάς του. Ο Κόκκος (2011) προτείνει την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στα 
πλαίσια της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της μελέτης έργων τέχνης. Η μελέ-
τη τους, σε σχέση µε το διδακτικό θέμα που επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να προσεγγίσει 
με τους μαθητές του, συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης τους και στην 
καλλιέργεια της ευαισθητοποίησής του πάνω σε διάφορα θέματα. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης εφαρμόζεται με την ίδια επιτυ-
χία στην προσέγγιση ενός θέματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την 
προσχολική ηλικία μέχρι και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Εφαρμογή της μεθόδου 

Πρώτο Στάδιο : Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος 

 Σε μια από τις συναντήσεις της ομάδας, όταν αυτή προσέγγισε την αξία του 
σεβασμού της διαφορετικότητας, τέθηκε από μαθήτρια ως θέμα συζήτησης η γνωστή 
υπόθεση διερεύνησης από τις αρχές της αιτίας του θανάτου ενός μαθητή τεχνικής 
σχολής και το γεγονός ότι ήταν θύμα εκφοβισμού και ρατσισμού. Ακούστηκαν από 
τους μαθητές απόψεις όπως: Δεν ήταν σχολική βία. Αυτός ήταν μεγάλος. (μαθήτρια). 
Δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει; Ο Β. ήταν 20 χρονών. (μαθητής). Ακούσατε τι 
λέγανε αυτοί που τον εκφοβίζανε; «Δεν κάναμε τίποτα, μόνο πλάκα». Μήπως παραή-
ταν ευαίσθητος; (μαθήτρια). Ολόκληροι άντρες παίζανε με ένα ήσυχο και ευαίσθητο 
παιδί; Παίζουν ποτέ με την ψυχή ενός ανθρώπου; (μαθήτρια). 

Αυτές οι απόψεις οδήγησαν την εμψυχώτρια καθηγήτρια στο συμπέρασμα ότι το θέ-
μα «εκφοβισμός» θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω κριτικής διε-
ρεύνησης με τη χρήση της μεθόδου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την 
Τέχνη.  

Σκοπός αυτής της προτεινόμενης διδασκαλίας ήταν να γνωρίζουν οι μαθητές ποιες 
συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές, να αποδέχονται πιο εύκολα τη διαφορετικότητα 
και να επιδεικνύουν ανοχή, ελαστικότητα και αλληλεγγύη, να ξέρουν πώς να αντι-
στέκονται και να θέτουν όρια σε όσους ασκούν βία σε βάρος τους (Κουτρολού, 2013; 
Ρασιδάκη, 2015) και να διερευνήσουν στο μέλλον τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πάνω στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού και κατ’ επέκταση του σεβασμού στη δια-
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φορετικότητα. Η Ε.Ε. με την παραγωγή, την προώθηση και την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών στις χώρες μέλη, στοχεύει στο να ευαισθητοποιεί το κοινό (τα παιδιά, τους 
νέους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς) στους τρόπους αντιμετώπισης του σχολι-
κού εκφοβισμού, να ευαισθητοποιεί για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ενάντια στο 
σχολικό εκφοβισμό στην Ευρώπη και να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις πολιτικές 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (http://www.antibullying.eu/el).  

Κατά τη διδασκαλία εφαρμόστηκε η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέ-
σα από την Τέχνη με εργασία σε ομάδες, για να διεγερθεί το ενδιαφέρον των μαθη-
τών, να δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας, να προωθηθεί η συμμετοχή τους και να 
προσεγγιστεί κριτικά το θέμα, αφού η αισθητική εμπειρία αποτελεί το κατεξοχήν μέ-
σο για την ανάπτυξη της φαντασίας, βασικού στοιχείου της διεργασίας της μάθησης 
(Dewey, 1980). Το γεγονός ότι οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, τους έδωσε τη δυ-
νατότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ισοτίμων. Η εμψυχώτρια καθηγήτρια ενθάρρυ-
νε τον πειραματισμό, αφήνοντας στους μαθητές την πρωτοβουλία των κινήσεων και 
περιθώρια για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

Δεύτερο Στάδιο: Έκφραση των απόψεων των μαθητών 

Στο στάδιο αυτό η εμψυχώτρια καθηγήτρια χώρισε τους μαθητές τυχαία σε δύο ομά-
δες των πέντε και μια των τεσσάρων μαθητών και ανέθεσε στις τρεις ομάδες να κατα-
γράψουν σε μια κόλλα χαρτί τις σκέψεις και τις απόψεις της ομάδας για το θέμα: 
«Γιατί, κατά την άποψή σας, κάποιος πέφτει θύμα εκφοβισμού; Πως μπορεί να αντι-
δράσει;». Κάθε ομάδα επέλεξε έναν συντονιστή, ο οποίος είχε την υποχρέωση, μετά 
την ανταλλαγή απόψεων από όλα τα μέλη της ομάδας, να συνοψίσει τη συζήτηση, να 
την παρουσιάσει στην ολομέλεια και να την καταθέσει γραπτά στην εμψυχώτρια κα-
θηγήτρια. 

Τρίτο Στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων 

 Οι απαντήσεις των μαθητών ήταν αρκετά εύστοχες. Οι μαθητές ήταν σε θέση 
να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του προφίλ ενός εκφοβισμένου ατόμου. Οι μα-
θητές γνώριζαν ότι ο εκφοβισμός δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Συνέχεαν, όμως, τα χα-
ρακτηριστικά του προφίλ και της συμπεριφοράς ενός θύματος εκφοβισμού ή βίας με 
τα πραγματικά αίτια ενός περιστατικού εκφοβισμού ή βίας: την προβληματική συ-
μπεριφορά του θύτη, ενός ατόμου που έχει ανάγκη να ακουστεί, να αποδείξει την ι-
σχύ του και ως εκ τούτου οδηγείται σε παραβατικές πράξεις, όπως στην άσκηση εκ-
φοβισμού και βίας.  

Παράλληλα, οι μαθητές κατανοούσαν μεν το γεγονός ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί 
και ότι αυτό δεν αποτελεί λόγο κατηγοριοποίησης των ανθρώπων, αδυνατούσαν δε να 
προτείνουν τρόπους αντίδρασης και αντίστασης για την πάταξη του φαινομένου. 
Γνώριζαν ότι πρέπει να υπάρχει αντίδραση από το μέρος του θύματος, αλλά δεν πρό-
τειναν τρόπους για το πως πρέπει να γίνει αυτό.  
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Τέλος, δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία, για να γίνει συζήτηση στην παιδαγωγική ομά-
δα για τους παρατηρητές ενός περιστατικού εκφοβισμού και για τον ρόλο που παί-
ζουν σε αυτό.  

Θέμα: Σχολικός εκφοβισμός.  

Τα υποθέματα που προέκυψαν ήταν:  

α) συνέπειες του εκφοβισμού και της βίας και  

β) ο ρόλος των παρατηρητών. 

Τέθηκαν, λοιπόν, τα εξής κριτικά ερωτήματα για διερεύνηση:  

α) Πως μπορεί να αισθάνεται ένα θύμα εκφοβισμού ή βίας;  

β) Σε ένα περιστατικό εκφοβισμού ή βίας, εκτός από το θύμα και τον/τους θύτη/θύτες, 
υπάρχουν και οι παρατηρητές. Πως πρέπει να αντιδράσει το θύμα σε ένα τέτοιο περι-
στατικό; Πως πρέπει να αντιδράσουν οι παρατηρητές; 

Τέταρτο Στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτή-
ματα 

 Παρουσιάστηκαν στους μαθητές έργα τέχνης, χωρίς τους τίτλους τους και το 
όνομα του καλλιτέχνη: τέσσερις πίνακες ζωγραφικής, δύο αποσπάσματα κινηματο-
γραφικών ταινιών και ένα ποίημα. 

Τα έργα τέχνης ήταν: 

1. «Loneliness», Pilar Franco, Buenos Aires, Argentina εικαστικό (πίνακας) 

2. «Tears Of Loneliness», Gary Iles εικαστικό (πίνακας) 

3. «Mischief», Linda Skrolys εικαστικό (πίνακας) 

4. 
«Illustration», Matt Mahurin, based on the Disney Chan-
nel’s TV Series «Camp Rock» 

εικαστικό (εικονο-
γράφηση) 

5. 
«Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο»,  Αλέκος Σακελλάριος, 
Φίνος Φιλμ, 1959 

κινηματογραφική 
ταινία (απόσπασμα) 

6. 
«Back to the future», Robert Zemeckis, Universal Pic-
tures, 1985 

κινηματογραφική 
ταινία (απόσπασμα) 

7. 
«Che fece .... il gran rifiuto», Κ. Π. Καβάφης, 1901, Από 
Τα Ποιήματα 1897-1933 (Καβάφης Κ.Π., 1984)    λογοτεχνικό (ποίημα) 
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Τα έργα επελέγησαν, γιατί εξυπηρετούσαν τους εκπαιδευτικούς στόχους, αποτελώ-
ντας ταυτόχρονα έναυσμα για κριτική συζήτηση στην ομάδα. Επιπλέον, σχετίζονταν, 
σε ένα βαθμό, με τις προσωπικές τους εμπειρίες και βιώματα, καθιστώντας τα δυνατά 
εργαλεία για την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι: 

α) Ο καυγάς στη σκηνή της ταινίας «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» δεν αποτελεί 
φαινόμενο εκφοβισμού ή βίας, αφού τα εμπλεκόμενα μέλη είναι ίσης δύναμης και 
έχουν όμοια συναισθηματική αντίδραση. Είναι, όμως, ένα άριστο παράδειγμα συμπε-
ριφοράς παρατηρητών. 

β) Το ποίημα του Καβάφη «Che fece .... il gran rifiuto» επιλέχθηκε γιατί εξυπηρετεί, 
όπως προαναφέρθηκε, τους εκπαιδευτικούς στόχους, αποτελώντας ταυτόχρονα έναυ-
σμα για κριτική συζήτηση στην παιδαγωγική ομάδα, καθώς ο αναγνώστης δεν είναι 
σε θέση να διεισδύσει στα πραγματικά νοήματα του ποιήματος, αν περιοριστεί σε μία 
απλή ερμηνεία του. (Παπανούτσος, 1985; Κωνσταντίνου, 2012). 

Οι μαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες των 7 ατόμων αντίστοιχα και ορίστηκε 
από ένας συντονιστής σε κάθε ομάδα. Στην πρώτη ομάδα δόθηκαν για μελέτη τα έργα 
τέχνης με αύξοντα αριθμό 1 και 3, ενώ στη δεύτερη αυτά με αύξοντα αριθμό 2 και 4. 
Και οι δύο ομάδες μελέτησαν τα έργα τέχνης με αύξοντα αριθμό 5, 6 και 7.  

 Τα έργα τέχνης που παρουσιάστηκαν συσχετίστηκαν με τα κριτικά ερωτήματα 
ως εξής: 

Επιλεγμένα έργα τέχνης 

Σύνδεση με τα κρι-
τικά ερωτήματα 

α β 

«Loneliness», Pilar Franco ✓  

«Tears Of Loneliness», Gary Iles ✓  

«Mischief», Linda Skrolys ✓ ✓ 

Illustration by Matt Mahurin ✓ ✓ 

«Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο»,  Αλέκος Σακελλάριος, Φί-
νος Φιλμ  ✓ 

«Back to the future», Robert Zemeckis, Universal Pictures ✓ ✓ 

«Che fece .... il gran rifiuto», Κ. Π. Καβάφης  ✓ ✓ 
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Πέμπτο Στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ε-
ρωτήματα 

Στάδιο 5α 

Για οικονομία χρόνου, λόγω των συνθηκών υλοποίησης ενός προγράμματος Αγωγής 
Υγείας (εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου), για την επεξεργασία των έργων 
τέχνης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Visible Thinking σε συνδυασμό με την τεχνική 
των τεσσάρων βημάτων του Perkins (Κόκκος, 2011).  

Για καθένα από τα έργα τέχνης τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα: Τι βλέπεις; Τι συμ-
βαίνει; Τι παρατηρείς που σε κάνει να το λες αυτό; Τι σκέπτεσαι; Ποια είναι τα συναι-
σθήματά σου; Τι σε κάνει να αναρωτιέσαι; Ποιους προβληματισμούς σου προκαλεί; 
Ποιο είναι το κεντρικό ερώτημα; Με ποιο κριτικό ερώτημα συσχετίζεται το έργο τέ-
χνης; 

 Οι μαθητές εργάστηκαν στις ομάδες τους. Παρατήρησαν τα έργα τέχνης, μοι-
ράστηκαν κάποιες αρχικές σκέψεις τους, εντόπισαν τα κεντρικά μηνύματα, τους συμ-
βολισμούς και τα νοήματα, τα συναισθήματα που προκαλούν, συγκέντρωσαν τις απα-
ντήσεις τους, παρατήρησαν σε βάθος όλα τα στοιχεία που συνέλεξαν και προκάλεσαν 
το ενδιαφέρον τους σαν ομάδα, αναστοχάστηκαν πάνω σε όσα διατύπωσαν και κατέ-
γραψαν τα συμπεράσματά τους. 

Στάδιο 5β 

Εξετάστηκε στην ολομέλεια κάθε ένα έργο με τη σειρά. Τα συμπεράσματα των ομά-
δων σχετικά με κάθε έργο τέχνης παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια από τους συντο-
νιστές των ομάδων. Μετά την παρουσίαση η εμψυχώτρια έδωσε στην ολομέλεια 
στοιχεία για κάθε έργο. Ακολούθησε συζήτηση πάνω στο κεντρικό ερώτημα κάθε έρ-
γου τέχνης όπου έγινε απόπειρα ερμηνείας του έργου και σύνδεσής του με το θέμα 
του προγράμματος. 

Όσον αφορά στα κινηματογραφικά αποσπάσματα, μετά το τέλος της παρουσίασης 
από τις ομάδες και του κεντρικού ερωτήματος, τέθηκαν οι παρακάτω δημιουργικές 
ερωτήσεις από την εμψυχώτρια:  

«Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο»: Τι θα έκανες αν ήσουν μία από τις μαθήτριες που 
παρακολουθούσαν τον καυγά; Συμφωνείς με τους χειρισμούς του καθηγητή; Τι θα έκα-
νες αν ήσουν ο καθηγητής; Περιγράψατε τη σκηνή σαν εικόνα που σας είναι οικεία. Την 
έχετε ζήσει ποτέ σας στο σχολείο; 

«Back to the future»: Τι θα έκανες αν ήσουν ένας από τους φίλους του θύτη ή ο πελά-
της; Γιατί, κατά τη γνώμη σου, ο θύτης συμπεριφέρεται έτσι; 

Ακολούθησε συζήτηση που αφορούσε στη συσχέτιση του έργου τέχνης με τα κριτικά 
ερωτήματα. Οι μαθητές συμπέραναν ότι οι βίαιες πράξεις συνήθως  προέρχονται από 
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προβλήματα που προκύπτουν απ’ τις οικογενειακές ανεπάρκειες και ελλείψεις. Επί-
σης, οι βίαιες πράξεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα bullying που έχει υποστεί ο θύτης. 
Επειδή ήταν ο ίδιος κάποτε θύμα, για να τον προσέξουν καταλήγει να γίνεται θύτης. 
Εντόπισαν τη μοναξιά που μπορεί να αισθάνεται ένα θύμα εκφοβισμού ή βίας λόγω 
της απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Συνειδητοποίησαν πως το θύμα 
επιλέγει την εσωστρέφεια, τη μοναχικότητα, ζει φοβισμένο και δύσκολα υπερασπίζε-
ται τον εαυτό του. Κατανόησαν πόσο σημαντική είναι η στάση των παρατηρητών, οι 
οποίοι, ακόμα κι αν δε συμμετέχουν ενεργά σε περιστατικά εκφοβισμού ή βίας, μπο-
ρεί να ενθαρρύνουν τον θύτη και με την παθητική στάση τους να δίνουν το μήνυμα 
ότι αυτό που συμβαίνει είναι αποδεκτό, τροφοδοτώντας το φαινόμενο (Κουτρολού, 
2013; Ρασιδάκη, 2015). Πρότειναν τρόπους αντίδρασης και αντίστασης των θυμάτων 
για την πάταξη του φαινομένου του εκφοβισμού ή βίας. Τέλος, ενισχύθηκε η άποψη 
ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, όλοι είμαστε ίσοι. 

Ακούγοντας τις απαντήσεις των μαθητών, παρατηρήθηκε αλλαγή στις απόψεις τους. 
Οι μαθητές αξιολόγησαν τα ερεθίσματα και τις πληροφορίες που πήραν από τα έργα 
τέχνης και ασκήθηκαν στο πως να σκέφτονται κριτικά. Υπάρχουν απόψεις νέες, από-
ψεις διαφοροποιημένες, ενώ κάποιες από τις παλιές δεν εμφανίζονται καν.  

Έκτο Στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός και αποτίμηση της ανάπτυξης της ικανότητας 
για κριτικό – δημιουργικό στοχασμό 

Αξιολόγηση 

Στο στάδιο αυτό η εμψυχώτρια καθηγήτρια ξαναχώρισε τους μαθητές στις τρεις αρχι-
κές ομάδες μαθητών του 2ου Σταδίου της μεθόδου και τους ανέθεσε να απαντήσουν 
γραπτά στο ίδιο, αρχικό θέμα: «Γιατί, κατά την άποψή σας, κάποιος πέφτει θύμα εκ-
φοβισμού; Πως μπορεί να αντιδράσει;» λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα είχαν ειπωθεί 
προηγουμένως. Ο ίδιος συντονιστής ανέλαβε να παρουσιάσει στην ολομέλεια την ά-
ποψη της ομάδας, για να ακολουθήσει συζήτηση, και να την καταθέσει γραπτά στην 
εμψυχώτρια καθηγήτρια. Τα κείμενα διαβάστηκαν από τον συντονιστή στην ολομέ-
λεια.  

Ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν τα έργα τέχνης. Οι μαθητές βρήκαν τα 
έργα τέχνης αρκετά ενδιαφέροντα και τα μηνύματά τους πολύ δυνατά. Είπαν ότι γνώ-
ριζαν πως σε έναν πίνακα και σε ένα ποίημα κρύβονται πολλά μηνύματα, αλλά δεν 
μπορούσαν να φανταστούν πόσα μηνύματα λανθάνουν σε μια σκηνή μιας ταινίας και 
ιδιαίτερα μιας κωμωδίας. 

Στη συνέχεια η εμψυχώτρια, για να γίνει αποτίμηση της ανάπτυξης της ικανότητας 
για κριτικό – δημιουργικό στοχασμό, αντιπαρέβαλε τα δύο σετ απαντήσεων.  Χρησι-
μοποιήθηκε η Κλίμακα Αποτίμησης της Κριτικής Σκέψης, η Κλίμακα Αξιολόγησης AR-
TiT, όπου κριτική σκέψη είναι ένας στοχαστικός τρόπος του σκέπτεσθαι, που εξετάζει 
την ορθολογικότητα των ιδεών και περιέχει την αξιολόγηση και αναδιαμόρφωση των 
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στερεοτυπικών, οπισθοδρομικών παραδοχών, οι οποίες εκλαμβάνονται ως δεδομένες 
(Κόκκος, 2011). 

 

Κλίμακα Αξιολόγησης ARTiT 

Αποτίμηση ικανότητας των μαθητών για κριτική – δημιουργική σκέψη Κλίμακα: 1 (χα-
μηλότερη βαθμολογία) – 3 (υψηλότερη βαθμολογία) 

α/α Ομάδων Αρχικά Στο τέλος Διαφορά 

1η 1,5 2,5 1 

2η 2 2,5 0,5 

3η 1 2,5 1,5 

Μέσος Όρος 1,5 2,5 1 

Πίνακας Καταμερισμού Χρόνου  

 Η διάρκεια της προτεινόμενης διδασκαλίας ήταν 8 διδακτικές ώρες, σε 4 ε-
βδομαδιαίες συναντήσεις της παιδαγωγικής ομάδας (μία δίωρη συνάντηση, μια φορά 
την εβδομάδα) και κατανεμήθηκε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

1η – 2η διδακτική ώρα 1ο στάδιο της μεθόδου 

3η – 4η διδακτική ώρα 2ο, 3ο στάδιο της μεθόδου 

5η – 6η διδακτική ώρα 4ο 5α στάδιο της μεθόδου 

7η – 8η διδακτική ώρα 5β και 6ο στάδιο της μεθόδου 

 

Αν εφαρμοστεί η μέθοδος Perkins κατά το 5ο στάδιο, τότε θα πρέπει να προστεθεί μια 
ακόμη συνάντηση της ομάδας, οπότε οι ώρες αυξάνονται από οκτώ σε δέκα. Η νέα 
κατανομή θα έχει ως εξής: 

1η – 2η διδακτική ώρα 1ο στάδιο της μεθόδου 

3η – 4η διδακτική ώρα 2ο, 3ο στάδιο της μεθόδου 

5η – 6η διδακτική ώρα 4ο, 5ο στάδιο της μεθόδου 

7η – 8η διδακτική ώρα 5ο στάδιο της μεθόδου 

9η – 10η διδακτική ώρα 5ο, 6ο στάδιο της μεθόδου 
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Συμπεράσματα 

Η οργάνωσή της διδασκαλίας, η θέσπιση απλών και πραγματοποιήσιμων στόχων, ο 
σχεδιασμός σωστά δομημένου σεναρίου, η προθυμία, το ενδιαφέρον, η συμμετοχή 
και η κατανόηση των μαθητών, βοήθησαν στο να ξεπεραστούν τυχόν πρακτικής φύ-
σεως προβλήματα (π.χ. περιορισμένος ελεύθερος χρόνος των μαθητών της ομάδας) 
και στην πραγματοποίηση των στόχων με επιτυχία. 

Οι μαθητές της παιδαγωγικής ομάδας, μέσα από την έρευνα και την επικοινωνιακή 
και βιωματική προσέγγιση μέσα στην ομάδα, αφού εκτέθηκαν στα έργα τέχνης, προ-
βληματίστηκαν, προσπάθησαν να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με 
την αρμονική συνύπαρξη στο σχολείο και τη δραστηριοποίησή τους στην πρόληψη 
συμπεριφορών βίας (Κόκκος, 2011). Οι μαθητές αυτοί, δρώντας πλέον ως πολλαπλα-
σιαστές, συμπαρασύρουν και τους συμμαθητές τους και όλους γενικότερα τους μαθη-
τές του σχολείου, στο πλαίσιο της ομαδικότητας, συνεργασίας, του σεβασμού και του 
διαλόγου.  Μπορούν πλέον να παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν το θύμα, αφού έχουν 
ξεκάθαρη άποψη κατά του εκφοβισμού και της βίας, υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης 
και αλληλεγγύης, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους ενήλικες, ενώ συνάμα πι-
στεύουν ότι η παρέμβασή τους μπορεί να βοηθήσει 
(http://paratiritirio.minedu.gov.gr/, http://internet-safety.sch.gr/ ).   

Σε αυτό συνέβαλε αρκετά η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από 
την Τέχνη. Η κριτική ανάγνωση ενός έργου τέχνης μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές 
στη διερεύνηση των παραδοχών τους για το πώς να αντιστέκονται και να θέτουν όρια 
σε όσους ασκούν βία σε βάρος τους. Η μέθοδος αποτελεί μια προσπάθεια να βοηθη-
θεί ο μαθητής να επανεξετάσει παλαιότερες ιδέες, σκέψεις, υποθέσεις, να εξερευνήσει 
εναλλακτικές απόψεις, να μετασχηματίσει παλιούς τρόπους κατανόησης και να δρά-
σει βάσει νέων απόψεων. Τέλος, η συναισθηματική, η πνευματική και η κριτική προ-
σέγγιση και ερμηνεία ενός έργου τέχνης το καθιστούν πλέον προσβάσιμο σε όλους 
(Κόκκος 2011).  

Ο στόχος του προγράμματος Teachers4Europe είναι να εμπλουτισθούν οι γνώσεις και 
οι εμπειρίες των μαθητών σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθώς και τους τομείς του κοινωνικού και ατομικού πεδίου που αυτές επηρεάζουν. 
Με τη δράση ICare4EU συμβάλαμε στην προώθηση των αξιών και των στόχων της 
Ε.Ε. Προσεγγίσαμε την έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πετύχαμε την ε-
νεργή συμμετοχή όλων μας και ειδικότερα των παιδιών, στην ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν την Ε.Ε. Οι μαθητές ένιωσαν ότι δεν είναι 
μόνο μαθητές της Ελλάδας, αλλά ότι ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο, την Ε.Ε., 
διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντές τους. Η δράση ICare4Eu διακρίθηκε και βραβεύτη-
κε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβολή της στην προώθηση των αξιών και 
των στόχων της Ε.Ε., την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών τεχνικών, την ενεργο-
ποίηση και εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματα, 
τη συνεκτικότητα του έργου και την πρωτοτυπία στην προσέγγισή του θέματος. 
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Aνακυκλώνω -διαθεματικά 

Σμαροπούλου Χριστίνα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

smaropulou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την παρουσίαση του προγράμματος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης «Ανακυκλώνω -διαθεματικά-», με θέμα την ανακύκλωση και υλοποιή-
θηκε από μαθητές/ μαθήτριες Γ’ τάξης, κατά τη σχολική χρονιά 2012-‘13. Οι εικόνες 
των συσσωρευμένων σκουπιδιών στην περιοχή των Μεγάρων όπου ζούσαν και η έλ-
λειψη κάδων από τις περισσότερες περιοχές έγιναν πολλές φορές αφορμή για συζή-
τηση και προβληματισμό. Επιλέξαμε αυτό το θέμα για να δώσουμε εναλλακτικές λύ-
σεις και να δουν οι μαθητές το πρόβλημα μέσα από μια νέα οπτική. Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε στα μέσα Δεκεμβρίου, ακολούθησαν αρκετές βιωματικού χαρακτήρα δρα-
στηριότητες, διαθεματικές και συμμετοχικές και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη 
βιντεοσκόπηση και ανάρτηση του κουκλοθέατρου που έπαιξαν οι μαθητές στο διαδί-
κτυο. Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση, διαθεματικότητα, δημιουργικότητα, περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Η πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο 7ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων και συγκεκριμένα από 
τους μαθητές ενός εκ των δύο τμημάτων της Γ’ τάξης. Το Γ1 τμήμα αποτελούταν από 
17 μαθητές ( 10 αγόρια και 7 κορίτσια).  

Το θέμα της εργασίας επιλέχτηκε για δύο, κυρίως, λόγους. Πρώτον επειδή οι μαθητές 
μας, λόγω ηλικίας δεν είχαν συναίσθηση του προβλήματος του όγκου των σκουπιδιών 
και της ρύπανσης που αυτά προκαλούν στο περιβάλλον. Και κατά δεύτερον, το πρό-
βλημα που υπήρχε στο άμεσο περιβάλλον τους ήταν καθημερινό θέμα συζήτησης κα-
θώς στη μεγαλύτερη έκταση των Μεγάρων δεν υφίστανται κάδη απορριμμάτων και 
φυσικά ούτε ανακύκλωσης, και τα σκουπίδια στοιβάζονται δύο φορές τη βδομάδα σε 
συγκεκριμένα σημεία για να συλλεχθούν απ’ τα απορριμματοφόρα. 

Η εργασία είχε εξάμηνη διάρκεια και οι μαθητές παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον. 
Ακόμη και μαθητές δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι για άλλα μαθήματα επέδειξαν τρο-
μερή προθυμία στις δραστηριότητες του προγράμματος. Μάλιστα, πολλές από τις 
δραστηριότητες προτάθηκαν απ’ τα ίδια τα παιδιά με αποτέλεσμα να επεκταθεί χρο-
νικά η ολοκλήρωσή του προγράμματος.  

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Το παρόν πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε παιδιά της Γ’ Δημοτικού, αλλά με κάποιες 
τροποποιήσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους μαθητές Πρωτοβάθ-
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μιας Εκπαίδευσης. Η φιλοσοφία του είναι να δώσει στον δάσκαλο όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που χρειάζεται για να διεκπεραιώσει με σαφήνεια, αποτελεσματικότητα, εκ-
παιδευτική και επιστημονική επάρκεια το μάθημά του, σεβόμενος τον μαθητή, και 
την μαθησιακή διαδικασία. Η γενικότερη φιλοσοφία του δεν είναι να δώσει στα παι-
διά στείρες έννοιες, ορισμούς και γνώσεις που προβάλουν μια δασκαλοκεντρική δι-
δασκαλία, όντας αποκομμένη από την πραγματικότητα και την κοινωνία. Η φιλοσο-
φία του προγράμματος εξαρχής δεν ήταν να δώσει στα παιδιά μια κάποια είδους εκ-
παίδευση, αλλά μια ουσιαστική παιδεία. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες πρακτικές, θε-
ωρίες μάθησης και πολλά εργαλεία, έγινε προσπάθεια να δοθούν στα παιδιά γνώσεις 
μέσω βιωματικών προσεγγίσεων, πολλαπλών θεωριών, διαθεματικότητας και διεπι-
στημονικότητας 

Το Φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο δομήθηκε το πρόγραμμα μπορεί να περιγραφεί- 
συμπεριληφθεί στο φιλοσοφικό ρεύμα της Προοδευτικής Φιλοσοφίας για την εκπαί-
δευση. Ο Προοδευτισμός συνιστά μία διακριτή αμερικάνικη φιλοσοφία που αναπτύ-
χτηκε στο τέλος του 19ου αιώνα και θεμελιώνεται φιλοσοφικά στον Πραγματισμό. 
Στοιχεία του ανιχνεύονται στα κείμενα όλων των μεγάλων θεωρητικών του πεδίου, 
ενώ πολλές μορφές εκπαίδευσης έχουν εμπνευστεί από αυτόν. Το σχολείο εργασίας, 
η επαγγελματική εκπαίδευση, τα προγράμματα επέκτασης της εκπαίδευσης, η εκπαί-
δευση για αλλοδαπούς, η εκπαίδευση του πολίτη, η εκπαίδευση για τους γονείς και η 
εκπαίδευση για κοινωνική δράση συνιστούν μορφές που αναπτύχθηκαν κάτω από την 
επίδραση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του Προοδευτισμού. Βασικές έννοιες της 
Προοδευτικής Εκπαίδευσης όπως, ανάγκες και ενδιαφέροντα, επιστημονική μέθοδος 
και μέθοδος επίλυσης προβλήματος, αλλά και μέθοδος πρότζεκτ, καθώς και η εστία-
ση της εκπαίδευσης στην εμπειρία των εκπαιδευόμενων, στην ανάπτυξη πραγματι-
στικών και χρηστικών στόχων και στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευθύνης αποτε-
λούν σήμερα μέρος της ατζέντας σε κάθε συζήτηση για τα προγράμματα τόσο της 
γενικής, όσο και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ταυτόχρονα, η προοδευτική σκέψη ανι-
χνεύεται στα γραπτά όλων των μεγάλων θεωρητικών της εκπαίδευσης ενηλίκων, ό-
πως: Knowles, Rogers, Houle, Tyler, Lindeman, Bergevin και Freire (Γιώτη, 2011, 
σσ. 30-31). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη Γιώτη στο βιβλίο «Ρεύματα Σκέψης που δια-μόρφωσαν 
τη Θεωρία & την Πρακτική στο Σχεδιασμό & την Ανάπτυξη Εκπαιδευτι-κών Προ-
γραμμάτων», το προοδευτικό κίνημα που γεννήθηκε τον 18ο αιώνα και προωθεί την 
ανανέωση παντού θεωρεί ότι « το σχολείο αποτελεί παράγοντα κοινωνι-κής εξέλιξης. 
Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να αντανακλά την καθημερινή πραγ-ματικότητα 
και ο μαθητής οφείλει να μαθαίνει αυτενεργώντας και αντιμετωπίζοντας προβληματι-
κές καταστάσεις, παρόμοιες με αυτές της εξωσχολικής πραγματικότη-τας.» (Κασσω-
τάκης, 2006, σ. 28) 

Το προοδευτικό κίνημα στην εκπαίδευση, έχει συνδεθεί με τη φιλοσοφία του Dewey 
και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα: 
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• στη μάθηση με κύριο εργαλείο τις εμπειρίες των παιδιών και την αλ-ληλεπίδραση 
με το περιβάλλον 

• στην ανάπτυξη, η οποία επέρχεται προοδευτικά, με την υποβοήθηση από τους ενη-
λίκους 

• στο σχολείο, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα – 
επιθυμίες των παιδιών και τέλος 

• στην αγωγή και εκπαίδευση ως διαδικασία ανάπτυξης των δυνατοτήτων και προό-
δου του παιδιού και όχι ως τελικού προϊόντος. (Ντολιοπούλου, 2000, σ. 28) 

Ο κύριος σκοπός της Προοδευτικής Εκπαίδευσης, όπως περιγράφεται από τους J. 
Dewey & E. Dewey στο έργο τους Τα Σχολεία του Μέλλοντος (1915), ήταν «όχι η 
γνώση καθεαυτή… αλλά η ανακάλυψη του πώς αποκτάται η γνώση, όταν χρειάζεται» 
και για το λόγο αυτό δόθηκε σχεδόν αποκλειστικά έμφαση στη μέθοδο και στις σχέ-
σεις εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων, καθώς το περιεχόμενο καθεαυτό δεν έπαιζε σημα-
ντικό ρόλο για τις παιδαγωγικές της αρχές. Ωστόσο, ο Dewey αναγνώρι-σε την αδυ-
ναμία της ΠΕ αναφορικά με τη μάθηση του γνωστικού αντικειμένου. Ο δάσκαλος 
ήταν η πιο σημαντική φιγούρα σε ότι αφορούσε το κουρίκουλουμ και δεν είχε κανένα 
νόημα να επιχειρεί κανείς αναμόρφωση των περιεχομένων σπουδών, χωρίς την ενερ-
γή συμμετοχή του δασκάλου και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ικανότη-τες, τα ενδια-
φέροντα και οι επιθυμίες του. Παράλληλα, διακήρυξε ότι ο αυτοσχεδια-σμός στην 
εκπαίδευση δεν μπορεί να πάρει τη θέση της επιλογής και της οργάνωσης του γνω-
στικού αντικειμένου. Πρότεινε, λοιπόν, την οργάνωση του Π.Σ. γύρω από τα προ-
βλήματα που θα συνδέονται με τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και επικαλέ-στηκε 
το παράδειγμα των φυσικών επιστημών (Γιώτη, 2011, σ. 43). 

Η γνώση στον προοδευτισμό δε θεωρείται κάτι που υπάρχει ήδη και είναι α-
ναμφισβήτητη, ούτε ότι θα μεταδοθεί από το δάσκαλο στο μαθητή, αλλά εντοπίζεται 
στις ίδιες τις εμπειρίες των παιδιών και φαίνεται ως κάτι που εξελίσσεται και μετα-
βάλλεται ασταμάτητα. Κατ’ επέκταση ο δάσκαλος παύει να είναι ειδήμων επί παντός 
επιστητού και αναλαμβάνει το ρόλο του «διευκολυντή» που θα «ανοίξει το δρόμο» 
στους μαθητές που αναζητούν τη γνώση. Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους «το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα δεν είναι κάτι το άκαμπτο και το αμετάβλητο, αλλά είναι μετα-
βλητό πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων» (Κασσωτάκης, 2006, σ. 29). 

Εδώ έρχεται η θεωρία του Vygotsky, να συμπληρώσει και να υποστηρίξει αυ-τή την 
άποψη. Πολλά προγράμματα (ανάμεσά τους και προγράμματα προσχολικής αγωγής) 
έχουν δεχθεί επιρροή από τη θεωρία του Vygotsky. Κύριες αρχές της θεωρί-ας του 
αποτελούν: 

(α) Η «Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης», όπου προωθείται η διδασκαλία, ως το σημείο 
όπου μπορεί να προσεγγίσει το παιδί. 
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(β) Η «Μέθοδος της Σκαλωσιάς», η οποία αποτελεί ένα υποστηρικτικό πλαί-σιο κα-
τάλληλων διδακτικών ενεργειών, ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν ανώτερες νοητι-
κές λειτουργίες. (Ντολιοπούλου, 2000, σσ. 39-40) 

Τέλος, η μεγάλη στροφή που έκανε το προοδευτικό κίνημα από τη δασκαλο-κεντρική 
μορφή διδασκαλίας στην μαθητοκεντρική κ συνεργατική είναι εμπνευσμένο από τις 
παραδοχές του «Κονστρουκτιβισμού» και της Μορφολογικής θεωρίας της Ουμανι-
στικής σχολής. Στη συνεργατική οργάνωση η επιτυχία του ενός εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό και από την επιτυχία των υπόλοιπων. Ταυτόχρονα, καταργεί τη μετω-πική διά-
ταξη των μαθητών και δημιουργεί ολιγομελείς ομάδες μέσα στην τάξη. Και βέβαια 
μεταθέτει το ρόλο του δασκάλου από αυθεντία και φορέα εξουσίας σε καθο-δηγητή, 
συνεργάτη και εμψυχωτή, ισότιμο μέλος της ομάδας της τάξης. 

Δίνεται βαρύνουσα σημασία, στη φύση του παιδιού, για το λόγο αυτό, σύμ-φωνα με 
τους προοδευτικούς, η εκπαίδευση οφείλει να την αντικατοπτρίζει (και κατά συνέπεια 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να σέβεται την ιδιοσυ-γκρασία 
και τις διαφορές των μαθητών και να τους προσφέρει κατάλληλα ερεθίσμα-τα, ώστε 
να αποκτήσουν βιώματα με πραγματικό νόημα για τα ίδια με απώτερο στόχο να κα-
τανοήσουν τον κόσμο. Σύμφωνα, με τον Dewey, η εκπαίδευση αποτελεί μια κοινωνι-
κή λειτουργία με διαρκή αναδόμηση βιωμάτων (Ντολιοπούλου, 2000, σ. 38). Οι 
«προοδευτικοί» παιδαγωγοί, θεωρούσαν πως η εκπαίδευση και η αγωγή του παι-διού 
οφείλουν να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες του και τα ενδιαφέροντά του και ο εκπαι-
δευτικός οφείλει να του προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρίες και βιώμα-
τα, τα οποία θα έχουν νόημα για αυτό. Η εμπειρία έχει εκπαιδευτική επίδραση, το 
παιδί κατακτά γνώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες, όταν μαθαίνει και παράλληλα 
πράττει (Κόφφας, 2002, σ. 75). Το σχολείο της σύγχρονης εποχής ως κοινωνικοποιη-
μένο που χαρακτηρίζεται, στηρίζεται στις βασικές αρχές του learning by doing, της 
βιωματικής μάθησης του Dewey και του μαθητή του, Kilpatrick (Χατζηστεφανίδου, 
2008, σ. 22). Σύμφωνα με τον Dewey, η γνήσια μορφή της εκπαίδευσης, προκύπτει 
μέσα από την εμπειρία (Δεδούλη, 2002, σ. 146). 

Σκοπός- επιμέρους στόχοι του προγράμματος 

Ως γενικός σκοπός τέθηκε η προώθηση αξιών, όπως ο σεβασμός στα ανθρώπινα δι-
καιώματα αλλά και του περιβάλλοντος μέσω της καλλιέργειας της  ενσυναίσθησης 
και της αγάπης για τη μητέρα- φύση. Οι στόχοι που τέθηκαν για τον κάθε μαθητή ή-
ταν: 

Διδακτικοί 

➢ Να περιγράφει το νόημα της ανακύκλωσης. 
➢ Να ονομάζει τους λόγους που είναι σημαντική. 
➢ Να αναγνωρίζει τις τοποθεσίες όπου μπορεί να κάνει ο ίδιος ανακύκλωση. 
➢ Να θυμάται τη διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει. 
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➢ Να αξιοποιεί τις δυνατότητες ανακύκλωσης της περιοχής του. 
➢ Να προτρέπει και τους γύρω του να ανακυκλώσουν καθοδηγώντας τους. 

Παιδαγωγικοί 

❖ Να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ομαδικής συνεργασίας. 
❖ Να αποκτήσει ικανότητες διερεύνησης λύσεων σε ένα πρόβλημα. 
❖ Να φαντάζεται και να παράγει έργο σύμφωνα με το δεδομένα που διαθέτει. 
❖ Να συζητά και να αντιπαραθέτει επιχειρήματα για να παραχθεί όσο το δυνα-
τόν καλύτερο συλλογικό έργο. 
❖ Να αναστοχάζεται και να κρίνει ποια είναι η καλύτερη πορεία του παραγόμε-
νου έργου. 

Σχέδιο μαθήματος 

Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια 

Τάξη: Γ΄ 

Μάθημα: Διαθεματική προσέγγιση μεταξύ Γλώσσας, Μουσικής, Μαθηματικών, Ει-
καστικών και θεατρικής αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακυκλώνω –
διαθεματικά- » 

Γλώσσα: Ο κόσμος γύρω μας: 2. Τα χαρτιά ανακυκλώνονται! 

Μουσική: 2. Ηχόχρωμα – ήχος και χρώμα μαζί 

Εικαστικά: Κατασκευή μουσικών οργάνων με ανακυκλώσιμα υλικά 

Μαθηματικά: Κεφάλαιο 14ο: Αριθμοί μέχρι το 3.000 

Εκπαιδευτικός: Σμαροπούλου Χριστίνα 

Ώρες διδασκαλίας: 8-10 διδακτικές ώρες 

1η Φάση 

Αφόρμηση από το μάθημα της Γλώσσας «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται!»  και συζήτη-
ση με βάση την πρώτη ερμηνευτική ερώτηση του σχολικού εγχειριδίου, σελ.70 («Τι 
χρειαζόμαστε για να παίξουμε κουκλοθέατρο;») . Συζήτηση ιδεοθύελλα (brainstorm) 
με αφετηρία την ερώτηση: Τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε από ανακυκλώσιμα υλι-
κά; Καταγραφή και δημιουργία συννεφόλεξου με τη βοήθεια σχετικού λογισμικού 
όπως το wordle (http://www.wordle.net/ ). Προβληματισμός για το αν μπορούν να 
παράγουν μουσική με σκουπίδια, συζήτηση και προβολή σχετικού βίντεο μέσω προ-
βολέα (https://www.youtube.com/watch?v=kdbuJkJsXt0 ) . 
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Επέκταση της συζήτησης για το μείζον πρόβλημα της περιοχής τους με τα σκουπίδια 
που συσσωρεύονταν στις γειτονιές λόγω της έλλειψης κάδων. Επιχειρηματολογία σε 
ομάδες για το αν θα μπορούσε η ανακύκλωση να είναι η λύση στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα. Καταγραφή των αντικειμένων που ανακυκλώνονται και είναι απορρίμμα-
τα καθημερινής φύσεως. Σύσταση ομάδων για την αναζήτηση κάδων ή άλλων σημεί-
ων ανακύκλωσης σαν εξωσχολική δραστηριότητα. 

2η Φάση 

Μελέτη και συζήτηση για τις κατηγορίες μουσικών οργάνων στο μάθημα της Μουσι-
κής Ηχόχρωμα – ήχος και χρώμα μαζί και χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου στο φω-
τόδεντρο (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-
D107/728/4805,21735/ ) για την εκμάθηση των διαφορετικών ήχων που παράγουν. 
Χωρισμός σε 4 ομάδες όσες και οι κατηγορίες των μουσικών οργάνων που θα δη-
μιουργήσουν, δηλαδή έγχορδα, πνευστά, μεταλλικά κρουστά και ξύλινα κρουστά. 
Επεξεργασία εικόνων σε ομάδες, ανταλλαγή ιδεών, συλλογή υλικών και κατασκευή 
ομαδικών κατασκευών ανάλογα με τις αποφάσεις των ομάδων. Οι σχετικές εικόνες 
που χρησιμοποιήθηκαν ως έμπνευση για τις ομάδες: 
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3η Φάση 

Διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών στο κεφάλαιο 14: Αριθμοί μέχρι το 3.000 
μέσω επεξεργασίας του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου εργασιών. Συζήτηση 
γύρω από την αξία των χιλιάδων, εκατοντάδων, δεκάδων και μονάδων. Παιχνίδι με 
συλλογή πόντων: Σηκώνεται ένα παιδί από κάθε ομάδα της 2ης φάσης με το ομαδικό 
ή το ατομικό μουσικό όργανο που δημιούργησαν. Τα τέσσερα παιδιά συμφωνούν 
ποια αξία αριθμού θα αντιπροσωπεύει το κάθε όργανο π.χ. πνευστό = χιλιάδα, έγχορ-
δο= δεκάδα, κτλ. Μπαίνουν στην κατάλληλη σειρά και παίζει όσες φορές θέλει ο κα-
θένας το όργανο που έχει. Όποια ομάδα μαντέψει γρηγορότερα και σωστά των αριθ-
μό που έπαιξαν είναι και αυτή που κερδίζει τον πόντο. Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται 
μέχρι να σηκωθούν όλοι οι μαθητές. 

4η Φάση 

Στην τελευταία φάση οι μαθητές κατασκεύασαν τους χαρακτήρες από το κείμενο που 
προκάλεσε όλο το πρόγραμμα : «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται!» . Όλα τα υλικά φυσικά 
ήταν ανακυκλώσιμα και αυτή τη φορά τα παιδιά εργάστηκαν κυρίως σε διατομικές 
ομάδες. Η έμπνευση προήρθε αποκλειστικά από τα ονόματα των χαρακτήρων και τα 
παιδιά άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη. 

Αφού ολοκληρώθηκαν όλοι οι χαρακτήρες, αλλά και τέσσερις αφίσες σχετικές με την 
ανακύκλωση οι μαθητές πήραν θέσεις για την αναπαράσταση του έργου μέσω κου-
κλοθέατρου. Οι αφίσες χρησιμοποιήθηκαν ως εισαγωγή και επίλογος της παράστασης 
και συμμετείχαν όλα τα παιδιά της τάξης. Το κουκλοθέατρο βιντεοσκοπήθηκε και 
κατόπιν άδειας των γονέων δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο youtube και συγκεκριμέ-
να στη διεύθυνση https://youtu.be/cAtT4zJm7Gs . Η ανατροφοδότηση που έλαβαν οι 
μαθητές από συγγενείς, φίλους και συμμαθητές ήταν άκρως θετική και ενθαρρυντική.  
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Αναφορές στο Διαδίκτυο: 

http://www.wordle.net/ Ιστότοπος για τη δημιουργία συννεφόλεξου 

https://www.youtube.com/watch?v=kdbuJkJsXt0 Βίντεοκλιπ των STOMP- μουσική 
από σκουπίδια 

https://youtu.be/cAtT4zJm7Gs Δημοσίευση του κουκλοθέατρου που έπαιξαν οι μαθη-
τές. 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Διδακτικό σενάριο για την Στ’ τάξη 

Αθανασίου Κατερίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Katerina_a8anasiou@hotmail.com 

Περίληψη 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. βοηθά τον εκπαιδευτικό στην εκπαιδευτική διαδικασία προκειμέ-
νου να μάθει τον μαθητή πώς να μαθαίνει.  Συγκεκριμένα, ο  μαθητής, με την ανακα-
λυπτική μάθηση, μπορεί  να βρίσκει στοιχεία, να τα ομαδοποιεί, να κάνει συγκρίσεις 
να διατυπώνει σκέψεις, ιδέες και κρίσεις και να τις παρουσιάζει.. Στο παρόν άρθρο 
παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο για το κεφάλαιο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας» από τη  Φυσική της ΣΤ΄ τάξης, το οποίο  υλοποιήθηκε με τη χρήση των Τ.Π.Ε.. 
Ο σκοπός και οι στόχοι του συγκεκριμένου κεφαλαίου δεν άλλαξαν, όμως διαφοροποι-
ήθηκαν οι μέθοδοι διδασκαλίας και τα εποπτικά μέσα.  

Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε., Διδακτικό Σενάριο, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Εισαγωγή 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση βοηθά τους μαθητές  σταδιακά στην κατά-
κτηση της γνώσης.  ΄Ερευνες που έχουν γίνει, αναδεικνύουν το ρόλο τους ως ουσιώδη 
διδακτικά εργαλεία μάθησης στην εκπαιδευτική πράξη (Κόμης,2004) και τονίζουν  την  
αποτελεσματικότητά τους ως προς την ανάπτυξη, από τους μαθητές, στάσεων και δε-
ξιοτήτων, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αλλά και την προώθηση της συνεργατικής 
μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2003). Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός για την 
αξιοποίησή τους μέσα στην τάξη, ο οποίος χρησιμοποιώντας τις για τη διδασκαλία ό-
λων των μαθημάτων προωθεί τη διαθεματικότητα (Ματσαγγούρας,2000) και βοηθά 
τους μαθητές του, σύμφωνα με την κοινωνικο – εποικοδομιστική προσέγγιση, να συμ-
μετέχουν ενεργά στην διαδικασία της μάθησης (Μακράκης, 2000). Συμπερασματικά, 
ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, με τη χρήση των Τ.Π.Ε., διευκολύνει τους μαθητές του να 
μαθαίνουν αβίαστα και δημιουργικά.  Η χρήση των Τ.Π.Ε.  κρίνεται απαραίτητη για το 
σχεδιασμό και την παρουσίαση της παρακάτω  διδασκαλίας. 

Διδακτικό Σενάριο 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο αναφέρεται στην ενότητα της Φυσικής 
της ΣΤ’ Τάξης: «Ενέργεια» και στο κεφάλαιο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

Γνωστική περιοχή: Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με τους γενικούς και ειδικούς 
σκοπούς των Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ., γενικός 
σκοπός της διδασκαλίας της Φυσικής είναι οι μαθητές να έλθουν σε επαφή με θέματα 
από τη  Φυσική, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία τους διατηρώντας βέβαια 
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την επιστημονική τους εγκυρότητα. Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο οι μαθη-
τές γνωρίζουν ήπιες μορφές ενέργειας και εκτιμούν τη σημασία που έχουν για το περι-
βάλλον. 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες των μαθητών: Οι μαθητές έχουν διδαχτεί  όλα τα προηγού-
μενα κεφάλια της Ενέργειας και έχουν μάθει τις θεμελιώδεις μορφές της, τον τρόπο 
που σχηματίζονται καθώς και το ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει από την αλόγιστη 
χρήση τους. Επίσης, οι μαθητές μπορούν να πληκτρολογούν, να πλοηγούνται στο δια-
δίκτυο, γνωρίζουν  τη χρήση του Η/Υ και γενικότερα ανταποκρίνονται στις δραστη-
ριότητες που θα κάνουν. Ακόμα, είναι ικανοί να εργάζονται σε ομάδες, ώστε να επι-
κοινωνούν και να έχουν καλή συνεργασία 

Σκοποί – Στόχοι: Κύριος σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να αποκτήσουν οι μα-
θητές βασικές γνώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Στόχοι του σεναρίου 
α) Γνωστικοί στόχοι: 
 Να κατανοήσουν το τι προσφέρουν στο περιβάλλον οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας (1η διδακτική ώρα - Google Earth –θερμοηλεκτρικά εργοστάσια και ρύ-
πανση). 

 Να κατανοήσουν ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2η διδακτική ώρα – 
παρουσίαση σε  Powerpoint). 

 Να γνωρίσουν τα μέσα και τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι α-
νανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος (3η -4η 
διδακτική ώρα –δραστηριότητες- animation). 

β) Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
 Να εξοικειωθούν με την επιστημονική  μέθοδο  (παρατήρηση, διατύπωση υποθέ-

σεων για την επίλυση προβλήματος, συγκέντρωση, οργάνωση και αξιολόγηση πλη-
ροφοριών) αναφορικά με το θέμα της ενέργειας 

 Να μπορούν να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους για την οικοδόμηση 
νέων γνώσεων (μεταγνωστικοί στόχοι). 

 Να  μπορούν να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να αποκτούν υπεύθυνη στάση 
για τα οικολογικά προβλήματα. 

 Να διατυπώνουν επιχειρήματα  
 Να χρησιμοποιούν τον Η/Υ  
 Να συνεργάζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου, στη διατύπωση απαντήσεων 

στα φύλλα εργασίας με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

γ) Στόχοι σε επίπεδο στάσεων: 
 Να αναπτύξουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, με σκοπό την υλοποί-

ηση ομαδικής εργασίας.  
 Να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
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δ) Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. 
 λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής (Quiz Creator), το οποίο βοηθά στην κατανό-

ηση και εμπέδωση της νέας γνώσης που θα λάβουν  
 λογισμικό παρουσίασης  Power Point το οποίο βοηθά στην πολυτροπική παρουσί-

αση της πληροφορίας 
 το διαδίκτυο (Explorer, Mozilla) και το πρόγραμμα δορυφορικής περιήγησης της 

γης Google Earth, το οποίο βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη της ικανότητας 
διερεύνησης και αναζήτησης της πληροφορίας μέσα στο διαδίκτυο 

Η χρήση των  Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία 

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο κατά τη μαθησιακή διαδικασία  στη 
Φυσική. Συγκεκριμένα μπορούν να  χρησιμοποιηθούν σαν γνωστικό εργαλείο και να 
υποστηρίξουν διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις. 
Μπορούν να  χρησιμοποιηθούν στην έκφραση, την επικοινωνία και την αναζήτηση 
πληροφοριών. Ο Η/Υ, επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανασκόπησης 
των  υπαρχουσών  γνώσεων των μαθητών, να παρέχει νέες μέσω της ανακαλυπτικής 
μάθησης (Bruner, 1990), να  προωθήσει την εμπέδωση της ύλης , να βοηθήσει να «χτί-
σουν» οι μαθητές  τη νέα γνώση (εποικοδομισμός) [Piaget & Bruner στο Κασσωτάκης 
& Φλουρής,(2003), καθώς και να ενθαρρύνει την έκφραση , να ψυχαγωγήσει και να 
κάνει το μάθημα ευχάριστο και δημιουργικό.   

Κατηγορίες λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν στο σενάριο 
 λογισμικό γενικής χρήσης (επεξεργαστής κειμένου word),  
 λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής (Quiz Creator), 
 λογισμικό παρουσίασης  Power Point 
 το διαδίκτυο (Explorer, Mozilla) και το πρόγραμμα δορυφορικής περιήγησης της 

γης Google Earth. 

Γενικές αρχές διδασκαλίας: Να μάθουν οι μαθητές να αυτενεργούν, να εφαρμοστεί η 
βιωματικότητα σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας και να συνδεθεί η ενότητα με τις 
καθημερινές εμπειρίες τους. 

Διάρκεια του σεναρίου: Το σενάριο υλοποιείται σε τρεις ή τέσσερις διδακτικές ώρες 
ανάλογα με την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και τα επιμέρους προβλήματα 
που ενδεχόμενα να προκύψουν. 

Μέθοδος διδασκαλίας: Οι μαθητές θα εργαστούν  με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 
και αφού κατανοήσουν το αντικείμενο θα απαντήσουν σε ερωτήσεις με το QUIZ 
CREATOR και θα δημιουργήσουν ένα 2-D animation. Μπορούν να προετοιμάσουν 
τα «σκηνικά» τους στο μάθημα των Εικαστικών. Χωρισμός της τάξης σε ομάδες με 
τη μέθοδο της χιονοστιβάδας σε 2-4-6 Επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος διδασκαλίας, για 
να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. 
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Διαθεματική προσέγγιση- Εννοιολογικός χάρτης: Σύνδεση του μαθήματος με τη 
Γλώσσα, τη Μουσική, τα Εικαστικά. 

ΦΥΣΙΚΗ: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: 1.Κατασκευή ανεμόμυλου    2. Ταινία καρτούν 
ΓΛΩΣΣΑ:  Ανθολόγιο: «Δρακοπαραμύθι», «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας» 
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μαντινάδα για τον Ήλιο 

Πορεία σεναρίου - Περιγραφή 

Εισαγωγή: Οι μαθητές είχαν διδαχτεί τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε προηγού-
μενα κεφάλαια. Με  προβολή (power point)  μιλήσαμε με τους μαθητές για τις μη ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και τα προβλήματα που δημιουργούν στο περιβάλλον) ενώ 
με το Google Earth βρήκαν φωτογραφίες από πετρελαιοκηλίδες.  

Σύνδεση με προηγούμενη γνώση, εκμάθηση και κατανόηση του νέου γνωστικού αντι-
κειμένου από τους ίδιους τους μαθητές (παρουσιάστηκαν σε  POWER POINT οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιά-
ζουν και μέσα από διαφάνειες, βίντεο προσομοίωσης και φυλλάδια που δόθηκαν στους 
μαθητές, έγινε η καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης). 

Aξιολόγηση/ συμπεράσματα: Ως αυτοαξιολόγηση  απάντησαν σε ερωτήσεις που είχαν 
δημιουργηθεί με το πρόγραμμα Quiz Creator, συμπλήρωσαν κενά σε ασκήσεις που 
τους παρουσιάστηκαν στον υπολογιστή και τέλος δημιούργησαν το 2-D animation. Ερ-
γαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: Χαρτί Α4, μολύβια σβήστρες, Η/Υ, προτζέκτορας 

Βήματα που ακολουθήθηκαν 

• Έγινε  συζήτηση  πάνω  στις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (10 λεπτά). 
• Έγινε προβολή πάνω στα προβλήματα που επιφέρουν οι μη ανανεώσιμες πηγές ε-

νέργειας(5 λεπτά). 
• Διαβάστηκε το κείμενο από το Ανθολόγιο: «Δρακοπαραμύθι», ως εμπέδωση των 

προβλημάτων που παρουσιάζονται από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(10 λε-
πτά) 

• Συμπλήρωσαν το Φυλλάδιο 1 και έγινε ολομέλεια για να ανακοινωθούν τα αποτε-
λέσματα (10 λεπτά). 

• Έγινε  συζήτηση  και προβολή  για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Μέσω Η/Υ, οι 
μαθητές παρατήρησαν  διάφορες εικόνες  που παρουσίαζαν διαφορετικές πηγές ε-
νέργειας, ανανεώσιμες και μη και ρωτήθηκαν για το τι  σημαίνει ανανεώσιμη και 
μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Επίσης, περιέγραψαν την κάθε εικόνα που βλέπουν 
και  χαρακτήρισαν την πηγή ενέργειας που απεικονίζεται  ως ανανεώσιμη ή μη 
ανανεώσιμη. Έτσι, συμπέραναν ότι  ανανεώσιμες ονομάζονται εκείνες οι πηγές ε-
νέργειας οι οποίες ανανεώνονται διαρκώς, σε εύλογο χρονικό διάστημα, με φυσικές 

2357

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



διεργασίες. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι πρακτικά ανεξάντλητες. Τα παιδιά  διάβα-
σαν σχετικά κομμάτια από το σχολικό βιβλίο (15 λεπτά). 

• Ζητήθηκε  από τους μαθητές να παρατηρήσουν μια εικόνα του ήλιου και  αντί-
στοιχα μια εικόνα του πετρελαίου και να εκφράσουν την άποψή τους, για το είδος 
της ενέργειας που παίρνουμε σε κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια, τονίστηκε ότι τα 
αποθέματα του πετρελαίου κάποτε θα τελειώσουν, ενώ η ενέργεια του ήλιου είναι 
ανεξάντλητη(5 λεπτά) . 

• Συζητήθηκαν με τη μέθοδο του καταιγισμού των ιδεών τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα που έχουν και έγινε σύνοψη των αποτελεσμάτων (10 λεπτά).  

• Σε προσομοίωση είδαν τη λειτουργία του ηλιακού θερμοσίφωνα και του υδροηλε-
κτρικού εργοστασίου (5λεπτά). 

• Έκαναν τις  σχετικές εργασίες ( από POWER-POINT, από το βιβλίο τους, από Φυλ-
λάδιο) (15 λεπτά). 

• Έγιναν ασκήσεις αξιολόγησης με το πρόγραμμα Quiz Creator (5 λεπτά)   
• Από το Ανθολόγιο διαβάστηκε το ποίημα : «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας»  και έγινε συ-

ζήτηση γύρω από τις λέξεις-φράσεις ηλιάτορας, φωτιά είναι το πηγούνι του, τα νη-
σιά όπου φυσούν οι άνεμοι και σύνδεση αυτών με τις ανεμογεννήτριες και τα μελ-
τέμια (15 λεπτά). 

• Διάβασαν και τραγούδησαν μια κρητική μαντινάδα για τον ήλιο( 10 λεπτά) 
• Έφτιαξαν  η κάθε ομάδα το δικό της ανεμόμυλο ( Χαρτί Α4, χρώματα, κόλλες, ρολό 

από το χαρτί κουζίνας) (10 λεπτά). 
• Επιδόθηκαν σε δημιουργία κινούμενων σχεδίων 2-D animation  ( Η τελευταία δρα-

στηριότητα πήρε ώρες από τα Εικαστικά) ( 3 διδακτικές ώρες). 
Επέκταση 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προβολή διαφανειών   σε ένα 
μάθημα για την εμπέδωση των γνώσεων στο τέλος ενός κεφαλαίου και να το εφαρμό-
σουμε και  σε άλλα μαθήματα. 

Αξιολόγηση- Συζήτηση 
1.Ασκήσεις από τον Υπολογιστή 
2. Ασκήσεις με το Quiz Creator 

Έκφραση 
1.Κατασκευή ανεμόμυλου 
2. Δημιουργία κινούμενων σχεδίων 2-D animation 
Αξιολόγηση σεναρίου 
Οι μαθητές αναγνώρισαν την αξία του Η/Υ ως εργαλείο μάθησης. Έμαθαν μέσα από 
τις ποικίλες διδακτικές μεθόδους και δραστηριότητες αβίαστα και δημιουργικά. Το 
κλίμα της τάξης ήταν θετικό και βοήθησε ακόμα και τους μαθητές με ιδιαίτερα εκπαι-
δευτικά προβλήματα. 
 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Φύλλο  εργασίας 1 

1.  Βρείτε   τα  προβλήματα  που   αντιμετωπίζει  το   περιβάλλον,  διαλέγοντας  και 
γράψτε κάτω από την κάθε εικόνα την κατάλληλη φράση:   σκουπίδια , καμένα  δάση,  
καυσαέρια   των   αυτοκινήτων ,   νέφος ,   ρύπανση   του   νερού. 

 

2.  ∆ιαβάστε  το   κείμενο  και  απαντήστε   στις   ερωτήσεις .  

«Η ρύπανση  του   περιβάλλοντος»: Ένα   από   τα   μεγαλύτερα  προβλήματα  που   
αντιμετωπίζει  σήμερα    η γη είναι  η  ρύπανση   του   περιβάλλοντος,  η   οποία  
αυξάνεται   συνεχώς και προκαλεί ανεπανόρθωτες  ζημιές   όπως  είναι  η   υπερθέρ-
μανση  του   πλανήτη. Η ρύπανση του περιβάλλοντος διακρίνεται στην ατμοσφαιρική   
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ρύπανση ,  και στη   ρύπανση   του   νερού. Η   ατμοσφαιρική   ρύπανση   προκαλείται  
από   τα  καυσαέρια  των   αυτοκινήτων , τη λειτουργία των   εργοστασίων ,  ενώ η 
εμφάνιση  «νέφους»  πάνω  από   τις  μεγάλες   πόλεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο.  
Η   ατμοσφαιρική  ρύπανση   προκαλεί   στον  άνθρωπο ασθένειες όπως  δυσκολία στην 
αναπνοή, ζαλάδα, πονοκεφάλους  και  ακόμα πιο σοβαρές ασθένειες. Η   ρύπανση   του   
νερού   προκαλείται  συνήθως   από   τα απόβλητα των εργοστασίων που   χύνονται   σε  
λίμνες , ποτάμια  και  θάλασσες.  Επίσης,  οι   άνθρωποι  ρυπαίνουν  το   νερό  με τα 
σκουπίδια που πετούν ασυλλόγιστα με αποτέλεσμα να το μολύνουν».   

Δείτε το βίντεο στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=qJ9cr4ePu3M και 
μετά απαντήστε στις ερωτήσεις: 
1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος; 
2. Ποια προβλήματα παρουσιάζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση; 
3. Ποια προβλήματα προκαλεί η ρύπανση στον άνθρωπο; 

Φύλλο  εργασίας 2 

(Δείτε το βιντεάκι και συζητήστε σε ομάδες τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Κα-
τόπιν ανακοινώστε τα αποτελέσματα της συζήτησης.  

https://www.youtube.com/watch?v=BLTQqW_IfiA) 

Φύλλο  εργασίας 3: Ανθολόγιο: Δρακοπαραμύθι (Ε΄και ΣΤ¨Δημοτικού) 

1. Ξεχώρισε από το μάθημα του Ανθολογίου τα προβλήματα που δημιουργούνται στο 
περιβάλλον και γράψε τα ονόματα που τους δίνει. 

2. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, χρησιμοποιεί αυτά τα ονόματα; 

3. Ποιοι, κατά τη γνώμη σου, δημιουργούν τους δράκους του μαθήματος και με ποιο 
τρόπο; 

Φύλλο  εργασίας 4 

1. Βάλε στην κατάλληλη γραμμή τις παρακάτω λέξεις: 

(ήλιος, φυσικό αέριο, γεωθερμία, γαιάνθρακες, πετρέλαιο, άνεμος) 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2. Γράψε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μη ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας 
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3. Ποια πηγή ενέργειας χρησιμοποιούν: 

το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο………………………………… 

η ανεμογεννήτρια…………………………………………… 

Φύλλο  εργασίας 5: Ανθολόγιο: Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας ( Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) 

1. «Ηλιάτορας». Ποια λέξη σου έρχεται στο νου και γιατί; 
2. Ποιες λέξεις-φράσεις χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την αστείρευτη ενέρ-
γεια του Ήλιου; 
3. Ποια νησιά γυρίζουν οι άνεμοι και πώς συνδέονται με τα μελτέμια του καλο-
καιριού; 
4. Πώς χτίζουν τα σπίτια στα νησιά για να εκμεταλλευτούν την ενέργεια του Ή-
λιου; Βρες το στίχο που το διευκρινίζει. 
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«Ας μεταμορφώσουμε την αυλή του σχολείου μας». Ένα πρόγραμμα περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης για μαθητές Γυμνασίου 

 
Σαμαρά Δέσποινα 

Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης (M.Sc)  
samaradesp@gmail.com 

Περίληψη 

Το πρόγραμμα αυτό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί μία διδακτική πρόταση 
για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης σε μαθητές Γυμνασίου. Δεν υ-
λοποιήθηκε σε σχολική μονάδα. Στην αρχή υπάρχουν ορισμένες κοινές δραστηριότη-
τες για όλους τους μαθητές και στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται στις ακόλουθες 5 
ομάδες εργασίας: Α΄ ομάδα «η τέχνη στην αυλή μας», Β΄ ομάδα: «βιολογικός λαχα-
νόκηπος», Γ΄ ομάδα: «ανθόκηπος», Δ΄ ομάδα: «Διαχείριση των απορριμμάτων της 
αυλής», Ε΄ ομάδα: «Ο κήπος στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Στο πρόγραμμα αυ-
τό υπάρχουν οι αρχές που διέπουν την Περιβαλλοντική εκπαίδευση: η συστημική 
σκέψη, η διαθεματικότητα, η εποικοδομητική προσέγγιση της σκέψης, η κριτική 
σκέψη, η συνεργατική μάθηση, η καλλιέργεια αξιών, η συμμετοχή σε δημοκρατικές 
διαδικασίες και η ανάληψη δράσης. Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει όχι μόνο στην 
καλαισθητική εμφάνιση του σχολείου αλλά και στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών 
καθώς προσφέρει ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση και δημοκρατική κουλτούρα. Ο συν-
δυασμός γνώσης, συναισθήματος και δράσης αποτελεί πρακτική που επιδιώκει τη δέ-
σμευση των μαθητών προς την κατεύθυνση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπε-
ριφοράς. 

Λέξεις-κλειδιά: αυλή, βιωματική μάθηση, περιβαλλοντική συνείδηση, δημοκρατία 

Εισαγωγή 

Η παιδαγωγική πρόταση της δημιουργίας σχολικού κήπου ξεκίνησε τον 4ο π. χ αιώνα 
με την Περιπατητική σχολή του Αριστοτέλη και τον 21ο μ. χ αιώνα είναι ευρέως δια-
δεδομένη πρακτική. Λόγω των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι ανα-
γκαία η οικολογική ευαισθητοποίηση των μαθητών, ώστε να γίνουν οι νέοι πιο υπεύ-
θυνοι για το περιβάλλον μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες σχεδιασμού πε-
ριβάλλοντος (Ταμουτσέλη, 2009: 33). Μέσα από το πρόγραμμα αυτό γίνεται αντιλη-
πτό ότι το άτομο και το περιβάλλον συνδέονται μεταξύ τους μέσα από ένα σύστημα 
επιδράσεων και εξαρτήσεων (Bjorkid, 1982).  

Οι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: Γνωστικοί στόχοι: i) να απο-
κτήσουν οι μαθητές γνώσεις για τις καλλιέργειες των φυτικών ειδών και να καλλιερ-
γήσουν δεξιότητες1 ii) να διερευνήσουν τις κλιματολογικές, εδαφολογικές και οικο-

                                                             
1 Οι δεξιότητες αυτές αφορούν τη συλλογή δεδομένων (παρατήρηση, αναγνώριση, ανάκληση), την 
οργάνωση δεδομένων (σύγκριση, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση), την ανάλυση δεδομένων (εύρεση 
σχέσεων, αναγνώριση συσχετισμών) και την ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων (επεξήγηση, υποβο-
λή ερωτήσεων,  εξαγωγή συμπερασμάτων) (Δημητρίου, 2008: 115) 
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νομικές προϋποθέσεις δημιουργίας του σχολικού κήπου iii) να παρέμβουν στο εγγύ-
τερο περιβάλλον τους και να το διαμορφώσουν, όπως αυτοί θέλουν Συναισθηματικοί 
στόχοι: i) να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν την αισθητική, περιβαλ-
λοντική και εκπαιδευτική αξία ενός σχολικού προαύλιου χώρου ii) να υιοθετήσουν 
στάσεις που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος iii) να αποκτήσουν αυτο-
πεποίθηση, αυτοεκτίμηση και να καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα και την υπομονή 
τους με την αναμονή της συγκομιδής. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να συμβάλλει στη 
μελλοντική εξέλιξη των μαθητών σε υπεύθυνους και συνειδητούς πολίτες με περι-
βαλλοντική συνείδηση (Nabban & Antoine, 1993). Ψυχοκινητικοί στόχοι: i) να ανα-
πτύξουν σχέσεις επικοινωνίας2 και συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και με κατάλλη-
λους φορείς ii) να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες για τη διεξαγωγή έρευ-
νας, συλλογής πληροφοριών, επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων iii) να εξοι-
κειωθούν με τη χρήση εργαλείων και να καλλιεργήσουν φυσικές δεξιότητες (σκάψι-
μο, φύτεμα, πότισμα κ.α.) iv) να δημιουργηθούν δημοκρατικές παιδαγωγικές σχέσεις 
και ενότητα στην τοπική κοινωνία. 

Το πρόγραμμα αυτό δεν υλοποιήθηκε, επειδή εργάζομαι σε Λύκειο. Η δυσκολία του 
εγχειρήματος έγκειται στη δυνατότητα των μαθητών να αφιερώσουν πολύ χρόνο στο 
σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων. Επίσης προϋποθέτει τη συνεργασία i) με το 
δήμο για οικονομική στήριξη και παροχή τεχνογνωσίας με τους κηπουρούς και τους 
γεωπόνους του ii) με τους γονείς για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του κήπου κα-
τά τη διάρκεια του σχολικού έτους και αλλά και για τη φροντίδα του κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού. Η διάρκεια του είναι τουλάχιστον ένα σχολικό έτος.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η δημιουργία και η φροντίδα ενός σχολικού κήπου ενισχύει την αυτοεκτίμηση των 
μαθητών και τους δεσμούς με το σχολείο και την κοινότητα αλλά και παρέχει ευκαι-
ρίες για κίνηση, παρατήρηση, κοινωνική αλληλεπίδραση, απόκτηση δεξιοτήτων, συ-
νεργασία, αισθητηριακές εμπειρίες και ερεθίσματα ενεργοποίησης της φαντασίας 
(Ταμουτσέλη, 2009: 73, 144-145). Επίσης ευνοεί την κοινωνικο-συναισθηματική α-
νάπτυξη των παιδιών και οδηγεί στην εκδήλωση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συ-
μπεριφοράς. Έρευνες αποδεικνύουν ότι, τα παιδιά στον υπαίθριο σχολικό χώρο μπο-
ρούν να μάθουν ιδιαίτερα εύκολα και αβίαστα μέσω του παιχνιδιού (Moore & Wong, 
1997). Το παιχνίδι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση, το σχεδιασμό και τη 
λειτουργία του χώρου της αυλής και επηρεάζει τη ζωή και το έργο του σχολείου, αλ-
λά και την ποιότητα της εκπαίδευσης (Malone & Tranter, 2003).  

Μέσα λοιπόν από ένα πρόγραμμα με θέμα τη σχολική αυλή, η Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση αντιμετωπίζεται σαν εκπαιδευτική διαδικασία που γίνεται μέσα από τρεις 
αλληλοκαλυπτόμενες και αλληλοεξαρτώμενες διαστάσεις: εκπαίδευση για το περι-

                                                             
2  Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις προκαλούν δημιουργική ενεργοποίηση της μάθησης και προάγουν 
την πλαστικότητα του εγκεφάλου με ενεργοποίηση γονιδίων που παράγουν πρωτεΐνες, οι οποίες δη-
μιουργούν νέες συνάψεις και νευρώνες στον εγκέφαλο (Wolfe & Brandt, 1998).  
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βάλλον (ως αντικείμενο μάθησης), εκπαίδευση από και μέσα στο περιβάλλον (ως πε-
δίο και πηγή μάθησης), εκπαίδευση για το ίδιο το περιβάλλον (ως σκοπός δράσης και 
ενδιαφέροντος) (Φλογαΐτη, 2011: 153-157). 

 1) Εκπαίδευση για το περιβάλλον (about): Είναι εμφανής η γνώση για τη λειτουργία 
των περιβαλλοντικών συστημάτων και τη μάθηση των ποικίλλων παραγόντων που 
σχετίζονται με τη χρήση των συστημάτων αυτών καθώς προσφέρει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης των ικανοτήτων διερεύνησης του περιβάλλοντος για αυτόνομη συλλογή 
σχετικών πληροφοριών 2) Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον (in): Το περιβάλλον του 
προαύλιου χώρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής χρησιμοποιείται ως πεδίο μάθη-
σης, απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων και μέσα σε αυτό αναπτύσσονται συναι-
σθήματα ενδιαφέροντος και εκτίμησης προς αυτό 3) Εκπαίδευση για χάρη του περι-
βάλλοντος (for): Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει την ανάπτυξη αξιών και στάσεων τέ-
τοιων που θα οδηγήσουν τους μαθητές στο μέλλον σε αποφάσεις και πράξεις ευνοϊ-
κές για την καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος.  

Οι τρεις αυτές διαστάσεις είναι μέρη μίας συνολικής προσέγγισης καθώς  αλληλο-
συνδέονται και η συνύπαρξη τους αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού (Palmer, 1998: 143-146). Στο σημερινό «παραδοσιακό» σχολείο προω-
θείται κυρίως η πρώτη και ενίοτε η δεύτερη διάσταση της Π.Ε. Η τρίτη διάσταση ό-
μως αποτελεί ένα αδύνατο σημείο κατά την υλοποίηση αρκετών προγραμμάτων της. 
Η «σχολική αυλή» λοιπόν συμβάλλει στη μετατόπιση του ειδικού βάρους προς αυτή 
τη διάσταση, ώστε οι μαθητές; i) να συνειδητοποιήσουν τη προσωπική τους ευθύνη 
ii) να συμμετέχουν iii) να συνδεθεί το σχολείο με την τοπική κοινωνία iv) να παρακι-
νηθούν οι μαθητές σε δράσεις και παρεμβάσεις v) να «μετρήσουν» τις υπάρχουσες 
αξίες, στάσεις και συμπεριφορές στο χώρο τους αλλά και να αναμετρηθούν με τον 
εαυτό τους.  

Παιδαγωγικές μέθοδοι του προγράμματος 

 Ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών μεθόδων συμβάλλει στη δημιουργία ενός απο-
τελεσματικού προγράμματος εκπαίδευσης περιβαλλοντικών αξιών (Knapp, 1983:24).  

Η μέθοδος project ενισχύει τη διάθεση για μάθηση και διερεύνηση και οδηγεί τη 
σκέψη σε ανώτερες νοητικές δεξιότητες: ανάλυση, σύνθεση, κριτική σκέψη. Επίσης 
συνδέει το σχολικό μάθημα με την καθημερινή ζωή των μαθητών, συνδυάζει τη δια-
νοητική εργασία με χειρωνακτικές δραστηριότητες, ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία 
(Χρυσαφίδης, 2006) και καλλιεργεί τον αλληλοσεβασμό των δικαιωμάτων των συμ-
μετεχόντων και την αμοιβαία ευθύνη για το κοινό καλό (Γεωργόπουλος, 2014: 103).  

Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο η τάξη μετατρέπεται σε μία μικροκοινωνία, η ο-
ποία προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες βίωσης της δημοκρατικής συμπεριφοράς και 
δράσης (Dewey, 1966), περιορίζεται η ατομικότητα, καλλιεργείται η ομαδικότητα και 
η τάξη αποκτά κοινωνική συνοχή (Ματσαγγούρας, 2009). 
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Η δημιουργία και η συντήρηση ενός σχολικού κήπου προωθεί τη βιωματική μάθηση 
μέσα από τη δράση. Με την ενεργό συμμετοχή επιδιώκεται η ενεργοποίηση όλων των 
αισθήσεων, μέσα από κινητικές δραστηριότητες και αναστοχασμούς (heart, hand, 
head). Η γνώση προκύπτει μέσα από την εμπειρία  (Dewey, 1980: 15) και συμβάλλει 
στην ανάπτυξη του συνόλου της προσωπικότητας του μαθητή (Καμαρινού, 2000). 

 Ανακαλυπτική μάθηση: η μάθηση κατασκευάζεται και κατακτιέται από τον μαθητή 
στην αυλή με την εξερεύνηση, τον πειραματισμό, την ανακατασκευή της γνώσης και 
την ανακάλυψη μέσω των κινητικών του ενεργειών (Bruner, 1960). Ο χώρος της αυ-
λής είναι ιδανικός τόπος για την ενεργοποίηση των εσωτερικών κινήτρων μάθησης 
(Lee, 2002) και την καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

Εποικοδομητισμός: οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση μέσα από δικές τους προσωπι-
κές εμπειρίες καθώς αλληλεπιδρούν με το μαθησιακό περιβάλλον. Αφομοιώνουν τις 
νέες πληροφορίες στις απλές προϋπάρχουσες έννοιες και τροποποιούν την κατανόηση 
τους λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία (Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2005: 
38). 

Η μελέτη πεδίου συμβάλλει στο να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες (παρατήρηση, 
ανάλυση, σύνθεση) (MacKenzie &White, 1981) και να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότη-
τες του τοπικού περιβάλλοντος και την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης για την προ-
στασία του (Ford &Blanchard, 1993). Η μέθοδος αυτή βοηθά στη συμμετοχή των μα-
θητών στη ζωή της κοινότητας (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998: 119), επιτυγχάνει 
την εκπαίδευση μέσα από το περιβάλλον αλλά και μέσω του περιβάλλοντος (Τσα-
μπούκου & Σκαναβή, 2004: 175) και προάγει την ομαδική αλληλεπίδραση. 

Υλοποίηση του προγράμματος 

Τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν, όπως η έλλειψη κεφαλαίου, η απουσία 
εμπειρίας ενασχόλησης με τη γη και καταστροφές μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
ένα καλό προγραμματισμό εργασιών, την καλή λειτουργία των ομάδων και τη συνερ-
γασία εκπαιδευτικών, μαθητών και φορέων της ευρύτερης κοινότητας. Στην αρχή του 
προγράμματος γίνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός του project με τα ακόλουθα βήμα-
τα: i) αρχικός σχεδιασμός του χώρου ii)  καταγραφή ρόλων και ανάθεση δραστηριο-
τήτων iii) χρονοδιάγραμμα και προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων iv) αναζή-
τηση χρηματοδότησης v) αναζήτηση συνεργασίας με γονείς, δήμο και άλλους φορείς 
vi) υλοποίηση των δραστηριοτήτων των ομάδων σε συνεργασία με κηπουρούς, γεω-
πόνους, τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α. ακολουθώντας εβδομαδιαίο πλάνο 
εργασιών και επιδεικνύοντας συνέπεια στην τήρηση των αρμοδιοτήτων vii) προβολή 
των δραστηριοτήτων στο σύνολο του σχολείου και στην κοινωνία viii) αξιολόγηση-
ανατροφοδότηση (ημερολόγιο, συζήτηση, ερωτηματολόγιο, παρατήρηση, ατομικός 
φάκελος δράσεων μαθητή, φάκελος δράσεων ανά ομάδα εργασίας). 

Κοινές δραστηριότητες στην αρχή του προγράμματος 
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Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν το πρόγραμμα επιλέγουν ορισμένες από τις ακόλου-
θες δραστηριότητες ανάλογα με τις συνθήκες: 1) Προβολή εικόνων με παραδείγματα 
από άλλα σχολεία στα οποία έγινε παρέμβαση για την παιδαγωγική αξιοποίηση του 
σχολικού χώρου 2) Επισκέψεις σε σχολεία με αυλές σχεδιασμένες με αισθητικά και 
λειτουργικά κριτήρια καθώς επίσης και σε πάρκα για να πάρουν οι μαθητές ερεθί-
σματα για το σχέδιο της δικής τους αυλής 3) Δημιουργία ερωτηματολογίου για να 
συγκεντρωθούν οι απόψεις όλων των μαθητών, των εκπαιδευτικών του σχολείου και 
των γονιών για το πώς θα ήθελαν να είναι η σχολική αυλή 4) Πρόσκληση στο σχολείο 
και συνεργασία με ειδικούς (αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνους) για τη βελτίωση της 
σχεδιαστικής πρότασης των μαθητών 5) Μελέτη πεδίου στην ευρύτερη περιοχή γύρω 
από το σχολείο, όπου διεξάγεται παρατήρηση και καταγραφή των δέντρων, φυτών, 
χώρων πρασίνου και κήπων. 

Ομάδες εργασίας 

Ενδεικτικά προτείνονται 5 ομάδες εργασίας. Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και το διαθέσιμο χρόνο τους ο αριθμός των ομάδων 
μπορεί να περιοριστεί. Οι προτεινόμενες θεματικές είναι: 

Η Α΄ ομάδα «η τέχνη στην αυλή μας»: Η ομάδα αυτή ασχολείται με την αισθητική 
αναβάθμιση του χώρου και σχεδιάζει ορισμένες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
α) ζωγραφική σε παγκάκια και σε κάδους και graffiti στους εσωτερικούς τοίχους της 
αυλής β) δημιουργία ψηφιδωτών και έργων land art γ) δημιουργία κολλάζ με σπόρους 
φυτών δ) λήψη φωτογραφιών και δημιουργία ενός πολυμεσικού photobook με εργα-
λεία web0.2  (π.χ. www.mixbook.com)  ε) δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας των μα-
θητών με θέμα το σχολικό κήπο στ) δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με θέμα τη 
φύση στο πλαίσιο του θεσμού “Πάμε σινεμά” ζ) δημιουργία μουσικών έργων με θέμα 
τη φύση. 

Η Β΄ ομάδα: «βιολογικός λαχανόκηπος»: οι μαθητές γνωρίζουν τις πρακτικές της 
βιολογικής καλλιέργειας και τα πλεονεκτήματα της σε σχέση με τη συμβατική καλ-
λιέργεια και συμμετέχουν στην παραγωγή προϊόντων. Ο λαχανόκηπος αποτελεί εξαι-
ρετικό εργαλείο αειφόρου τρόπου παραγωγής της τροφής και κατανάλωσης. Υπάρχει 
συνεργασία με άλλα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και η συνεργασία αυτή 
μπορεί να επεκταθεί σε προγράμματα e-twinning και Erasmus. Το σχολείο εντάσσε-
ται σε θεματικά δίκτυα με θέμα το σχολικό κήπο και γίνονται επισκέψεις σε πάρκα 
και σε σχολεία με καλά σχεδιασμένες αυλές για απόκτηση ερεθισμάτων και δημιουρ-
γία κοινών δράσεων (happenings, εκθέσεις, συζητήσεις κ.α.) με συμμετοχή των πολι-
τών της κοινότητας. Σημαντική επίσης είναι η επίσκεψη του σχολείου στο τοπικό 
ΚΠΕ και η συμμετοχή στα προγράμματα του.  

Η Γ΄ ομάδα: «Ανθόκηπος»: οι μαθητές φυτεύουν είδη της χλωρίδας της περιοχής 
για την αισθητική αναβάθμιση της αυλής. Κριτήρια επιλογής είναι η ευκολία εύρεσης 
τους, ο εύκολος τρόπος αναπαραγωγής τους, η προσαρμογή τους στις κλιματολογικές 
συνθήκες του συγκεκριμένου τόπου, οι μικρές απαιτήσεις σε ποσότητες νερού και η 
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προσέλκυση βιοποικιλότητας (πεταλούδες, πουλιά κ.α). Καλό είναι να υπάρχουν και 
αρωματικά και βότανα, ώστε να ευαισθητοποιούνται οι μαθητές σε συνδυασμούς 
χρώματος, σχήματος, αρώματος, ανθέων και φυλλωμάτων. Ο ανθόκηπος μπορεί να 
χωριστεί σε μικρότερα τρίγωνα, τετράγωνα ή ορθογώνια μέρη με τοποθέτηση διαφο-
ρετικών ειδών. Επίσης οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν ειδικές ταμπέλες σή-
μανσης κάθε είδους άνθους με βότσαλα, ξύλα κ.α. και να διακοσμήσουν πέτρες ή χα-
λίκια που τοποθετούνται στα παρτέρια του ανθόκηπου. 

 Η Δ΄ ομάδα: «Διαχείριση των απορριμμάτων της αυλής»: ασχολείται με την ανα-
κύκλωση των σκουπιδιών και την επαναχρησιμοποίηση τους. Τα οργανικά απορρίμ-
ματα μετατρέπονται σε φυτόχωμα με τη διαδικασία της κομποστοποίησης και ε-
μπλουτίζεται το χώμα του βιολογικού λαχανόκηπου. Για τα υπόλοιπα σκουπίδια σε 
συνεργασία με το δήμο οι μαθητές ασχολούνται με την ανακύκλωση του χαρτιού, του 
πλαστικού και του αλουμίνιου. Επίσης σε συνεργασία με την ομάδα Α΄ δημιουργούν 
έργα γλυπτικής από σκουπίδια, τα οποία εκτίθενται στην αυλή (περιβαλλοντικά γλυ-
πτά) και ζωγραφίζουν τους κάδους απορριμμάτων. 

Ε΄ ομάδα: «Ο κήπος στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία» ή «Ο κήπος στη ζω-
γραφική» ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών:  Ως αφόρμηση δίνονται τα α-
κόλουθα έργα: Ουάιλντ, «ο κήπος με τις ροδιές», Καζαντζάκης «Βραχόκηπος», Ελύ-
της, «Ο κήπος με τις αυταπάτες», Άντισον, «ο μαγικός κήπος», Monet, «Ο κήπος του 
καλλιτέχνη», Rubens, «Ο κήπος της Εδέμ και η πτώση», Ιερώνυμος Μπος, «Ο κήπος 
των επίγειων απολαύσεων». Οι μαθητές στη συνέχεια δημιουργούν  δικά τους έργα 
λογοτεχνικά και ζωγραφικής με θέμα τον κήπο τα οποία παρουσιάζουν σε ανοικτή 
εκδήλωση στο σχολείο.  

Σύνδεση του προγράμματος με τις αρχές της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν οι αρχές που διέπουν την Περιβαλλοντική εκπαίδευ-
ση: η συστημική σκέψη, η διαθεματικότητα, η εποικοδομητική προσέγγιση της σκέ-
ψης, η κριτική σκέψη, η συνεργατική μάθηση, η καλλιέργεια αξιών, η συμμετοχή σε 
δημοκρατικές διαδικασίες και η ανάληψη δράσης (Δημητρίου, 2009: 178). 

Η συστημική προσέγγιση: είναι ένα εργαλείο σκέψης και δράσης που δίνει έμφαση 
στο πλέγμα σχέσεων αλληλεπίδρασης και αλληλόδρασης αντιμετωπίζοντας μία περι-
βαλλοντική κατάσταση ως ένα σύστημα (Ράγκου, 2000: 389). Οι μαθητές παράγουν 
έναν τρόπο ερμηνείας της πραγματικότητας καθώς η συστημική σκέψη αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την κατανόηση των σχέσεων ανθρώπου-κοινωνίας και φύσης. Επειδή η 
αειφορία συνδέει λειτουργικά την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον (Φλο-
γαΐτη, 2011:156) για τη μελέτη ενός περιβαλλοντικού ζητήματος είναι αναγκαία η 
θεώρηση του ως ολότητα. Η ολιστική και συστημική θεώρηση μπορεί να επιφέρει 
αλλαγές στη μάθηση μέσα από μία εκπαίδευση αυτενέργειας και δράσης με συμμετο-
χικές διαδικασίες από τη βάση (Sterling, 2002: 35). Το παρόν πρόγραμμα υποστηρίζει 
μία ολιστική προσέγγιση της μάθησης συνδυάζοντας όλα τα πεδία της γνώσης και της 
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εμπειρίας με αποτέλεσμα να κινητοποιεί την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου (γνω-
στική, συναισθηματική, ψυχοκοινωνική, κοινωνική και ηθική.  

Διαθεματικότητα: Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες με συνδυασμούς και αλληλεπιδράσεις από διάφορες γνωστικές περιοχές: 
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Εικαστικά, Βιολογία, Αγγλικά, Πλη-
ροφορική, Χημεία κ.α. Έτσι οι μαθητές κατανοούν τη σύνδεση των επιστημών στο 
επίπεδο της πραγματικής ζωής και οι γνώσεις εμφανίζονται ως ενοποιημένα μορφώ-
ματα και όχι ως κατακερματισμένες και αποπλαισιωμένες αφαιρέσεις (Ματσαγγού-
ρας, 2009: 49). 

Διεπιστημονικότητα: επιχειρείται η διασύνδεση των γνώσεων διαφορετικών επιστη-
μών για τη σφαιρική μελέτη του ζητήματος (Ματσαγγούρας, 2009). Η διεπιστημονι-
κότητα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει σκοπό την ανάπτυξη νέας ενοποιημέ-
νης γνώσης και τη σφαιρική ανάλυση και κατανόηση της πραγματικότητας (Φλογαΐ-
τη, 2006: 196). 

Εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης: οι μαθητές κατανοούν τον τρόπο που λει-
τουργούν τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το χώρο της σχολικής αυλής, τόσο τα 
φυσικά όσο και τα κοινωνικά και των σχέσεων αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης 
που τα διέπουν (Δημητρίου, 2009: 180). 

Βιωματική μάθηση: To περιβάλλον του σχολικού κήπου παρέχει τη δυνατότητα ε-
μπειριών που θα διευκολύνουν τις ενδοψυχικές διεργασίες διαμόρφωσης του ψυχικού 
κόσμου, της προσωπικότητας και των επιθυμιών, αναγκών, κινήτρων, ενδιαφερόντων 
των μαθητών (Μπακιρτζής, 2000). 

Καλλιέργεια αξιών και στάσεων: Με την ενεργό δράση οι μαθητές ασπάζονται περι-
βαλλοντικές αξίες3 και αναπτύσσουν περιβαλλοντικό ήθος. Η εκπαίδευση αξιών στο-
χεύει μέσω της γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης στην ηθική 
αυτονομία του μαθητή και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης4 του (Παπαδημη-
τρίου, 1998: 114).  

Κριτική σκέψη: Μέσα από τη διαδικασία αυτή το άτομο κατανοεί τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, συλλέγει, αναλύει και συνθέτει δεδομένα, αναζητά και επεξεργάζεται την 
επιστημονική γνώση και αντιλαμβάνεται τις συγκρούσεις που εμπεριέχονται (Δημη-
τρίου, 2009: 204). 

Ανάληψη δράσης και συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες: οι μαθητές αλλάξουν 
πρακτικές, προτείνουν λύσεις, συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες, λαμβάνουν 
αποφάσεις, αυτοπροσδιορίζονται και κατανοούν τη θέση τους στο κοινωνικό γίγνε-
σθαι (Δημητρίου, 2009: 205). 

                                                             
3  Οι περιβαλλοντικές αξίες είναι πιο αποτελεσματικές, εάν διδάσκονται νωρίς, ώστε να γίνουν αδιά-
σπαστο κομμάτι της ηθικής του μαθητή (Caduto, 1985; Staub, 1989: 61). 
4  Για τα βασικά προσδιοριστικά στοιχεία της κριτικής σκέψης δες  Φλογαΐτη, 2006: 206-207. 
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Σύνδεση σχολείου και κοινωνίας: Ο σχολικός κήπος είναι ένα αποτελεσματικό εργα-
λείο εμπλοκής του σχολείου με την κοινωνία και τα προβλήματα της πραγματικής 
ζωής. Η σύνδεση του σχολείου με την εξωτερική κοινωνία οδηγεί στην ενασχόληση 
με τα προβλήματα της κοινότητας (Unesco, 1977).  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην καλαισθητική εμφάνιση του σχολείου, στη βελ-
τίωση του μικροκλίματος και στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών καθώς προσφέ-
ρει αίσθηση ικανοποίησης, αυτοπεποίθηση, κίνητρα για δράση και κοινωνικότητα, 
μείωση των ανταγωνιστικών στάσεων και δέσμευση για καλή συμπεριφορά και ισό-
τιμη συνεργασία. Οι γονείς είναι καλό να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διεκπεραίωση 
του προγράμματος με προσωπική εργασία, επειδή αισθάνονται ικανοποίηση από τη 
συνεργασία με το σχολείο και η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει ότι το σχολείο είναι 
ανοικτό προς αυτούς. Η βλάστηση στην αυλή του σχολείου εκτός από την εκπαιδευ-
τική αξία έχει και οφέλη για τη γειτονιά του σχολείου καθώς συμβάλλει στην αισθη-
τική του τοπίου, στη βελτίωση του μικροκλίματος και στη μείωση των αέριων ρύπων 
και της ηχορύπανσης.  

Το πρόγραμμα συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα, βελτιώνει την αισθητική και 
λειτουργική ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος, μεγιστοποιεί τους δεσμούς των 
μαθητών με τη φύση και συμβάλλει στον εθισμό τους στον επιστημονικό τρόπο σκέ-
ψης και ερμηνείας των βιολογικών φαινομένων. Επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των μαθητών, ενισχύει την αυτοεικόνα τους μέσα από την αναγνώριση του ρόλου 
τους στο σχεδιασμό της αυλής τους και διαμορφώνει θετικές στάσεις απέναντι στο 
σχολικό χώρο. Στο πρόγραμμα αυτό αναδεικνύονται αξίες της αειφόρου ανάπτυξης 
καθώς η αειφορία εξαρτάται από την αλλαγή του τρόπου κατανάλωσης, παραγωγής 
και ζωής. Επειδή έχει αποδειχθεί η αδυναμία του επηρεασμού συμπεριφορών μόνο 
από γνωστικού τύπου παρεμβάσεις (Κρίβας, 1998: 42) η αλληλεπίδραση των αξιών 
και των συναισθημάτων συμβάλλει περισσότερο στην οικοδόμηση της θετικής συ-
μπεριφοράς (Hoffman, 1984: 136). Η αναδιαμόρφωση του χώρου της σχολικής αυλής 
με βάση το φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και η δημιουργική αλλη-
λεπίδραση μαθητών-εκπαιδευτικών με την εφαρμογή υπαίθριων δραστηριοτήτων, 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των συναισθηματικών δεσμών αλλά και τη δημιουργία 
στάσεων και συμπεριφορών θετικών προς το περιβάλλον (Sobel, 2004). 

Συμπεράσματα 

O σχολικός υπαίθριος χώρος αναδεικνύει το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ των μαθη-
τών και του τοπικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, οικονομικού και ευρύτερου 
πλαισίου του χώρου στον οποίο ζουν. Οι σχολικές αυλές μπορούν να γίνουν ένας χώ-
ρος που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις των χρηστών της, ελευθερώνει τη δημιουργι-
κότητα και την αυτενέργειά τους, αναπτύσσει τις διανοητικές ικανότητες, παρέχει κί-
νητρα που οδηγούν στον απεγκλωβισμό της σκέψης τους αλλά και συμβάλλει ουσια-
στικά στην εκπαίδευση του πολίτη προσφέροντας ποικίλα είδη μάθησης. Το πρό-
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γραμμα αυτό ικανοποιεί στόχους γνωστικούς, συναισθηματικούς και συμπεριφοράς 
και αποτελεί μία ισορροπημένη προσέγγιση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που απευ-
θύνεται εξίσου και στις τρεις διαστάσεις (about, in, for). Ο συνδυασμός γνώσης, συ-
ναισθήματος και δράσης αποτελεί πρακτική που επιδιώκει τη δέσμευση των μαθητών 
προς την κατεύθυνση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς (Ballantyne & 
Packer, 1996: 28). 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εναλλακτική διδακτική πρόταση για το γνωστικό 
αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών της Ε ́ Δημοτικού. Προσβλέπει στον 
εμπλουτισμό του σχολικού εγχειριδίου όσον αφορά στη δομή και λειτουργία των 
απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με τη χρήση εικονικού εργαστηρίου, λογισμικού 
εννοιολογικής χαρτογράφησης και του διαδικτύου. Είναι συμβατή με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών διότι επιτυγχάνει τους καθορισμένους γνωστικούς στόχους και 
δεξιότητες μέσω της  αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών. Το σενάριο συντάχθηκε 
τον Φεβρουάριο του 2016 και εφαρμόστηκε στην τάξη τον Απρίλιο του 2016. Σκοπός 
είναι ο εμπλουτισμός της μαθησιακής διαδικασίας με υλικό και δραστηριότητες που 
θα ενισχύσουν την ενεργητική μάθηση και την κριτική σκέψη και θα συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας (Κόμης, Β., 2004). Σε ένα ανακαλυπτικό και 
διερευνητικό περιβάλλον, οι μαθητές επικοινωνούν, συνεργάζονται και προσεγγίζουν 
την επιστημονική μεθοδολογία, διατυπώνουν υποθέσεις, πειραματίζονται, 
παρατηρούν και εξάγουν συμπεράσματα οικοδομώντας τη νέα γνώση. Μετά την 
εφαρμογή του σεναρίου διενεργήθηκε τελική αξιολόγηση των μαθητών η οποία 
επέδειξε σημαντική βελτίωση των επιδόσεών τους.  

Λέξεις κλειδιά: Φυσική, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εικονικό Εργαστήρι, Σενάριο 

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

«Δημιουργώντας Ηλεκτρικά Κυκλώματα…» 

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές και Τάξη στην οποία απευθύνεται 

Το σενάριο εντάσσεται στη γνωστική περιοχή των Φυσικών Επιστημών και 
απευθύνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται 
στη διδακτική ενότητα με τίτλο «Σύνδεση σε Σειρά και Παράλληλη Σύνδεση» από το 
Τετράδιο Εργασιών των Φυσικών της παραπάνω τάξης με τίτλο «Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω», στο κεφάλαιο του Ηλεκτρισμού. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ. 

Το σενάριο ανήκει στη θεματική ενότητα του ΑΠΣ με τίτλο «Ενέργεια» και 
συγκεκριμένα στην υποενότητα «Ηλεκτρικά κυκλώματα». Είναι απόλυτα συμβατό με 
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τις θεμελιώδεις αρχές και έννοιες του ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ αφού συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, μέσα από την καλλιέργεια σ' αυτόν 
ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία και ικανότητας για τη λογική αντιμετώπιση 
πραγματικών καταστάσεων. Επίσης καλλιεργεί το ομαδικό και συλλογικό πνεύμα 
εργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων και εξοικειώνει το μαθητή με την 
επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση,  συγκέντρωση – αξιοποίηση πληροφοριών, 
διατύπωση υποθέσεων, πειραματικό έλεγχό τους, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, 
εξαγωγή συμπερασμάτων, ικανότητα γενίκευσης και κατασκευή προτύπων). Ο 
μαθητής καλλιεργεί δεξιότητες και αναπτύσσει ικανότητες μέσα από τις ερευνητικές 
και πειραματικές δραστηριότητες του σχεδίου που προάγουν το κριτικό πνεύμα και 
την αξιολόγηση έναντι των επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών, ώστε ως 
μελλοντικός πολίτης να τοποθετείται και να αποφαίνεται για τις θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις τους στην ατομική και κοινωνική υγεία και το περιβάλλον (Μακράκης, 
Β., 2000). 

Το σχέδιο διδασκαλίας είναι ανοικτό και ευέλικτο ως προς τον εκπαιδευτικό και τους 
μαθητές αφού παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης και αυτενέργειας σε κάθε σημείο 
της διδασκαλίας. Το σχέδιο είναι στοχοκεντρικό, αφού περιγράφονται με σαφήνεια οι 
βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι μαθητές. Οι εκπαιδευόμενοι 
μέσα από μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση, ενσωματώνοντας στοιχεία της 
σύγχρονης ζωής, με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών δημιουργούν 
εννοιολογικούς χάρτες και κατασκευάζουν σε τεχνολογικό περιβάλλον μοντέλα 
απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (συνθέτοντας κατάλληλα τα απαραίτητα κάθε φορά 
στοιχεία). Η εναλλακτική αυτή μορφή αναπαράστασης σε συνδυασμό με την 
βιωματική πειραματική διαδικασία μέσα στο εργαστήριο θα συμβάλλει στην 
συνειδητοποίηση και μεγαλύτερη εμβάθυνση του φαινομένου του ηλεκτρισμού.  

Τέλος το σχέδιο διδασκαλίας προωθεί νέες μεθοδολογίες που καλλιεργούν τον 
ανακαλυπτικό, βιωματικό και συνεργατικό τρόπο μάθησης (φύλλα εργασίας σε 
ομάδες, χρήση ΤΠΕ, ανακάλυψη της γνώσης…) (Κόμης, Β., 2004), ενισχύει τη 
διαθεματικότητα αφού εμπλέκει και το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας και δίνει 
έμφαση στη συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών και το σεβασμό της γνώμης των 
άλλων. 

Οργάνωση της Διδασκαλίας & Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου 
και ενδείκνυται η ύπαρξη ενός βιντεοπροβολέα, όπου ο εκπαιδευτικός θα έχει τη 
δυνατότητα να παρουσιάσει οτιδήποτε αφορά την ολομέλεια της τάξης ή ακόμα 
περισσότερο ενός διαδραστικού πίνακα με σύνδεση στο διαδίκτυο. Προτείνεται η 
οργάνωση των μαθητών σε ανομοιογενείς ομάδες 2-3 ατόμων όπου ένας από τους 
μαθητές θα χειρίζεται καλά τον Η/Υ. Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρχει 
ανάλογος αριθμός Η/Υ, όσες και οι ομάδες. Αυτή αποτελεί την ιδανικότερη 
εφαρμογή μιας και συνδυάζει την αλληλεπίδραση με την τεχνολογία των 
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υπολογιστών αλλά και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση της γνώσης και της μάθησης (Κόμης, Β., & 
άλ., 2010). 

Για την υλοποίηση του σεναρίου είναι αναγκαία η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του 
οποίου οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στο εικονικό εργαστήρι Phet του 
πανεπιστημίου του Colorado. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένο το 
λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration. 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Πριν από την υλοποίηση του σεναρίου οι μαθητές πρέπει να: 

• γνωρίζουν τι είναι ηλεκτρικό ρεύμα και πότε ανάβει ένα λαμπάκι.  
• να ξέρουν τι είναι διακόπτης, αγωγοί και μονωτές και από τι αποτελείται ένα 

απλό κύκλωμα, 
• είναι εξοικειωμένοι στη χρήση του Η/Υ και των παραπάνω λογισμικών, 
• είναι μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μιας 

δραστηριότητας. 

Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Γενικός Σκοπός:  Οι μαθητές να εντοπίζουν τους δύο διαφορετικούς τρόπους 
σύνδεσης, να μπορούν να δημιουργούν μόνοι τους τέτοιες συνδέσεις και να 
σχολιάζουν-ερμηνεύουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών διαφορετικών 
κυκλωμάτων. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία. 

Γνωρίζοντας και κατανοώντας 

• Να εντοπίζουν οι μαθητές τα μέρη ενός κυκλώματος 
• Να διακρίνουν οι μαθητές τη σύνδεση σε σειρά από την παράλληλη σύνδεση σε 

μια εικόνα ηλεκτρικού κυκλώματος 
• Να διαπιστώσουν οι μαθητές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της σύνδεσης σε 

σειρά και της παράλληλης σύνδεσης  
• Να ωθήσουμε τους μαθητές να τροποποιήσουν τις λανθασμένες αντιλήψεις τους 

και να αντιληφθούν τη χρηστικότητα και πρακτικότητα έκαστης συνδεσμολογίας 
• Να μπορούν να κατασκευάζουν οι μαθητές πειραματικά τους δύο τρόπους 

σύνδεσης 
• Να καταλάβουν οι μαθητές,  πειραματικά, τη διαφορετική λειτουργία του  

ρεύματος μεταξύ της παράλληλης σύνδεσης κα της σύνδεσης σε σειρά 
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Διερευνώντας και εντοπίζοντας 

• Να εμπλακούν σε επιστημονικές διαδικασίες διερεύνησης,  παρατήρησης, 
πρόβλεψης, επικοινωνίας, εξαγωγής συμπερασμάτων 

• Να εμπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος και διαδικασίες 
αλληλεπίδρασης με τον Η/Υ 

Επικοινωνώντας (και συνεργαζόμενος με άλλους) 

• Να συνεργαστούν  αρμονικά και να επικοινωνήσουν ώστε να ανακοινώσουν τα 
αποτελέσματα της διερεύνησής τους με γραπτό και προφορικό τρόπο (π.χ. για τη 
συγγραφή σε επίπεδο ομάδας, των συμπερασμάτων από τις πειραματικές 
διαδικασίες και την ανακοίνωση των απόψεων της ομάδας στην ολομέλεια της 
τάξης) 

Συνδέοντας (με τη ζωή) 

• Να εκτιμήσουν τη σημασία και τη συνεισφορά της μελέτης του φαινομένου του          
ηλεκτρισμού για τη ζωή τους 

• Να αγαπήσουν (αναπτύξουν επιθυμητή ταυτότητα) ως προς τις Φυσικές 
Επιστήμες γενικότερα και να διαπιστώσουν τη συμβολή τους στη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής του ανθρώπου 

• Να αναφέρουν οι μαθητές ότι κατά την εκτέλεση των πειραμάτων μπορούν να 
χρησιμοποιούν μόνο μπαταρίες και όχι ρεύμα από τις πρίζες 

• Να αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις των κυκλωμάτων στα 
σπίτια τους είναι παράλληλες 

Οι παραπάνω στόχοι υπηρετούν τις ακόλουθες επιθυμητές οριζόντιες ικανότητες 

• Βασικές ικανότητες στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία. 
• Μεταγνωστικές ικανότητες («μαθαίνω πώς να μαθαίνω»).  
• Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες συνεργασίας.  
• Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας.  

Εκπαιδευτικά λογισμικά – περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται 

Kidspiration (Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης) 

Είναι ένα εποικοδομιστικό λογισμικό που αξιοποιεί τις πρότερες γνώσεις των 
μαθητών. Δημιουργεί εννοιολογικούς χάρτες και νοητικά μοντέλα και 
χρησιμοποιείται για τη ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών. Η χρήση του 
λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης προάγει την ενεργητική μάθηση, 
καλλιεργεί τη δημιουργική και κριτική σκέψη και ενισχύει την ομαδοσυνεργατική 
μάθηση. 
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Phet  (Εικονικό Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών) 

Ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την ανταλλαγή απόψεων και 
επιχειρημάτων και την ομαδική εργασία. Μέσα από το περιβάλλον του εικονικού 
εργαστηρίου ο μαθητής μπορεί να σχεδιάσει και στη συνέχεια να εκτελέσει ως 
πειραματική διαδικασία αυτό που έχει δημιουργήσει. Έτσι οδηγείται στην ανακάλυψη 
της γνώσης επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας την υπόθεσή του, εξάγοντας τα 
συμπεράσματά του. 

Διαδίκτυο (Παρουσίαση Οπτικοακουστικού Υλικού) 

Η χρήση του ευνοεί την ανακαλυπτική μάθηση, τη διερεύνηση,  τη συνεργασία 
μεταξύ των ομάδων των μαθητών, την ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων. Οι 
μαθητές ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες, έχουν πρόσβαση σε διάφορα έγγραφα 
και αρχεία, πηγές πληροφοριών, και μπορούν ομαδικά να επιλύσουν προβλήματα 
(Ράπτης Α. & Ράπτη Α., 1999). 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου είναι 2 διδακτικές ώρες (90 λεπτά) και 
προτείνεται οι ώρες αυτές να είναι συνεχόμενες. Βέβαια ο χρόνος εξαρτάται και από 
το αριθμό και το επίπεδο των μαθητών, το βαθμό εξοικείωσής τους με τα λογισμικά 
που θα χρησιμοποιήσουν αλλά και το πόσο θέλει ο εκπαιδευτικός να εμβαθύνει στο 
θέμα. 

Γενική Περιγραφή του Διδακτικού Σεναρίου 

Προτεινόμενο Παιδαγωγικό και Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Η ανάπτυξη του σεναρίου έχει ως σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού 
περιβάλλοντος και προκρίνει την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, τοποθετώντας το 
μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ως σημαντικό και υπεύθυνο άτομο, 
να λάβει αποφάσεις, να εκφράσει κρίσεις και να αυτενεργεί σε θέματα που τον 
αφορούν (Ματσαγγούρας. Η., 2001). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλίας συντελεί 
στην σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, εξαλείφει αρνητικές συμπεριφορές 
και προβλήματα πειθαρχίας λόγω περιορισμένης συμμετοχής και ενθαρρύνει την 
ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Ματσαγγούρας. Η., 
2001). Βασική διδακτική προσέγγιση είναι η συνεργατική μάθηση και διερεύνηση, 
βασικές αρχές της οποίας είναι: 

Η αναγνώριση του κοινωνικού χαρακτήρα της γνωστικής διαδικασίας 
(κοινωνικοπολιτισμική θεωρία μάθησης). 

Ο καθοριστικός ρόλος της γλώσσας και της λεκτικής αλληλεπίδρασης στο 
μετασχηματισμό και στην οικειοποίηση της γνώσης.  
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Η μαθησιακή διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική όταν λαμβάνει υπόψη και 
αξιοποιεί τις απόψεις των μαθητών και κυρίως τις προϋπάρχουσες  αντιλήψεις για 
διάφορα φυσικά φαινόμενα (κονστρουκτιβισμός). 

Οι μαθητές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και εκφράζουν τις απόψεις τους, διαφωνούν 
και επιχειρηματολογούν ενισχύοντας ή ανασκευάζοντας τις αρχικές τους αντιλήψεις 
(Κόμης, & άλ., 2010). Έτσι μέσα από εποικοδομιστικές δραστηριότητες που 
αναδεικνύουν τις κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις οι μαθητές ωθούνται να 
διερευνήσουν, να οικοδομήσουν και να κατακτήσουν τη νέα γνώση  (Κόμης, Β., & 
άλ., 2010).   

Ο εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό ρόλο. Καθοδηγεί με τέτοιο 
τρόπο τη διαδικασία ώστε να αναδεικνύονται οι προϋπάρχουσες απόψεις των 
μαθητών,  προκαλεί την αποτελεσματική συζήτηση και την αλληλεπίδραση στις 
ομάδες και στην ολομέλεια, παροτρύνει τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες και 
γενικότερα ενεργεί κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται ο επιθυμητός 
προσανατολισμός συνεργατικής διερεύνησης.  

Διδακτικές στρατηγικές  και εργαλεία που αξιοποιούνται: 

• Αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων και αντιλήψεων των μαθητών 
• Αξιοποίηση των ΤΠΕ – Εικονικό εργαστήρι 
• Αξιοποίηση επιστημονικών διαδικασιών 
• Παρατήρηση και  συγκέντρωση – αξιοποίηση πληροφοριών 
• Διατύπωση υποθέσεων και πειραματικό έλεγχό τους 
• Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων 
• Εξαγωγή συμπερασμάτων, ικανότητα γενίκευσης και κατασκευή προτύπων 
• Ομαδική εργασία 

Αναλυτική Περιγραφή της Διδακτικής Πρακτικής 

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου ακολουθεί τα βήματα της επιστημονικής 
μεθοδολογίας όπως αυτά εφαρμόζονται στο αντικείμενο των φυσικών επιστημών, 
ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία αλλά κυρίως για να 
αναπτύξει  ικανότητες, δεξιότητες και να ανακαλύψει τη γνώση μέσα από τις 
πειραματικές και εργαστηριακές δραστηριότητες. Οι μαθητές έχουν καθίσει σε 
ομάδες μπροστά από τους υπολογιστές. 

 

Α. Έναυσμα Ενδιαφέροντος 

Ο εκπαιδευτικός (ή οι ομάδες των μαθητών) συνδέεται στο διαδίκτυο, επισκέπτεται 
την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=v75m9soYkS8 και 
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προβάλει ένα βίντεο που αναφέρεται στο Παρίσι, στην Πόλη του φωτός, σε μια 
αρμονική εναλλαγή από μέρα σε νύχτα όπου η πόλη φωτίζεται με χιλιάδες φώτα. 
Αυτό αναμένεται να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να προκαλέσει την έναρξη 
συζητήσεων για τον καθοριστικό ρόλο του φωτισμού και γενικότερα του 
ηλεκτρισμού. 

Β. Διατύπωση Υποθέσεων 

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο εκπαιδευτικός ωθεί τους μαθητές, με τη χρήση 
κατάλληλων ερωτήσεων και επισημάνσεων, να εστιάσουν στο ηλεκτρικό κύκλωμα, 
τα στοιχεία που το απαρτίζουν και κυρίως στα είδη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.  

Στη συνέχεια καλεί τους μαθητές να καταγράψουν σε μια σελίδα χαρτί, ατομικά, 
λέξεις ή μικρές φράσεις που να έχουν σχέση με το ηλεκτρικό κύκλωμα και τις δύο 
διαφορετικές συνδεσμολογίες κατασκευάζοντας ένα πρώτο, ατομικό, εννοιολογικό 
χάρτη.  

Ως επόμενο βήμα ο εκπαιδευτικός μοιράζει το «Φύλλο Εργασίας 1» που αναφέρεται 
στην κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη σε επίπεδο ομάδας, (οι μαθητές είναι ήδη 
εξοικειωμένοι με τη χρήση του λογισμικού) χρησιμοποιώντας το λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης «Kidspiration», με κυρίαρχη έννοια το ηλεκτρικό 
κύκλωμα. Στο φύλλο εργασίας υπάρχουν τα βήματα για την ενεργοποίηση του 
λογισμικού καθώς και μια αντιπροσωπευτική αλλά όχι δεσμευτική εικόνα ενός 
εννοιολογικού χάρτη.  

Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδύονται οι ιδέες, οι αντιλήψεις και γενικότερα οι 
προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για το ηλεκτρικό κύκλωμα, από ποια στοιχεία 
αποτελείται αυτό, τι είναι η παράλληλη σύνδεση και η σύνδεση σε σειρά κλπ. Μετά 
την ολοκλήρωση των εννοιολογικών χαρτών, κάθε ομάδα εκτυπώνει το δικό της 
χάρτη ώστε να τον χρησιμοποιήσει σε επόμενη φάση. 

Γ. Πειραματισμός – Αποδείξεις 

Όποια από τις ομάδες ολοκληρώνει τη φάση της κατασκευής και εκτύπωσης του 
εννοιολογικού χάρτη παίρνει το «Φύλλο Εργασίας 2». Σε αυτό περιγράφεται η 
διαδικασία εισόδου στο εικονικό εργαστήρι φυσικών επιστημών «Phet». Εκεί οι 
ομάδες που έχουν τελειώσει νωρίτερα το 1Ο φύλλο εργασίας μπορούν εξοικειωθούν 
με το περιβάλλον του λογισμικού και να ασκηθούν στην κατασκευή διαφόρων 
κυκλωμάτων. Ο εκπαιδευτικός αν χρειαστεί παρέχει υποστήριξη και δίνει χρόνο 
άσκησης και στην τελευταία ομάδα, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και με το βαθμό 
εξοικείωσης. 

Στη συνέχεια οι ομάδες παίρνουν το «Φύλλο Εργασίας 3» που αναφέρεται στη 
σύνδεση λαμπτήρων σε σειρά και αφού συμπληρώσουν το όνομά τους εκτελούν τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες. Στην 1η δραστηριότητα οι ομάδες απαντούν σε κάποιες 
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ερωτήσεις ενώ στις άλλες δύο καλούνται να φτιάξουν ηλεκτρικά κυκλώματα σε 
σειρά, να πειραματιστούν και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους.  

Ως επόμενο βήμα μοιράζεται και συμπληρώνεται το «Φύλλο Εργασίας 4» το οποίο 
έχει παρόμοια δομή με το προηγούμενο μόνο που αναφέρεται στην παράλληλη 
σύνδεση. ένα απλό κύκλωμα.  

Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων δίνεται έμφαση στην διάκριση των δύο τρόπων 
σύνδεσης, πότε ένα κύκλωμα είναι ανοιχτό ή κλειστό, τι θα συμβεί σε κάθε 
περίπτωση με την αφαίρεση ενός εκ των λαμπτήρων κλπ. Είναι σημαντικό να υπάρξει 
εμπλοκή κάθε μαθητή σε όλη τη διαδικασία πειραματισμού.  

Δ. Συμπεράσματα 

Προτρέπουμε τους μαθητές στη διατύπωση μιας κοινής θέσης που θα συνοψίζει τα 
συμπεράσματα από τις καταγραφές και τις παρατήσεις που έχουν προηγηθεί κατά τη 
συμπλήρωση των φύλλων εργασίας από κάθε ομάδα στο προηγούμενο βήμα.  

Ε. Γενίκευση-Εφαρμογή 

Αναφέρονται σε μορφή συζήτησης στην ολομέλεια της τάξης γενικεύσεις και 
εφαρμογές της προηγούμενης γνώσης.  

ΣΤ. Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή της Διδακτικής Πρακτικής, ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μέσω 
των Φύλλων Εργασίας 3 και 4 που δίνει στους μαθητές διαμορφωτική αξιολόγηση 
της όλης διαδικασίας. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής πρακτικής κάθε 
ομάδα κρίνει προφορικά,  συμπληρώνει, τροποποιεί και γενικότερα αξιολογεί τον 
εννοιολογικό χάρτη που έχει κατασκευάσει στην αρχή του σεναρίου 
πραγματοποιώντας μια μορφή ενδοομαδικής αυτοαξιολόγησης.  

Επιπλέον  ο δάσκαλος, τελειώνοντας τη Διδακτική Πρακτική, έχει την ευκαιρία μέσω 
του αναστοχασμού αλλά και της διαμορφωτικής αξιολόγησης να διακρίνει τι πήγε 
καλά και τι όχι (τελική αξιολόγηση) και με διορθωτικές κινήσεις να αναπροσαρμόσει 
την πρακτική. 

 

Ενδεικτικά Φύλλα Εργασίας 

Φύλλο Εργασίας 1 

1. Τρέξτε το πρόγραμμα Kidspiration για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών. Στην 
οθόνη που θα εμφανιστεί πατήστε το κουμπί Picture View 
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2. Μετά την εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας του προγράμματος: 

α. προσπαθήστε να κατασκευάσετε έναν εννοιολογικό χάρτη όπως στην παρακάτω 
εικόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρόμοια σχήματα. 

β. συμπληρώστε τους κόμβους του εννοιολογικού χάρτη με λέξεις, έννοιες και 
σύντομες φράσεις που μπορείτε να σκεφτείτε και έχουν σχέση με το ηλεκτρικό 
κύκλωμα. 

 

Φύλλο Εργασίας 2 

1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer) και γράψτε την διαδικτυακή 
διεύθυνση http://phet.colorado.edu ώστε να εμφανιστεί η παρακάτω ιστοσελίδα. 
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2. Πατήστε το κουμπί “Ελληνικά” στο κάτω μέρος της σελίδας 

3. Στο Ελληνικό περιβάλλον πατήστε το κουμπί “Παίξτε με τις προσομοιώσεις …>”   

4. Στη συνέχεια πατήστε τον υπερσύνδεσμο «Φυσική» 

5. Επιλέξτε την προσομοίωση «Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab» 
6. Πατήστε “Εκτέλεση τώρα” ώστε να εμφανιστεί το παρακάτω περιβάλλον.  

 

7. Εξοικειωθείτε για λίγα λεπτά με το περιβάλλον της εφαρμογής παρατηρώντας ότι 
στη δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχει εργαλειοθήκη με τα υλικά που θα χρειαστούμε 
για την κατασκευή των κυκλωμάτων μας. 

8. Χρησιμοποιήστε τα υλικά που υπάρχουν (καλώδιο, μπαταρία, λαμπάκι) και 
προσπαθήστε να κατασκευάσετε ένα κύκλωμα. 

Φύλλο Εργασίας 3 

Σύνδεση σε σειρά                                            Όνομα ομάδας ………………………… 

 

Στο κύκλωμα που βλέπετε στην εικόνα υπάρχουν, μια μπαταρία και δύο ίδια 
λαμπάκια συνδεδεμένα σε σειρά. 
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1. Βάλτε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις:  

Το ρεύμα πάει πρώτα στο λαμπάκι Α, που καταναλώνει ένα μέρος του, οπότε το 
λαμπάκι Β φωτοβολεί λιγότερο από το Α ……………… 

Το ρεύμα πάει πρώτα στο λαμπάκι Β και καταναλώνει ένα μέρος του οπότε το 
λαμπάκι Α φωτοβολεί λιγότερο από το Β ……………… 

Και τα δύο λαμπάκια φωτοβολούν το ίδιο …………… 

2.  Ανοίξτε το περιβάλλον του προγράμματος http://phet.colorado.edu και 
κατασκευάστε ένα κύκλωμα που να αποτελείται από μια μπαταρία, δύο λαμπάκια 
συνδεδεμένα  σε σειρά και  τα απαραίτητα καλώδια. Αν θέλετε μπορείτε να 
προσθέσετε και ένα διακόπτη. Παρατηρήστε και καταγράψτε αν τα δύο λαμπάκια 
έχουν την ίδια ή διαφορετική φωτοβολία. 

………………………………………………………………………………………… 

3. Αποσυνδέστε κάποιο από τα λαμπάκια και παρατηρήστε αν το άλλο λαμπάκι 
φωτοβολεί το ίδιο, λιγότερο ή περισσότερο με πριν. Γράψτε και αιτιολογήστε τα 
συμπεράσματά σας. 

…………………………………………………………………………………………  

Φύλλο Εργασίας 4 

Παράλληλη σύνδεση                                       Όνομα ομάδας ………………………… 

 

Στο κύκλωμα που βλέπετε στην εικόνα υπάρχουν, μια μπαταρία και δύο ίδια 
λαμπάκια σε παράλληλη σύνδεση. 

Α 

Β 
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1. Βάλτε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις:  

Το λαμπάκι Α φωτοβολεί περισσότερο από το Β επειδή είναι πιο κοντά στην πηγή και 
το ρεύμα φτάνει γρηγορότερα …………….. 

Και τα δύο λαμπάκια φωτοβολούν το ίδιο …………… 

2.Ανοίξτε το περιβάλλον του προγράμματος http://phet.colorado.edu και 
κατασκευάστε ένα κύκλωμα που να αποτελείται από μια μπαταρία, δύο λαμπάκια 
συνδεδεμένα  παράλληλα και  τα απαραίτητα καλώδια. Παρατηρήστε και καταγράψτε 
αν τα δύο λαμπάκια έχουν την ίδια ή διαφορετική φωτοβολία. 

………………………………………………………………………………………… 

3. Αποσυνδέστε κάποιο από τα λαμπάκια και παρατηρήστε αν το άλλο λαμπάκι 
φωτοβολεί το ίδιο, λιγότερο ή περισσότερο με πριν. Γράψτε και αιτιολογήστε τα 
συμπεράσματά σας. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο: Θέατρο στο ραδιόφωνο: 
Ο φτωχός και τα γρόσια 

 
Πατιώ Μαρία 1 

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Μουρατίδου Ευθυμία M.Sc.2 
1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς 

1mariapatio22.5@gmail.com,  2efimour01@gmail.com  
 

 
Περίληψη 

 
Η διδακτική πρόταση αποτελεί ένα διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας, το οποίο ε-
μπλέκει τα μαθήματα της Μουσικής και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και απευθύ-
νεται στους/στις μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου. Αφορά την επαφή των μαθη-
τών/τριών με την τέχνη της παραγωγής ραδιοφωνικού θεάτρου, το οποίο μπορεί να 
γίνει κατανοητό παρά την έλλειψη οπτικού ερεθίσματος, ενώ αξιοποιεί και τα τρία 
χαρακτηριστικά ραδιοφωνικά στοιχεία (λόγος, μουσική και ηχητικά εφέ). Η ανάπτυ-
ξη του σεναρίου περιλαμβάνει τη συγγραφή μονόπρακτου θεατρικού έργου, βασισμέ-
νου στο λαϊκό παραμύθι «Ο φτωχός και τα γρόσια», την παραγωγή και επεξεργασία 
μουσικών θεμάτων, τη δημιουργία ειδικών ηχητικών εφέ, καθώς και την ηχογράφηση 
του τελικού προϊόντος.  
 
Λέξεις - κλειδιά: Λαϊκό παραμύθι, Θεατρικό έργο, Ραδιοσκηνοθεσία, Μουσική επι-
μέλεια και επένδυση, Ηχητικά εφέ 
 

Εισαγωγή 
 

Το  σενάριο συνδυάζει τη δημιουργική διασκευή  ενός λαϊκού παραμυθιού σε θεατρι-
κό έργο, την κριτική χρήση μουσικών στοιχείων, τη συνεργατική εκπόνηση δημιουρ-
γικών δραστηριοτήτων και την παρουσίασή τους στην ολομέλεια από τους/τις μαθη-
τές/τριες. Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην οποία κάθε 
μαθητής/τρια θα έχει τον ρόλο του/της και θα συμβάλλει ενεργητικά στη διαμόρφωση 
και στην τελική παρουσίαση της εργασίας της ομάδας, στα πλαίσια της βιωματικής-
διερευνητικής μάθησης. 
 
Εκτιμώμενη διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες  
 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μουσική - Νεοελληνική Λογοτεχνία 
 

Πρότερες γνώσεις και αναπαραστάσεις 
 

Όσον αφορά το μάθημα της Μουσικής, οι μαθητές/τριες έχουν έρθει σε μια πρώτη 
επαφή με τη μουσική επιμέλεια και μουσική επένδυση στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού στο 
πλαίσιο της Ενότητας με τίτλο «Ηχοϊστορίες», στη Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού στο πλαίσιο 
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της Ενότητας με τίτλο «Ένα παραμύθι γίνεται τραγούδι», ενώ στη ΣΤ΄ Δημοτικού το 
θέμα εξετάζεται υπό ευρύτερη οπτική γωνία στο πλαίσιο της ενότητας με τίτλο «Ένα, 
δυο, τρία ... “γράφουμε”». Στην Α΄ Γυμνασίου η επαφή των μαθητών/τριών με τη 
μουσική επιμέλεια και επένδυση συμπληρώνεται στο πλαίσιο της Α΄ Ενότητας με τίτ-
λο «Ρυθμός, Ήχος και Χρώματα». 
 
Όσον αφορά το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, οι μαθητές/τριες είναι ήδη 
από μικρότερη ηλικία εξοικειωμένοι/ες με το παραμύθι, το οποίο βέβαια στο Γυμνά-
σιο εξετάζεται πια ως λογοτεχνικό είδος. Ο/H εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να εξοι-
κειώσει τους/τις μαθητές/τριες με κάποια βασικά στοιχεία αφηγηματολογίας (αφήγη-
ση, αφηγητής, αφηγηματικοί τρόποι), όπως και με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
των λαϊκών παραμυθιών. 
 

Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Το παρόν διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
της Μουσικής για την Α΄ Γυμνάσιου (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μουσικής, 2003) και της Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το 
Γυμνάσιο, 2003), καθώς και με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος για ε-
ξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Νέες Τεχνολογίες και τη χρήση του διαδικτύου. 
Συγκεκριμένα, από την πλευρά της Μουσικής εντάσσεται στο πλαίσιο της διδασκαλί-
ας της Α΄ ενότητας με τίτλο «Ρυθμός, Ήχος και Χρώματα» (Δημητρακοπούλου, Τζέ-
νου & Ανδρούτσος, 2010) και ανταποκρίνεται στο ζητούμενο οι μαθητές/τριες να 
γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται και χρησιμοποιείται λειτουργικά η 
μουσική στη θεατρική πράξη. Από την πλευρά της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ε-
ντάσσεται στο πλαίσιο της ενότητας «Η βιοπάλη - Το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώ-
που» (Βαρελάς, Πυλαρινός & Χατζηδημητρίου, 2006) και ανταποκρίνεται στο ζη-
τούμενο οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν αισθήματα αλληλεγγύης και αγωνιστικότη-
τας (σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της διδασκαλίας της ενότητας), αλλά και να 
απολαύσουν ένα ευρηματικό λαϊκό παραμύθι μετασχηματίζοντάς το δημιουργικά σε 
θεατρικό έργο.  
 

Σκοπός - Στόχοι -  Αναμενόμενα αποτελέσματα 
 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η ολιστική προσέγγιση της λογοτεχνίας και 
της μουσικής, γενικότερα της τέχνης, ως μέρος της ζωής του ανθρώπου, αλλά και η 
καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών/τριών. 
 
Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου είναι:  

● Η αισθητική απόλαυση ενός λογοτεχνικού έργου - συγκεκριμένα ενός λαϊκού 
παραμυθιού. 

● Η διερεύνηση των αφηγηματικών τρόπων και των εκφραστικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται. 
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● Η αναζήτηση και ερμηνεία των κινήτρων που καθορίζουν τη δράση των προ-
σώπων. 

●  Η δημιουργική ανασύνθεση του παραμυθιού σε θεατρική μορφή. 
● Η αναγνώριση του ρόλου της μουσικής στο θέατρο. 
● Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης μουσικών στοιχείων και 

η έκφραση-αιτιολόγηση της προτίμησης. 
● Η απόκτηση ικανότητας επιλογής της κατάλληλης μουσικής για μουσική ε-

πένδυση θεατρικών σκηνών. 
● Η παραγωγή και χρήση ηχητικών εφέ. 
● Η δημιουργία και ηχογράφηση ραδιοφωνικού θεατρικού έργου. 
● Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετε-

ροαξιολόγησης. 
● Η ανάληψη κεντρικού και ενεργητικού ρόλου στη μαθησιακή διαδικασία από 

τους/τις μαθητές /τριες με τη διακριτική υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού. 
● Η διεύρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών/τριών και 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής μάθησης. 
● Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης  και της δημιουργικότητας, στο πλαίσιο 

της διερευνητικής - βιωματικής μάθησης. 
 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/θεωρίες μάθησης 
 

Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου στηρίζεται στις γνωστικές θεωρίες του κον-
στρουκτιβισμού (εποικοδομισμού) και της κοινωνικής μάθησης, ώστε να δίνεται 
στους/στις μαθητές/τριες η ευκαιρία να οικοδομήσουν οι ίδιοι/ες τη νέα γνώση στα-
διακά και συνεργαζόμενοι/ες με τα μέλη της ομάδας τους (Μουρατίδου & Πατιώ, 
2016). Πιο συγκεκριμένα: 

● Η νέα γνώση θεμελιώνεται σε βιώματα και εμπειρίες των μαθητών/τριών 
(Βιωματική προσέγγιση). 

● Η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα των μαθητών/τριών καλλιεργείται 
μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ αυτούς/ές, 
τους/τις αφορούν και τους/τις ενδιαφέρουν (Nοηματοδοτημένη διδασκαλία). 

● Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδων και να 
δημιουργούν ένα συλλογικό προϊόν μέσα από γόνιμη ανταλλαγή εμπειριών, 
απόψεων και ιδεών (Ομαδοσυνεργατική μάθηση) (Whipple, 1987). 

● Η διαφοροποίηση και η εξατομίκευση, την οποία επιτρέπει η ανάληψη διακρι-
τών ρόλων στην ομάδα από τους/τις μαθητές/τριες, οδηγεί στην ανάδειξη και 
αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και κλίσεων κάθε μαθη-
τή/τριας (Διαφοροποιημένη διδασκαλία) (Tomlinson et al, 2003). 

● Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί διακριτικά τους/τις μαθητές/τριες, ενθαρρύνο-
ντας την αυτενέργειά τους προς την κατεύθυνση της επίτευξης των διδακτι-
κών στόχων (Φθίνουσα καθοδήγηση). 

 
Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου οι 
νέες τεχνολογίες παίζουν ουσιαστικό ρόλο ως μέσα πρακτικής γραμματισμού (κατα-
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νόηση και παραγωγή κειμένου σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, καθώς και χρήση μουσι-
κών στοιχείων). Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών γίνεται μέσα από παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις που προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, τη συ-
νεργατική μάθηση, την αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση και τον 
πειραματισμό (Γεωργάκη, 2003). Παράλληλα, βέβαια, με τη χρήση των νέων τεχνο-
λογιών, οι μαθητές/τριες καλούνται να υιοθετήσουν μια κριτική οπτική και στάση 
απέναντί τους στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού. 
 
Τέλος, το σενάριο εμπνέεται από την πεποίθηση ότι η διαθεματική και διεπιστημονι-
κή διδακτική προσέγγιση επιτρέπει την υπέρβαση των διαχωριστικών ορίων μεταξύ 
των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, ώστε να επιτευχθούν μορφές συνεργασίας 
και σύμπραξης μεταξύ των διδασκόμενων μαθημάτων με σκοπό την ενιαία προσέγγι-
ση μιας θεματικής ενότητας από όλες τις δυνατές πλευρές (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). Η 
διασύνδεση του μαθήματος της Μουσικής με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτε-
χνίας πραγματώνεται στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου μαθήματος, όπου το κάθε 
γνωστικό αντικείμενο θέτει και καλλιεργεί σημαντικούς γνωστικούς στόχους και δε-
ξιότητες (Ματσαγγούρας, 2003). 
 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
 

Η/Υ – βιντεοπροβολέας ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα, Εργαστήριο 
Πληροφορικής, Φύλλα Εργασίας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Φύλλα Εργασίας Μου-
σικής, CD player, Ρυθμικά και μελωδικά μουσικά όργανα.  
 

Περιγραφή της διδασκαλίας 
 

Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει τρεις φάσεις.  
Α΄ φάση: αφιερώνεται στην προετοιμασία των μαθητών/τριών.   
Για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - 1 διδακτική ώρα στην τάξη: Προκει-
μένου να δημιουργηθεί κλίμα ενδιαφέροντος και εμπλοκής των μαθητών/τριών στο 
μάθημα, ο/η εκπαιδευτικός ανακοινώνει τον τίτλο του παραμυθιού στην τάξη και κα-
λεί τα παιδιά να «μαντέψουν» το περιεχόμενό του. Ακολουθεί η εκφραστική ανάγνω-
ση του παραμυθιού από τον/την εκπαιδευτικό. Έπειτα οι μαθητές/τριες, χωρισμένοι 
σε τέσσερις ομάδες των έξι μελών (όπως κάθονται στα θρανία), συζητούν και επεξερ-
γάζονται τα Φύλλα Εργασίας (1α - Φιλόλογοι, 1β - Μελετητές των λαϊκών παραμυ-
θιών, 1γ - Ψυχολόγοι 1, 1δ - Ψυχολόγοι 2). Ο/Η εκπαιδευτικός ενημερώνει τις ομάδες 
για την «αποστολή» τους και δίνει διευκρινίσεις. Οι απαντήσεις παρουσιάζονται και 
συζητιούνται στην ολομέλεια, όπου γίνονται παρεμβάσεις και διορθώσεις, και από 
τους/τις μαθητές/τριες των άλλων ομάδων και από τον/την εκπαιδευτικό, ώστε να ε-
πιτευχθεί η ολόπλευρη κατανόηση του κειμένου. 
Για το μάθημα της Μουσικής - 1 διδακτική ώρα στην τάξη: Οι μαθητές/τριες ακούν 
από το διαδίκτυο το απόσπασμα του ραδιοφωνικού θεατρικού έργου «Εδώ Λιλιπού-
πολη “Η Όφη Σόφη μαθαίνει καλούς τρόπους στον παπαγάλο”» (Παναγιωτοπούλου 
& Κριεζή, 1978) (προτεινόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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https://www.youtube.com/watch?v=My3YVkVyhbw) και παρακολουθούν απόσπα-
σμα από την ταινία μικρού μήκους “Back of the Mike” (Handy, 1938) (προτεινόμενη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=hZ43UC5tIOY). Τα παι-
διά μελετούν τον τρόπο με τον οποίο η μουσική και τα ηχητικά εφέ υπηρετούν τον 
ρυθμό και τη δράση σαν ένας ακόμη ρόλος, συμπληρώνοντας το Φύλλο Εργασίας (2). 
Γίνεται συζήτηση για τον ξεχωριστό ρόλο που έχει η μουσική στο ραδιοφωνικό θέα-
τρο, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει μια σκη-
νοθετική ιδέα και να τονιστεί μια υποκριτική επιλογή, αλλά και το αντίθετο. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στη μεταμόρφωση της ακοής σε όραση, αφήνοντας τη φαντασία να 
παίξει το δικό της θέατρο με τα δικά της σκηνικά και τις δικές της φυσιογνωμίες. Ε-
πισημαίνεται «η ανεκτίμητη αξία του ραδιοφωνικού θεάτρου, καθώς κατάφερε να 
δώσει θεατρική παιδεία σε ανθρώπους που αλλιώς δε θα είχαν ποτέ την ευκαιρία στη 
ζωή τους να παρακολουθήσουν θεατρική παράσταση»  (Crisell, 1991).  
 
Β΄ φάση (3 διδακτικές ώρες - Συνδιδασκαλία στο εργαστήριο πληροφορικής): περι-
λαμβάνει τον χωρισμό των μαθητών/τριών σε ομάδες, την εκπόνηση των δημιουργι-
κών δραστηριοτήτων και την παραγωγή του ραδιοφωνικού θεατρικού έργου.  
Κατά την πρώτη και δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τέσσερις 
ομάδες των έξι μελών, ανάλογα με τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους («Θεατρι-
κοί συγγραφείς-Ραδιοσκηνοθέτες», «Ηθοποιοί Ρόλων», «Συνθέτες-Ερμηνευτές», «Η-
χολήπτες-Μοντέρ»). Οι ομάδες διαμοιράζονται στους σταθμούς εργασίας. Στη συνέ-
χεια διανέμονται τα Φύλλα Εργασίας (3), (4), (5) και (6), τα οποία καλύπτουν τη στο-
χοθεσία τόσο του μαθήματος της Μουσικής όσο και του μαθήματος της Νεοελληνι-
κής Λογοτεχνίας. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν στις ομάδες τις κατάλληλες διευκρινήσεις.  
Η ομάδα 1 («Θεατρικοί Συγγραφείς-Ραδιοσκηνοθέτες») αναλαμβάνει να δημιουργή-
σει ένα μονόπρακτο θεατρικό έργο βασισμένο στο λαϊκό παραμύθι «Ο φτωχός και τα 
γρόσια», το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις κατάλληλες σκηνοθετικές οδηγί-
ες. Η ομάδα χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή κειμένου Word για τη συνεργατική παρα-
γωγή του κειμένου που ζητείται (Φύλλο εργασίας 3). Η ομάδα 2 («Ηθοποιοί Ρόλων») 
αρχικά κάνει ασκήσεις ανάγνωσης-ορθοφωνίας (Φύλλο εργασίας 4) για το χρονικό 
διάστημα μέχρι να παραδοθεί το θεατρικό κείμενο της ομάδας 1 (Παντελής, 2013). 
Στη συνέχεια γίνεται διανομή των ρόλων του έργου και ακολουθεί μια πρώτη ανά-
γνωσή του, με βάση τις σκηνοθετικές οδηγίες και τη συνδρομή των μελών της ομάδας 
1. Η ομάδα 3 («Συνθέτες-Ερμηνευτές») συζητά και πειραματίζεται με μουσικά θέμα-
τα και ηχητικά εφέ (φυσικούς ή ηλεκτρονικούς ήχους) και στη συνέχεια ολοκληρώνει 
τη μουσική επένδυση-επιμέλεια του έργου. Για να φέρουν σε πέρας την «αποστολή» 
τους, οι μαθητές/τριες αναζητούν στο διαδίκτυο σχετικό ηχητικό υλικό (μηχανή ανα-
ζήτησης Youtube – ηχογραφήσεις) (Φύλλο εργασίας 5). Η ομάδα 4 («Ηχολήπτες-
Μοντέρ») αρχικά πειραματίζεται κάνοντας με τα κινητά τηλέφωνα σύντομες ηχογρα-
φήσεις διαλόγων, μουσικής και ηχητικών εφέ. Χρησιμοποιεί το λογισμικό Audio 
Converter (http://online-audio-converter.com/) για να κάνει μετατροπή του format 
των ηχογραφήσεων που έγιναν από τα κινητά τηλέφωνα σε mp3 (Φύλλο εργασίας 6). 
Στη συνέχεια περνά στις τελικές ηχογραφήσεις (διάλογοι, μουσική επένδυση, ηχητικά 
εφέ).  Επιπλέον, συγκεντρώνει στον Η/Υ όλα τα αρχεία ήχου που αποφάσισε να χρη-
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σιμοποιήσει για τη δημιουργία της θεατρικής παραγωγής. Κατά την τρίτη διδακτική 
ώρα η ομάδα 4 χρησιμοποιεί το λογισμικό Audacity (http://www.audacityteam.org/) 
και προχωράει στο ηχητικό μοντάζ της τελικής παραγωγής. Οι άλλες ομάδες παρακο-
λουθούν με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα τη διαδικασία. Όλες οι ομάδες συνεργαζόμε-
νες ολοκληρώνουν την παραγωγή του ραδιοφωνικού θεατρικού έργου. 
 
Γ΄ φάση (1 διδακτική ώρα  - Συνδιδασκαλία στην τάξη): περιλαμβάνει την παρουσία-
ση του ραδιοφωνικού θεατρικού έργου, καθώς και την αξιολόγηση.  
Γίνεται διάλογος μεταξύ των μαθητών/τριών, κατά τον οποίο καλούνται να κρίνουν 
το τελικό αποτέλεσμα και να εκφραστούν όσον αφορά την εμπειρία της εκπόνησής 
του. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν και συντονίζουν τη διάδραση μεταξύ των μελών 
των ομάδων. Τέλος, το ραδιοφωνικό θεατρικό έργο αναρτάται  στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. 
 

Αξιολόγηση μαθητών/τριών - Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου 
 

Η αξιολόγηση αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας, καθώς α-
ποσκοπεί τόσο στην ανατροφοδότηση της μάθησης και της διδασκαλίας (Διαμορφω-
τική αξιολόγηση), όσο και στη διαπίστωση της επίτευξης ή μη των επιδιωκόμενων 
στόχων (Τελική αξιολόγηση). Σ’ αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση των μαθητών/τριών 
στηρίζεται στην παρατήρηση της μαθησιακής τους πορείας από τους/τις εκπαιδευτι-
κούς και γίνεται με κριτήρια: 

● τη φαντασία και τη συνθετική σκέψη,  
● τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των μελών της ομάδας (ομαδοσυ-

νεργατικές δεξιότητες και στάσεις που διαμορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν), 
● την ανταπόκριση στους αρχικούς στόχους, 
● την αρτιότητα του τελικού προϊόντος. 

 
Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη λειτουργικότητα του διδακτικού σεναρίου και τα 
στάδια της μαθησιακής διαδικασίας με βάση την παρατήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της υλοποίησής του, αλλά και τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο παρακάτω  ε-
ρωτηματολόγιο. 
 

Ερώτηση Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πόσο ενδιαφέρουσες σου φάνηκαν 
οι δραστηριότητες; 

     

Πόσο δύσκολες σου φάνηκαν;       
Πόσο θεωρείς ότι σε βοήθησαν να 
έρθεις σε επαφή με τη ραδιοφωνι-
κή θεατρική παραγωγή; 

     

Πόσο θεωρείς ότι σε βοήθησαν να 
κατανοήσεις τον ρόλο της μουσι-
κής στο θέατρο; 
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Πόσο σε δυσκόλεψε η συνεργασία 
στο πλαίσιο της ομάδας σου; 

     

 
Επέκταση 

Η παραγωγή του ραδιοφωνικού θεατρικού έργου θα μπορούσε να «ανεβεί» και στο 
Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο: European School Radio, που φιλοξενείται στην 
πλατφόρμα streaming media του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), μια πρωτό-
τυπη δράση η οποία θέλει το μαθητή να βλέπει το σχολείο ως χώρο δημιουργίας και 
έκφρασης. Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο: European School Radio προβάλλει 
τις ιδέες, τις δημιουργίες, τις ανησυχίες της μαθητικής κοινότητας και τις επικοινωνεί 
με το σήμερα. 

Φύλλα εργασίας 

Α΄ Φάση - Φύλλα Εργασίας Νεοελληνικής Γλώσσας  
(1α) Φιλόλογοι 

1. Σε ποιον τύπο παραμυθιών ανήκει το συγκεκριμένο παραμύθι; Να αιτιολογή-
σετε την απάντησή σας. 

2. Ποιοι αφηγηματικοί τρόποι χρησιμοποιούνται στο παραμύθι; Να αναφέρετε 
από ένα παράδειγμα. 

3. Τι παρατηρείτε για την αφήγηση (πρόσωπο – χρόνος) και τον αφηγητή; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(1β) Μελετητές των λαϊκών παραμυθιών  
1. Ποια από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των λαϊκών παραμυθιών  συναντά-

με στο συγκεκριμένο παραμύθι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
2. Να εντοπίσετε λαϊκές λέξεις που υπάρχουν στο παραμύθι. 
3. Να επισημάνετε σημεία όπου χρησιμοποιείται ο δραματικός ενεστώτας. 

(1γ) Ψυχολόγοι 1  
1. Πώς ζούσε ο φτωχός όσο δεν είχε χρήματα; 
2. Γιατί ο πλούσιος έδωσε στον φτωχό τα γρόσια; 
3. Πώς άλλαξε η ψυχολογία και η ζωή του φτωχού όταν του έδωσε τα γρόσια ο 

πλούσιος; 
(1δ) Ψυχολόγοι 2  

1. Πώς άλλαξε η ψυχολογία και η ζωή του φτωχού όταν του έδωσε τα γρόσια ο 
πλούσιος; 

2. Ποια απόφαση πήρε τελικά ο φτωχός και γιατί; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της 
απόφασης αυτής; 

3. Δώστε με μια φράση το μήνυμα που βγαίνει από την ιστορία. 
 
Α΄ Φάση - Φύλλο Εργασίας Μουσικής (2) 
Παρακολουθώντας από το διαδίκτυο το σκετς με τίτλο «Η Όφη Σόφη μαθαίνει κα-
λούς τρόπους στον παπαγάλο» από την εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ 
«Εδώ Λιλιπούπολη», να καταγράψετε και να περιγράψετε τα μουσικά θέματα και τα 
ηχητικά εφέ που προστέθηκαν στην ηχογράφηση του σκετς. 
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Β΄ Φάση - Φύλλο Εργασίας για την ομάδα 1 («Θεατρικοί Συγγραφείς - Ραδιοσκηνο-
θέτες») (3) 
1. Να διασκευάσετε το παραμύθι σε θεατρικό έργο, αποδίδοντας την ιστορία με δια-
λόγους και δίνοντας τις κατάλληλες σκηνοθετικές οδηγίες.  
2. Να συνεργαστείτε με την ομάδα 2, σκηνοθετώντας το ραδιοφωνικό θεατρικό έργο. 
 
Β΄ Φάση - Φύλλο Εργασίας για την ομάδα  2 («Ηθοποιοί ρόλων») (4) 
1. Ορθοφωνία: Φθόγγοι και πώς ανοίγουμε το στόμα μας 

● Κατά την προφορά του Α το στόμα πρέπει να είναι τελείως ανοιχτό, προς τα 
κάτω. Πιο απλά, όπως όταν χασμουριόμαστε. 

● Κατά την προφορά του Ε ανοίγουμε το στόμα δημιουργώντας ένα πλατύ χα-
μόγελο. Οι οδοντοστοιχίες να βρίσκονται σε απόσταση ενός εκατοστού του 
μέτρου (1cm) περίπου. 

● Κατά την προφορά του Ο το στόμα ανοίγει προς τα κάτω, παίρνοντας το σχή-
μα του αυγού.  

● Κατά την προφορά του Ι ανοίγουμε το στόμα δημιουργώντας και εδώ ένα χα-
μόγελο. Οι οδοντοστοιχίες να βρίσκονται σε απόσταση τέσσερα χιλιοστά του 
μέτρου (4mm) περίπου. 

● Κατά την προφορά του ΟΥ ανοίγουμε το στόμα δημιουργώντας μια τρύπα με 
τα χείλη μας προς τα έξω, με διάμετρο δύο εκατοστά του μέτρου (2cm) περί-
που.  

Αρχίζουμε την τοποθέτηση των φθόγγων κάνοντας τα σχήματα με το στόμα, χωρίς να 
τους προφέρουμε, για ένα λεπτό περίπου τον κάθε φθόγγο. Στη συνέχεια ξεκινάμε να 
τους προφέρουμε, αναζητώντας ένα καθαρό άκουσμα, χωρίς να κουράζουμε τον λαι-
μό μας. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με λέξεις που να αρχίζουν από α, ε, ι 
,ο, ου π.χ. 1. Άλογο – Άροτρο – Αύριο  2. Έρανος – Έλατο – Έζησα  3. Ήρθε – Ήλιος 
– Είναι 4. Όρνιθα – Όλα – Όζον  5. Ουρανός – Ούζο – Ούτε. 
2. Να διανείμετε τους ρόλους του θεατρικού έργου που παραλάβατε από την ομάδα 1 
και, εφαρμόζοντας την προηγούμενη άσκηση, να τους προβάρετε. 
 
Β΄ Φάση - Φύλλο Εργασίας για την ομάδα 3  («Συνθέτες-Ερμηνευτές») (5) 
1. Να δημιουργήσετε τα παρακάτω ηχητικά εφέ με φυσικούς ήχους ή να αναζητήσετε 
τους κατάλληλους ψηφιακούς ήχους στο διαδίκτυο: 

● κανονικός  βηματισμός ενός ανθρώπου που πλησιάζει 
● κανονικός  βηματισμός δυο ανθρώπων που πλησιάζουν 
● γυναίκα που απομακρύνεται τρέχοντας 
● χτύπημα ξύλινης πόρτας 
● χαμηλόφωνη διαμαρτυρία παιδιών 

2. Να δημιουργήσετε μουσικό θέμα «Ανθρώπων που διασκεδάζουν» και να το προ-
βάρετε συνεργαζόμενοι με τις ομάδες 1, 2 και 4. 
 
Β΄ Φάση - Φύλλο Εργασίας για την ομάδα 4  («Ηχολήπτες-Μοντέρ») (6) 
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1. Να συνεργαστείτε με τις ομάδες 2 και 3 και να πειραματιστείτε, ηχογραφώντας α-
ποσπάσματα από τον  εμπλουτισμένο με μουσική και ηχητικά εφέ διάλογό τους. Οι 
δοκιμαστικές αυτές ηχογραφήσεις να γίνουν με τη χρήση των κινητών τηλεφωνικών 
συσκευών σας. 
2. Να χρησιμοποιήσετε τά λογισμικά Audio Converter και Audacity και να πειραμα-
τιστείτε με τη δημιουργία ηχητικών αρχείων. 
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Διαπολιτισμικό παραμύθι στα πλαίσια του προγράμματος Τ4Ε:Το ταξίδι του μι-
κρού Αρζίμ  στην Ευρώπη 

E.Πεσματζόγλου ΠΕ701, Ε. Μαλωίνα ΠΕ162 

1Μεταπτυχιακό στην Διαπολιτισμική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Πατρών  

2Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο διαπολιτισμικό παραμύθι δημιουργήθηκε από μαθητές της Ε΄ τάξης 
του 2ου Δημοτικού σχολείου της Πάτρας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος Teacher for Europe και αποτελεί μία πρόταση για εφαρμογή ποικίλων δραστηριο-
τήτων με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας. Κα-
τά τη διάρκεια  του προγράμματος  εκτός των άλλων οι μαθητές μυήθηκαν σε ηθικές 
αξίες σεβασμού της ζωής όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, 
θρησκείας και καταγωγής. Μέσα από δράσεις κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν την 
σχολική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία της πόλης και ανέπτυξαν δεξιό-
τητες εθελοντισμού και αλληλοβοήθειας. 

Λέξεις κλειδιά: παραμύθι, διαπολιτισμικότητα, ενσυναίσθηση, Ευρώπη 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Ευέλικτη Ζώνη, Γλώσσα, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, ΤΠΕ, Γεωγραφία 

Εισαγωγή 

Η αύξηση της μετανάστευσης, αλλά και η σύσταση της ελληνικής κοινωνίας έχει αλ-
λάξει από τη στιγμή που η χώρα μας από χώρα αποστολής μεταναστών, έχει μετεξε-
λιχθεί σε χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύ-
γων από το 1990 και μετά, που προέρχονται κυρίως από λιγότερο ανεπτυγμένες οικο-
νομικά χώρες. Η ιστορία δείχνει ότι οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν είναι σύγχρονο 
γεγονός αλλά διαχρονικό. Συγκεκριμένα, η ταχύτητα, ο ρυθμός και ο χρόνος των με-
τακινήσεων προσφύγων-μεταναστών οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως εί-
ναι οι άθλιες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, οι πόλεμοι, οι εισβο-
λές, οι δικτατορίες, η έλλειψη της ασφάλειας και της ειρήνης, η επιστημονική και α-
καδημαϊκή μετανάστευση κλπ. Από τις αρχές του 2015 σχεδόν ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι, όπου πολλοί από αυτούς προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές έχουν περάσει 
από τις ακτές της Τουρκίας σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά, προσπαθώντας να 
φτάσουν σε μια από τις πλούσιες χώρες της βόρειας Ευρώπης. Εξαιτίας της διεθνούς 
πολιτικής, το προσφυγικό έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της 
ανθρώπινης ιστορίας και καθημερινά όλο αυτό το διάστημα μας κατακλύζουν εικόνες 
ανθρώπινου πόνου και αγώνα για επιβίωση αλλά και ιστορίες ηρωισμού από ανθρώ-
πους που διακατέχονται από αισθήματα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού που συμπα-
ραστέκονται και με αυτοθυσία στέκονται δίπλα στους πρόσφυγες και προσφέρουν 
από το περίσσευμα της καρδιάς τους. 
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Μέσα σε αυτό το κλίμα την περσινή χρονιά αποφασίσαμε με τους μαθητές μας, με 
αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τ4Ε, να ασχοληθούμε με την γνωριμία των κυ-
ριότερων αξιοθέατων της Ευρώπης, μέσα από τα μάτια και το ταξίδι ενός μικρού 
προσφυγόπουλου, του Αρζίμ. Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 
Europe” είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των 
εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, 
που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν 
τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους 
στοχεύουν στο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών της Ε’ & 
ΣΤ’ τάξης Δημοτικού  σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως 
ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Συνδυάζοντας ένα 
από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής οι μαθητές γνωρίζουν την 
Ευρώπη και τα σημαντικά μνημεία της, κομμάτι του πολιτισμού της, και με τη συγ-
γραφή του αντίστοιχου παραμυθιού – ιστορίας ευαισθητοποιούνται και στο θέμα των 
προσφύγων. Επιπλέον  το σχολείο μας κατά καιρούς φιλοξενεί προσφυγόπουλα από 
το γειτονικό κέντρο φιλοξενίας τα οποία καταλήγουν σε ευρωπαϊκές χώρες αργότερα. 
Έτσι αποφασίσαμε να παντρέψουμε τη γνωριμία της Ευρώπης με το προσφυγικό το 
οποίο είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία μας με διάφορους τρόπους και 
με αφορμή αυτό έγινε η επιλογή του αντίστοιχου θέματος.  

Η διδακτική μας πρόταση αναφέρεται στην προσέγγιση της νέας γνώσης μέσα από 
την δημιουργία-αφήγηση ενός παραμυθιού - ιστορίας, ενταγμένο στα πλαίσια της 
διαθεματικής διδασκαλίας και της διαπολιτισμικότητας. Με τον όρο διαπολιτισμική 
εκπαίδευση σύμφωνα με τον Δαμανάκη εννοούμε «τη διαδικασία με την οποία δια-
παιδαγωγούνται τα παιδιά που αποτελούν μέλη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και 
το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτή τη διαπαιδαγώγηση  εκφράζεται μέσα από τις 
στάσεις και τον τρόπο ζωής των μελών μιας πολυπολιτιμικής κοινωνίας». (Δαμανάκης, 
2004). Οι βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την διαπολιτισμική εκπαίδευση, σύμφωνα 
με τον ίδιο, είναι τέσσερις. 1) Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της 
μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 2) Η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων δια-
φορετικής πολιτισμικής προέλευσης.3) Η εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες 
ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην ζωή. 4) Και τέλος  βασικός άξονας είναι ο κάτω 
από πολιτισμικές συνθήκες αναπτυσσόμενος άνθρωπος ως αφετηρία και στόχος της 
διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης. (Δαμανάκης, 1987). 
Η διαθεματική προσέγγιση γίνεται με σχέδια εργασίας που αξιοποιούν τη διαθεματι-
κότητα και την διεπιστημονικότητα,  αναδεικνύοντας την πολλαπλότητα των απόψε-
ων και των διαφορετικών οδών μέσα από τις οποίες μπορεί να ερευνηθεί ένα γνωστι-
κό αντικείμενο. Σύμφωνα με το Ματσαγγούρα ( Ματσαγγούρας, 2003) τα σχέδια ερ-
γασίας αποτελούν «το φυσικό, κοινωνικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για την προωθη-
μένη διαθεματικότητα». Επίσης ο Μάγος θεωρεί ότι η διαθεματικότητα που αξιο-
ποιείται μέσα από τα σχέδια εργασίας συμβαδίζει με την ανοιχτή και πολυδιάστατη 
ματιά της διαπολιτισμικής προσέγγισης ( Μάγος 2013).  
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 Η διαπολιτισμική ματιά αναζητά τις πολλές διαφορετικές οπτικές γύρω από το ίδιο 
θέμα και έρχεται σε αντίθεση με τη μονοδιάστατη και κλειστή λογική των μονοπολι-
τισμικών προσεγγίσεων. Οι διαπολιτισμικά αποτελεσματικές δράσεις βοηθούν τους 
μαθητές να προσεγγίσουν ουσιαστικά και σε βάθος τον διαφορετικό «άλλο» θέτοντας 
υπό αμφισβήτηση στερεότυπα και προκαταλήψεις, τους προσανατολίζουν σε μια κρι-
τική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και, συχνά, τους κινητοποιούν να αναλά-
βουν δράσεις κατά των διακρίσεων, του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας με θέματα όπως 
οι μετανάστες και η μετανάστευση, η γνωριμία με την πολυπολιτισμική γειτονιά του 
σχολείου, η διερεύνηση των συνθηκών ζωής των προσφύγων, η ετερότητα στη σχο-
λική τάξη, η γνωριμία με τους λαούς και τους πολιτισμούς άλλων χωρών αποτελούν 
ενδεικτικές δράσεις της κατηγορίας αυτής που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια σε ελληνικά σχολεία. Όπως υπογραμμίζει ο Σιμόπουλος (Σιμόπουλος, 2008) 
τα σχέδια εργασίας ως διδακτική προσέγγιση «εκτός από τα πλεονεκτήματά της σε 
γνωστικό αξιοποιεί τα σχέδια εργασίας ως μια βασική μέθοδο διαπολιτισμικής επι-
κοινωνίας μεταξύ σχολικών τάξεων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, αφού 
μέσα από αυτά μαθητές με διαφορετική γλώσσα, θρησκεία και πολιτισμική προέλευ-
ση μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν σχέσεις 
αλληλεγγύης (iEARN, 2008).  
Μία από τις πολλές δράσεις του σχεδίου εργασίας μας ήταν και η συγγραφή ενός δια-
πολιτισμικού παραμυθιού – ιστορίας που μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εύχρηστο μέ-
σο για την επαφή και γνωριμία των παιδιών με άλλους πολιτισμούς, στα πλαίσια της 
διαπολιτισμικής προσέγγισης της οποίας κύριος στόχος είναι η παροχή ίσων ευκαι-
ριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από οργα-
νωμένες παρεμβάσεις για την άρση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων, του ρα-
τσισμού και των διακρίσεων. 
Μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας επιδιώξαμε επιπλέον τη σύνδεση σχο-
λείου και κοινότητας. Στη μεθοδολογία των σχεδίων εργασίας η αναζήτηση της γνώ-
σης δεν περιορίζεται μόνο μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά βγαίνοντας και έξω 
από αυτές, φέρνει σε επαφή τη σχολική τάξη και, συχνά, ολόκληρο το σχολείο με το 
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών, δημιουργώντας γέφυρες επι-
κοινωνίας μεταξύ σχολείου και κοινότητας. Μέσα από την επικοινωνία αυτή το σχο-
λείο μπορεί να αποτελέσει ένα λειτουργικό κρίκο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, 
διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αρμονική συνύπαρξη των μελών της. 

Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Σαν μέθοδος διδασκαλίας εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της οποία  
συστηματική χρήση σύμφωνα με μεγάλο αριθμό ερευνών εξασφαλίζει υψηλότερες 
μαθησιακές επιδόσεις, ευνοεί την ανάπτυξη της σκέψης και της κοινωνικότητας των 
παιδιών, κινητοποιεί και ενεργοποιεί τους μαθητές, προάγει την κατανόηση και την 
εμπέδωση της γνώσης, συμβάλλει στην καλύτερη παιδαγωγική διαχείριση της ανο-
μοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού και αναπτύσσει τις γνωστικές και τις µετα-
γνωστικές δεξιότητες των μαθητών (Σταυρίδου, 2000). 
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 Ο δάσκαλος λειτουργεί ως υποστηρικτής, συντονιστής και διαμεσολαβητής. Ακο-
λουθείται η καθοδηγούμενη διερεύνηση κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν συ-
γκεκριμένες διδακτικές υποδείξεις του εκπαιδευτικού και εμπλέκονται σε διερευνητι-
κές και συνεργατικές δραστηριότητες.  

Το παρόν διδακτικό σενάριο είναι ένα σχέδιο εργασίας (project), το οποίο στηρίζεται 
στη βιωματική, συνεργατική και πολυαισθητική προσέγγιση της γνώσης (Χρυσαφί-
δης, 1994). Η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά και βιωματικά. Με τη μέθοδο αυτή οι 
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους (Frey, 
1986) με τον δάσκαλό τους, αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον, αναπτύσσοντας 
έτσι κριτική σκέψη και συνεργατικές δεξιότητες( Mατσαγκούρας, 2002) μέσα από 
πειραματισμό και διαλεκτική αντιπαράθεση. Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως εργαλείο για 
την κατάκτηση της γνώσης σύμφωνα με τη διαθεματική-ολιστική προσέγγιση. Οι μα-
θητές σε όλα τα στάδια εμπλέκονται σε δραστηριότητες βιωματικές, συνεργατικές, 
ευέλικτες που προωθούν όλους τους τύπους νοημοσύνης (Gardner, 1993) ενισχύουν 
την αλληλεπίδραση και την ενσυναίσθηση, βοηθούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους και αξιοποιούν δημιουργικά τις ΤΠΕ. 

Ένα διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας, όπως το παρόν παρέχει νέες δυνατότητες για 
μάθηση και βαθύτερη κατανόηση ενός θέματος μέσα από περιβάλλοντα ομαδικής 
διερεύνησης όπου στα πλαίσια αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών θα δημιουρ-
γούνται οι προϋποθέσεις οικοδόμησης της γνώσης. Έτσι, στο σενάριο μπορούν να 
αξιοποιηθούν σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία με προτεραι-
ότητα στις εποικοδομηστικές που προσεγγίσεις αναγνωρίζουν ότι οι μαθητές διαθέ-
τουν γνώσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να οικοδομηθούν οι νέες και κοινωνικοπο-
λιτισμικές θεωρήσεις που αντιλαμβάνονται τη μαθησιακή δραστηριότητα σε στενή 
αλληλεπίδραση και εξάρτηση από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο διαδραματίζεται ( Ράπτης και Ράπτη, 2014 )  

Συμβατότητα με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

 Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο προσεγγίζει  διαθεματικά και διεπιστημονικά  τα 
γνωστικά αντικείμενα και χρησιμοποιεί στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του τις 
νέες τεχνολογίες, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους ω-
θήσει στην ενεργή συμμετοχή τους και ώστε να οδηγηθούν στην ολιστική κατάκτηση 
της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, στηρίζεται στη νοηματική ενότητα «Οι πρόσφυγες», η 
οποία έχει επιλεγεί να εξεταστεί διαθεματικά και διαχρονικά, με ιδιαίτερη έμφαση 
στο προσωπικό βίωμα. Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο έχει δυνατότητες τροποποίη-
σης και επέκτασης και μπορεί να αποτελέσει το υλικό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί 
μια θεατρική παράσταση που θα οργανωθεί και θα υλοποιηθεί από τους ίδιους τους 
μαθητές, με δικά τους κείμενα, ώστε μέσα από τη δραματοποίηση να βιώσουν την 
ενσυναίσθηση και να υλοποιήσουν τους στόχους του σεναρίου. 

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική υποδομή 
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 Το σενάριο υλοποιήθηκε στο εργαστήριο υπολογιστών αλλά και στην σχολική τάξη 
καθώς το σχολείο διαθέτει επαρκή αριθμό φορητών Η/Υ, βιντεοπροβολέα και σύνδε-
ση στο διαδίκτυο ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν σε ομάδες τριών-
τεσσάρων ανά υπολογιστή σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλί-
ας αφού αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας των διδακτικών 
στόχων. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι μαθητές συμμετέχουν συγχρόνως σε δομημένες 
και οργανωμένες δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα τον επιθυμητό βαθμό αυ-
τονομίας και αυτενέργειας.  
Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά όπως: Λογι-
σμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, Λογισμικά γενικής χρήσης (επεξερ-
γαστής κειμένου, Power Point), το Google earth . Οι μαθητές περιηγηθήκαν σε ιστο-
σελίδες που παρέχουν πληροφορίες και υλικό για ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες θα 
ταξιδέψει ο μικρός πρόσφυγας και έμαθαν για την Ευρώπη παίζοντας διαδραστικά 
παιχνίδια μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής επιτροπής.   

Στοχοθεσία 
Γνωστικοί στόχοι: Η αποδοχή του άλλου, ο σεβασμός προς το διαφορετικό, η γνώση 
της ενωμένης Ευρώπης μέσα από τα μνημεία της ως στοιχεία του πολιτισμού της, 
ευαισθητοποίηση στο θέμα των προσφύγων, να μπορούν να ορίζουν τις έννοιες «με-
τανάστης»,«πρόσφυγας»,«μέτοικος», «άποικος», «έποικος», «παλιννόστηση», «δια-
σπορά», «ομογενείς», «ξενοφοβία/ξενομανία» ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποι-
ούν στη συζήτηση, να ερευνήσουν το θέμα της προσφυγιάς και  της μετανάστευσης 
μέσα στην οικογένεια και την τοπική τους κοινωνία, να αναδείξουν χωρίς προκατα-
λήψεις τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η μετανάστευση στον οικονομικό, εργα-
σιακό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, να διερευνήσουν τα προβλήματα επι-
κοινωνίας με τους άλλους-ξένους, να εξετάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των 
ΤΠΕ για μια καλύτερη προσέγγιση του άλλου. 

Δεξιοτήτων: Να συνεργάζονται σε ομάδες και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
συνεργασίας τους, να ανταλλάσουν ιδέες και πληροφορίες, να συμμετέχουν ενεργά 
στην ερευνητική διαδικασία, να εξοικειωθούν στη χρήση των ΤΠΕ, να ενισχύσουν τα 
εκφραστικά τους μέσα και να πειραματιστούν δημιουργικά ,να εκφράσουν τα συναι-
σθήματα τους μέσω των τεχνών ( ζωγραφική, μουσική, κολάζ), να ασκηθούν στη συ-
γκέντρωση υλικού από διάφορες πηγές και στην κατάλληλη επεξεργασία του με την 
τεχνική της αποδελτίωσης για τη σύνθεση μιας ερευνητικής εργασίας, να μπορούν να 
ανακαλύπτουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης-διερεύνησης, να αξιοποιούν τις δυ-
νατότητες ενημέρωσης-επικοινωνίας που τους προσφέρουν οι ΤΠΕ. 

 
Στάσεων και συμπεριφορών: Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, να αμβλυνθούν τα αι-
σθήματα ανασφάλειας και ξενοφοβίας, που τυχόν ανιχνευτούν, να οδηγηθούν σε ε-
ξωτερίκευση των συναισθημάτων τους, να αποκτήσουν τη δυνατότητα διαχείρισης 
συγκρούσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον με τους συμμαθητές τους και στη συνέ-
χεια στο ευρύτερο κοινωνικό, να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργα-
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σίας, ενθάρρυνση θετικών συναισθημάτων όπως ο σεβασμός προς το διαφορετικό και 
όχι αρνητικών όπως η ξενοφοβία. 
 

Υλοποίηση Διδακτικού Σεναρίου 

Α΄ Φάση: Διερεύνηση 
• Διερεύνηση προυπάρχουσας γνώσης των μαθητών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

το λόγο δημιουργίας της, των κρατών που την αποτελούν.  
• Οι μαθητές ενημερώνονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βλέπουν στο χάρτη 

και παίζουν διαδραστικά παιχνίδια όπως την Αρπαγή της Ευρώπης 
• Έρευνα στους γεωγραφικούς χάρτες για τον εντοπισμό των χωρών. 

• Αναφορές από ταξίδια των παιδιών στην Ευρώπη 

• Έγινε συζήτηση με αφορμή ειδήσεων που αφορούσαν το προσφυγικό ζήτημα 
από άρθρα εφημερίδων, τηλεόραση και διαδίκτυο 

• Χωρισμός  σε ομάδες  

• Κατέγραψαν ό,τι γνωρίζουν για το θέμα πρόσφυγας και τα συναισθήματα που 
τους προκαλεί, ομαδοποίηση των ιδεών ώστε να προκύψει το σχέδιο δράσης 

• Με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας  κατέγραψαν  ό,τι ιδέα τους προέκυπτε για την 
επεξεργασία του σχεδίου. Οργάνωσαν  τις θεματικές που θα ασχοληθούν, 
πρότειναν και σχεδίασαν δραστηριότητες. 

 
Β΄ Φάση: Ανάδειξη ιδεών – σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού Inspiration  και με τη βοήθεια του δα-
σκάλου κατασκεύασαν εννοιολογικό χάρτη που παρουσιάζει τις δραστηριότητες που 
θα γίνουν και τα γνωστικά πεδία στα οποία εντάσσονται, ο οποίος εκτυπώθηκε  και 
μοιράστηκε  σε όλες τις ομάδες. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να επεξεργαστεί ένα κομμάτι 
τις ιστορίας από το ταξίδι του μικρού πρόσφυγα συσχετίζοντας το με τα αξιοθέατα 
που θα ήθελε να επισκεφτεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Με αφορμή την υποδο-
χή ενός μικρού Σύριου πρόσφυγα στην τάξη από το κέντρο υποδοχής σχεδίασαν μια 
μικρή γιορτή καλωσορίσματος. 
 

Γ΄ Φάση: Υλοποίηση δραστηριοτήτων 
Οι μαθητές συγκεντρώσαν πληροφορίες και φωτογραφίες από βιβλία, περιοδικά, ε-
φημερίδες ,τουριστικούς χάρτες και το διαδίκτυο για τα αντιπροσωπευτικά μνημεία 
και αξιοθέατα των χωρών. 
Δημιούργησαν ψηφιακά πάζλ με εικόνες αξιοθέατων και μνημείων που είχαν επιλέ-
ξει. 
Κατασκευή διαφημιστικών- τουριστικών αφισών με χαρακτηριστικά στοιχεία από 
κάθε χώρα που είχαν επιλέξει. 
 Μετά την δημιουργία της ιστορίας οι μαθητές το παρουσίασαν σε μια ιδιαίτερη εκ-
δήλωση στη σχολική κοινότητα στην οποία παραβρέθηκε και συζήτησε για το θέμα ο 
πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Κώστας Καζάκος. Σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα 
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οι μαθητές τραγούδησαν αντιπροσωπευτικά τραγούδια χωρών που επισκέφτηκε ο μι-
κρός Αρζίμ και δραματοποίησαν κάποιες σκηνές. Στην εκδήλωση συμμετείχε και το 
Νηπιαγωγείο που παρουσίασε και αυτό κομμάτι του αντίστοιχου προγράμματος που 
δούλεψε όλη τη χρονιά. 
Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας και ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
Συζήτησαν για της αποσκευές, κυριολεκτικά και μεταφορικά, που μπορεί να κουβα-
λάει ένα πρόσφυγας ανάλογα με την χώρα προέλευσης και τα νήπια κατασκεύασαν τη 
βαλιτσούλα του μικρού Αρζίμ.  
Προβληματίστηκαν και συζήτησαν για τα δικαιώματα των προσφύγων και ιδιαίτερα 
των παιδιών και να τα συγκρίνουν με τα δικά τους, δημιουργία κολλάζ. 
Οργανώθηκε ντιμπέιτ με τη συμμετοχή τριών διαφορετικών ομάδων μαθητών οι ο-
ποίες με επιχειρήματα ανέλαβαν να υποστηρίξουν, να διαφωνήσουν και να συνθέ-
σουν απόψεις σχετικά με θέματα που αφορούν το προσφυγικό ζήτημα. 
Συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες με στόχο να μπουν στην θέση των μικρών 
προσφυγόπουλων. 
Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με άλλους μαθητές άλλων χώρων μέσω 
eTwinning. 
Επικοινωνία με άλλο σχολείο της περιοχής που εκπονεί ανάλογο πρόγραμμα και 
ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. 
Με αφορμή μια βάρκα οργανώθηκε δρώμενο - εκδήλωση στην κεντρική πλατεία  με 
τη συμμετοχή όλου του σχολείου και την υποστήριξη του Δήμου της Πάτρας , με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης και ιδιαίτερα του κέντρου και 
τη συλλογή τροφίμων και φαρμάκων για τους πρόσφυγες. Σχεδίασαν αφίσες και 
φυλλάδια τα οποία μοίρασαν για να γνωστοποιήσουν την εκδήλωση και να ζητήσουν 
την συμβολή τους, επέλεξαν τη μουσική και έστησαν το σκηνικό που περιελάμβανε 
εκτός των άλλων μια τεράστια φουσκωτή βάρκα η οποία ξεχείλισε από τις προσφορές 
όλων. Τραγούδησαν, χόρεψαν και έδειξαν έμπρακτα την συμπαράσταση και  την 
αλληλεγγύη τους στους δοκιμαζόμενους πρόσφυγες και κυρίως στα παιδιά. Το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας τη σημαντική 
συμβολή των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, 
στο πλαίσιο της φετινής εγκυκλίου σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών) και των αντίστοιχων 
δράσεων συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους για την 
ευαισθητοποίηση που επέδειξαν και τις δράσεις που ανέλαβαν. Ως συμβολική πράξη 
ανάδειξης και αναγνώρισης της ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας στο 
προσφυγικό ζήτημα, το Υπουργείο Παιδείας απένειμε τιμητικό έπαινο  στο σχολείο 
μας.  
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Δ΄ Φάση :Αξιολόγηση του σεναρίου 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο «Το ταξίδι του μικρού Αρζίμ στην Ευρώπη» το περιε-
χόμενο της μάθησης, μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τις δραστηριότητες των παιδιών 
αλλά και του παραγόμενου υλικού (ποιήματα, δρώμενα, αφίσες, εκδηλώσεις) που α-
νέπτυξαν οι ίδιοι οι μαθητές. Μπορεί δηλαδή να αξιολογηθεί κατά πόσον έγιναν κα-
τανοητοί οι στόχοι του προγράμματος αυτού αλλά και τι προτάσεις-ιδέες αναπτύχθη-
καν και κοινοποιήσαν στη σχολική κοινότητα με όλους τους δυνατούς τρόπους (αφί-
σες, εκδηλώσεις, θεατρικά δρώμενα) και κατά πόσο ευαισθητοποιήθηκαν οι ίδιοι αλ-
λά και η ευρύτερη κοινότητα απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα αναπτύσσοντας αι-
σθήματα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Επίσης η παρουσίαση των εργασιών τους 
αποτελεί και εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης μέσα από δραστηριότητες δημιουργι-
κής ανασύστασης. Ως προς τις αλληλεπιδράσεις, μπορεί να αξιολογηθεί το πώς δού-
λεψαν και συνεργάστηκαν τόσο οι μαθητές μιας ομάδας όσο και οι ομάδες μεταξύ 
τους. Τέλος, ως προς τα αποτελέσματα, που αναφέρει το ανωτέρω μοντέλο, ο εκπαι-
δευτικός μπορεί να διαπιστώσει κατά πόσο οι μαθητές ανέπτυξαν θετικές στάσεις και 
αν ευαισθητοποιήθηκε πάνω στο θέμα των προσφύγων και κατά πόσο μπόρεσαν να 
ενσωματωθούν να ενταχτούν στην τάξη μαθητές που είχαν έρθει από το κέντρο φιλο-
ξενίας και πόσο βοήθησε αυτό την συνοχή της τάξης. 
 
 

Συμπέρασμα- Συζήτηση 
  
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ενώ οι μαθητές στο σύνολό τους κατανόησαν, προ-
βληματίστηκαν και ευαισθητοποιηθήκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου 
για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που απασχολεί τον τελευταίο καιρό ολόκληρη την 
κοινωνία λόγω των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργούνται αλλά και της αρ-
νητικής στάσης κάποιων συμπολιτών μας. Επιπροσθέτως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 
να επιδιώξουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και βιωματικών παρεμβάσεων με βάση 
τις εμπειρίες και τις ανάγκες των μαθητών ώστε να οδηγηθούν στο μετασχηματισμό 
των στάσεων και των συμπεριφορών τους. Όταν οι μαθητές έρθουν σε επαφή με ποι-
κίλους τρόπους με το ζήτημα αυτό, και κυρίως μέσα από βιωματικές δραστηριότητες 
έρθουν στην θέση των παιδιών αυτών δεν υπάρχει χώρος για ρατσιστικές συμπεριφο-
ρές, αλλά για συναισθήματα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. Μεγάλη σημασία έχει 
και η στάση και η συνεργασία των γονέων για να έχει συνέχεια και αποτέλεσμα η πα-
ρέμβαση αυτή.  
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία στα Αρχαία ελληνικά από το πρωτότυπο  
(Α' Γυμνασίου) 

 
Δρ Μαργαρίτα Καλογρίδου                                   Dr Λουκία Στέφου 
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mkalogri@otenet.gr                                               lstefou@gmail.com 

Περίληψη 

H διαφοροποιημένη διδασκαλία, για την οποία γίνεται όλο και περισσότερο λόγος και 
συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα σχεδόν τα Προγράμματα Σπουδών ως έννοια, μέθοδος, 
πρακτική ενασχόληση, όταν πρέπει να τεθεί σε διάφορα διδακτικά πλαίσια 
εφαρμογής, προκαλεί συχνά συγχύσεις και παρερμηνείες, ενώ ελλοχεύει πάντα ο 
κίνδυνος να θεωρείται λανθασμένα η πανάκεια ή η σίγουρη λύση για την 
αντιμετώπιση όλων των μαθησιακών αναγκών σε μια τυπική τάξη. Με βασικό άξονα 
το ότι τόσο ο διδακτικός σχεδιασμός όσο και η μαθητική αξιολόγηση γίνονται 
ταυτόχρονα και αλληλένδετα, θεωρώντας μάλιστα την αξιολόγηση ως μεταγνωστική 
διαδικασία, θα δείξουμε πώς οργανώσαμε το μάθημά μας στην Α’ τάξη του 
Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης, με τέσσερις (4) Μύθους του 
Αισώπου, ακολουθώντας την πορεία: Προ-αξιολόγηση (εντοπισμός) – Συνεχόμενη 
Αξιολόγηση – Ένα Διαγνωστικό Συνεχές – Ανατροφοδότηση-οπισθοχωρητική 
προσέγγιση και στοχοθεσία – Διαμορφωτική αξιολόγηση (παρακολούθηση και 
έλεγχος) – Αθροιστική/Τελική αξιολόγηση (πιστοποίηση). 

Λέξεις–Κλειδιά: διαφοροποίηση, Αίσωπος, οπισθοχωρητικά, αξιολόγηση  

Εισαγωγή 

Α. Σύλληψη θεωρητικό πλαίσιο 

Η έννοια της Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας συνιστά πλέον ένα από τα 
κρισιμότερα θέματα της διδακτικής και αφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις για 
αποτελεσματική διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας, εφόσον πρωταρχικός 
στόχος της είναι η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές, με 
συνεχή εκτίμηση και αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται η ουσιαστική συμβολή της –κυρίως 
όταν ταυτίζεται  με οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη αλλαγή στη διδασκαλία– χωρίς 
παράλληλα να υποστηρίζεται κατάλληλα από τον αναγκαίο επιστημονικό 
προβληματισμό και το στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο. Όλα τα παραπάνω ισχύουν, όταν  
δεν γνωρίζει κάποιος σε βάθος το περιεχόμενο και τις πραγματικές δυνατότητές της, 
οπότε μπορεί να την εκλάβει ως απλή τροποποίηση ενός ή περισσότερων στοιχείων 
της διδασκαλίας και άρα μπορεί να την εφαρμόζει, δίνοντας  απλώς κάθε φορά 
διαφορετικό υλικό ή εξετάζοντας προφορικά έναν μαθητή. Από την άλλη πλευρά, 
ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να θεωρείται λανθασμένα η πανάκεια ή η σίγουρη 
μαθησιακή λύση για την αντιμετώπιση όλων των μαθησιακών αναγκών σε μια τυπική 
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τάξη. Όπως, επίσης,  να προτείνεται ως ο πιο εύκολος δρόμος για την υλοποίηση της 
συνεκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(Tomlinson, 2008). 

Συζητώντας με εκπαιδευτικούς και αναζητώντας κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό, 
διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι φόβοι και ενδοιασμοί για την 
εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αρκετοί εκπαιδευτικοί φοβούνται ότι 
από την εφαρμογή της θα υπάρξει πρόβλημα στη διαχείριση της τάξης (που μπορεί 
ως προς το μέγεθος και τον αριθμό των μαθητών να μην είναι ιδανική), θα 
παρατηρηθεί απώλεια χρόνου με αποτέλεσμα τη μη ομαλή διεξαγωγή των ωριαίων, 
επαναληπτικών, τελικών εξετάσεων (είναι γεγονός, ότι η διαφοροποίηση, όπως και 
κάθε απαιτητική αλλαγή, απαιτεί χρόνο μέχρι να ενσωματωθεί στη διδακτική πράξη. 
Κι αυτό δεν γίνεται πάντα απρόσκοπτα.  Παρόλα αυτά η αρχική απώλεια χρόνου, 
όταν οι μαθητές εξοικειωθούν επαρκώς με τις αρχές που διέπουν την εφαρμογή της  
διαφοροποίησης, οδηγεί τελικά στην εξοικονόμηση χρόνου).  

Επίσης, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι το αποτέλεσμα θα είναι η άνιση κατανομή 
εργασιών και η μη αξιοκρατική αξιολόγηση, εφόσον τόσο το τελικό προϊόν μιας 
ομαδικής, συνολικής, εργασίας όσο και η ατομική προσπάθεια κάθε μαθητή δεν θα 
μπορούν να αξιολογηθούν εύκολα. Πολλοί, μάλιστα, δηλώνουν αδυναμία στο να 
αξιολογούν θετικά μια μη μετρήσιμη τυπικά πρόοδο. Τέλος, θεωρούν ότι με αυτόν 
τον τρόπο οι μαθητές  δεν προετοιμάζονται για τις δύσκολες πραγματικές ανάγκες της 
ζωής (Wormeli, 2005)..   

Ως εκ τούτου, είναι υπαρκτός ο  κίνδυνος να υπάρξουν μόνον απλές και μικρές 
προσαρμογές που, κατ’ όνομα μόνον και όχι στην πράξη, θα εκλαμβάνονται ως 
προσεγγίσεις  διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  Έτσι, μπορεί να αγνοηθούν εντελώς 
οι θεωρητικές παραδοχές, να παραμεληθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα των 
τελευταίων δεκαετιών (των νευροεπιστημών και της γνωστικής ψυχολογίας) σχετικά 
με το πώς μαθαίνει και λειτουργεί ο εγκέφαλος των μαθητών, να ευτελιστεί μια 
θεωρητική, συνεκτική εκπαιδευτική θεώρηση και διδακτική προσέγγιση σε μια 
ατέλειωτη λίστα ασύνδετων και ευκαιριακά εφαρμοζόμενων διδακτικών πρακτικών 
(Παντελιάδου, Φιλιππάτου 2013, σ. 14).  

Γιατί, όμως, η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι τόσο απαραίτητη σε κάθε 
διδακτική προσέγγιση; Φυσικά και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες, ωστόσο, αυτές δεν γίνονταν πάντα αντικείμενο συστηματικής 
διερεύνησης και έντονου προβληματισμού. Επιπροσθέτως, ο μεγάλος αριθμός 
μαθητών που δεν έχουν μητρική γλώσσα τα Ελληνικά, η ετερογένεια, η 
αλληλεπίδραση με διαφορετικά κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά συστήματα είναι 
μερικά από τα στοιχεία που υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα να δούμε με άλλη 
οπτική γωνία τον διαφοροποιημένο πλέον μαθητικό πληθυσμό που δεν μπορεί να 
γίνεται αποδέκτης ίδιας διδακτικής προσέγγισης (Στέφου & Soethaert, 2014) .  
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Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία εφαρμόζεται σε μια τυπική τάξη που εξυπηρετεί όλους τους μαθητές, και 
για τον λόγο αυτό, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες πρέπει να έχουν ειδική υποστήριξη 
και να επωφελούνται είτε άμεσα από τις δομές της ειδικής αγωγής είτε με τη μορφή  
συμβουλευτικής από ειδικούς παιδαγωγούς (Johnsen, 2003, Santamaria & Thousand. 
2004).  

Παράλληλα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία από μόνη της δίνει τη δυνατότητα για 
διάφορες προσεγγίσεις, εφόσον πολλά θεωρητικά στοιχεία και επιστημονικές απόψεις 
συνυπάρχουν με κεντρικό πάντα άξονα ενδιαφέροντος την πρόοδο του μαθητή και το 
ακαδημαϊκό του επίπεδο σε συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό του 
προφίλ [π.χ. Κοινωνικός Εποικοδομητισμός, Οικοδόμηση της Γνώσης, Ενεργητική 
Συμμετοχή, Γνωστική Σύγκρουση, Κοινωνική Αλληλεπίδραση, Γλωσσικός Κώδικας, 
Το πλαίσιο στήριξης (Scaffolding), Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Vygotsky), 
Γνωστικός Εποικοδομισμός (Piaget), Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης (Gardner)]. 

Σε όλο αυτό το εύρος των υπαρκτών καταστάσεων και με αφόρμηση την παραδοχή 
ότι πλέον δεν μπορούν να ενδιαφέρονται για την απόδοση του μέσου όρου  των 
μαθητών, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, για να βοηθηθούν, να εξοπλιστούν με 
κατάλληλα εφόδια.  Ο όρος «διαφοροποιημένη διδασκαλία» αναφέρεται σε μια 
συστηματική προσέγγιση, στον σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας για μαθητές 
με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή ενδεδειγμένων 
στρατηγικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις κατακτηθείσες 
γνώσεις και εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα, τις ατομικές διαφορές, τα κίνητρα για 
μάθηση, τα κοινωνικά και συναισθηματικά  χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, τις 
ανάγκες, την ποικιλία διαφορετικών τρόπων σκέψης και μάθησης (πολλαπλή 
νοημοσύνη Gardner, 1983 και συναισθηματική νοημοσύνη, Goleman, 2000) των 
μαθητών τους. Μέσω της διαδικασίας αυτής θα προχωρήσουν με εναλλακτικές λύσεις 
στην τροποποίηση, πιθανότατα σε μικρή κλίμακα στην αρχή  και αργότερα πιο 
εμπεριστατωμένα, των διδακτικών τους πρακτικών. Ενασχολήσεις και δεσμεύσεις  
που θα εξασφαλίζουν ότι οι  διαφορές των μαθητών δεν θα  αντιμετωπίζονται ως 
πρόβλημα, αλλά ως θετικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει δημιουργικά στη 
διαμόρφωση και τον καθορισμό κάθε εκπαιδευτικού ρυθμιστικού μηχανισμού.  Στην 
αρχή, μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικές διαφοροποίησης μικρής προετοιμασίας  
(low-preparation) που βοηθούν αισθητά τόσο στην ομαλή ένταξη και πρόοδο των 
μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες όσο και στην πρόοδο τυπικών και 
χαρισματικών μαθητών (Παππά, 2013, σ. 319), όπως επίσης να μπορούν να 
προσαρμοστούν σε μεγάλης προετοιμασίας (high-preparation) προσεγγίσεις ανάλογα 
με τις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευτικού πλαισίου. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει με απλά λόγια σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (τον Διευθυντή, τους γονείς, 
μαθητές κ.λπ.) οτιδήποτε αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Για παράδειγμα, 
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όταν διενεργούνται αξιολογήσεις μαθησιακού προφίλ και ενδιαφερόντων των 
μαθητών είναι απαραίτητο να επισημάνουμε στους εξεταζομένους ότι οι απαντήσεις 
τους δεν αξιολογούνται και ότι οι δραστηριότητες κυμαίνονται από κάποιες πολύ 
απλές έως πιο σύνθετες, έτσι ώστε  να προσπαθήσουν να απαντήσουν σε όσο πιο 
πολλές μπορούν χωρίς τον φόβο της αποτυχίας (ό.π., σ. 326). 

Ευκταίον, επίσης, είναι  ξεκινώντας από τον πειραματισμό σε μια τάξη και τα θετικά 
αποτελέσματα που θα ανακύψουν από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας σε αυτή (μικρο-επίπεδο) να  διαμορφωθεί, στη συνέχεια, ευνοϊκό 
ενδοσχολικό κλίμα που θα επιτρέψει την υλοποίηση των μεμονωμένων σκέψεων στο 
πλαίσιο της  πολιτικής συνολικά του σχολείου και του κοινωνικού συνόλου (μακρο-
επίπεδο). 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Σχεδιασμός–Διαδικασία: Η διαφοροποίηση –εξωτερική 
ή εσωτερική– αφορά πολλούς τομείς, τρόπους οργάνωσης,  απευθύνεται σε 
διαφόρους αποδέκτες που θα κληθούν να την υλοποιήσουν και μπορεί να επιτευχθεί, 
κυρίως, μέσα από τη διαφοροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας, του 
προϊόντος, του περιβάλλοντος, της αξιολόγησης. Διευκρινίζουμε εξ αρχής ότι η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία σε καμιά περίπτωση, δεν σημαίνει ότι θα δικαιολογεί 
την επικράτηση στην τάξη χάους/ανασφάλειας ή ότι θα επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε 
τους μαθητές μας ως περισσότερο ή λιγότερο ταλαντούχους. Το ίδιο ισχύει και για 
την προσπάθεια που επιβάλλεται να καταβάλουμε και τα μέτρα που θα προβλέψουμε, 
για να μην αφήνουμε τους ταλαντούχους μαθητές να πλήττουν και να αδιαφορούν για 
το μάθημα. Το σίγουρο είναι ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά, όταν τους 
δίνονται επιλογές στο επίπεδο ετοιμότητάς τους (δεν τους ζητάμε να ασχοληθούν με 
κάτι πολύ απλό ή κάτι πολύ δύσκολο), όπως  και στο επίπεδο των κατακτηθεισών  
γνώσεων και ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους και εν γένει στον τρόπο που ταιριάζει στο 
μαθησιακό τους προφίλ (με βιωματική προσέγγιση).  Για παράδειγμα, δεν μπορούν 
όλοι οι μαθητές να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γνωστικής κ.ά. ικανότητας  (όρα την 
ταξινομία του Bloom) ούτε στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας (π.χ. χαμηλή, μέτρια ή 
υψηλή επίδοση). Παρόλα αυτά οι σχέσεις που αναπτύσσονται ενδοσχολικά και 
ενδοταξικά  μεταξύ  διδάσκοντος και διδασκομένων (μέσω της αλλαγής του 
μαθησιακού περιβάλλοντος, της χρησιμοποίησης πολλών μέσων, μεθόδων, 
στρατηγικών που συμβάλλουν στην ποιοτική τροποποίηση της διδασκαλίας,  της 
εστίασης στις δυνατότητες και όχι στις αδυναμίες του μαθητή, της  συνεχούς  
αξιολόγησης), αλλάζουν. Το μάθημα γίνεται μαθητοκεντρικό και η προσοχή δεν 
στρέφεται σε ένα μαθησιακό πρόβλημα που ανακύπτει στη διάρκεια του μαθήματος, 
αλλά προβλέπει και εστιάζει/αποβλέπει στη συνεχή μάθηση και την απρόσκοπτη 
πρόοδο των μαθητών.  

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του ΠΣ, ο εκπαιδευτικός μπορεί, μεταξύ των 
άλλων,  να θέτει ερωτήματα που αφορούν  τις γνώσεις των μαθητών όχι μόνον για να 
τις αξιολογήσει, αλλά και για να τις αξιοποιήσει  κατάλληλα. Για να καθορίσει τον 
σκοπό του μαθήματος θα αναρωτηθεί ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ οι μαθητές, να 

2408

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



επισημάνει τις πυρηνικές γνώσεις (βασικές και απαραίτητες γνώσεις) που 
απαιτούνται, για να προχωρήσει τη διδακτική του πορεία, να καθορίσει τις 
προαπαιτούμενες γνώσεις και να διερευνήσει εάν όντως προϋπάρχουν αυτές που είναι 
αναγκαίες, για να εξελιχθούν σε μετασχηματιστικές γνώσεις.  

Β. Μέθοδος διδασκαλίας 

Ακολουθούμε ομαδοσυνεργατική μέθοδο, με σχέδια εργασίας συντεθειμένα με 
πλουραλισμό. Βασική επισήμανση πριν ξεκινήσουμε το σχεδιασμό του πλάνου της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας μας: α) Ως κείμενα θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις (4) 
Μύθοι του Αισώπου (η επιλογή έγινε από το τεύχος που έχουν φιλοτεχνήσει οι 
συνάδελφοι του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης: Δ. Τσίγκα και Αικ. Φερεντίνου, 
2016). β) Αρχικά πριν σχεδιάσουμε το πλάνο μας κάνουμε διαγνωστική αξιολόγηση, 
για να ερευνήσουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις, ώστε να διαμορφώσουμε έτσι το 
περιεχόμενο, προκειμένου να ταιριάζει  στις ανάγκες των μαθητών.   

Οι μαθητές που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες θα έχουν μπροστά τους το κείμενο 
του Μύθου από το τεύχος ή τον υπολογιστή, όσοι παρουσιάζουν μαθησιακά 
προβλήματα θα έχουν μπροστά τους εικόνες που θα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο 
του μύθου και θα περιγράφουν την ενότητα, καθώς και ένα συνοπτικό σχεδιάγραμμα 
του κειμένου. Οι μη έχοντες αναγνωστικές δυσχέρειες μαθητές διαβάζουν 
χαμηλόφωνα στην ομάδα τους το κείμενο, ώστε και οι μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες να κατανοήσουν το νόημα της ενότητας, προκειμένου όλοι επαρκείς 
αναγνώστες και καλοί ακροατές– να συνδεθούν με το κείμενο (Reich, 2006).  

Γ. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο: Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, που 
ακολουθεί το Πρόγραμμα Σπουδών, γίνεται προσέγγιση των νοηματικών αξόνων, διά 
της διερεύνησης των κυριότερων γραμματικών και συντακτικών στοιχείων του 
κειμένου από τους μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά, με στόχο 
να γνωρίσουν ένα σημαντικό μύθο του Αισώπου, και Ι. να συναγάγουν 
συμπεράσματα α) για τον ρόλο των τεχνασμάτων αλλά και της διδακτικής στην 
αισώπεια μυθοπλασία, β) την προσωπικότητα του Αισώπου, γ) τη σύγκριση της 
γλώσσας των τεσσάρων μύθων: «Κάλαμος και ελαία», «Δρυς και κάλαμος», 
«Οδοιπόροι και Πλάτανος» και «Γεωργός και φυτόν», δ) τη μορφή της ελληνικής 
γλώσσας στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, καθώς και ΙΙ. να συνειδητοποιήσουν 
την ενότητα της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, οπισθοχωρητικά, με την 
προσέγγιση των «Υπό την βασιλικήν δρυν» του Αλ. Παπαδιαμάντη και «Η Λεύκη της 
αγοράς» του Αρ. Προβελέγγιου (που, επίσης, περιλαμβάνονται στο προαναφερόμενο 
τεύχος). Γενικότερα, οι στόχοι μας, προκειμένου να σχεδιάσουμε μια 
διαφοροποιημένη διαδασκαλία προσδιορίζονται από το τι αναμένεται να δύνανται οι 
μαθητές μας, μετά από την ολοκλήρωσή της (Στέφου, 2015), ενώ, συγχρόνως, δίνεται 
έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών. Ως εκ τούτου, οι στόχοι  
αυτοί είναι: α. Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές αντιλήψεις που έχει ο κάθε 
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άνθρωπος αναφορικά με την εκάστοτε διδασκόμενη έννοια (γνώση), β. Να εντοπίζουν 
από διαφορετικό υλικό ίδιου περιεχομένου πληροφορίες σχετικές με τις 
συνέπειες/επιπτώσεις της εν λόγω έννοιας στην ανθρώπινη ζωή (κατανόηση) γ. Να 
συνθέτουν πληροφορίες  από διαφορετικές πηγές αναδεικνύοντας την όποιας μορφής 
δύναμη/αδυναμία της διδασκόμενης έννοιας για την ανθρώπινη ζωή (σύνθεση), δ. Να 
αξιολογούν την ύψιστη σημασία της ανθρώπινης ζωής έναντι οποιουδήποτε στοιχείου 
επιβουλής (αξιολόγηση). Όσον αφορά, λοιπόν, στον γνωστικό τομέα, που σχετίζεται 
με τις διεργασίες της γνώσης, οι στόχοι τίθενται με βάση την ταξινομία του  Bloom.  

Δ. Κείμενα 

1ο κείμενο «Δρῦς καὶ κάλαμος» (Τσίγκα-Φερεντίνου, σελ. 87), 2ο κείμενο «Κάλαμος 
καὶ ἐλαία» (Τσίγκα-Φερεντίνου, σελ. 87), 3ο κείμενο «Ὁδοιπόροι  καὶ πλάτανος» 
(Τσίγκα-Φερεντίνου, σελ. 88), 4ο κείμενο «Γεωργὸς  καὶ  φυτὸν» (Τσίγκα-
Φερεντίνου, σελ. 90) 

1η Φάση (Γνώση-Κατανόηση-Σύνθεση-Αξιολόγηση): 3  διδακτικές ώρες (τουλάχιστον) 
στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών 

Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με την προτίμησή τους. Ο 
διδάσκων φροντίζει ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας τουλάχιστον μαθητής 
επαρκής αναγνώστης. Όλες οι ομάδες διαθέτουν έναν υπολογιστή. Οι μαθητές 
μεταβαίνουν στη σελίδα του τεύχους των εναλλακτικών κειμένων του ΠΜΓΠ και 
ταυτόχρονα ανοίγουν τον φάκελο και βρίσκουν το Φύλλο Εργασίας με τις 
απαραίτητες οδηγίες. Η κάθε ομάδα καλείται να βρει πληροφορίες για το θέμα της και 
να συνθέσει μια παρουσίαση. Ο τρόπος που θα επιλέξουν να παρουσιάσουν τις 
πληροφορίες τους είναι ελεύθερος. Κατά τούτο,  ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης 
μας, σ’ αυτή τη φάση, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία ως προς το 
υλικό αφετηρίας (Μύθος) και την επιλογή παρουσίασης των πληροφοριών. 

Α´ Μέρος: Τα μέλη κάθε ομάδας καλούνται, αφού περιηγηθούν στο κείμενο του 
Αισώπου που τους δόθηκε, α) να το προσεγγίσουν γλωσσικά, ακολουθώντας τις 
ερωτήσεις και β) να περιγράψουν το περιεχόμενο και τους ήρωες/πρόσωπα του  
μύθου της ομάδας τους.  

Β´ Μέρος: Οι μαθητές φτιάχνουν μια παρουσίαση που θα προβάλουν στους 
συμμαθητές τους α) με την περιγραφή ή, καλύτερα, την αναπαράσταση του μύθου, β) 
τους ρόλους των «προσώπων», γ) τον λόγο για τον οποίο αυτά προέβησαν σε αυτή ή 
την άλλη πράξη/ενέργεια και δ) το αποτέλεσμα (αν τελικά δικαιώθηκε η επιλογή τους 
ή όχι). Στο τέλος, κλείνουν την παρουσίαση με τη γενικότερη τοποθέτηση της ομάδας 
με επιχειρήματα σχετικά με το ερώτημα αν ο μύθος συμπληρώνει ή αναιρεί το σωστό 
και το πρέπον στη ζωή. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με την εκτύπωση των 
πληροφοριών που έχουν συλλέξει και την αποθήκευση των αρχείων τους στον 
φάκελό τους, προκειμένου να ακολουθήσει η παρουσίαση στην ολομέλεια 
(Καλογρίδου, 2011b). Μετά την προβολή των παρουσιάσεων των ομάδων, ακολουθεί 
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συζήτηση καθώς και τοποθέτηση και της ολομέλειας στα ερωτήματα που έχουν 
προκύψει. Σκοπός είναι να εμπλακεί όλη η τάξη στην παρουσίαση και την 
κριτική/αξιολόγηση της πειστικότητάς της και όχι μόνο οι μαθητές της ομάδας που 
παρουσιάζει κάθε φορά τη δουλειά της (Στέφου & Soethaert, 2014). Ο διδάσκων 
αξιολογεί (διαμορφωτικά) τις παρουσιάσεις ως προς την επάρκεια και την ορθότητα 
των απαντήσεων σε σχέση με το περιεχόμενο του υλικού που δόθηκε και τα 
ζητούμενα των Φύλλων Εργασίας, με στόχο να συνθέσει αναλόγως την επόμενη 
φάση της διδασκαλίας.   

2η Φάση: 2 διδακτικές ώρες (τουλάχιστον) στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις νέες ομάδες, οι οποίες 
αποτελούνται από ένα μέλος των προηγούμενων ομάδων. Στόχος είναι η εμπλοκή 
όλων των μαθητών, οι οποίοι δουλεύουν με φύλλα εργασίας (ακολουθούν), στις 
πληροφορίες όλων των ομάδων. Ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης μας, σ’ αυτή τη 
φάση, διαφοροποιούμε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και 
τη χρησιμοποίηση πολλών μέσων, μεθόδων και στρατηγικών.  

3η Φάση: 1 διδακτική ώρα στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών 

Αξιολόγηση–αποτίμηση: Κατά πόσο κατάφεραν να συνθέσουν τις νέες πληροφορίες 
που έλαβαν από το διαφοροποιημένο υλικό τους με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 
Για να γίνει η αξιολόγηση (τελική), δίνουμε στους μαθητές ένα διάγραμμα του Venn 
και τους ζητούμε να το συμπληρώσουν τόσο με στοιχεία από το κείμενο του Αισώπου 
όσο και με στοιχεία από το επιπρόσθετο υλικό που διερεύνησαν, καθώς και με όσα 
στοιχεία παρουσίασαν οι ίδιοι και οι άλλες ομάδες. Το διάγραμμα μπορεί να 
συμπληρωθεί με φράσεις – λέξεις κλειδιά ή φωτογραφίες.  

E. Φύλλα εργασίας 

1η Φάση Α´ μέρος: Ομάδα 1 και 2: Φύλλο επεξεργασίας και μελέτης (επιλογή 
ερωτήσεων από το τεύχος των Τσίγκα-Φερεντίνου, σελ. 99-100). Ομάδα 3 και 4: 
Φύλλο επεξεργασίας και μελέτης (Τσίγκα-Φερεντίνου, σελ. 103-106). 

Β´ μέρος: 1ο Φύλλο Εργασίας – Να δώσετε ένα άλλο τέλος σε όποια από τις δύο 
ιστορίες θέλετε,  προσπαθώντας να το αποδώσετε σε αρχαία ελληνικά.  

2ο Φύλλο Εργασίας – Να εντοπίσετε στα δύο κείμενα λέξεις που έχουν ανάλογη 
σημασία με το ρήμα "λέγω". Μπορείτε να σκεφθείτε λέξεις της Νέας Ελληνικής με  
ανάλογη σημασία με το ρήμα "λέγω"; Υπάρχουν αντιστοιχίες μεταξύ τους; 

3ο Φύλλο Εργασίας – Προσπαθήστε να συγκεντρώσετε τις λέξεις που αποδίδουν 
εικόνες οπτικές και ηχητικές στο κείμενο «Γεωργὸς  καὶ  φυτὸν». Καταγράψτε τις, 
όπως βρίσκονται στο κείμενο και προσπαθήστε να φτιάξτε μια αφίσα για την «Ημέρα 
Περιβάλλοντος», στο Σχολείο σας, ανοίγοντας τον σύνδεσμο: 
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http://edu.glogster.com/. Πώς θα ονομάζατε την αφίσα σας, αν αποφεύγατε πάση 
θυσία τον τίτλο του Μύθου; Γιατί επιλέξατε τον τίτλο αυτόν;  

4ο Φύλλο Εργασίας – Προσπαθήστε να διαβάσετε όσο πιο εκφραστικά μπορείτε τον 
μύθο «Κάλαμος και ελαία». Αν βάζατε μουσική, τι είδος μουσικής θα ήταν; Αν έπρεπε 
να τον αποδώσετε σε κόμικ, πώς θα φτιάχνατε τα συννεφόλεξα; 

Να εκτυπώσετε το υλικό για κάθε μέλος της ομάδας και να αποθηκεύσετε την 
παρουσίασή σας στον φάκελό σας.   

2η Φάση 1ο Φύλλο Εργασίας – Λογογράφοι: Αφού επισκεφθείτε τον σύνδεσμο 
http://www.taxidologio.gr/delfoi.html, περιηγηθείτε στον τόπο, όπου έκριναν 
«Ένοχο» τον Αίσωπο και τον καταδίκασαν τελικά σε θάνατο. Κατόπιν, προσπαθήστε 
να σκεφθείτε πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει απολογηθεί, για να κηρυχθεί 
«Αθώος». Συνθέστε ένα κείμενο δύο παραγράφων με την απολογία αυτή.  

2ο Φύλλο Εργασίας – Ακροατές: Αφού επισκεφθείτε τον σύνδεσμο 
http://www.catisart.gr/index.php/2010-03-28-10-52-02/2988-q-q-79038835, διαβάστε 
προσεκτικά το απόσπασμα από το σημείο «Πάραυτα εξετράπην της οδού… Το 
Μεγάλο Δέντρο ήτον στοιχειωμένο», ενώ το ακούτε από το ηχητικό αρχείο audacity 
(στην επιφάνεια εργασίας) και προσπαθήστε να σκεφθείτε πώς χειρίζεται τον μύθο 
της Αμαδρυάδος ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο διήγημά του με τίτλο «Υπό την 
βασιλικήν δρυν».  

3ο Φύλλο Εργασίας – Μυθοπλάστες: Αφού επισκεφθείτε τον σύνδεσμο 
https://www.youtube.com/watch?v=Ey9ZOnAJshM, ακούστε από το 11:22' μέχρι το 
τέλος του μύθου (12:34') και συνθέστε έναν μύθο με ζώα ή με φυτά χρησιμοποιώντας 
όσο περισσότερο λεξιλόγιο μπορείτε από αυτό που, ήδη, έχουμε κατακτήσει.  

4ο Φύλλο Εργασίας – Κριτικοί Λογοτεχνίας-Στιχοπλόκοι: Αφού μελετήσετε 
προσεκτικά τον μύθο  «Ἐλάτη καὶ βάτος» (έχετε και τη μετάφρασή του) στον 
σύνδεσμο https://el.wikisource.org/wiki, συγκρίνετέ τον με τον μύθο «Κάλαμος και 
Ελαία» ως προς τη γλώσσα και το περιεχόμενο και φτιάξτε στίχους που θα 
αντιστοιχούν στη μουσική με την οποία επενδύσατε στην προηγούμενη φάση την 
ανάγνωση του ως άνω μύθου. 

3η φάση: Αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση ομάδων.

Επίλογος 

Τόσο η ιδέα όσο και η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελούν 
αφόρμηση για νέες εναλλακτικές προτάσεις για το σχολείο του σήμερα. Δίνει 
δυνατότητες τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές να αναλάβουν νέους 
ρόλους, πολύ πιο δημιουργικούς και ενδιαφέροντες. Σε καμιά περίπτωση, βεβαίως, 
δεν μπορεί μια μικρής έκτασης παρουσίαση να εξαντλήσει όλα τα εργαλεία και τις 
στρατηγικές που εφαρμόζονται στη διάρκεια μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 
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Είναι, όμως, αναμφίβολα ενδεικτική για όσα θα ωφεληθούν εάν ξεκινήσουν με 
μεγαλύτερη επιμονή, αυτοπεποίθηση να υλοποιούν όσα μπορεί αυτή η προσέγγιση να 
τους προσφέρει. Πρόκειται για μια προσπάθεια βελτίωσης των μαθησιακών 
προβλημάτων, που προτρέπει όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στο 
μάθημα και στη ζωή του σχολείου (Gardner, 1999), που μπορεί –τελικά– να συμβάλει 
και στην καλλιέργεια τόσο του ευνοϊκού κλίματος σε μια σχολική μονάδα  όσο και 
στη δημιουργία καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων. Θεωρούμε τους εκπαιδευτικούς 
μας  πραγματικά πολύ ικανούς και ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένους σε ό,τι μπορεί να 
προωθήσει όλα όσα προαναφέραμε. Είναι γεγονός, επίσης, ότι οι ενημερωτικές 
συζητήσεις και συναντήσεις που αφορούν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία έχουν, 
ήδη, ξεκινήσει στον χώρο της εκπαίδευσης. Το ευχάριστο αποτέλεσμα είναι ότι 
πολλοί  εκπαιδευτικοί, όπως διαπιστώνουμε, συνειδητά και βασιζόμενοι στη 
διδακτική τους πείρα, όλο και πιο συχνά, διαγιγνώσκουν τις ανάγκες των μαθητών 
τους, επιλέγουν κατάλληλες διαδικασίες και αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Εάν, 
όμως, επιθυμούμε αυτό να γενικευθεί και μάλιστα σε όλες τις διαστάσεις και 
εκφάνσεις της σχολικής ζωής απαιτείται επιπλέον προσπάθεια, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι όλοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν  γνώσεις και δεξιότητες που 
θεωρούνται καθοριστικές για την επιτυχή διεκπεραίωση της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας (Gardner, 1989 και 1991).  

Η διαρκής και ουσιαστική επιμόρφωση και η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών μαζί με 
κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό θα φέρουν άριστα αποτελέσματα (Steiner, 2008), 
εφόσον θα αναδείξουν τη δημιουργικότητα και την ανάδυση των ενδιαφερόντων 
διδασκόντων και διδασκομένων . 

Ευελπιστούμε ότι το παρόν υλικό, εφόσον ανταποκρίνεται γενικότερα στις 
προδιαγραφές που ορίζει η διαφοροποίηση (Καλογρίδου, 2011a), θα αποτελέσει 
χρήσιμο εργαλείο, για να χρησιμοποιηθεί  στη συνέχεια εναλλακτικά στην εκάστοτε 
διδακτική περίπτωση και για άλλα γνωστικά αντικείμενα.  
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Διδακτική κλασμάτων στις Ε΄-ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού σχολείου μέσω πλατφόρμας  
η-τάξη (eClass)  και  google forms 

Πολυμέρου Δήμητρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πληροφορικής 

polymeroydemi@gmail.com 
 

Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο που αφορά στη 
διδασκαλία των κλασμάτων και απευθύνεται σε μαθητές/ τριες της Ε΄ και της Στ΄ τάξης 
Δημοτικού Σχολείου. Η διδασκαλία γίνεται μέσω της πλατφόρμας η-τάξη (eClass) από 
το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και περιλαμβάνει όλη τη θεωρία των κλασμάτων, με 
παιγνιώδη τρόπο, μέσα από εικόνες προσιτές στα παιδιά,  τις πράξεις των κλασμάτων 
(πολλαπλασιασμό, διαίρεση, πρόσθεση και αφαίρεση), καθώς και φύλλα εργασίας από  
google forms για την εμπέδωση και την αξιολόγηση των μαθητών/ τριών. Απευθύνεται 
επιπλέον και στον εκπαιδευτικό, με στόχο να τον βοηθήσει στο διδακτικό του έργο, 
παρέχοντάς του ολοκληρωμένο υλικό για τη διδασκαλία των κλασμάτων. Τα αρχεία 
των δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στην πλατφόρμα η-τάξη  (e Class), έχουν σαν 
στόχο να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στο δύσκολο έργο του, καθώς και στην επίτευξη 
των διδακτικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών, αλλά και τον/την μαθητή/τρια 
να κατανοήσει καλύτερα τα κλάσματα. 
 
Λέξεις-κλειδιά: πλατφόρμα η-τάξη (eClass), Μαθηματικά, κλάσματα, διδακτικό σε-
νάριο, google forms 

Εισαγωγή 

Η μάθηση και η διδασκαλία των κλασματικών αριθμών αποτελεί εξέχον αντικείμενο 
μελέτης εφόσον θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντικό στην ανάπτυξη της μαθηματικής 
σκέψης των παιδιών.  

Ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η καλή γνώση των κλασμάτων αποτελεί ι-
σχυρό προβλεπτικό παράγοντα κατάκτησης της γνώσης που σχετίζεται, τόσο με συ-
ναφή πεδία (όπως οι αναλογίες και τα ποσοστά), όσο και με την άλγεβρα, ανεξαρτήτως 
από το νοητικό δυναμικό του μαθητή, τις γνωστικές λειτουργίες του που αφορούν τη 
μνήμη, το πολιτισμικό υπόβαθρο και τη γλωσσική ικανότητα (Siegler et al., 2012). Έχει 
αποδειχθεί ότι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δυσχεραίνει την κατανόηση των 
μαθηματικών εννοιών και ιδιαίτερα των κλασμάτων. Στον αντίποδα του παραδοσιακού 
μοντέλου τοποθετείται η μαθησιακή θεωρία του εποικοδομισμού (constructivist 
learning), θέτοντας στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας το παιδί ως κατασκευαστή 
της ίδιας της γνώσης του, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα μαθησιακό περιβάλλον που 
συνάδει με τις επιταγές μιας εποικοδομητικής διδασκαλίας (constructivist teaching). 

Στα πλαίσια αυτού του μαθησιακού περιβάλλοντος επιλέξαμε την πλατφόρμα η-τάξη 
(eClass) για την εφαρμογή της διδασκαλίας των κλασμάτων. Το Open eClass  είναι ένα 
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ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Οι διδάσκοντες /εκ-
παιδευτές δημιουργούν ηλεκτρονικά μαθήματα, τα εμπλουτίζουν με το κατάλληλο υ-
λικό όπως τα διάφορα έγγραφα, σημειώσεις, ασκήσεις και φύλλα εργασίας, ανακοινώ-
σεις κ.α. Οι μαθητές /τριες, με τη βοήθεια των γονιών τους ή των δασκάλων τους μπο-
ρούν να τα παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου. Η διακίνηση της πληροφορίας τόσο 
από τους διδάσκοντες όσο και από τους/τις μαθητές/τριες γενικότερα και η επικαιρο-
ποίηση των δεδομένων γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Υπάρχει μεγαλύτερη αλληλε-
πίδραση μεταξύ δασκάλου μαθητή και η πρόσβαση καθίσταται εύκολη. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Στη Μαθηματική Εκπαίδευση, σημαντικό πεδίο έρευνας αποτέλεσε η διάκριση μεταξύ 
της εννοιολογικής και της διαδικαστικής γνώσης των μαθηματικών εννοιών καθώς και 
η συσχέτιση τους στη μαθησιακή διαδικασία.  

Ως διαδικαστική γνώση θεωρείται η γνώση και η ικανότητα εκτέλεσης διαδικασιών 
αλγοριθμικού τύπου για την επίτευξη ενός στόχου (Rittle-Johnson & Siegler, 1998). 
Έτσι χαρακτηρίζεται η διαδικαστική γνώση ως «γνώση σχετικά με το πώς» (knowing 
how), ενώ η διαδικαστική γνώση σχετίζεται με τα βήματα επίλυσης συγκεκριμένων 
προβλημάτων, δεν απαιτεί ανώτερο επίπεδο κατανόησης και αφαιρετικής σκέψης εκ 
μέρους του μαθητή και συνδέεται άμεσα με μνημονικές διαδικασίες αυτοματοποίησης 
(Hiebert & Lefevre, 1986).  

Με τον όρο «εννοιολογική γνώση» προσδιορίζεται η γνώση που σχετίζεται με τις έν-
νοιες ενός πεδίου και τις αρχές που το διέπουν. Οι Bempeni και Vamvakoussi (2015) 
θεωρούν ότι η εννοιολογική γνώση αφορά στις (μαθηματικές) έννοιες, διαδικασίες και 
σχέσεις, που αποτελούν θεμέλιες λίθους του σώματος της μαθηματικής γνώσης. Για 
παράδειγμα, η γνώση της εκτέλεσης της γενικής διαδικασίας σύγκρισης κλασμάτων, 
είναι διαδικαστική γνώση. Η εννοιολογική γνώση των κλασμάτων είναι πιο δύσκολο 
να οριοθετηθεί και ακόμα περισσότερο να μετρηθεί.  

Ωστόσο, η διεθνής έρευνα έχει καταλήξει σε διάφορους τύπους έργων, τα  οποία εξε-
τάζουν την εννοιολογική γνώση του κλάσματος. Τέτοια είναι η σύγκριση κλασμάτων 
χωρίς χαρτί και μολύβι (δηλ., η ικανότητα χρήσης εξειδικευμένων στρατηγικών σύ-
γκρισης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου), η ικανότητα απο-
κωδικοποίησης και κατασκευής αναπαραστάσεων για το κλάσμα και η εκτίμηση απο-
τελεσμάτων πράξεων με κλάσματα. Επιπλέον, σημαντική θεωρείται η αναγνώριση των 
διαφορών μεταξύ των κλασμάτων και των φυσικών αριθμών (για παράδειγμα, η πυκνή 
έναντι της διακριτής διάταξης), στις οποίες αποδίδονται μια σειρά από συστηματικά 
λάθη των μαθητών (Μπεμπένη και Βαμβακούση, 2014).  

Αξίζει να σημειωθεί πως σε επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας δημιουργήθηκε έ-
ντονος προβληματισμός όσον αφορά τη σειρά κατάκτησης του κάθε τύπου γνώσης 
στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού με ορισμένους ερευνητές να τάσσονται υπέρ της 
διαδικαστικής ως πρότερης (Halford, 1993; Geary, 1994) ή της εννοιολογικής αντί-
στοιχα (Halford, 1993; Gelman, & Williams, 1998).  
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Ωστόσο, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που συνηγορούν υπέρ και των δύο προσεγγί-
σεων. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους Rittle-Johnson et al. (2001) στο να διεξάγουν μία 
εμπειρική μελέτη με την οποία εξέτασαν τις γενικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζο-
νται και οι προσεγγίσεις οι οποίες προσδιορίζονται στις ακόλουθες: (α) υπάρχει συγκε-
κριμένη σειρά ανάπτυξης (δηλ. πάντα προηγείται η εννοιολογική και έπεται η διαδικα-
στική, ή αντίστροφα) και (β) η σειρά ανάπτυξης δεν εξαρτάται από το περιεχόμενο 
(δηλ. από το τι μαθαίνει ο μαθητής) .  

Οι Moss & Case (1999) ανέφεραν πως τρία βασικά σφάλματα γίνονται κυρίως κατά τη 
διδασκαλία των κλασμάτων και τα οποία είναι ανάγκη να διερευνηθούν διεξοδικά: 
 
1. Οι διαφορές μεταξύ των φυσικών και των ρητών αριθμών δε γίνονται ορατές στα 
παιδιά – αντίθετα, δίνεται έμφαση στις (επιφανειακές) ομοιότητες, με αποτέλεσμα να 
προκαλείται σύγχυση μεταξύ ρητών και φυσικών αριθμών.  
 
2. Δε δίνεται η απαραίτητη σημασία στις δυσκολίες των παιδιών που σχετίζονται με το 
συμβολικό τρόπο αναπαράστασης των κλασμάτων – αντίθετα, θεωρείται ότι γίνονται 
άμεσα αντιληπτές.  

3. Έμφαση προσδίδεται στη διαδικαστική γνώση και όχι τόσο στην εννοιολογική κα-
τανόηση των κλασμάτων.  

Αναλυτικότερα, οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες εννοιολογικής κατανόησης των 
κλασμάτων που σχετίζονται με το φαινόμενο της (ακατάλληλης) μεταφοράς χαρακτη-
ριστικών και ιδιοτήτων των φυσικών αριθμών σε μη φυσικούς αριθμούς 
(Vamvakoussi, Van Dooren & Verschaffel, 2012).  

Παράλληλα, παρατηρείται μία δυσκολία των μαθητών στην κατανόηση του κλάσματος 
ως αριθμού, μιας αυτόνομης οντότητας, γεγονός που φαίνεται να οφείλεται στην κυ-
ριαρχία της αναπαράστασης του κλάσματος μόνο σε μία μορφή του, αυτής του μέρους 
ενός όλου (Lamon, 2007). Κατά συνέπεια, δημιουργείται μία σύγχυση εφόσον το κλά-
σμα θεωρείται κάτι ξέχωρο από αριθμό μιας και οι αριθμοί που αναγράφονται στο σύμ-
βολό του, οι παρονομαστές και οι αριθμητές, αναπαριστούν ξεχωριστές οντότητες (όλο 
και μέρος αντίστοιχα) (Pitkethly & Hunting, 1996). 

Μια από τις βασικές παρανοήσεις των μαθητών είναι το ότι θεωρούν, πως μεταξύ δύο 
κλασματικών αριθμών δεν υπάρχει επόμενος (Γαγάτσης κ.ά, 2006). Κάτι τέτοιο οφεί-
λεται στην πρωταρχική θέση που έχει η διδασκαλία των φυσικών αριθμών έναντι των 
ρητών. Πολλοί μαθητές ακόμη, αντιλαμβάνονται τον αριθμητή και τον παρονομαστή 
ενός κλάσματος ως δύο διαφορετικούς ακέραιους αριθμούς, ανεξάρτητοι μεταξύ τους.  

Σημαντικό σφάλμα των εκπαιδευτικών με επιπτώσεις στους μαθητές, είναι ότι δίνουν 
έμφαση στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας τους με κυρίαρχο στοιχείο τη μηχανική 
εκμάθηση του αλγορίθμου. Οι μαθητές επομένως, προσεγγίζουν τα κλάσματα μέσω 
της διαδικαστικής γνώσης μη μπορώντας να καταλάβουν το γιατί «δουλεύει» ο αλγό-
ριθμος ή το που χρησιμεύει (Ni, 2002, Γαγάτσης, Ευαγγελίδου, Ηλία, Σπύρου, 2004). 
Αρνητικό χαρακτηριστικό της διδασκαλίας των κλασμάτων είναι το γεγονός ότι δεν 
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πραγματοποιείται σύνδεση μεταξύ της εννοιολογικής και της διαδικαστικής γνώσης 
των κλασματικών αριθμών. Η εκμάθηση του αλγορίθμου δε συνδέεται με πραγματο-
λογικές καταστάσεις με αποτέλεσμα να γίνεται μηχανικά και ανούσια (Philippou & 
Christou, 1998).  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πολύ σημαντική και υποστηρικτική 
τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέ-
σματα. Οι Sowell (1989) και Suydam, (1985; 1986) υποστηρίζουν πως ο συνδυασμός 
από τη μία, φυσικών και εικονικών αναπαραστάσεων και από την άλλη διαδραστικών 
αναπαραστάσεων με χρήση Η/Υ στη διδασκαλία των κλασμάτων, επιφέρουν ουσιώδη 
βελτίωση στη μαθηματική γνώση των μαθητών (Clements & Sarama, 2007). Καταλή-
γουμε επομένως στο συμπέρασμα, ότι η διδασκαλία των Μαθηματικών γενικότερα και 
των κλασμάτων (όλων των πράξεων) ειδικότερα με τη χρήση ΤΠΕ, μπορεί να επιφέρει 
καλύτερα αποτελέσματα στους μαθητές. Επομένως πιστεύουμε ότι η πλατφόρμα η-
τάξη (eClass) ενδείκνυται για τη διδασκαλία μαθηματικών και ιδιαίτερα των κλασμά-
των και την παρουσιάζουμε παρακάτω.  

Δομή ηλεκτρονικού μαθήματος στην  eClass (η-Τάξη) 

Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή αποτελούμενη από διακριτά υπο-
συστήματα (εργαλεία μαθήματος) τα οποία ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες ως 
εξής: 

Εργαλεία Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, περιέχουν: 

• Έγγραφα: Οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση μαθησιακού περιεχομέ-
νου. 

• Πολυμέσα: Αποθήκευση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού. 
• Γλωσσάρι: Προσθήκη και διαχείριση βασικών όρων . 
• Ηλεκτρονικό Βιβλίο: Ανάρτηση, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βι-

βλίων σε μορφή HTML. 
• Συνδέσεις Διαδικτύου: Προσθήκη και οργάνωση χρήσιμων πηγών από το Δια-

δίκτυο. 
• Γραμμή Μάθησης: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε δομημένες ενότητες. 

Δυνατότητα εξαγωγής σε πακέτο SCORM. 

Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας & συνεργασίας, περιέχουν: 

• Ανακοινώσεις: Ανάρτηση ανακοινώσεων μαθήματος. 
• Ημερολόγιο: Χρονολογική παρουσίαση γεγονότων-σταθμών του μαθήματος. 
• Μηνύματα: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. 
• Ειδοποιήσεις: Ειδοποίηση για οτιδήποτε νεότερο αφορά το μάθημα. 
• Συζητήσεις: Ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. 
• Τηλεσυνεργασία: Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε πραγματικό 

χρόνο με την πλατφόρμα Big Blue Button. 
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• Ομάδες: Ομαδοποίηση χρηστών ώστε να έχουν κοινή περιοχή συζητήσεων και 
περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων. 

• Wiki: Συνεργατική συγγραφή κειμένων. 
• Κουβέντα: Επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαι-

δευόμενων, σε πραγματικό χρόνο 

Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης, περιέχουν: 

• Ασκήσεις: Παραγωγή ασκήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντι-
στοίχισης, συμπλήρωσης κενού). 

• Εργασίες: Διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών. 
• Ερωτηματολόγια: Δημιουργία δημοσκοπήσεων και ερευνών. 
• Βαθμολόγιο: Καταγραφή βαθμολογίας εκπαιδευομένων. 
• Παρουσιολόγιο: Καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευομένων. 
• Στατιστικά: Στατιστικά στοιχεία χρηστών( http://www.openeclass.org/). 

 

Επιλέξαμε την eClass (η- Τάξη) επειδή είναι προσβάσιμη και εύκολη στη χρήση και 
από μαθητές και από εκπαιδευτικούς. Επιπλέον κάθε μάθημα διαθέτει νέα εμπλουτι-
σμένα εργαλεία διαχείρισης που αφορούν τις ρυθμίσεις του μαθήματος, τους χρή-
στες,κλπ. 
Για τη χρήση και αξιοποίηση της υπηρεσίας η-Τάξη από τους εκπαιδευτικούς απαιτεί-
ται μόνο η σύνδεση με τα στοιχεία λογαριασμού του εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ στην 
πλατφόρμα http://eclass.sch.gr. Ο εκπαιδευτικός με την είσοδο του στην υπηρεσία 
μπορεί να δημιουργήσει μαθήματα τα οποία θα ανήκουν στην σχολική μονάδα με την 
οποία είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός του στο ΠΣΔ. 
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Εικ.1 Οθόνη η-τάξη (eClass) έγγραφα 

 

Στην κεντρική οθόνη του μαθήματος υπάρχει η ταυτότητα του ηλεκτρονικού μαθήμα-
τος όπου αναφέρονται βασικές πληροφορίες (τίτλος, κωδικός, σύντομη περιγραφή, υ-
πεύθυνος εκπαιδευτής, τμήμα, τύπος πρόσβασης, εγγεγραμμένοι χρήστες, λέξεις κλει-
διά, κλπ). Στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει το μενού με τα υποσυστήματα (ερ-
γαλεία μαθήματος), καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης του μαθήματος. Στο δεξί τμήμα 
της αρχικής οθόνης του μαθήματος υπάρχει ένα μενού με εργαλεία/συντομεύσεις ενερ-
γειών. 

 Ειδικότερα, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον δάσκαλο του μαθήματος μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προϋποθέτει οι μαθητές, να έχουν ορίσει διεύθυνση email 
στο προφίλ τους), η δυνατότητα μετάβασης του δασκάλου ρόλο του εκπαιδευόμενου 
ώστε να ελέγξει το μάθημά του και από τη διεπαφή του μαθητή,  η προσθήκη της ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης (URL) της αρχικής σελίδας του ηλεκτρονικού μαθήματος στους 
σελιδοδείκτες του φυλλομετρητή (browser) με την προϋπόθεση ότι το μάθημα είναι 
ανοικτό, και η δυνατότητα εγγραφής σε ροή RSS με τις ανακοινώσεις του μαθήματος. 

Υπάρχουν στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο αναλυτικές οδηγίες για τα εγχειρίδια χρή-
σης, χρήσιμοι οδηγοί εκπαιδευτικού και χρήσιμοι οδηγοί για το μαθητή. 

 

Σκοποί διδασκαλίας κλασμάτων 
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Ειδικότερα στην ενότητα διδασκαλία κλασμάτων επιδιώκουμε οι μαθητές /τριες να κα-
τορθώσουν:  

• Να υπολογίζουν τα πολλαπλάσια του 2, 3, 4, 5,….10. 
• Να μπορούν να βρίσκουν το ΕΚΠ. Η εύρεση του ΕΚΠ να γίνεται και με τη 

μέθοδο των πολλαπλασίων και με την κατακόρυφη ανάλυση σε γινόμενο πρώ-
των παραγόντων. 

• Να γνωρίζουν τα κριτήρια διαιρετότητας του 2,  3, 4, 5, 9 και του 10. 
• Να δημιουργούν και να διακρίνουν ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα. 
• Να μετατρέπουν ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα. 
• Να απλοποιούν κλάσματα χρησιμοποιώντας τα γνωστά κριτήρια διαιρετότητας. 
• Να συγκρίνουν και να διατάσσουν κλάσματα. 
• Να μετατρέπουν κλάσματα σε μεικτούς αριθμούς. 
• Να προσθέτουν και να αφαιρούν κλάσματα. 
• Να πολλαπλασιάζουν και να διαιρούν κλάσματα. 
• Να επιλύουν απλά προβλήματα κλασμάτων. 
• Να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της αναγωγής στην κλασματική μονάδα. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουμε δημιουργήσει και έχουμε  ανεβάσει 
στην πλατφόρμα η-τάξη (eClass) τα  εξής έγγραφα: 

• Ισοδύναμα κλάσματα 
• Κλασματικές μονάδες 
• Γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα 
• Ε.Κ.Π  και  Μ.Κ.Δ θεωρία και ασκήσεις 
• Πολλαπλασιασμός κλασμάτων 
• Διαίρεση κλασμάτων 
• Πρόσθεση –αφαίρεση κλασμάτων 
• Κριτήριο αξιολόγησης 
• Πράξεις κλασμάτων με google forms 
• Επαναληπτικό διαγώνισμα με google forms 

 
Εικόνες από τα φύλλα εργασίας με google forms 
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Εικ.2 Πράξεις κλασμάτων 

Τα φύλλα εργασίας που δημιουργήθηκαν με google forms περιλαμβάνουν όλες τις πρά-
ξεις κλασμάτων, προβλήματα, ισοδύναμα κλάσματα, απλοποιήσεις, σύγκριση κλασμά-
των. Τα φύλλα εργασίας αποστέλλονται ομαδικά στα e-mail των μαθητών και ο δά-
σκαλος τα συλλέγει και τα διορθώνει από το δικό του e-mail. Οι μαθητές/τριες θα πρέ-
πει να ακολουθήσουν τις οδηγίες, πχ να κάνουν τις πράξεις στο τετράδιό τους ή σε ένα 
χαρτί και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση στις πράξεις ή να γράψουν σύντομη απά-
ντηση στα προβλήματα. 

 Στα έγγραφα υπάρχει με παιγνιώδη μορφή και εικονική αναπαράσταση όλη η ύλη που 
αφορά στη διδασκαλία των κλασμάτων με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις. Οι μα-
θητές έχουν πρόσβαση με τον κωδικό τους από το σπίτι είτε από το εργαστήρι πληρο-
φορικής του σχολείο, ομαδικά.  
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Εικ.3 Επαναληπτικό διαγώνισμα 

 

Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκε η ανάπτυξη μιας σειράς ηλεκτρονικών μαθη-
μάτων με χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης η-τάξη (eClass). Η επέκταση 
ενός εκπαιδευτικού σεναρίου Διδακτικής Μαθηματικών σε ένα τέτοιο περιβάλλον α-
ποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θέλει να προσφέρει στους μαθητές 
δυνατότητες ανακάλυψης της γνώσης οποιαδήποτε στιγμή αυτοί επιθυμούν, με χρήση 
ποικίλων πολυμεσικών εφαρμογών. Βασισμένη στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδο-
μισμού, η πλατφόρμα η-τάξη (eClass) υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή του εκπαι-
δευομένου στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά πολύ περισσότερο, συμβάλει σημαντικά 
στην κατασκευή της νέας γνώσης. Στο περιβάλλον της πλατφόρμας, οι μαθητές έχουν 
τη δυνατότητα να διερευνήσουν και να πειρα- ματιστούν στις προτεινόμενες ακολου-
θίες μαθησιακών δραστηριοτήτων, να εφαρμόσουν τα φύλλα εργασίας ή να προβλη-
ματιστούν επιλύοντας προβλήματα της καθημερινότητας. Η σχεδίαση ενός εκπαιδευ-
τικού περιβάλλοντος : 

• ενεργοποιεί τον μαθητή στη μάθηση, δίνοντας έμφαση στη διερεύνηση και την αυ- 
τό-οργάνωσή του  

• εμπλέκει τον μαθητή σε κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια  

• είναι αρωγός του μαθητή σε κάθε βήμα της ηλεκτρονικής-μαθησιακής του πορείας  
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Θεωρούμε, λοιπόν, ότι το προτεινόμενο περιβάλλον η- τάξη (eClass) και τα φύλλα ερ-
γασίας μέσω google forms είναι πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των δασκάλων, οι οποίοι 
θέλουν να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον και διαφορετικό από τα τετριμμένα μάθημα. 
Αλλά αποτελεί και καινοτομία για τους μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν 
βασικές μαθηματικές έννοιες και πράξεις με ένα τρόπο σίγουρα διαφορετικό από τον 
παραδοσιακό, αλλά συνάμα ενδιαφέρον και ελκυστικό ακολουθώντας καθένας τον 
δικό του μαθησιακό βηματισμό. Τέλος θεωρούμε ότι η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής 
τάξης προσφέρεται ιδιαιτέρως ως τεχνολογικό μέσο σχεδίασης και διαχείρισης της ύ-
λης του προγράμματος σπουδών κάθε τάξης και μπορεί να συμβαδίσει με το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών, ιδιαίτερα όταν η διδασκαλία των κλασμάτων στο βιβλίο της Ε΄ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου παρουσιάζεται με ασάφεια και σύγχυση . 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Περιγραφή Πλατφόρμας e.Class (Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης) 
(http://www.openeclass.org/ ) 
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Clements, D. H., & Sarama, J., (2007). Early childhood mathematics learning. In F. K. 
Lester (Edς.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 
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Geary, D. C. (1994). Children's mathematical development: Research and practical 
applications. Washington, DC: American Psychological Association. 

Gelman, R., & Williams, E., (1998). Enabling constraints for cognitive development 
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Hillsdale, NJ: Erlbaum.  
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Ενδεικτικό φύλλο εργασίας 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

 

1) Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις: 
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2)Να βρεις και να γράψεις ένα κλάσμα μεγαλύτερο από το 
4
1 και μικρότερο από το 

2
1 . Αιτιολογώ την άποψή μου. 

 

3)Φτιάξε ισοδύναμα κλάσματα με τα παρακάτω: 


4
5  


9
4  

4)Απλοποίησε τα παρακάτω κλάσματα: 


90
45  


100
90  

 

5)Να συγκρίνεις τα παρακάτω κλάσματα αφού πρώτα τα κάνεις ομώνυμα: 

12
3,

6
8,

2
4,

3
2,

4
6  

6) Ο Νικηφόρος θέλει να συσκευάσει 50 κιλά τυρί σε δοχεία που το καθένα χωράει 
8
5  

του κιλού. Πόσα τέτοια δοχεία θα χρησιμοποιήσει; 

Λύση 

 

 

 

Απάντηση:……………………………………………………………………………… 

7)Η Δέσποινα έχει στην κασετίνα της 36 μαρκαδόρους. Το 
4
1 των μαρκαδόρων της 

είναι γαλάζιοι, τα 
9
3  των μαρκαδόρων είναι κόκκινοι και οι υπόλοιποι είναι πράσινοι. 

Πόσοι είναι οι γαλάζιοι, οι κόκκινοι και οι πράσινοι μαρκαδόροι; 
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Λύση 

 

 

 

Απάντηση:……………………………………………………………………………. 

 

 

Συγγραφέας: Πολυμέρου Δήμητρα, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πληροφορι-
κής  στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Email: polymeroydemi@gmail.com 

Πολ 
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Διδακτική πρόταση αξιοποίησης του περιβάλλοντος Δημώδης Γραμματεία του 
Κ.Ε.Γ. για τη διδασκαλία της σάτιρας 

 
Γαλανός Ανδρέας 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. 
galandreas3012@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει μια διδακτική πρόταση που αποσκοπεί στο να εξοικειώσει 
τους μαθητές με χαρακτηριστικά, είδη και τεχνικές της σάτιρας, καθώς και να θέσει 
ζητήματα ηθικής και επικαιρικότητάς της. Στο εισαγωγικό τμήμα του σεναρίου, οι 
μαθητές αναγνωρίζουν το αστείο και την κριτική στάση ως συστατικά στοιχεία της 
σάτιρας. Στη συνέχεια, μελετούν ποιητικά κείμενα του 19ου αιώνα και της δημώδους 
μεσαιωνικής γραμματείας διερευνώντας τους σατιριζόμενους στόχους και τις τεχνικές 
που αξιοποιούνται. Συγκεκριμένα, σταθμεύουν σε τρεις κατηγορίες σάτιρας: α) συ-
γκεκριμένων προσώπων, β) ανθρώπινων τύπων και κοινωνικών ομάδων, γ) θεσμών 
και κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων. Μετά από τη μελέτη κάθε κατηγορίας ανα-
λαμβάνουν να εντοπίσουν ανάλογα παραδείγματα στο σήμερα. Στο τελευταίο στάδιο 
παρουσιάζουν το υλικό που συνέλεξαν και η συζήτηση που ακολουθεί αναδεικνύει 
μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορές του τότε με το τώρα τόσο τη διαχρονική 
παρουσία της σάτιρας και των μέσων που μετέρχεται όσο και τη στενή της σύνδεση 
με τα ιστορικά συμφραζόμενα και την δεσπόζουσα ηθική κάθε εποχής. 

Λέξεις-Κλειδιά: σάτιρα, δημώδης γραμματεία, ποίηση 

Εισαγωγή 

Το περιβάλλον «Δημώδης Γραμματεία (από τον Διγενή Ακρίτη έως την πτώση της 
Κρήτης)» αποτελεί μία από τις Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική 
εκπαίδευση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Προσφέρει σε ψηφιακή μορφή κείμε-
να της δημώδους μεσαιωνικής γραμματείας, εμπολουτισμένα με αρχεία ήχου, εικόνας 
και βίντεο, που υπηρετούν τον πραγματολογικό σχολιασμό του  κάθε έργου. Το 2015, 
στο πλαίσιο της πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των 
σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, 
Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτη-
ση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνι-
κής Γλώσσας» - Οριζόντια Πράξη στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που υλοποιήθηκε από 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2007-2013), συ-
ντάχθηκε από τον συντάκτη της παρούσας εισήγησης διδακτική πρόταση με τίτλο 
«Τα βέλη της σάτιρας. Χαρακτηριστικά, είδη και τεχνικές της σάτιρας σε παλαιότερα 
κείμενα» σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί αυτό το υλικό. Ολόκληρη η διδακτική 
πρόταση βρίσκεται αναρτημένη στο αντίστοιχο τμήμα του εν λόγω περιβάλλοντος, 
μαζί με άλλες ανάλογες προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 
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Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Η σάτιρα είναι ένας όρος που δύσκολα ορίζεται εξαιτίας της ποικιλίας των μορφών 
που παίρνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που αποτε-
λούν τα συστατικά στοιχεία κάθε σατιρικού λόγου είναι το χιούμορ και η κριτική 
(Κωστίου 2005). Η κριτική της διάσταση άλλωστε είναι αυτή που τη διαφοροποιεί 
από την απλή κωμωδία. Έτσι, η σάτιρα εμπλέκει στην παραγωγή και την πρόσληψή 
της πέρα από τον πομπό και τον δέκτη της και έναν τρίτο πόλο: το αντικείμενο της 
κριτικής (Pollard 2009). Αυτό μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: μπορεί να είναι ένα 
συγκεκριμένο πρόσωπο – κατά κανόνα επώνυμο και αναγνωρίσιμο –, ένας χαρακτη-
ριστικός ανθρώπινος τύπος ή μια κοινωνική ομάδα, ένας θεσμός, μια συγκεκριμένη 
κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Είναι σαφές ότι κατά κανόνα τα πρόσωπα και οι κα-
ταστάσεις που σατιρίζονται συνδέονται στενά με τα συμφραζόμενα της εποχής που 
παράγεται κάθε σάτιρα, γεγονός που καθιστά την πρόσληψη της από μεταγενέστε-
ρους δέκτες συχνά δυσνόητη εξαιτίας της επικαιρικότητάς της. Δεν είναι μόνο τα συ-
γκεκριμένα ιστορικά δεδομένα που μας λείπουν˙ είναι επίσης που μεταβάλλεται και η 
κυρίαρχη ηθική από εποχή σε εποχή. Έτσι, κάτι που είναι θεμιτό και αποδεκτό από 
τον ηθικό κώδικα μιας κοινωνίας φαντάζει τραβηγμένο και ανήθικο κάποια άλλη ε-
ποχή σε κάποιον άλλο τόπο. Τέλος, ομάδες που αποτελούν αντικείμενο χλεύης και 
διακωμώδησης σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, παύουν να αποτελούν αντικεί-
μενο σατιρικής θεώρησης σε μιαν άλλη. Σε κάθε εποχή πάντως η σάτιρα προκειμένου 
να διακωμωδήσει και να επικρίνει το θύμα της μετέρχεται ποικίλα – λίγο πολύ δια-
χρονικά – μέσα και τεχνικές, όπως η ειρωνεία, η παρωδία, η αλληγορία, η υπερβολή.  

Η ακόλουθη διδακτική πρόταση αποσκοπεί στο να προβληματίσει τους μαθητές για 
όλα τα παραπάνω ζητήματα μέσα από τη μελέτη παλαιότερων σατιρικών κειμένων 
της γραμματείας μας και τη σύγκρισή τους με σημερινά ανάλογα παραδείγματα. Η 
σάτιρα, συνδυάζοντας το χιουμοριστικό στοιχείο με την κριτική απέναντι σε πρόσω-
πα και πράγματα, είναι ένα είδος που ανταποκρίνεται με ποικίλους τρόπους στις εφη-
βικές ανησυχίες. Από τη μια το γέλιο και το κωμικό στοιχείο είναι πάντα ευπρόσδε-
κτα σε μια σχολική τάξη, καθώς κινητοποιούν άμεσα τους εφήβους. Από την άλλη η 
επικριτική διάθεση της σάτιρας κουμπώνει πολύ ταιριαστά πάνω στην επαναστατική 
αμφισβήτηση της εφηβείας που γκρεμίζει και ενίοτε χλευάζει τα καθιερωμένα και τα 
καθεστώτα. Aποτελεί, άλλωστε, ξεχωριστή ενότητα στο Πιλοτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών για τη Λογοτεχνία. Συγκεκριμένα, η μία από τις τρεις ενότητες που 
προβλέπονται για τη Γ΄ Γυμνασίου επιγράφεται “Χιούμορ και Σάτιρα”. Αλλά και 
ανεξάρτητα από αυτό, στα εγχειρίδια της Λογοτεχνίας όλων των τάξεων Γυμνασίου 
και Λυκείου ανθολογούνται αρκετά σατιρικά κείμενα, γεγονός που κάτι παραπάνω 
από δικαιολογεί την ενασχόληση των μαθητών με το ιδιαίτερο αυτό είδος. Ο λόγος 
που επιλέγονται παλαιότερα κείμενα για τη διδασκαλία της σάτιρας είναι από τη μια 
για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα που σπάνια έως ποτέ α-
ποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας (όπως για παράδειγμα τα δημώδη κείμενα που μας 
προσφέρουν μια πληθώρα σατιρικών εκφάνσεων και η σατιρική ποίηση του 19ου αιώ-
να), αλλά και προκειμένου να αναδειχθούν μέσα από τις συγκρίσεις του χθες με το 
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σήμερα τόσο η διαχρονική παρουσία της σάτιρας και των μέσων που μετέρχεται όσο 
και η εξάρτησή της από τις συγκεκριμένες ιστορικές παραμέτρους κάθε εποχής. 

Διδακτική πορεία  

Εισαγωγή (1-2 διδακτικές ώρες) 

Η εναρκτήρια ώρα της διδακτικής αυτής πρότασης λαμβάνει χώρα με την τάξη σε 
ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει/μοιράζει στην τάξη μια σειρά από χιουμορι-
στικά αποσπάσματα, κάποια από τα οποία είναι σατιρικά, ενώ άλλα απλώς κωμικά. 
Τα αποσπάσματα αυτά καλό θα είναι να προέρχονται από διάφορες πηγές: γελοιο-
γραφίες, τηλεοπτικές εκπομπές, τραγούδια, χρονογραφήματα, αποσπάσματα κινημα-
τογραφικών ταινιών, ανέκδοτα. Η θυμηδία που θα προκληθεί μας είναι ένα χρήσιμη 
διπλά: από τη μια δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα που προδιαθέτει θετικά τους μα-
θητές για τη συνέχεια και από την άλλη μας εισάγει με άμεσο τρόπο σε ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά της σάτιρας που είναι το χιούμορ. Ρωτάμε τους μαθητές σε 
ποια από τα εν λόγω αποσπάσματα θα απέδιδαν τον χαρακτηρισμό «σατιρικά» και σε 
ποια όχι. Ζητώντας τους να προσδιορίσουν τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτές 
τις επιλογές, αναμένουμε να οδηγηθούμε στο δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της 
σάτιρας: την κριτική της στάση. Αυτό που κυρίως επιδιώκουμε σε αυτή τη φάση είναι 
να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι τα σατιρικά κείμενα έχουν κατά κανόνα έναν 
«στόχο», τον οποίο σχολιάζουν ή στον οποίο επιτίθενται.  

Ενημερώνουμε τους μαθητές ότι στα επόμενα μαθήματα θα ασχοληθούμε με διαφο-
ρετικές περιπτώσεις σατιριζόμενων θυμάτων διαβάζοντας κυρίως παλαιότερα λογο-
τεχνικά κείμενα, από τη δημώδη μεσαιωνική γραμματεία και τον 19ο αιώνα. Τους 
χωρίζουμε επίσης σε ομάδες και τους ενημερώνουμε ότι στο τέλος αυτής της σειράς 
μαθημάτων θα πρέπει κάθε ομάδα να παρουσιάσει μια συλλογή από σύγχρονα σατι-
ρικά παραδείγματα ανάλογα των περιπτώσεων που θα εξετάζουμε κάθε φορά. Συνε-
πώς, μετά από κάθε κατηγορία σατιριζόμενων στόχων που θα εξετάσουμε οι μαθητές 
θα πρέπει να αναζητήσουν από ένα παράδειγμα ανάλογης σύγχρονης σάτιρας. Στο 
τέλος των μαθημάτων θα τους δοθεί χρόνος να προετοιμάσουν την παρουσίαση όσων 
συνέλεξαν. Τα παραδείγματα μπορούν (και καλό θα ήταν) να προέρχονται από δια-
φορετικές πηγές: εφημερίδες, διαδίκτυο, τραγούδια, τηλεόραση.  

Η ενδιάμεση διδακτική πορεία έχει στόχο να τους προετοιμάσει προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Αφορμώμενοι από παλαιότερα κείμενα θα εξετάσουμε: α) πιθανούς στό-
χους της σάτιρας, β) διάφορες τεχνικές της, γ) ζητήματα ηθικής της σάτιρας. Συγκε-
κριμένα, προβλέπονται 3 υποενότητες που εξετάζουν 3 διαφορετικές κατηγορίες «α-
ντικειμένων» της σατιρικής κριτικής: i) σάτιρα συγκεκριμένων προσώπων, ii) σάτιρα 
ανθρώπινων τύπων και κοινωνικών ομάδων, iii) σάτιρα θεσμών και κοινωνικοπολιτι-
κών καταστάσεων.  

Προτείνονται δύο διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης αυτών των υποενοτήτων:  
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1) Αν υπάρχει επάρκεια διδακτικού χρόνου, μπορούν να αξιοποιηθούν 4 διδακτικές 
ώρες για κάθε υποενότητα, κατά προτίμηση σε δύο συνεχόμενα δίωρα, όπου η πρώτη 
ώρα ή το πρώτο δίωρο αφιερώνεται στην ανάγνωση και επεξεργασία των κειμένων 
και οι υπόλοιπες στις σχετικές δραστηριότητες. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση θα 
κάλυπτε το σύνολο των ωρών που προβλέπει το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για 
την ενότητα «Χιούμορ και σάτιρα»  στην Γ΄ Γυμνασίου. 

2) Επειδή αυτή η προοπτική αποδεικνύεται κατά κανόνα ιδιαίτερα φιλόδοξη και ανε-
δαφική, μπορεί η τάξη να χωριστεί σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα να επεξεργαστεί 
σε ένα τετράωρο μια διαφορετική υποενότητα από τις παρακάτω.  

Υποενότητα 1:Σάτιρα συγκεκριμένων προσώπων (4 διδακτικές ώρες) 

Οι ομάδες  παραπέμπονται στο περιβάλλον της χρονογραμμής Ιστορία και λογοτεχνία 
από τις Ψηφίδες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και σε κάθε ομάδα ανατίθεται ένα 
τα παρακάτω ποιήματα, στα οποία σατιρίζονται συγκεκριμένα πρόσωπα από την ελ-
ληνική ιστορική πραγματικότητα του 19ου αιώνα: 1) Γεώργιος Σουρής, «Η επάνοδος 
του Θ. Δεληγιάννη» 2) Κλεάνθης Τριαντάφυλλος, «Βασιλιά!» 3) Αλέξανδρος Σού-
τσος, «Ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί Ι. Καποδίστρια» 4)Γεώργιος Σουρής, 
«Πολεμικά μηνύματα, είδος τηλεγραφήματα». Μελετώντας το ποίημά της κάθε ομά-
δα καλείται να αναζητήσει: α) ποιο πρόσωπο σατιρίζεται, β) αν αυτό το πρόσωπο κα-
τονομάζεται ευθέως ή υπονοείται, γ) ποια είναι η ιδιότητα του προσώπου που σατιρί-
ζεται, δ) ποια χαρακτηριστικά του προσώπου σατιρίζονται. Προκειμένου να απαντή-
σουν σε αυτά τα ερωτήματα οι μαθητές παραπέμπονται στο συνοδευτικό υλικό από 
την δεξιά στήλη της χρονογραμμής, που παρέχει πληροφορίες για τα ιστορικά γεγο-
νότα της εποχής και φωτίζει τα σκοτεινά σημεία που θα τους δυσκολέψουν.  

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απαντήσεις της με βάση το ποίημα που μελέτησε. Με 
αφορμή τις παρουσιάσεις των ομάδων συζητάμε το γεγονός πως όλα τα πρόσωπα εί-
ναι σημαντικοί παράγοντες της πολιτικής, κοινωνικής ή οικονομικής ζωής της εκά-
στοτε εποχής. Πρόκειται για γνωστά πρόσωπα που είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, αλλά 
και για πρόσωπα που η δράση τους και οι αποφάσεις τους επηρεάζουν το κοινωνικό 
σύνολο και άρα είναι διαρκώς αντικείμενο κριτικής και συζήτησης. Άλλωστε τα χα-
ρακτηριστικά τους που σατιρίζονται στα κείμενα έχουν περισσότερο να κάνουν, όπως 
φαίνεται, με τη δημόσια δράση τους, τις αποτυχίες τους, την αναποτελεσματικότητά 
τους ή τη διαφθορά τους. 

Συζητάμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη διαδικασία προσδιορισμού του σατι-
ριζόμενου προσώπου και την πιθανή περίπτωση κάποια ομάδα να μην κατάφερε να 
εντοπίσει το πρόσωπο που σατιρίζεται. Η συζήτηση θέτει επί τάπητος τον επικαιρικό 
χαρακτήρα της σάτιρας συγκεκριμένων προσώπων. Ζητάμε από τους μαθητές να 
προβληματιστούν για το κατά πόσον αυτή τη δυσκολία την αντιμετώπιζαν και οι ανα-
γνώστες της εποχής που γράφτηκαν τα ποιήματα ή για εκείνους τα πρόσωπα και οι 
καταστάσεις ήταν άμεσα και εύκολα αναγνωρίσιμα. Για τον σκοπό αυτό τούς ζητάμε 
να εντοπίσουν λέξεις ή φράσεις σε κάθε ποίημα που μπορεί να καθιστούσαν το πρό-
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σωπο αναγνωρίσιμο για τους αναγνώστες της εποχής, που είχαν άμεση γνώση των 
καταστάσεων και των προσώπων. Προκειμένου να γίνει εύγλωττα κατανοητό το συ-
μπέρασμα στο οποίο θέλουμε να καταλήξουμε καταφεύγουμε στον χώρο της γελοιο-
γραφίας. Δίνουμε γελοιογραφίες Ελλήνων πολιτικών του παρελθόντος, π.χ. του Τρι-
κούπη, του Βενιζέλου κτλ. και γελοιογραφίες πολιτικών του παρόντος. Ζητάμε από 
τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα απεικονιζόμενα πρόσωπα. Από τις δυσκολίες που 
θα προκύψουν στην αναγνώριση των παλαιότερων πολιτικών, γίνεται εύκολα φανερό 
ότι η σάτιρα προϋποθέτει ένα μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με τα πρόσωπα και τις κα-
ταστάσεις που καταγράφει.  

Υπενθυμίζουμε ότι στο προσεχές διάστημα και μέχρι την τελική τους παρουσίαση οι 
ομάδες θα πρέπει να συλλέγουν παραδείγματα σάτιρας συγκεκριμένων προσώπων 
στην εποχή μας. Μπορεί να πρόκειται για κείμενα από εφημερίδες, γελοιογραφίες, 
αποσπάσματα από σατιρικές εκπομπές, παρωδίες γνωστών τραγουδιών κ.ο.κ.  

Υποενότητα 2: Ανθρώπινοι τύποι και Κοινωνικές ομάδες (4 διδακτικές ώρες) 

Σε αυτήν την υποενότητα αφήνουμε τη σάτιρα συγκεκριμένων προσώπων και προχω-
ράμε στη σάτιρα ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. Στο πρώτο δίωρο θα ασχοληθούμε 
με αφορμή την Ακολουθία του Σπανού με τη σάτιρα μιας κοινωνικής ομάδας που θα 
ξενίσει σήμερα τους μαθητές και θα καταδείξει την ιστορικότητα των αντικειμένων 
της σάτιρας και στο δεύτερο δίωρο με αφορμή τον Έπαινο των Γυναικών με τη σάτι-
ρα του φύλου που μπορεί να τη συναντήσουμε ακόμα και στις μέρες μας αλλά ίσως 
με άλλους όρους και με άλλες αποχρώσεις.  

1ο δίωρο: Οι μαθητές παραπέμπονται στο περιβάλλον της Δημώδους Γραμματείας 
από τις Ψηφίδες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και τους ζητείται να διαβάσουν τα 
αποσπάσματα της Ακολουθίας του Σπανού που περιλαμβάνονται, με έμφαση στα α-
κόλουθους στίχους: 1186-1200, 1202-1257, 1404-1428. 

Τους ζητάμε επίσης να διαβάσουν το εισαγωγικό σημείωμα που συνοδεύει τα απο-
σπάσματα: «Ο Σπανός ή Ακολουθία του Σπανού είναι έργο με έντονο χλευαστικό και 
επικριτικό χαρακτήρα, που στόχο έχει κάποιον «σπανό» , δηλαδή άτριχο άνθρωπο 
χωρίς γένια. Το ανώνυμο αυτό κείμενο του 14ου-15ου αιώνα παρωδεί, κυρίως, κά-
ποια εκκλησιαστικά κείμενα και αποτελείται από διάφορα μέρη με λειτουργική μορ-
φή·  παράλληλα, σατιρίζει διάφορα ετερογενή κείμενα, προπαντός νομικού και μαγι-
κού-ιατρικού περιεχομένου». Με αφορμή τα όσα διάβασαν τους ζητάμε να εντοπί-
σουν πώς αντιμετωπίζεται ο σπανός μέσα στο κείμενο, συλλέγοντας φράσεις και λέ-
ξεις που να δείχνουν τον “έντονο χλευαστικό και επικριτικό χαρακτήρα” του έργου.  

Κατόπιν, ζητάμε να εντοπίσουν φράσεις ή λέξεις μέσα στο κείμενο που να σχετίζο-
νται με εκκλησιαστικά κείμενα. Προκειμένου να καταδειχτεί η παρώδηση των εκ-
κλησιαστικών κειμένων (Αγγελάτος 1992, Eideneier 1990) δίνουμε στην τάξη το α-
πόσπασμα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι» 
(Ματθ. ε´, 3) και τους ζητάμε να το συγκρίνουν με τους στίχους 1202-1257 της Ακο-
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λουθίας του Σπανού, εντοπίζοντας τις ομοιότητες σε επίπεδο γλώσσας. Ακολούθως 
συζητάμε πώς τους φαίνεται η συνύπαρξη ύβρεων και εκκλησιαστικού λεξιλογίου 
στο ίδιο κείμενο. Τους προτρέπουμε να προβληματιστούν σχετικά με τους λόγους που 
επιλέγεται μια δομή που να θυμίζει τμήματα της εκκλησιαστικής λειτουργίας. Στόχος 
είναι να εξοικειωθούν με ακόμα ένα τέχνασμα της σάτιρας, την παρωδία, και να σκε-
φτούν κατά πόσο μια τέτοια επιλογή ενισχύει τον σατιρικό χαρακτήρα του κειμένου 
και μεγεθύνει την αίσθηση του κωμικού μέσα από την αντίθεση του υψηλού με το 
καθημερινό ύφος και του ιερού με το υβριστικό λεξιλόγιο. 

 Στη συνέχεια προχωράμε στο ερώτημα: “Γιατί αντιμετωπίζονται κατ’ αυτόν τον τρό-
πο οι σπανοί;” Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώτημα τους παραπέμπουμε και 
στο παρακάτω λαϊκό αποκριάτικο τραγούδι και στο σχόλιο που το συνοδεύει στην 
ιστοσελίδα της Δόμνας Σαμίου: «Σε κοινωνίες που το μουστάκι και η γενειάδα απο-
τελούσαν απαραίτητα στοιχεία της ανδρικής ομορφιάς και οι δασύτριχοι πρότυπο αν-
δρισμού, ήταν λογικό ο σπανοί να θεωρούνται άνθρωποι «σημειωμένοι» από τη φύ-
ση, ελαττωματικοί όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Εύκολα έτσι αποτέλεσαν 
στόχο της λαϊκής σάτιρας ως πνευματικά καθυστερημένοι ή αφελείς, που κάνουν 
πράγματα ανώφελα και παράλογα.» Το ερώτημα που τίθεται στη συνέχεια είναι αν 
στις μέρες μας επιβιώνουν τέτοιες προκαταλήψεις εναντίον των «σπανών», με σκοπό 
να διαπιστώσουμε ότι η αρνητική αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομά-
δας είναι μια κατασκευή που σχετίζεται με τις αντιλήψεις, τις γνώσεις και τα ήθη μιας 
κοινωνίας και συνεπώς η σατίρισή της εξαρτάται από τα πολιτισμικά συμφραζόμενα 
της κάθε εποχής. 

Υπενθυμίζουμε ότι στο προσεχές διάστημα και μέχρι την τελική τους παρουσίαση οι 
ομάδες θα πρέπει να συλλέγουν παραδείγματα σάτιρας κοινωνικών ομάδων από τη 
σημερινή εποχή.  

2ο δίωρο: Περνώντας στη σάτιρα του φύλου ζητάμε από τις ομάδες να μελετήσουν τα 
αποσπάσματα από τον Έπαινο των γυναικών που βρίσκονται στο περιβάλλον της Δη-
μώδους Γραμματείας του Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον 
ενημερώνονται πως: «Το ποίημα αποτελείται από 735 ομοιοκατάληκτους οκτασύλ-
λαβους στίχους και ο χαρακτήρας του είναι έντονα μισογυνικός. Είναι δομημένο σε 
τρία μέρη, το καθένα από τα οποία περιγράφει, με οξεία σατιρική διάθεση, την ηθική 
και τη συμπεριφορά των παρθένων, των παντρεμένων και των χηρών γυναικών αντί-
στοιχα. Η γλώσσα στα περισσότερα σημεία παρουσιάζεται αρκετά τολμηρή. Η συγ-
γραφή του ποιήματος τοποθετείται στην Κρήτη στα τέλη του 15ου αιώνα.»  

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει από μια κατηγορία γυναικών: τις ανύπαντρες, τις παντρε-
μένες και τις χήρες και καταγράφει: α) τα ελαττώματα που αποδίδονται στη συγκε-
κριμένη ομάδα γυναικών β) τα στερεότυπα για τη συγκεκριμένη ομάδα γυναικών που 
μπορούμε να ανιχνεύσουμε στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Τους ζητάμε επίσης να 
προσκομίσουν παραδείγματα από τα συγκεκριμένα αποσπάσματα που να τεκμηριώ-
νουν την άποψη ότι η γλώσσα του κειμένου είναι αρκετά τολμηρή (Σταυρακοπούλου 
2013: 49-52), ώστε να αναδειχθεί η χυδαιότητα ως ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό 
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της σάτιρας. 

Στη συνέχεια, σχολιάζουμε τον τίτλο του κειμένου: πόσο επαινετικός είναι ο συγκε-
κριμένος έπαινος των γυναικών; Διαπιστώνουμε έτσι την ειρωνική χρήση της λέξης 
και τη συνηθισμένη πρακτική της σάτιρας να επαινεί μέσω κατηγοριών και να κατη-
γορεί μέσω επαίνου.  

Τέλος, επικεντρωνόμαστε στο κατά πόσο θα μπορούσε να σταθεί μια τέτοια σάτιρα 
στις μέρες μας. Εξετάζουμε μαζί με τους μαθητές πόσο οι συμπεριφορές που στηλι-
τεύονται στο συγκεκριμένο κείμενο είναι αποδεκτές από την σημερινή κυρίαρχη ηθι-
κή. Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν, 
στρέφουμε τη συζήτηση στο ζήτημα του φεμινισμού και της ισότητας των 2 φύλων 
που αποτέλεσε κομβικό ζήτημα στον 20ο αιώνα και που αναπόφευκτα επηρεάζει και 
καθορίζει αναπόδραστα τις αντιδράσεις ενός αναγνώστη - και ακόμα περισσότερο 
μιας αναγνώστριας -  στο συγκεκριμένο κείμενο. Θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε 
ένα κείμενο όπως ο Έπαινος των Γυναικών να γίνεται δεκτό στις μέρες μας χωρίς α-
ντιδράσεις και επικρίσεις. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν ανάλογες σατιρικές 
πινελιές και στερεότυπα επιβιώνουν και σήμερα όχι σε ολόκληρα ανάλογα έργα αυ-
τού του είδους, αλλά στην αναπαράσταση των γυναικών σε ανέκδοτα, τηλεοπτικές 
σειρές, διαφημίσεις κ.λπ. 

Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να έχουν κατά βάση υπόψη τους οι ομάδες καθώς θα 
συλλέγουν σχετικό υλικό στο προσεχές διάστημα και μέχρι την τελική τους παρουσί-
αση. Στόχος τους είναι να προσκομίσουν  παραδείγματα γυναικείας σάτιρας στην ε-
ποχή μας όπου να μπορούμε να εντοπίσουμε αναλογίες με τον τρόπο παρουσίασής 
τους στον Έπαινο των Γυναικών.  

Υποενότητα 3: Κοινωνικοπολιτική σάτιρα – Θεσμοί (4 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές παραπέμπονται στο περιβάλλον της Δημώδους Γραμματείας από τις Ψη-
φίδες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα στα αποσπάσματα από το 
Συναξάριον του τιμημένου γαϊδάρου.  

Τούς ζητάμε επίσης να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου: «Σατιρικό και 
διδακτικό ανομοιοκατάληκτο στιχούργημα του 14ου-15ου αιώνα με χιουμοριστικό 
και σκωπτικό τόνο. Το έργο ανήκει στην παράδοση των διηγήσεων στις οποίες πρω-
ταγωνιστούν ζώα με ανθρωπομορφικά στοιχεία· εν προκειμένω, ήρωες είναι η αλε-
πού, ο λύκος και ο γάιδαρος. Τον 16ο αιώνα διασκευάστηκε σε ομοιοκατάληκτους 
στίχους και αναδείχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα λαϊκά αναγνώσματα του νέου 
ελληνισμού. ». 

Τους ζητάμε πρώτα να εντοπίσουν στο κείμενο τα ανθρωπομορφικά στοιχεία που α-
ποδίδονται στα ζώα και να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε κα-
θέναν από τους τρεις πρωταγωνιστές. Για κάθε χαρακτηρισμό που θα καταγράψουν 
θα πρέπει να παραπέμψουν στον αντίστοιχο στίχο που τον τεκμηριώνει. Τους ζητάμε 
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να υποθέσουν γιατί επιλέχτηκαν αυτά τα 3 ζώα για τους συγκεκριμένους ρόλους. Για 
να γίνει αυτό καλό θα ήταν να ανατρέξουν σε παραδείγματα από μύθους του Αισώ-
που ή παραμύθια όπου τα συγκεκριμένα ζώα παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά 
και δείγματα συμπεριφοράς. Σκοπός είναι δηλαδή να γίνει σαφές ότι υπάρχει μια μα-
κραίωνη παράδοση ανάλογης αλληγορικής αξιοποίησής των συγκεκριμένων ζώων. 

Κατόπιν εστιάζουμε στον σατιρικό τόνο του έργου. Για να αναδειχθεί περισσότερο 
αυτή η πλευρά τούς ζητάμε να σκεφτούν το έργο ως κοινωνική σάτιρα: να καταγρά-
ψουν ποιες συμπεριφορές αυτών των ζώων φαίνεται να στηλιτεύονται μέσα στο κεί-
μενο. Ποιες πιθανές αναλογίες μπορούν να εντοπίσουν οι μαθητές με ανθρώπινες 
δραστηριότητες; Και εντέλει να κάνουν υποθέσεις σχετικά με τους ποιες ομάδες πλη-
θυσμού μπορεί να κρύβονται πίσω από τα προσωπεία των ζώων. Προκειμένου να 
τους βοηθήσουμε, τους παραπέμπουμε και στο μελοποιημένο ποίημα του Κώστα 
Βάρναλη «Η μπαλάντα του κυρ-Μέντιου» και τους ζητάμε να αναζητήσουν ομοιότη-
τες ανάμεσα στην αναπαράσταση του κυρ-Μεντιου και του γαϊδάρου στο Συναξά-
ριον. Τι μπορεί να συμβολίζει αυτός ο γάιδαρος; Στη συνέχεια και προκειμένου να 
μπορέσουν να αποκρυπτογραφήσουν και τις αναφορές που μπορεί να κρύβονται πίσω 
από την αλεπού και τον λύκο, τους παραπέμπουμε σε αποσπάσματα από το τρίτο ε-
παιτητικό ποίημα του Πτωχοπρόδρομου που περιγράφει τη ζωή στο μοναστήρι και 
την υποκρισία και απατεωνιά του κλήρου. Ζητάμε να εντοπίσουν αναλογίες ανάμεσα 
στη συμπεριφορά των ηγουμένων στο ποίημα του Πτωχοπρόδρομου και στη συμπε-
ριφορά της αλεπούς και του λύκου στο Συναξάριον. Ζητάμε επίσης να φανταστούν 
ποιες άλλες ομάδες της κοινωνικοπολιτικής ζωής θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύο-
νται από τα συγκεκριμένα ζώα και να καταγγέλλονται για ανάλογες συμπεριφορές. 
Με άλλα λόγια προσπαθούμε να τους υποψιάσουμε προς την κατεύθυνση μιας ανά-
γνωσης του κειμένου ως σατιρικής κριτικής της καταπίεσης του απλού ανθρώπου από 
τους έχοντες τα αξιώματα και την εξουσία.  

Υπό το πρίσμα αυτής της οπτικής τους ζητάμε να εστιάσουν στο τέλος του κειμένου 
και να διατυπώσουν με συντομία το επιμύθιο, δηλαδή το ηθικό δίδαγμα που συνάγε-
ται από αυτή τη μυθολογική διήγηση: «Ο λύκος και η αλεπού, που αποτελουν́ αλλη-
γορίες του κλήρου και των φεουδαρχών, εχ́ουν βάλει στο μάτι τον καημεν́ο γάιδαρο, 
που συμβολίζει τον φτωχο ́λαο,́ ο οποίος ωστόσο με την πονηριά του και το χιούμορ 
του θα καταφέρει να τους ξεφύγει και να επιβιώσει.» (Μαρκομιχελάκη 2015: 18). Εί-
ναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιηθεί ο συχνά διδακτικός χαρακτήρας που παίρνει η 
σατιρική κριτική, αλλά και να διαπιστωθεί ακόμα μία φορά η έντονα ηθικολογική της 
διάσταση.  

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές γνωρίζουν την κοινωνικοπολιτική 
σάτιρα και τους πιθανούς της στόχους, την αλληγορία ως σατιρική τεχνική, τη ζωο-
λογική μυθολογική διήγηση ως μεσαιωνικό γραμματειακό είδος (Beck 2007). Υπεν-
θυμίζουμε ότι στο προσεχές διάστημα και μέχρι την τελική τους παρουσίαση οι ομά-
δες θα πρέπει να συλλέγουν παραδείγματα σάτιρας κοινωνικοπολιτικών θεσμών και 
καταστάσεων στην εποχή μας.  
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Επεξεργασία παρουσιάσεων (2 διδακτικές ώρες) 

Στις ομάδες δίνονται 2 διδακτικές ώρες, κατά προτίμηση συνεχόμενες, προκειμένου 
να επεξεργαστούν το υλικό από σύγχρονα παραδείγματα που συνέλεξαν σε όλο το 
προηγούμενο διάστημα και να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις τους. Μελετάν τα 
κείμενα, τα αποσπάσματα, τα τραγούδια, τα σκίτσα που έφερε κάθε μέλος και απο-
φασίζουν ποια από αυτά θα αξιοποιηθούν, με γνώμονα την κατάδειξη εμφανών ανα-
λογιών ή διαφοροποιήσεων της παλαιότερης σάτιρας από την σύγχρονη είτε στα α-
ντικείμενα της κριτικής της είτε στις τεχνικές και τα τεχνάσματά της. Ο τρόπος που 
κάθε ομάδα θα διαλέξει να παρουσιάσει το υλικό της είναι απόφαση των μελών της.  

Τέλος και προκειμένου να προβληματιστούν  οι μαθητές για τα όρια της σάτιρας, 
τους δίνουμε το ακόλουθο σενάριο: «Διαλέξτε ένα από τα κείμενα που έχουμε μελε-
τήσει μέχρι στιγμής ή αυτά που έχετε συγκεντρώσει εσείς. Ας υποθέσουμε ότι ένας 
πολίτης υπέβαλλε μήνυση στον συγγραφέα του κειμένου ή στον δημιουργό της εκπο-
μπής ή στον γελοιογράφο κ.λπ. θεωρώντας ότι η σάτιρά του ξεπερνάει τα όρια και 
θίγει είτε τον ίδιον προσωπικά είτε την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει. Εσείς 
καλείστε να αθωώσετε ή να καταδικάσετε τον δημιουργό.» Για την επόμενη φορά 
ζητείται να παραδώσουν ατομικά ο καθένας ένα κείμενο  στο οποίο θα παίρνουν θέση 
υπέρ ή κατά, αφού λάβουν υπόψη και σχετικά άρθρα του Συντάγματος (κυρίως τα 
άρθρα 14, 15 και 16 για την ελευθερία και προστασία της τέχνης και το άρθρο 5 για 
τον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων του κάθε πολίτη), στα οποία τους παραπέ-
μπουμε. 

Παρουσιάσεις (4 διδακτικές ώρες) 

Οι τελευταίες τρεις διδακτικές ώρες αφιερώνονται στις παρουσιάσεις των ομάδων και 
στη σχετική συζήτηση. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα παραδείγματά τους χωρισμένα 
στις 3 κατηγορίες που εξετάστηκαν στις αντίστοιχες υποενότητες. Εξυπακούεται πως 
η συζήτηση και τα σχετικά συμπεράσματα θα εξαρτηθούν από το υλικό που θα προ-
σκομίσουν οι μαθητές. Πάντως, οι βασικοί άξονες που καλό θα ήταν να κατευθύνουν 
την συζήτηση και γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν η προηγούμενη διδακτική 
πορεία είναι οι εξής: α) η διαχρονική παρουσία της σάτιρας και πολλών χαρακτηρι-
στικών και τεχνικών της, β) η ιστορικότητα της σάτιρας: το τι σατιρίζεται σε ένα κεί-
μενο είναι συνάρτηση των κοινωνικών συμφραζόμενων της εποχής του, γ) η επικαι-
ρικότητα της σάτιρας: η σάτιρα, καθώς είναι στενά συνδεδεμένη με τα συμφραζόμενα 
της εποχής της, είναι κατά κανόνα άκρως επικαιρική και γι’ αυτό συχνά δύσκολα επι-
κοινωνεί με μεταγενέστερους αναγνώστες,  δ) τα όρια της σάτιρας: συχνά ερχόμαστε 
αντιμέτωποι ως αναγνώστες-θεατές-ακροατές με εμπρηστικά σατιρικά «κείμενα» που 
βρίσκονται στο όριο θεμιτού-μη θεμιτού. Τέλος, αν υπάρχει χρόνος συζητάμε το εί-
δος των κειμένων που προσκομίστηκαν. Υποθέτουμε ότι θα αξιοποιηθούν πολύ λιγό-
τερα ή και καθόλου δείγματα σάτιρας από λογοτεχνικά κείμενα και πολύ περισσότε-
ρα τηλεοπτικά αποσπάσματα, γελοιογραφίες και τραγούδια. Συζητάμε με τους μαθη-
τές κατά πόσο αυτό έχει να κάνει με τις προσλαμβάνουσες των ίδιων ή με την εποχή 
μας. Με άλλα λόγια τίθεται το ερώτημα αν σήμερα έχει υποχωρήσει η σάτιρα με τη 
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μορφή της ποίησης που ήταν το κύριο όχημα της σάτιρας σε όλα τα παλαιότερα πα-
ραδείγματα που μελετήσαμε και αν τη θέση της έχει πάρει η τηλεοπτική σάτιρα και η 
γελοιογραφία. 
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Διδακτικό σενάριο εκμάθησης λεξιλογίου στα πλαίσια της επικοινωνιακής μεθό-
δου για την ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα   

Παγώνη Σοφία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 02, MA στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης 

γλώσσας  
sofiapagoni12@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της διδασκαλίας του λεξιλογίου στην ελ-
ληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα στα πλαίσια της επικοινωνιακής μεθόδου. Θα δη-
μιουργηθεί διδακτική ενότητα για τη διδασκαλία συγκεκριμένου λεξιλογίου, η οποία 
θα βασίζεται στον τρόπο κατάκτησης του λεξιλογίου στη Γ2, στον αποτελεσματικό-
τερο τρόπο λειτουργίας των μαθητών, καθώς και σε τρόπους με τους οποίους ο διδά-
σκων μπορεί να οδηγηθεί σε σταθερότερα μαθησιακά αποτελέσματα βασιζόμενος 
στην επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας. Το εν λόγω σενάριο διδασκαλίας θα πλαι-
σιωθεί θεωρητικά από την έρευνα για την κατάκτηση και τη διδασκαλία της ελληνι-
κής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί συγκεκριμένο 
γλωσσικό εισαγόμενο, θα δημιουργηθούν ασκήσεις και δραστηριότητες για μία συ-
γκεκριμένη ομάδα-στόχο και τέλος, θα εξαχθούν συμπεράσματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: διδασκαλία, επικοινωνιακή μέθοδος, κατάκτηση δεύτερης/ ξένης 
γλώσσας  

Εισαγωγή 

Η επικοινωνιακή μέθοδος συγκαταλέγεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
εκμάθησης μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Ένα θεμιτό επικοινωνιακά γλωσσικό μά-
θημα (good communicative language lesson) παρέχει γλωσσικό εισαγόμενο από αυ-
θεντικό γλωσσικό υλικό, εμπλέκει τους διδασκομένους σε αναζήτηση λύσης προβλή-
ματος (problem-solving activities) κατά τις οποίες καλούνται να διαπραγματευτούν 
σημασίες, ενσωματώνει δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τις επικοινωνιακές 
ανάγκες των διδασκομένων στην πραγματική ζωή και αφήνει τους διδασκομένους να 
επιλέξουν τι, πώς και πότε θα διδαχθούν κάτι. Επιπλέον, τους προετοιμάζει στην τάξη 
για δραστηριότητες στον πραγματικό κόσμο (real-world language tasks), προϋποθέτει 
διδάσκοντες και διδασκόμενοι να υιοθετούν ποικίλους ρόλους και να χρησιμοποιούν 
ανάλογα και κατάλληλα τη γλώσσα σύμφωνα με αυτούς μέσα και έξω από την τάξη, 
εκθέτοντας τους διδασκομένους στη γλώσσα ως σύστημα και δομή και ενθαρρύνο-
ντάς τους να αναπτύξουν δεξιότητες για το πώς να μαθαίνουν και τέλος εμπλέκει τους 
διδασκομένους στη δημιουργική χρήση της γλώσσας (Nunan, 1989), καθώς ίσως ο 
καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς μια γλώσσα είναι η χρήση της ίδιας της γλώσ-
σας που αποσκοπεί στην επίτευξη ορισμένου επικοινωνιακού αποτελέσματος (Μή-
τσης, 2007). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, θα δημιουργηθεί εν συνεχεία διδα-
κτικό σενάριο προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας (Γ) σύμφωνα με το Κοινό Ευ-
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ρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Η θεματική που επιλέχθηκε για το διδακτικό σενάριο 
είναι το ταξίδι.  

Θεωρητική πλαισίωση των επιλογών του διδακτικού σεναρίου 

1η άσκηση - αφόρμηση 

Ως αφορμή για την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, αλλά και του ενδιαφέ-
ροντος των διδασκομένων στο Γ’ επίπεδο γλωσσομάθειας επιλέγονται ρητά τα οποία 
σχετίζονται με τη θεματική των ταξιδιών. Από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
καλείται να αντιμετωπίσει ο κάθε διδάσκων σε μία τάξη είναι οι τρόποι με τους οποί-
ους μπορεί να κινήσει και να κρατήσει εν συνεχεία το ενδιαφέρον των διδασκομένων 
(de Sauzé, 1929). Ο Sauzé θεωρεί ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους παράγοντες που ενισχύουν τη γλωσσική εκμάθηση, παραθέτο-
ντας και τα λεγόμενα του Anatole France, ο οποίος αναφέρει σχετικά πως η τέχνη της 
διδασκαλίας δεν είναι κάτι άλλο, παρά απλά η τέχνη της πρόκλησης του ενδιαφέρο-
ντος και της αφύπνισης της περιέργειας. Και η περιέργεια είναι ενεργή μόνο σε χα-
ρούμενα μυαλά (de Sauzé, 1929). Αν και αρκετά χρόνια πριν, το ζήτημα της πρόκλη-
σης του ενδιαφέροντος και της περιέργειας των μαθητών αποτελεί καθοριστικό παρά-
γοντα της διδασκαλίας, καθώς την πυροδοτεί και την ενισχύει με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Στο εν λόγω διδακτικό σενάριο αυτό επιχειρείται να επιτευχθεί μέσω των 
ρητών. Οι μαθητές καλούνται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να διαλέξουν ποιο 
ρητό τους αρέσει περισσότερο και έπειτα να αιτιολογήσουν την επιλογή τους στην 
τάξη, διαδικασία η οποία βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, καθώς πέ-
ρα από την αρχική αναζήτηση μιας λέξης, η ομαδική εργασία μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά για την εκμάθηση και εξάσκηση του λεξιλογίου (Nation, 1977). Επί-
σης, η συνομιλιακή διεπίδραση μεταξύ των μαθητών κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι 
μαθητές καλούνται να γίνουν κατανοητοί τροποποιώντας το γλωσσικό τους εξαγόμε-
νο και  «διαπραγματεύοντας» τις σημασίες των λέξεων, ενισχύοντας με αυτόν τον 
τρόπο τη γλωσσική κατάκτηση (Long, 1985).   

2η άσκηση - σχηματισμός προτάσεων 

Εν συνεχεία, οι διδασκόμενοι επεξεργάζονται λεξιλογικά και νοηματικά το κείμενο 
του διδακτικού σεναρίου. Κάθε ομάδα θα γράψει σε δύο με τρεις προτάσεις το νόημα 
του κειμένου, αφού το διαβάσει. Αφού γραφθούν οι προτάσεις από τους μαθητές, θα 
διαβαστούν όλες στην τάξη. Με αυτήν την άσκηση οι μαθητές επικοινωνούν για να 
λύσουν ένα πρόβλημα, δηλαδή, για να γράψουν προτάσεις, οι οποίες πρέπει να αντι-
προσωπεύουν το κείμενο. Πρόκειται, δηλαδή, για μία μεταγλωσσική λειτουργία. Αυ-
τές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνομιλία μεταξύ των μα-
θητών και αυτή η συνομιλία μπορεί να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τη γλωσσική 
εκμάθηση (Swain & Lapkin, 1998). Συνεπώς, οι μαθητές συνεργάζονται λειτουργώ-
ντας μεταγλωσσικά για να παράγουν ένα γραπτό τμήμα λόγου (Simcock, 1993).  
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Επιπρόσθετα, η ευκαιριακή εκμάθηση του λεξιλογίου (incidental learning) μέσω του 
περικειμένου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους εκμάθησης του λεξι-
λογίου τόσο για τη Γ1, όσο για και για τη Γ2 (Nation, 2001), αν και αυτό δεν αναιρεί 
το ρόλο της εμπρόθετης εκμάθησης του λεξιλογίου (intentional learning), καθώς του-
λάχιστον το 95% των λέξεων σε ένα κείμενο πρέπει να είναι ήδη γνωστό, ώστε να 
μπορούν οι διδασκόμενοι να καταλάβουν από το περικείμενο το υπόλοιπο 5% των 
λέξεων (Liu & Nation, 1985). Εκτός αυτού, πολλοί ερευνητές δεν αντιμετωπίζουν 
καν την τυχαία και εμπρόθετη εκμάθηση ως δύο διαφορετικές διαδικασίες, αλλά ως 
πόλους ενός συνεχούς (Sok, 2014).  

3η άσκηση - συμπλήρωση λεξιλογικής λίστας, χρήση λεξικού 

Στην τρίτη άσκηση επιλέγονται και επεξεργάζονται συγκεκριμένα λεξιλογικά στοι-
χεία, με στόχο την καλλιέργεια της στρατηγικής αναζήτησης πηγών, από τις ίδιες τις 
λέξεις  (Γούτσος, Σηφιανού & Γεωργακοπούλου, 2006), καθώς οι μαθητές θα αναζη-
τήσουν τις σημασίες συγκεκριμένων λεξιλογικών στοιχείων και θα τις καταχωρήσουν 
σε ένα φυλλάδιο το οποίο θα περιλαμβάνει τις ζητούμενες λέξεις σε λίστα, η οποία θα 
συμπληρωθεί συνεργατικά από ομάδες. Αφού η κάθε ομάδα καταχωρήσει τις λέξεις 
της, θα διαβαστούν από τους μαθητές στη συνέχεια όλες οι σημασίες όλων των λέξε-
ων, ώστε να συμπληρωθεί η λίστα από όλους τους μαθητές συνεργατικά. Η χρήση 
λεξικού ενδείκνυται στη συγκεκριμένη άσκηση, καθώς οι μαθητές οι οποίοι βρίσκουν 
στο λεξικό τις άγνωστες λέξεις, όταν διαβάζουν ένα κείμενο, τις θυμούνται καλύτερα 
από τους μαθητές οι οποίοι διαβάζουν το κείμενο χωρίς να χρησιμοποιούν λεξικό 
(Luppescu & Day, 1993 και Knight, 1994).  

Επιπρόσθετα, η αναζήτηση καινούργιων λέξεων στο λεξικό κατά την ανάγνωση ενός 
κειμένου έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από το να παρατίθενται οι λέξεις και να 
υπάρχει το λεγόμενο glossing (Hulstijn, Hollander & Greidanus, 1996 και Laufer, 
2000). Σκόπιμα, επίσης, οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους στην αναζήτηση των 
λέξεων και δεν τις ψάχνουν μόνοι τους, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι όποτε οι μα-
θητές επικεντρώνονται σε άγνωστες λέξεις ρωτώντας για επεξηγήσεις και αλληλεπι-
δρώντας μεταξύ τους, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να τις συγκρατήσουν σε αντί-
θεση με το όταν δεν τις επεξεργάζονταν με αυτόν τον τρόπο (Ellis, Tanaka & Yama-
zaki, 1994, Ellis & He, 1999 και De la Fuente, 2002).  

Όπως αναφέρεται σχετικά, στην αντιληπτική γνώση μιας λέξης συμπεριλαμβάνεται 
το να μπορεί κανείς να την αναγνωρίσει όταν την ακούσει ή όταν τη βλέπει και πα-
ράλληλα να τη διαχωρίζει από λέξεις παρόμοιες (Nation I. S. P., 1987). Με αυτήν την 
άσκηση η κάθε ομάδα θα διαβάζει τις λέξεις που έχει βρει και οι υπόλοιπες θα συ-
μπληρώνουν τη λίστα. Και για τις γνωστές λέξεις, αλλά και για τις άγνωστες, τέτοιου 
είδους άσκηση ενισχύει τη γνώση των λέξεων των μαθητών, καθώς καλούνται να 
γράψουν τις δικές τους και στη συνέχεια να ακούσουν και να συμπληρώσουν τις υπό-
λοιπες.  
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Συνεπώς, η επεξεργασία των λέξεων θα είναι σε επίπεδο φωνολογικό, μορφολογικό, 
σημασιολογικό και εν συνεχεία και σε συντακτικό, αφού θα γράψουν και παραδείγ-
ματα. Αυτή η διαδικασία θα συμβάλλει στο να κατακτηθούν οι λέξεις ευκολότερα, 
καθώς ο βαθμός εμπλοκής με αυτήν τη δραστηριότητα είναι αρκετά υψηλός (Laufer, 
2012). Η συνειδητή εκμάθηση αποτελεί πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό τρόπο 
εκμάθησης καινούργιων λέξεων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (Schmitt, 
2008).  

Όσον αφορά τη λίστα των λέξεων, σκόπιμα θα δοθεί και θα συμπληρωθεί από τους 
μαθητές, καθώς θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης πολλών λέξεων 
σε μικρό χρονικό διάστημα (Nation, 1982). Παρά τα όποια αρνητικά τις χαρακτηρί-
ζουν, όπως το ότι μαθαίνονται εκτός περικειμένου ή το ότι μπορεί να μην αναγνωρί-
ζονται ως γνωστές εκτός της λίστας, όπως αναφέρεται σχετικά, οι λίστες λέξεων λει-
τουργούν ως εξαιρετικοί κατάλογοι αναφοράς που ορίζουν ποιες λέξεις οι μαθητές 
δεν ξέρουν ακόμα (Mondria, 2007). Προσέτι, πολλές λέξεις μπορούν να κατακτηθούν 
αποτελεσματικά χωρίς δεδομένο περικείμενο. Η εκμάθηση μίας λέξης σε ένα συγκε-
κριμένο περικείμενο μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή στο να αναγνωρίζει τη λέξη μό-
νο στο συγκεκριμένο περικείμενο ή ακόμα χειρότερα να μην αναγνωρίζει τη λέξη ε-
κτός του περικειμένου (Mondria, 2007). Γι’ αυτούς τους λόγους σκόπιμα οι μαθητές 
θα συμπληρώσουν τη λίστα με τις σημασίες των λέξεων συνεργατικά και θα παρά-
γουν και προτάσεις με αυτές, δηλαδή, θα δημιουργήσουν και νέο περικείμενο για τις 
εν λόγω λέξεις.  

4η άσκηση - παραγωγή προτάσεων  

Στην τέταρτη άσκηση οι μαθητές διαλέγουν δύο λέξεις από τη λίστα για να δημιουρ-
γήσουν δύο δικές τους προτάσεις. Σκόπιμα καλούνται να διαλέξουν ελεύθερα από τη 
λίστα, καθώς στόχος είναι να συνεργαστούν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν προ-
τάσεις και όχι να ασχοληθούν όλοι οι μαθητές με τα ίδια λεξιλογικά στοιχεία. Με αυ-
τόν τον τρόπο αυξάνεται ο βαθμός εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα με 
τη θεωρητική κατασκευή των Laufer & Hulstjin (2001) και τη σχετική task-induced 
involvement με τις κινητήριες και γνωστικές διαστάσεις της ανάγκης, της αναζήτησης 
και της αξιολόγησης (need-search-evaluation), καθώς οι μαθητές καλούνται να γρά-
ψουν προτάσεις με τις δοθείσες λέξεις. Όπως αναφέρεται σχετικά, νοητικές δραστη-
ριότητες που απαιτούν αναλυτική σκέψη και επεξεργασία για μία λέξη, βοηθούν στην 
εκμάθηση αυτής της λέξης (Schmitt & Schmitt, 1995). Η εμπρόθετη εκμάθηση του 
λεξιλογίου μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη γνώση που διατηρείται και ε-
φαρμόζεται από τους μαθητές (Nation, 2001). Συνεπώς, οι διδασκόμενοι δε δίνουν 
έμφαση μόνο στη σημασία και στη μορφή, αλλά ανακαλύπτουν πόσο καλά μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν μία λέξη στο γραπτό και προφορικό λόγο, κάτι που οφείλουν να 
επιδιώκουν οι διδάσκοντες κατά τη διδασκαλία τους (Zhong, 2012).  

5η άσκηση - δραστηριότητα ρόλων  
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Στην πέμπτη άσκηση οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η Α’ ομάδα αποτελείται 
από τρεις υποομάδες από ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ταξι-
διωτικές επιλογές σε ενδιαφερόμενους προσπαθώντας να τους πείσουν. Η Β’ ομάδα 
θα ακούσει τις επιλογές αυτές και θα αποφασίσει αν θα καταλήξει σε κάποια προ-
σφορά ή όχι (εκτιμώμενος χρόνος προετοιμασίας 20 λεπτά). Πρόκειται για δραστη-
ριότητα ρόλων που αφορά σημεία της διδασκαλίας, όπου διδάσκοντες και διδασκόμε-
νοι αναμένεται να υιοθετήσουν έναν ρόλο εκτελώντας δραστηριότητες μέσω των κοι-
νωνικών και διαπροσωπικών μεταξύ τους σχέσεων (Nunan, 1989). Κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντικό να εξασκούνται οι διδασκόμενοι, κυρίως στα προχωρημένα επίπεδα 
γλωσσομάθειας, στο να εκφράζουν σκέψεις, συλλογισμούς και επιχειρήματα στη 
γλώσσα - στόχο, καθώς ζωντανή γλώσσα μπορούμε να πούμε πως είναι αυτή στην 
οποία μπορούμε να σκεφτούμε (Conrad, 1978). Κάτι τέτοιο προϋποθέτει όχι μόνο τη 
γνώση γραμματικών κανόνων, αλλά και λεξιλόγιο και κυρίως την παραγωγική αξιο-
ποίησή του (Conrad, 1978). Επίσης, οι διδασκόμενοι μαθαίνουν με μεγαλύτερη επι-
τυχία, όταν τους δίνονται άφθονες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση σε συζητήσεις (Fill-
more, 1982).  

6η άσκηση - προφορική παραγωγή των μαθητών, συζήτηση με επιχειρήματα 

Στην τελευταία άσκηση παρουσιάζονται οι προφορικές παραγωγές των διδασκομέ-
νων. Όταν ο διδάσκων έχει τον ρόλο του παντογνώστη (knower) και οι διδασκόμενοι 
τον ρόλο του αποδέκτη πληροφοριών (information seeker), τότε καθίσταται αμφίβολο 
το αποτέλεσμα της συνομιλίας στην τάξη που προϋποθέτει ευκαιρίες για χρήση της 
γλώσσας. Αν ο διδάσκων δεν είναι παντογνώστης (knower), μπορεί να έχει είτε τον 
ρόλο του παρατηρητή (onlooker), είτε τον ρόλο του συνεργάτη (partner) (Ellis, 1988). 
Στην 5η άσκηση, κρίνεται σκόπιμο ο διδάσκων να έχει ρόλο συνεργάτη κατά τη διάρ-
κεια της προετοιμασίας των διδασκομένων, ώστε να επιλύει τυχόν απορίες, ενώ στην 
εν λόγω, κατά την παρουσίαση, δηλαδή, των παραγωγών τους, ρόλο παρατηρητή, 
ώστε να εκφραστούν οι διδασκόμενοι ελεύθερα στη γλώσσα - στόχο χωρίς διακοπές, 
καλλιεργώντας την ευχέρεια του λόγου τους.  

Παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου 

1. Διαβάστε τα ακόλουθα ρητά για τα ταξίδια. Διαλέξτε με τις ομάδες σας ένα και 
πείτε γιατί το διαλέξατε. Συμφωνείτε; Διαφωνείτε; Σας αρέσει ή όχι και γιατί;  
 
Α. Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα. 

     (Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.Χ., Κινέζος φιλόσοφος)  

Β. Κάθε τέλειος ταξιδευτής πάντα δημιουργεί τη χώρα στην οποία ταξιδεύει. 

      (Νίκος Καζαντζάκης) 

Γ. Κάποιος που ζει βλέπει πολλά, κάποιος που ταξιδεύει βλέπει περισσότερα. 

     (Αραβική παροιμία) 
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Δ. Ο καλός ταξιδευτής δεν έχει σταθερά σχέδια και δεν έχει καμιά πρόθεση να φτάσει 
κάπου. 

    (Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.Χ., Κινέζος φιλόσοφος) 

Ε. Μια φορά το χρόνο, πήγαινε κάπου που δεν έχεις ξαναπάει ποτέ σου.  

    (Dalai Lama) 

Στ. Το ταξίδι και η αλλαγή περιβάλλοντος προσδίδουν καινούριο σθένος στο μυαλό.    

   (Seneca 4 π.Χ.- 65 μ.Χ.) 

2. Διαβάστε το ακόλουθο κείμενο. Γράψτε σε δύο με τρεις προτάσεις τις βασικές του 
πληροφορίες και στη συνέχεια διαβάστε τες στους συμμαθητές σας. (σε ομάδες)  

Τι είναι αλήθεια ένα ταξίδι; 

Νομίζω πως δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένας ακόμα τρόπος για να εξερευνούμε και 
να διαπιστώνουμε τις δυνάμεις που κατέχει η ψυχή και ο νους μας στο να ανταπο-
κρίνεται συνθετικά στα φαινόμενα που αντικρίζει. Τα εξωτικά νησιά, τα μαγικά το-
πία είναι μονάχα μια πρόφαση για το ταξίδι. Μέσα μας είναι όλα αυτά τα θαύματα 
και παίρνουμε το καράβι για να πάμε να τ’ ανακαλύψουμε. Μία νέα αυλαία ανοίγε-
ται μπροστά στις διψασμένες μας αισθήσεις. Όμως μέσα μας είναι η σκηνή, μέσα μας 
είναι η μαγεία του νέου έργου. Μέσα μας ησυχάζει ένα όργανο πολύχρονο, ευαίσθη-
το, έτοιμο να ηχήσει αρμονικά, χαρούμενα ή λυπητερά με το πιο ανάλαφρο φύσημα 
της αύρας. Όμως ο τρόπος που θα τραγουδήσουμε το τραγούδι της ζωής, είναι από 
πριν αυστηρά καθορισμένος. Μέσα μας είναι όλα τα ταξίδια που δεν κάναμε. Μέσα 
μας είναι όλα τα δράματα που δεν είδαμε, τα τραγούδια που δεν τραγουδήσαμε. Μέ-
σα μας τα χρώματα και οι ήχοι, τα τοπία, οι χαρές και οι λύπες, που ακόμα δεν αντι-
κρίσαμε. Μόνο που περιμένουν τον αντίστοιχον ερεθισμό που θα τα ξυπνήσει και θα 
τα κάνει να μιλήσουν, να τραγουδήσουν, να γελάσουν ή να μορφάσουν από οδύνη. 

Θέλω να πω με όλ’ αυτά πως οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις, όσες φορές είναι ειλικρι-
νείς, δεν περιγράφουν αντικειμενικά τα πράγματα που είδαμε. Περιγράφουν μονάχα 
τον εαυτό μας, και τη στάση του αντίκρυ στα πράγματα που είδαμε.  

Οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις ενός συγγραφέα δε γίνεται να ‘ναι μια σειρά φωτογραφί-
ες. Δεν είναι τίποτ’ άλλο, παρά «ο συγγραφέας μέσα στο ταξίδι του».  

ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ (Ταξίδι) 

3. Να εντοπίσετε με τις ομάδες σας τις λέξεις με έντονη γραφή του κειμένου και αφού 
τις βρείτε στο λεξικό, να δώσετε τη σημασία τους στα Ελληνικά (με φράση, δίνοντας 
τα συνθετικά τους στοιχεία, με μία συνώνυμη ή αντώνυμη ή με ένα σύντομο παρά-
δειγμα). Στη συνέχεια, να συμπληρώσετε τη λίστα των λέξεων.   
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Ομάδες – Λέξεις      
                                 

Σημασία, συνώνυμα, αντώνυμα, συνθε-
τικά μέρη, παραδείγματα 

Α’ ομάδα: 
1. εξερευνούμε 

 

2. διαπιστώνουμε  
3. κατέχει  
Β’ ομάδα 
4. ανταποκρίνεται 

 

5. αντικρίζει  
6. πρόφαση  
Γ’ ομάδα 
7. ανακαλύψουμε 

 

8. αυλαία  
9. πολύχρονο  
Δ’ ομάδα 
10. ανάλαφρο 

 

11. αύρα  
12. καθορισμένος  
13. αντίστοιχον  
Ε’ ομάδα 
14. μορφάσουν 

 

15. εντυπώσεις  
16. αντικειμενικά  
17. στάση  
 

4. Να γράψετε με τις ομάδες σας δύο προτάσεις από τη λίστα των λέξεων. 

5. Ταξίδι με γκρουπ: Ταξιδιωτικοί πράκτορες-Τουρίστες  

6. Παρουσιάσεις μαθητών  

Συμπεράσματα 

«Σήμερα, η διδασκαλία της γλώσσας δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως τέχνη, 
ούτε να πραγματοποιείται πλέον με εμπειρικό τρόπο, αλλά είναι ανάγκη να αποκτήσει 
επιστημονικό χαρακτήρα, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
το μέγιστο αποτέλεσμα» (Μήτσης, 2004, 248-249). Η μεγαλύτερη δυσκολία τεχνικής 
φύσης στην έρευνα της γλωσσικής διδασκαλίας είναι το ότι έχει να διαχειριστεί πολ-
λές μεταβλητές και παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία εκμάθησης, όπως είναι 
για παράδειγμα η έφεση, η στάση και τα κίνητρα, η ηλικία του διδασκομένου, το μέ-
γεθος της τάξης, η προϋπάρχουσα γνώση άλλων ξένων γλωσσών και άλλοι (Conrad, 
1978). Η αποτελεσματικότητα της εκμάθησης μιας Γ2 εξαρτάται από τους ανωτέρω 
παράγοντες, οι οποίοι ευνόητα δεν γίνεται να εξαρτώνται από τον διδάσκοντα. Εξαρ-
τάται, όμως, το πώς διαμορφώνει τη διδασκαλία του ανάλογα με το εκάστοτε μαθητι-
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κό κοινό στο οποίο απευθύνεται, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξή του, η 
οποία αρχίζει, όπως έχει αναφερθεί σχετικά, με την εκπαίδευσή του (Cozonac, 2004).  

Γενικότερα, στόχος της ανωτέρω διδακτικής ενότητας ήταν να συνδυαστεί ένα σημα-
ντικό επικοινωνιακά γλωσσικό εισαγόμενο (meaning-focused input), ένα σημαντικό 
επικοινωνιακά εξαγόμενο (meaning-focused output), εστίαση σε ορισμένα χαρακτη-
ριστικά της γλώσσας-στόχου (language-focused learning) και η ανάπτυξη της γλωσ-
σικής ευχέρειας (fluency development). Όπως αναφέρεται σχετικά, αυτά μπορούν να 
συσχετιστούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους (Nation, 2007). «Η πρόοδος της 
διδακτικής θεωρίας φαίνεται να χαρακτηρίζεται από τάσεις συμφιλίωσης πολλαπλών 
απόψεων σχετικά με το πώς κατακτώνται οι δεύτερες γλώσσες και από ανοιχτούς ορί-
ζοντες όσον αφορά το φάσμα διδακτικών τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν» (Μπέλλα, 2011, 228). Αυτός είναι και ο στόχος που επιχειρήθηκε να επιτευχθεί 
στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα με ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία λεξιλογι-
κών στοιχείων με επικοινωνιακό τρόπο, καθώς χωρίς γραμματική πολύ λίγα μπορούν 
να γίνουν. Χωρίς λεξιλόγιο, όμως, τίποτα (Wilkins, 1974).  

«Η γλωσσική διδασκαλία δεν είναι μια τυπική, γραφειοκρατική και ομοιόμορφα επα-
ναλαμβανόμενη διαδικασία, αλλά μια ανθρώπινη επαφή και σχέση που ξεφεύγει με-
ρικές φορές από τον σχεδιασμό ή τις προβλέψεις μας» (Μήτσης, 2004, 214). Πρό-
κληση για κάθε δάσκαλο αποτελεί να κάνει μάθημα ξεπερνώντας το δόγμα «η γλώσ-
σα για τη γλώσσα» και επιχειρώντας να διδάξει «τη γλώσσα για τη ζωή», καθώς «η 
γλώσσα δεν “μαθαίνεται” αλλά κατακτάται με την άμεση και ενεργό συμμετοχή σε 
γλωσσική δραστηριότητα» (Μήτσης, 2004, 160). 
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Διδακτικό σενάριο: «Θανατική ποινή» 
 

Θεώνη Μπούρα 
Μ.Sc. 
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Περίληψη 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αφορά μαθητές Λυκείου. Απαιτεί μηχάνημα 
προβολής, υπολογιστή και ηχεία. Αξιοποιεί συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές, όπως 
τη μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων και τον αγώνα επιχειρηματολογίας (debate). 
Το σενάριο ξεκινά με προβολή σε βίντεο μίας πραγματικής περίπτωσης θανατοποινί-
τη. Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν σε ομάδες την περίπτωση και να συμπλη-
ρώσουν ένα φύλλο εργασίας καταγράφοντας τις αιτίες και τις συνέπειες της επιβολής 
της θανατικής ποινής. Στη συνέχεια κάθε ομάδα μαθητών παίρνει ένα ρόλο, για πα-
ράδειγμα το ρόλο των συγγενών του θανατοποινίτη ή των εκτελεστών της ποινής και 
μέσα από το ρόλο αυτό αποτυπώνει πώς νιώθει με την επιβολή της θανατικής ποινής 
και πώς τη σχολιάζει. Κάθε ομάδα-ρόλος παρουσιάζει την οπτική της κι έτσι φωτίζε-
ται πολύπλευρα το θέμα. Έπειτα οι μαθητές σε διαφορετικές πλέον ομάδες συγκε-
ντρώνουν επιχειρήματα «υπέρ» και «κατά» της θανατικής ποινής και τα παρουσιά-
ζουν σε ένα πολύ ζωηρό αγώνα επιχειρηματολογίας που διεξάγουν.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, debate, θανατική ποινή 

Εισαγωγή 

Το Διδακτικό σενάριο «Θανατική ποινή» σχετίζεται με την ανάγκη της κοινωνίας να 
προστατευθεί από εγκληματικές πράξεις αλλά και να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Οι μα-
θητές ηλικίας 16 ως 18 ετών προβληματίζονται έντονα για ζητήματα κοινωνικά και 
είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητοι στο θέμα της δικαιοσύνης. Το Διδακτικό σενάριο που 
προτείνεται εμπλέκει τους μαθητές στα ζητήματα αυτά με τρόπο αρκετά βιωματικό 
και έντονα συμμετοχικό. Αποτελεί ανασκευή του σεναρίου που προτείνω στο βιβλίο 
μου «Σενάρια Δράσης σε Μαθήματα Ζωής-Διδακτικές προτάσεις για τα Θρησκευτικά 
Γ Λυκείου». (Μπούρα, 2016, 60-66). Το σενάριο δίνει τη δυνατότητα να φωτισθούν 
τα ζητήματα από πολλές οπτικές υπολογίζοντας τις συνέπειες της κάθε επιλογής. Οι 
συνέπειες δεν αφορούν μόνο το θύμα και το θύτη αλλά πλήθος σχετιζόμενα πρόσω-
πα, όπως είναι οι συγγενείς θύτη και θύματος, οι δικαστές και η ευθύνη των αποφά-
σεών τους, οι εκτελεστές της ποινής, το κοινωνικό σύνολο. Οι δραστηριότητες είναι 
συμμετοχικές και γίνονται μέσα σε ομάδες (Ματσαγγούρας, 2011). Οι ομάδες άλλοτε 
συζητούν κι αποφασίζουν ως συγκεκριμένα πρόσωπα κι άλλοτε μέσα από συγκεκρι-
μένο ρόλο, οπότε βγαίνουν για λίγο από το δικό τους τρόπο σκέψης και τη δική τους 
θέση κι οπτική και προσπαθούν να δουν μία άλλη οπτική. Έτσι διασφαλίζεται η δη-
μοκρατικότητα και η ισοτιμία στην εκπροσώπηση όλων των απόψεων. Το βίντεο που 
προτείνεται για χρήση στο σενάριο αποτελεί συνέντευξη δημοσιογράφου σε έναν Έλ-
ληνα θανατοποινίτη στην Αμερική. Επίσης προβάλλεται η άποψη του θύματος που 
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τελικά επιβίωσε, των συγγενών και των δύο πλευρών καθώς και οι απόψεις των δικη-
γόρων εκατέρωθεν. Το σενάριο διασφαλίζει και καλλιεργεί τη δημοκρατία και την 
ισότητα, καθώς σε όλες του τις φάσεις εξετάζονται και προβάλλονται όλες οι απόψεις 
και οπτικές κι επίσης διεξάγονται δύο ψηφοφορίες (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2011, 
131). Έτσι οι μαθητές εκπαιδεύονται στη λήψη αποφάσεων με δημοκρατικό τρόπο κι 
αφού έχει προηγηθεί εκπροσώπηση όλων των απόψεων.  

 Διδακτικοί στόχοι 

1. Να διερευνήσουν οι μαθητές τις αιτίες και τις συνέπειες της εφαρμογής της θανα-
τικής ποινής σε όλους τους εμπλεκόμενους (κοινωνία, δικαστές, εκτελεστές ποινής, 
θανατοποινίτης, συγγενείς θανατοποινίτη, συγγενείς θυμάτων).  
2. Να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής της θανα-
τικής ποινής.  
3. Να προσδιορίσουν τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης της θανατικής ποινής για εξό-
ντωση αντιπάλων.  
4. Να αντιληφθούν τη δυσκολία προσδιορισμού των εγκλημάτων που θα δικάζονται 
με τη θανατική ποινή.  
5. Να συνυπολογίσουν την περίπτωση δικαστικής πλάνης. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

1. Να προβληματιστούν κι εκφραστούν οι μαθητές για την απονομή δικαιοσύνης, την 
προστασία της κοινωνίας αλλά και του κάθε μέλους της από αυθαιρεσίες ή λάθη που 
δεν διορθώνονται.  
2. Να προβληματιστούν για τα κίνητρα που οδηγούν κάθε άνθρωπο σε συγκεκριμένες 
πράξεις 
3. Να συσχετίσουν τη θανατική ποινή και τη χρήση της με τη θανατική καταδίκη του 
Ιησού Χριστού και του Σωκράτη.  

Γνωστικό αντικείμενο 

Το Διδακτικό σενάριο της θανατικής ποινής εφαρμόζεται στο γνωστικό αντικείμενο 
των Θρησκευτικών στο Λύκειο καθώς και της Νεοελληνικής γλώσσας, καθώς υπάρ-
χει ως θέμα στην Έκθεση. Ως προς την ύλη των Θρησκευτικών ενδείκνυται για τις 
Θεματικές ενότητες 4.3 της Α Λυκείου που αναφέρεται στα Δικαιώματα, 5.1, 5.2 και 
5.3 που αναφέρονται στην Αμαρτία, το Θάνατο και την Αδικία και στη Θεματική ε-
νότητα 3.2 της Γ Λυκείου, που αναφέρεται στη Δικαιοσύνη (Πρόγραμμα σπουδών 
στα Θρησκευτικά Λυκείου, 2016, 40). 

Χρονική διάρκεια 

Η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της διεξαγωγής του σεναρίου είναι τρεις διδακτι-
κές ώρες, 135 λεπτά. 
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Μέθοδος διδασκαλίας 

Προτείνεται η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας, διότι η χρήση βιωματικών δραστη-
ριοτήτων αναπτύσσει δεξιότητες και στάσεις στους μαθητές που θα ήταν πολύ δύ-
σκολα να έρθουν στην επιφάνεια με την κλασική διδασκαλία (Αλμπανάκη, 2013, 
245). Άλλωστε για να είναι η διδασκαλία σύγχρονη και αποδοτική είναι σημαντικό να 
εκφράζει την πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2011, 
54). Η βιωματική μέθοδος περιλαμβάνει τέσσερα μέρη για τη διεξαγωγή της. Στο 
πρώτο μέρος «βιώνοντας» οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μία αληθινή και πολύ 
πρόσφατη ιστορία, η οποία προβάλλεται σε βίντεο. Στο δεύτερο μέρος «νοηματοδο-
τώντας» οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν την περίπτωση της επιβολής θανατικής 
ποινής και να συμπληρώσουν ένα έντυπο μελέτης περίπτωσης (Μπούρα, 2016, 63-
64). Στη συνέχεια οι μαθητές «αναλύοντας» περισσότερο το θέμα, οργανώνονται σε 
ομάδες ρόλους και μέσα από το ρόλο τους συναισθάνονται, σκέπτονται κι αναλύουν 
τις ποικίλες πτυχές του θέματος. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος το καλούμενο «ε-
φαρμόζοντας», οι μαθητές συμμετέχουν σε αγώνα επιχειρηματολογίας «υπέρ» και 
«κατά» της θανατικής ποινής, οπότε αξιολογούνται και αποτυπώνεται η επίτευξη των 
στόχων.   

Τεχνικές διδασκαλίας 

Προτιμάμε τις συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές, οπότε επιλέγουμε πέρα από την επί-
δειξη βίντεο, τη μελέτη περίπτωσης (Μπούρα, 2016, 35), το παιχνίδι ρόλων και τον 
αγώνα επιχειρηματολογίας (debate) (Μπούρα, 2016, 31). Οι συνεργατικές-
συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας ενδείκνυνται διότι εμπλέκουν όλους τους μαθητές 
μέσα σε ομάδες (Βασάλα, 2013), οπότε ενισχύεται το συνεργατικό πνεύμα μέσα στη 
μαθητική κοινότητα. 

Υλικά που απαιτούνται 

Απαιτούνται χαρτιά, μολύβια, πίνακας, κιμωλίες, μηχάνημα προβολής, ηχεία και 
laptop για την υλοποίηση του σεναρίου.  

Φάση πρώτη («Βιώνοντας» και «Νοηματοδοτώντας») 

Στην πρώτη φάση του σεναρίου αφιερώνουμε 45 λεπτά, δηλαδή μία διδακτική ώρα. 
Σε αυτή τη φάση επιδιώκουμε οι μαθητές, μελετώντας την περίπτωση του θανατοποι-
νίτη, να διερευνήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες της εφαρμογής της θανατικής ποι-
νής σε όλους τους εμπλεκόμενους (κοινωνία, δικαστές, εκτελεστές ποινής, θανατο-
ποινίτης, συγγενείς θανατοποινίτη, συγγενείς θυμάτων), να εντοπίσουν τα πλεονε-
κτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής της θανατικής ποινής και να συνυπο-
λογίσουν την περίπτωση δικαστικής πλάνης. 
Αρχικά αναγράφει ο διδάσκων στον πίνακα το θέμα «Θανατική ποινή» και στη συνέ-
χεια εξηγεί στους μαθητές ότι θα δουν σε βίντεο την αληθινή περίπτωση Έλληνα θα-
νατοποινίτη στην Αμερική. Βλέποντας το βίντεο θα κρατούν σημειώσεις συμπληρώ-
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νοντας ο καθένας το έντυπο για τη μελέτη περίπτωσης. Το έντυπο είναι χρήσιμο για 
την ουσιαστική μελέτη κι όχι απλώς προβολή της περίπτωσης. Η δομή του διευκολύ-
νει στην αποτύπωση των σημαντικών διαπιστώσεων για το θέμα. Επίσης εξοικειώνει 
τους μαθητές σε μεθοδική ανάλυση των δεδομένων. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει τα έ-
ντυπα και προχωρά στην προβολή του βίντεο. https://www.youtube.com/watch?v=n-
JfOLLKfS8  (ανακτήθηκε στις 25/9/2016). Διευκρινίζει στους μαθητές ότι το βίντεο 
είναι ενδεικτικό της δυσκολίας λήψης μίας απόφασης και φωτίζει την πολυπλοκότητα 
της απόφασης και την οπτική των πολλών εμπλεκομένων προσώπων. Θα πρέπει να το 
δουν κριτικά κι όχι συναισθηματικά.  
Στο τέλος της διδακτικής ώρας ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα συμπληρωμένα έ-
ντυπα μελέτης περίπτωσης, τα οποία αποτελούν και μέτρο αξιολόγησης της προσοχής 
των μαθητών και της ικανότητάς τους να αποκωδικοποιήσουν τα σημαντικά και να τα 
καταγράψουν.   
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 Έντυπο Μελέτης Περίπτωσης «Θανατική ποινή» 
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Φάση δεύτερη («Αναλύοντας») 

Στη φάση αυτή θα επιδιώξουμε μέσα από το παιχνίδι ρόλων να προβληματιστούν κι 
εκφραστούν οι μαθητές για την απονομή δικαιοσύνης, την προστασία της κοινωνίας 
αλλά και του κάθε μέλους της από αυθαιρεσίες ή λάθη που δεν διορθώνονται και να 
βοηθηθούν στη διαμόρφωση στάσης έναντι της εφαρμογής θανατικής ποινής. 
Ο εκπαιδευτικός οργανώνει την τάξη σε 6 ομάδες των 4-5 προσώπων, μία για κάθε 
κοινωνική ομάδα-ρόλο: 1κοινωνία, 2δικαστές, 3εκτελεστές ποινής, 4θανατοποινίτης, 
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5συγγενείς θανατοποινίτη, 6συγγενείς θυμάτων. Η επιλογή ρόλου γίνεται είτε από 
τους μαθητές, ή με κλήρωση, αν δεν προκύψει ισορροπία. (χρόνος 7 λεπτά) 
Η κάθε ομάδα πλέον παίρνει το συγκεκριμένο ρόλο π.χ. θανατοποινίτης και χειρίζεται 
το θέμα από την πλευρά του θανατοποινίτη. Κάθε ομάδα καλείται να απαντήσει στα 
ίδια ερωτήματα από το δικό της ρόλο. Τα ερωτήματα δίνονται σε κάρτες και είναι: 
 

1. Πώς σχολιάζετε από τη δική σας οπτική την εφαρμογή θανατικής ποινής; 
2. Πώς νιώθετε σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής;  

Να συζητήσετε τα παραπάνω ερωτήματα στην ομάδα-ρόλο σας και να κατα-
γράψετε τις απαντήσεις σας.   (χρόνος 13 λεπτά) 
 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της ανακριτικής καρέκλας, 
οπότε ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας κάθεται στην καρέκλα και οι άλλες ο-
μάδες του διατυπώνουν ερωτήσεις παρόμοιες με τις παραπάνω, «ανακρίνο-
ντάς τον», στον παραπάνω χρόνο.  
 

Ακολουθεί η παρουσίαση των απόψεων του κάθε εμπλεκόμενου ρόλου. Ο εκπαιδευ-
τικός φροντίζει να μην υπάρξει αντιπαράθεση των εμπλεκόμενων ρόλων αλλά η πα-
ρουσίαση της κάθε οπτικής να γίνει ανεμπόδιστα. (χρόνος παρουσίασης 25 λεπτά)  
Η παρουσίαση μέσα από τους ρόλους ουσιαστικά φωτίζει τις ποικίλες οπτικές του 
θέματος, αναδεικνύει τα συναισθήματα και τις σκέψεις-ενδοιασμούς-ανάγκες των  
εμπλεκομένων κοινωνικών ομάδων. Έτσι οι μαθητές μπορούν να διαμορφώσουν ά-
ποψη για την εφαρμογή ή όχι της θανατικής ποινής.  

Φάση τρίτη «Εφαρμόζοντας» 

Σε αυτή τη φάση που είναι η τρίτη και τελευταία διδακτική ώρα γίνεται η αξιολόγηση 
του μαθήματος σε στυλ debate. Δημιουργούνται έξι νέες ομάδες τυχαία και συγκε-
ντρώνουν επιχειρήματα «υπέρ» και «κατά» της θανατικής ποινής, τα οποία καταγρά-
φουν συνοπτικά. Κάθε ομάδα επιλέγει αν θα είναι «υπέρ» ή «κατά» της θανατικής 
ποινής. Ο εκπαιδευτικός τονίζει ότι ο στόχος είναι η συγκέντρωση ικανών επιχειρη-
μάτων κι όχι η επιλογή στάσης των μαθητών. Αν δεν διασφαλιστεί η ισόρροπη εκ-
προσώπηση των δύο απόψεων, τότε ζητούμε από κάποια ομάδα αν θέλει να αλλάξει 
θέση, οπότε προχωρούν οι ομάδες στη συγκέντρωση ανάλογων επιχειρημάτων. Ο δι-
δάσκων κυκλοφορεί ανάμεσα στις ομάδες και μπορεί να θυμίσει στους μαθητές την 
περίπτωση της θανατικής καταδίκης του Χριστού ή και άλλων που εξοντώθηκαν με 
τη θανατική ποινή, όπως ο Σωκράτης, ώστε να προβληματιστούν για τον τρόπο χρή-
σης της θανατικής ποινής. (χρόνος 10 λεπτά)  
Κάθε ομάδα προτείνει έναν εκπρόσωπο που θα την εκπροσωπήσει στον αγώνα επι-
χειρηματολογίας και δημιουργούνται τρία ζευγάρια υπέρ-κατά. Ορίζεται ένας δημο-
σιογράφος-παρουσιαστής και καλείται κάθε ζευγάρι να αναπτύξει τα επιχειρήματά 
του εναλλάξ σε έξι λεπτά, από ένα λεπτό εναλλάξ ο καθένας δηλαδή συνολικά 3 λε-
πτά υπέρ, 3 λεπτά κατά. Οι συναγωνιζόμενοι έχουν μαζί τους τα φύλλα εργασίας με 
τα επιχειρήματα της ομάδας τους και τα συμβουλεύονται. Ο δημοσιογράφος-

2454

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



παρουσιαστής παρουσιάζει το θέμα και συντονίζει τη διαδικασία τηρώντας τους χρό-
νους. (χρόνος 18 λεπτά για την επιχειρηματολογία και 2 λεπτά για τις αλλαγές και την 
εισαγωγική παρουσίαση, δηλαδή συνολικός χρόνος 20 λεπτά). 
Έχουν διερευνηθεί και παρουσιαστεί όλα τα «υπέρ» και «κατά» της θανατικής ποινής 
επιχειρήματα, οπότε ακολουθούν δύο ψηφοφορίες. Πρώτα οι μαθητές ψηφίζουν με 
ανάρτηση χεριών και καταμέτρηση ποιο ζευγάρι ήταν καλύτερο στην επιχειρηματο-
λογία αποτιμώντας την ευστοχία και τον πλούτο των επιχειρημάτων. Μετά ψηφίζουν 
με ανάρτηση των χεριών και καταμέτρηση «υπέρ» ή «κατά» της θανατικής ποινής. 
Επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να είναι αρκετά περισσότερα τα «κατά». Ο διδάσκων 
κλείνει το μάθημα τονίζοντας τις δυσκολίες απονομής δικαιοσύνης εξ αντικειμένου, 
όπως άλλωστε διαπίστωσαν οι μαθητές, τους κινδύνους χρήσης της θανατικής ποινής 
για ίδια οφέλη, την πιθανότητα δικαστικής πλάνης και τη στέρηση μετάνοιας και βελ-
τίωσης στο θανατοποινίτη. (χρόνος 15 λεπτά)  

Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται σε κάθε φάση του σεναρίου. Στην πρώτη φάση η 
αξιολόγηση γίνεται γραπτώς με το προσωπικό έντυπο της μελέτης περίπτωσης, το 
οποίο παραδίνουν οι μαθητές στον εκπαιδευτικό. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές αξιο-
λογούνται προφορικά καθώς παρουσιάζουν τα πορίσματα-απαντήσεις μέσα από το 
παιχνίδι ρόλων και γραπτά καθώς παραδίνουν τα γραπτά κείμενα απαντήσεων. Στην 
τρίτη φάση οι μαθητές αξιολογούνται στη διάρκεια της συλλογής επιχειρημάτων και 
βεβαίως στη διεξαγωγή του αγώνα επιχειρηματολογίας. Η τελική ψηφοφορία επίσης 
αποτυπώνει την επίδραση που είχε στους μαθητές η όλη εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Διδάσκοντας ελκυστικά τον αρχαιοελληνικό λόγο. Σενάριο διδασκαλίας 
για τη Β' Γυμνασίου 

Τσίγκα Δήμητρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Δίπλωμα D.E.A., Παρίσι (Παν/μιο Sorbonne IV, 1985) 

ts.dimado@yahoo.com 
 

Φερεντίνου Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
renafere@yahoo.gr 

Περίληψη 

Με στόχο να κάνουμε το μάθημα της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας ελκυστικό και 
προσιτό στην ηλικία, την ωριμότητα και τα ενδιαφέροντα των σύγχρονων μαθητών 
του Γυμνασίου, ώστε αυτοί σταδιακά να οδηγηθούν στην κατανόηση του 
αρχαιοελληνικού λόγου αλλά και στην κατανόηση της μορφής και της λειτουργίας 
των δομικών του στοιχείων, παράλληλα προς τα διδακτικά εγχειρίδια κάθε τάξης, 
σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, που από το σχολικό έτος 2015-16 
υλοποιούμε στην Α' τάξη και συνεχίζουμε στο τρέχον σχολικό έτος (2016-17) και στη 
Β΄ Γυμνασίου ως εξής: Δίνεται ανθολόγιο που, εκκινώντας από κείμενα μικρότερης 
γλωσσικής απόστασης από την ομιλούμενη νεοελληνική (π.χ. του Παπαδιαμάντη, του 
Ροΐδη, Μουτζάν- Μαρτινέγκου κ.ά.), καταλήγει σε κείμενα της αρχαίας αττικής 
διαλέκτου και περιλαμβάνει τις ενότητες:  Για την Α΄ Γυμνασίου: Μύθοι για ζώα και 
φυτά, Μυθικοί ήρωες και τέρατα.  Για τη Β΄ Γυμνασίου: Εκπαίδευση, Η παιδεία ως 
αρετή, Η τύχη της Κόρης (στην εκπαίδευση). 

Λέξεις-Κλειδιά: Αρχαιοελληνική Γλώσσα, διδακτικά εγχειρίδια, ανθολόγιο, 
Γυμνάσιο 

Εισαγωγή 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Το προτεινόμενο σενάριο κινείται στους άξονες του ρόμβου της γλωσσικής 
εκπαίδευσης (Κουτσογιάννης, 2012), στοχεύοντας να καλλιεργήσει στους μαθητές 
ταυτότητα κριτικής σκέψης ώστε να καταστούν πεπαιδευμένοι πολίτες. Μέσω των 
διαχρονικών μηνυμάτων και των διασυνδέσεων με την τέχνη και την πληροφορική, 
επιδιώκεται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ελεύθερης και υπεύθυνης 
προσωπικότητας. Εφαρμόζονται οι παιδαγωγικές αρχές της βιωματικότητας και της 
αυτενέργειας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου οι μαθητές «επιλύουν» ένα 
πρόβλημα, που έχει τεθεί με τη μορφή (διλημματικού) ερωτήματος. Επιδιώκεται, 
επίσης, η ανακαλυπτική μάθηση και η δημιουργία και ανάγνωση πολλαπλών κειμένων 
(Cope & Kalantzis, 2000 / Kress & van Leeuwen, 2001). Ο δάσκαλος παραμένει 
καθοδηγητής και διαμεσολαβητής της γνώσης. (Vygotsky, L. S. 1978). 
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Στο πλαίσιο της διερεύνησης της εκπαιδευτικής καινοτομίας, ήδη το σχολικό έτος 
2015-16, αλλά και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-17, προσεγγίζουμε την 
αρχαία αττική διάλεκτο με την προσδοκία να οδηγηθούν οι μαθητές:  
• στην απαλλαγή από τα συναισθήματα της αμηχανίας, του φόβου ακόμη και της 

συμπλεγματικότητας έναντι της δυσκολίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και 
του πολιτισμού. 

• στην παιγνιώδη αντίληψη και απόλαυση των κειμένων. 
• στην πρόσληψη της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας. 
• στην ομαλή και σταδιακή τους γνωριμία με τον αρχαίο ελληνικό λόγο. 
• στη βιωματική προσέγγιση του παρελθόντος όπως αυτό αποτυπώνεται μέσα από 

την προσωπική ματιά κάθε συγγραφέα.      
• στην αισθητική  ανταπόκριση και καλλιέργεια.  

Μέθοδος διδασκαλίας: κειμενοκεντρική και ομαδοσυνεργατική 

Τα παιδιά ασκούνται κατ’ αρχάς στην επαρκή ανάγνωση. Στη συνέχεια με βιωματικές 
μεθόδους προσεγγίζουν το κείμενο: από στήθους απαγγελία, δραματοποίηση, χρήση 
«διερμηνέων», εργαστήρια μετάφρασης από και προς τα αρχαία ελληνικά, 
εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Τέλος, διερευνάται το κείμενο ως ιστορική, 
κοινωνική και πνευματική μαρτυρία και διεξάγεται συζήτηση, πάντα σε σχέση με 
τους σύγχρονους προβληματισμούς των μαθητών.  

Όσον αφορά στα λεξιλογικά- ετυμολογικά σχόλια, επιλέγονται λέξεις από τα κείμενα 
σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τη ζωή των εφήβων και δημιουργούνται οι 
«οικογένειες λέξεων» αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη γλωσσική αλλαγή ως 
εγγενές στοιχείο της γλωσσικής επικοινωνίας .    

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους γενικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος 
(http://ebooks.edu.gr/info/cps/5deppsaps_ArxaionEllinikon.pdf) όπως επίσης και τους 
«στόχους της αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης» (13-9-2016): 

1. Για την Α'  τάξη η ενασχόληση με την γραμματική συνίσταται στην αναγνώριση: 
α) κλιτών και άκλιτων τύπων, β) ονοματικών και ρηματικών τύπων και γ) των 
χρονικών βαθμίδων του ρήματος (σε αντιστοιχία με αυτές της νεοελληνικής), καθώς 
και στην άριστη γνώση της α' και της β' κλίσης, των προσωπικών αντωνυμιών, του 
ρήματος ειμί και της οριστικής ενεργητικής φωνής των φωνηεντόληκτων βαρύτονων 
ρημάτων. Στη Β΄ τάξη προβλέπεται η διδασκαλία με σκοπό την αναγνώριση: α) της 
οριστικής της μέσης φωνής των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων βαρύτονων 
ρημάτων, β) του απαρεμφάτου και της μετοχής ενεργητικής και μέσης φωνής και γ) 
της τρίτης κλίσης των ουσιαστικών. 

2. Το συντακτικό νοείται ως ένα επιτραπέζιο παιχνίδι λογικής, ερωτήσεων και ορθών 
απαντήσεων. Για την Α' αρκούν η κατανόηση του νευραλγικού ρόλου του ρήματος 
και των υπόλοιπων κύριων όρων της πρότασης. Τα παιδιά διερευνούν και 
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ανακαλύπτουν, με την καθοδήγηση του φιλολόγου πώς συνδέονται η γραμματική με 
το συντακτικό για να παραγάγουν σημασία, πώς συνδέεται η μορφή με το 
περιεχόμενο. Για τη Β΄ προβλέπεται η διερεύνηση του ρόλου του απαρεμφάτου και 
της μετοχής στην πρόταση και η θαυμαστή τους οικονομία στον λόγο. Εξακολουθεί 
και επεκτείνεται η αναγνώριση  των προσδιορισμών - ονοματικών και 
επιρρηματικών- και εξετάζεται κατά περίπτωση η λειτουργία τους (σαφήνεια, 
αναγκαιότητα κ.ά.) στα κείμενα. 

Η κάθε ενότητα μελετάται με βάση: το ανθολόγιο κειμένων από την αρχαία, 
μεσαιωνική και λόγια γλώσσα μας, με φύλλα μελέτης και επεξεργασίας και το 
σχολικό εγχειρίδιο. 

Γραμματισμοί 

Επιδιώκεται οι μαθητές / μαθήτριες:  
• να είναι σε θέση να διαμορφώνουν άποψη χειριζόμενοι ποικίλες -και συχνά 

αντικρουόμενες- πληροφορίες και να διατυπώνουν τη γνώμη τους με 
επιχειρήματα.  

• να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αυτενεργούν στην παραγωγή κειμένων, 
ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, απέναντι στις οποίες να στέκονται κριτικά· να 
παρουσιάζουν την εργασία τους αξιοποιώντας τις ΤΠΕ με ακρίβεια, σαφήνεια και 
λακωνικότητα. 

• να κρίνουν και να αξιολογούν τεκμηριωμένα θέσεις και απόψεις· να 
συνειδητοποιούν τον υποκειμενισμό και τη διαφοροποίηση που μπορεί να 
υπάρχει· να αποδέχονται τη διαφορετική άποψη· να ασκούνται στον 
εποικοδομητικό διάλογο. 

• να αξιοποιούν πληροφορίες από το διαδίκτυο· να χρησιμοποιούν το ιστολόγιο για 
αναζήτηση κατευθύνσεων αλλά και την ανάρτηση εργασιών· να 
συνειδητοποιήσουν ότι το διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε ασφαλής και έγκυρη πηγή 
πληροφοριών. 

Διδακτικοί στόχοι 

Επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και κριτικής σκέψης. 
Να μάθουν να ακούνε τις απόψεις ή/και τις πληροφορίες των άλλων, να τις 
συμπληρώνουν ή/και να διαφοροποιούνται τεκμηριωμένα και να παίρνουν θέση σε 
ένα ερώτημα που τίθεται. Στόχος είναι και η ανάπτυξη γνωστικών αλλά και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή προσαρμογή των μαθητών 
στην ομαδική ζωή της τάξης και η ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων και 
πρωτοβουλιών, όπου απαιτείται.  

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Αφετηρία 
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Η παραδοσιακή διδασκαλία του κειμένου της κάθε ενότητας στην Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα εστιάζει στη νοηματική απόδοση του κειμένου (μετάφραση) και στην 
εξέταση συντακτικών σχέσεων και γραμματικών φαινομένων που ο διδάσκων θεωρεί 
ότι πρέπει να επισημανθούν. Η έλλειψη χρόνου, η αποσπασματικότητα των κειμένων 
και η εξετασιοκεντρική αντιμετώπιση της ύλης (επεξεργασία με βάση τα ζητούμενα 
στην τελική αξιολόγηση, εξετάσεις Ιουνίου, ωριαίες γραπτές δοκιμασίες) περιορίζουν 
σημαντικά την εμβάθυνση στο κείμενο, την επεξεργασία των εννοιών που 
αναδεικνύονται κατά περίπτωση και τη συσχέτισή τους με το σήμερα αλλά και με 
γνώσεις/πεδία άλλων γνωστικών αντικειμένων.  

Το συγκεκριμένο σενάριο στοχεύει να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην 
κατανόηση του αρχαίου κειμένου και να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, από τη 
νοηματική απόδοση στην επεξεργασία και στον ερμηνευτικό σχολιασμό των 
θεμάτων/εννοιών. 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

H επεξεργασία του αρχαίου κειμένου, ως προς την απόδοση και την ερμηνεία του, και 
η διαθεματική προσέγγισή του εντάσσεται στη σχολική ύλη του μαθήματος της 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. 
(http://ebooks.edu.gr/info/cps/5deppsaps_ArxaionEllinikon.pdf, σς.78-83). Στη 
συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, επιδιώκεται η προσέγγιση των νοηματικών αξόνων 
των κειμένων από τους μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά, για να 
γνωρίσουν σημαντικά κείμενα από την ενότητα «Ή τύχη της Κόρης στην 
εκπαίδευση» ( ανθολόγιο  Β΄ Γυμνασίου), καθώς και  

Ι. να προσπαθήσουν να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν:   
α) στις συνθήκες της ζωής και της εκπαίδευσης του νέου και της κόρης. Ποια ήταν τα 
όνειρά τους, τα ινδάλματά τους;  
β) στο δικαίωμα ή τη δυνατότητα της μόρφωσης. Θεωρούνταν η κόρη άξια να 
μορφωθεί στον αρχαίο και στον βυζαντινό κόσμο; 
γ) στην πορεία της εκπαίδευσης στο πέρασμα του χρόνου. Ποιες αλλαγές 
σημειώθηκαν στη στάση και την αντίληψη για τη μόρφωση της γυναίκας; 

ΙΙ. να συνειδητοποιήσουν την ενότητα της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας, μεσαιωνικής 
και νέας, με την προσέγγιση κειμένων από διαφορετικές  ιστορικές  περιόδους, αλλά 
και να μάθουν σταδιακά να αναγνωρίζουν και να απολαμβάνουν  το ξεχωριστό ύφος  
κάθε δημιουργού, το προσωπικό του στίγμα, καθώς και το κλίμα της εποχής που τον 
γέννησε.  

ΙΙΙ. να συζητήσουν τις συνάφειες που έχουν τα κείμενα με το εικαστικό υλικό που τα 
πλαισιώνει και να παράγουν δικά τους κείμενα.  

IV. να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία της ανάγνωσης και κριτικής επεξεργασίας 
των κειμένων της ενότητας για να ξεδιπλώσει τον κόσμο του βιβλίου, να 
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λειτουργήσει δηλαδή   ως ένας οδηγός φιλαναγνωσίας.  

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων (παρουσιάσεις, 
βίντεο, μουσική, εικαστικά, ποιητικό ή πεζό κείμενο, εικόνα), γεγονός που καλλιεργεί 
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών. Με την κατευθυνόμενη πλοήγηση 
στο διαδίκτυο σε ανοιχτά περιβάλλοντα και τη χρήση λογισμικών γενικής χρήσης, οι 
μαθητές διερευνούν διάφορες πηγές, συγκεντρώνουν πληροφορίες, τις αξιολογούν, 
αποδελτιώνουν τα χρήσιμα και κατόπιν αυτενέργειας αλλά και συνεργασίας -
δυνατότητα που προσφέρει η χρήση ιστολογίου- «δημιουργούν» τη δική τους 
εργασία. Η προβολή και η παρουσίαση των εργασιών, καθώς και η συνακόλουθη 
ετεροαξιολόγησή τους συμβάλλουν στην ανακαλυπτική μάθηση, στη συναγωγή 
γενικότερων συμπερασμάτων -πολλές φορές μάλιστα και αντικρουόμενων- και, 
συνεπώς, στη σφαιρική προσέγγιση και ερμηνεία των νοηματικών αξόνων του 
κειμένου. Οπτικοποιώντας, μάλιστα, πληροφορίες σχετικές με τα προς εξέταση 
κείμενα, επιτυγχάνουν την εις βάθος κατανόηση, ακόμη και μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες. (Κress, G. 2000, Κουτσογιάννης, Δ. 2007). 

Αναλυτική παρουσίαση του σεναρίου 

Η τύχη της κόρης στην εκπαίδευση. Κείμενα: 
1. Ξενοφῶν,  Λακεδαιμονίων Πολιτεία Ι, 3-4 
2. Πλούταρχος , Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος,14 
3. Ἀγαθίας ὁ Σχολαστικός, Εὐγενία (Παλατινή Ανθολογία,VII 593) 
4. Μιχαήλ Ψελλός, Ἐπιτάφιος εἰς τὴν θυγατέρα Στυλιανήν πρὸ ὥρας γάμου 
τελευτήσασαν [απόσπασμα] 
5. Ἄννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς [προοίμιο] 
6.Ἐλισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, Αὐτοβιογραφία[αποσπάσματα] 
7. Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τῆς δασκάλας τὰ μάγια 
8. Κατίνα Παππά, Σὲ ἕνα γυμνάσιο θηλέων [απόσπασμα] 

Α΄ΦΑΣΗ 

Κοινό φύλλο επεξεργασίας και μελέτης-Κατανόηση κειμένου 

 Ανάγνωση των κειμένων από τον διδάσκοντα εκκινώντας από τα πλησιέστερα στην 
εποχή μας  προς τα αρχαιότερα. Ιδιαίτερα για το κείμενο του Πλουτάρχου δίνουμε 
έμφαση στη μετάφραση του Αλέξανδρου Ραγκαβή. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 
οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τις γλωσσικές διαφορές από 
κείμενο σε κείμενο αλλά και από εποχή σε εποχή (διαφορετικοί τρόποι έκφρασης 
ανάλογα με την κοινωνική θέση του συγγραφέα, τη μόρφωση, το φύλο κ.λπ.). 
Παράλληλα οι μαθητές κρατούν σημειώσεις για τη θέση της κόρης στην εκάστοτε 
κοινωνία μέσα στον χρόνο.  
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Πρώτη προσπέλαση του κειμένου: Λακεδαιμονίων Πολιτεία Ι, 3-4, Ξενοφῶν. 

α) Για το πρώτο απόσπασμα του κειμένου που αναφέρεται στην αγωγή των κοριτσιών 
στην αρχαία Ελλάδα δίνονται δυο μεταφραστικές εκδοχές. Οι μαθητές καλούνται : 
αφ' ενός να επιλέξουν την πιο κατανοητή γι’ αυτούς απόδοση, αφ' ετέρου να αντι-
στοιχίσουν επιλεγμένες λέξεις ή φράσεις από τις μεταφράσεις με αυτές του πρωτοτύ-
που. 

β)  Για το δεύτερο απόσπασμα που αναφέρεται στην αγωγή των κοριτσιών στη Σπάρ-
τη, μέσα από ερωτήσεις υπό μορφήν παιγνίου (ποιος, πού, πότε, γιατί κ.ά.) οι μαθητές 
καλούνται να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας με την ακριβή απάντηση μέσα από 
το κείμενο. Επιπροσθέτως, δίνονται 3-4 λέξεις με βάση την αντοχή τους στον χρόνο 
και τον κομβικό τους ρόλο στην κατανόηση του κειμένου. Ολοκληρώνοντας την 
πρώτη κειμενική προσέγγιση, δίνονται γραμματικές και λεξιλογικές ασκήσεις για να 
τις επεξεργαστούν οι μαθητές μέσα στην τάξη. 

Β΄ΦΑΣΗ 

[στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών] 

Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με την προτίμησή τους. Ο 
διδάσκων φροντίζει ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας τουλάχιστον μαθητής 
εξοικειωμένος αρκετά με την ανάγνωση. Κάθε ομάδα έχει έναν υπολογιστή. Οι 
μαθητές μεταβαίνουν στη σελίδα του τεύχους και ταυτόχρονα ανοίγουν τον φάκελο 
με το Φύλλο Εργασίας με τις απαραίτητες οδηγίες. Μέσα στον φάκελο οι μαθητές 
μπορούν να βρουν και τον σύνδεσμο (link) για το σχολικό εγχειρίδιο, προκειμένου να 
έχουν πρόσβαση στο αρχαίο κείμενο και στα γλωσσικά σχόλια (πολλές φορές 
αξιοποιούνται οι πίνακες γραμματικής και συντακτικού του βιβλίου). Η κάθε ομάδα 
καλείται να βρει πληροφορίες για το θέμα της και να συνθέσει μια παρουσίαση. 
(Χρήσιμη θα ήταν και η παρουσία του καθηγητή της πληροφορικής, για να 
κατευθύνει τους μαθητές στη δημιουργία των δικών τους παρουσιάσεων 
εμπλουτίζοντάς τες με βίντεο, χάρτες (όπου κι αν χρειάζεται), τρισδιάστατες 
παρουσιάσεις κ.λπ. Ο τρόπος που θα επιλέξουν να παρουσιάσουν τις πληροφορίες 
τους είναι ελεύθερος.  Η κάθε ομάδα επεξεργάζεται συγκεκριμένα κείμενα (δυο ή 
τρία) από αυτά που ανήκουν στην ενότητα. Τα θέματα προς μελέτη και επεξεργασία 
είναι: α) Η τύχη της κόρης στην  κλασική αρχαιότητα, β) Η κόρη στο Βυζάντιο-
Μεσαίωνα, γ) Η κόρη στα νεότερα χρόνια και δ) Μια αρχαία Σπαρτιάτισσα 
αφηγείται…  

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με την εκτύπωση των πληροφοριών που έχουν συλλέξει 
και την αποθήκευση των αρχείων τους στον φάκελό τους, προκειμένου να 
ακολουθήσει η παρουσίαση στην ολομέλεια. Μετά την προβολή των παρουσιάσεων 
των ομάδων, ακολουθεί συζήτηση καθώς και τοποθέτηση και της ολομέλειας στα 
διλημματικού τύπου ερωτήματα που έχουν προκύψει. Σκοπός είναι να εμπλακεί όλη η 
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τάξη στην παρουσίαση και την αξιολόγηση της πειστικότητάς της και όχι μόνο οι 
μαθητές της ομάδας που παρουσιάζει κάθε φορά τη δουλειά της. Ο διδάσκων 
αξιολογεί τις παρουσιάσεις ως προς την επάρκεια των πληροφοριών με βάση τα 
ζητούμενα των Φύλλων Εργασίας.  

Γ΄ ΦΑΣΗ 

[στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών] 

Η κόρη μέσα από την τέχνη 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις νέες ομάδες, οι οποίες 
αποτελούνται από ένα μέλος των προηγούμενων ομάδων. Στόχος είναι η εμπλοκή 
όλων των μαθητών στις πληροφορίες όλων των ομάδων. Με όχημα, όχι μόνο τα 
κείμενα αλλά και επιλεγμένο εικαστικό υλικό, τα παιδιά οδηγούνται αφενός στην 
σύνδεση και συνομιλία λόγου και εικαστικής αναπαράστασης, (Kress, G. 1998)  
αφετέρου, κατανοώντας την πορεία της γυναίκας στην εκπαίδευση μέσα στους 
αιώνες, στη συνειδητοποίηση του αγώνα για τη χειραφέτησή της. Ο διδάσκων 
αξιολογεί διαμορφωτικά το σύνολο της διαδικασίας και, στο τέλος, το κείμενο κάθε 
ομάδας ως προς την επαρκή αξιοποίηση των  πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή 
τους οι μαθητές από την Α΄ και Β΄ Φάση του σεναρίου. 

Φύλλα επεξεργασίας και μελέτης 

Α΄ΦΑΣΗ 

Κοινό φύλλο επεξεργασίας και μελέτης 

1. Να αντιστοιχίσετε ακριβώς στις φράσεις με έντονη γραμματοσειρά και από τις δύο 
μεταφράσεις που ακολουθούν αυτές από την αρχαία ελληνική (από το κείμενο). Ποια 
μετάφραση σας άρεσε περισσότερο και γιατί; 

Ξενοφῶν,  Λακεδαιμονίων Πολιτεία Ι, 3-4 

1η Μετάφραση: Στάθης Παπακωνσταντίνου  

Οι μεν άλλοι τις κοπέλες που είναι να γεννήσουν και οι οποίες φαίνεται να έχουν 
ανατραφεί καλά, αφ' ενός τις συντηρούν με όσο το δυνατόν λιγότερη βασική τροφή 
και αφ' ετέρου με όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα εδεσμάτων. Τις 
μεταχειρίζονται δε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ή να απέχουν τελείως από το κρασί, ή 
να κάνουν χρήση λίγης ποσότητος οίνου σε πολύ νερό. Και όπως οι περισσότεροι 
από τους τεχνίτες διάγουν βίο καθιστικό, έτσι και οι άλλοι Έλληνες απαιτούν οι 
νέες κοπέλες να ασχολούνται με την υφαντική, ζώντας ήρεμη ζωή. Πώς λοιπόν 
πρέπει να περιμένει κανείς πως οι κοπέλες αυτές που ανατρέφονται έτσι θα 
μπορούσαν να γεννήσουν παιδιά αξιοθαύμαστα με ηθικές και σωματικές αρετές; 
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2η Μετάφραση 

Στις άλλες πόλεις πιστεύεται ότι εκπαιδεύονται καλά οι κόρες που πρόκειται 
αργότερα να γίνουν μητέρες αν τρέφονται με όσο το δυνατό μικρότερη ποσότητα 
ψωμιού και με όσο το δυνατό λιγότερο προσφάι· το κρασί ή τους είναι εντελώς 
απαγορευμένο ή τους επιτρέπεται νερωμένο. Και όπως οι περισσότεροι χειροτέχνες 
κάνουν καθιστική ζωή, έτσι και οι κόρες επιβάλλουν οι άλλοι Έλληνες να μένουν 
καθιστές και ήσυχες να ασχολούνται με την εριουργία. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς 
να περιμένει από γυναίκες που ανατρέφονται έτσι να κάνουν σπουδαία παιδιά;  

Τα παραπάνω ίσχυαν για όλους σχεδόν τους Έλληνες,  εκτός από τους 
Λακεδαιμονίους. 

Εκεί τα πράγματα δρομολογήθηκαν τελείως διαφορετικά για τα κορίτσια.  

Νομοθέτης με απόλυτη εξουσία υπήρξε ο Λυκούργος. Ας δούμε του λόγου το αληθές 
στη συνέχεια του αποσπάσματος. 

Ἡγήσατο, Νομίσας, Ἔταξεν: τα δύο ρήματα και η μετοχή   έχουν υποκείμενο τους  το 
ίδιο πρόσωπο. Ποιο είναι; 

(Ἡγοῦμαι= νομίζω) 

Συνέχισε με τα ρήματα και τις μετοχές  που έχουν το ίδιο υποκείμενο, αφού 
ολοκληρώσεις  την προσπέλαση του κειμένου. 

Και τώρα αναλυτικά: 

Προσπέλαση κειμένου: 

1η ημιπερίοδος 

 

2η ημιπερίοδος 

 
Ποια λέξη δείχνει αντίθεση με τα 
προηγούμενα; 

 

Ἐποίησε ποιος;                                       

Ἡγήσατο ποιος;        Πότε;               

 
Τι;  εἶναι (= ότι υπάρχουν) Τι εποίησε; ἀγῶνας    
ποιες υπάρχουν;   

 

Σε ποια αθλήματα;                      

 
Τι λογής; Ἱκανάς  σε τι;(στο να Για ποιες; ταῖς θηλείαις   
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υφαίνουν ρούχα)    
Νομίσας ποιος;                 Όπως ακριβώς για ποιους;  

 
Τι; εἶναι    ποιο;             Για ποιο λόγο; νομίζων Ποιος;                

 
Τι λογής;   Τι  νομίζων; γίγνεσθαι  Ποια;   
Για ποιες; Τι  λογής θα γίνουν;                               
Ἔταξεν ποιος;                   Από ποιους; 

 
Πότε; (με ποια σειρά;)  
Τι; σωμασκεῖν                           
 Ποιο;                            
Σε ποιο βαθμό; (πόσο;) 

 

 

 

Ασκήσεις: 

1) γίγνεσθαι, εἶναι, παιδεύεσθαι: Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα στα αντίστοι-
χα ρήματα. 

2) «οἱ μὲν ἄλλοι ... διάγουσιν» : να ξαναγράψετε την περίοδο στον άλλο αριθμό.  

3) Στην α ΄ περίοδο « πρῶτον μὲν ἔταξεν ... γίγνεσθαι» υπάρχει το ζεύγος των αντιθε-
τικών συνδέσμων μὲν - δέ. Με ποια ρήματα συνδέονται και με ποιους χρονικούς 
προσδιορισμούς;   

4) Να συμβουλευτείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση το λεξικό 
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ 

και να δημιουργήσετε την οικογένεια της λέξης ἡγοῦμαι (με απλές και σύνθετες λέ-
ξεις) 

Β΄ΦΑΣΗ 

Φύλλα επεξεργασίας και μελέτης κατά ομάδες 

Α. Η τύχη της κόρης στην  κλασική αρχαιότητα 

Ξενοφῶν,  Λακεδαιμονίων Πολιτεία Ι, 3-4 
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Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος,14 

1)  Να εντοπίσετε τις δύο παρομοιώσεις που αφορούν τις κόρες των άλλων πόλεων 
και της Σπάρτης και να τις αναλύσετε. Με ποιο τρόπο λειτουργούν στο κείμενο του 
Ξενοφώντα; πώς εξυπηρετούν τη λογική του; 

2) Σε όλες τις ελληνικές πόλεις ήταν σαφής η διάκριση στον τρόπο ζωής ανάμεσα 
στους ελεύθερους και στους δούλους. Ποια χαρακτηριστικά του δουλικού τρόπου 
ζωής διακρίνετε μέσα στα κείμενα του Ξενοφώντα και του Πλουτάρχου; Η Σπαρτιά-
τισσα κόρη σε ποια ομάδα ανήκε και γιατί; 

Β. Η κόρη στο Βυζάντιο-Μεσαίωνα 

Ἀγαθίας ὁ Σχολαστικός, Εὐγενία [Παλατινή Ανθολογία,VII 593] 

Μιχαήλ Ψελλός, Ἐπιτάφιος εἰς τὴν θυγατέρα Στυλιανήν πρὸ ὥρας γάμου τελευτήσασαν 
[απόσπασμα] 

Ἄννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς [προοίμιο] 

1)     Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλλιεργημένου και ορθά εκπαιδευμένου κο-
ριτσιού στο Βυζάντιο σύμφωνα με το κείμενο του Μιχαήλ Ψελλού;  

2) Ποιοι είναι οι αποφασιστικοί συντελεστές της διαμόρφωσης ενός πνευματικού αν-
θρώπου κατά την Άννα Κομνηνή; Από πού αντλεί τις γνώσεις της και  ποια στοιχεία 
της ταυτότητάς της τονίζει; Να εντοπίσετε τις  λέξεις από το κείμενο που απαντούν 
στα ερωτήματα. 

3)   Τι κοινό μοιράζονται η Ευγενία της ελληνιστικής εποχής,  η Στυλιανή και η Άννα 
της βυζαντινής, και πού διαφοροποιούνται;  

Γ. Η κόρη στα νεότερα χρόνια 

Ἐλισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, Αὐτοβιογραφία [αποσπάσματα]  

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τῆς δασκάλας τὰ μάγια 

Κατίνα Παππά, Σὲ ἕνα γυμνάσιο θηλέων [απόσπασμα] 

 1. Ποιες ήταν οι απόψεις που κυριαρχούσαν στα Επτάνησα σχετικά με την 
εκπαίδευση των κοριτσιών τον 19ο αιώνα; Πώς αντιδρά σ' αυτές η νεαρή Ελισάβετ 
στο κείμενο της αυτοβιογραφίας της; 

2. Ποιες είναι οι δεισιδαιμονίες - προκαταλήψεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες 
οι δασκάλες στα κείμενα του Αλ. Παπαδιαμάντη και της Κατ. Παππά; 
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3. Μελετώντας τα τρία κείμενα, σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε για τη ζωή των 
γυναικών κατά τον 19ο και 20ό αιώνα; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα σύντο-
μο κείμενο. 

Εναλλακτικά: 

Να γράψετε μία επιστολή που υποτίθεται πως αποστέλλει η Μαρίνα Γεωργή, η νεαρή 
φιλόλογος  από το έργο της Κατίνας Παπά «Σ’ ένα γυμνάσιο θηλέων», στη  νεαρή Ε-
λισάβετ από τη Ζάκυνθο. Τι θα την συμβούλευε και πώς θα την παρηγορούσε; 

Δ. Μια αρχαία Σπαρτιάτισσα αφηγείται… 

Ξενοφῶν,  Λακεδαιμονίων Πολιτεία Ι, 3-4 

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος,14 

1. α) Με βάση τα στοιχεία που δίνει ο Ξενοφών  και ο Πλούταρχος για τα κορίτσια  
στη Σπάρτη να προσπαθήσετε να φανταστείτε τη ζωή τους [π.χ. είδος  εκπαίδευσης, 
σκοπός, αξίες, συνθήκες ζωής ( ελευθερία, κοινωνικότητα, καταξίωση) κ.λπ.]. 

β) Στη συνέχεια να γράψετε ένα μικρό κείμενο σε α΄ πρόσωπο ως μια νεαρή 
Σπαρτιάτισσα της κλασικής Ελλάδας. Ο λόγος σας να είναι στην αρχαία ελληνική 
συμπληρωμένος  στα σημεία που δυσκολεύεστε με φράσεις ή λέξεις από τα νέα 
ελληνικά. Μπορείτε να αρχίσετε κάπως έτσι: Ἐγὼ εἰμὶ ἡ Θάλεια, δωδεκαετὴς 
θυγάτηρ τοῦ  Κλεάρχου… 

γ) Τέλος, να το παρουσιάσετε στην τάξη  με ζωντάνια  και παραστατικότητα. 

Να εκτυπώσετε το υλικό σας για κάθε μέλος της ομάδας και να αποθηκεύσετε την 
παρουσίασή σας στον φάκελό σας. 

Γ΄ ΦΑΣΗ 

Φύλλα επεξεργασίας και μελέτης κατά ομάδες 

Η κόρη μέσα από την τέχνη 

Α) Να παρατηρήσετε προσεκτικά τους πίνακες και τις φωτογραφίες, καθώς θα 
προβάλλονται σε διαφάνειες στον διαδραστικό πίνακα και να προσπαθήσετε να τις 
κατατάξετε κατά τις εποχές στις οποίες αναφέρονται: αρχαιότητα, μεσαίωνας, 
αναγέννηση, νεότεροι χρόνοι (19ος – 20ος  αι.). Στη συνέχεια, με βάση τις γνώσεις και 
τις παρατηρήσεις σας, να συντάξετε μια παράγραφο για κάθε εποχή όπου θα 
καταγράφετε τα συμπεράσματά σας για τα χαρακτηριστικά της ζωής των γυναικών, 
που διακρίνετε μέσα από αυτές. Να στηριχθείτε στις ακόλουθες παραμέτρους: τόπος, 
οικονομική κατάσταση, τύπος εκπαίδευσης: οργανωμένη ή όχι .  
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Β) Να ξεχωρίσετε τον πίνακα ή τη φωτογραφία που σας έκανε  μεγαλύτερη εντύπωση 
και να περιγράψετε προφορικά και οργανωμένα τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 
σας δημιούργησε.  

 Γ) Σε ένα πίνακα που θα φανταστείτε να παρουσιάζει μια μαθήτρια της εποχής μας, 
ποια στοιχεία της ζωής της στο σχολείο  θα τονίσετε; Να απαντήσετε σε λίγες 
γραμμές, αφού πρώτα  ορίσετε την οπτική γωνία που επιλέξατε, και στη συνέχεια να 
το παρουσιάσετε στην τάξη ως μια παγωμένη εικόνα (tableau vivant).  

Δ) Να ξεχωρίσετε τους πίνακες και τις φωτογραφίες που αναφέρονται στην Ελληνίδα 
από την αρχαιότητα  έως σήμερα. Από ποιες φάσεις φαίνεται να πέρασε η εκπαίδευση 
του κοριτσιού στην Ελλάδα; Δοκιμάστε να συνοδεύσετε την εργασία σας με 
αντιπροσωπευτικές φράσεις από τα κείμενα που μελετήσατε και που θεωρείτε ότι 
ταιριάζουν. 

Να εκτυπώσετε το υλικό σας για κάθε μέλος της ομάδας και να αποθηκεύσετε την 
παρουσίασή σας στον φάκελό σας.  

Επέκταση της διδακτικής πρότασης 

1. Δημιουργική γραφή: 

Ζητείται από τα παιδιά να επιλέξουν τον πίνακα ή τη φωτογραφία που τους έκανε την 
μεγαλύτερη εντύπωση και, στη συνέχεια, να πλάσουν σ’ ένα μικρό αφήγημα (flash 
fiction) ένα φανταστικό επεισόδιο από τη ζωή της κυρίαρχης γυναικείας μορφής που 
απεικονίζεται. 

2. Φιλαναγνωσία: 

 Προτείνονται στους μαθητές /-τριες για  ανάγνωση και παρουσίαση στην ολομέλεια 
της τάξης τα βιβλία:  

 Κατίνα Παππά, Σ’ ἕνα γυμνάσιο θηλέων 

Ἐλισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, Αὐτοβιογραφία  

Διδώ Σωτηρίου, Οι επισκέπτες 

Αξιολόγηση της διδακτικής πρότασης 

Η συγκεκριμένη πρόταση εφαρμόστηκε στην τάξη και οι μαθητές/τριες συμμετείχαν 
με ενδιαφέρον και ζωντάνια. Επιτεύχθηκαν οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι και τα 
παιδιά απόλαυσαν τα κείμενα και τις προτεινόμενες δράσεις (θεατρικός 
αυτοσχεδιασμός, λογοτεχνικό εργαστήρι, αξιοποίηση εικαστικών τεχνών). Ο αρχικός 
μας προβληματισμός σε σχέση με τον όγκο και την ποικιλία των κειμένων 
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ξεπεράστηκε από τη διαπίστωση πως  τα παιδιά σταδιακά αναπτύσσουν μια 
σημαντική ικανότητα κατανόησης της αρχαίας ελληνικής  μέσα από την  επίμονη 
κειμενοκεντρική  προσέγγιση. Το ενδιαφέρον τους για τα κείμενα τους οδηγεί στο να 
υπερβούν τις όποιες γλωσσικές δυσκολίες. Μια ενδεχόμενη δυσκολία του παρόντος 
σεναρίου είναι η απαραίτητη εξοικείωση των μαθητών με  τις τεχνικές της 
εκφραστικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής. Επίσης, στοιχείο 
προβληματισμού αποτελεί και το αν θα δοθούν τα νεοελληνικά κείμενα για μελέτη 
στο σπίτι ή θα προσεγγιστούν στην τάξη. 
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Εθισμός στο Διαδίκτυο κατά την Εφηβεία: Διδακτικό Σενάριο 

Ανυφαντή Μαρία 
Εκπαιδευτικός, Π.Ε.02, M.Sc. 

maryan0902@gmail.com 
 

Αρβανιτάκη-Καμμένου Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc. 

kaitik90@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία που ακολουθεί αφορά σε ένα σχέδιο διδασκαλίας στο μάθημα της 
«Έκφρασης-Έκθεσης» Β’ Λυκείου. Συγκεκριμένα, η θεματική ενότητα που επιλέχθηκε 
ήταν «Ο εθισμός στο διαδίκτυο» όπου οι έφηβοι μαθητές θα εξέφραζαν τις απόψεις 
τους σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης 
του εθισμού σε αυτό. Το σενάριο διδασκαλίας που ακολουθεί περιλαμβάνει, επίσης, τα 
υλικά/μέσα που θα χρησιμοποιηθούν εντός σχολικής αίθουσας, όπως βίντεο που θα 
προβληθεί στο διαδραστικό πίνακα, κείμενα αναφοράς και φύλλα εργασίας. Τέλος, 
πρέπει να επισημανθεί ότι τα φύλλα εργασίας προέκυψαν μετά από έρευνα που έλαβε 
χώρα στο σχολικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, διατυπώθηκαν οι απόψεις εννιά μαθητών 
Γυμνασίου και Λυκείου μέσω ερωτηματολογίου με ανοιχτές ερωτήσεις που 
αφορούσαν στο διαδίκτυο και οι απαντήσεις αυτών χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένα φύλλο εργασίας το οποίο θα αξιοποιηθεί σε επόμενο μάθημα αντί 
θεωρίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: εθισμός στο διαδίκτυο, φύλλα εργασίας, παραγωγή υλικού μαθητών   

Βασικές πληροφορίες για το διδακτικό σενάριο 

Το γνωστικό αντικείμενο που επιλέχθηκε για το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας 
είναι το μάθημα της Έκφρασης- Έκθεσης Β’ Λυκείου και συγκεκριμένα η ενότητα 
«Εθισμός στο Διαδίκτυο». Το συγκεκριμένο σενάριο καλύπτει δυο διδακτικές ώρες (90 
λεπτά) και η μορφή διδασκαλίας του είναι συνδιδασκαλία (δυο φιλόλογοι μέσα στην 
σχολική αίθουσα) και κατευθυνόμενος διάλογος ενώ οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η επικοινωνιακή μέθοδος 
προσέγγισης των κειμένων (παραγωγή κειμένων από τους μαθητές και διάλογος). 
Επιπλέον, οι διδακτικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η βιωματικότητα και η 
επικαιροποίηση καθώς και τα μέσα διδασκαλίας ήταν ο διαδραστικός πίνακας, φύλλα 
εργασίας και ο Η/Υ. Τέλος, τέθηκε ως σκοπός διδασκαλίας  οι μαθητές να  
συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο και να αναπτύξουν 
δεξιότητες αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών αλλά και οι επιμέρους στόχοι ήταν οι 
ακόλουθοι: 1) να είναι σε θέση να συνθέτουν ορισμούς εννοιών, 2) να είναι σε θέση να 
αναφέρουν τους κινδύνους του διαδικτύου στους έφηβους, 3) να παράγουν προφορικό 
λόγο για τα αίτια του εθισμού στο διαδίκτυο, 4) να  διακρίνουν  τα οφέλη που φέρνει 
στην καθημερινότητά μας το διαδίκτυο, 5) να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης αυτού 
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του προβλήματος, 6) να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο, 7) να ασκηθούν 
στην τεχνική της δραματοποίησης.Αξιακοί στόχοι του διδακτικού αυτού σεναρίου είναι 
η όξυνση της κριτικής σκέψης  και     του προβληματισμού των νέων  , αλλά και η   
συνύφανση του πολυσύνθετου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ως φορέα επαφής με τη 
νεανική κουλτούρα και με τις απαιτήσεις του Α.Π..    

Πορεία Διδασκαλίας 

Α’ Φάση διδασκαλίας: Αφόρμηση -Ορισμοί βασικών εννοιών 10’ 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός ως αφόρμηση θέτει την εξής ερώτηση: «Χτες το βράδυ μετά 
που τελειώσατε τις υποχρεωτικές σας δραστηριότητες (πχ. μελέτη των σχολικών 
μαθημάτων, αγγλικά, ποδόσφαιρο) με τι επιλέξατε να συνεχίσετε τη μέρα σας; Τι 
κάνατε;». Σε αυτό το σημείο ενδέχεται κάποιοι από τους μαθητές να απαντήσουν ότι 
βγήκαν βόλτα, έπαιξαν αλλά αναμένουμε οι περισσότεροι από αυτούς να απαντήσουν 
ότι επισκέφτηκαν το διαδίκτυο για διάφορους λόγους. 

Στη συνέχεια, ρωτάμε τους μαθητές για ποιους λόγους επισκέπτονται το διαδίκτυο 
καθώς και μέσα από έναν κατευθυνόμενο διάλογο διασαφηνίζουμε τις τρείς έννοιες: 
εθισμός, εφηβεία, διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπούμε στο κυρίως μέρος της πορείας 
διδασκαλίας μας. Πιο αναλυτικά, καταλήγουμε στους εξής ορισμούς: Ο Εθισμός 
μπορεί να οριστεί ως η  αναζήτηση της ψευδαίσθησης της ανακούφισης και της 
αποφυγής των δυσάρεστων συναισθημάτων και καταστάσεων, που σταδιακά οδηγεί σε 
αντικατάσταση σχέσεων και κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών μέσω του 
αντικειμένου του εθισμού. Η Εφηβεία μπορεί να οριστεί ως η ηλικιακή περίοδος 12-15 
ετών που χαρακτηρίζεται από  διάθεση πειραματισμού και ραγδαίων μεταβολών. Το 
Διαδίκτυο μπορεί να οριστεί ως ένα παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών που  εισάγει 
εντελώς νέες ιδέες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Β’ Φάση διδασκαλίας: Κείμενα αναφοράς- Λόγοι που έχουν στραφεί οι έφηβοι στο 
διαδίκτυο: 20’ 

 Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός διανέμει σε φωτοτυπημένο υλικό στους μαθητές ένα 
απόσπασμα της θέσης του Suler (1996) για το διαδίκτυο (βλ.παράρτημα). 
Προτρέπονται, λοιπόν, οι μαθητές να απαντήσουν στο τι κατανοούν από το απόσπασμα 
αυτό και κρίνοντας από τους εαυτούς τους ως έφηβοι, να αναφέρουν τους λόγους που 
στρέφουν έναν έφηβο στην αυξημένη χρήση του διαδικτύου. Σε αυτό το σημείο μπορεί 
να ακουσθούν θέσεις όπως: η ανακούφιση και η αποφυγή από τις δυσκολίες της 
καθημερινότητας, ο ακίνδυνος  πειραματισμός με τις ρευστές ψευδο-ταυτότητες του 
διαδικτύου  , διαφυγή από τις σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές τους , αίσθηση 
συντροφικότητας και επικοινωνίας. 

 Παράλληλα, προσφέρεται ένα ακόμη κείμενο (βλ. παράρτημα) με την εξής 
αναγνωστική οδηγία: «Μπορείτε να διακρίνετε μέσα από το κείμενο τους λόγους που 
διαφοροποιούν μια διαδικτυακή σχέση από μια πραγματική;» 
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Στη συνέχεια, προκειμένου να ακουστούν πολλές απόψεις και το θέμα να εξεταστεί 
από όλες τις πλευρές του, τίθεται η ερώτηση σχετικά με τα πιθανά οφέλη που μας 
προσφέρει το διαδίκτυο. 

Γ’ Φάση διδασκαλαλίας: Συμπτώματα εθισμού στο Διαδίκτυο- Καταιγισμός ιδεών: 
10’ 

Σε επόμενη φάση , ο εκπαιδευτικός μέσω ενός καταιγισμού ιδεών (brainstorming), 
αντλεί από τους μαθητές τα συμπτώματα ενός πιθανού εθισμού στο διαδίκτυο λ.χ. 
σταδιακή αύξηση της μοναχικότητας, σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με την 
προσκόλληση στην εικόνα όπως καρπιαίο σύνδρομο- ξηρότητα ματιών- πόνοι στην 
πλάτη– έλλειψη ύπνου κλπ, σταδιακή απομάκρυνση από το εξωτερικό περιβάλλον. 
Αλλά και διαδικτυακός εκφοβισμός, αποξένωση από τον πραγματικό κόσμο, υποκλοπή 
προσωπικών δεδομένων, αποπλάνηση, ακατάλληλο περιεχόμενο. 

Δ’ Φάση διδασκαλίας: Μέτρα για προφύλαξη από διαδίκτυο: 15’ 

Σε μια επόμενη φάση της διδασκαλίας, προβάλλεται ένα βίντεο 
(https://www.youtube.com/watch?v=S0VA_PAxZgU) σχετικά με τους κινδύνους του 
διαδικτύου και τίθεται η ερώτηση για το αν γνωρίζουν άλλα μέτρα για την προφύλαξή 
τους στο διαδικτυακό πλαίσιο επικοινωνίας 

Ε’ Φάση διδασκαλίας: Δραματοποίηση: Ενημέρωση κανόνων, Σχεδιασμός, 
Παρουσίαση και Ετεροαξιολόγηση: 25’ 

Στη φάση αυτή, επιχειρείται  χωρισμός  των μαθητών σε ομάδες των πέντε ατόμων και 
εκτέλεση δραματοποίησης, εφόσον πρώτα έχουμε ενημερώσει τους μαθητές για τους 
κανόνες της ομάδας και έχουμε διανέμει τους ρόλους του κάθε μέλους (συντονιστή, 
σεναριογράφου, σκηνοθέτη, ηθοποιών). Το ζητούμενο θα είναι το εξής: «Υποθέστε ότι 
είστε ένας έφηβος και ένας γονέας που  συνδιαλέγονται. Τι (ως έφηβοι) θα τονίζατε ότι 
έχετε ανάγκη στην καθημερινότητά σας, ώστε να γίνει πιο ισορροπημένη και σωστή η 
σχέση σας με το διαδίκτυο και τι (ως γονέας) θα προτρέπατε τον  έφηβο να κάνει ως 
αλλαγές στη ζωή του για να γίνει αυτό». (Ενδεικτικές προτάσεις: πραγματικός  
ελεύθερος χρόνος, δημιουργικότητα, φαντασία, κοινή ποιοτική δραστηριότητα με 
γονείς). Τέλος, μοιράζεται ένας πίνακας ετεροαξιολόγησης σαν κατευθυντήριος άξονας 
αξιολόγησης της μιας ομάδας από την άλλη. 

ΣΤ’ Φάση διδασκαλίας: Επιστροφή στο όλο:10’ 

Τίθεται μια ερώτηση στους μαθητές που τους επιτρέπει να εκφραστούν ελεύθερα και 
να συγκεντρώσουν τα όσα διδάχτηκαν από τη συγκεκριμένη διδασκαλία, σε μια φράση: 
«Αν ήσασταν αρθρογράφοι της εφημερίδας του σχολείου σας, τι τίτλο θα δίνατε μετά 
από το μάθημα που παρακολουθήσατε αν γράφατε ένα καινούριο άρθρο σε αυτήν την 
εφημερίδα;» 

Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι θέσεις των μαθητών σαν πηγή γνώσης για   παραγωγή 
γραπτού λόγου σε επόμενη διδακτική ώρα, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια ανοιχτών  
ερωτήσεων. Το δείγμα των μαθητών (Μουσικού Σχολείου της Αττικής) ήταν δείγμα 
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χιονοστιβάδας και περιελάβανε 4 αγόρια,συμπεριλαμβανομένου και ενός μαθητή με 
προβλήματα όρασης ,και  5 κορίτσια. Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν 15-17 
ετών. Οι απαντήσεις των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν καταλλήλως έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένα φύλλο εργασίας που θα αξιοποιηθεί σε ένα επόμενο μάθημα σχετικά 
με το διαδίκτυο και τους κινδύνους  που αυτό φέρει. 

Αιτιολόγηση των Επιλογών μας 

Κάθε  μας  δραστηριότητα  προσπαθήσαμε  να οργανωθεί γύρω από τον κεντρικό  μας 
άξονα, που είναι «οι λόγοι  του εφηβικού εθισμού στο διαδίκτυο και τα μέτρα 
αντιμετώπισης στον εθισμό», ώστε να ασκηθούν προς το παρόν στο  στον προφορικό 
λόγο και να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα αργότερα και για παραγωγή γραπτού 
λόγου   .Το πληροφοριακό  μας  υλικό  θελήσαμε να είναι και βιωματικό, μα και να 
οδηγεί σε εύκολη παραγωγή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου. Οι αναγνωστικές  
μας  οδηγίες,  μα και οι οδηγίες πριν προηγηθεί δραματοποίηση,  φροντίσαμε να μην 
είναι περιοριστικές, μα διαφωτιστικές και πλήρεις. Στην αφόρμηση,   στόχος είναι να 
διεγερθεί η  αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και  να κινητοποιηθεί  το ενδιαφέρον 
τους. 

 Κινηθήκαμε όπου χρειαζόταν  στα πλαίσια του κειμενοκεντρισμού      (Ματσαγγούρας 
Η.,2009).Αρχικά η τεχνική της ιδεοθύελλας, όπου οι μαθητές καταθέτουν ιδέες που 
συνειρμικά ή λογικά συνδέονται με το θέμα και θεωρούν πως πρέπει να 
συμπεριληφθούν στην ανάπτυξή του, βοηθά στην αξιοποίηση όλων των απόψεων. 
Μετέπειτα,  επιθυμήσαμε να ακουστεί ο λόγος του κειμένου και για κάθε απάντηση να 
γίνεται παραπομπή βάσει κειμένου. Η δραματοποίηση εν συνεχεία δίνει μια ευκαιρία 
ενσυναίσθησης , μα και ανακεφαλαίωσης. 

Το σκεπτικό του σχεδίου διδασκαλίας έγινε με ένα προσανατολισμό συνδιδασκαλίας,  
που προωθεί τη  συνεργατικότητα , την αλληλοβοήθεια και την οικοδόμηση της γνώσης 
και μεταξύ των διδασκόντων . Στη συνδιδασκαλία βρίσκονται στη γενική τάξη δύο 
εκπαιδευτικοί προκειμένου να διδάξουν μια ανάμεικτη ως προς τα μαθησιακά προφίλ 
ομάδα μαθητών στον ίδιο φυσικό χώρο (Cook & Friend, 1995).Στη συνδιδασκαλία 
κάνουμε λόγο για έναν από κοινού σχεδιασμό, καθοδήγηση και αξιολόγηση όλων των 
μαθητών και επιχειρούνται τροποποιήσεις του Α.Π. , όπου κρίνεται απαραίτητο , 
προκειμένου να συναντηθούν οι διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες του  κάθε   
μαθητή (Nichols, Dowdy & Nichols ,2010). Εν πρικειμένω, η μια εκπαιδευτικός θα έχει 
υποστηρικτικό χαρακτήρα σε μικρές ομάδες μαθητών ή εξατομικευμένα και η άλλη θα 
οδηγεί την τάξη ,  ενώ ταυτόχρονα θα παρατηρεί ποιοί είναι προσηλωμένοι , ώστε να 
συντελέσει αυτό σε αύξηση της προσοχής τους μέσω της  εγγύτητας ( Forbes & Billet 
, 2012).Στην τεχνική ''ένα μυαλό δύο σώματα  '' όπως εδώ , οι εκπαιδευτικοί παραδίδουν 
ίδιες πληροφορίες την ίδια στιγμή στην ίδια τάξη( Forbes & Billet , 2012). . 

Συμβατότητα με Π.Σ. 

 Μεριμνά μας ήταν  να τηρηθούν τα ακόλουθα: να υπάρξει καλλιέργεια του 
γραμματισμού και των δεξιοτήτων των μαθητών και για κριτική συμμετοχή στον 
κοινωνικό βίο, μα και για διευκόλυνση της σχολικής τους πορείας. 
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 Ακολουθήσαμε διδακτικές πρακτικές που θέτουν τους μαθητές πρωταγωνιστές στη 
διερεύνηση ποικίλων κοινωνικών κ.τ.λ. ζητημάτων.(Σπανός Γ., Φρυδάκη Ε.,2003). 

Δε γίνεται απλή αποκωδικοποίηση κειμένων μα συζήτηση και προβληματοποίηση 
γι΄αυτά. 

Γίνεται επιλογή κειμένου που αφορά θέμα που τους ενδιαφέρει και ανταποκρίνεται 
στους αξιακούς στόχους που έχουν τεθεί. 

Γίνεται ανάγνωση του επιστημονικού προβληματισμού από το κείμενο προς 
επεξεργασία με απώτερο στόχο την παραγωγή κειμένου ανάλογου προβληματισμού. 

Επιτυγχάνεται επικοινωνιακή και γλωσσική επάρκεια. 

Επιτυγχάνεται εξοικείωση με την παραγωγή προφορικού λόγου. 

Πιό συγκεκριμένα και πιό πρακτικά μέσω των δραστηριοτήτων οι μαθητές σταδιακά 
μαθαίνουν τρόπους ανάπτυξης παραγράφου,τον ρόλο μιας παραγράφου ως προς τη 
δομή και το περιεχόμενο του κειμένου , χρησιμοποιούν συνώνυμα κι αντώνυμα λέξεων 
του κειμένου στον προφορικό τους λόγο και  ωθούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

Μέθοδος διδασκαλίας 

 Ακολουθήσαμε  κειμενοκεντρική – επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας, που υπηρετεί 
τη βαθιά κατανόηση του κειμενικού περιεχομένου μέσω γλωσσικών συνυποδηλώσεων. 
Αρχίζει από μια συνολική θεώρηση του κειμένου, προχωρεί στη διερεύνηση της δομής 
– μορφής περιεχομένου και καταλήγει σε μια συνθετική εκτίμηση. Την προσέγγιση 
αυτή υιοθετούν τα νέα Π.Σ. της Γλώσσας και την εφαρμόζουν τα ισχύοντα σχολικά 
βιβλία.(Χρυσαφίδης Κ.,2006). 

Μορφή διδασκαλίας – ρόλος εκπαιδευτικού 

Η μορφή διδασκαλίας που  ακολουθούμε, είναι ο κατευθυνόμενος διάλογος. Ο 
διδάσκων αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή και καθοδηγητή στη διεξαγωγή των διάφορων 
γλωσσικών δραστηριοτήτων, όμως με τη λογική της φθίνουσας καθοδήγησης. Λόγω 
του ότι η γνώση δομείται ως μια κατασκευή(Σπανός Γ., Μιχάλης Α.,2012), αρχικά 
παρέχεται το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό και οι οδηγίες είναι περισσότερες και 
σταδιακά καταλήγουμε σε αυτενέργεια και σύλληψη νοήματος από τα ίδια τα παιδιά 
μέσω της δραματοποίησης. 

Αξιολόγηση διδασκαλίας 

Η διδασκαλία κρίνεται ως προς το αν πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 1)επιδιώκει 
ισόρροπη και παράλληλη ανάπτυξη της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των 
μαθητών, 2)χρησιμοποιεί υλικό που κινητοποιεί το ενδιαφέρον και τη βιωματική 
συμμετοχή των μαθητών, 3)επιδιώκει σταδιακή κατάκτηση της γνώσης, 4)αναπτύσσει 
εξάσκηση των μαθητών σε ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και προετοιμάζει για παραγωγή 
λόγου σε επόμενο στάδιο, 5)εκλαμβάνει τους μαθητές ως πρωταγωνιστές της 
διδακτικής διαδικασίας. 
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Παράρτημα 

Κείμενα αναφοράς 

1) «Το διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ψυχολογικός χώρος μεταβατικής 
εμπειρίας μεταξύ του εαυτού και του άλλου, ο οποίος σε ιδανικές συνθήκες θα 
μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο καλύτερης κατανόησης του εαυτού και της 
εξερεύνησης της ταυτότητας». Suler (1996) 

2) Αφού διαβάσετε το συγκεκριμένο απόσπασμα απαντήστε στη συγκεκριμένη 
ερώτηση: «Ποιοι οι λόγοι που οδηγούν σε εθισμό στο διαδίκτυο σύμφωνα με το 
κείμενο αλλά και από την προσωπική σας εμπειρία». 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

3) Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές μελέτες για τις αναπαραστάσεις 
της φιλίας στην πραγματική  και τη διαδικτυακή ζωή είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε 
για φιλία όταν αναφερόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Facebook. 
Οι αναπαραστάσεις φιλίας στην καθημερινή μας πραγματικότητα διαφέρουν ουσιωδώς 
από τις αναπαραστάσεις «φιλίας» από το Facebook. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το 
συμπέρασμα αναλύονται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο Facebook απουσιάζουν τα 
βασικά στοιχεία που ορίζουν τις φιλικές σχέσεις στην εκτός διαδικτύου 
πραγματικότητα. Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας. 
Η επικοινωνία που αναπτύσσεται στο περιβάλλον του Facebook χαρακτηρίζεται ως 
«σχολιασμός» και «συμπλήρωμα της εκτός δικτύου επικοινωνίας». Επίσης, οι σχέσεις 
αυτές χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οικειότητας, εμπιστοσύνης, συναισθήματος, 
ψυχολογικής υποστήριξης και αμοιβαιότητας, στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις 
φιλικές σχέσεις εκτός δικτύου. Το Facebook αποτελεί ένα απρόσωπο περιβάλλον, όπου 
η έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων καθίσταται αδύνατη, καθώς οτιδήποτε 
διατυπώνεται βρίσκεται δημόσια εκτεθειμένο. Επιπλέον, η αμφιβολία μεταξύ 
προσώπου ή προσωπείου, δηλαδή η αμφιβολία για την πραγματική ταυτότητα των 
χρηστών, δεν αφήνει περιθώρια, για να έρθουν δύο άνθρωποι πιο κοντά και να 
μπορέσουν να αναπτύξουν μια ουσιαστική, φιλική σχέση. 

Μια ακόμη αιτία προβληματισμού για τη χρήση του όρου «φιλία» σχετίζεται με το 
γεγονός ότι οι περισσότεροι παράγοντες που θεωρούνται βασικοί για τη διαμόρφωση 
φιλικών σχέσεων είναι απόντες από το Facebook. Ο α- τοπικός χαρακτήρας των 
διαδικτυακών κοινοτήτων δεν επιτρέπει τη φυσική εγγύτητα, η οποία κατά γενική 
ομολογία είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση μιας φιλικής σχέσης. Ακόμα και 
αν η φιλία είναι δυνατό να διατηρηθεί εξ αποστάσεως, αυτό προϋποθέτει ότι η φιλική 
συνάντηση των ατόμων έχει προϋπάρξει της απομάκρυνσης και υπάρχει πάντα η 
προσδοκία της επιστροφής. Το Facebook όπως και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή 
κοινότητα, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με 
πρόσωπο επαφή. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να υποκαταστήσει ως μέσο 
επικοινωνίας τη φυσική απουσία του άλλου και αυτό είναι ίσως μια από τις 
σημαντικότερες λειτουργίες του, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι γρήγοροι ρυθμοί του 
σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Μπορούμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι το Facebook δεν είναι ένα περιβάλλον που 
προσφέρεται για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, με την έννοια που έως τώρα τους 
αποδίδαμε στην εκτός διαδικτύου ζωή. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μέσω της 
κοινωνικής ανταλλαγής μπορεί απλώς να αναπληρώσει την αίσθηση της κοινότητας, 
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αίσθηση που τείνει να εξαφανιστεί μέσα στην ανωνυμία των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων. 

Μ. Σαβράμη. (2008). Οι αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και στη 
διαδικτυακή  ζωή: Η περίπτωση του Facebook. Μεταπτυχιακή έρευνα. Πανεπιστήμιο 
Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (διασκευή) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: α. Μπορείτε να διακρίνετε μέσα από το κείμενο τους λόγους που 
διαφοροποιούν μια διαδικτυακή σχέση από μια πραγματική;β. Δοκιμάστε να βρείτε 
τον τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου από το  ''Συγκεκριμένα ..φιλική σχέση''.γ. 
Δοκιμάστε να βρείτε συνώνυμα των ακόλουθων λέξεων :επικοινωνία , αίσθηση της 
κοινότητας, αμφιβολία,αμοιβαιότητα. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
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Τέχνη/Τεχνολογία θεάτρου: Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων 
 

Καππάτου Αναστασία 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

natassakf@hotmail.com 

Παπαθανασίου Πετρούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Pepipap67@hotmail.gr 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Τέχνη-Τεχνολογία θεάτρου- Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», που υλοποιήθηκε 
κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Ε΄ τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολεί-
ου Φλώρινας. Η φιλοσοφία του προγράμματος έγκειται στη μύηση των μαθητών σε 
όλα τα στάδια σχεδιασμού, οργάνωσης και διεξαγωγής μιας θεατρικής παράστασης. 
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να μελε-
τήσουν τη θεατρική διασκευή του γνωστού παραμυθιού του Λούις Κάρολ «Η Αλίκη 
στη χώρα των θαυμάτων» (1865), στη συνέχεια να ασχοληθούν με τη δραματοποίησή 
του, την κατασκευή των κοστουμιών, τη διαμόρφωση του σχολικού χώρου ως θεα-
τρικού χώρου και τέλος την απόδοση των εκάστοτε ρόλων. Με τον τρόπο αυτό μυή-
θηκαν στον κόσμο της τεχνολογίας του θεάτρου, ο οποίος περιλαμβάνει την σκηνοθε-
τική οπτική ενός έργου σε σχέση με τη σκηνογραφική του επιμέλεια (κοστούμια), την 
εμπλοκή στην δημιουργία των ηχητικών/οπτικών εφέ και τη δραματουργική ανάδειξη 
του σχολικού χώρου ως θεατρικού χώρου. 

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογία θεάτρου, σχολική παράσταση, σκηνογραφία, δραματουρ-
γία. 

Εισαγωγή 

Παιδαγωγική αξία θεατρικής αγωγής 

 Οι παιδαγωγικοί στόχοι της Α/θμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών αφορούν:  

∙ «Στην ανάδειξη ικανοτήτων, μηχανισμών και δεξιοτήτων, που καλλιεργούν και α-
ναπτύσσουν το ψυχο – πνευματικό δυναμικό των μαθητών και ολοκληρώνουν την 
προσωπικότητά τους, μέσα από τη διαδικασία της μάθησης, με τη βοήθεια της οποίας 
διευρύνουν και αναδιαρθρώνουν τις δημιουργικές σχέσεις της συνείδησής τους με τον 
περιβάλλοντα χώρο, τις ανθρώπινες καταστάσεις και φαινόμενα. 
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∙ Στην απόκτηση ικανότητας ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου, δια 
του οποίου μπορούν να εκφραστούν και να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις και τα αι-
σθήματα τους, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με τον περίγυρό τους. 

∙ Στην απόκτηση νοητικών δυνατοτήτων με τις οποίες προβαίνουν σε κρίσεις, συ-
γκρίσεις και διακρίσεις αφηρημένων ή συγκεκριμένων εννοιών, που συντελούν στα-
διακά στην πνευματική τους ολοκλήρωση. 

∙ Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του αισθητικού τους κριτηρίου, την ευαισθητοποίη-
σή τους στην Τέχνη και τον πολιτισμό, ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν, να εκτι-
μήσουν και να ερμηνεύσουν τα έργα Τέχνης, και να προβούν στην αντίστοιχη πρωτό-
τυπη δημιουργία, μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά προϊόντα» (Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο, 2016). Η τελευταία αυτή παράμετρος που είτε παρέμενε ανενεργός, είτε 
περιθωριοποιημένη, ανάμεσα στις άλλες, αποτελεί το βασικό ζητούμενο για την εισα-
γωγή της Θεατρικής Παιδείας της Τέχνης και του Πολιτισμού και την αναβάθμιση 
της διδασκαλίας της Θεατρικής και Αισθητικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκ-
παίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. 

Οι επιμέρους στόχοι που επιδιώκονται και πραγματοποιούνται με την εισαγωγή της 
Θεατρικής Παιδείας στις τελευταίες τάξεις της Α/ Βάθμιας εκπαίδευσης (Ε΄και Στ΄) 
και τη διδασκαλία του μαθήματος στην τάξη είναι οι ακόλουθοι:  

«Ενεργοποίηση και αξιοποίηση σωματικών ικανοτήτων: ενεργοποίηση του ψυχο– 
πνευματικού δυναμικού και των λανθανόντων γνωρισμάτων της προσωπικότητας των 
μικρών μαθητών, δυναμικά εξωτερικευόμενα μέσα από τη σωματική λειτουργία. Η 
εξατομικευμένη και η ομαδική κίνηση που βασίζεται σε ρυθμό, ο συντονισμός των 
κινήσεων και η συμβατότητα του εκφερόμενου λόγου με τη σωματική έκφραση, απο-
τελούν ένα ακόμη μέλημα. 

Σ’ αυτό προστίθεται σταδιακά η γνωριμία με τα εκφραστικά μέσα, τη φωνή, τη μιμι-
κή ικανότητα, τις χειρονομίες, με τη βοήθεια των οποίων τα άτομα που μετέχουν στη 
συγκεκριμένη δράση, αποκτούν επίγνωση του εαυτού τους και συνείδηση της θέσης 
τους στον περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, μέσα από την όρχηση και τη μουσική, 
την ανάπτυξη φαντασιακών σχέσεων και καταστάσεων, το παιδί οδηγείται στη δη-
μιουργία ενός εξωπραγματικού κόσμου, μέσα στον οποίο βρίσκει λυτρωτικό καταφύ-
γιο και διέξοδο διασκεδαστική και παιδαγωγική. Δημιουργεί αναλογίες ζωής και ε-
νεργοποιεί την κριτική σκέψη των παιδιών, τα οποία χρησιμοποιούν τα ιδιαίτερα ερ-
γαλεία τους για να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την προσωπική και συλλογική 
τους ταυτότητα. 

 «Επικοινωνιακή σχέση- Αυτοσχεδιασμός-Θεατρικό παιχνίδι: Το άτομο συνειδητο-
ποιεί ότι δεν αποτελεί το κέντρο του σύμπαντος, ότι είναι ένα μέλος σε μια ομάδα, με 
την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Η απομάκρυνση κάποιου απ’ αυτήν και η μη 
συμμόρφωσή του προς τις γενικές επιταγές και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουρ-
γία της, συνεπάγεται αυτόματα και την αποσάθρωση και τη διάλυσή της. Κατά συνέ-
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πεια, ο μικρός μαθητής αντιλαμβάνεται τη σημασία του οργανωμένου συνόλου, τους 
μηχανισμούς δράσης του και τις συνθήκες ομαλής έκφρασής του. Καθώς οι συμμετέ-
χοντες/ουσες δουλεύουν με τα εργαλεία του θεάτρου, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν 
κατάλληλα και με αυξανόμενη άνεση και αυτοπεποίθηση τον προφορικό και γραπτό 
λόγο, να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη γλώσσα 
του σώματος, την κίνηση και το χώρο. Καθώς ασκούνται, αναλύουν και ανταποκρί-
νονται στις διάφορες δραματικές και θεατρικές φόρμες, γνωρίζουν και κατανοούν σε 
βάθος την πολιτισμική τους κληρονομιά και γλώσσα, ώστε να την εκτιμήσουν ουσια-
στικά, ενώ συγχρόνως αντλούν έμπνευση για να διερευνήσουν συμπεριφορές, στά-
σεις και αξίες στο σύγχρονο κόσμο. Μάλιστα, επειδή ο μαθητής είναι υποχρεωμένος 
εκ των πραγμάτων να μετέχει σ’ αυτό, αναγκάζεται να ελέγξει τα στοιχεία εκείνα της 
προσωπικότητάς του που πιθανόν να επενεργούν αρνητικά, ενώ αντίθετα να ενισχύ-
σει όσα συμβάλλουν στην επιτυχία του κοινού σκοπού. Ταυτόχρονα, μαθαίνει ότι ως 
μέλος μιας ομάδας έχει τη δυνατότητα ευελιξίας και αυτοσχεδιασμών, ώστε να μπο-
ρεί να ξεδιπλώσει το ταλέντο και τη δημιουργικότητά του. 

«Δραματικό κείμενο-Δραματοποίηση: Ένας ακόμα ιδιαίτερος στόχος που επιδιώκει η 
διδασκαλία του Θεάτρου στο Δημοτικό Σχολείο (κατεξοχήν στις μεγάλες τάξεις), εί-
ναι αυτός που ξεπερνά το μονοσήμαντο επίπεδο της σωματικής έκφρασης και επε-
κτείνεται σε εκείνο της δημιουργίας ενός δραματικού κειμένου. Πρόκειται για την 
τέχνη και την τεχνική του εργαστηρίου γραφής, τη δημιουργική δηλαδή σύνθεση 
γραπτού λόγου με βάση τις αρχές και τους κώδικες του δράματος. Οι μικροί μαθητές, 
κάτω από την καθοδήγηση του δασκάλου, εξοικειώνονται σταδιακά με τη συγγραφή 
θεατρικού διαλόγου, ως μορφή γραπτής έκφρασης και με την πάροδο του χρόνου, 
οδηγούνται μέχρι το σημείο να παραγάγουν ατομικά ή συλλογικά κείμενα, στηριζό-
μενα στη δομή του δράματος. Οργανώνουν τη δράση, αναπτύσσουν πολυεπίπεδες 
συγκρούσεις, προκαλούν δραματικές καταστάσεις και αναδείχνουν χαρακτήρες» 
(Γραμματάς, 2006). 

«Γνωριµία µε την τέχνη του Θεάτρου: Σε μια πρώτη φάση προϋποθέτει τη γνωριμία 
των μαθητών με την ίδια τη φύση του Θεάτρου. Ειδικότερα, οι μαθητές έρχονται σε 
επαφή με το δραματικό κείμενο και τα γνωρίσματά του, την αισθητική και την ιδεο-
λογία του. Επίσης, γνωρίζουν όλους τους συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης, 
τις αρμοδιότητες και τη συμμετοχή του καθενός στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ( Δια-
θεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Θεάτρου, 2011, σελ. 128).  Με τον 
τρόπο αυτό, συνειδητοποιούν το κοινωνικό και κοσμικό φαινόμενο, που αποτελεί η 
παράσταση, την επικοινωνία της με το κοινό και το ρόλο της μέσα στο ευρύτερο πο-
λιτισμικό οικοδόμημα (Γραμματάς, 2006). Μαθαίνοντας πώς να χρησιμοποιούν τις 
δραματικές συμβάσεις και τεχνικές καθώς και τις διάφορες μορφές τεχνολογίας, ερ-
γάζονται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, κατασκευάζουν εικονικές 
πραγματικότητες ως αποτέλεσμα μιας σύνθεσης της φαντασίας, της σκέψης και του 
συναισθήματος. Μάλιστα, με την παρότρυνση των εκπαιδευτικών, και άλλοτε με τη 
βοήθεια μιας μάσκας, μπορούν να ξεπεράσουν τους δισταγμούς και τις φοβίες τους, 
αποκτώντας την αίσθηση της δημιουργικότητας, αναφορικά με τον εαυτό τους και το 
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σύνολο. Μέσα από τη δημιουργία και την παράσταση θεάτρου, αντανακλούν και ε-
μπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή του σχολείου και της κοινότητάς τους. 

Εν περιλήψει, το θέατρο συμβάλλει στην «αποδέσμευση της δημιουργικότητας και 
της φαντασίας των μαθητών,  την εξωτερίκευση των σκέψεων και συναισθημάτων 
τους, στην εξάσκηση των εκφραστικών τους μέσων (φωνή, κίνηση, λόγος, έκφρα-
ση…), στην ενίσχυση του συλλογικού πνεύματος και της αυτοπειθαρχίας προς όφε-
λος του ομαδικού αποτελέσματος, στη χαρά της συμμετοχής σε μια συλλογική καλλι-
τεχνική δημιουργία απόλαυση και την αποφόρτιση που μας προσφέρει το παιχνίδι» 
(Γραμματάς, 2006). 

 Οι δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού αποτελούν το στάδιο συστηματικής και πο-
λύπλευρης ανάπτυξης των γνώσεων και εμπειριών που, περισσότερο βιωματικά παρά 
θεωρητικά, έχουν αποκτήσει οι μαθητές στη μέχρι τότε επαφή τους με το Θέατρο. 
Στις δυο αυτές τάξεις το Θεατρικό Παιχνίδι και η Δραματοποίηση αναπτύσσουν στο 
έπακρο τις δυνατότητές τους, αποτελώντας βασικά στοιχεία της Θεατρικής Αγωγής. 
Η αξία του θεατρικού παιχνιδιού έγκειται στο ότι αποτελεί μία διαδικασία αλληλεπί-
δρασης, αφού κάθε παιδί που συμμετέχει σ’ αυτό κινείται, μιλάει, πράττει, ασκεί και 
δέχεται επιρροή από τις πράξεις και τη συμπεριφορά των άλλων παιδιών. Η αλληλε-
πίδραση και η εναλλασσόμενη ανταπόκριση αποτελεί τη βάση και την ουσία του θεα-
τρικού παιχνιδιού (Κοντογιάννη, 2000). Παράλληλα, καλλιεργείται και εκδηλώνεται 
μια σκηνική πια συμπεριφορά των παιδιών που στηρίζεται στη γνωριμία με τις εκ-
φραστικές τους δυνατότητες, στη δυναμική της ομάδας και τα στοιχεία του θεατρικού 
αυτοσχεδιασμού. Τέλος, η εξοικείωση με τις σκηνικές τεχνικές οδηγεί πέρα από τη 
Δραματοποίηση σε ανάπτυξη μορφών θεατρικών δρωμένων (χάπενινγκ), σκετς, ακό-
μα και θεατρικών παραστάσεων, πάντα μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων του Σχολείου. Οι δραστηριότητες που προτείνονται για την Ε΄ και Στ΄ Δη-
μοτικού, μπορεί να περιέχουν αυτές τις παραμέτρους του Θεάτρου και του δράματος, 
ευνοώντας μια πρώτη ουσιαστική επαφή των παιδιών με το αντικείμενο και συνιστώ-
ντας την αρχική τους γνωριμία με αυτή τη μορφή Τέχνης στα ποικίλα συνθετικά της 
(υποκριτική, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυματολογία). Ταυτόχρονα περιλαμβάνουν 
βασικές πληροφορίες για μια διασύνδεση των ποικίλων παραμέτρων του θεάτρου με 
αντίστοιχες άλλων μορφών Τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, κ. ά.), συμβάλ-
λοντας σε μια ουσιαστική διαπολιτισμική αγωγή και παιδεία των μικρών μαθητών.  

Μεθοδολογία υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τέχνη-Τεχνολογία θεάτρου-Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων» υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στους 22 μαθητές της Ε΄ 
του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας.  

Σκοποθεσία εκπαιδευτικού προγράμματος 

Ο βασικός σκοπός υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος υπήρξε η συνειδη-
τοποίηση από τη μεριά των μαθητών της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος μιας θε-
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ατρικής παράστασης (σκηνογραφία, ερμηνεία ρόλων, σκηνοθετική επιμέλεια), προ-
κειμένου να γίνουν καλοί θεατές στο μέλλον μιας θεατρικής παράστασης. 

Στόχοι προγράμματος 

- Η μύηση των μαθητών στην επεξεργασία ενός θεατρικού κειμένου. 

- Η συμμετοχή σε μια ομάδα εργασίας και η αγαστή συνεργασία των μελών 
της, ως προϋπόθεση για την ευόδωση της θεατρικής παράστασης. 

- Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία δημιουργίας των κοστου-
μιών για τη θεατρική παράσταση. 

- Η άμεση εμπλοκή των μαθητών στην σκηνοθετική οπτική του θεατρικού έρ-
γου, μέσω της οργάνωσης του σχολικού χώρου ως θεατρικού χώρου από τους 
ίδιους.  

Α΄ Φάση: Μελέτη θεατρικού κειμένου 

Ξεκινήσαμε να μελετούμε το κείμενο της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» με 
τους μαθητές από το Φεβρουάριο. Για τουλάχιστον ένα δίμηνο οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το θεατρικό κείμενο, να το συζητήσουν σε ομάδες 
εργασίας, να μελετήσουν τα δραματουργικά του χαρακτηριστικά και υπό την καθο-
δήγηση της δασκάλας τους να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά του θεατρικού λόγου, 
ως ενός ξεχωριστού είδους λόγου. Η υπόθεση του παραμυθιού είναι η ακόλουθη: η 
Αλίκη εισέρχεται σε έναν διαφορετικό κόσμο μπαίνοντας μέσα σε αυτόν από μια λα-
γότρυπα. Εκεί δεν ισχύουν ούτε οι φυσικοί νόμοι αλλά ούτε και τα ζώα έχουν τις φυ-
σιολογικές ιδιότητες που όλοι γνωρίζουμε. Ακόμα και το ίδιο της το σώμα υφίσταται, 
ανά διαστήματα ανάλογα με την κατάσταση την οποία καλείται να αντιμετωπίσει 
δραματικές αλλαγές. Άλλοτε γίνεται πανύψηλη, άλλες φορές πάλι μικραίνει υπερβο-
λικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ίδια θέλει να επικοινωνήσει με μικρότερα πλά-
σματα αλλά ανησυχεί πως θα τα τρομάξει. Κάποιες στιγμές νιώθει ότι έχει μεγάλη 
ψυχική δύναμη και άλλοτε ανίσχυρη και αδύναμη να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε 
δυσκολία. Καταφέρνει να επανακτήσει τη χαμένη της ταυτότητα μόνο όταν βγει από 
την χώρα των θαυμάτων, η οποία δεν είναι άλλη από τη Χώρα των μεγάλων. Επι-
στρέφει στην ασφάλεια που της προσφέρει η παιδικότητα. Μέσα στο έργο του ο συγ-
γραφέας βρίσκει την ευκαιρία να κριτικάρει έμμεσα τις αντιλήψεις και τις ιδέες εκεί-
νης της περιόδου. Έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες για τα «μηνύματα» τα οποία λαμβά-
νει ο αναγνώστης μέσα από το κείμενο. Η επικρατέστερη άποψη αναφέρει ότι εκφρά-
ζει τους περιορισμούς και τους αυστηρούς κανόνες της εποχής εκείνης στους οποίους 
ήταν «υποταγμένα» τα κορίτσια.  

Με την ανάγνωση των θεατρικών έργων ή σκηνών, καθώς και με την επεξεργασία 
και τη συζήτηση που προκύπτουν, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με λογοτεχνικά–
θεατρικά έργα, με τον πολιτισμό της χώρας, του οποίου φορέας είναι η γλώσσα στό-
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χος, αποκτούν θεατρική παιδεία και, κατά συνέπεια, προσωπική καλλιέργεια (Dodson 
2000: 135-136). 

Β΄ Φάση: Παρακολούθηση θεατρικής διασκευής του παραμυθιού 

 Η θεατρική διασκευή (μιούζικαλ) του παραμυθιού που είχαν στα χέρια τους οι μαθη-
τές ήταν από το θέατρο Γκόρια όταν ο θεατρικός θίασος «Κύτταρο» ανέβασε το μιού-
ζικαλ «Η Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων» εμπνευσμένο από το ομώνυμο παραμύ-
θι. Η διασκευή έγινε από τον Γιάννη Μάνο και την Ιφιγένεια Γιαννοπούλου. Την 
μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο Μίμης Πλέσσας. 

Γ΄ Φάση: Δραματουργική επεξεργασία παραμυθιού  

Ακολούθησε η διανομή ρόλων, η οποία έλαβε χώρα από τους ίδιους τους μαθητές. 
Κάθε φορά που κάποιος μαθητής επιθυμούσε έναν συγκεκριμένο ρόλο, δραματουρ-
γούσε ένα μικρό απόσπασμα από αυτόν και η ολομέλεια της τάξης αποφάσιζε, αν θα 
ήταν ήταν καλός για την απόδοση του ρόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραμύθι 
διαδραματίζεται σε πέντε διαφορετικές πράξεις. Σε καθεμία από αυτές εναλλάσσονται 
οι ρόλοι του Κούνελου και της Αλίκης, οι οποίοι διανεμήθηκαν σε διαφορετικούς μα-
θητές, ώστε να υπάρχει ποικιλία και να μπορέσει το σύνολο των μαθητών της τάξης 
να λάβει μέρος στην παράσταση. 

Έπειτα, έλαβε χώρα η επεξεργασία των δραματουργικών κινήσεων των μαθητών και 
της σκηνικής τους παρουσίας. Η δραματοποίηση αντιμετωπίζεται ως μια παιδαγωγική 
μέθοδος που οδηγεί το παιδί να βιώσει και να μεταλλάξει σε εμπειρίες τις πληροφορί-
ες-γνώσεις και τις συνειδητές και ασυνείδητες ποιότητες του εσωτερικού του κόσμου, 
εκφράζοντάς τες δυναμικά με το σώμα και τον λόγο του στον εξωτερικό κόσμο (Άλ-
κηστις 1989: 42). 

Δ΄ Φάση: Σκηνογραφική επιμέλεια παραμυθιού 

Ερχόμενοι από τις διακοπές του Πάσχα (Μάιος) και εφόσον οι περισσότεροι μαθητές 
είχαν μάθει τα λόγια τους αρχίσαμε να κατασκευάζουμε τα κοστούμια. Στο σημείο 
αυτό η συνεργασία με την Πηνελόπη Γαϊτη, υπεύθυνη εργαστηρίου Σκηνογραφίας 
και Ενδυματολογίας στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα, υπήρξε πολύτιμη. Κά-
ποια απογεύματα συναντιόμασταν με τους μαθητές, παίρναμε τα μέτρα για το κου-
στούμι του καθενός, ενώ οι μαθητές επιδόθηκαν στην κατασκευή συνοδευτικών υλι-
κών για τα κοστούμια, όπως στεφανάκια για τα μαλλιά για τις Αλίκες του έργου, στο-
λισμός του κοστουμιού με λουλουδάκια και κορδέλες, αλλά και των υπόλοιπων συ-
νοδευτικών αντικειμένων για τους ηθοποιούς και για το σκηνικό, όπως η κατασκευή 
κορώνων για τις βασίλισσες, ακοντίων για τους υπηρέτες, της στολής  του μπουκα-
λιού, του κέικ και των λουλουδιών. Κατά την τελευταία εβδομάδα πριν την παράστα-
ση οι μαθητές σύσσωμοι βοήθησαν στο στήσιμο του σκηνικού της παράστασης. 

Ε΄ Φάση: Κατασκευή σκηνικού για την παράσταση 
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Οι μαθητές επιδόθηκαν στη διαμόρφωση του σχολικού χώρου ως θεατρικού σκηνι-
κού. Οι 5 πράξεις του θεατρικού έλαβαν χώρα σε διαφορετικούς χώρους του σχολεί-
ου. Ειδικότερα, η πρώτη πράξη του παραμυθιού, η οποία εκτυλίσσεται σε ένα λιβάδι, 
έλαβε χώρα στην πυλωτή του σχολείου, η οποία είχε διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε 
να μοιάζει με λιβάδι. Στη συνέχεια, όταν η Αλίκη εισέρχεται σε ένα δωμάτιο, όπου 
όλα τα αντικείμενα γύρω της μικραίνουν και μεγαλώνουν, π.χ. η μικροσκοπική πόρτα 
μετατρέπεται σε κανονική, το μπουκάλι με το ροζ υγρό και το κέικ ζωντανεύουν και 
χορεύουν, επιλέχθηκε ο χώρος της εισόδου στο σχολείο για να πραγματοποιηθεί η 
πράξη αυτή. Η τρίτη πράξη, η οποία περιλαμβάνει τη συνάντηση της Αλίκης με τη 
στριμμένη Δούκισσα, την κακιά βασίλισσα Ντάμα Κούπα που καταδυναστεύει τα 
τραπουλόχαρτα και τα λουλούδια που χορεύουν και μιλούν, υλοποιήθηκε στο αίθριο 
του σχολείου, σε κατάλληλα διαμορφωμένο σκηνικό. Τέλος, οι δυο τελευταίες πρά-
ξεις του παραμυθού (4η και 5η ) έλαβαν χώρα στην αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσε-
ων του σχολείου μας, όπου είχε στηθεί μια τεράστια σκακιέρα για την 4η πράξη και 
δυο μεγάλες τραπεζαρίες, μια πάνω στη σκηνή, όπου θα γινόταν η βασιλική γιορτή 
και η Αλίκη θα γινόταν βασίλισσα, εφόσον περνούσε τις δοκιμασίες και μια για τους 
θεατές για να συμμετέχουν και αυτοί στη βασιλική γιορτή. Η θεατρική παράσταση 
παρουσιάστηκε στις 14 Ιουνίου το απόγευμα στο χώρο του σχολείου. Στο σημείο αυ-
τό, υπήρξε μια καινοτομία, ως προς την αξιοποίηση του χώρου του σχολείου και την 
παρακολούθησή του από τους θεατές. Οι 5 πράξεις του θεατρικού έλαβαν χώρα σε 
διαφορετικούς χώρους του σχολείου, γι΄ αυτό και οι θεατές έπρεπε να μετακινούνται 
για να παρακολουθούν την παράσταση http://ppf.edu.gr/activities/tehni-kai-
tehnologia-theatroy-i-aliki-sti-hora-ton-thaymaton  

Αποτίμηση προγράμματος 

Η σχολική παράσταση είναι μια θαυμάσια άσκηση συλλογικότητας, επικοινωνίας, 
φαντασίας, ελευθερίας και μαζί αυστηρής πειθαρχίας. Αλλά ο δρόμος αυτός, που έχει 
επίσης και κίνδυνους και παρενέργειες δεν θα πρέπει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον 
μας. Η σχολική παράσταση είναι μία μόνο από τις εκφράσεις του πολύπλευρου φαι-
νομένου της θεατρικής αγωγής στο σχολείο. Ένα πλούσιο λεξιλόγιο συνοδεύει την 
εφαρμογή του θεάτρου στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως: συμβολικό παιχνίδι, δραμα-
τικό παιχνίδι, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, θέατρο ως μορφή τέχνης, θεατρο-
λογία, θέατρο σαν εργαλείο μάθησης, θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα, εκπαιδευ-
τικό δράμα, δραματική εκπαίδευση, θέατρο για την ανάπτυξη, θέατρο στην κοινότη-
τα, εφαρμοσμένο δράμα, δραματο-θεραπεία κ. ά. Αυτό το λεξιλόγιο έχει μια κοινή 
αναφορά το θέατρο (Bolton & Davis, 2000; Γκόβας, 2002; Somers, 1994, 2000). 

Η ενασχόληση των μαθητών με το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης σε όλες της 
τις διαστάσεις (κατασκευή σκηνικών, κοστουμιών, αντικειμένων και σκηνική παρου-
σία) αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους μαθητές, οι οποίοι μυήθηκαν στη 
μαγεία του θεάτρου, απελευθερώθηκαν, διασκέδασαν, έμαθαν και ψυχαγωγήθηκαν. 
Μέσα στον κυκεώνα του βομβαρδισμού της γνώσης που υπάρχει στο ωρολόγιο πρό-
γραμμα της Ε΄ τάξης, οι πρόβες για το θέατρο ήταν μια όαση ξεκούρασης για τους 
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μαθητές, οι οποίοι αδημονούσαν γι αυτό. Αντίστοιχες δραστηριότητες πρέπει να απο-
τελούν σημείο αναφοράς στο ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα διότι προάγουν το αι-
σθητικό κριτήριο των μαθητών, ενισχύουν την κριτική τους σκέψη, διευρύνουν τους 
πνευματικούς τους ορίζοντες και κεντρίζουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά 
τους. 
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Εκπαιδευτικό σενάριο για τα οικονομικά μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση με όραμα την Αειφορία: «Διανομή πλούτου». 

 
Γεώργιος Βουζαξάκης   Βασίλειος Μακράκης 

            Εκπαιδευτικός ΠΕ09    Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Κρήτης 
Υποψήφιος Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε.                            UNESCO ICT in ESD Chairholder 

Παν. Κρήτης   makrakis@edc.uoc.gr 
    vouzaxakis@edc.uoc.gr                           

Περίληψη 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να προταθεί μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση 
των ζητημάτων της ανισοκατανομής του πλούτου και της φτώχειας στα οικονομικά 
μαθήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με προσανατολισμό την Εκπαίδευση 
για την Βιώσιμη / Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Στα πλαίσια της ΕΑΑ η εργασία προ-
τείνει μια διδακτική προσέγγιση που βασίζεται στην βιωματική και εποικοδομιστική 
μάθηση με χειραφετική οπτική. Το προτεινόμενο σενάριο στοχεύει να αντιληφθούν οι 
μαθητές την άνιση κατανομή πλούτου στον πλανήτη με σκοπό την ευαισθητοποίηση 
τους απέναντι στην φτώχεια και την δημιουργία προβληματισμών για το κυρίαρχο μη 
βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Για την επίτευξη του στόχου οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες και συμμετέχουν σε ένα βιωματικό παιχνίδι. Επίσης με την χρήση Τ.Π.Ε. οι 
συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία στοχάζονται και δημιουργούν παρου-
σιάσεις όπου αναδεικνύουν και διερωτώνται για το πρόβλημα της ανισοκατανομής 
του πλούτου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Οικονομικά μαθήματα, Αειφόρος Ανάπτυξη, Διανομή πλούτου 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανθρωπότητα βιώνει τις συνέπειες μιας μη βιώσιμης οικο-
νομικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης που βασίζεται στην μεγιστοποίηση του οι-
κονομικού αποτελέσματος και οδηγεί στην υποβάθμιση και εξάντληση των πλουτο-
παραγωγικών πηγών του πλανήτη  αλλά και σε τεράστιες παγκόσμια κοινωνικές ανι-
σότητες (Makrakis & Kostoula-Makraki, 2013 ∙ Jackson, 2011). Το 1% των πλουσιό-
τερων ανθρώπων του πλανήτη έχει στα χέρια του, όσο πλούτο διαθέτει το υπόλοιπο 
99%, σύμφωνα με την βρετανική οργάνωση OXFAM (Euronews, 2016), ενώ η ίδια 
έρευνα κατέδειξε ότι οι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο έχουν στα χέρια τους 
πλούτο ίσο με το 50% του υπόλοιπου πληθυσμού που βρίσκεται στα κατώτερα κλι-
μάκια.  Σήμερα περίπου το 20% του πληθυσμού καταναλώνει το 80% του παγκό-
σμιου πλούτου όταν ο πληθυσμός που καταναλώνει τα λιγότερα προσπαθεί να ακο-
λουθήσει το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης των «αναπτυγμένων» χωρών (UNEP, 
2011). 

Η αναγκαιότητα για μια στροφή σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης σε παγκόσμιο 
επίπεδο προκύπτει πλέον από μεγάλο πλήθος επιστημονικών ερευνών. Από την δεκα-
ετία του 1980 όπου άρχισε να συζητείται διεθνώς η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης 
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έχουν διατυπωθεί πολλά για την αναγκαιότητα αλλαγής και της εκπαίδευσης σε πα-
γκόσμιο επίπεδο ώστε να συμβάλλει και αυτή στη διαμόρφωση μιας νέας προοπτικής 
ανάπτυξης για ένα βιώσιμο μέλλον.  

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΑ έχει ως βασικό στόχο να διαδραματίσει ένα μετασχηματι-
στικό ρόλο. Είναι ανάγκη να εφοδιάζει τους διδασκόμενους και τους διδάσκοντες με 
την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα, με σκοπό την κατανόηση, την αντιμετώπιση 
και την επίλυση σύνθετων διεπιστημονικών προβλημάτων. Κυρίως όμως αυτή η γνώ-
ση - ικανότητα είναι ανάγκη να οδηγεί σε αμφισβήτηση άκριτα αφομοιωμένων παρα-
δοχών και πρακτικών και σε βούληση για δράση και αλλαγή στάσεων και συμπερι-
φορών. Σε αυτή την κατεύθυνση η Εκπαίδευση για τη Αειφόρο Ανάπτυξη επιδιώκει 
την ενδυνάμωση και χειραφέτηση, όπου οι πολίτες μπορούν ατομικά ή συλλογικά να 
συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Κωστούλα-Μακράκη, 2008). Αυτό 
μπορεί παιδαγωγικά να στηριχθεί σε ένα μοντέλο μάθησης που θα βασίζεται στην 
κριτική και χειραφετική οπτική της βιωματικής και εποικοδομιστικής μάθησης 
(Makrakis & Kostoula-Makraki, 2012).  

Το διδακτικό σενάριο «Διανομή Πλούτου» - θεωρητικό πλαίσιο 

Το προτεινόμενο σενάριο «Διανομή Πλούτου» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας ευ-
ρύτερης διδακτορικής έρευνας με σκοπό την αποδόμηση και την αναδόμηση των α-
ναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων οικονομικού προσανατολισμού προς τη 
αειφόρο ανάπτυξη με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. Το σενάριο αυτό, μαζί με άλλα εκ-
παιδευτικά σενάρια, θα υλοποιηθεί στην τάξη από οικονομολόγους εκπαιδευτικούς 
την σχολική χρονιά 2016-2017 και κατόπιν θα ακολουθήσει αξιολόγηση και ανατρο-
φοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από μια ηλεκτρονική κοινότητα πρα-
κτικής. 

Ένα από τα θέματα που αφορούν την ΕΑΑ και σχετίζεται με τον πυλώνα Οικονομία 
είναι και το ζήτημα της ανισοκατανομής του πλούτου και το προτεινόμενο διδακτικό 
σενάριο αποσκοπεί στην προσέγγιση του ζητήματος αυτού. Το διδακτικό σενάριο 
βασίζεται στην χειραφετική οπτική της βιωματικής και εποικοδομιστικής μάθησης 
καθώς οι μαθητές μέσα από ένα βιωματικό παιχνίδι καλούνται να αντιληφθούν και να 
οικοδομήσουν γνώση ώστε να αναστοχασθούν σχετικά με το πρόβλημα της ανισοκα-
τανομής του πλούτου.  

Επίσης το προτεινόμενο σενάριο συνδέεται με τις 10 δεξιότητες (10cs) όπως αυτές 
θεωρούνται αναγκαίες να αναπτυχθούν από τους μαθητές σε ένα κόσμο που αλλάζει 
ραγδαία και που υφίσταται το πρόβλημα της βιωσιμότητας (Makrakis & Kostoula –
Makraki, 2014). Οι δεξιότητες αυτές είναι: Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, 
Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα και καινοτομία, Συνδεσιμότητα, Κριτική 
συνείδηση, Κριτικός αναστοχασμός, Διαπολιτισμικές ικανότητες, Συνυπευθυνότητα, 
Οικοδόμηση γνώσης. Στην παράγραφο αυτή αναλύεται η  σύνδεση των 10 δεξιοτή-
των με το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο. 1) Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημά-
των: Οι μαθητές καλούνται να σκεφθούν κριτικά σχετικά με την κατανομή πλούτου 
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και να προσεγγίσουν το πρόβλημα της διανομής του «πλούτου» μέσα στην σχολική 
τάξη  ως μια μικρογραφία της παγκόσμιας κοινωνίας. 2) Επικοινωνία: Το εκπαιδευτι-
κό σενάριο στην εξέλιξη του βασίζεται αποκλειστικά στην επικοινωνία των μαθητών 
κυρίως μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό. 3) Συνεργασία: Οι μαθητές κα-
λούνται να συζητήσουν και να εργασθούν όλοι μαζί και η συνεργασία αυτή αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την εξέλιξη του σεναρίου. 4) Δημιουργικότητα και καινοτομία: 
Βασικό σημείο του σεναρίου είναι η πρόκληση στην φαντασία των μαθητών ώστε να 
αντιληφθούν ότι ο μικρόκοσμος της τάξης και η διανομή από τα «σοκολατάκια» α-
ντιπροσωπεύει την ανθρώπινη κοινωνία και την διανομή του πλούτου. 5) Συνδεσιμό-
τητα: Για το εκπαιδευτικό σενάριο δημιουργήθηκε ειδική διαδραστική ιστοσελίδα 
που στηρίζεται σε αληθινά δεδομένα κατανομής πλούτου στις περιοχές του πλανήτη, 
καθώς επίσης ζητείτε από τους μαθητές η χρήση του συνεργατικού εργαλείου Wiki. 
6) Κριτική συνείδηση: Οι μαθητές μέσα από το εκπαιδευτικό σενάριο μπορούν να 
συνειδητοποιήσουν το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο  στο οποίο λειτουργούν οι οι-
κονομίες παγκοσμίως. 7) Κριτικός αναστοχασμός: Αναστοχασμός απέναντι στην τε-
ράστια ανισοκατανομή του παγκόσμιου πλούτου που βασίζεται στο κυρίαρχο μη 
βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. 8) Διαπολιτισμικές ικανότητες: Οι μαθητές χωρίζονται 
σε ομάδες και αναλαμβάνουν τον «ρόλο» μιας ηπείρου-γεωγραφικής περιοχής, ενώ 
στην τελευταία δραστηριότητα καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες και να στο-
χασθούν για τα διανομή του πλούτου στην περιοχή αυτή. 9) Συνυπευθυνότητα:   Μέ-
σα από το παιχνίδι ρόλων οι μαθητές προσλαμβάνουν βιωματικά την έννοια της ευ-
θύνης και της συνυπευθυνότητας. 10) Οικοδόμηση γνώσης: Μαθητοκεντρική προ-
σέγγιση στην οικοδόμηση γνώσης μέσα από το βιωματικό παιχνίδι. 

Επιπλέον η δόμηση του σεναρίου βασίστηκε στους πέντε μαθησιακούς στόχους του 
21ου αιώνα που έχει θέσει η UNESCO (UNESCO, n.d.) καθώς και στον έκτο μαθη-
σιακό στόχο που προτείνεται από τους Makrakis & Kostoula–Makraki (2014). Η σύν-
δεση των έξι μαθησιακών στόχων με το διδακτικό σενάριο αφορούν: 1) Μαθαίνω να 
γνωρίζω: Το εκπαιδευτικό σενάριο μέσω του βιωματικού παιχνιδιού μπορεί να δώσει 
την δυνατότητα στους μαθητές να οικοδομήσουν γνώση με προσανατολισμό την αει-
φορία καθώς συνδέεται με τον πρώτο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (από τους 17 
στόχους που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε) ο οποίος είναι η εξάλειψη της φτώχειας από παντού. 
2) Μαθαίνω να είμαι: Οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν βιωματικά τις τερά-
στιες ανισότητες πλούτου στον πλανήτη και να καλλιεργήσουν την αίσθηση του είμαι 
και όχι του έχω. 3) Μαθαίνω να ζούμε μαζί βιώσιμα: Το εκπαιδευτικό σενάριο συμ-
βάλλει οι μαθητές να ασχοληθούν με πρακτικές που οδηγούν σε μια  αρμονική βιώ-
σιμη συνύπαρξη. 4) Μαθαίνω να κάνω: Το εκπαιδευτικό σενάριο οδηγεί σε διαδικα-
σίες που απαιτούν οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και σε πρακτικές που οδηγούν σε γνώση για τη δράση. 5) Μαθαίνω να μετασχηματί-
ζω τον εαυτό μου και την κοινωνία:  Το εκπαιδευτικό σενάριο συμβάλλει στην κα-
τεύθυνση αναγνώρισης και αμφισβήτησης παγιωμένων παραδοχών και καταστάσεων. 
6) Μαθαίνω να δίνω: σύνδεση με έννοιες αλληλεγγύη και κάλυψης βασικών ανθρώ-
πινων αναγκών. 
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Το προτεινόμενο σενάριο προτείνει την αξιοποίηση των ΤΠΕ με βάση το χειραφετικό 
γνωσιακό ενδιαφέρον (Habermas, 1972  ∙ Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006) 
όπου θέτει ως επίκεντρο την κοινωνική θεώρηση της μαθησιακής διαδικασίας. Εδώ η 
οικοδόμηση της γνώσης δεν βασίζεται μόνο στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών 
αλλά και στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της κριτικής αυτοσυ-
νείδησης των μαθητών με στόχο τη συγκρότηση τους σε ενεργούς πολίτες και την 
ικανότητα τους να συμμετέχουν στο κοινωνικό μετασχηματισμό (Μακράκης, 2012 ∙ 
Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006). Οι μαθητές στο εκπαιδευτικό σενάριο 
στοχάζονται σχετικά με τα δεδομένα διανομής πλούτου που παρουσιάζονται στο δια-
δικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο και καλούνται ομαδικά να αξιοποιήσουν το συνερ-
γατικό διαδικτυακό εργαλείο Wiki ώστε να συγκεντρώσουν πληροφορίες,  να στοχα-
σθούν και να παρουσιάσουν το ζήτημα της ανισοκατανομής, της φτώχειας και της 
εκμετάλλευσης των «οικονομικά φτωχών» χωρών από τις «οικονομικά πλούσιες» 
χώρες. 

Σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου 

Στόχος σεναρίου – σύνδεση με μαθήματα 

Το προτεινόμενο σενάριο στοχεύει να αντιληφθούν οι μαθητές μέσα από ένα βιωμα-
τικό παιχνίδι την άνιση κατανομή πλούτου στον πλανήτη με σκοπό την ευαισθητο-
ποίηση τους και την δημιουργία προβληματισμών για το κυρίαρχο μη βιώσιμο οικο-
νομικό μοντέλο. 

Το σενάριο αυτό συνδέεται με το μάθημα Πολιτική Παιδεία Α ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και 
συγκεκριμένα την ενότητα 13.2. «Φτώχεια, ανεργία». Επίσης συνδέεται με το μάθημα 
Πολιτική Παιδεία Β ΓΕΛ και την ενότητα  2.1 «ΑΕΠ και οικονομική ευημερία» κα-
θώς και την ενότητα 2.3 «Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία» όπου υπάρχουν α-
ναφορές για την ανισοκατανομή πλούτου. 

Διδακτικοί στόχοι 
Σε επίπεδο γνώσεων: 
Οι μαθητές να είναι σε θέση να αντιληφθούν βιωματικά την άνιση κατανομή πλούτου 
Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την άνιση κατανομή πλούτου στον 
πλανήτη  
Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  
Οι μαθητές να είναι σε θέση να θέτουν προβληματισμούς για την ανισοκατανομή του 
πλούτου  
Σε επίπεδο στάσεων:  
Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν για την ανισότητα πλούτου και την φτώχεια καθώς 
και να είναι σε θέση να διερωτώνται για τις αδυναμίες του κυριάρχου οικονομικού 
μοντέλου στην διανομή του πλούτου και την δημιουργία μεγάλων ανισοτήτων. 

Υλικά – Πηγές – εκτιμώμενη διάρκεια 

Διαδραστική εκπαιδευτική ιστοσελίδα που κατασκευάστηκε για το σενάριο και πε-
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ριέχει το εκπαιδευτικό εργαλείο «Διανομή Πλούτου». Πηγές δεδομένων που βασί-
στηκε το εκπαιδευτικό εργαλείο: wikipedia - κατάλογος χωρών βάση ΑΕΠ (Wikipe-
diaGDP, n.d.) και wikipedia κατάλογος χωρών βάση πληθυσμού (WikipediaPopula-
tion, n.d.).    

Απαραίτητη είναι χρήση Η/Υ, προβολέα, και διαδικτύου για προβολή βίντεο: α) Βί-
ντεο από το κανάλι Euronews (https://www.youtube.com/watch?v=Evtju_hilDQ) και 
β) Βίντεο  με τίτλο : πλούσιες χώρες - φτωχοί λαοί. 
(https://www.youtube.com/watch?v=u3obrx9Nbwc).   

Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν συνεργατικά το διαδικτυακό εργαλείο 
Wiki. Τέλος απαραίτητό στην τελευταία δραστηριότητα του διδακτικού σεναρίου εί-
ναι το φύλλο εργασίας: Φύλλο αξιολόγησης / ανατροφοδότησης στο οποίο ζητείται 
από τους μαθητές η αξιοποίηση του συνεργατικού εργαλείου Wiki. 

 Για την υλοποίηση του σεναρίου εκτιμάτε ότι απαιτείται μία διδακτική ώρα και επι-
πλέον άλλη μία διδακτική ώρα για τις παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών. 

Διαδικασία υλοποίησης διδασκαλίας κατά φάση 

Το εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται σε τρείς φάσεις: (στην παρένθεση παρέχονται εν-
δεικτικοί χρόνοι ανά φάση). 

Α Φάση: Εισαγωγή - Ανάκληση προηγούμενης γνώσης (2 λεπτά).  

Δραστηριότητα 1:  Αφόρμηση για σύντομη συζήτηση το βασικό ερώτημα που απα-
σχολεί την οικονομική επιστήμη, η διανομή του πλούτου. 

Β Φάση: Οικοδόμηση γνώσης / δεξιοτήτων / στάσεων (βιωματικό παιχνίδι - 30 λε-
πτά) 

Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες με τα εξής ονόματα: Α ομάδα, 
Β ομάδα, Γ ομάδα, Δ ομάδα και Ε ομάδα. Η κάθε ομάδα δεν θα έχει τον ίδιο αριθμό 
μελών. Ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας προκύπτει από το διαδικτυακό εκπαι-
δευτικό εργαλείο «Διανομή Πλούτου» συμπληρώντας τον συνολικό αριθμό των μα-
θητών του τμήματος στο κατάλληλο πεδίο. Για παράδειγμα αν υπάρχουν 25 μαθητές 
προκύπτει: Α ομάδα =2 μέλη, Β ομάδα =2 μέλη, Γ ομάδα =1 μέλος, Δ ομάδα =16 μέ-
λη και Ε ομάδα =4 μέλη.  
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Εικόνα 1: Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο: «Διανομή Πλούτου» 

 

Δραστηριότητα 3: Ανακοινώνεται στην ολομέλεια της τάξης ότι έχετε τόσα σοκολα-
τάκια ( ή καραμέλες ή απλά χαρτάκια) όσοι και οι μαθητές του τμήματος και με κά-
ποιο τρόπο πρέπει να αποφασίσουν όλοι μαζί πως θα τα μοιράσουν στις ομάδες τους. 
Για παράδειγμα αν υπάρχουν 25 μαθητές στο τμήμα ο εκπαιδευτικός έχει 25 σοκολα-
τάκια ( ή καραμέλες ή απλά χαρτάκια) και τα αφήνει σε ένα τραπέζι ώστε οι ομάδες 
να τα πάρουν και να τα διανείμουν μεταξύ τους. Η πιο προφανής και «δίκαιη» λύση 
που μπορεί να επιλέξουν οι μαθητές είναι 1 σοκολατάκι  ανά μαθητή. 

Δραστηριότητα 4: Ανακοινώνεται στους μαθητές ότι ο συνολικός αριθμός μαθητών 
στην τάξη (π.χ. 25 μαθητές) αντιπροσωπεύει τον συνολικό πληθυσμό στην γη (περί-
που 7,5 δις εκατομμύρια ανθρώπους) και ότι τα 25 σοκολατάκια αντιπροσωπεύουν 
τον παγκόσμιο πλούτο (περίπου 75 τρις δολάρια). Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για 
προβολή στην τάξη στο εκπαιδευτικό εργαλείο «Διανομή Πλούτου». Επίσης ανακοι-
νώνεται ότι κάθε ομάδα  αντιπροσωπεύει μία περιοχή του πλανήτη: Α ομάδα = Βό-
ρεια Αμερική, Β ομάδα=Ευρώπη, Γ ομάδα=Νότια Αμερική, Δ ομάδα=Ασία και Ε 
ομάδα=Αφρική.  Και ότι ο συνολικός αριθμός μελών της ομάδας αντιστοιχεί ποσο-
στιαία στον πληθυσμό που ζει στην κάθε περιοχή. 
Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν: Η κατανομή που πιθανότητα έχει γίνει (1 σο-
κολατάκι ανά μαθητή ή όποια διαφορετική έχει γίνει)  προσεγγίζει την πραγματικότη-
τα; Πως λοιπόν θα μοιράσουν τα σοκολατάκια ώστε η κατανομή να προσεγγίζει την 
πραγματικότητα;  Οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν και να αναδιανείμουν τα σο-
κολατάκια ώστε η κάθε περιοχή του πλανήτη να έχει τον πλούτο (σοκολατάκια) που 
τις αντιστοιχεί σήμερα στον πλανήτη. 

Δραστηριότητα 5: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μέσα από το εκπαιδευτικό εργαλείο 
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«Διανομή Πλούτου» το πώς κατανέμονται τα σοκολατάκια ανά ομάδα (πλούτος ανά 
περιοχή του πλανήτη) και οι μαθητές καλούνται να τα αναδιανείμουν τα σοκολατάκια 
ώστε η διανομή να προσεγγίζει την πραγματικότητα. Στην ιστοσελίδα που περιέχει το 
εκπαιδευτικό εργαλείο παρουσιάζονται γραφήματα (Εικόνα 2) ώστε οι μαθητές οπτι-
κά να αντιληφθούν την ανισοκατανομή πλούτου. Σχολιασμός γραφημάτων. 
Για παράδειγμα όπως φαίνεται και στην εικόνα 1: σε 25 μαθητές προκύπτει η εξής 
διανομή: Α ομάδα: (Βόρεια Αμερική) σε 2 μέλη αντιστοιχούν 7 σοκολατάκια. Β ομά-
δα: (Ευρώπη) σε 2 μέλη αντιστοιχούν 6 σοκολατάκια. Γ ομάδα: (Νότια Αμερική) σε 1 
μέλος αντιστοιχεί 1 σοκολατάκι. Δ ομάδα: (Ασία) σε 16 μέλη αντιστοιχούν 10 σοκο-
λατάκια και στην Ε ομάδα: (Αφρική) σε 4 μέλη αντιστοιχεί 1 σοκολατάκι. 

 
Εικόνα 2:Τα γραφήματα στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο: «Διανομή Πλούτου» 

Δραστηριότητα 6: Οι μαθητές καλούνται να μοιράσουν τα σοκολατάκια ανά άτομο 
μέσα στις ομάδες τους. 

Δραστηριότητα 7: Παρουσίαση σύντομου βίντεο (1 λεπτό) από το κανάλι Euronews 
για έρευνα όπου αναφέρει ότι τεράστια ανισοκατανομή πλούτου και  επίσης προβολή 
του βίντεο με τίτλο: πλούσιες χώρες - φτωχοί λαοί  όπου παρουσιάζει τις μεγάλες α-
ντιθέσεις των πλούσιων χωρών και των φτωχών καθώς και την εκμετάλλευση των 
«οικονομικά φτωχών χωρών» από τις «οικονομικά πλούσιες» χώρες  

Γ. Φάση: Συμπεράσματα – Ανατροφοδότηση (13 λεπτά) 

Δραστηριότητα 8: Αναστοχασμός στην ολομέλεια για την κατανομή «πλούτου». Ε-
ρωτήσεις που μπορούν να συζητηθούν στην ολομέλεια: Πως αισθάνεστε για αυτήν τη 
διανομή πλούτου;  Πως αισθάνονται οι ομάδες που έχουν λίγο «πλούτο» και μεγάλο 
«πληθυσμό»; Πως αισθάνονται οι ομάδες που έχουν μικρό «πληθυσμό» και πολύ 
«πλούτο»; Είναι «δίκαιη» η κατανομή κατά την γνώμη σας; Γιατί εσείς αρχικά χωρίς 
να ξέρετε τι αντιπροσωπεύουν οι ομάδες και τα σοκολατάκια αποφασίσατε μια άλλη 
διανομή; (πιθανότητα 1 σοκολατάκι ανά μαθητή;). Το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο 
γιατί προκαλεί αυτήν την διανομή σήμερα; Τι μπορούμε εμείς ως πολίτες αλλά και ως 
καταναλωτές να κάνουμε; Πως οι «οικονομικά πλούσιες» χώρες εκμεταλλεύονται τις 
«οικονομικά φτωχές χώρες»; 
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Δραστηριότητα 9: Οι μαθητές καλούνται ανά ομάδα να υλοποιήσουν τις δραστηριό-
τητες του «Φύλλου αξιολόγησης - ανατροφοδότησης» και να παρουσιάσουν τα συ-
μπεράσματα τους στην επόμενη συνάντηση. Στο φύλλο αυτό υπάρχουν οι εξής ερω-
τήσεις - δραστηριότητες: 

Α) Έφθασαν τα σοκολατάκια για όλους; Πως τα μοιράσατε μεταξύ σας; Πως νιώσατε 
όταν καταλάβετε ότι τα σοκολατάκια αντιπροσωπεύουν τον παγκόσμιο πλούτο; Ανα-
ζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο για την ομάδα σου (π.χ. Βόρεια Αμερική) σχετι-
κά με τον πλούτο της και τα ποσοστά φτώχειας της.  

Αν η ομάδα σας αντιπροσωπεύει μια οικονομικά «αναπτυγμένη» περιοχή ψάξτε να 
βρείτε αν και που υπάρχει εκμετάλλευση των «φτωχών» περιοχών από την ομάδα 
σας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως πολίτες και ως κατανα-
λωτές; 

Αν ανήκετε σε οικονομικά «αναπτυσσόμενη» περιοχή ψάξτε να βρείτε τι πόρους – 
παραγωγικές δυνατότητες έχετε ως περιοχή και ποιος τους / τις εκμεταλλεύεται; Γιατί 
συμβαίνει αυτό; Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε; 

Β) Μπορείτε να συνεργαστείτε και να καταγράψετε τις απαντήσεις σας στο εργαλείο 
wikispaces. Προσθέστε αρχεία βίντεο – εικόνες που πιστεύετε ότι μπορούν να ενι-
σχύσουν τις πληροφορίες που βρήκατε. Στην επόμενη συνάντηση μας θα παρουσιά-
στε στην τάξη την σελίδα Wiki που δημιουργήσατε. 
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χρήση LEGO σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας  
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Περίληψη 

Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών ηλικίας από 5 
έως 8 ετών με τη λειτουργία απλών και σύνθετων μηχανισμών και μηχανών στα 
πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων. Για την επίτευξη αυτού, χρησιμοποιείται η 
μάθηση βασισμένη σε σχέδια εργασίας (projects) καθώς συνάδει με την θεωρητική 
προσέγγιση του εποικοδομισμού στην οποία βασίζεται η εκπαιδευτική ρομποτική. 
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό 
πακέτο LEGO Education Simple Machines Set. Τα παιδιά αφού κατανοήσουν τη 
χρησιμότητα απλών μηχανών όπως τα γρανάζια, οι τροχοί, οι άξονες, οι μοχλοί και οι 
τροχαλίες, δημιουργούν, γνωστές από την ιστορία, σύνθετες μηχανές  προκειμένου να 
επιλύσουν αυθεντικά προβλήματα της εποχής. 

Λέξεις - κλειδιά: απλές και σύνθετες μηχανές, LEGO Education 

Εισαγωγή 

Καθώς η τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινή μας ζωή, η διε-
ρεύνηση νέων πρακτικών και μεθόδων που θα εξοικειώσουν τους μαθητές μας με τη 
λειτουργική χρήση της αποτελεί επιταγή της σύγχρονης εκπαίδευσης. Κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων δεκαετιών, το ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας έχει στραφεί προς την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για την 
ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. (Alimisis, 2013) 
Βασικό εργαλείο για τη διδασκαλία αυτή αποτελούν κάποια εκπαιδευτικά πακέτα 
LEGO. 

Σημαντικό προαπαιτούμενο της ενασχόλησης με την εκπαιδευτική ρομποτική, ειδικά 
για τους μαθητές της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, θεωρείται η κατανό-
ηση και εξοικείωση των παιδιών με βασικές έννοιες της Μηχανικής. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία αυτών των εννοιών.  

Εκπαιδευτικό πρόβλημα 

Με τον όρο «εκπαιδευτική ρομποτική» εννοείται ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περι-
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βάλλον το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να δημιουργήσει και να 
κατευθύνει μια τεχνολογική οντότητα, όπως λόγου χάρη ένα ρομπότ, χρησιμοποιώ-
ντας κάποια γλώσσα προγραμματισμού με στόχο την επίλυση κάποιου ανοιχτού, αυ-
θεντικού, πολυδιάστατου προβλήματος με τη χρήση της τεχνολογίας και φυσικών υ-
λικών. Αποτελώντας μια καινοτόμα εκπαιδευτική μεθοδολογία, συνδυάζει  στοιχεία 
βασικών επιστημών όπως η φυσική και η μηχανολογία, με σύγχρονες τεχνολογίες 
πληροφορικής όπως η ανάπτυξη λογισμικού και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με 
τη μελέτη της συμπεριφοράς του ανθρώπου. (Δελή, 2011 ; Αλιμήσης, 2008). 

Η μηχανική, δηλαδή «η τέχνη των μηχανών», αποτελεί έναν ευρύ κλάδο της φυσικής 
που ασχολείται με τη συμπεριφορά των φυσικών σωμάτων, όταν αυτά αλληλεπιδρούν 
με δυνάμεις μεταξύ τους αλλά και με τα αποτελέσματα της άσκησης των δυνάμεων 
αυτών στο περιβάλλον τους. Μηχανή ή μηχάνημα ονομάζεται οποιοδήποτε εργαλείο 
ή μέσον το οποίο μπορεί να διευκολύνει την ανθρώπινη εργασία ή να αυξήσει τη δύ-
ναμη ή την αποτελεσματικότητά της. Ο όρος αναφέρεται επίσης σε οποιαδήποτε συ-
σκευή που χρησιμοποιείται για τη παραγωγή έργου, είτε μεταδίδοντας είτε μετατρέ-
ποντας άλλη μορφή ενέργειας σε παραγωγή έργου. Οι απλές μηχανές αποτελούνται 
από λίγα κομμάτια ενώ σύνθετες είναι οι μηχανές εκείνες που αποτελούνται από δύο 
ή παραπάνω απλές μηχανές. (Wikipedia, 2016 ; Wikipedia, 2016 ;  LEGO education, 
n. d) 

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα που εξετάζεται στο συγκεκριμένο σενάριο με τίτλο «Ι-
στορία των Μηχανών…» είναι η εξοικείωση των παιδιών ηλικίας από 5 έως 8 χρονών 
με τη λειτουργία απλών και σύνθετων μηχανισμών και μηχανών στα πλαίσια συνερ-
γατικών δραστηριοτήτων. 

Στόχοι εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το πρότυπο εκπαιδευτικό σενάριο είναι διαθεματικό καθώς καλύπτει διάφορα γνω-
στικά αντικείμενα όπως είναι η Γλώσσα, η Πληροφορική, η Μελέτη Περιβάλλοντος, 
η Ιστορία, η Φυσική και τα Μαθηματικά. Ο γενικός στόχος του εκπαιδευτικού σενα-
ρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία απλών και σύνθετων μηχανι-
σμών και μηχανών και να κατασκευάσουν συγκεκριμένες σύνθετες ιστορικές μηχα-
νές, στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικοί 
στόχοι έχουν βασιστεί στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 
Δημοτικού (2003) και διατυπώνονται με βάση την ταξινομία του B. Bloom. Σύμφωνα 
με τον Bloom, οι διδακτικοί στόχοι κατηγοριοποιούνται σε τρεις περιοχές: τη γνωστι-
κή, τη συναισθηματική και τη ψυχοκινητική. (Τριλιανός, 2008)  

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, η γνωστική περιοχή περιλαμβάνει τους 
στόχους: 

• Γνώση (Knowledge): Οι μαθητές μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης 
θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν απλές μηχανές, όπως 
τα γρανάζια, οι τροχοί, οι άξονες, οι μοχλοί και οι τροχαλίες, και τα δομικά 
στοιχεία του εκπαιδευτικού πακέτου. 
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• Κατανόηση (Comprehension): Να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 
μια απλή μηχανή. Να κατανοούν δισδιάστατα σχέδια προκειμένου να δη-
μιουργήσουν τρισδιάστατες κατασκευές. 

• Εφαρμογή (Application):  Να διατυπώνουν προβλέψεις για τη λειτουργία μιας 
μηχανής αφού την παρατηρήσουν. 

• Ανάλυση (Analysis): Να αποσυνθέτουν μία κατασκευή στα συστατικά μέρη 
από τα οποία αποτελείται και να εντοπίζουν τυχόν σφάλματα σε αυτήν. Να 
ελέγχουν, να διορθώνουν και να βελτιώνουν τις κατασκευές τους. Να συγκρί-
νουν διαφορετικές εκδοχές μιας μηχανής αφού αλλάξουν μια μεταβλητή. 

• Σύνθεση (Synthesis): Να χρησιμοποιούν τις απλές μηχανές για τη δημιουργία 
μιας σύνθετης μηχανής. Να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν μια σύνθετη 
μηχανή για την επίλυση ενός προβλήματος. 

• Αξιολόγηση (Evaluation): Να αξιολογούν την πορεία μάθησης τους και τη 
συνεργασία τους με την ομάδα με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.  

Η συναισθηματική περιοχή περιλαμβάνει τους στόχους:  
• Οι μαθητές κατά τη δράση τους σε ομάδες να σέβονται τα υπόλοιπα μέλη ώ-

στε να λειτουργούν αρμονικά οι ομάδες.  
• Να επιδεικνύουν επιμονή για την επίλυση ενός προβλήματος. 

Στην ψυχοκινητική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι:  
• Να αποκτήσουν την ικανότητα να ταυτίζονται με την ομάδα και να συσχετί-

ζουν τη συμπεριφορά τους με το απώτερο κοινό αποτέλεσμα.  
Να διατυπώνουν υποθέσεις και να ερευνούν ώστε να τις αποδείξουν ή να τις αναιρέ-
σουν.  (ΔΕΠΠΣ, 2003 ; LEGO education, n. d)  

Χαρακτηριστικά και ανάγκες μαθητών 

Αναφορικά με τα γνωστικά χαρακτηριστικά των παιδιών, μπορεί να έχουν διαφορετι-
κό γνωστικό υπόβαθρο. Μπορεί δηλαδή κάποιοι να έχουν προϋπάρχουσες γνώσεις 
και αντιλήψεις για κάποιες βασικές έννοιες όπως οι κατευθύνσεις, η μέτρηση απο-
στάσεων, η περιστροφική κίνηση, οι ασκούμενες δυνάμεις που σε ορισμένες περι-
πτώσεις είναι εσφαλμένες. Σε σχέση με τα δομικά στοιχεία LEGO, τα παιδιά πιθανόν 
να χρησιμοποιούν παιχνίδια κατασκευών τύπου LEGO, αλλά δεν έχουν εξοικείωση 
με τα δομικά στοιχεία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πακέτου. Σε σχέση με τα 
ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά συχνά παρουσιάζουν προβλήματα συνερ-
γασίας ενώ μερικά μπορεί να είναι απρόθυμα να επιλύσουν προβλήματα. Αναφορικά 
με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά μπορεί να έχουν ηλικία από 5 έως 8 
χρονών και μπορεί να είναι αγόρια και κορίτσια. 

Στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες που αναλύουν τις 
ανάγκες των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας, σχετικά με την ικανότητά τους να 
επιλύουν προβλήματα και να συνεργάζονται. Οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να 
εκφράσουν και να εξηγήσουν τις ιδέες τους, ενώ ακόμη δυσκολεύονται να ταυτιστούν 
με την ομάδα και να εργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ωστόσο, θεω-
ρείται ότι η μεταξύ τους συνεργασία αναπτύσσει το αίσθημα της συλλογικής σκέψης, 
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το πνεύμα ομαδικότητας και βελτιώνουν την άποψή τους για τις μαθησιακές τους ι-
κανότητες. (Ματσαγγούρας, 2008 ; Δελή, 2011) 

Αξιοποίηση εργαλείων 

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, οι μαθητές χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό 
πακέτο LEGO Education Simple Machines Set (Απλές Μηχανές), το οποίο περιλαμ-
βάνει 204 τουβλάκια και δομικά στοιχεία που απαιτούνται για να διδαχθούν οι μαθη-
τές τη χρήση των απλών μηχανών στην καθημερινότητά μας. Τα παιδιά κατασκευά-
ζουν σύνθετες μηχανές με σκοπό να κατανοήσουν βασικές έννοιες όπως  οι τροχαλί-
ες, τα γρανάζια, οι τροχοί, οι άξονες και οι μοχλοί. 

 

Εικόνα 1: Οθόνη από το εκπαιδευτικό πακέτο LEGO Education Simple Machines Set 

 

Εκπαιδευτική προσέγγιση 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μηχανικές ή και 
ρομποτικές κατασκευές μπορεί να βασιστεί θεωρητικά στις σύγχρονες θεωρίες μάθη-
σης που υιοθετούν αρχές όπως η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες 
που έχουν νόημα για τους ίδιους, η δημιουργία της νέας γνώσης μέσα από την ανα-
κάλυψη, τη δημιουργία, τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων, και τον πειραματι-
σμό, η συνεργασία των μαθητών και ο διαμοιρασμός ρόλων στα πλαίσια της ομάδας, 
η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αυτορρύθμισης, της αυτοπεποίθησης. Πα-
ράλληλα, πρέπει να στοχεύει μέσω της εκπλήρωσης ενός έργου στην επίλυση μιας 
αυθεντικής προβληματικής κατάστασης αντλούμενης από τον πραγματικό κόσμο. Ι-
διαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αφού παρέχει την ευκαιρία 
στους μαθητές να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες ανακάλυψης, τους ενισχύει στην 
προσπάθειά τους να κατανοήσουν βασικές έννοιες του προγραμματισμού και τους 
βοηθά να συνεργαστούν, να εκφραστούν και να αλληλεπιδράσουν σε όλη τη μαθη-
σιακή διαδικασία. (Δελή, 2011 ; Alimisis, 2013 ; Αλιμήσης, 2008) 

Για τους λόγους αυτούς, ο εποικοδομισμός και η κατασκευαστική θεωρία μάθησης 
(constructionism) αποτελούν το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για την εκπαιδευτική 
ρομποτική. Σύμφωνα με τον S. Papert, οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα μέσα από 
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την κατασκευή (construction) μιας οντότητας, είτε αυτή είναι ένα κάστρο από άμμο 
είτε μια τεχνολογική κατασκευή, ενώ ο Piaget θεωρεί ότι ο χειρισμός αντικειμένων 
αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε τα παιδιά να οικοδομήσουν τη γνώση τους. Στη 
συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση, δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον 
τέτοιο, όπου ο μαθητής αποτελεί μέρος ενός συνόλου στο οποίο ωστόσο κατέχει ξε-
χωριστό ρόλο, λόγου χάρη, ως κατασκευαστής, συντονιστής της ομάδας, υπεύθυνος 
υλικού κτλ, ενώ αναπτύσσει κοινωνικές, γνωστικές, μεταγνωστικές αλλά και τεχνικές 
δεξιότητες στα πλαίσια βιωματικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων. (Αλιμήσης 
κ. α., χ.η. ; Δελή, 2011 ; Alimisis, 2013 ; Αλιμήσης, 2008)  

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στις φάσεις ενός Σχεδίου Εργασίας 
(Project), οι οποίες είναι:  

1. Συλλογικός προγραμματισμός: Στη φάση αυτή το σχέδιο εργασίας οργανώνε-
ται με δραστηριότητες όπως ο προσδιορισμός και η κατανόηση της προβλη-
ματικής κατάστασης, η συζήτηση και ο προσδιορισμός των υπο διερέυνηση 
ζητημάτων, η οργάνωση των ομάδων και ο προσδιορισμός κριτηρίων αξιολό-
γησης του έργου ή της συνεργασίας. 

2. Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός: Εδώ καθορίζονται οι πηγές πληροφόρησης 
και το πρωτογενές υλικό, προσδιορίζεται ο ρόλος κάθε μέλους της ομάδας. 

3. Συλλογική διεξαγωγή έργου: η έρευνα υλοποιείται με την αναζήτηση και 
συλλογή πληροφοριών και την υποστήριξη και παροχή πληροφοριών από τον 
εκπαιδευτικό. Επίσης, επιλέγονται και οργανώνονται τα ευρήματα, αναλύεται 
και αξιολογείται το υλικό στα πλαίσια της ομάδας και δημιουργείται το ομα-
δικό έργο.  

4. Αξιολόγηση: Το ομαδικό έργο αξιολογείται και ο εκπαιδευτικός παρέχει ανα-
τροφοδότηση.  

5. Αναστοχασμός και παρουσίαση τελικού έργου: Με βάση την αξιολόγηση ο-
λοκληρώνεται η εργασία με τις τελικές τροποποιήσεις και παρουσιάζεται. (Α-
λεβυζάκη, 2008 ; Τζωρτζάκης, 2009) 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Το εκπαιδευτικό σενάριο έχει διάρκεια περίπου 20 ώρες και υλοποιήθηκε στο Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας CityLab, όπου συμμε-
τείχαν συνολικά 40 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, 5 έως 8 ετών.  

 

Εικόνα 2: Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας 

Στην πρώτη φάση (Συλλογικός προγραμματισμός, διάρκεια 10 μαθήματα 1,5 ώρας), ο 
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εκπαιδευτικός παρουσιάζει το πρόβλημα το οποίο είναι «Η ιστορία βασικών μηχα-
νών». Τα παιδιά εμπλέκονται σε ένα υποθετικό σενάριο σύμφωνα με το οποίο καλού-
νται να βοηθήσουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία να αναδημιουργήσει κάποιες μηχα-
νές από το παρελθόν και συγκεκριμένα μια χειράμαξα, έναν καταπέλτη και μια ανυ-
ψωτική μηχανή. Αρχικά, γίνεται καταιγισμός ιδεών και δημιουργείται εννοιολογικός 
χάρτης για τον προσδιορισμό και τη διερεύνηση των πρότερων ιδεών των παιδιών για 
το πρόβλημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται αν το πρόβλημα έχει γίνει κατα-
νοητό, διαφαίνονται τα ζητήματα που χρήζουν επεξηγήσεων και διατυπώνονται τα 
κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι κατασκευές τους. Οι μαθητές προτείνουν 
τρόπους για την επίλυση του προβλήματος, στα πλαίσια των οποίων προτείνεται και η 
διερεύνηση των απλών μηχανών που θα χρησιμοποιηθούν. Στο σημείο αυτό, ο εκπαι-
δευτικός προτείνει να δημιουργήσουν κάποια μοντέλα προκειμένου να γίνει κατανοη-
τή η λειτουργία των τροχαλιών, των γραναζιών, των τροχών, των αξόνων και των μο-
χλών, ενώ τους ενθαρρύνει να συνεργαστούν μεταξύ τους για την ολοκλήρωσή τους. 
Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πακέτο LEGO 
Education Simple Machines Set (Απλές Μηχανές) και γίνεται συζήτηση για τα δομι-
κά στοιχεία και τα εξαρτήματα που το απαρτίζουν. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε μάθη-
μα ο εκπαιδευτικός θα επεξηγεί τις βασικές έννοιες που θα ανακαλύψουν, όπως λό-
γου χάρη τη λειτουργία των απλών μηχανών καθώς και την ορθή χρήση των δομικών 
στοιχείων και στη συνέχεια οι μαθητές ακολουθώντας τις οδηγίες του εκπαιδευτικού 
πακέτου θα δημιουργούν τα μοντέλα σε ομάδες των 2-3 παιδιών. Ο εκπαιδευτικός 
προσδιορίζει τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθούν οι μαθητές όσον αφορά στις 
συνεργατικές τους δεξιότητες.  

Στα επόμενα 3 μαθήματα διάρκειας 1,5 ώρας πραγματοποιούνται οι παρακάτω φά-
σεις. Η δεύτερη φάση (Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός), όπου παρουσιάζεται, με τη 
βοήθεια του υπολογιστή και του κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού, η ιστορία 
των επιλεγμένων μηχανών, η χρησιμότητά τους στην καθημερινή ζωή της εποχής και 
ο τρόπος λειτουργίας αυτών με τη βοήθεια των απλών μηχανών που αναλύθηκαν 
στην προηγούμενη φάση. Αναγκαίος κρίνεται ο προσδιορισμός του ρόλου κάθε μέ-
λους της ομάδας. Κάποιος μαθητής θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για τη διαλογή 
του υλικού, κάποιος άλλος για το συντονισμό της ομάδας κοκ. Για την αποφυγή δια-
πληκτισμών προτείνεται να δημιουργήσουν εξ αρχής ένα συμβόλαιο μεταξύ τους και 
να θέσουν τους κανόνες της ομάδας.  

Η τρίτη φάση (Συλλογική διεξαγωγή έργου), όπου στην ολομέλεια της τάξης, πραγ-
ματοποιείται η συλλογή πληροφοριών με την κατάλληλη υποστήριξη του εκπαιδευτι-
κού. Τα παιδιά ασχολούνται με μία από τις μηχανές σε κάθε μάθημα. Αφού παρατη-
ρήσουν και εντοπίσουν τις απλές μηχανές και τα υπόλοιπα μέρη που απαρτίζουν τις 
τρεις υπό μελέτη σύνθετες μηχανές,  σχεδιάζουν σε χαρτί τη μηχανή που θα δημιουρ-
γήσουν κάθε φορά. Το σχέδιο αυτό αποτελεί και ένα είδος συμβολαίου μεταξύ των 
μελών μιας ομάδας προκειμένου να συμφωνήσουν στη μορφή της μηχανής τους. Ω-
στόσο, δεν είναι δεσμευτικό καθώς οι τυχόν περιορισμοί του υλικού και οι προτιμή-
σεις της κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιήσουν την αρχική συμφωνία. Στη συνέ-
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χεια, δημιουργούν τις μηχανές χωρίς οδηγίες χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πακέ-
το LEGO Education Simple Machines Set (Απλές Μηχανές). Ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού στη φάση αυτή είναι καθοριστικός καθώς θα πρέπει να τονίσει το γεγονός ότι 
τα λάθη μας βοηθάνε να προχωρήσουμε και πως η συνεργασία είναι απαραίτητη όταν 
δυσκολευόμαστε. 

Η τέταρτη φάση (Αξιολόγηση), όπου ο εκπαιδευτικός στο τέλος κάθε κατασκευής 
παρέχει ανατροφοδότηση και γίνεται συζήτηση για το αν η κατασκευή πληροί τις αρ-
χικές προδιαγραφές. Τα παιδιά αναφέρουν πιθανές δυσκολίες που αντιμετώπισαν και 
αυτό-αξιολογούν την επίδοσή τους σχετικά με το βαθμό στον οποίο αξιοποίησαν τις 
δεξιότητες συνεργασίας.  

Τέλος, η πέμπτη φάση (Αναστοχασμός και παρουσίαση τελικού έργου), όπου γίνεται 
παρουσίαση στο τέλος κάθε μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες παρουσιάζουν 
τις κατασκευές τους στους γονείς και τους συμμαθητές τους (αθροιστική αξιολόγη-
ση). Η φάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα παιδιά καλούνται να εξηγή-
σουν τον τρόπο που δούλεψαν στα πλαίσια της ομάδας, να περιγράψουν την εκάστοτε 
μηχανή που δημιούργησαν χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο και να  συγκρί-
νουν τη κατασκευή τους με αυτές των άλλων ομάδων εντοπίζοντας διαφορές και ο-
μοιότητες. 

Συμπεράσματα 

Πολλές είναι οι θετικές επιπτώσεις για τα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης 
σχολικής ηλικίας από την ένταξη παρόμοιων εκπαιδευτικών πακέτων στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο συμβάλλει με τον καλύτερο 
παιδαγωγικά τρόπο στην απόκτηση γνώσεων για ένα γνωστικό αντικείμενο δυσνόητο 
γι’ αυτήν την ηλικία. Με το αναπτυξιακά κατάλληλο υλικό και τις πλήρως οργανωμέ-
νες δραστηριότητες που παρέχει δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν κοινω-
νικές δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η  αλληλεπίδραση και η αλληλο-
βοήθεια. Παράλληλα, αναπτύσσονται και οι λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα, 
όπως η επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραμα-
τισμός, αξιολόγηση), η καινοτομία, η διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή 
έργου και πόρων κ.α), αλλά και πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθε-
τική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α). Αναφορικά με κάποια ενδεχόμενη 
επέκταση του συγκεκριμένου σεναρίου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό 
υλικό που θα περιλαμβάνει αντίστοιχα κομμάτια κατασκευής μηχανών. Προτείνεται, 
τέλος, η δημιουργία και άλλων τέτοιων εκπαιδευτικών σεναρίων προκειμένου να 
προσεγγίζονται έννοιες της Μηχανικής με παιγνιώδη και διασκεδαστικό για τα παιδιά 
τρόπο.  
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Περίληψη 

Η πρόταση αυτή αφορά σε ένα διδακτικό σενάριο στο οποίο συναντιέται η συναισθη-
ματική αγωγή , το μαθηματικό παραμύθι, το μαθηματικό επιτραπέζιο παιχνίδι και οι 
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Πραγματοποιήθηκε σε μαθητές Β’ δημοτικού. Η 
προσέγγιση του σεναρίου βασίστηκε στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygot-
sky. Το θέμα του διδακτικού σεναρίου αφορά στην κατανόηση από μέρους των μαθη-
τών της λειτουργίας του δεκαδικού συστήματος και της αξίας της θέσης των ψηφίων. 
Το θέμα κρίθηκε σοβαρό καθώς οι μαθητές ήδη από τις μικρές τάξεις μέχρι και τις 
μεγαλύτερες παρουσιάζουν δυσκολίες και παρανοήσεις. Η κινητοποίηση του συναι-
σθήματος των μαθητών αποτέλεσε ισχυρό μαθησιακό κίνητρο καθώς το μαθησιακό 
ενδιαφέρον ενίσχυσε όλη τη μαθησιακή δραστηριοποίηση. Οι δραστηριότητες που 
προέκυψαν από τα τεχνουργήματα που χρησιμοποιήθηκαν με την καλλιτεχνική έκ-
φραση και η απόδοση όλων αυτών σε ένα βίντεο με τη χρήση ψηφιακών μέσων προ-
κειμένου για την επικοινωνία των μαθητών με άλλους ανθρώπους  ολοκλήρωσε τη 
μαθησιακή διαδικασία προάγοντας τα γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά οφέ-
λη για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Λέξεις κλειδιά:  Λογοτεχνία, παιχνίδι, μαθηματικά, ΤΠΕ 

Θεωρητική Προσέγγιση του Σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο που προτείνεται  αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των μαθη-
ματικών. Αφορά στην κατανόηση από μέρους των μαθητών του αριθμητικού συστή-
ματος και ειδικότερα στην αξία θέσης των ψηφίων. Προκειμένου για τις ανάγκες αυ-
τού του σεναρίου το οποίο πραγματοποιήθηκε σε μαθητές Β΄ τάξης χρησιμοποιήσαμε  
ένα μαθηματικό παραμύθι, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και η ολοκλήρωση του σεναρίου 
έλαβε χώρα με τη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Τόσο 
το παραμύθι που χρησιμοποιήσαμε όσο και το επιτραπέζιο μαθηματικό παιχνίδι απο-
τελούν πρωτότυπη δημιουργία από την εκπαιδευτικό της τάξης. Η δημιουργία τους 
υπηρετεί την ιδέα πως τα μαθηματικά δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι μια ακό-
μη ανθρώπινη δραστηριότητα (Freudenthal, 1973). Οι μαθηματικές έννοιες, αλλά και 
η χρήση τους πηγάζουν από την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα. Η 
μάθηση πραγματοποιείται πάντοτε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και είναι απο-
τέλεσμα προσωπικών αναγκών (Lave & Wenger, 1991). Η ενεργοποίηση των παιδιών 
σε καταστάσεις και προβλήματα που τους είναι οικεία και προέρχονται από το βιω-
ματικό τους περιβάλλον, συνεπάγεται περισσότερα κίνητρα και αποτελεσματικότερη 
μάθηση (Λεμονίδης, 2006). Μια από τις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο είναι η κατανόηση 
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της αξίας θέσης ψηφίου. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά φαίνεται να χειρίζονται τους 
πολυψήφιους αριθμούς ως μια σειρά μονοψήφιων αριθμών τοποθετημένων με τη σει-
ρά χωρίς να αποδίδουν στα ψηφία τους τα νοήματα που αυτά έχουν, σε σχέση με τη 
θέση που κατέχουν στον αριθμό ( μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες) (Καφούση & 
Ντζιαχρήστος, 1998).Ακόμα κι αν οι μαθητές μπορούν να ξεχωρίζουν τις μονάδες 
από τις δεκάδες με βάση τη θέση τους στον αριθμό, αυτό δεν συνεπάγεται πλήρη και 
ουσιαστική κατανόηση της αξίας της θέσης αυτής και της σχέσης της με τα άλλα ψη-
φία Σύμφωνα με τους Fuson et al. (1997) στο Van de Walle (2005), η προδεκαδική 
θεώρηση των αριθμών αναφέρεται ως <<μοναδιαία>>, δηλαδή, για την κατανόηση 
της ποσότητας δεν πραγματοποιείται ομαδοποίηση με βάση το δέκα, αλλά τα παιδιά 
βασίζονται σε μοναδιαίες απαριθμήσεις. Ο Λεμονίδης (2003) υποστηρίζει πως οι μα-
θητές ακόμα και στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού δυσκολεύονται να αντιστοιχή-
σουν ψηφία σε ποσότητες μιας συλλογής αντικειμένων. Έτσι αναφέρεται ως παρά-
δειγμα ο αριθμός 25, για τον οποίο οι μαθητές αδυνατούν να κατανοήσουν πως το 
ψηφίο 2 αναφέρεται σε 20/25 αντικείμενα της ποσότητας. Σύμφωνα με τον Van de 
Walle (2005), όλες οι υπολογιστικές μέθοδοι ( νοερός υπολογισμός, στρατηγικές ε-
κτίμησης) έχουν εγγενή σχέση με την κατανόηση της αξίας θέσης. Ούτε η αντίληψη 
των αριθμών, ούτε η κατανόηση των υπολογισμών ( π.χ πρόσθεση, αφαίρεση) μπο-
ρούν να αναπτυχθούν χωρίς μια βαθιά κατανόηση της αξίας θέσης ( Van de Walle, 
2005). Συνήθως, οι μαθητές αποκτούν μια επιφανειακή κατανόηση της αξίας θέσης, 
με αποτέλεσμα να εκτελούν μηχανικά διαδικασίες πρόσθεσης και αφαίρεσης και δεν 
αντιλαμβάνονται αυτό που αντιπροσωπεύει πραγματικά ένας αριθμός (Καφούση & 
Ντζιαχρήστος, 1998). Ο αυτάρκης χειρισμός των σχέσεων των αριθμών της πρώτης 
δεκάδας είναι αδιαμφισβήτητη ανάγκη για κάθε αριθμητική πράξη, όπως και για τη 
«μεταβίβαση» της δεξιότητας σε μεγαλύτερους υπολογισμούς ή εκτιμήσεις (Τζεκάκη, 
2007) γεγονός που παραπέμπει στην κατανόηση της αξίας θέσης των ψηφίων. 

Η επιλογή ως διδακτικού μέσου της μαθηματικής λογοτεχνίας πραγματοποιήθηκε 
αφού η παιδική λογοτεχνία, ως ιδιαίτερη ψυχοαισθητική αξιακή και γλωσσική μορφή 
διαμεσολάβησης ανάμεσα στο παιδί και τον εξωτερικό ιστορικοκοινωνικό χώρο μπο-
ρεί να ασκήσει επίδραση τόσο στον ψυχικό και συναισθηματικό όσο και στο νοητικό 
κόσμο του μικρού παιδιού (Κατσίκη-Γκίβαλου, 1993). Στη διεθνή βιβλιογραφία συ-
ναντάμε πληθώρα ερευνητών που υποστηρίζουν την ανάγκη σύνδεσης της μαθηματι-
κής διδασκαλίας με την παιδική λογοτεχνία γιατί αυτή η σύνδεση κινητοποιεί το εν-
διαφέρον. Αναφέρουμε σχετικά των Burnett (1997), Cotti (2004) και Kliman (1993). 
Επιπλέον, η αναζήτηση των μαθηματικών που είναι ενσωματωμένα στη λογοτεχνία 
συμβάλλει στο να αποκαλυφθεί ότι τα μαθηματικά είναι συμφυή με την ανθρώπινη 
σκέψη και την επικοινωνία πάνω σε εμπειρίες της ζωής (Haury David L, 2001) 

Ο συνδυασμός συγγραφής παραμυθιού και σχεδιασμού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για 
την ίδια ενότητα αποτέλεσε μια επίπονη προσπάθεια μα συνάμα και προκλητική ιδέα 
αφού αφορούσε στο διδακτικό κέρδος , την κινητοποίηση, την ευχαρίστηση του μι-
κρού μαθητή. Τα παιχνίδια εμπεριέχουν στοιχεία χαράς και διασκέδασης τα οποία 
συχνά ενθαρρύνουν τα παιδιά να συγκεντρωθούν και να επιμείνουν σε μια δραστη-
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ριότητα τόσο ώστε να κατακτήσουν την επιδιωκόμενη γνώση (Edwards, Gandini & 
Forman, 1998). Το παιχνίδι εντάχθηκε στον διδακτικό σχεδιασμό ως πλαίσιο κατάλ-
ληλο για την υποστήριξη της αυτόνομης δραστηριότητας. Η ένταξη του παιχνιδιού 
στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών αποτέλεσε ιδιαίτερο κίνητρο  για 
την εκπαιδευτικό η σχεδίαση του οποίου πήρε αρκετό χρόνο. 

Η συνδρομή του θεατρικού παιχνιδιού στο εν λόγω διδακτικό σενάριο έχει σημαντική 
θέση καθώς τα παιδιά μπορούν να δραματοποιήσουν σκηνές από το παραμύθι που 
άκουσαν και να εκφραστούν συναισθηματικά. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι μπο-
ρούν να εκφραστούν μουσικά , αισθητικά και θεατρικά αποδίδοντας τα δικά τους συ-
ναισθήματα από το διδακτικό σενάριο στο οποίο συμμετέχουν ενεργά. Πρόκειται περί 
ολιστικής προσέγγισης στη μάθηση, όπου το βίωμα και κριτική σκέψη συνυπάρχουν 
και αλληλοτροφοδοτούνται μέσω της καλλιτεχνικής μορφής. Αναδεικνύονται όχι μό-
νο οι βιωματικές συνθήκες που προσφέρει η θεατρική τέχνη, αλλά και τα διανοητικά 
ερεθίσματα που μπορεί να προκαλεί. Ακολουθώντας την μπρεχτική αντίληψη, η προ-
σέγγιση αυτή συνδυάζει πράξη και συνειδητοποίηση, σκέψη και συναίσθημα (Αμοι-
ρόπουλος Κ., Δαμιανάκη Ε., 2000) 

Τέλος, η συνδρομή των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο που θέλει να ε-
μπλέκεται με τη συναισθηματική αγωγή τόσο μέσω του παραμυθιού που ο ήρωας του 
δίνει το έναυσμα για συζήτηση στα συναισθήματα όσο και η ύπαρξη του επιτραπέ-
ζιου παιχνιδιού που αφορά στην αποστολή μηνυμάτων σε όλο τον κόσμο που αφο-
ρούν στα συναισθήματα, παίζει τον ίδιο ρόλο. Την ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος 
των μαθητών με την παρουσίαση της δικής τους εργασίας με έναν τρόπο που μπορεί 
να κοινοποιηθεί σε πολλούς ανθρώπους. Ένας τρόπος για να γνωστοποιηθεί μια δρά-
ση των μαθητών σε πλήθος κόσμου μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά κι έτσι οι μαθητές 
αντιλαμβάνονται πως η χρήση των ΤΠΕ και η αξιοποίησή τους σε όλες τις αναπτυγ-
μένες χώρες το καθιστά ένα δυναμικό εργαλείο επικοινωνίας. Οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές καθώς και άλλα σύγχρονα ψηφιακά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην εκπαίδευση με ποικίλους τρόπους ώστε να βελτιωθεί όχι μόνο η διδακτική πρά-
ξη αλλά και η κοινωνικοποίηση και ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο κοινωνικό 
σύνολο. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται και από την έρευνα των Hakkarainen, IIo-
maeki, Lipponen, Muukkonen, Rahikainenb, Tuominen, Lakkala & Lehtinen (2000)  
όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και η αλληλεπίδραση που 
φέρνει με άλλους ανθρώπους αποθαρρύνει την ενδεχόμενη προβληματική συμπερι-
φορά. 

Εν κατακλείδι, η συναισθηματική αγωγή, δηλαδή η συναισθηματική εκπαίδευση και 
διαπαιδαγώγηση μαθαίνεται και αναπτύσσεται, όταν παρέχονται οι κατάλληλες μα-
θησιακές εμπειρίες όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη γνωστική συμπεριφορά (Βρετ-
τός & Καψάλης, 1997). Η συναισθηματική αγωγή σε συνδυασμό με τα μαθηματικά 
αποτέλεσε μεγάλο κίνητρο για την εκπαιδευτικό προκειμένου να δημιουργήσει μια 
τέτοια διδακτική πρόταση. 
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Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους σκο-
πούς της εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας 
του μαθητή και την επιτυχή  κοινωνική ένταξή του. Γι αυτό το λόγο ως παιδαγωγική 
προσέγγιση επιλέχθηκε ο κοινωνικός εποικοδομισμός του Vygotsky. Αφορά στο μα-
θησιακό περιβάλλον όπου οι μαθητές διερευνούν τις έννοιες μέσα από διαπροσωπικές 
αλληλεπιδράσεις όπου η γλώσσα ασκεί καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή και την 
κατανόηση του νοήματος γιατί ο λόγος των μαθητών κατά την ερμηνεία διαφόρων 
παραστάσεων ενεργοποιεί τη σκέψη και συμβάλλει στην απόδοση νοήματος στις ε-
νέργειες. (Vygotsky, 1986). Το μαθηματικό παραμύθι, το επιτραπέζιο παιχνίδι (τε-
χνουργήματα – artifacts) που χρησιμοποιούμε γεφυρώνουν το κενό ανάμεσα σε αυτό 
που ο μαθητής ήδη γνωρίζει και σε αυτό που έχει ανάγκη να μάθει, λειτουργεί επομέ-
νως όπως το ονόμασε ο Vygotsky, ως Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. H Θεωρία του 
Vygotsky βρίσκει σπουδαία εφαρμογή σε ένα ευρύ πεδίο της σχολικής πρακτικής και 
κυρίως στα μαθηματικά. Ο Vygotsky  θεωρεί την αίθουσα της τάξης ένα εργαστήριο 
όπου διερευνούνται οι αλλαγές που επιφέρουν οι διδακτικές πρακτικές. Η θεωρία της 
δραστηριότητας πλαισίωσε τον τρόπο που εργαστήκαμε αφού η μαθησιακή διαδικα-
σία έλαβε χώρα σε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο όπου οι δραστηριότητες των μα-
θητών αποτελούνται από συνιστώσες ψυχικές, σωματικές και και μια συνιστώσα arti-
fact που μεσολαβεί. Οι εσωψυχικές δομές (γνώση, συναισθήματα, κίνητρα) των μα-
θητών αναπτύσσονται με βάση τις διαψυχικές δομές (γλώσσα, κινήσεις) με τις οποίες 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. 

Στόχοι  του Διδακτικού Σεναρίου 

Οι στόχοι του σεναρίου διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών όπου επιχει-
ρείται η διαθεματική  προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου που πραγματευτήκαμε 

(ΥΠΕΠΘ, 2001). Οι θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης που υπηρετεί το 
σενάριο αφορά στη «μεταβολή» (καθώς οι αριθμοί μεγαλώνουν, αλλάζουν τα ψηφία 
των μονάδων και των δεκάδων, γνώση της αξίας των ίδιων ψηφίων σε άλλη θέση), 
την «ομοιότητα-διαφορά» (διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης των αριθμών: συμ-
βολική, λεξικογραφική, οπτική αναπαράσταση). Τα γνωστικά αντικείμενα με τα ο-
ποία συνδέσαμε την ιδέα της οικοδόμησης του δεκαδικού συστήματος και την κατα-
νόηση της αξίας θέσης των ψηφίων  αφορούν στη Γλώσσα (Λογοτεχνία), Αισθητική 
Αγωγή, Θεατρική Αγωγή όπου ενσαρκώνεται η σύνδεση των μαθηματικών με τις τέ-
χνες γενικότερα και προάγουν τον ανθρώπινο πολιτισμό, τόσο τον ηθικό όσο και τον 
υλικοτεχνικό. Περαιτέρω οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών στόχων βασίζονται στο 
έργο του Benjamin Bloom ο οποίος ανέπτυξε μια ταξινομία ως ένα μέσο για να εκ-
φράσει ποιοτικά διάφορες μαθησιακές συμπεριφορές και τρόπους σκέψης. Ο γνωστι-
κός τομέας περιλαμβάνει στόχους γνώσης και κατανόησης. Ο συναισθηματικός είναι 
ο τομέας των συμπεριφορών, των στάσεων και των αξιών. Ο ψυχοκινητικός τομέας 
θεωρείται ότι καλύπτει το χώρο των νέων τεχνολογιών, όπως και των κοινωνικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, π.χ αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, την ευφράδεια κατά τη διάρκεια δημόσιων ομιλιών.  
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Προκειμένου για τις διδακτικές ανάγκες της εργασίας : 

Γενικός Σκοπός: Η οικοδόμηση του δεκαδικού συστήματος και της αξίας θέσης του 
ψηφίου (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες) δεδομένου ότι οι μαθητές είναι ε-
ξοικειωμένοι με την  ονομασία των αριθμών και την απαρίθμηση. 

Επιμέρους στόχοι: 

Γνωστικοί στόχοι  (Ως προς το γνωστικό αντικείμενο): 

Να αναγνωρίζουν τη δεκάδα ως σύνολο δέκα μονάδων με ισοδύναμη αξία. Να ανα-
γνωρίζουν δηλαδή τη σχέση 10 προς 1 που έχουμε στη λειτουργία του δεκαδικού συ-
στήματος. 

Να αναγνωρίζουν την εκατοντάδα ως σύνολο δέκα δεκάδων με ισοδύναμη αξία 

Να αναγνωρίζουν την χιλιάδα ως σύνολο δέκα εκατοντάδων με ισοδύναμη αξία. 

Να εξηγούν τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος. Να εξηγούν τη σχέση 10 προς 
1,  που υπάρχει στο μοντέλο του δεκαδικού συστήματος. 

Να αναλύουν διψήφιους, τριψήφιους και τετραψήφιους αριθμούς 

Να συνθέτουν διψήφιους, τριψήφιους και τετραψήφιους αριθμούς 

Να ομαδοποιούν αντικείμενα που αναπαριστούν μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες 

Η αισθητοποίηση της υπέρβασης της δεκάδας, της εκατοντάδας. 

Συναισθηματικοί στόχοι (Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και το ψυχολογικό κλίμα 
της τάξης): 

Να αισθάνονται ευχάριστα  

Να αποδέχονται τη γνώμη των συμμαθητών τους 

Να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με θάρρος 

Να προτιμούν τον διάλογο  

Να υιοθετούν θετική στάση για τη μαθησιακή διαδικασία 

Να πειραματίζονται ελεύθερα 

Ψυχοκινητικοί στόχοι (Ως προς τη χρήση των τεχνουργημάτων-artifacts) : 

Να χειρίζονται ως μαθησιακό μέσο το επιτραπέζιο παιχνίδι 

Να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

Να εκφράζονται θεατρικά  
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Να οργανώνουν τις δραστηριότητές τους 

Να συνεργάζονται 

Να συνθέτουν τις δικές τους δημιουργίες 

Να παρουσιάζουν τις δικές τους δημιουργίες 

 

Οργάνωση κι Εφαρμογή  Διδακτικού Σεναρίου 

Η εργασία μας ξεκίνησε με την αφήγηση του μαθηματικού παραμυθιού. Η ανάγνωση 
του παραμυθιού απαιτεί δεξιότητες εκφραστικότητας από το δάσκαλο και κατάλληλο 
ρυθμό ανάγνωσης. Ο τίτλος του παραμυθιού μας είναι «Ο Παραπονεμένος Μονάδος» 
και είναι παραπονεμένος διότι ακριβώς δεν έχει τη δύναμη ενός Δεκάδου  ή ενός Ε-
κατοντάδου ή ενός Χιλιάδου. Η ιστορία ξεδιπλώνεται όταν η επιμονή του να μην α-
κολουθεί το δικό του εργαστήριο παρασκευής γλυκών τον οδηγεί στο εργαστήριο των 
Δεκάδων, των Εκατοντάδων και των Χιλιάδων. Μια τέτοια επιμονή, ένας τέτοιος θυ-
μός για τη μη αποδοχή των δικών του δυνάμεων τον φέρνει μπροστά σε δυσκολίες. 
Στα εργαστήρια των Δεκάδων, των Εκατοντάδων και των Χιλιάδων αδυνατεί να ση-
κώσει τις κουτάλες, να φορέσει το μαγειρικό καπέλο, να γεμίσει τα βάζα με μαρμε-
λάδες αφού μια Δεκάδα έχει τη δεκαπλάσια δύναμη από αυτόν κ.ο.κ. Οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει περιγράφονται στο παραμύθι περιγράφοντας στην πραγματικότητα 
με αλληγορικό τρόπο τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος.  Το παραμύθι είναι 
εικονογραφημένο κι έτσι οι μαθητές διακρίνουν σε μικρά πλασματάκια σαν να ήταν 
ξωτικά τη δύναμη και τις ισοδυναμίες που υπάρχουν στα ψηφία των αριθμών. Ακο-
λουθεί συζήτηση με τους μαθητές οι οποίοι εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Κά-
ποιοι ταυτίζονται με τον παραπονεμένο Μονάδο και περιγράφουν δικές τους κατα-
στάσεις  όπου τους δυσκόλευαν. Αποκτούν ένα είδος ενσυναίσθησης για την αδυνα-
μία που δείχνουν κάποτε οι άνθρωποι να τα καταφέρνουν. Ένα μαθηματικό παραμύθι 
που περιγράφει τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος ταυτόχρονα γεννά συναι-
σθήματα τα οποία συζητούνται. Αυτή  θεωρείται και η καινοτομία αυτού του σεναρί-
ου που προκαλεί και πλημμυρίζει συναισθήματα τόσο τους μαθητές όσο και τον εκ-
παιδευτικό. Δημιουργεί ένα ψυχολογικό κλίμα θετικό όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις 
μαθητών και εκπαιδευτικού ενισχύονται. Η συζήτηση και γενικότερα η χρήση της 
γλώσσας στην εξήγηση της συσχέτισης δυνάμεων μεταξύ των ψηφίων παίζει ιδιαίτε-
ρο ρόλο. Ο δάσκαλος ως διαμεσολαβητής ενισχύει τους μαθητές να εκφραστούν και 
να διατυπώνουν όσο το δυνατό ακριβέστερα αυτές τις συσχετίσεις δυνάμεων μεταξύ 
των ψηφίων ενός αριθμού.  

Οι μαθητές ξεκουράζονται και σε δεύτερη διδακτική ενότητα έχουν την ευκαιρία να 
δραστηριοποιηθούν παίζοντας με το μαθηματικό επιτραπέζιο παιχνίδι που κατασκευ-
άστηκε για τις ανάγκες αυτού του διδακτικού σεναρίου. Τα θρανία ενώνονται για να 
στηθεί ένα μεγάλο επιτραπέζιο παιχνίδι. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ο-
μάδα παίρνει 4 αερόστατα . Κάθε αερόστατο αναπαριστά διαφορετικό ψηφίο. Έχουμε 
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το αερόστατο των Μονάδων, των Δεκάδων, των Εκατοντάδων και των Χιλιάδων. Στο 
καλάθι κάθε αερόστατου επιλέγεται ένα ψηφίο από αυτά που έχουν στη διάθεση τους 
οι μαθητές από 0 έως 9. Ήδη από το παραμύθι έχει γίνει κατανοητό πως όπως κάθε 
εργαστήριο έχει δυνατή χωρητικότητα μέχρι το ψηφίο 9, έτσι και στα αερόστατο η 
χωρητικότητα τους πρέπει να φτάνει μέχρι το ψηφίο 9. Έχουν οι μαθητές λοιπόν να 
αναπαραστήσουν τον τετραψήφιο αριθμό στα αερόστατά τους ακολουθώντας τους 
κανόνες που έχουν ανακοινωθεί και δεν αφορά σε τίποτα άλλο παρά στη λειτουργία 
του δεκαδικού συστήματος. Έχουν τις κάρτες των εντολών, των ποινών όπου φαίνε-
ται πως θα γεμίζουν ή θα αδειάζουν ένα αερόστατο (Πχ. Εντολή ποινής: «πρέπει άμε-
σα από το αερόστατο να αποβιβαστούν 3 δεκάδες για να γίνει έλεγχος της άγκυρας 
του αερόστατου»). Για να συμβεί όμως αυτό, αν δεν υπάρχει καμία δεκάδα στο αερο-
στατό τους πρέπει τα παιδιά  να ζητήσουν τη βοήθεια ενός Εκατοντάδου, που θα απο-
χωρήσει από το αερόστατό του. Άλλο παράδειγμα εντολής είναι τούτο, «Στο αερό-
στατο των Μονάδων πρέπει να επιβιβαστούν 8 μονάδοι για να βάλουν σε λειτουργία 
τον καυστήρα». Οι μαθητές με το επιτραπέζιο παιχνίδι μαθαίνουν να μετακινούνται 
από αερόστατο σε αερόστατο ακολουθώντας τη λειτουργία του δεκαδικού συστήμα-
τος ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζοντας μαθαίνουν πως λειτουργεί ένα αερόστατο με 
όλα τα όργανα που αυτό περιέχει. Με ζαριές τα παιδιά παλεύουν να γεμίσουν πρώτοι 
τα αερόστατά τους γιατί τότε θα υπάρξει δυνατότητα να πετάξουν για να στείλουν το 
δικό τους μήνυμα σε όλον τον κόσμο. Το παιχνίδι διαρκεί περίπου 20 λεπτά (έχει ε-
λεχθεί) και απορροφά το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών οι οποίοι πασχί-
ζουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά 
έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν τις συσχετίσεις δυνάμεων μεταξύ των ψηφίων 
και να ξεκαθαρίσουν ό,τι δεν είχε γίνει κατανοητό από την ανάγνωση του παραμυ-
θιού γιατί καλούνται να εφαρμόσουν τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος για να 
γεμίσουν τα αερόστατα με τα ψηφία που τους ζητείται. Ο ρόλος των μαθητών είναι 
ενεργητικός. Συζητούν με τους συμμαθητές τους και το δάσκαλο κι όλοι είναι ισότιμα 
μέλη ενός παιχνιδιού. Εξηγούν τις αποφάσεις που παίρνουν, τις δικαιολογούν και δέ-
χονται την αλληλεπίδραση μέσω των κοινωνικών σχέσεων που διαμορφώνονται μέσα 
στην τάξη σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Υπάρχουν βέβαια και οι χαμένοι ,εκείνοι 
που δεν πρόλαβαν πρώτοι  να γεμίσουν τα αερόστατά του μα εκεί ο ρόλος του δα-
σκάλου είναι καίριος. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι όλοι να γεμίσουν τα αερόστατά 
τους και να στείλουν το δικό τους μήνυμα στον κόσμο με την ανύψωση των δικών 
τους αερόστατων. 

Σε μια Τρίτη διδακτική ενότητα οι μαθητές θα συγκεντρώσουν υλικά ώστε να φτιά-
ξουν τα δικά τους αερόστατα, τους δικούς τους ήρωες για την πλήρωση των αερόστα-
των. Εναλλακτικά μπορούν να δραματοποιήσουν σκηνές του παραμυθιού που να α-
φορά στη συσχέτιση των δυνάμεων των ψηφίων κι άρα την αναγνώριση της αξίας της 
θέσης τους και της λειτουργίας του δεκαδικού συστήματος.  

Η μαθησιακή αυτή προσπάθεια τελειώνει όταν οι μαθητές με τη βοήθεια των ΤΠΕ 
μπορούν φωτογραφίζοντας σκηνές από τις δραστηριότητές τους, τις ζωγραφιές, την 
κατασκευή των αεροστάτων του, τις δραματοποιημένες σκηνές μπορούν με τη βοή-
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θεια του movie maker να φτιάξουν (με την συνδρομή του δασκάλου) τη δική τους 
ταινία στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα σε όλον τον κόσμο. Είναι η στιγμή όπου η 
συνδρομή των ΤΠΕ  αφορά στη συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών πως η 
προσπάθεια τους, τα συναισθήματά τους μπορούν να τα κοινωνήσουν σε πλήθος αν-
θρώπων στο διαδίκτυο οι οποίοι κι εκείνοι με τη σειρά τους θα τους αποστείλουν τα 
δικά τους μηνύματα. Η ανάρτηση του βίντεο επιβάλλεται να γίνει στο πανελλήνιο 
σχολικό δίκτυο για λόγους ασφαλείας. Ο παράγοντας της επικοινωνίας που φέρουν οι 
νέες τεχνολογίες είναι το πρώτο σημαντικό μάθημα που αποκτούν οι μικροί μαθητές 
και που αφορά στον ηλεκτρονικό εγγραματισμό τους. Από τη χρήση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση πρέπει να αναδειχθεί ο επικοινωνιακός τους χαρακτήρας. Αυτή η επικοι-
νωνιακή παράμετρος στη χρήση των ΤΠΕ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση μας 
να αναδείξουμε αυτό τον επικοινωνιακό ρόλο που αφορά στη συμμετοχή της κοινω-
νίας και της κοινωνικής πραγματικότητας που εκφράζει. 

Αξιολόγηση του Διδακτικού Σεναρίου 

Το σενάριο αξιολογήθηκε ως προς τις επιδιώξεις του, ως προς τα τεχνουργήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν, ως προς τη διαδικασία υλοποίησης κατά τη διάρκεια της εφαρμο-
γής του. Οι επιδιώξεις του σεναρίου μπορούν να χαρακτηριστούν υλοποιήσιμες αφού 
η εφαρμογή του δεν παρουσίασε χαρακτηριστικά ανελαστικότητας και δυσκινησίας. 
Οι στόχοι του σεναρίου συνυφαίνονται με τη διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου 
καθώς ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με καθένα από τα στάδια μαθησιακής δραστηριο-
ποίησης. Οι παιδαγωγικοί παράμετροι που κρίθηκαν για την κατασκευή αυτών των 
τεχνουργημάτων κινούνταν στο πλαίσιο των ψυχολογικών, συναισθηματικών, κοινω-
νικών και γνωστικών δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών. Η αποτελεσματικότη-
τα τους φαίνεται κυρίως στους μαθητές που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Απο-
δείχτηκε πως η χρήση τους στάθηκε ευνοϊκή ιδιαίτερα για αυτούς τους μαθητές. Η 
αξιολόγηση των μαθητών έλαβε χώρα σε όλα τα στάδια υλοποίησης του διδακτικού 
σεναρίου. Περαιτέρω, η χαρά, η διασκέδαση των μαθητών έγινε αντιληπτή στα πρό-
σωπα και την διάθεσή τους να θέλουν να παίξουν και να ξαναπαίξουν αυτό το παιχνί-
δι. Δεν υπήρχαν πια λάθη, που θα απογοήτευαν ή θα εξέθεταν τους μαθητές, μα ένα 
παιχνίδι όπου στάθηκε το επικοινωνιακό εργαλείο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
της μαθησιακής διαδικασίας, που αλληλεπιδρούσαν ελεύθερα χωρίς καταναγκα-
σμούς. Ένα παιχνίδι που αποδείχθηκε προσαρμοσμένο στις γνωστικές και συναισθη-
ματικές ανάγκες των μαθητών καθοδηγούσε εμμέσως την απρόσκοπτη επικοινωνιακή 
γλωσσική αλληλεπίδραση. Οι δραστηριότητες που ακολούθησαν και αφορούσαν 
στην καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών πλαισίωσε την συνύπαρξη του γνωστικού 
αντικειμένου των μαθηματικών με την επιδιωκόμενη συναισθηματική αγωγή. Υπήρ-
χαν μαθητές που ταυτίστηκαν με τον παραπονεμένο Μονάδο και είτε ήθελαν να τον 
αναπαραστήσουν σε κούκλα , είτε να τον υποκριθούν σε θεατρικό δρώμενο είτε ήθε-
λαν να εκφράσουν μια νέα εκδοχή της ιστορίας του, είτε ήθελαν να περιγράψουν δι-
κές τους προσωπικές ιστορίες που θύμιζαν το πάθημα του Μονάδου. Η συζήτηση που 
έλαβε χώρα με τους μαθητές στο τέλος της εφαρμογής του σεναρίου, ενίσχυσε τις με-
ταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών αφού είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τι τους 
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δυσκόλεψε, τι τους ενθουσίασε, τι θα ήθελαν να αλλάξουν από όλη τη μαθησιακή 
διαδικασία που βίωσαν. Η ανακοίνωση πως θα πραγματοποιηθεί κοινοποίηση της ερ-
γασίας τους στο διαδίκτυο και η συζήτηση που ακολούθησε και αφορούσε το κίνητρο 
μιας τέτοιας κοινοποίησης, έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να προβληματιστούν 
για τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας ως προς τις επικοινωνιακές του επιδιώξεις.  

Εν κατακλείδι, το διδακτικό σενάριο ενίσχυσε τη διερευνητική, ομαδική και ενεργη-
τική μάθηση. Απέδωσε ξεκάθαρους ρόλους σε κάθε εμπλεκόμενο με σαφή ορισμό 
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Οι στόχοι που αφορούν την συνεργατικότητα δεν υπο-
σκέλισαν τους γνωστικούς στόχους. Τα μαθηματικά συναντήθηκαν με τις Τέχνες γε-
νικότερα και δημιούργησε ένα ιδιαίτερα χαρούμενο ψυχολογικό κλίμα. Η στάση των 
μαθητών άλλαξε ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών. Οι μαθητές εκ-
φράζονταν ελεύθερα. Όλη η διαδικασία άφησε ένα αποτύπωμα, πως υπάρχει τρόπος 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να μετατρέψουμε ένα στείρο μάθημα σε ένα δημιουρ-
γικό περιβάλλον, που αλλάζει την εκπαιδευτική όψη στην προοπτική ενός πολιτισμι-
κού οργανισμού κι όχι ενός εκπαιδευτικού θεσμού. 
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Εργαστήρι ΤΠΕ: Μια φωτογραφική μηχανή στην προσχολική εκπαίδευση – 
Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης 

 
Ουρανή Ειρήνη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 
ouranieirini@hotmail.com 

Περίληψη: 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί είναι μια περιγραφή του σχεδιασμού ενός εργα-
στηρίου με θέμα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Το εργαστήρι αυτό 
δημιουργήθηκε με σκοπό να εισάγουμε τα παιδιά στα χαρακτηριστικά των ΤΠΕ, να 
βρούμε χρήσεις και τρόπους που αξιοποιούνται στην καθημερινή ζωή αλλά και στο 
παιχνίδι, πώς δίνουν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα 
αλλά και πώς αλλάζουν και εξελίσσουν, προσφέρουν νέες δυνατότητες και προοπτι-
κές στις δραστηριότητες που ήδη πραγματοποιούμε. Με αρχικό ερέθισμα ψηφιακές 
συσκευές που χρησιμοποιούνται ευρέως στην τάξη και στην καθημερινή ζωή, ξετυλί-
γονται δραστηριότητες, όπου οι συσκευές χρησιμοποιούνται ως μέσα για την εξά-
σκηση ποικίλλων δεξιοτήτων, εννοιών και είδη νοημοσύνης. Ουσιαστικά στο σχέδιο 
διδασκαλίας που ακολουθεί δίνονται ιδέες για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και πιο συ-
γκεκριμένα της φωτογραφικής μηχανής στην προσχολική ηλικία. 

Λέξεις – κλειδιά: φωτογραφική μηχανή, προσχολική ηλικία, δεξιότητες, πολλαπλή 
νοημοσύνη 

Θεωρητικό πλαίσιο: 

Βασική αρχή του σχεδιασμού είναι η βιωματική μάθηση. Τα παιδιά συμμετέχουν ε-
νεργά, αναζητώντας νοήματα και ανακαλύπτοντας τη γνώση μέσα από την εμπειρία 
τους. Αξιοποιούνται τα βιώματα των παιδιών και προκαλούνται νέα, ενώ τα ίδια τα 
παιδιά καθορίζουν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων. (Δελούδη, 2002) Η συνέχεια 
διαμορφώνεται μέσα από την αξιολόγηση και με σκοπό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
που προκύπτουν, να εξελιχθούν διάφορες πτυχές της κάθε προσωπικότητας, καθώς 
και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες σε επίπεδο δεξιοτήτων και νοημοσύ-
νης με τον όρο που ο Gardner αναφέρει στη θεωρία του για τις Πολλαπλές Νοημοσύ-
νες. Επίσης ο σχεδιασμός είναι διαθεματικός, εμπλέκοντας στοιχεία από όλες τις θε-
ματικές (μαθηματικά, γλώσσα, περιβάλλον, τέχνες) και «γλώσσες» που συναντάμε 
στην εκπαίδευση, όπως εικαστικά, μουσική κ.α.   

Η κάθε δραστηριότητα προσβλέπει στην εξάσκηση μιας ή πολλών ταυτόχρονα από 
τις πολλαπλές νοημοσύνες της θεωρίας του Gardner, αποσκοπώντας έτσι στην πολύ-
πλευρη εξέλιξη των παιδιών, ενισχύοντας όλες τις πτυχές της νοημοσύνης του καθε-
νός. Όπως αναφέρει στη θεωρία του, όλοι διαθέτουμε οκτώ διαφορετικούς τύπους 
νοημοσύνης, ο καθένας σε διαφορετικό συνδυασμό και εξέλιξη της καθεμίας, και με 
τον όρο αυτό εννοεί διάφορες νοητικές ικανότητες αντίληψης διαφόρων ειδών πλη-
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ροφορίας που υπάρχουν γύρω μας. Η νοημοσύνη δημιουργείται βιολογικά αλλά ο 
βαθμός ανάπτυξής της εξαρτάται από τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός. Επομέ-
νως με τη σωστή καθοδήγηση και ενθάρρυνση μπορούν όλοι να ενισχύσουν όλους 
του τομείς νοημοσύνης τους που διαχωρίζονται στη θεωρία σε ενδοπροσωπική, δια-
προσωπική, λογικομαθηματική, νατουραλιστική, κιναισθητική, μουσική, χωροταξική, 
γλωσσική (Gardner, 2000). Σπάνια λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, συ-
νήθως χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και αλληλοσυμπληρώνονται κατά την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και την επίλυση προβλημάτων και καθώς όλες χρειάζονται για να ζει κα-
νείς μια καλή ζωή, οι παιδαγωγοί πρέπει να στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε καθεμία 
από αυτές προσφέροντας στα παιδιά δυνατότητες για εξερεύνηση, δημιουργία, κατα-
νόηση (Smith, Mark K. 2002, 2008). 

Γλωσσική: η νοημοσύνη της γλώσσας, ευαισθησία στο νόημα των λέξεων, να είναι 
κανείς ικανός να αναλύει πληροφορίες και να δημιουργεί έργα προφορικού και γρα-
πτού λόγου 

Λογικομαθηματική: η ικανότητα να κάνει κανείς υποθέσεις, υπολογισμούς, να επιλύ-
ει προβλήματα, να κατανοεί λογικές σχέσεις, να διασκεδάζει με παζλ και παιχνίδια 
λογικής 

Ενδοπροσωπική: να κατανοεί κανείς τον κόσμο μέσα από τον εαυτό του, να δουλεύει 
μόνος του, να επιδιώκει να πετύχει τους στόχους του, να έχει την ικανότητα αυτοσυ-
γκέντρωσης, αναστοχασμού, έλεγχο συναισθημάτων, να αναγνωρίζει δικά του συναι-
σθήματα, επιθυμίες, κίνητρα, απόψεις και προθέσεις 

Διαπροσωπική: η ικανότητα να κατανοεί κανείς τους άλλους μέσω αλληλεπίδρασης 
και συνεργασίας, να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο, να επικοινωνεί, να διαπραγματεύεται 
και να συμβιβάζεται, να κατανοεί διαθέσεις, επιθυμίες, κίνητρα του άλλου 

Χωροταξική: να κατανοεί κανείς τον κόσμο μέσα από τον οπτικό και χωροταξικό 
προσανατολισμό, να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει χωρικές έννοιες 

Μουσική: η ικανότητα να παράγει κανείς, να θυμάται και να κατανοεί μουσικά μοτί-
βα, να ακολουθεί το ρυθμό, να μαθαίνει με τη βοήθεια της μουσικής 

Κιναισθητική: η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς το σώμα του για να παράγει έργο, 
ή μέρος αυτού, η σωματική κίνηση, ο συντονισμός, η λεπτή και η αδρή κινητικότητα, 
η γλώσσα του σώματος 

Νατουραλιστική: να διαχωρίζει κανείς στοιχεία και χαρακτηριστικά του φυσικού κό-
σμου, που σχετίζονται με τη φύση, το περιβάλλον, τον καιρό, τις αλλαγές 
(http://multipleintelligencesoasis.org) 
 
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ακολουθείται μια συστημική προσέγγιση της γνώσης 
με βασικούς τρεις άξονες την εστίαση στον εαυτό, την αλληλεπίδραση με τους άλ-
λους και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Είναι μια τριπλή εστίαση που βοηθάει 
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στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, προσεγγίζοντας τις τρεις ομάδες δεξιοτήτων  
που βοηθούν ένα παιδί να αντιμετωπίσει τον κόσμο.  Έτσι οι δραστηριότητες προ-
σβλέπουν από τη μία στο να εστιάσει το παιδί στον εαυτό του και στην προσωπική 
του δράση,  τη σύνδεση με τη δική του αίσθηση σκοπού, την αυτογνωσία, την αυτο-
νομία και την αυτορρύθμιση του, από την άλλη, στο να συνεργαστεί και να αλληλε-
πιδράσει με τους άλλους, ξεκινώντας από την ενσυναίσθηση που οδηγεί στο ενδιαφέ-
ρον για τον άλλο, και τέλος στην εστίαση στον έξω κόσμο, στη μελέτη και κατανόη-
ση του τρόπου λειτουργίας των δικτύων αλληλεξάρτησης που δημιουργούνται σε μια 
κοινωνία, σε μια ομάδα, την κατανόηση του ευρύτερου κόσμου, μέσα σε ένα συγκε-
κριμένο χρονικό και πρακτικό πλαίσιο. (Goleman, Senge, 2015) 

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων: 

Όλες οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε δυο ομάδες παι-
διών στο χώρο ενός ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού – Νηπιαγωγείου σε αστική περιοχή. 
Η διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων είναι από μισή έως μία ώρα ανά δρα-
στηριότητα. Όπου αναφέρονται μικρότερα παιδιά είναι ηλικίας 3-4 χρόνων και όπου 
αναφέρονται μεγαλύτερα είναι παιδιά ηλικίας 5-6 χρόνων. Οι δραστηριότητες είναι 
σχεδιασμένες ώστε να εξελίσσονται σταδιακά οι έννοιες που διαπραγματευόμαστε, 
έτσι πολλές δραστηριότητες προκύπτουν ως αναδυόμενες από άλλες ή μετά από την 
αξιολόγηση των δράσεων. 

Υλικοτεχνική υποδομή: 

Οι ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του σχεδιασμού 
ήταν μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και  ένας εκτυπωτής για την εκτύπωση των 
φωτογραφιών. Πραγματοποιήθηκε στον εσωτερικό χώρο του σχολείου και αξιοποιή-
θηκαν υλικά που είναι διαθέσιμα στην τάξη, όπως παιχνίδια κατασκευών, επιτραπέζια 
παιχνίδια.  

Δραστηριότητα 1η : 

Περιγραφή: 
Γίνεται ένας καταιγισμός ιδεών με την λέξη-εικόνα φωτογραφική μηχανή, ξεκινώντας 
έτσι αρχικά με το να γνωρίσουμε με τα παιδιά το αντικείμενο, τα χαρακτηριστικά του 
και τη χρήση του. 

Στόχοι:  
• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ΤΠΕ σχεδιάζονται με σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών του ανθρώπου 
• Να ανακαλύψουμε χρήσεις της φωτογραφίας στην καθημερινή ζωή 
• Να ανακαλέσουν εμπειρίες από την προσωπική τους ζωή 
• Να ορίσουν την έννοια των Νέων Τεχνολογιών 

Νοημοσύνη: γλωσσική, ενδοπροσωπική, διαπροσωπική 
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Αξιολόγηση: 
Τα παιδιά είπαν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους σχετικά με τη φωτογραφική μηχανή, 
έδωσαν στοιχεία τόσο για τη μορφολογία και τα διάφορα είδη (φωτογραφική μηχανή, 
κινητό, τάμπλετ), όσο και για τις χρήσεις αλλά και τους λόγους που τη χρησιμοποι-
ούμε (γιατί είμαστε όμορφοι!, για να μην χάσουμε κάτι!, για να θυμόμαστε) 
Με την ομάδα των πιο μεγάλων παιδιών συζητήσαμε και τον όρο «Νέες τεχνολογίες» 
και καταφέραμε να φτιάξουμε ένα λειτουργικό ορισμό της έννοιας. – Κάτι που χρειά-
ζεται ηλεκτρικό ρεύμα ή μπαταρίες για να λειτουργήσει και έχει ένα ή παραπάνω κου-
μπιά που πατάς για να δουλέψει. 

Δραστηριότητα 2η: 

Περιγραφή: 
Το κάθε παιδί κατασκευάζει τη δική του ψεύτικη φωτογραφική μηχανή, χρησιμο-
ποιώντας χαρτόνι και χρώματα. 

Στόχοι:  
• Να παρατηρήσουν τα μέρη μιας φωτογραφικής μηχανής 
• Να εκφραστούν μέσω της ζωγραφικής 

Νοημοσύνη: χωροταξική, ενδοπροσωπική 

Αξιολόγηση: 
Τα παιδιά, παρακολουθώντας μια πραγματική φωτογραφική μηχανή αποτύπωσαν με 
δικά τους σχέδια και χρώματα τη δική τους, βάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά λει-
τουργίας της («μάτι» ή φακό για να βλέπουν, κουμπί που ανοίγει και κλείνει, κουμπί 
που τραβάς φωτογραφία.) 
Τα μεγαλύτερα παιδιά αναζήτησαν και διαφορετικούς τρόπους κατασκευής, όπως κά-
τι τρισδιάστατο, κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε αργότερα, συλλέγοντας και 
διαλέγοντας υλικά μαζί με τα παιδιά. 

 

Δραστηριότητα 3η : 

Περιγραφή: 
Τα παιδιά γίνονται εξερευνητές με τις φωτογραφικές μηχανές που είχε φτιάξει ο κα-
θένας. Με τη βοήθεια μουσικής ξεκινάει ένα ταξίδι στο χώρο της τάξης. Κάθε φορά 
που η μουσική χαμηλώνει, τα παιδιά ακινητοποιούνται, και από τη θέση τους, με τη 
βοήθεια της φωτογραφικής μηχανής, αναζητούν σχήματα και χρώματα που έχουν 
κρυφτεί στο χώρο! (σχήματα όπως κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο, σε μικρά και μεγάλα 
μεγέθη και διαφορετικά χρώματα). Μόλις η διαδρομή τελειώσει (την έχουμε οριοθε-
τήσει με έπιπλα ή με μια γραμμή χαρτοταινίας στο πάτωμα, ή με πανιά) ξεκινάει πάλι 
από την αρχή, αυτή τη φορά όμως κάποια από τα σχήματα λείπουν! Τα παιδιά καλού-
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νται να θυμηθούν ποιά σχήματα είναι αυτά και να μας δώσουν περιγραφή πώς και 
που ήταν πριν. 

Στόχοι: 
• Να εστιάσουν την οπτική τους μέσα από μια φωτογραφική μηχανή 
• Να ακολουθήσουν κανόνες/οδηγίες 
• Να παρατηρήσουν στοιχεία του παιχνιδιού(διαφορετικά σχήματα, χρώματα 

και μεγέθη) 

Νοημοσύνη: μουσική, κιναισθητική, χωροταξική, γλωσσική 

Αξιολόγηση: 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ιδέα του παιχνιδιού, ακολουθούσαν το ταξίδι, εξα-
σκώντας το συνδυασμό κίνησης και μουσικής. Συνάντησαν δυσκολία στο να περι-
γράψουν τη θέση που βρισκόντουσαν τα αντικείμενα σε σχέση με το χώρο, καθώς 
προτιμούσαν να πηγαίνουν και να δείχνουν . 

Παραλλαγή για μεγαλύτερα παιδιά: 

Περιγραφή: 
Η παιδαγωγός θέτει μαζί με τα παιδιά ένα σημείο στην τάξη που έχει το ρόλο φωλιάς 
– αφετηρίας του κάθε παιδιού. Όσο η μουσική ακούγεται τα παιδιά εξερευνούν το 
χώρο και μετακινούνται, μόλις η μουσική χαμηλώνει ή αλλάζει, επιστρέφουν στην 
αρχική τους θέση και ένας ένας δίνει οδηγίες για ένα σχήμα που έχει κρυφτεί κάπου 
στην τάξη.  

Στόχοι:  
• Να παρατηρήσουν στοιχεία του παιχνιδιού στο χώρο 
• Να αναπτύξουν το λόγο, να εκφράσουν χαρακτηριστικά και να δώσουν οδηγί-

ες 
• Να αναλάβουν αρμοδιότητες 

Νοημοσύνη: διαπροσωπική, κιναισθητική, χωροταξική, μουσική, γλωσσική, λογικο-
μαθηματική 

Αξιολόγηση: Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στη δραστηριότητα με ενθουσιασμό. Οι θέ-
σεις που ορίστηκαν ως αρχικές βοήθησαν στην κίνηση στο χώρο και στην οργάνωση 
του παιχνιδιού, ενώ το ότι γίνονταν εναλλάξ «υπεύθυνοι» να περιγράψουν και να δώ-
σουν οδηγίες τους βοήθησε να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι, αλλά και να βρουν τρό-
πους να βοηθήσουν ή ακόμη και να μπερδέψουν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.  

Δραστηριότητα 4η : 

Περιγραφή: 
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Η τάξη γεμίζει βραχάκια (χαλιά ή πανιά) και νερό (φανταστικό)… Όσο η μουσική 
είναι γρήγορη τα παιδιά κινούνται στο χώρο αποφεύγοντας τα βραχάκια… Μόλις η 
μουσική σταματήσει ή γίνει πιο αργή (ανάλογα το μουσικό κομμάτι), ανά δύο παιδιά 
κάθονται στα χαλάκια και φωτογραφίζουν ο ένας τον άλλο. ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: καλού-
νται να ψάξουν από τη θέση τους και να φωτογραφίσουν ίδια αντικείμενα που έχουν 
τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση (π.χ. ένα ροζ μπαλόνι κοντά σε ένα παράθυρο, ή 
ένα ροζ μπαλόνι που ακουμπάει το πάτωμα, ένα κίτρινο πάνω στη βιβλιοθήκη ή ένα 
κίτρινο δίπλα στις ζωγραφιές) 

Στόχοι: 
• Να εξασκήσουν έννοιες όπως πάνω- κάτω, πλάι, πίσω- μπρος 
• Να σχετίσουν τα αντικείμενα με το χώρο 
• να αναγνωρίζουν τις ΤΠΕ ως μέσα για αλληλεπίδραση 

Νοημοσύνη: χωροταξική, διαπροσωπική, μουσική 

Αξιολόγηση: 
Η δραστηριότητα αυτή βοήθησε τα παιδιά να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στο παι-
χνίδι τους, σαν εμπειρία και σα φανταστικό παιχνίδι με τις ψεύτικες φωτογραφικές 
μηχανές, αλλά και να ξεχωρίσουν έννοιες όπως το πάνω- κάτω, δίπλα, μπροστά, πί-
σω. Η κίνηση στο ρυθμό της μουσικής, αν και τους δυσκόλεψε λιγάκι, λειτούργησε 
βοηθώντας τους να ορίσουν το σώμα και τη θέση τους στο χώρο, συνδιάζοντάς τη με 
μουσικά μοτίβα και ρυθμούς. 

 

Δραστηριότητα 5η : 

Περιγραφή: 
Η παιδαγωγός δείχνει στα παιδιά μια φωτογραφία από μια ζωγραφιά που βρίσκεται 
αναρτημένη στην τάξη, την οποία θα κληθούν να εντοπίσουν. Μόλις τη βρούνε, προ-
σπαθούν να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές, δίνοντας έτσι μερικά χαρακτηρι-
στικά στο τι είναι φωτογραφία και τι ζωγραφιά.  

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ για μεγαλύτερα παιδιά: τα παιδιά αναζητούν μέσα σε βιβλία εικόνες 
που θα μπορούσαν να είναι φωτογραφίες ή που θα μπορούσαν να είναι ζωγραφιές, 
και θα τις διαχωρίσουν με ένα χαρτάκι διαφορετικού χρώματος 

Στόχοι:  
• να εντοπίσουν χαρακτηριστικά και διαφορές από ένα πραγματικό αντικείμενο 

και ένα δημιούργημα των ΤΠΕ 
• Να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους περιγράφοντας μια φωτογραφία και μια ζω-

γραφιά 

Νοημοσύνη: λογικομαθηματική, χωροταξική, γλωσσική 
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Αξιολόγηση: 
Τα μικρότερα παιδιά εντόπισαν διαφορές όπως ότι μια φωτογραφία είναι μικρότερη 
σε μέγεθος απ’ ότι η πραγματική ζωγραφιά, ενώ τα μεγαλύτερα όρισαν τη διαφορά 
στο ότι ζωγραφιά είναι κάτι που έχει πολλά χρώματα, πολλά σχέδια, που είναι πιο 
μπερδεμένη. 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για τα μεγαλύτερα παιδιά ( με ίδιους στόχους, 
προσθέτοντας το στόχο να συνεργαστούν. Επίσης προστίθεται και η διαπροσωπική 
νοημοσύνη) 

Τα παιδιά ζωγράφισαν μια ζωγραφιά δικής τους έμπνευσης. Η παιδαγωγός εκτύπωσε  
τις φωτογραφίες της κάθε ζωγραφιάς, και τις έκοψε σε κομμάτια παζλ. Μέσα από ένα 
παιχνίδι όπου τα παιδιά είχαν από ένα τυχαίο κομμάτι στα χέρια τους, κλήθηκαν να 
φτιάξουν τα πάζλ. Αφού συνεργάστηκαν με επιτυχία σε ομάδες ανάλογα με τα κομ-
μάτια του παζλ(4-6 άτομα), με έκπληξη ανακάλυψαν ότι ήταν οι ζωγραφιές τους (λό-
γω των ημερών των Χριστουγέννων επιστρατεύτηκαν τα άτακτα ξωτικά για χάρη της 
ιστορίας, που ήρθαν και πείραξαν τις ζωγραφιές κόβοντας τες). Όταν όμως βρήκαν 
και ένωσαν όλα τα κομμάτια, παρατήρησαν ότι κάποιες ήταν λίγο διαφορετικές! Τους 
αποκαλύφθηκε ότι ήταν οι φωτογραφίες από τις ζωγραφιές τους και τα παιδιά κλήθη-
καν να ξεχωρίσουν τη ζωγραφιά από τη φωτογραφία… οι διαφορές που βρήκαν αυτή 
τη φορά ήταν περισσότερες και πιο λεπτομερείς! Οι φωτογραφίες είχαν λίγο διαφορε-
τικά χρώματα, είχαν ένα άσπρο περίγραμμα γύρω γύρω, δεν είχαν τρύπες που είχαν 
γίνει από μαρκαδόρο, ούτε μπιλάκια όταν τις χαϊδεύεις που σχηματίζονται στο χαρτί 
από τον μαρκαδόρο. 

 

Δραστηριότητα 6η: 

Περιγραφή: 
Η παιδαγωγός παίζει με τα παιδιά παιχνίδι μνήμης /memory και ντόμινο. 

Στόχοι: 
• Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης και να εντοπίσουν ομοιότητες 
• Νε περιγράψουν την εικόνα και να την ομαδοποιήσουν βάση κριτηρίων  

Νοημοσύνη: γλωσσική, λογικομαθηματική, διαπροσωπική 

Αξιολόγηση: 
Τα επιτραπέζια παιχνίδια memory και ντόμινο βοηθούν τα παιδιά να εξασκήσουν την 
παρατηρητικότητα και το λόγο τους, να μάθουν να περιμένουν και να ακολουθούν 
κανόνες. Για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους επιστρατεύτηκαν πάλι τα 
σκανταλιάρικα ξωτικά που τρύπωσαν στα πράγματά της παιδαγωγού και μπέρδεψαν 
τις φωτογραφίες της… και τα παιδιά βοήθησαν να τις ξεδιαλύνουν και να βρουν από 
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ποια θεματική ήταν η καθεμία τραβηγμένη. Βρήκαν φωτογραφίες από διάφορα είδη 
ζώων, φωτογραφίες από διάφορα τοπία, βουνά, ποτάμια και δάση. 

 

Δραστηριότητα 7η: 

Περιγραφή: 
Τα παιδιά παίρνουν στα χέρια τους κανονική φωτογραφική μηχανή και ξεκινούν να 
βγάζουν αληθινές φωτογραφίες. Αφού έχουν χωριστεί σε δυάδες, με τη βοήθεια των 
καρτελών ενός παιχνιδιού που περιγράφει τα σημεία του σώματος κάθε ένα παιδί θα 
κληθεί να φωτογραφίσει το σημείο του σώματος του άλλου παιδιού  που θα υποδείξει 
η κάρτα που θα τραβήξουν.  

Στόχοι: 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση μιας φωτογραφικής μηχανής και το συντονισμό 

των κινήσεων του σώματος 
• Να συνεργαστούν 

Νοημοσύνη: κιναισθητική, διαπροσωπική 

Αξιολόγηση: 
Ενθουσιάστηκαν με την ιδέα της χρήσης της φωτογραφικής μηχανής. Οι καρτέλες 
τους βοήθησαν να εστιάσουν την προσοχή τους σε ένα σημείο, αλλά και να εξασκη-
θούν στον τρόπο που βγάζουν φωτογραφία, καθώς κουνώντας τη φωτογραφική μηχα-
νή εμφανίζονται λιγότερα, ή περισσότερα στο κάδρο της, επομένως έπρεπε να κινη-
θούν κοντά ή μακριά από το σημείο που ήθελαν αν φωτογραφίσουν. Η παιδαγωγός τα 
ενθάρρυνε να προσπαθούν να φαίνεται μόνο το σημείο που τους έχει υποδείξει η 
καρτέλα, επομένως εξάσκησαν και τις χωρικές έννοιες κοντά, μακριά! 
Σε επανάληψη της δραστηριότητας κλήθηκαν τα παιδιά να διαλέξουν εκείνα τι θέ-
λουν να βγάλουν φωτογραφία, εκφράζοντας το καθένα τη δική του οπτική. 
 

Δραστηριότητα 8η : 

Περιγραφή: 
«Η Λουκία και ο Άρης είναι δύο κούκλες της τάξης… Παιδεύτηκαν πολύ να βρουν τα 
ρούχα που φοράνε, και δεν θέλουν καθόλου μα καθόλου να τα βγάλουν… όμως πώς θα 
τους βοηθήσουμε να θυμούνται πώς είναι με αυτά τα ρούχα, αφού μπορεί να τύχει να 
λερωθούν και να τα αλλάξουν; Μα να τα βγάλουμε φωτογραφία!» 

Τα παιδιά παίρνοντας τη φωτογραφική μηχανή καλούνται να αποφασίσουν και να 
φωτογραφίσουν τις κούκλες ή ένα κομμάτι από αυτές, σε συνδυασμό και τις δύο ή 
μία μία, σε όποιο σημείο της τάξης θέλουν! 

Στόχοι:  
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• Να ανακαλύψουν πώς οι ΤΠΕ βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων 
• Να εκφράσουν την δική τους οπτική και άποψη μέσα απ΄πο τη χρήση της φω-

τογραφικής μηχανής 

Νοημοσύνη: λογικομαθηματική, ενδοπροσωπική 

Αξιολόγηση:  
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ιδέα. Αμέσως πρότειναν στις κούκλες τη φωτο-
γραφία σα λύση για να θυμούνται αυτό που θέλουν. Το καθένα έβγαλε φωτογραφία 
μέσα από τη δική του οπτική και με τον τρόπο που εκείνο ήθελε εκφράζοντας την 
προσωπική του οπτική. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: 

Αφού παίξαμε με τις ψεύτικες φωτογραφικές μηχανές ένα παιχνίδι που τα παιδιά έ-
ψαξαν να βρουν στολίδια που είχαν κρυφτεί στο χώρο(είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα 
σημεία της τάξης) αλλά και τι αλλαγές έχουν γίνει γύρω μας λόγω των γιορτών που 
πλησιάζουν( το παιχνίδι επεκτάθηκε και στον κήπο του σχολείου όπου παρατηρήσαμε 
πώς μοιάζει στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, δηλαδή χειμώνα και παραμονές Χρι-
στουγέννων) πήρε το κάθε παιδί με τη σειρά την αληθινή φωτογραφική μηχανή και 
φωτογράφισε το αγαπημένο του σημείο της τάξης, ή στολίδι, μόνο του ή μαζί με άλ-
λα, κουνώντας τη φωτογραφική μηχανή κοντά του ή μακριά.  

Νοημοσύνη: νατουραλιστική 

 

Δραστηριότητα 9η : 
Περιγραφή: 
Τα παιδιά χρησιμοποιώντας διάφορα κατασκευαστικά υλικά της τάξης όπως πλαστε-
λίνη, αφρώδη υλικά και τουβλάκια, φτιάχνουν κατασκευές και δημιουργίες. Μια 
κούκλα φέρνει τον προβληματισμό στα παιδιά γιατί δυσκολεύεται κάθε φορά που 
παίζει, αφού θέλει να φτιάξει πολλά πράγματα από πλαστελίνη, ή lego, αλλά δεν φτά-
νουν τα τουβλάκια και δεν μπορεί να χαλάσει αυτό που έχει φτιάξει γιατί θέλει να το 
βλέπει που είναι πολύ ωραίο. «Τι να κάνει λοιπόν;» είναι το ερώτημα που καλούνται 
τα παιδιά να λύσουν, αλλά όταν πάρουν και τα ίδια παιχνίδια για να παίξουν, ο προ-
βληματισμός αφορά πια τα ίδια. 

Στόχοι: 
• Να αναγνωρίσουν τις ΤΠΕ ως μέσο για εργασία και επίλυση προβλημάτων 
• Να δημιουργήσουν 
• Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση 

Νοημοσύνη: λογικομαθηματική, χωρική, ενδοπροσωπική 

Αξιολόγηση: 
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Τα παιδιά προσέφεραν διάφορες λύσεις στην κούκλα, όπως «Να σου δώσω εγώ από 
τα δικά μου!» « να το κάνεις πιο μικρό», «Να το βγάλεις φωτογραφία για να το βλέ-
πεις πώς ήταν!», αναπτύσσοντας έτσι την ενσυναίσθησή τους, κατανόησαν το πρό-
βλημα και τα συναισθήματα των ηρώων και προσπάθησαν να βρουν λύση για την α-
νακούφισή τους. Η λύση της φωτογραφίας ακολούθησε την ομάδα και στο παιχνίδι κι 
έτσι ξεκίνησαν κι εκείνα τις δημιουργίες και μόλις κάτι ήταν έτοιμο και ήθελαν να 
φτιάξουν κάτι άλλο το φωτογράφιζαν για να μπορούν να το χαλάσουν μετά. 
Το γεγονός ότι φωτογραφίζουν αυτό που έχουν φτιάξει τους αλλάζει τη διάθεση του 
να μείνει ακέραιο το παιχνίδι τους, να μην το χαλάσουν, τους δίνει έναυσμα να δη-
μιουργήσουν και να αναπλάσουν με τα ίδια υλικά διαφορετικά έργα και κατασκευές –
μονιμότητα του αντικειμένου.  

 

Δραστηριότητα 10η : 

Περιγραφή: 
Αξιοποιώντας τις φωτογραφίες που έβγαλαν τα παιδιά κατά την προηγούμενη δρα-
στηριότητα και χρησιμοποιώντας τα πιο συγκεκριμένα υλικά όπως τα lego ή το κατα-
σκευαστικό υλικό, θα προσπαθήσουν να ξαναφτιάξουν τις κατασκευές, ο καθένας τη 
δική του σε πρώτη προσπάθεια, αλλά και μια τυχαία επιλογή σε δεύτερη προσπάθεια. 

Στόχοι: 
• Να ανακατασκευάσουν ένα έργο παρατηρώντας μια φωτογραφία 
• Να εξασκήσουν τους τυχαίους τρόπους επιλογής για το παίξιμο ενός παιχνι-

διού 

Νοημοσύνη: λογικομαθηματική, χωροταξική, ενδοπροσωπική 

Αξιολόγηση: 
Στις φωτογραφίες που εκτυπώθηκαν τα παιδιά παρατήρησαν ότι τα χρώματα από τα 
παιχνίδια φαίνονται λίγο αλλαγμένα. Παρά το γεγονός ότι ανακαλύψαμε ποια χρώμα-
τα αντιστοιχούν σε ποια, τα μικρότερα παιδιά δυσκολεύτηκαν στην πλειοψηφία τους 
να αντιστοιχίσουν τα κομμάτια, ήταν όμως αξιοσημείωτο πώς με μια μικρή καθοδή-
γηση τα κατάφεραν. Αποδείχτηκε ότι ήταν θέμα συγκέντρωσης για πολλούς, όμως 
ανέπτυξαν εξαιρετικά την παρατηρητικότητα και την προσοχή τους, χωρίς να τους 
επηρεάζει το γεγονός ότι μπορεί να έφτιαχναν το έργο κάποιου άλλου παιδιού. Τα 
μεγαλύτερα παιδιά ήταν ικανά να δημιουργήσουν αντίγραφα με μεγαλύτερη ευκολία 
και ταχύτητα, παρατηρώντας περισσότερες λεπτομέρειες, διεκδικώντας τα κομμάτια 
που χρειάζονταν για την κατασκευή τους και δρώντας κυρίως μόνα τους χωρίς καθο-
δήγηση. 
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Επίλογος: 

Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι ένα δείγμα του τρόπου που αναπτύσσονται και 
εξελίσσονται οι δραστηριότητες που εξασκούν όλες τις δεξιότητες και έννοιες που 
αναφέρονται στο σχεδιασμό, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Βέβαια υπάρχουν κι άλλες θεμα-
τικές που μπορεί να εξελιχθεί και να συνεχιστεί το παιχνίδι και η ανακάλυψη, υπό το 
πρίσμα της ικανοποίησης των αναγκών των παιδιών και της περιέργειας τους για ό,τι 
συμβαίνει γύρω τους. Ακολουθώντας τις τεχνικές και το θεωρητικό υπόβαθρο που 
προαναφέρθηκε μπορούμε να έχουμε μια βάση για να εξερευνήσουμε περισσότερα 
εργαλεία και θεματικές. Για παράδειγμα ο σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοστεί και σε 
εξωτερικό χώρο και να αξιοποιηθούν στοιχεία της φύσης και του χώρου αυτού, εξε-
λίσσοντας περαιτέρω τη νατουραλιστική νοημοσύνη. 

 

Βιβλιογραφία: 
 

Γαρυφαλάκη Ε. (2013). Πολλαπλή Νοημοσύνη. Αθήνα: Διόπτρα 
 
Δεδούλη Μ. (2002). Βιωματική Μάθηση – Δυνατότητες αξιοποίησης της στο πλαίσιο 
της Ευέλικτης Ζώνης. Ανακτήθηκε από http://www.pi-
schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos6/deloudi.PDF 
 
ΔΕΠΠΣ, (2011). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών.  Αθήνα:                                                                                                                          
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
 
Davis K. & Christodoulou J. & Seider S. & Gardner H.(n.d.) The Theory of Multiple 
Intelligences. Προσπελάστηκε στις 15 Φεβρουαρίου, 2017, ανακτήθηκε από 
http://multipleintelligencesoasis.org/wp-content/uploads/2013/06/443-davis-
christodoulou-seider-mi-article.pdf 
 
Gardner H. (2000). Can technology exploit our many ways of knowing? Προσπελά-
στηκε στις 10 Φεβρουαρίου, 2017, ανακτήθηκε από 
http://multipleintelligencesoasis.org/wp-content/uploads/2013/06/can-technology-
exploit-our-many-ways-of-knowing.pdf 
 
Goleman D. & Senge M.P. (2015). Τριπλή εστίαση: μια νέα προσέγγιση στην εκπαί-
δευση. Αθήνα: Πεδίο 
 
Smith, Mark K. (2002, 2008).  ‘Howard Gardner and multiple intelligences’, the en-
cyclopedia of informal education. Ανακτήθηκε από 
http://www.infed.org/mobi/howard-gardner-multiple-intelligences-and-education 
 

2524

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://multipleintelligencesoasis.org/wp-content/uploads/2013/06/443-davis-christodoulou-seider-mi-article.pdf
http://multipleintelligencesoasis.org/wp-content/uploads/2013/06/443-davis-christodoulou-seider-mi-article.pdf
http://multipleintelligencesoasis.org/wp-content/uploads/2013/06/can-technology-exploit-our-many-ways-of-knowing.pdf
http://multipleintelligencesoasis.org/wp-content/uploads/2013/06/can-technology-exploit-our-many-ways-of-knowing.pdf
http://www.infed.org/mobi/howard-gardner-multiple-intelligences-and-education


How to gain intelligence – 8 intelligences Theory – Get smarter everyday. (2016, 
April 3) [Βίντεο] Προσπελάστηκε στις 16 Φεβρουαρίου , 2017. Ανακτήθηκε από 
https://www.youtube.com/watch?v=mXLJppSfEzY 

2525

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

https://www.youtube.com/watch?v=mXLJppSfEzY


 

Η ανάδειξη της διαφορετικότητας μέσω της διαθεματικής προσέγγισης 
του θαλάσσιου κόσμου 

 
Μοσχοπούλου Αικατερίνη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc 
kmoschopoulou16@gmail.com 

 
Περίληψη 

Ο Ντίγκι Ντιγκλόν είναι ένας φανταστικός ήρωας με ανθρώπινη όψη και ουρά που 
αλληλογραφεί με τη Β’ Τάξη του 3ου Δημοτικού Αργοστολίου Κεφαλονιάς. Το γεγο-
νός αυτό στάθηκε η αφορμή για να αναδειχθεί η δυσκολία των συγκεκριμένων μαθη-
τών στη διαχείριση του διαφορετικού, αν και επρόκειτο για μία πολυπολιτισμική τά-
ξη. Αυτό κατέστησε τη διαθεματική προσέγγιση του θαλάσσιου κόσμου ως μία ανα-
γκαιότητα για την εξοικείωση των μαθητών με τον «Άλλο». Στο παρόν άρθρο επιχει-
ρείται μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος. Γίνεται, 
δηλαδή, η περιγραφή κάθε διδακτικής παραμέτρου του σε επίπεδο μεθοδολογίας για 
τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της συγκεκριμένης παρέμβασης. 

Λέξεις Κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διαθεματικότητα, Διαφορετικότητα, 
Διδακτικός Σχεδιασμός 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Κάτσικα, Χ. και Πολίτου, Ε. (1999), υποστηρίζεται ότι η πολυπολι-
τισμικότητα που διακρίνει τις κοινωνίες μας είναι ο συνήθης λόγος εξαιτίας του οποί-
ου αναπτύσσεται η συζήτηση για την αναγκαιότητα εφαρμογής της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Έτσι, υπονοείται ότι νωρίτερα δεν υπήρχε η αιτία διεξαγωγής σχετικών 
συζητήσεων λόγω της μονοπολιτισμικότητας που είχε επικρατήσει (Κάτσικας & Πο-
λίτου, 1999). Αυτό, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται (Κάτσικας & Πολίτου, 1999). Δεδο-
μένης της παρουσίας μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες, διαφορετικό 
πολιτισμό και διαφορετικές καταβολές, η διαπολιτισμικότητα, τελικά, σχετίζεται με 
την προσωπική κουλτούρα που διακρίνεικάθε ένανκαι είναι σε θέση να διαφέρει, ό-
πως αναφέρει ο Γκότοβος (2001), ασχέτως εάν γίνεται λόγος για μέλη μιας ομοεθνής 
ομάδας. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα στη μοναδικότητα, πράγμα που τους αποδίδει το 
χαρακτηριστικό της ετερότητας (Γκότοβος, 2001), οπότε επιβεβαιώνεται η διαφορε-
τικότητα μεταξύ των μαθητών του σχολείου. Η διαχείριση της διαφορετικότητας 
προαπαιτεί διαφοροποίηση μαθησιακών στόχων, ευελιξία, κατάλληλη διδακτική με-
θοδολογία, τρόπους αξιολόγησης και υποστήριξης αυτού του έργου χωρίς την τήρηση 
ιεραρχικής κατάταξης μεταξύ των γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών και 
κοινωνικών διδακτικών στόχων, τηνποιότητα, τη διαβάθμιση της ύλης και την καλ-
λιέργεια της αυτογνωσίας, του αυτοελέγχου και της αυτοανάπτυξης (Κωνσταντίνου, 
1998). Ακολουθώντας, επομένως, αυτές τις αρχές εκπαίδευσης, επιχειρήθηκε η εφαρ-
μογή των αρχών της διαθεματικότητας σε μαθητές της Β’ Δημοτικού με σκοπό, αφε-
νός μεν να γνωρίσουν τα ψάρια του τόπου τους και αφετέρου να εκτιμήσουν τη δια-
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φορετικότητά τους, όπως η φύση την έχει ορίσει και την καθιστά απαραίτητη για την 
αρμονική λειτουργία του οικοσυστήματος.  
 

Εννοιολογική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Οι Batelaan, P. & VanHoof, C. (1996) υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποβλέπει στην ανάπτυξη ανεξάρτητων ανθρώπων με 
ενεργή συμμετοχή σε μια κοινωνία που θα διακρίνεται από συνθήκες πολυπολιτισμι-
κότητας και δημοκρατικότητας. Κατά τον Cummins, J. (1999), παρουσιάζεται ως μια 
διαδικασία δυναμικής αλληλεπίδρασης που επιχειρεί την αποδοχή του «διαφορετι-
κού», την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και την ανάπτυξη αυτοκριτικής διά-
θεσης στο μαθητή. Σύμφωνα με τους Foulin, N., J. & Mouchon, S. (2002), η εφαρμο-
γή της από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αναγκαία, για να μην μετατραπεί κάθε εί-
δους διαφορετικότητα που εντοπίζεται στο σχολείο σε ανισότητα. Σύμφωνα με τον 
Νικολάου, Γ.(2005), μάλιστα, προτεραιότητά του αποτελεί η αναγνώριση και η αξιο-
ποίηση της διαφορετικότητας ως ενός πλούτου που μπορεί να ωφελήσει τον καθένα 
ξεχωριστά. Βάσει αυτής της αρχής, ο «Άλλος» μαθητής, όπως υποστηρίζει ο 
Cummins (1999), δεν θα είναι ο διαφορετικός μαθητής, αλλά ο συνάνθρωπος. Αυτό, 
ωστόσο, δεν καθίσταται άμεσα αντιληπτό εάν δεν έχουν δοθεί τα κατάλληλα ερεθί-
σματα που να συνεργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, προκύπτει η αναγκαιότη-
τα μεθόδευσης ανάλογης διδακτικής παρέμβασης.  

 
Η Διαθεματικότητα στα πλαίσια της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Βάσει του Νικολάου, Γ. (2005), η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση είναι σε θέση να διαπνέει συνολικά το πρόγραμμα σπουδών χωρίς 
να απαιτείται η θεσμοθέτηση αυτόνομων και διακριτών μαθημάτων. Καθίσταται, δη-
λαδή, εφικτή η ένταξη των αρχών και των αξιών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
στο σύνολο των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Οι εναλλα-
κτικές διδακτικές πρακτικές που αναγνωρίζονται ως κατάλληλες για την επίτευξη της 
εν λόγω ένταξης είναι: η ερευνητική – ανακαλυπτική μέθοδος, η μάθηση από παρου-
σιάσεις, ο χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες, το παιχνίδι ρόλων, η μέθοδος 
project, η προσομοίωση, η βιωματική μάθηση, η διδασκαλία με τη χρήση νέων τε-
χνολογιών, η διδασκαλία που είναι επικεντρωμένη στη δημιουργική σκέψη, ο καται-
γισμός ιδεών,η διδακτική αξιοποίηση της εικόνας και η διαθεματική προσέγγιση (Νι-
κολάου, 2005). Στο παρουσιαζόμενοπρόγραμμα αξιοποιήθηκε η διαθεματική προσέγ-
γιση της διδασκαλίας.  

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα, Η. (2002), ως διαθεματικότητα ορίζεται εκείνος ο 
τρόπος οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος που αποδεσμεύεται από την επιλο-
γή και την οργάνωση της σχολικής γνώσης σε ξεχωριστά μαθήματα. Ακολουθεί μία 
ολιστική προσέγγιση της γνώσης με τη βοήθεια συλλογικής εξέτασης διαφόρων θε-
μάτων και ευαίσθητων καταστάσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθη-
τές. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα σύνολο από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που 
αποσκοπούν στην «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης. Η ενιαιοποίηση αυτή μπορεί 
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να αφορά κάποιο επίκαιρο θέμα ή ζήτημα με προσωπικό ενδιαφέρον από την πλευρά 
των µαθητών, της κοινωνίας ευρύτερα ή του πολιτισμού (Ματσαγγούρας, 2002: 24). 
Η διαφορετικότητα είναι ένα επίκαιρο ζήτημα που απασχολεί τόσο τους μαθητές όσο 
και το εξωγενές τους περιβάλλον. Η είσοδος μεταναστών λόγω των παγκόσμιων κοι-
νωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών άσκησαν επιρροή και στην ελληνική 
εκπαίδευση (Νικολάου, 2005). Η σωστή, όμως, και αποτελεσματική διαχείρισή της, 
έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την κουλτούρα που διαμορφώνει στον άνθρωπο το 
αίσθημα της αποδοχής (Cummins, 1999) για την επιδίωξη της οποίας δομήθηκε το 
παρουσιαζόμενο πρόγραμμα διαθεματικής προσέγγισης.  

 
Σκοπός 

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στο να αντιληφθούν οι μαθητές τη διαφορετικότητα με-
ταξύ ανθρώπων, καταστάσεων και δράσεων ως δημιουργική και μη αποφευκτέα συν-
θήκη της ζωής που μπορεί να έχει ενοποιητικό χαρακτήρα. Επιχειρήθηκε να καταστεί 
σαφές πως δεν συναντάται κάθε φορά που γίνεται λόγος μόνο για διαφορετικούς τό-
πους προέλευσης, γλώσσας ή διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων. Το μεγάλο 
εύρος των παραμέτρων που συναποτελούν την ανθρώπινη προσωπικότητα προκαλεί 
επιμέρουςδιαφοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ ομοεθνών, ομόθρησκων ή ομόγλωσ-
σων. Με επίγνωση, επομένως, αυτού επιδιώχθηκε η ενεργή συμμετοχή κάθε μαθητή, 
ώστεο ίδιος να υποστηρίζει τον εαυτό του και τη θέση του σε μία κοινωνική ομάδα 
όσο διαφορετικά κι αν είναι αυτά με τέτοιο τρόπο που δεν θα αναιρεί αισθήματασε-
βασμού και αποδοχής για τον «Άλλο». Δεν αποκλείεται, άλλωστε, να βρεθεί στη θέ-
ση του «Άλλου», οπότε να αναμένει μία ανάλογη  συμπεριφορά. 
 

Επιλογή του θέματος 

Ένας συνδυασμός παραμέτρων καθόρισε την επιλογή του θέματος που πραγματεύε-
ται η περιγραφόμενη διαθεματική προσέγγιση. Πρώτα απ’ όλα, η επικαιρότητα του 
ζητήματος της πολυπολιτισμικότητας εξαιτίας της σύνθεσης των μελών της τάξης και 
της εισροής προσφύγων στην Ελλάδα από τη Συρία για λόγους πολέμου ανέδειξαν 
την αναγκαιότητα ενασχόλησης με την πολιτισμική διαφορετικότητα. Έπειτα, το πα-
ραμύθι με τίτλο «Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε!» της Σύρμως Μιχαήλ ανέδειξε τη 
μελέτη του θαλάσσιου κόσμου ως το γνωστικό αντικείμενο από τον οποίο θα α-
ντλούσαμε στοιχεία για την προσέγγιση ενός κοινωνικού ζητήματος όπως είναι αυτό 
της διαφορετικότητας. Τέλος, η παράλειψη σχετικής μέριμνας του Αναλυτικού Προ-
γράμματος για τη ζωή των κατοίκων ενός νησιού και η εμπειρική εξοικείωση των μα-
θητών με τη θάλασσα επιβεβαίωσε το ψάρι ωςτο κεντρικό ζητούμενο στο περιεχόμε-
νοτης διαθεματικής προσέγγισης.  

 

Τόπος διεξαγωγής 
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Εφαρμόστηκε μία διαθεματική προσέγγιση του θαλάσσιου κόσμου στη Β’ Τάξη του 
3ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου. Μεταξύ των μαθητών οι 7 ήταν αλλοδαπής 
προελεύσεως. 

 
Θεωρία Μάθησης 

Εφαρμόστηκαν οι αρχές του Κονστρουκτιβισμού σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχει 
αντικειμενική και κοινώς αποδεκτή πραγματικότητα. Αναλυτικότερα, βασική θέση 
του κονστρουκτιβισμού συνιστά το ότι τίποτα δεν αποτελεί μία ουδέτερη προοπτική 
(Raquel Diaz, 2013). Υπάρχουν μόνο πολλαπλές, συμμετοχικές, συν- δημιουργικές, 
υποκειμενικές- αντικειμενικές πραγματικότητες (Bentley, 2003). Καθένας εκτιμά την 
πραγματικότητα επηρεαζόμενος από το υπόβαθρό του και τις προσδοκίες του. Βάσει 
του Tobin (1993: 10), ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του ό,τι γνωρίζουν ήδη οι μα-
θητές, αυξάνει την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ τους με σκοπό να μπορούν να 
διαπραγματευτούν τις έννοιες που τους απασχολούν και προωθεί ένα σύνολο εμπει-
ριών που πρόκειται να βιώσουνγια την «εποικοδόμηση» της γνώσης στην ήδη υπάρ-
χουσα (Tobin, 1993: 7). Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, προσπαθούν να βγάλουν  
νόημα από την ολοκλήρωση επιμέρους δραστηριοτήτων και αναλαμβάνουν την επί-
λυση προβλημάτων που είναι περιπλεγμένα από πριν. Έτσι, προωθούνται οι εναλλα-
κτικές διδακτικές μέθοδοι παρά οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι (Tobin, 1993: 7).   
 

Μεθοδολογία Προγράμματος 

Καθημερινά σχεδιαζόταν και εφαρμοζόταν μια συστημική αναβάθμιση όλων των δι-
δακτικών παραμέτρων που συνέβαλαν στη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας. Το 
εσωσχολικό περιβάλλον της διδασκαλίας ανατροφοδοτούσε το εξωσχολικό περιβάλ-
λον της και αντιστρόφως.  Ως εκ τούτου αναπτύχθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά κί-
νητρα δραστηριοποίησης του μαθητή. Αξιοποιήθηκε, κατά κύριο λόγο, η εναλλακτι-
κή διδακτική μεθοδολογία, όπως είναι ο χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες, το 
παιχνίδι ρόλων και η επίλυση προβλήματος. 
 

Στόχοι 

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν: 
Γνωστικοί Στόχοι: 
1. Να εμπλουτίσει ο μαθητής τον περιγραφικό του λόγο. 
2. Να αναγνωρίζει διαφορετικά είδη ψαριών βάσει των εξωτερικών τους χαρα-
κτηριστικών. 
Κοινωνικοί Στόχοι: 
1. Να συμμετέχει στην κουλτούρα της ειρήνης. 
2. Να εκτιμήσει τη θέση του στον κόσμο. 
3. Να καλλιεργηθεί η οικολογική του συνείδηση. 
Συναισθηματικοί Στόχοι: 
1. Να αναπτύξει αισθήματα αποδοχής του διαφορετικού. 
2. Να αισθανθεί ο ίδιος κοινωνός της διαφορετικότητας. 

2529

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

3. Να εκτιμήσει τα οφέλη της διαφορετικότητας. 
Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 
1.  Να χορεύει τουλάχιστον έναν παραδοσιακό χορό. 
 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του περιγραφόμενου προγράμματος ήταν: ο πα-
γκόσμιος χάρτης, ο χάρτης της Ελλάδος, γραφική ύλη (π.χ. μαρκαδόρους, νερομπο-
γιές, χαρτόνι, χρυσόσκονη κτλ.), ανακυκλώσιμα υλικά και ο ηλεκτρονικός υπολογι-
στής. 
 

Χρονική Διάρκεια 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 3 μηνών. 
 

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Τα διδακτικά αντικείμενα που αξιοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό της παρουσιαζόμε-
νης διαθεματικής προσέγγισης ήταν η Γλώσσα,  τα Μαθηματικά, η Μελέτη Περιβάλ-
λοντος, τα Εικαστικά, η Γεωγραφία, η Μουσική και η Γυμναστική. Πιο συγκεκριμένα 
αξιοποιήθηκαν δύο διδακτικές ενότητας της Γλώσσας, «Μες στο Μουσείο» και 
«Νιώθω», ένα διδακτικό κεφάλαιο των Μαθηματικών, «Γνωρίζω τους αριθμού μέχρι 
το 1.000, Επίσκεψη στο ενυδρείο» και μία διδακτική ενότητα της Μελέτης Περιβάλ-
λοντος με τίτλο «Το Νερό».  

 
Παρουσίαση της Δομής του Προγράμματος Διαθεματικής Προσέγγισης 

Οι διδακτικές δραστηριότητες του παρουσιαζόμενου προγράμματος χωρίστηκαν σε 
θεματικές περιοχές με ξεχωριστό τίτλοη κάθε μία. Οι θεματικές περιοχές ήταν 4 με 
συγκεκριμένη χρονική ακολουθία.  

Προηγήθηκε η θεματική περιοχή με τίτλο:«Εκεί που τελειώνει η στεριά» και περιείχε 
γνωριμία με ψάρια της Ελλάδας. Η προσοχή επικεντρώθηκε στην Αθερίνα, την Τσι-
πούρα, τη Χελώνα Καρέττα – Καρέττα και τη Φώκια Μονάχους – Μονάχους. Αξιο-
ποιήθηκε η σχολική βιβλιοθήκη όπου εντοπίσαμε πληροφορίες για το καθένα από 
αυτά. Φωτοτυπήθηκαν οι σχετικές σελίδες και κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με 
τονζωντανό οργανισμό στον οποίο αναφέρονταν. Στην περίπτωση της Φώκιας Μονά-
χους- Μονάχους κατασκευάστηκε μία χάρτινη ονειροπαγίδα και κολλήθηκαν όσες 
εικόνες και γραπτές πληροφορίες είχαν συλλεγεί. Παρόμοιο κολλάζ έγινε για την Χε-
λώνα Καρέττα – Καρέττα πάνω σε χαρτόνι. Οι πληροφορίες για την Αθερίνα και την 
Τσιπούρα αποτυπώθηκαν σε χαρτί Α4 με την χρήση του προγράμματος Word Office 
(εικόνα 1) 
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.  
Εικόνα 1: Κατασκευές από την θεματική ενότητα «Εκεί που τελειώνει η στεριά» 

Σειρά είχε η κατασκευή των ίδιων των ψαριών, οπότε οι μαθητές χωρίστηκαν σε ο-
μάδες των 4 μελών. Ύστερα από παρέμβαση του εκπαιδευτικού, κάθε χειροτεχνία 
επιμερίστηκεσε 4 ή 8 βήματα υλοποίησης. Ο εκπαιδευτικός αναλάμβανε κάθε φορά 
να ορίσειτο μέλος κάθε ομάδας που θα εκτελούσεταυτόχρονα με τα αντίστοιχα δύο 
των άλλων ομάδων το βήμα που τους αναλογούσε. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσής τους, όμως, και η συνολική τους μελέτη, από την αναζή-
τησή τους στη βιβλιοθήκη μέχρι την κατασκευή τους, κατέστησε σαφή την διαφορε-
τικότητα των θαλάσσιων όντων μεταξύ τους. Σε κάθε ομάδα δόθηκε από ένα Φύλλο 
Εργασίας με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: «Κρί-
νοντας από τις κατασκευές σας, συναντάτε κάποιο σημείο των πληροφοριών που να 
μας ενημερώνει για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί 
λόγω των ομοιοτήτων τους;», «Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες των εγκυκλο-
παιδειών και αναφέρετε εάν συναντάτε κάποιο σημείο των πληροφοριών που να μας 
ενημερώνει για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί λόγω 
των διαφορών τους;».  

Η δεύτερη, στη σειρά, θεματική περιοχή είχε ως τίτλο «Το ψάρι μας εμπνέει» και πε-
ριελάμβανε ανάγνωση και δραματοποίηση ενός λαϊκού παραμυθιούμε θέμα το ψάρι. 
Σε ό,τι αφορά το λαϊκό αφήγημα, η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο 
Δήμο Κεφαλονιάς στάθηκε απαραίτητη, διότι εκείφυλάσσονταν έργα τοπικής ιστορί-
ας και κληρονομιάς. Το παραμύθι που επιλέχθηκε λεγόταν «Σαν το Αλάτι». 

Προηγήθηκε η αφήγησή του και αργότερα οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 
ερωτήματα κατανόησης και νοηματικής επεξεργασίας του παραμυθιού μεταξύ των 
οποίων ήταν και τα ακόλουθα: «Πώς εκδήλωσαν το πόσο τον αγαπούν κάθε μία χω-
ριστά; Ζωγραφίστε την έκφραση/ τις εκφράσεις προσώπου που υποθέτετε ότι είχανμε 
την κατάλληλη λεζάντα περιγραφής.», «Πόσους τρόπους λεκτικής έκφρασης γνωρί-
ζετε εσείς για το συναίσθημα της αγάπης; Ζωγραφίστε την έκφραση/ τις εκφράσεις 
προσώπου που υποθέτετε με την κατάλληλη λεζάντα περιγραφής;», «Πώς θα αντι-
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δρούσατε εάν ήσασταν ο πατέρας της βασιλοπούλας; Ζωγραφίστε την έκφραση/ τις 
εκφράσεις που υποθέτετε ότι θα είχατεμε την κατάλληλη λεζάντα περιγραφής.».  

Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέλαβαν να γράψουν την ιστορία «Σαν το αλάτι» σε θεα-
τρικό έργο. Ο εκπαιδευτικός κατέστη συντονιστής της διαδικασίας ενώ οι μαθητές 
ανέλαβαν το ρόλο του σεναριογράφου. Εφόσον χωρίστηκε το παραμύθι σε σκηνές 
και προσδιορίστηκαν με ακρίβεια οι ήρωες- ρόλοι του σεναρίου, ακολούθησε η συγ-
γραφή των διαλόγων. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, σειρά είχε η κατασκευή 
των σκηνικών, όπως ήταν οι μάσκες, τα στέμματα, οι κορώνες και οι κόκκινες καρ-
διές. Η συνολική προσπάθεια ψηφιοποιήθηκε, ώστε οι μαθητές να απολαύσουν την 
προσπάθειά τους με την χρήση των προγραμμάτων Photo Shop και Movie Maker.   

Η τρίτη θεματική περιοχή, «Χορεύοντας με τα ψάρια», αφορούσε σε παραδοσιακά 
τραγούδια και την εκμάθηση παραδοσιακού χορού με θέμα το ψάρι. Το τραγούδι που 
επιλέχθηκε να χορέψουν είχε τον τίτλο «Ξεκινά μια ψαροπούλα». Πρώτο μέλημα ή-
ταν η νοηματική επεξεργασία του τραγουδιού προσέχοντας κάθε του στίχο με την 
παράλληλη χρήση εικόνων και του χάρτη της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα βιντεοσκοπή-
θηκε.  

Η τέταρτη ενότητα είχε για τίτλο «Πώς θα έδειχνα αν γινόμουν ψάρι;» και απευθυνό-
ταν στην κατασκευή του βυθού από ανακυκλώσιμα υλικά. Η Κεφαλονιά δεν διαθέτει 
θαλάσσιο μουσείο, οπότεορμώμενοιαπό αυτή τη διαπίστωση φτιάχτηκε ένα ενυδρείο 
μέσα στην τάξη. Επιλέχθηκε ένα θρανίο, τοποθετήθηκε ένα μπλε χαρτόνι περιφερεια-
κά του θρανίου. Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέλαβαν να φτιάξουν από ένα ψάρι και να 
του δώσουν το όνομά τους. Καθένα από αυτά κρεμάστηκε από το σιδερένιο πλέγμα 
του θρανίου που υπάρχει στο κάτω μέρος του.   

Το ενυδρείο είχε ψάρια με τα ονόματα μιας πολυπολιτισμικής τάξης, τη υποφαινόμε-
νης τάξης επιχειρώντας κατά αυτόν τον τρόπο να γίνει μία προσομοίωση της τάξης με 
τη ζωή στο βυθό. Χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 4 ατόμων και τους ζητήθηκε να γρά-
ψουν σε ένα χαρτόνι τους κανόνες που θα όφειλαν να τηρούν εάν ζούσαν ως ψάρια 
σε ένα ενυδρείο με θέμα τη συνύπαρξη διαφορετικών ειδών μεταξύ τους. Αυτό, βέ-
βαια, δεν ήταν η ολοκληρωμένη αξιοποίηση της κατασκευής. Το συγκεκριμένο ενυ-
δρείο ήταν το σκηνικό για το θεατρικό παιχνίδι που ακολούθησε από τους μαθητές με 
σκοπό την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων μέχρι δύο πράξεων του σχολικού εγ-
χειριδίου. Θέμα μας στάθηκε η αγορά ψαριών ως κατοικίδιων στο σπίτι μας (εικόνα 
2).  
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Εικόνα 2: Η κατασκευή του ενυδρείου  

Αξιολόγηση 

Η τάξη ανέλαβε να φτιάξει το «Ψάρι των Συναισθημάτων» (εικόνα 3). Δημιούργησε 
ένα μεγάλο, χάρτινο ψάρι και το ζωγράφισε χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση από τον εκ-
παιδευτικό. Στολίστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά που είχαν φέρει οι μαθητές από το 
σπίτι τους, δηλαδή, κουτιά γάλακτος, κομμάτια υφάσματος, καπάκια από πλαστικά 
μπουκάλια μαζί με νερομπογιές. Στη συνέχεια, γράφτηκαν όσα συναισθήματα ένιωσε 
κάθε μαθητής κατά την πραγματοποίηση του προγράμματος στην επιφάνεια του χάρ-
τινου ψαριού. Κάθε συναίσθημα ήταν και το βραβείο του ιδίου και των συμμαθητών 
του για τις δημιουργίες τους. Έτσι αποφεύχθηκε η ιεραρχική κατάταξη ενώ παράλλη-
λα εκτιμήθηκε η διαφορετικότητα κάθε δράσης και τρόπου συναισθηματικής έκφρα-
σης.  
 

 
Εικόνα 3: Κατασκευή «Το ψάρι των συναισθημάτων» 
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Συμπεράσματα 

Ηπαρούσα διαθεματική προσέγγισημε την αξιοποίηση γνώσεων επιμέρους κλάδων 
όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Γεωγραφία, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η 
Μουσική, τα Εικαστικά και ο Χορός επέτρεψαν την ολιστική προσέγγιση ενός κοινω-
νικού φαινομένου, της διαφορετικότητας. Η αναμοιογένεια στη θάλασσα συνδυαστι-
κά με την ισορροπία που εξασφαλιζόταν στο υδάτινο οικοσύστημα βοήθησε τους μα-
θητές να αντιληφθούν ότι η κοινωνικοπολιτισμική αρμονία δεν προϋποθέτει την κοι-
νωνικοπολιτισμική ομοιογένεια.  

Η συμπλήρωση του πρώτου Φύλλου Εργασίας της θεματικής περιοχής με τίτλο «Εκεί 
που τελειώνει η στεριά»συνέβαλε στον εντοπισμό του εύρους των διαφορών και των 
ομοιοτήτων αλλά και το χαρακτηριστικό του αναπόφευκτου αυτών των στοιχείων. Το 
δεύτερο Φύλλο Εργασίας στη θεματική περιοχή με τίτλο «Το ψάρι μας εμπνέει» συ-
νέβαλε σε μία βαθύτερη προσέγγιση της διαφορετικότητας σχετικά με την εναλλακτι-
κότητα που συναντάται στους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων και των τρό-
πων αντιμετώπισής τους. Ο πίνακας των κανόνων που συντάχθηκε στη θεματική πε-
ριοχή με τίτλο «Πώς θα έδειχνα αν γινόμουν ψάρι;» μετά την κατασκευή του ενυ-
δρείου με ψάρια που είχαν τα ονόματα των μαθητών, αποτέλεσε την ευκαιρία παρα-
δειγματισμού της τάξης από τη φύση και εφαρμογής των πληροφοριών που είχαν λά-
βει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τόσο η εκμάθηση του παραδοσιακού χορού, όσο οι χειρο-
τεχνίες, η διασκευή του παραμυθιού και η οργάνωση μίας θεατρικής παράστασης α-
νέδειξαν ότι η αλληλεπίδραση με τον «Άλλο» μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη 
μίας δημιουργικότερης, εναλλακτικής, ευέλικτης και κριτικά αντιλαμβανόμενης οπτι-
κής για την ίδια τη ζωή. Η κατασκευή του «Ψαριού των συναισθημάτων», άλλωστε, 
συνετέλεσε στην ισότιμη ανάδειξη κάθε προσπάθειας που έγινε παροτρύνοντας τον 
μαθητή να εκτιμήσει τόσο την επίδραση του ίδιου και των έργων του στο συμμαθητή 
του όσο και τη συναισθηματική αντίδραση του ίδιου στη συνολική πορεία του συγκε-
κριμένου προγράμματος.  

Η αξιοποίηση της μεθόδου διδασκαλίας σε μικρές ομάδες των τεσσάρων ατόμων ε-
μπεριείχε στιγμές συγκρούσεων αλλά και δημοκρατικών διευθετήσεων. Έτσι, έγινε 
αντιληπτή η δυσκολία διαχείρισης της διαφορετικότητας μεταξύ των απόψεων του 
καθενός στην προσπάθεια της καλύτερης δυνατής σύνθεσής τους. Άλλωστε, o 
Cummins, J. (1999) εξηγεί τη σημασία της διαθεματικής προσέγγισης στη ζωή του 
μαθητή, από τη στιγμή που οι μαθητές καθίστανται περισσότερο ενεργά εμπλεκόμε-
νοι με την αυτοπεποίθηση ότι «Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». Προάγει την ομαδι-
κότητα μεταξύ των μαθητών, οπότε συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων ζωής για αυτά (Cummins, 1999).  
 
Σύμφωνα με τον Schmidtke, P. (2007), όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως συνθηκών ζωής 
μπορούν να μάθουν, να δράσουν αλλά και να επηρεάσουν τα περιβάλλοντά τους και 
τους εαυτούς τους. Έτσι, επιτυγχάνεται, βάσει του Cummins, J. (1999), ο σεβασμός 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και εξομαλύνονται οι διαφορές μεταξύ τους. Προκύ-
πτει ένα σύνολο διαφορετικών επιδράσεων που αυξάνουν τον πολιτισμικό πλούτο 
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των αποδεκτών τους υπό την προϋπόθεση της αλληλοκατανόησης (Cummins, 2005) 
για τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η αντιπαράθεση και ο αποκλεισμός, 
από εκεί και πέρα, είναι μάταια, από τη στιγμή όλοι μας είμαστε διαφορετικοί άρα η 
αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να λάβουμε και 
εμείς αποδοχή και σεβασμό. 
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Η ανάπτυξη της νομισματικής οικονομίας και η εμφάνιση των Τραπεζών 
στον αρχαίο κόσμο 

 
Κατσαγάνη Κ.,  Γεωργία, δρ. 
       gkatsag@yahoo.gr 

 
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του αρχαίου κόσμου, Α΄ Γενικού Λυκείου Κεφ. ΕΛ-
ΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου  α) Οικονομι-
κά, σ. 127. (Μαστραπάς, 2016) 

Περίληψη 

Ο αντιπραγματισμός υπήρξε η πιο διαδεδομένη πρακτική εξασφάλισης των βασικών 
αναγκών των ανθρώπων, όμως η απουσία σταθερής τιμής των ανταλλασσόμενων 
προϊόντων που κατέληγε στην αυθαιρεσία και την αδικία, και η αδιαιρετότητα, τις 
περισσότερες φορές, των ανταλλασσόμενων προϊόντων ήταν τα σημαντικότερα προ-
βλήματα που ώθησαν τις πόλεις της εποχής να επινοήσουν ένα εύχρηστο μέσο συ-
ναλλαγής, το μέταλλο, που λίγο αργότερα καθιερώθηκε ως νόμισμα.  Η διάδοση του 
νομίσματος ήταν ταχύτατη, διότι διευκόλυνε τις εμπορικές ανταλλαγές.  Η κάθε πόλη, 
για να προστατεύει την οικονομία της, αποτύπωνε στο νόμισμά της θέματα χαρακτη-
ριστικά της υπόστασής της, εύκολα αναγνωρίσιμα από τους πολίτες, και διασφάλιζε 
τις διάφορες εμπορικές συναλλαγές της με την παρουσία αργυραμοιβού. Η εμφάνιση 
των Τραπεζών, των ιδιωτικών αρχικά και των δημοσίων στη συνέχεια, συντέλεσε στη 
διασφάλιση των χρημάτων των καταθετών, στις χορηγήσεις δανείων, στην εκτέλεση 
εντολών προς τρίτους, και, γενικότερα, επηρέασε καθοριστικά την οικονομική και 
κοινωνικοπολιτική ζωή της αρχαίας Ελλάδας. 

 
Λέξεις-Κλειδιά: ανταλλακτικό εμπόριο, νόμισμα, αργυραμοιβός, Τράπεζα. 

 
Σκοπός του Σεναρίου 

Η επεξεργασία των ιστορικών πηγών και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους συνιστά 
μια απαιτητική όσο και απαραίτητη διαδικασία για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  Είναι παιδαγωγικά ορθό, επομένως, η εξοικείωσή τους με τη συγκε-
κριμένη μαθησιακή πλευρά να αρχίσει από το Γυμνάσιο, ούτως ώστε στο Λύκειο να 
έχουν αυτοί εξοικειωθεί με την προσέγγιση πολυτροπικών κειμένων, εικαστικών πη-
γών (φωτογραφία, γελοιογραφία, εικαστικά έργα, video) και ασυνεχών κειμένων (πί-
νακες, κ.λπ.).  Ειδικά, εξοικείωση με τις εικαστικές πηγές ενδείκνυται (λόγω της επο-
πτικότητάς του), κατ’ εξοχήν, για τη βιωματική προσέγγιση στην Ιστορία. Σε αυτό το 
διδακτικό πλαίσιο εντάσσεται το σενάριο που ακολουθεί.  
Αξιοποιώντας, με τη χρήση των ΤΠΕ, τα στοιχεία των τρόπων οικονομικής συναλλα-
γής στην αρχαιότητα, το σενάριο αποσκοπεί στη διαθεματική σύνδεση του μαθήμα-
τος της Ιστορίας με τις Αρχές Οικονομίας, την Πολιτική Παιδεία, την Ιστορία της Τέ-
χνης, την Τεχνολογία, καθώς και στην ερμηνεία της εμφάνισης της τραπεζικής πίστης 
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στην αρχαιότητα. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυ-
τικά Προγράμματα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 2002).  

 
Διδακτικοί Στόχοι 

 
Α. Στόχοι: 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής. (Επιμορφωτικό 
υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, 
2014). 
 
Επιδιώκεται οι μαθητές: 

• Να συσχετίσουν την προνομισματική περίοδο με τις κοινωνικο-οικονομικές 
συνθήκες της εποχής 

• Να κατανοήσουν την ανάγκη επινόησης−χρήσης ενός εύχρηστου μέσου συ-
ναλλαγής 

• Να κατανοήσουν την τεχνική κατασκευής των νομισμάτων 
• Να αντιληφθούν τη σχέση της θεματικής των παραστάσεων των νομισμάτων 

με τις κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες κάθε πόλης, καθώς και με τη θρη-
σκευτική πίστη τους γενικότερα 

• Να προσδιορίσουν τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι πόλεις, για να προ-
στατεύουν την οικονομία τους 

• Να προσδιορίσουν τους λόγους στους οποίους οφείλεται η ίδρυση των περισ-
σότερων Νομισματοκοπείων στο χώρο της Μεσογείου 

• Να εξηγήσουν το γεγονός ότι ορισμένες πόλεις (π.χ. Σπάρτη) δεν χρησιμοποι-
ούσαν νομίσματα 

• Να διερωτηθούν για τις ανάγκες που επέβαλλαν την ίδρυση Τραπεζών 
• Να ερμηνεύσουν νεοελληνικές φράσεις που σχετίζονται με την οικονομία 

• Να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους (παρατηρητικότητα) και να ενερ-
γοποιήσουν την αποκλίνουσα σκέψη τους (φαντασία).  

 

Γνώσεις για τη γλώσσα (Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, 2014). 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 
• Να κατανοήσουν τη σημασία των όρων ανταλλακτικό εμπόριο, αργυραμοιβός, 

παραχάραξη, δοκιμαστής, Τράπεζα.  
 
Γραμματισμοί (Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέ-
ντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, 2014). 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 
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• Να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην επεξεργασία των πληροφοριών που 
απαντούν στο διαδίκτυο, καθώς επίσης στην κριτική αποτίμηση αυτών, ώστε 
να αναπαράγουν με βάση αυτές γραπτό κείμενο 

• Να ανακαλύπτουν ουσιαστικές ερμηνευτικές σχέσεις ανάμεσα στα κείμενα 
και τις εικόνες 

• Να αξιοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά.  
 

Προβλεπόμενος διδακτικός χρόνος: 05 διδακτικές ώρες. 
 

Στοιχεία Διδακτικής Μεθοδολογίας 
 

• Εμπλουτισμένη διδασκαλία, με σκοπό τη δημιουργία πρόσθετου διδακτικού 
υλικού, εντοπιζόμενου στο διαδίκτυο από τους μαθητές, με την καθοδήγηση 
του εκπαιδευτικού (διερευνητική ανακαλυπτική μάθηση) ομάδων (Μαυρό-
πουλος, 2013) 

• Διαθεματική σύνδεση της ιστορικής γνώσης με την Κοινωνική και πολιτική 
Αγωγή, την Τεχνολογία, την Ιστορία της Τέχνης (από τα επιμέρους κεφάλαια 
της Γενικής Ιστορίας) 

• Ομαδοσυνεργατική διδακτική πρακτική για την ολιστική προσέγγιση του α-
ντικειμένου, μέσω της σύνθεσης της εργασίας των ομάδων (Μαυρόπουλος, 
2013). 

 
Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή 

 
Προϋπόθεση για την υλοποίηση της παρέμβασης είναι η γνώση βασικών εργαλείων 
των ΤΠΕ (λογισμικά παρουσιάσεων και επεξεργασίας κειμένων, πλοήγηση στο δια-
δίκτυο, μηχανές αναζήτησης).  Πριν την έναρξη του σεναρίου ο εκπαιδευτικός έχει 
μεριμνήσει για τον χωρισμό των ομάδων (Ματσαγγούρας, 2008)· στην καθεμιά από 
αυτές εργάζονται τέσσερις με πέντε μαθητές.  Αυτός γνωρίζοντας τους μαθητές του 
αναθέτει σε καθέναν κάποιον ρόλο, ήτοι του συντονιστή, του γνώστη των λογισμικών 
παρουσίασης και επεξεργασίας κειμένου, του χειριστή Η/Υ (για αναζήτηση στο δια-
δίκτυο), του γραμματέα, του διαμεσολαβητή (Ματσαγγούρας, 2008).  Επίσης, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του σεναρίου αποτελεί η ύπαρξη οθόνης 
προβολής ή διαδραστικού πίνακα στην αίθουσα διδασκαλίας. 
 

Δομή της Διδακτικής Πρακτικής 
 

• Καταιγισμός Ιδεών (1 ώρα) 
• Συστηματοποίηση και χωρισμός ομάδων (1 ώρα) 
• Μετακίνηση στο Εργαστήριο Η/Υ και επεξεργασία του διαθέσιμου διαδι-

κτυακού υλικού (2 ώρες) 
• Παρουσίαση του έργου των ομάδων και αξιολόγηση (1 ώρα). 
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Ανάπτυξη της διδακτικής Πρακτικής 

 
1η ώρα: Καταιγισμός Ιδεών 

 
Ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών για την προνομισματική περίοδο και τις 
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της εποχής, για τις ανάγκες που επέβαλλαν τη ανά-
γκη επινόησης−χρήσης ενός εύχρηστου μέσου συναλλαγής, και, στη συνέχεια, για 
τους λόγους που συντέλεσαν στην ίδρυση Τραπεζών της εποχής.  Προς υποβοήθηση 
της ενεργού συμμετοχής των μαθητών, ανακαλούνται σχετικές γνώσεις (αντιπραγμα-
τισμός/ανταλλακτικό εμπόριο, νόμισμα, Τράπεζες) και αισθητοποιούνται αυτές, μέσω 
του κατωτέρω πρόσθετου διδακτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην τάξη.  
Τέλος, ανακοινώνονται δύο άξονες αναζήτησης: Προνομισματική εποχή αφενός, νο-
μισματική εποχή και συνέπειες στη διεξαγωγή του εμπορίου αφετέρου. 
 

2η ώρα: Συστηματοποίηση και χωρισμός ομάδων 
 

Κωδικοποιούνται οι απόψεις, οριοθετείται το γνωστικό πεδίο και διαμορφώνονται 
πέντε (05) ομάδες, με βάση τους προηγούμενους θεματικούς άξονες: 
 
Δραστηριότητα 1ης ομάδας: α) Προνομισματική περίοδος και κοινωνικοοικονομι-
κές συνθήκες της εποχής  β) Η επινόηση του νομίσματος. 
 
Περιγραφή: Η 1η ομάδα, αξιοποιώντας το διαδικτυακό υλικό που είναι εγκατεστημέ-
νο στην επιφάνεια εργασίας, αναφέρει στοιχεία‒πληροφορίες για τον Β΄ Ελληνικό 
αποικισμό, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής, καθώς και για τον 
τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου (αντιπραγματισμός ή ανταλλακτικό εμπόριο) στην 
προμεταλλική-προνομισματική περίοδο.  Στη συνέχεια διερευνά την ανάγκη για επι-
νόηση ενός υλικού εύχρηστου για τη διεξαγωγή του εμπορίου και διερωτάται για το 
ρόλο του ταλάντου και ενός χρηστικού αντικειμένου, του οβελού στην πρώιμη φάση 
της νομισματικής περιόδου.  Στη συνέχεια, προσδιορίζει την εμφάνιση μιας αρχικά 
λανθάνουσας ανάγκης, που στη συνέχεια πρόβαλε ως ένα αναγκαίο μέσο για τη δη-
μιουργία μιας ενοποιημένης οικονομίας, συσχετίζει την οικονομική ανάπτυξη των 
πόλεων των παραλίων της Μ. Ασίας με την εκεί κοπή των πρώτων νομισμάτων και 
παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πρώτου κερματόμορφου νομίσματος των ελληνι-
κών πόλεων της Μ. Ασίας.  Τέλος, ερμηνεύει την ονομασία οβελίας και δικαιολογεί 
τον συσχετισμό οβελός-οβελίας.  

 
Δραστηριότητα 2ης ομάδας: α) Τα χαρακτηριστικά των νομισμάτων· Νομισματο-
κοπεία της εποχής β) Η έκφραση πακτωλός χρημάτων. 
 
Περιγραφή: Η 2η ομάδα, αξιοποιώντας το διαδικτυακό υλικό που είναι εγκατεστημέ-
νο στην επιφάνεια εργασίας, περιγράφει την τεχνική της κατασκευής των νομισμάτων 
και σχεδιάζει ένα νομισματοκοπείο της εποχής.  Στη συνέχεια, ερμηνεύει την επιλογή 
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των εικονογραφικών τύπων της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψεως των νομισμάτων από 
την εκδότρια αρχή τους, όπως τη θρησκευτική και μυθολογική παράδοση, τα «λαλού-
ντα» σύμβολα, το φυσικό περιβάλλον, τη χλωρίδα, τόσο ως γεωργικά προϊόντα όσο 
και ως ιερά φυτά που σχετίζονται με κάποια θεότητα,  και την πανίδα, τα αρχιτεκτο-
νήματα, τα γλυπτά ακόμα και τα αγωνίσματα.  Επιπροσθέτως, δικαιολογεί την τόλμη 
των ηγεμόνων των ελληνιστικών βασιλείων να απεικονίσουν τα πορτραίτα τους στα 
νομίσματά τους, μια συνήθεια που είχαν ξεκινήσει ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα 
π.Χ. οι σατράπες της υπό περσική κατοχή Ανατολής.  Επίσης, συσχετίζει τον χώρο 
ίδρυσης των Νομισματοκοπείων στην περιοχή της Μεσογείου με την ίδρυση αποι-
κιών στο ίδιο μέρος ή σημαντικών πόλεων της κλασικής και ελληνιστικής Ελλάδας.  
Τέλος, δίνει τη σημασία της έκφρασης πακτωλός χρημάτων.  
 
Δραστηριότητα 3ης ομάδας: α)  Μέσα με τα οποία οι πόλεις της κλασικής εποχής 
και τα Βασίλεια της Ελληνιστικής προστάτευαν την οικονομία τους β) Πολιτική στά-
ση και οικονομική τακτική της Σπάρτης απέναντι στο νόμισμα. 
 
Περιγραφή: Η 3η ομάδα, αξιοποιώντας το διαδικτυακό υλικό που είναι εγκατεστημέ-
νο στην επιφάνεια εργασίας, ασχολείται με τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι 
πόλεις για να προστατεύουν την οικονομία τους.  Διερευνά την ιδιαίτερη σημασία 
των γνώσεων του αργυραμοιβού για τις αξίες και το βάρος των νομισμάτων κάθε κρά-
τους καθώς και της δυνατότητας που αυτός είχε για τη διάκριση και τον εντοπισμό 
των κίβδηλων και ελλιποβαρών νομισμάτων.  Επίσης, παρουσιάζει τη δυνατότητα 
που είχαν μεμονωμένοι πολίτες όσο και πόλεις να προβαίνουν σε παραχάραξη νομι-
σμάτων, καθώς και την αντίδραση ορισμένων πόλεων σε αυτή την προσπάθεια για 
παραπλάνηση των πολιτών με την καθιέρωση του δοκιμαστή.  Τέλος, διερευνά την 
πολιτική στάση και την οικονομική τακτική της Σπάρτης απέναντι στο νόμισμα. 
 
Δραστηριότητα 4ης ομάδας: Το «τραπεζικό σύστημα» στην κυρίως Ελλάδα. 
 
Περιγραφή: Η 4η ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο της υπερσύνδεσης 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=112003 (προσπελάστηκε 21-11-2016) α-
σχολείται με το «τραπεζικό σύστημα» στην κυρίως Ελλάδα της κλασικής εποχής.  
Αναζητεί τη σημασία του όρου τράπεζα, διερευνά τη συνήθεια των αρχαίων να κατα-
θέτουν τα χρήματά τους για διασφάλιση σε διάφορους χώρους (ιδιωτικές τράπεζες, 
ιερά) και αναδεικνύει τη δύναμη των ιδιωτικών τραπεζών να επηρεάζουν την έκβαση 
των πολέμων και ευρύτερα την οικονομική και κοινωνικοπολιτική ζωή της Αρχαίας 
Ελλάδας. 
 
Δραστηριότητα 5ης ομάδας: Το «τραπεζικό σύστημα» στα Ελληνιστικά Βασίλεια. 
 
Περιγραφή: Η 5η ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο που ακολουθεί, ασχολείται 
με το «τραπεζικό σύστημα» στα Ελληνιστικά βασίλεια της Ανατολής.  Αναφέρει την 
προέλευση των χρημάτων που διαχειριζόταν η δημόσια τράπεζα, τις πόλεις που διέ-
θεταν δημόσια τράπεζα, προσδιορίζει τα θεσμικά όργανα που διαχειρίζονταν τα δά-
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νεια, δηλώνει τους τρόπους με τους οποίους καθίσταντο διαθέσιμα τα δάνεια, και πα-
ρουσιάζει τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι πόλεις για να εξευρίσκουν κεφάλαια 
για τα θησαυροφυλάκιά τους. 

 
Κείμενο (Gabrielsen, 2008, σσ. 115-126, σε μετάφραση της εισηγήτριας)  
[ . ..] Οι λογαριασμοί τους οποίους διαχειριζόταν η Δημόσια Τράπεζα ήταν τεσσάρων 
ειδών:  1) ο λογαριασμός της ίδιας της πόλης 2) οι λογαριασμοί διαφόρων κρατικών 
αξιωματούχων, και εννοείται και αυτοί των ταμιών της πόλης 3) οι λογαριασμοί των 
διαφόρων ιδρυμάτων και 4) ο λογαριασμός κάποιου θεού, δηλ. ένας ιερός λογαρια-
σμός.  Οι μαρτυρίες που πιστοποιούν την ύπαρξη και τις εργασίες του συνόλου αυτού 
των λογαριασμών συνήθως προσκομίζονται για να υποστηρίξουν την άποψη ότι η δη-
μόσια τράπεζα εργαζόταν μόνο για έναν πελάτη, το Κράτος, αν και σε μερικές περιπτώ-
σεις η διάκριση μεταξύ «ιδιωτικών» και «μη ιδιωτικών» καταθέσεων φαίνεται ότι είναι 
λιγότερο χρήσιμη έως και χωρίς νόημα. [. . . ] 
Κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους, υπάρχουν μαρτυρίες ότι επτά πόλεις διέθεταν Δημό-
σια Τράπεζα: η Αθήνα, η Κως, η Δήλος, το Ίλιον, η Λάμψακος, η Μίλητος και η Τήνος.  
Από τους ρωμαϊκούς χρόνους και έπειτα, υπάρχουν μαρτυρίες για μερικές επιπλέον πό-
λεις, όπως π.χ. το Πέργαμον και η Ρόδος.  Μερικές ακόμα πόλεις θεωρούνται ότι διέθε-
ταν δημόσια τράπεζα· αν όμως εξετάσουμε τις σχετικές μαρτυρίες, προκύπτει ότι έχουμε 
να κάνουμε με ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι για ένα δημόσιο ίδρυμα.  
Καταρχάς, οι μελετητές τείνουν να συμπεριλαμβάνουν στις δημόσιες τράπεζες και μερι-
κές ιδιωτικές, οι οποίες έχαιραν ενός χρηματοπιστωτικού μονοπωλίου στα όρια της πό-
λης τους. [ . . .] 
Ποιος διεξήγε το δημόσιο δανεισμό μιας πόλης;  Η προφανής και σωστή απάντηση εί-
ναι: η Δημόσια Τράπεζα.  Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις κατά τις οποίες το ίδιο 
είδος της οικονομικής δραστηριότητας (όπως μπορούμε να δούμε) εκτελείται χωρίς την 
ανάμειξη μιας Δημόσιας Τράπεζας. 
Το θέμα που τίθεται είναι τίνος τα χρήματα χρησιμοποιούσε  μια πόλη για να προβεί σε 
δημόσιο δανεισμό; Όπως είδαμε πιο πάνω, ένα κύριο χαρακτηριστικό που διέκρινε τη 
Δημόσια Τράπεζα από τις αντίστοιχες ιδιωτικές θεωρείται ότι ήταν η φύση των καταθέ-
σεων: σε καμιά περίπτωση, τα χρήματα που διαχειριζόταν η δημόσια τράπεζα δεν προ-
έρχονταν από καταθέσεις ιδιωτών.  Επρόκειτο είτε για δημόσια κονδύλια που ανήκαν 
στην πόλη είτε για ιερά κονδύλια που ανήκαν σε κάποιον θεό.  Αυτή η άποψη είναι εν 
γένει σωστή.  Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι τομείς, στους οποίους η διάκριση μεταξύ 
του «δημόσιου» και του «ιερού» από τη μια και του «ιδιωτικού» από το «δημόσιο» από 
την άλλη δεν είναι και τόσο σαφής όσο τείνουν να πιστεύουν οι μελετητές.  
Σε πόλεις που διέθεταν Δημόσια Τράπεζα, τα δάνεια που δινόντουσαν από τα μετρητά 
του ιδρύματος (είτε για σκοπούς της πόλης είτε για λατρευτικούς σκοπούς) διαχειρίζο-
νταν οι δημόσιοι τραπεζίτες, ενώ σε πόλεις χωρίς Δημόσια Τράπεζα, τις ίδιες εργασίες 
εκτελούσαν οι ταμίες της πόλεις (ταμίες) ή άλλοι αξιωματούχοι.  Εφόσον δεν υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαδικασιών που ακολουθούσαν αυτά τα δύο είδη πό-
λεων, οι παρατηρήσεις μου θα αφορούν εξίσου στα ιδρύματα που μαρτυρούνται και στις 
δύο αυτές περιπτώσεις.  
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Γενικώς, τα ιδρύματα προέρχονταν από ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία καθίσταντο δια-
θέσιμα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  α) με επίσημες επιδόσεις που έκαναν κά-
ποια άτομα (π.χ. όπως στη Σάμο) β) διαμέσου μιας δωρεάς που έκανε ένας ευεργέτης 
σε μία πόλη – είτε επρόκειτο για έναν εύπορο πολίτη ή έναν ηγεμόνα (Δελφοί, Ρόδος)· 
και τέλος γ) μέσω της απόφασης ενός ιδιώτη να αφιερώσει ένα συγκεκριμένο ποσό σε 
κάποιον θεό.  Όταν συνδέονταν με ιδρύματα, και οι τρεις αυτές διαδικασίες «εξεύρεσης 
πόρων» είχαν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν βεβαίως το γεγονός ότι τα εν λό-
γω κονδύλια ήταν αυστηρά προορισμένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό.  Το άλλο είναι 
ότι το εν λόγω κεφάλαιο έπρεπε να ενεργοποιηθεί, δηλ. να χρησιμοποιηθεί προς δανει-
σμό.  Αναμφίβολα, τα χρήματα των ιδιωτών που εισπράττονταν μέσω των συνήθων ε-
πιδόσεων γινόντουσαν αμέσως «δημόσια χρήματα».  Ωστόσο, τα χρήματα που δινό-
ντουσαν μέσω των άλλων δύο διαδικασιών, ιδιαίτερα με την αφιέρωση σε θεό, κρατού-
σαν ως ένα σημείο τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα. [ . . .] 
Για να εξεύρουν κεφάλαια για τα θησαυροφυλάκιά τους, οι πόλεις συνήθως κατέφευγαν 
σε δύο μέσα, εκτός από την πρόσκληση για εθελούσιες δωρεές χρημάτων (επιδόσεις): α) 
στον δημόσιο δανεισμό και β) στη φορολογία.  Μία τάση που φαίνεται ότι κέρδιζε σε 
σπουδαιότητα κατά την Ελληνιστική περίοδο ήταν ότι το συνολικό μερίδιο του δημόσιου 
δανεισμού διευρύνεται εις βάρος του μεριδίου των εσόδων από τη φορολογία. [ . . .]. 

 
3η -4η ώρα: Αυτενέργεια κατά ομάδες στο Εργαστήριο Πληροφορικής 

 
Οι μαθητές μετακινούνται στο Εργαστήριο Πληροφορικής για έρευνα, επιλογή και 
αποθήκευση του υλικού και εργάζονται σε πέντε σταθμούς, ανά τέσσερις-πέντε μα-
θητές.  Στην επιφάνεια εργασίας των Η/Υ είναι εγκατεστημένοι από τον εκπαιδευτικό 
σε ένα αρχείο οι παρακάτω δικτυακοί τόποι, διαθέσιμοι σε όλες τις ομάδες. 

 
https://el.wikipedia.org/wiki/Δεύτερος_ελληνικός_αποικισμός (προσπελάστηκε 19-
01-2017) 
 
http://www.ime.gr/chronos/04/gr/economy/index_tr.html (προσπελάστηκε 21-11-
2016) 
 
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/index.html (προσπελάστηκε 21-11-2016) 
 
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/index_200.html (προσπελάστηκε 21-11-
2016)  
 
https://el.wikipedia.org/wiki/Αντιπραγματισμός (προσπελάστηκε 19-01-2017) 
 
https://sites.google.com/site/domvroshistoryaedsc2/apoikiake-
exaplose/toantallaktikoemporio (προσπελάστηκε 21-11-2016) 
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http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/content.html?t=3,1503 (προ-
σπελάστηκε 21-11-2016) 
 
http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.jsp?obj_id=4600 (προσπελάστηκε 21-11-2016) 
 
https://el.wiktionary.org/wiki/οβελίας (προσπελάστηκε 19-01-2017) 
 
https://argolikivivliothiki.gr/2011/05/16/το-νόμισμα-στον-αρχαίο-ελληνικό-κόσμο/ 
(προσπελάστηκε 19-01-2017) 
 
https://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαία_Ελληνικά_νομίσματα (προσπελάστηκε 19-01-
2017)  
 
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p202.html(προσπελάστηκε 21-11-2016)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xPZC3XUXGAw (προσπελάστηκε 21-11-2016) 
 
http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=5580 (προσπελάστηκε 
21-11-2016) 
 
http://www.alphanumismatics.gr/coinknow.aspx?id=5 (προσπελάστηκε 21-11-2016) 
 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=129376 (προσπελάστηκε 21-11-2016) 
 
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=139278 (προσπελάστηκε 21-11-
2016) 
 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=112003 (προσπελάστηκε 21-11-2016) 
 
http://www.gcd.idx.gr/menu/museums/athens/enotites/kermatomorfo.asp (προσπελά-
στηκε 21-11-2016) 
 
http://www.alphanumismatics.gr/coinknow.aspx?id=4 (προσπελάστηκε 21-11-2016) 
 
http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section4/images/17.htm (προσπελάστηκε 21-
11-2016)  
 
http://www.orykta.gr/istoria/istoria-ellinikis-metalleias/64-arxauiellhnikoi-xronoi  
(προσπελάστηκε 21-11-2016) 
 
http://www.istorikathemata.com/2012/06/blog-post.html  (προσπελάστηκε 21-11-
2016) 
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http://coinsmania.gr/cm/ancient/ancient/ancient4.htm  (προσπελάστηκε 21-11-2016) 
 
https://el.wiktionary.org/wiki/πακτωλός (προσπελάστηκε 19-01-2017) 
 
https://el.wikipedia.org/wiki/Πακτωλός (προσπελάστηκε 19-01-2017) 
 
https://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαία_Σπάρτη  (προσπελάστηκε 19-01-2017) 

 
Κεντρικός διδακτικός άξονας της αυτενεργού μάθησης, μέσω διαδικτύου 
 

Έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία η κάθε ομάδα να συνθέσει ένα δικό της κείμε-
νο/σχόλιο, υπό μορφή λεζάντας, για το σύνολο των κειμένων που θα βρει, είτε για το 
καθένα χωριστά.  Το κείμενο αυτό δεν θα είναι απλά πληροφοριακό αλλά ευρύτερα 
αξιολογικό και θα αποτυπώνει τη βιωματική πρόσληψη της οικονομικής κατάστα-
σης της κυρίως Ελλάδας και των Ελληνιστικών Βασιλείων της Ανατολής. 

 
5η ώρα: Παρουσίαση της εργασίας των ομάδων και αξιολόγηση 

 
Η κάθε ομάδα προβάλλει σε Πρόγραμμα παρουσιάσεων power point το δικό της υλι-
κό, ερμηνεύοντάς το με τη δική της οπτική γωνία.  Ο εκπαιδευτικός συνοψίζει το 
προϊόν της εργασίας των ομάδων, εστιάζοντας στη στάση των μαθητών ως μελλοντι-
κών πολιτών (παιδαγωγικός), στη σύνθεση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που 
συντέλεσαν στη μετάβαση από την προνομισματική στη νομισματική εποχή (γνωστι-
κός) και τη σημασία της για την οικονομική εξέλιξη των κρατών στους μεταγενέστε-
ρους χρόνους (αξιακός).  Η κάθε ομάδα θα εστιάζει στα αποφασιστικά βήματα που 
έγιναν στις αντίστοιχες φάσεις και οδήγησαν στην ανάπτυξη της τραπεζικής πίστης.  

 
Η φύση της διδασκαλίας παραπέμπει σε μία διαρκή, διαμορφωτική αξιολόγηση καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας.  Ο διδάσκων, εφαρμό-
ζοντας τις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης και οπτικοποιώντας την προς επεξερ-
γασία ενότητα με κατάλληλο διδακτικό υλικό Τ.Π.Ε. κ.ά., δημιουργεί το κατάλληλο 
κλίμα για ενεργοποίηση του μαθητή, για ανάδειξη γνώσεων και δεξιοτήτων, και υπο-
βοήθηση κάλυψης των αδυναμιών, ώστε να μην αποδέχεται τις εκάστοτε επιλογές ως 
δεδομένες και μη αναιρέσιμες. 
 
Η αξιολόγηση των μαθητών μπορεί να γίνει:  
ομαδικά: Αξιολογείται η αποτελεσματική συνεργασία κάθε ομάδας, η εύστοχη και 
επαρκής απάντηση των ερωτημάτων στα φύλλα εργασίας, καθώς και η ικανοποιητική 
προφορική παρουσίαση του κάθε θέματος, και  
με τη μορφή της αυτοαξιολόγησης:  Συζήτηση με ατομική τοποθέτηση όλων των 
μαθητών σε τι τους ωφέλησε η εμπειρία αυτή, τι θα κρατούσαν, τι θα άλλαζαν μελλο-
ντικά σε παρόμοια υλοποίηση ομάδων (Μαυρόπουλος, 2013) . 

 
Προστιθέμενη αξία 
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Η προστιθέμενη αξία στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο είναι ότι παρέχεται 
στους μαθητές ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο τους δίνεται η ευκαιρία 
να οικοδομήσουν γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτούς, επιλέγοντας το κατάλληλο 
υλικό (εικόνες, πληροφορίες), οργανώνοντάς το και συνδέοντάς το νοητικά. 
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ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής στη σχολική Φυσική Αγωγή. 
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Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο επιδίωξε να ενεργοποιήσει τον μαθητή/τρια που «απο-
σύρεται» από την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, βέβαιος/η ότι 
δεν μπορεί να τα καταφέρει στις ομαδικές ανταγωνιστικές δραστηριότητες του μαθή-
ματος. Με τη χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας, και την τεχνική της παντομίμας 
στο θεατρικό παιχνίδι, επιδιώχθηκε αρχικά η αποφόρτιση του μαθητή/τριας από αρ-
νητικά συναισθήματα πρότερων άσχημων εμπειριών και στη συνέχεια, η εκ νέου ε-
νεργοποίηση του ενδιαφέροντός του για το μάθημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, στη 
δημιουργία του κατάλληλου υποστηρικτικού κλίματος που διευκολύνει σημαντικά, 
όταν διαπνέει την σχολική τάξη της Φυσικής Αγωγής. 

Λέξεις -Κλειδιά: παντομίμα, αποτυχία, συναισθήματα, ενεργοποίηση, μεταστροφή. 

Εισαγωγή 

Η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Ελλάδα είναι υπο-
χρεωτική για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Οι μαθητές, μετέχοντας του μα-
θήματος ωφελούνται πολλαπλά, τόσο στην υγεία τους (Κάμτσιος & Διγγελίδης, 2007 
; Chorney & Weitz, 2009) όσο και στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους (Κιουμουρτζό-
γλου & Δέρρη, 2003 ; Bailey, 2006). Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική ανάγκη να α-
παλλαχθεί το μάθημα από παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά, ποσοτικά ή ποιοτι-
κά τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτό.   

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών στη φυσική εξάσκηση επηρεάζεται σημα-
ντικά από τη στάση τους προς αυτήν, δηλαδή ανάλογα με το αν τη θεωρούν χρήσιμη 
ή άχρηστη, ευχάριστη ή δυσάρεστη κλπ (Theodorakis, 1994 ; Κάμτσιος, & Διγγελί-
δης, 2007α). Οι Έλληνες μαθητές/τριες, εισέρχονται στη σχολική ζωή με θετική στά-
ση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Το θετικό πρόσημο της στάσης τους όμως, 
μειώνεται με την πάροδο των σχολικών ετών και το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών 
για το μάθημα, δίνει σταδιακά τη θέση του στην αδιαφορία (Κολοβελώνης, Τζαβίδας 
& Δημητρίου, 2010). Ένας παράγοντας που συντελεί σημαντικά σε αυτό, είναι οι αρ-
νητικές εμπειρίες που οι μαθητές/τριες συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους στις 
φυσικές δραστηριότητες του μαθήματος (Carlson, 1994 ; Παπαΐωάννου, Θεοδωράκης 
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& Γούδας, 1999). Οι μαθητές/τριες που δε διαθέτουν αθλητικές δεξιότητες συνήθως 
απομονώνονται από τους συμμαθητές τους, δε συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες, ενώ 
συχνά γελοιοποιούνται (Carlson, 1994), συσσωρεύοντας έτσι αρνητικές εμπειρίες. Αν 
λάβουμε υπόψη ότι η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να νιώθει ικανός, ικανοποιείται 
στη Φυσική Αγωγή όταν το άτομο συμμετέχει με επιτυχία στις διάφορες δραστηριό-
τητες (Eccles & Harold, 1991 ; Lee et al, 1999 ; Παπαχαρίσης, Χασάνδρα & Γούδας, 
2000), τότε οι νίκες, οι καλές επιδόσεις, η συμμετοχή στην ομάδα, αποτελούν παρά-
γοντες που οι μαθητές/τριες ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, συν-
δέουν με θετικές εμπειρίες (Daigle, 2003).  

Καταλυτικός για την αναποτελεσματικότητα στην εκτέλεση μιας κινητικής δεξιότη-
τας, είναι ο εσωτερικός διάλογος που κάνει ο μαθητής/τρια με τον εαυτό του πριν από 
την προσπάθεια, όταν αυτός είναι αρνητικά φορτισμένος με σκέψεις όπως «δε θα τα 
καταφέρω», «θα με κοροϊδέψουν» κ.ά. (Μπάρδας, 2013). Αντίθετα, η θετικά προσα-
νατολισμένη αυτο-ομιλία, μειώνει τις ανεπιθύμητες σκέψεις, διεγείρει, παρακινεί και 
επιδρά καταλυτικά στην επιτυχία (Μπάρδας, Ζουρμπάνος, Θεοδωράκης & Χατζηγε-
ωργιάδης, 2013 ; Θεοδωράκης, 2015). Είναι γεγονός ότι, αυτό που προκαλεί συναι-
σθήματα όπως θυμός, λύπη, άγχος κ.ά., με τις ανάλογες συμπεριφορικές αλλαγές, εί-
ναι η υποκειμενική αποτίμηση, η αξιολόγηση δηλαδή της αποτυχίας μέσα από ηττο-
παθείς και αρνητικές σκέψεις, και όχι το γεγονός καθεαυτό της αποτυχίας (Θεοδωρά-
κης, 1999). 

Η αναγνώριση των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων και η κατανόηση της ε-
πιρροής τους, αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για τη μεταστροφή και την ενδυ-
νάμωση του ατόμου (Βουγιούκας & Δόικου, 2009). Το δεύτερο βήμα είναι η έκφρα-
σή τους, ώστε να γίνουν διαχειρίσιμα, να ενδυναμωθεί το άτομο και να επιδιώξει να 
προσπαθήσει και πάλι (Θεοδωράκης, 1999 ; Νέστορος, 2000). Επιπλέον, ένα υποστη-
ρικτικό μαθησιακό κλίμα, προσανατολισμένο στο έργο και όχι στην επίδοση, που ευ-
νοεί τη συνεργασία και αποδέχεται τη διαφορετικότητα, διευκολύνει καταλυτικά τη 
συμμετοχή μαθητών με ανεπάρκεια δεξιοτήτων στο μάθημα (Παπαΐωάννου κ.ά., 
2003 ; Bradley, 2004 ; Μίχης, 2006 ; Γεωργιάδης, 2008 ; Bernstein, Phillips & Sil-
verman, 2011). Το ίδιο και η δημιουργική έκφραση της ιδιοσυγκρασίας, των εμπει-
ριών και των συναισθημάτων των μαθητών του δημοτικού, καθιστώντας αποδεκτό 
τον τρόπο έκφρασής τους και βελτιώνοντας τη συνοχή της σχολικής τάξης (Κωνστα-
ντινίδου, Μιχαλοπούλου, Αγγελούσης & Κουρτέσης, 2011). 

Στην αναγνώριση και εξωτερίκευση των συναισθημάτων των μαθητών/τριών που δεν 
«τα καταφέρνουν» σε κάποια φυσική δραστηριότητα του μαθήματος της Φυσικής 
Αγωγής και στη γνωριμία, στην εξοικείωση και στο σεβασμό των συναισθημάτων 
αυτών από τους συμμαθητές τους, επικεντρώνεται η παρούσα διδακτική παρέμβαση. 
Απώτερη επιδίωξη είναι, η αποδέσμευση των μαθητών/τριών από σκέψεις και συναι-
σθήματα που τους καθηλώνουν στην αποφυγή μιας φυσικής δραστηριότητας και η 
επανεκκίνηση μιας θετικής για τη φυσική εξάσκηση συμπεριφοράς. 
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Για την εξυπηρέτηση του σκοπού, επιλέχθηκε να αξιοποιηθεί η τεχνική της παντομί-
μας μέσα στο το θεατρικό παιχνίδι όπου η δράση λαμβάνει χώρα μη λεκτικά, αλλά με 
μιμικές κινήσεις (Κουρετζής, 1991). Σύμφωνα με τον Μαρσώ (Παπαθανασίου & 
Μπασκλαβάνη, 2001:60), η παντομίμα, αποτελεί «την οικουμενική γλώσσα της ψυ-
χής». Επίσης, κάθε φορά που ένα άτομο κινείται, αντανακλάται η ψυχολογική του 
κατάσταση, κάνει δηλαδή ταυτόχρονα μια ψυχοσωματική δήλωση (Αμπράζη, 2007).  

Επιλέχθηκε στο παρόν διδακτικό σενάριο, η χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας κα-
θώς: α) αναδεικνύει καλύτερα τα συναισθήματα, τις διαθέσεις, τις στάσεις και γενικό-
τερα τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, (Βρεττός, 2003), β) εκφράζει όλα εκείνα 
τα στοιχεία που μοιάζουν να μην χωρούν μέσα στα λόγια μας, αφού η λεκτική επικοι-
νωνία είναι επεξεργασμένη, αξιοποιεί τον εγκεφαλικό φλοιό, επομένως εκλογικεύει, 
αμύνεται ποικιλοτρόπως και διέπεται από αρχές που έχουν επινοήσει οι ανθρώπινες 
κοινωνίες (Φραγγεδάκη, 2009), γ) καλύπτει αποτελεσματικά την ανάγκη έκφρασης 
μιας αρνητικής στάσης, μιας παραποίησης ή απόκρυψης αφού είναι λιγότερο ελεγχό-
μενη (Καράκιζα, 2010).  

Τα εκφραστικά μέσα του σώματος αξιοποιούνται με έμφυτο τρόπο στην παιδική ηλι-
κία για να εξωτερικεύσουν σκέψεις, αισθήματα, επιθυμίες και ανάγκες κάτι που ατο-
νεί στην ενήλικη ζωή (Φραγγεδάκη, 2009). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μη 
λεκτική αποδοχή ενός ατόμου σε μια ομάδα παιδιών, καθώς η ομάδα το «προσκαλεί» 
με μη λεκτικό τρόπο, μέσα από τις κατάλληλες ανακατατάξεις δημιουργώντας χώρο 
για να υπάρξει ως ισότιμο ή αποδεκτό το νέο μέλος. Αντίθετα, όταν η εισβολή κά-
ποιου είναι ενοχλητική, στρέφουν το πρόσωπο, κλίνουν το σώμα ώστε να αυξηθεί η 
απόσταση, περιορίζουν ή καταργούν την οπτική επαφή, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό 
τη δυσαρέσκεια και τη δυσανεξία τους (Καράκιζα, 2010). 

Περιγραφή της διδακτικής προσέγγισης 

Σκοπός 

Σκοπός του διδακτικού αυτού σεναρίου ήταν η μεταστροφή του αρνητικού συναι-
σθηματικού φορτίου του/της μαθητή/τριας που δεν «τα καταφέρνει» σε κάποια φυσι-
κή δραστηριότητα σε θετικό, ώστε να ενδυναμωθεί και να καταστεί ποιοτική η συμ-
μετοχή του/της στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής .  

Διδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι της παρούσας διδακτικής παρέμβασης ήταν: 

1. Η επίγνωση των συναισθημάτων, των σκέψεων και της επιρροής τους στη συ-
μπεριφορά. 

2. Η αποδέσμευση των εγκλωβισμένων συναισθημάτων. 
3. Η  εξοικείωση των μαθητών/τριών με όλα τα συναισθήματα. 
4. Η γνωριμία του «εαυτού» ως σύνολο. 
5. Η ενίσχυση της θετικής εικόνας του εαυτού. 
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6. Η προαγωγή της ενσυναίσθησης και η ανάπτυξη του συναισθήματος της συ-
νύπαρξης και της συμμετοχής στην ομάδα. 

Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης 

Ο σχεδιασμός του παρόντος διδακτικού σεναρίου είχε ως εξής: 

1. Αρχικά οι μαθητές, μεταφέρθηκαν νοερά, σε "σκηνικό" μαθήματος Φυσικής 
Αγωγής και συγκεκριμένα στην ώρα που παίζουν κάποιο ομαδικό  άθλημα. 

2. Οι μαθητές, αγνοούσαν τον σκοπό και τους στόχους των δράσεων του θεατρι-
κού παιχνιδιού ώστε να εμπλακούν σε αυτό χωρίς προκαταλήψεις ή «δεύτερες 
σκέψεις». 

3. Η επικοινωνία, η έκφραση των συναισθημάτων και η αλληλεπίδραση των μα-
θητών κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού έγινε μη λεκτικά, με δρά-
σεις παντομίμας. 

4. Οι δράσεις εμπνεύστηκαν από την καθημερινότητα του μαθήματος της Φυσι-
κής Αγωγής, αλλά υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Θεα-
τρικής Αγωγής. 

Το πλαίσιο υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης 

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση αφορούσε 23 μαθητές/τριες (12 αγόρια και 11 κο-
ρίτσια) της Δ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές/τριες του Δημοτικού, εισά-
γονται στις αθλοπαιδιές στην Γ' τάξη. Έτσι, στη Δ' τάξη, δεν έχουν ακόμα παγιώσει 
συμπεριφορές στο παιχνίδι, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια για διορθωτικές παρεμ-
βάσεις. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής, με 
την υποστήριξη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 

Διάρκεια παρέμβασης 

Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε τέσσερις φάσεις και υλοποιήθηκε σε δύο διδακτικές 
ώρες του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής.   

Ο ρόλος του διδάσκοντα 

Ο ρόλος του διδάσκοντα στο παρόν σενάριο, αφορούσε κυρίως στη διευκόλυνση, 
στην εμψύχωση και στην ενθάρρυνση των μαθητών κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

Φάσεις Σεναρίου 

Φάση Α: Ζέσταμα- Απελευθέρωση της Φαντασίας 

Δραστηριότητα 1: Οι μαθητές/τριες, ξάπλωσαν σε κύκλο, με τα κεφάλια στο κέντρο 
του κύκλου και τα πόδια ακτινωτά προς τα έξω (εναλλακτικά, θα μπορούσε να είναι 
καθιστοί χαλαρά σε καρέκλα). Μάτια κλειστά. Ανέπνεαν βαθιά - διαφραγματικά για 5 
λεπτά ενώ δινόταν συχνά έμφαση στη χρησιμότητά της διαφραγματικής αναπνοής.  
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Στη συνέχεια, για άλλα 5 λεπτά, έσφιγγαν και χαλάρωναν συγκεκριμένα σημεία - μέ-
λη του σώματός τους, σύμφωνα με την οδηγία -προτροπή του εμψυχωτή. 

Δραστηριότητα 2: Ελεύθερη κίνηση στον χώρο. Οι μαθητές/τριες προσποιήθηκαν ότι 
«παίζουν» μπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή όποιο άλλο ομαδικό άθλημα επιθυμούσαν. Η 
προσπάθεια επικεντρώθηκε στο να αποδοθούν όσο πιο πιστά γίνεται, οι κινήσεις. Με 
ανάλογο ηχητικό σήμα έμεναν σε «παγωμένη εικόνα» (δυναμική ακινησία). Στόχος 
της δραστηριότητας ήταν:1) η νοερή μεταφορά των μαθητών/τριών σε συνθήκες Φυ-
σικής Αγωγής κατά τη διδασκαλία ομαδικών αθλημάτων και 2) η συνειδητοποίηση 
της στάσης του σώματος. Η διάρκειά της, ήταν περίπου  5 λεπτά. 

Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία δρούσε όπως στην 
προηγούμενη δραστηριότητα, η άλλη παρατηρούσε και αντιστρόφως. Σκοπός, ήταν η 
συνειδητοποίηση της στάσης του σώματος και η προετοιμασία των μαθητών για τις 
επόμενες δράσεις. Η διάρκεια της, ήταν περίπου 10 λεπτά. Είναι χρήσιμο, οι κινήσεις 
να δοκιμάζονται και σε αργή κίνηση με έμφαση και επιμονή στη λεπτομέρεια. 

Φάση Β: Παιχνίδια Ρόλων- Φάση Αναπαραγωγής. 

Δραστηριότητα 1: Οι μαθητές/τριες έγιναν ζευγάρια. Ένα παιδί από το ζευγάρι, ήταν 
ο "γλύπτης" και το άλλο το "άγαλμα". Ο "γλύπτης", έπλαθε τη στάση του σώματος 
του παιδιού που έχει τον ρόλο του "αγάλματος" στη βάση των υποδείξεων του εκπαι-
δευτικού Φυσικής Αγωγής, που έχουν δοθεί σε προηγούμενα μαθήματα Φυσικής Α-
γωγής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη σωστή θέση χεριών, ποδιών (π.χ., λύγισμα γο-
νάτων, κάμψη κορμού κλπ). Με άγγιγμα στην πλάτη η κίνηση του "αθλητή- αγάλμα-
τος" επαναλαμβανόταν. Στη συνέχεια η κίνηση απλώθηκε σε όλο το χώρο, προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Ακολούθησε η ίδια άσκηση με εναλλαγή ρόλων. Σκοπός: η συνερ-
γασία και η αλληλεπίδραση των μαθητών. Η διάρκεια της δραστηριότητας ήταν περί-
που 8 λεπτά, (4λεπτά για την κάθε ομάδα).  

Δραστηριότητα 2: Με ελεύθερη κίνηση στον χώρο, τα παιδιά με παντομιμικές κινή-
σεις, παράσταιναν επιτυχείς στιγμές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 
(π.χ. ντρίμπλα αντιπάλου, εύστοχη βολή, πανηγυρισμός, αποδοχή του γεγονότος από 
τα μέλη της ομάδας). Συχνά σταματούσαν σε "παγωμένη εικόνα" ώστε να συνειδητο-
ποιήσουν τη στάση του σώματος, αλλά και το συναισθηματικό φορτίο. Σκοπός: η μη 
λεκτική έκφραση της χαράς και της ικανοποίησης, τόσο της προσωπικής όσο και της 
ομαδικής. Η διάρκεια της δραστηριότητας ήταν 3 λεπτά. 

Δραστηριότητα 3: Ελεύθερη κίνηση στον χώρο. Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες κι-
νούνταν αργά κοιτάζοντας στα μάτια όποιον συναντούσαν. Έδιναν και έπαιρναν συγ-
χαρητήρια, σφίγγοντας το χέρι ή αγγίζοντας ελαφρά στον ώμο ή όποια άλλη κίνηση 
προέκυπτε από την παραπάνω κατάσταση- συνθήκη. Σκοπός ήταν η αλληλεπίδραση 
των μαθητών σε συνθήκες νίκης, επιτυχίας, χαράς. Η διάρκεια της δραστηριότητας, 
ήταν περίπου 2 λεπτά. 
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Δραστηριότητα 4: Ελεύθερη κίνηση στον χώρο. Έκφραση απογοήτευσης, στενοχώ-
ριας, αποτυχίας, αστοχίας, ήττας. Περπάτημα στον χώρο με ενδιάμεσες παύσεις για 
συνειδητοποίηση της στάσης του σώματος, έκφρασης προσώπου. Σκοπός ήταν έκ-
φραση των συναισθημάτων που πηγάζουν από συνθήκες αποτυχίας, απογοήτευσης, 
ήττας. Η διάρκεια της δραστηριότητας, ήταν περίπου 3 λεπτά. 

Δραστηριότητα 5: Ελεύθερη κίνηση στον χώρο. Και πάλι έκφραση χαράς, όπως στη 
δραστηριότητα 2 και 3. Αποτύπωση των συναισθημάτων στην κατάσταση αυτή, σε 
σωματικό -και όχι μόνο- επίπεδο. Σκοπός ήταν η συνειδητοποίηση της εναλλαγής των 
συναισθημάτων - καταστάσεων (επιτυχία- αποτυχία, χαρά- λύπη κ.λπ.). Η διάρκεια 
της δραστηριότητας, ήταν περίπου 2 λεπτά. 

Δραστηριότητα 6: Οι μαθητές/τριες μπήκαν σε κύκλο, έστριψαν ώστε να βλέπουν την 
πλάτη του μπροστινού/ης τους και έβαλαν τα χέρια τους στους ώμους του. Με σεβα-
σμό στο σώμα του/της, έκαναν για 2 λεπτά χαλαρωτικές κινήσεις (μασάζ). 

Στο σημείο αυτό τελειώνει η 1η διδακτική ώρα. 

Δραστηριότητα 7: Η άσκηση του καθρέφτη: Τα παιδιά σε ζευγάρια αντικριστά. Κοι-
τάζονταν στα μάτια. Το ένα παιδί ξεκινούσε αργά μια κίνηση. Το άλλο ακολουθούσε 
σα να είναι ο καθρέφτης του και συνέχιζε- εξέλισσε  τη δράση. Οι κινήσεις γίνονταν 
τόσο αργά και συντονισμένα, ώστε δεν ήταν αντιληπτό ποιός ξεκινούσε και ποιός α-
κολουθούσε. Σκοπός ήταν να αλληλοπροτείνουν και να αλληλοσυμπληρώνουν την 
κίνηση του άλλου (διάρκεια 5 λεπτά). 

Δραστηριότητα 8: Δημιουργία ανθρώπινου γλυπτού. Οι μαθητές παρέμειναν στις ο-
μάδες που προέκυψαν από τα ζευγάρια. Η μία ομάδα δρούσε, η άλλη παρατηρούσε 
και αντιστρόφως. Σε κάθε μαθητή δόθηκε ένα νούμερο από το ένα έως όσο το πλήθος 
των μελών της ομάδας. Το νούμερο ένα ξεκίνησε "παίζοντας" μπάσκετ (παντομίμα). 
Στο κέντρο του κύκλου ακινητοποιήθηκε σε πόζα- παγωμένη εικόνα (δυναμική ακι-
νησία). Στη συνέχεια, με την ίδια διάθεση και δυναμική το νούμερο δύο ήρθε, άγγιξε 
ένα σημείο του σώματος του πρώτου μαθητή κι ακινητοποιήθηκε. Κατόπιν το νούμε-
ρο τρία, τέσσερα κ.ο.κ., ωσότου οι μαθητές της ομάδας που έδρασε, να δημιουργήσει 
ένα ιδιαίτερο και κάθε φορά διαφορετικό ανθρώπινο γλυπτό (χωρίς προ-συνεννόηση- 
εκμετάλλευση του τυχαίου). Ένα γλυπτό, ακούνητο αλλά παλλόμενο από εσωτερική 
ενέργεια και ενάργεια. Η δόμηση και η αποδόμηση του ανθρώπινου γλυπτού συνο-
δεύτηκε από κατάλληλη μουσική. Σκοπός ήταν η συναισθηματική εμπλοκή των μα-
θητών και η επίτευξη της αυτοσυγκέντρωσης. Η διάρκεια της δραστηριότητας, ήταν 
περίπου 5 λεπτά (2,5 λεπτά για την κάθε ομάδα). 

Δραστηριότητα 9: Η εξέλιξη- συνέχεια της παραπάνω δράσης, ήταν η αποδόμηση του 
γλυπτού η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν γίνεται με την ίδια συγκέ-
ντρωση και προσοχή. Πιο συγκεκριμένα κάθε μαθητής που έφευγε συνέχιζε την 
προηγούμενη κίνηση. Οι υπόλοιποι παρέμεναν ακίνητοι και σταθεροί. Η προτροπή 
που αύξησε τον βαθμό δυσκολίας αλλά και ενδιαφέροντος ήταν το παιγνιώδες ερώ-
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τημα: "πώς θα φύγει το νούμερο ένα χωρίς να κουνηθεί κανένα?!?!". Η διάρκεια της 
δραστηριότητας ήταν 5λεπτά (2,5 λεπτά για την κάθε ομάδα). 

Φάση Γ: Σκηνικός αυτοσχεδιασμός- Δραματοποίηση 

Στη φάση αυτή του σεναρίου, έγινε σύντομη διήγηση μιας ιστορίας, μέσω κατευθυ-
νόμενου αυτοσχεδιασμού και χρήση «παγωμένης εικόνας». Εναλλακτικά η διήγηση 
θα μπορούσε να αντικατασταθεί, από κάποιες φωτογραφίες, κόμικς, μια ταινία, από-
σπασμα από κάποιο λογοτεχνικό είδος ή κάτι που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μα-
θητές (μια ιστορία, ένα ποίημα, μια ζωγραφιά κ.λπ.). Στο παρόν διδακτικό σενάριο, 
επιλέχθηκε ο εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής να διηγηθεί την ιστορία του Τέλη. 
Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες και όλοι πήραν από ένα νούμερο. Τα παι-
διά που είχαν μονό αριθμό, υιοθέτησαν τον ρόλο του Τέλη. Τα άλλα, ήταν οι συμμα-
θητές του Τέλη. Δρούσαν ταυτοχρόνως. Η ιστορία είχε ως εξής: 

Ο Τέλης και οι συμμαθητές του στην αυλή του σχολείου παίζουν μπάσκετ. Με ηχητικό 
ερέθισμα (μαράκες ή μια μελωδία) οι μαθητές αναπαριστούσαν για 20 περίπου δευ-
τερόλεπτα ότι παίζουν μπάσκετ. Με την παύση του ήχου η εικόνα πάγωνε. 

Ο Τέλης δεν καταφέρνει να βάλει καλάθι. Χάνει την μπάλα από τον αντίπαλο που σκο-
ράρει επιτυχώς. Με το ηχητικό ερέθισμα, ακολούθησε ανάλογη δράση. Με την παύ-
ση, παγωμένη εικόνα. 

Ο Τέλης προσπαθεί και πάλι ανεπιτυχώς. Με το ηχητικό ερέθισμα ακολούθησε ανά-
λογη δράση. Με την παύση, παγωμένη εικόνα. 

Ο Τέλης απογοητεύεται, τα παρατάει και αποσύρεται από τον αγωνιστικό χώρο. Με το 
ηχητικό ερέθισμα, ακολούθησε ανάλογη δράση. Με την παύση, παγωμένη εικόνα. 

Παρακολουθεί τους συμμαθητές του που παίζουν αμέριμνοι, χαρούμενοι κι ενθουσια-
σμένοι. Με το ηχητικό ερέθισμα, ακολούθησε ανάλογη δράση. Με την παύση, παγω-
μένη εικόνα. 

Οι συμμαθητές του αντιλαμβάνονται την απογοήτευσή του και τον προσεγγίζουν φιλικά 
παροτρύνοντάς τον να συνεχίσει την προσπάθεια και να ξαναμπεί στην ομάδα. Με το 
ηχητικό ερέθισμα, ακολούθησε ανάλογη δράση. Με την παύση, παγωμένη εικόνα. 

Τον βοηθούν να μάθει την τεχνική καθοδηγώντας τις κινήσεις του, τη στάση του σώμα-
τός του...  Με το ηχητικό ερέθισμα, ακολούθησε ανάλογη δράση. Με την παύση, πα-
γωμένη εικόνα. 

Ο Τέλης ρίχνει βολή αλλά δεν καταφέρνει να βάλει καλάθι. Δεν απογοητεύεται. Αντίθε-
τα δοκιμάζει πάλι, και τελικά τα καταφέρνει. Πανηγυρίζει. Οι συμμαθητές χειροκροτούν 
όχι μόνο την ευστοχία του αλλά κυρίως την επιμονή και την προσήλωσή του στο στόχο 
του. Δε φοβάται να αποτύχει. Επιμένει και πετυχαίνει! 
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 Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η «αυτο»- και «ετερο- παρατήρηση», η αλληλοσυ-
μπλήρωση, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της συνθετικής 
σκέψης και η διάρκειά της, ήταν 15 λεπτά. 

Φάση Γ: Αποφόρτιση 

Δραστηριότητα 1: Σε κύκλο, οι μαθητές μέσω του "μη εκφωνούμενου λόγου" αναπα-
ράστησαν ελεύθερα κάτι στο οποίο ένιωθαν ότι έχουν ταλέντο ή αγαπούν ιδιαίτερα, 
παρουσιάζοντάς το στους συμμαθητές τους. Επιθυμητό στη δράση αυτή ήταν να 
δρουν παίρνοντας οι ίδιοι την πρωτοβουλία, ξεκινώντας δηλαδή, όταν καθένας τους 
αισθανόταν έτοιμος, αφού είχε αφουγκραστεί την ομάδα, χωρίς προτροπή- οδηγία του 
εμψυχωτή. Σκοπός ήταν να συνειδητοποιηθεί η πολλαπλότητα και η διαφορετικότητα 
των δεξιοτήτων τους, σε συνάρτηση με τη διαφορετική -ξεχωριστή προσωπικότητα 
του καθενός, να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους και να απελευθερωθούν από αντιπα-
λότητες και εντάσεις. Διάρκεια 10 λεπτά. 

Δραστηριότητα 2: Όρθιοι σε κύκλο κρατώντας τα χέρια, οι μαθητές εισέπνεαν και 
εξέπνεαν μαζί, σαν ένα σώμα. Με προτροπή του εμψυχωτή, κλήθηκαν να αντιληφ-
θούν και να μεταδώσουν το ερέθισμα που ελάμβαναν. Ο εμψυχωτής, πιασμένος και 
αυτός στον κύκλο, έσφιξε απαλά το δεξί χέρι του παιδιού δίπλα του. Αυτό με τη σει-
ρά του, μετέδωσε το ερέθισμα στο επόμενο κ.ο.κ.  Το πέρασμα της ενέργειας σε όλα 
τα μέλη της ομάδας στόχευε να επιταθεί το αίσθημα συνεργασίας, επικοινωνίας, συ-
νύπαρξης, συμμετοχής, αλληλεπίδρασης (διάρκεια, 3 λεπτά). 

Αξιολόγηση- Συμπεράσματα 

Οι μαθητές/τριες καθοδηγούμενοι από τους εκπαιδευτικούς, ενεπλάκησαν ενεργά σε 
θεατρικό παιχνίδι με την τεχνική της παντομίμας. Σε αυτό, εξωτερίκευσαν τα αρνητι-
κά συναισθήματα που βιώνει κάποιος όταν δεν «τα καταφέρνει» σε κάποια ομαδική 
δραστηριότητα της Φυσικής Αγωγής. Η επίδραση του διδακτικού σεναρίου στους 
μαθητές αξιολογήθηκε θετικά, καθώς στα μαθήματα Φυσικής Αγωγής που ακολού-
θησαν, παρατηρήθηκε ότι ενδυνάμωσε και ενεργοποίησε τους μαθητές/τριες που έ-
τειναν να αποσύρονται από το μάθημα ενώ βελτίωσε τα επίπεδα συνεργασίας, αλλη-
λοκατανόησης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των συμμαθητών. Η χρήση του θεα-
τρικού παιχνιδιού παντομίμας έδωσε διέξοδο στο αρνητικό συναισθηματικό φορτίο 
της αποτυχίας, το οποίο εντέλει έγινε διαχειρίσιμο. Επειδή η αποτυχία είναι αναπό-
φευκτο κομμάτι της ζωής, η προετοιμασία και η ενδυνάμωση των μαθητών στη δια-
χείρισή της, αποτελεί μάθημα ζωής που το οφείλουμε στους μαθητές μας. Συνεπώς, 
θα μπορούσε με την κατάλληλη τροποποίηση των δράσεων, να αξιοποιηθεί με επιτυ-
χία και από άλλα διδακτικά αντικείμενα.  
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Η Ευρώπη μέσα από «αντιθέσεις»: εφαρμογή του κριτικού γραμματισμού στη 
Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου 

Ελευθερίου Εύη 
M.Ed. «Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και διδασκαλία» 

Eleftheriou.Paraskevi@ppp.uoa.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει μορφές αξιοποίησης του κριτικού 
γραμματισμού στη σχολική πράξη. Επίκεντρο του γλωσσικού μαθήματος αποτελεί σε 
κάθε περίπτωση ο γραμματισμός, στην παρούσα πρόταση επιλέγεται ιδιαίτερα ο κρι-
τικός γραμματισμός, αφού επιτρέπει στον εκπαιδευτικό τη σύνδεση του με πολιτικούς 
και ηθικούς παράγοντες, την ανάπτυξη της κριτικής επίγνωσης ότι τα κείμενα αναπα-
ριστούν συγκεκριμένες οπτικές και συχνά αποσιωπούν άλλες, προβάλλουν σχέσεις 
εξουσίας και ιδεολογίες, την υιοθέτηση κριτικής στάσης, και την κοινωνική δράση. 
Οι πρόσφατες αλλαγές μάλιστα στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας επιβεβαιώνουν την ανάγκη για συστηματικότερη αξιοποίηση του 
κριτικού γραμματισμού στη σχολική πράξη. Στην παρούσα εργασία συγκεκριμένα 
προτείνεται η διδασκαλία της τρίτης ενότητας «Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσμος», που 
προβλέπεται στο νέα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναφέρεται στη σχέση μα-
θητών/τριών με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Λέξεις - κλειδιά: κριτικός γραμματισμός, ευρωπαϊκή ένωση, επεξεργασία κειμένου 

Εισαγωγή 

Ο κριτικός γραμματισμός είναι ένα σύνολο πρακτικών και κοινωνικών ικανοτήτων 
που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει κριτική επίγνωση ότι τα κείμενα ανα-
παριστούν συγκεκριμένες οπτικές και συχνά αποσιωπούν άλλες, προβάλλουν σχέσεις 
εξουσίας και ιδεολογίες (Ciardiello, 2004, σ. 138· Fairclough, 1992, σ. 7· Murray & 
Collins, 2010· VanDuzer & Cunningham-Florez, 1999). Ο κριτικός γραμματισμός 
παρέχει τα μέσα για στοχασμό και δράση καθώς δεσμεύει το υποκείμενο στην έρευνα 
των κοινωνικών κόσμων (Gregory & Cahill, 2009, σ. 7· Murray & Collins, 2010). 
Βασίζεται σε τέσσερις κύριες διαστάσεις, την αποφυσικοποίηση της ισχύουσας κατά-
στασης, την αξιοποίηση πολλαπλών οπτικών, την εστίαση σε κοινωνικό-πολιτικά ζη-
τήματα και την ενεργό δράση για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
(Lewison, Flint, & Sluys, 2002, σ. 1). Έτσι ο κριτικός γραμματισμός είναι κάτι παρα-
πάνω από εργαλείο, αποτελεί πολιτιστικό κεφάλαιο που παρέχει την επίγνωση της 
ιστορικότητας μας (Gregory & Cahill, 2009, σ. 8), που ασκεί έλεγχο και επιδιώκει την 
αναμόρφωση των κοινωνικών συνθηκών και που εκθέτει τους εκπαιδευόμενους στις 
προκαταλήψεις και στους απώτερους στόχους των κειμένων (Coffey, 2008, σ. 2).  

Η κριτική ανάλυση λόγου: βασική διάσταση του κριτικού γραμματισμού 
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 Η κριτική ανάλυση λόγου (critical discourse analysis) αποτελεί ένα τύπο ερευνητικής 
ανάλυσης λόγου που κυρίως μελετά τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική εξουσία και 
κυριαρχία εφαρμόζονται, αναπαράγονται και αντιστέκονται στο γραπτό και προφορι-
κό λόγο, στις πλείστες των περιπτώσεων σε πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου 
κείμενα με κριτική προσέγγιση προς τη μεθοδολογία (VanDijk, 2001· VanDijk, 
2010). Η κριτική ανάλυση λόγου ενδιαφέρεται να αναλύσει τις αδιαφανείς αλλά και 
φανερές δομικές σχέσεις της κυριαρχίας, των διακρίσεων, της εξουσίας και του ελέγ-
χου όπως αυτές εκδηλώνονται στην γλώσσα (Wodak & Meyer, 2009, σ. 10· 
Fairclough, Mulderrig, & Wodak, 2011, σ. 357· Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2008, 
σσ. 205-206).  

Η κριτική ανάλυση λόγου, όπως την εισηγείται ο Fairclough (2001, σσ. 91-139), ορ-
γανώνεται σε τρία επίπεδα ανάλυσης: (α) την περιγραφή, όπου ερευνώνται οι λεξιλο-
γικές, γραμματικοσυντακτικές και δομικές επιλογές του πομπού, (β) την ερμηνεία, 
όπου συσχετίζονται τα δεδομένα που προέκυψαν από την περιγραφή με τις κοινωνι-
κές δομές και ιδεολογίες, (γ) την εξήγηση, όπου ερευνώνται όλα τα παραπάνω μέσα 
από το κοινωνικό, ιδεολογικό πλαίσιο που λειτουργούν. Τα βήματα για την εφαρμογή 
της κριτικής ανάλυσης λόγου, όπως τα παρουσίασε ο Fairclough (2001), είναι αρχικά 
η επικέντρωση του ερευνητή  σε ένα κοινωνικό πρόβλημα το όποιο έχει μια σημειω-
τική εκδοχή. Επόμενο βήμα αποτελεί ο ερευνητής να κατανοήσει πως το κοινωνικό 
πρόβλημα που επέλεξε προκύπτει και πως εκφράζεται στον τρόπο που η κοινωνική 
ζωή οργανώνεται μέσα από τον λόγο. Τρίτο βήμα για τον ερευνητή αποτελεί να μελε-
τήσει κατά πόσο η κοινωνική οργάνωση κατά μια έννοια «χρειάζεται» το συγκεκρι-
μένο πρόβλημα. Τέλος ο ερευνητής καλείται να αναγνωρίσει πιθανούς τρόπους να 
ξεπεραστούν οι επιπτώσεις του κοινωνικού προβλήματος που μελετά. 

Ταυτότητα διδακτικής πρότασης 

Το διδακτικό σενάριο αναφέρεται στη Γ΄ Γυμνασίου για τη διδασκαλία του γνωστι-
κού αντικειμένου της Νεοελληνικής Γλώσσας, και έχει διάρκεια δύο διδακτικών ω-
ρών. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας αφορά την τρίτη ενότητα, που προβλέπεται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 2016-2017 για το μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας «Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσμος», και αναφέρεται στην επεξεργασία φυσικών 
κειμένων, από τον ημερήσιο τύπο, που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν 
διδακτικό σενάριο εφαρμόζει τον κριτικό γραμματισμό προκειμένου να προσεγγίσει 
τις σύγχρονες απόψεις σχετικά με το μέλλον και την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, αλλά και τη θέση της χώρας μας σε αυτή, αλλά και να αναδείξει τον προβλη-
ματισμό των νέων για σχετικά ζητήματα. 

Προτεινόμενοι στόχοι διδασκαλίας 

Γενικός σκοπός είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν μέσα από την κριτική ανάλυση 
των κειμένων διεργασίες κριτικής σκέψης, οι οποίες αναφέρονται στη συνεξέταση 
από τον αναγνώστη: μηχανισμών έμφασης και προβολής ή αποσιώπησης συγκεκρι-
μένων προσώπων, καταστάσεων ή πραγμάτων του κειμένου, της προβολής ή της α-
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πόκρυψης πληροφοριών, της μεθόδου παρουσίασης των γεγονότων, των υφολογικών 
επιλογών του συγγραφέα  (Μιχάλης, 2013), εφαρμόζοντας τις αρχές του Κριτικού 
Γραμματισμού. 
Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδι-
κασία αποτελούν: 
Α. Σε επίπεδο γνώσεων 
•  να αξιολογούν κριτικά το περιεχόμενο της αρθρογραφίας, με βάση τα κοινωνικά 

συμφραζόμενα μέσα στα οποία εμφανίζεται και αξιοποιώντας την ιδεολογική 
ταυτότητα του πομπού και του μέσου που δημοσιεύει το κείμενο, 

•  να είναι σε θέση να αποτιμούν κριτικά τη διαφοροποίηση στο λεξιλόγιο, όχι μόνο 
ως απόρροια διαφορετικών σημασιολογικών πεδίων αλλά και ως ενδείκτη κοι-
νωνικών και πολιτισμικών σχέσεων, 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων  
•  να ασκηθούν οι μαθητές στον εντοπισμό των συντακτικών και μορφικών επιλο-

γών των κειμένων (π.χ. αρχαιοπρεπείς συντακτικές δομές, δομές της πρότυπης 
γλώσσας που αποκλίνουν από αυτές των τοπικών ποικιλιών) και να αποτιμούν 
κριτικά τη συντακτική και μορφολογική τους ποικιλότητα,  

•  να αντιμετωπίζουν οι μαθητές τα άρθρα ως προϊόντα επικοινωνίας, ως γλωσσικές 
και νοηματικές δομές, ως φορείς ιδεολογικών και κοινωνικοπολιτισμικών νοη-
μάτων και ως αντικείμενα αξιολόγησης. 

Προτεινόμενο διδακτικό περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο που προτείνεται αποτελείται από φυσικά κείμενα, άρθρα που δημοσι-
εύθηκαν στον ημερήσιο τύπο. Συγκεκριμένα αξιοποιούνται το άρθρο από τον Ελεύ-
θερο Τύπο «Στην Ε.Ε. το φετινό Νόμπελ Ειρήνης» (Άρθρο της συντακτικής ομάδας 
του Ελεύθερου Τύπου, 2012), το άρθρο από την City Press «Η «αχίλλειος πτέρνα» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Ραπίδης, 2013), το άρθρο από Το Ποντίκι «Η Ε.Ε. και ο 
κλαυσίγελως» (Άρθρο της συντακτικής ομάδας Το Ποντίκι, 2012), το άρθρο από την 
Ναυτεμπορική «Γνώμη: Περιορισμοί στην άσκηση πολιτικής» (Πλακούτσης, 2013), 
το άρθρο από την Καθημερινή «Για μια νέα Ευρώπη» (Γιαννάκου, 2013), το άρθρο 
από τον Ριζοσπάστη «Ευρωσχέδιο για διαχείριση της κρίσης με σφαγή των λαών» 
(Άρθρο της συντακτικής ομάδας του Ριζοσπάστη, 2012), και το άρθρο από την Αυγή 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Νέα Ρώμη» (Πολυχρονίου, 2013).  Παράλληλα αξιοποιού-
νται στο στάδιο της αφόρμησης και κάποιες εικόνες και γελοιογραφίες σχετικά με το 
σύμβολο της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες: φάσεις διδασκαλίας 

Α΄ φάση διδασκαλίας: Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών (αφόρμηση) 

Κατά την αφόρμηση ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί εποπτικό υλικό και θέτει στοχευμένες 
ερωτήσεις, ώστε να ανασυρθεί και να αξιοποιηθεί κριτικά η προϋπάρχουσα γνώση 
αλλά και να καλλιεργηθεί κλίμα προσμονής για την νέα ενότητα. Συγκεκριμένα ο εκ-
παιδευτικός δείχνει  στους μαθητές την εικόνα του συμβόλου της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης χωρίς κάποια λεζάντα ή υπόδειξη. Κατόπιν τους απευθύνει το ερώτημα: «Ανα-
γνωρίζεται αυτό το σύμβολο; Τι αντιπροσωπεύει;». Αφού δοθούν οι πρώτες απαντή-
σεις των μαθητών και διαπιστωθεί πως η σημαία αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να αναφέρουν κάποια στοι-
χεία που γνωρίζουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού ολοκληρωθεί η σύντομη ανα-
φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πηγάζει αποκλειστικά από τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις των μαθητών, ο εκπαιδευτικός δείχνει και δύο νέες εικόνες, οι οποίες τροπο-
ποιούν το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να το σχολιάσουν. Αφού οι μαθητές 
δουν τις εικόνες o εκπαιδευτικός τους απευθύνει τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Πως 
τροποποιήθηκε σε κάθε περίπτωση το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι δείχνει 
για την στάση του σχεδιαστή η κάθε επιλογή;», αφού ακουστούν οι πρώτες απόψεις 
συνεχίζει: «Πως διαφοροποιείται η κάθε μια από τις δύο εικόνες; Ποια αντίληψη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε ο σχεδιαστής κάθε εικόνας να προβάλλει;», και: 
«Ποια πιστεύετε πως είναι η άποψη κάθε σχεδιαστή για την Ευρωπαϊκή Ένωση;». 
Αφού οι μαθητές απαντήσουν στα ερωτήματα ο εκπαιδευτικός τους αναφέρει πως στο 
σημερινό μάθημα θα διερευνήσουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και θα δουν ποιες απόψεις διατυπώνονται γύρω από ζητήματα που αφορούν τον 
ρόλο της και τη θέση της χώρας μας σε αυτή. 

.:  
Εικόνα 1 Τροποποιημένο το σύμβολο της Ε.Ε., άνθρωποι που ψάχνουν σε κάδους αντί 
για αστέρια  

 
Εικόνα 2 Τροποποιημένο το σύμβολο της Ε.Ε., στρουθοκάμηλοι που κρύβουν το κεφάλι 
τους αντί για αστέρια 

Β΄ φάση διδασκαλίας: Επεξεργασία πρώτου κειμένου 

Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές ένα άρθρο  από την πολιτική εφημερίδα «Ελεύ-
θερος Τύπος» που αφορά την βράβευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το βραβείο Νό-
μπελ για την προσφορά της για την ειρήνη στην περιοχή της γηραιάς ηπείρου. Ο εκ-
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παιδευτικός πριν την ανάγνωση και επεξεργασία του άρθρου ρωτά τους μαθητές αν 
μπορούν να αναγνωρίσουν από πού προέρχεται το κείμενο. Οι μαθητές εντοπίζουν 
την πηγή του άρθρου δηλαδή την αναφορά στον «Ελεύθερο Τύπο», κατόπιν ο εκπαι-
δευτικός ρωτά τους μαθητές: «Τι γνωρίζετε για την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»;», 
αφού ακουστούν οι πρώτες απαντήσεις ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές: «Γνωρί-
ζετε μήπως την ιδεολογική τοποθέτηση ή την πολιτική στάση της εφημερίδας στις 
εξελίξεις τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια;» Οι μαθητές επιχειρούν να διερευνήσουν 
το ιδεολογικό υπόβαθρο της εφημερίδας (στο σημείο αυτό μπορεί να ενισχύσει την 
απόπειρα διερεύνησης των μαθητών η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο ή αν 
δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο εργαστήριο πληροφορικής η αναζήτηση 
πληροφοριών σε κάποια εγκυκλοπαίδεια, τέλος αν δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατό-
τητα ο εκπαιδευτικός μπορεί να προμηθεύσει τους μαθητές με ένα κείμενο που ανα-
φέρεται η ταυτότητα των βασικών πολιτικών εφημερίδων της χώρας ). Αφού οι μαθη-
τές διαπιστώσουν πως η εφημερίδα εκφράζει πολιτικά τον νεοφιλελεύθερο χώρο, της 
ονομαζόμενης «κεντροδεξιάς», ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να βρουν 
τον συγγραφέα του άρθρου. Οι μαθητές θα διαπιστώσουν πως δεν αναφέρεται το ό-
νομα κάποιου συγγραφέα, τότε ο εκπαιδευτικός τους ρωτά: «Τι μπορεί να σημαίνει 
αυτή η παράλειψη αναφοράς στο όνομα του συγγραφέα; Ποιος έγραψε αυτό το άρ-
θρο;». Στόχος του ερωτήματος είναι να διαπιστώσουν οι μαθητές πως η παράλειψη 
αυτή του ονόματος του συγγραφέα του άρθρου συχνά σημαίνει πως το άρθρο αποτε-
λεί δημιούργημα της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας και ως εκ τούτου εκφράζει 
καθαρά την πολιτική - ιδεολογική θέση  της εφημερίδας. Τέλος ο εκπαιδευτικός ρωτά 
τους μαθητές: «Δεδομένης της ταυτότητας της εφημερίδας, δεδομένου του γεγονότος 
πως το άρθρο γράφτηκε από την συντακτική ομάδα  της εφημερίδας και όχι από κά-
ποιο άλλο φορέα, και δεδομένου του τίτλου του άρθρου «Στην Ε.Ε. το φετινό Νόμπελ 
Ειρήνης», ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το περιεχόμενο του άρθρου;». Εφόσον ακου-
στούν οι γνώμες των μαθητών που θα διαπιστώνουν πως στο άρθρο θα εκφράζεται 
θετικό κλίμα για την βράβευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπαιδευτικός προχωρά 
στην ανάγνωση του κειμένου. 

Η ανάγνωση γίνεται από τον εκπαιδευτικό, αφού ολοκληρωθεί δίνεται λίγος χρόνος 
ώστε οι μαθητές να διαβάσουν και σιωπηρά το κείμενο. Κατόπιν ο εκπαιδευτικός α-
ναφέρει: «Οι υποθέσεις πολλών από εσάς για το περιεχόμενο του άρθρου φαίνεται ότι 
επιβεβαιώθηκαν. Μπορείτε να διατυπώσετε την βασική θέση που υποστηρίζουν οι 
αρθρογράφοι και τον τρόπο που επιχείρησαν να την ενισχύσουν;». Εφόσον οι μαθη-
τές αναγνωρίσουν την θέση αυτή αλλά και το γεγονός πως η θέση των συντακτών 
ενισχύεται με τις δηλώσεις πολιτικών ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπαιδευτι-
κός ρωτά: «Ποια θα ήταν η ισχύς του λόγου του άρθρου αν οι δηλώσεις που αξιοποιεί 
το άρθρο δεν προέρχονταν από τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, ή αν απουσίαζαν 
τελείως;».  Αφού ακουστούν οι απόψεις των μαθητών ο εκπαιδευτικός συνεχίζει: «Τα 
πολιτικά πρόσωπα που αξιοποιούνται από ποιο πολιτικό χώρο προέρχονται; Πως α-
ξιολογείται την επιλογή δηλώσεων των συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων από 
τους συντάκτες του άρθρου;». Εφόσον τοποθετούν οι μαθητές σχετικά με τις επιλογές 
του περιεχομένου του άρθρου, ο εκπαιδευτικός ρωτά: «Εκτός από την τελεία και το 
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κόμμα ποιο άλλο σημείο στίξης χρησιμοποιείται στο άρθρο;». Αφού οι μαθητές δια-
πιστώσουν πως το θαυμαστικό είναι αυτό που χρησιμοποιείται ο εκπαιδευτικός ανα-
φέρει: «Ποιος είναι ο ρόλος τους θαυμαστικού στις εκφράσεις που χρησιμοποιείται; 
Τι κλίμα και τι είδους αισθήματα προσπαθεί να προκαλέσει στον αναγνώστη;». Α-
κούγονται οι απόψεις των μαθητών και ολοκληρώνοντας αυτό τον κύκλο ερωτήσεων 
ο εκπαιδευτικός ρωτά: «Το περιεχόμενο και οι μορφικές επιλογές του κειμένου εκ-
φράζουν την πολιτική τοποθέτηση της εφημερίδας;». Εφόσον έχουν τοποθετηθεί οι 
μαθητές στο προηγούμενο ερώτημα ο εκπαιδευτικός συνεχίζει: «Ας δούμε λίγο τις 
λεξιλογικές επιλογές των συντακτών. Ποιο μέρος του λόγου θα λέγατε ότι κυριαρχεί 
κυρίως στις φράσεις που αφορούν το σχολιασμό της βράβευσης της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης;». Οι μαθητές στο σημείο αυτό διαπιστώνουν πως κυριαρχούν τα επίθετα και 
τα ουσιαστικά που αποδίδουν ιδιότητες θετικές και αξίες (π.χ.: μοναδικό, ηθικό, εν-
θάρρυνση, αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης, σημαντική, ορθή, ολοκλήρωση). Ο εκπαιδευ-
τικός κατόπιν συνεχίζει: «Η χρήση αυτού του λεξιλογίου είναι αποτελεσματική για το 
μήνυμα που επιθυμούν να περάσουν οι συντάκτες του άρθρου σχετικά με το ρόλο και 
την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης;». Αφού ακουστούν οι απόψεις των μαθητών ο 
εκπαιδευτικός ρωτά: «Με βάση και τις προηγούμενες διαπιστώσεις σας, πως θα χα-
ρακτηρίζατε το ύφος του κειμένου; Τι σκοπό εξυπηρετεί;». Στόχος είναι οι μαθητές 
να αναγνωρίσουν τον απλό λόγο ο οποίος σε συνδυασμό με την χρήση αξιολογικών 
λέξεων δημιουργεί την αντίστοιχη θετική στάση για την προσφορά και την αξία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές: «Πιστεύετε πως 
υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που πιθανώς αποκρύπτει το άρθρο;». Στόχος είναι οι 
μαθητές διαπιστώσουν ότι απουσιάζουν σχόλια πολιτικών εκφραστών αντίθετων α-
πόψεων σχετικών με την βράβευση της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την προσφορά της 
στην ειρήνη, ή ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα που αναδεικνύουν και άλλες πλευρές 
του ζητήματος (π.χ. πόλεμος στην Βοσνία, αποστολή στρατευμάτων στο Ιράκ, κ.λπ.). 
Τέλος ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές: «Με βάση όσα έχουμε συζητήσει μέχρι 
στιγμής πως παρουσιάζει την βράβευση της Ευρωπαϊκή Ένωσης με Νόμπελ το άρ-
θρο; Είναι σύμφωνη η παρουσίαση που γίνεται με την πολιτική – ιδεολογική τοποθέ-
τηση των συντακτών του άρθρου;» και συμπληρώνει: «Με ποιους κυρίως γλωσσι-
κούς μηχανισμούς οι συντάκτες πετυχαίνουν τους στόχους τους;». Οι μαθητές τοπο-
θετούνται πάνω στα τελευταία ερωτήματα. 

Γ΄ φάση διδασκαλίας: Ομαδική επεξεργασία κειμένων 

Στη συνέχεια της διδακτικής διαδικασίας η τάξη διακρίνεται σε πέντε ομάδες, καθε-
μία από τις οποίες αναλαμβάνει να προσεγγίσει μέσω της κριτικής ανάλυσης λόγου 
και με τη βοήθεια ενός φύλλου εργασίας  ένα άρθρο  σχετικό με την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση. Οι ομάδες των μαθητών εργάζονται ώστε να απαντήσουν σύντομα στις ερωτή-
σεις. Να επισημανθεί στο σημείο αυτό πως ο εκπαιδευτικός κατά την επιλογή των 
άρθρων και την κατανομή τους στις ομάδες των μαθητών θα πρέπει να οργανώσει 
έτσι τις επιλογές αυτές ώστε να ανταποκρίνονται στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης 
που βρίσκεται το τμήμα και οι ομάδες των μαθητών, ώστε η διαδικασία επεξεργασίας 
τους να είναι ενδιαφέρουσα για τα παιδιά και να επιτρέπει τη μάθηση. 
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Δ΄ φάση διδασκαλίας: Ολοκλήρωση επεξεργασίας - συμπεράσματα 

Οι μαθητές αφού έχουν επεξεργαστεί το άρθρο που τους δόθηκε -διαφορετικής πολι-
τικής κατεύθυνσης το κάθε ένα- καλούνται να συζητήσουν τα συμπεράσματα τους. Ο 
εκπαιδευτικός παρακινεί όλους τους μαθητές όσο οι ομάδες τοποθετούνται να επιση-
μαίνουν τις απόψεις κάθε πολιτικού χώρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 
τους κοινούς τρόπους έκφρασης που χρησιμοποιούν (π.χ. οι λεξιλογικές επιλογές των 
πολιτικών χώρων τείνουν να είναι τυποποιημένες: τυπικό λεξιλόγιο για τον «δεξιό» 
πολιτικό χώρο, λεξιλόγιο πιο κοντά στον λαϊκό προφορικό λόγο για τον «αριστερό» 
πολιτικό χώρο). Ο εκπαιδευτικός έχει χωρίσει τον πίνακα σε τρεις στήλες και ση-
μειώνει στη μια στήλη την εφημερίδα και σε παρένθεση τον πολιτικό χώρο τον οποίο 
εκφράζει, στην δεύτερη στήλη την θέση που υιοθετεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στην τρίτη στήλη τις εκφραστικές επιλογές με τις οποίες αποδίδει την πολιτική-
ιδεολογική θέση της. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα πορίσματα τους και με τη συνδρο-
μή της ολομέλειας της τάξης ολοκληρώνεται και το σχετικό διάγραμμα. Το σημείο 
στο οποίο πρέπει να σταθεί ιδιαίτερα η συζήτηση στην τάξη είναι η σύγκριση διαφο-
ρετικών εκδοχών του ίδιου κειμενικού είδους (εδώ το κειμενικό είδος που μελέτησαν 
οι μαθητές είναι το άρθρο), το σχεδιάγραμμα στον πίνακα θα βοηθήσει στην σύγκρι-
ση αυτή και στην εξαγωγή συμπερασμάτων από τους μαθητές. 

Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας και οι τεχνικές που εφαρμόζονται στο σενάριο επιλέγονται 
γιατί καλλιεργούν κριτικό πνεύμα και δημιουργούν κλίμα διερεύνησης κατάλληλο για 
τους σκοπούς του Κριτικού Γραμματισμού. Στην πρώτη φάση της διδασκαλίας κρίνε-
ται απαραίτητο να προσανατολιστούν οι μαθητές με άξονα το θεματικό κέντρο του 
κειμένου. H κύρια διδακτική μέθοδος-τεχνική αυτού του σταδίου είναι η επιλογή 
στοχευμένων, κατάλληλων ερωτήσεων. Στη δεύτερη φάση της διδασκαλίας γίνεται η 
επεξεργασία του πρώτου κειμένου. Η πρώτη αυτή επεξεργασία γίνεται με την τεχνική 
του καθοδηγούμενου διαλόγου με στοχευμένες ερωτήσεις. Επιπλέον αξιοποιείται η 
ικανότητα επίλυσης προβλήματος και εφαρμόζονται οι αρχές της ανακαλυπτικής μά-
θησης. Στην τρίτη φάση της διδασκαλίας γίνεται η επεξεργασία άρθρων από τους μα-
θητές μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Στην τέταρτη φάση της διδασκαλίας 
αξιοποιούνται τα διαγράμματα, δηλαδή η εξωτερική αναπαράσταση της γνώσης, με 
τη βοήθεια των οποίων η γνώση σχηματοποιείται αλλά, επιπλέον, αναδεικνύονται οι 
κειμενικές σχέσεις.  

Προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό 

Οι μαθητές κατά την επεξεργασία της αρθρογραφίας αξιοποιούν το φύλλο επεξεργα-
σίας κειμένων: Παράλληλα κρίνεται σκόπιμο για τη διευκόλυνση της κριτική ανάλυ-
σης  των άρθρων να ελέγχεται από τους μαθητές η πολιτική ταυτότητα της εφημερί-
δας από την οποία αυτό προέρχεται. Έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει έ-
γκυρες μηχανές αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο ή κάποια έγκυρη εγκυκλο-
παίδεια, που θα αναφέρεται ο χαρακτήρας και οι κατευθύνσεις της  
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εκάστοτε εφημερίδας. Ο εκπαιδευτικός, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να συντάξει ένα αντίστοιχο σώμα κειμένων το ο-
ποίο θα αναφέρει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ενδεικτικά έχει δημιουργηθεί η δη-
μοσίευση «Η πολιτική – ιδεολογική ταυτότητα των εφημερίδων» (Ελευθερίου, 2017), 
ώστε να αξιοποιηθεί ανάλογα.  

  

Εικόνα 3 Το φύλλο εργασίας που δίνεται στους μαθητές 

Επίλογος 

Πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν τεθεί κατά καιρούς για τη δυνατότητα πρακτι-
κής εφαρμογής του κριτικού γραμματισμού και ιδιαίτερα της κριτικής ανάλυσης λό-
γου στο σχολικό περιβάλλον. Η παρούσα εργασία αποπειράται να καλύψει ένα μέρος 
από το κενό πρακτικού μετασχηματισμού των θέσεων της κριτικής ανάλυσης λόγου 
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σε σχολική πρακτική. Κυρίως προσφέρει τη δυνατότητα ο μαθητής να σταθεί κριτικά 
και να ελέγξει το κείμενο ως φορέα ιδεολογικού νοήματος και αντίστοιχα επιτρέπει 
στον εκπαιδευτικό να καλλιεργήσει τον απαιτούμενο, για τη σύγχρονη τάξη, διάλογο 
σχετικά με τη φύση των κειμένων, τις επιδιώξεις του εκάστοτε πομπού καθώς και την 
ευθύνη του αναγνώστη ως κριτικού αποδέκτη μηνυμάτων. Ασφαλώς η περαιτέρω ε-
φαρμογή  και αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων θα διευρύνει το σχετικό προβληματι-
σμό και θα εμπλουτίσει τα διδακτικά παραδείγματα, στα οποία θα μπορέσει ο εκπαι-
δευτικός να βασιστεί και να πειραματιστεί στην εκάστοτε σχολική τάξη. Ο στόχος 
αυτός άλλωστε αποτελεί αφενός κινητήριο δύναμη της παρούσας πρότασης και αφε-
τέρου ανάγκη παιδαγωγική, ειδικά για όσους διδάσκουν σε τάξεις μαθητών μικτής 
ικανότητας στην παρούσα ιστορική συγκυρία. 
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Η μετάβαση από την αγροτική κοινωνία στη βιομηχανική 

Παπαδάκη Ειρήνη 
papadairene@yahoo.gr 

Περίληψη  

Το σενάριο επιχειρεί αξιοποιώντας τη χρήση των ΤΠΕ  να μελετήσει τα χαρακτηρι-
στικά των αγροτικών και βιομηχανικών κοινωνιών, τη μετάβαση από τις αγροτικές 
κοινωνίες στις βιομηχανικές και τις συνέπειες της Βιομηχανικής Επανάστασης σε οι-
κονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Εξετάζει  διεπιστημονικά και  διαθεματικά μέσω 
της Ιστορίας, Λογοτεχνίας και της Τέχνης το πέρασμα από τη μια μορφή κοινωνικής 
οργάνωσης σε μια άλλη. Αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης και ασύγχρονης 
επικοινωνίας με τη χρήση του wiki. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αγροτική κοινωνία, Βιομηχανική κοινωνία, Βιομηχανική Επανά-
σταση.   

Ταυτότητα σεναρίου 

Στοχευόμενο κοινό: Μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου 

Γνωστικό Πεδίο : Πολιτική Παιδεία, κεφ.2 Η Κοινωνία, 

Συμβατότητα με το ΠΣ: Προβλέπεται διδακτική ενότητα με το θέμα αυτό, είναι το κε-
φάλαιο 2: Κοινωνία  2.1.1 Αγροτική κοινωνία  2.1.2 Βιομηχανική κοινωνία. 

Προτεινόμενη διάρκεια : 4-5 διδακτικές ώρες  

Σκοποί του σεναρίου : Είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε μια διερευνητική 
διαδικασία μάθησης σε περιβάλλον ομαδοσυνεργατικής μάθησης όπου πραγματο-
ποιείται αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων αλλά και μεταξύ εκπαιδευομέ-
νων και εκπαιδευτικού.  

Στόχοι:  Γνωστικοί : Με τη διδασκαλία του σεναρίου επιδιώκουμε οι μαθητές να είναι 
ικανοί να: 

• Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινωνιών  
• Ορίζουν τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν οι αγρότες μέχρι και 

τον 18ο αιώνα. 
• Συσχετίσουν τις επιστημονικές εφευρέσεις με τη Βιομηχανική Επανάσταση. 
• Αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους η Βιομηχανική Επανάσταση έχει αφε-

τηρία την Αγγλία. 
• Περιγράφουν τους κοινωνικούς σχηματισμούς που συνδέθηκαν με τη Βιομηχανι-

κή Επανάσταση. 
• Καταγράφουν το ειδικό λεξιλόγιο που συνδέεται με τη Βιομηχανική Επανάσταση. 
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Παιδαγωγικοί : Οι μαθητές να: 

• Aσκηθούν στην ανακαλυπτική, διερευνητική μάθηση ερχόμενοι σε ενεργητική 
επαφή με γεγονότα και αντικείμενα, αφομοιώνοντας τα πληροφορικά ερεθίσματα.  

• Ανταποκρίνονται σε ανοιχτές-μαθητοκεντρικές  δραστηριότητες που προωθούν 
τη συμμετοχή, την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, τη διερεύνηση και τη μάθηση 
μαζί με άλλους.    

• Οργανώσουν μέσα από την αναζήτηση, την αξιολόγηση και επιλογή πληροφο-
ριών και πηγών στο διαδίκτυο και αλλού, την αφαιρετική και συνθετική τους ικα-
νότητα, αναλύοντας και συνθέτοντας πληροφορίες. 

• Αποφασίσουν ποιες είναι οι κύριες και ποιες οι δευτερεύουσες πληροφορίες επι-
λέγοντας αυτές που τους είναι χρήσιμες για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασί-
ας.  

Τεχνογραμματικοί: Οι μαθητές να είναι σε θέση να:  

• Χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο για την εύρεση πληροφο-
ριών και εικόνων . 

• Δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα με τη χρήση εικόνων, λέξεων και βίντεο. 
• Εκθέσουν και μοιραστούν τα κείμενά τους στο συνεργατικό εργαλείο wiki. 
• Χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά λεξικά.  

Λογισμικά: Διαδίκτυο, Ανοιχτό περιβάλλον συνεργατικής παραγωγής γραπτού λόγου 
(wiki), επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, slideshare. 

Θεωρητικό πλαίσιο και Διδακτική Μεθοδολογία 

Στη σημερινή κοινωνία της Γνώσης έχει διαπιστωθεί μετατόπιση στο ζήτημα της μά-
θησης και αυτή είναι η στροφή από τη θεωρία των συνειρμών στη θεωρία της επεξερ-
γασίας πληροφοριών σύμφωνα με τον Bigge(1990). Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει 
μια ενιαία ολοκληρωμένη και αυτόνομη θεωρία μάθησης που να ερμηνεύει όλες τις 
πολλαπλές διαστάσεις του φαινομένου της μάθησης.   Οι πλέον διαδεδομένες θεωρίες 
για τη μάθηση και τις μεθόδους με τις οποίες σχεδιάζεται η διδασκαλία είναι : οι Θε-
ωρίες της Συμπεριφοράς, οι Γνωστικές Θεωρίες και οι Θεωρίες Οικοδόμησης της 
Γνώσης. 

Το μοντέλο διδασκαλίας που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο σενάριο, είναι η καθο-
δηγούμενη ανακάλυψη που στηρίζεται στην εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης 
(Bruner, Piaget, Vygotsky). Ο μαθητής αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση 
της γνώσης του και η προηγούμενη γνώση του τροποποιείται και επεκτείνεται ως α-
ποτέλεσμα της μάθησης. Η γνώση κατασκευάζεται ενεργητικά από το άτομο και δε 
‘’συλλαμβάνεται’’ παθητικά από το περιβάλλον( Ριζοσπαστικός 
Κονστρουκτιβισμός,Glaserfeld). Ο μαθητής οικοδομεί τις γνώσεις του εντός ενός συ-
γκεκριμένου μαθησιακού περιβάλλοντος.(Silver, 1995). Ο δε ρόλος του δασκάλου 
στη θεωρία αυτή αλλάζει και αυτός αναλαμβάνει έναν υποστηρικτικό- συμβουλευτι-
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κό ρόλο στη δραστηριότητα των μαθητών καθώς  λειτουργεί διαμεσολαβητικά, οργα-
νώνει δραστηριότητες και μαθήματα, ώστε ο μαθητής να οικοδομήσει τη γνώση. Επι-
πλέον, η μάθηση θεωρείται ως διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τουτέστιν το 
άτομο μέσα από τη συνεργασία με άλλα άτομα αναπτύσσει ικανότητες και δεξιότητες 
που διαφορετικά θα βρισκόταν σε λανθάνουσα κατάσταση εξέλι-
ξης(Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες). Οι διδακτικές δε προσεγγίσεις περιλαμβάνουν 
σύνθετες ομαδικές εργασίες και αλληλοδιδακτική.  

Αξιοποιώντας τη Θεωρία της Δραστηριότητας (activity theory) -  έκφανση των Κοι-
νωνικοπολιτισμικών Θεωριών (Vygotsky, Leontiev, Luria,Nardi) – που έχει ως  βα-
σική αρχή ότι η ανθρώπινη δράση διαμεσολαβείται  από πολιτισμικά σύμβολα, όπως 
λέξεις και εργαλεία τα οποία επιδρούν στη δραστηριότητα του ατόμου και επομένως 
στις νοητικές του διεργασίες (Nardi, 1996), οργανώσαμε τα φύλλα εργασίας με δρα-
στηριότητες ομαδοσυνεργατικές, διεπιστημονικές, χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Μικρόπουλος, 2006). 

Οι δραστηριότητες έχουν διαθεματική προσέγγιση που διαπλέκει τα γνωστικά αντι-
κείμενα έτσι ώστε οι μαθητές  να συνειδητοποιήσουν ότι τα διάφορα γνωστικά αντι-
κείμενα δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους καθώς συνθέτουν τις πολλαπλές εκφάνσεις 
της κοινωνικής πραγματικότητας.  

Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) με υπολογιστή βασίζεται στην αλλη-
λεπίδραση ανάμεσα στο υποκείμενο (μαθητή), το αντικείμενο ( στόχο μάθησης) και 
τα διαθέσιμα εργαλεία(Ράπτης Α& Ράπτης Α,2002). Το συγκεκριμένο σενάριο αξιο-
ποιεί εκπαιδευτικό λογισμικό γενικής χρήσης και  ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης 
όπως το λογισμικό νοητικής χαρτογράφησης (concept mapping) και συστήματα  συ-
νεργασίας και επικοινωνίας από απόσταση που υποστηρίζουν τη μάθηση για δια-
πραγμάτευση και παραγωγή γραπτών κειμένων, όπως το wiki (Kevin & Joseph,2007). 
Το wiki παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας χρηστών να καταθέτουν ισότιμα 
τη συμβολή τους και να παράγουν ένα κοινό έργο,  είναι κατ’ουσίαν μια ιστοσελίδα 
όπου οι χρήστες του μπορούν να προσθέσουν, αφαιρέσουν και επεξεργαστούν εκ νέ-
ου το περιεχόμενό του, ταυτόχρονα γίνεται με το wiki αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.  Αυτό είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο 
που ενδυναμώνει τη συνεργασία.    Στο ψηφιακό σενάριο  επίσης αξιοποιούνται περι-
βάλλοντα παρουσίασης, αναζήτησης , διάδοσης της πληροφορίας, όπως ηλεκτρονικά 
λεξικά, δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικού περιεχομένου(Σολομωνίδου,2001). Επισημαί-
νεται ακόμη ότι το σενάριο συνδυάζει την ομαδική και την μετωπική μέθοδο διδα-
σκαλίας.   

Πλαίσιο υλοποίησης Σεναρίου 

Προαπαιτούμενη γνώση: Τα προηγούμενα κεφάλαια.  

Οργάνωση στη τάξη: Ο εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη των μαθητών σε 4 ομάδες 
των  5-6 μελών σύμφωνα με το κοινωνιόγραμμα της τάξης και οι ομάδες εργασίας  

2570

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



αναλαμβάνουν  να δουλέψουν  στα φύλλα εργασίας που έχουν αναρτηθεί στις ιστο-
σελίδες του  wiki με το οποίο θα δουλέψουν οι μαθητές. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται 
ένα φύλλο εργασίας, το κάθε ένα από τα τέσσερα φύλλα εργασίας περιλαμβάνει τρεις 
διαφορετικές δραστηριότητες. Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά τόσο από το 
σπίτι όσο και από το σχολείο στο εργαστήριο της Πληροφορικής. Το απαιτούμενο 
υποστηρικτικό υλικό  περιλαμβάνει: φύλλα εργασίας, ιστοσελίδες, λογισμικά και ο-
δηγίες χρήσης τους κ.α.  

Αναλυτική Περιγραφή 

 Α’ Φάση: Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της 1ης  ώρας χωρίζει τους μαθητές σε 
ομάδες και αυτοί αποφασίζουν για τους ρόλους τους μέσα σ’αυτές. Μαθαίνουν για το 
wiki, τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν σε αυτό και γίνονται μέλη του wiki,  
metavasi.wikispaces.com που ο εκπαιδευτικός δημιούργησε για το σενάριο. Επίσης 
τους δίνονται γραπτά οι οδηγίες για τη χρήση του wiki, τις οποίες προφορικά έχει πα-
ρουσιάσει ο εκπαιδευτικός. Στη διάρκεια της 2ης ώρας ο καθηγητής δείχνει  τη χρήση 
του slideshare και τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη.   

Β’ Φάση: Στη συνέχεια οι μαθητές  διερευνούν το υλικό των ιστοσελίδων και των 
φύλλων εργασίας που τους έχουν δοθεί και επεξεργάζονται τις πληροφορίες τόσο από 
το σπίτι όσο και στη διάρκεια της 3ης ώρας. Εργάζονται ομαδικά, συζητούν το περιε-
χόμενο των πληροφοριών και τις καταγράφουν στο wiki αναθεωρώντας τις απαντή-
σεις τους όταν το κρίνουν αναγκαίο. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και υποστηρίζει 
διαρκώς τις δραστηριότητες των μαθητών στο wiki καθώς δεν είναι ίσως εξοικειωμέ-
νοι σε αυτό τον τρόπο εργασίας. 

Γ’ Φάση: Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες που έκαναν στο περιβάλλον  του 
wiki στη ολομέλεια της τάξης και λαμβάνουν τις αναστοχαστικές παρατηρήσεις των 
συμμαθητών τους και του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της 4ης ώρας. 

Δ’Φάση: Γίνεται η αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό τόσο για την ατομική όσο και 
για τη συμμετοχή τους στην ομαδική εργασία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει εικόνα 
της ατομικής εργασίας των μαθητών μέσα από το ιστορικό του wiki. Επίσης γίνεται 
αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των μαθητών για τα μέλη των ομάδων τους 
στη διάρκεια της 5ης ώρας. Οι άξονες της αξιολόγησης αφορούν τα εξής τρία επίπεδα: 
Το επίπεδο της μάθησης δηλ.η επίτευξη των μαθησιακών στόχων, τα προϊόντα που 
αναπτύχθηκαν ατομικά και συλλογικά από τους μαθητές, τη συνεργατική διαδικασία-
συμμετοχή ως προς τη συνεισφορά στις συζητήσεις, στα προϊόντα της γνώσης και την 
συνεισφορά στην  ετεροαξιολόγηση.  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10   - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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1. Αφού διαβάσετε το άρθρο στην ιστοσελίδα: 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=117486  να δώσετε τον συμβατικό ορισμό 
της αγροτικής κοινωνίας, να επιχειρηματολογήσετε και να καταγράψετε τα συμπερά-
σματά σας σχετικά με την ύπαρξη ή μη αυτάρκειας της αγροτικής κοινωνίας. Η απά-
ντηση αναγράφεται στο wiki: metavasi.wikispaces.com.  

2.Αφού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1951/ 

http://www.slideshare.net/georbal/ss-46216800  Να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά 
της αγροτικής κοινωνίας ως προς : 

• Την οικονομική δραστηριότητα 
• Την εργασία 
• Το τόπο κατοικίας 
• Τις ανθρώπινες σχέσεις 
• Τις πολιτιστικές λειτουργίες 

Οι απαντήσεις σας να λάβουν τη μορφή ενός εννοιολογικού χάρτη τον οποίο θα αντι-
γράψετε  στο wiki, metavasi.wikispaces.com. 

3.‘ Όταν ο ήλιος βασίλεψε κάτω, στην άκρη του ατέλειωτου κάμπου, οι  θεριστάδες, 
μ’ένα λαχάνιασμα ίσιωσαν το κορμί τους, ύστερ’ απ’ το σκύψιμο μιας ολόκληρης 
μέρας. Το βραδινό αεράκι θρόισε απαλά μέσα στα στάχυα. Πάνω στα λιγοστά δέ-
ντρα-τα ξεραμένα από την κάψα και το λίβα-κούρνιασαν οι στερνές κάργιες, μέσα σ’ 
όργιο από φωνές.  

Πιο κάτω, έξω απ’ τα τσαντήρια των γύφτων, τα τσουκάλια έβραζαν πάνω σε μεγά-
λες φωτιές. Ένα μελαχρινό πλήθος, ντυμένο κουρέλια πολύχρωμα και καθισμένο α-
νακούρκουδα, περίμενε- σιωπηλό και χαυνωμένο απ’τη δουλειά της ημέρας-το κατέ-
βασμα της χύτρας απ’ το τσιγκέλι του τριπόδου. 

Οι καραγκούνηδες χώρισαν απ’τους γύφτους. Τράβηξαν για το χωριό τους, που μόλις 
υψώνονταν πάνω απ’ το χώμα. Ούτε ένας καπνός δε στεφάνωνε τις χαμηλές στέγες. 
Ούτε μια φωνή δε ζωντάνευε τους μίζερους αυλαγάδες. Όλοι –άντρες, γυναίκες και 
παιδιά- είχαν πάει στο θέρο. Μέσα στο λυκοφώτισμα, η ανάρια  παρέα τους σερνόταν 
αμίλητη κι άχαρη. Κανένα πρόσχαρο χρώμα πάνω στα ξεραμένα κορμιά. Όλοι φο-
ρούσαν σιγκούνια από μαύρο μαλλί, ξεβαμμένο απ’ τον ήλιο, ποτισμένο απ’ τις βρο-
χές και τους ιδρώτες. Καθώς περνούσαν μπροστά απ’ το κονάκι- που ήταν λίγο πιο 
έξω απ’ το χωριό- χαιρέτισαν τον αφέντη τους  τον τσιφλικά, καμπουριάζοντας το 
κορμί. Άχνα δεν βγήκε απ’ το λαρύγγι τους. Μόνο τα’άγνωρα παιδιά- που σέρναν τα 
γυμνά τους πόδια στην παχιά σκόνη του χωματόδρομου-σταμάτησαν μια στιγμή, με 
στόμα ανοιχτό στις ψηλές μπότες, τα μακριά μουστάκια και το μονόκλ του Πήτερ 
Χατζηθωμά. Ύστερα, σκόρπισαν στα σπίτια τους. Οι γυναίκες άναψαν το μικρό λα-
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δολύχναρο, για να στρώσουν τα σκουτιά του ύπνου. Να δώσουν ένα κομμάτι ψωμί 
στα μισοκοιμισμένα παιδιά. Μερικοί άντρες- οι νεότεροι- ξεκίνησαν αργά για τον 
καφενέ. Να περάσουν την ώρα κουτσοπίνοντας τσίπουρο, πριν αποκατιάσουν’. 

Απόσπασμα από Το Μπουρίνι του Μ. Καραγάτση.   

Κάργα: είδος πουλιού, ανήκει στα κορακοειδή, Αυλαγάς: μεγάλο και εύφορο χωράφι, 
Αποκατιάζω : κοιμάμαι (μτφ. από τις κότες), Λυκοφώτισμα: λυκόφως 

Σιγκούνι ή σεγκούνι : γυναικείο μάλλινο μαύρο φόρεμα, εξωτερικό, στην ενδυμασία 
της Καραγκούνας, Ανάρια : (επιρρ.) : σε αραιά διαστήματα.  

Ποια συμπεράσματα συνάγετε από το παραπάνω απόσπασμα σχετικά με τις συνθήκες 
ζωής των χωρικών του διηγήματος; Σε ποια χρονική περίοδο το τοποθετείτε και σε 
ποιο τόπο;   

Ποιος διαφαίνεται ότι ήταν ο πυρήνας του αγροτικού προβλήματος στο διήγημα;  

Οι απαντήσεις σας να καταγραφούν στο wiki και να συνοδέψετε το κείμενο της απά-
ντησης με μια   φωτογραφία δικής σας επιλογής που θα βρείτε στην μηχανή αναζήτη-
σης.  

   

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ο    - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ     

1. Από την άποψη των σχέσεων αγροτικής ιδιοκτησίας, η Ευρώπη- ή μάλλον το 
οικονομικό συγκρότημα πού είχε κέντρο τη δυτική Ευρώπη- μπορεί να χωριστεί σε 
τρία μεγάλα τμήματα. Στα δυτικά της Ευρώπης βρίσκονταν οι υπερπόντιες αποικίες. 
Με την καταφανή εξαίρεση του βόρειου τμήματος των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής , όπου υπήρχε ανεξάρτητη αγροκαλλιέργεια, ο τυπικός καλλιεργητής στις 
αποικίες αυτές ήταν ο Ινδιάνος, που εξαναγκαζόταν να δουλεύει ως αγρεργάτης, ή, 
στην ουσία δουλοπάροικος, ή ο Νέγρος πού δούλευε ως σκλάβος, σπανιότερα έβλεπε 
κανείς αγρότες ενοικιαστές. Με άλλα λόγια, ο τυπικός καλλιεργητής ήταν 
ανελεύθερος  ή σε πολιτικό περιορισμό. Ο τυπικός γαιοκτήμονας ήταν ο ιδιοκτήτης 
του μεγάλου κτήματος φεουδαλικού, θα λέγαμε τύπου (hacienda, finca, estancia) ή 
φυτείας την οποία καλλιεργούσαν δούλοι. 

Στα ανατολικά της δυτικής Ευρώπης , και πιο συγκεκριμένα στα ανατολικά της  ζώ-
νης κατά μήκος του ποταμού Έλβα, στα δυτικά σύνορα της σημερινής Τσεχοσλοβα-
κίας και ύστερα νότια, ως την Τεργέστη, διαχωρίζοντας την ανατολική από τη δυτική 
Αυστρία, ήταν η περιοχή της αγροτικής δουλοπαροικίας. 
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….Ο Βαλκάνιος αγρότης ήταν νομικώς ανελεύθερος ως χριστιανός και de facto ανε-
λεύθερος ως αγρότης, τουλάχιστον για όσον καιρό υπέκειτο  στον έλεγχο του γαιο-
κτήμονα. 

Στην υπόλοιπη περιοχή, ο μέσος αγρότης ήταν δουλοπάροικος και αφιέρωνε μεγάλο 
μέρος της εβδομάδας σε αναγκαστική εργασία στη γη του γαιοκτήμονα, ή αντίστοιχο 
χρόνο σε άλλες υποχρεώσεις. Η έλλειψη ελευθερίας του μπορούσε να είναι τόσο με-
γάλη ώστε να μη διακρίνεται σχεδόν από την πραγματική δουλεία, όπως συνέβαινε 
στη Ρωσία και σε ορισμένα τμήματα της Πολωνίας, όπου ο καλλιεργητής ήταν δυνα-
τό να πουληθεί χωριστά από τη γη, μια αγγελία στην Gazette de Moscou το 1801 έ-
γραφε: ‘ Πωλούνται τρεις αμαξάδες, καλά εκπαιδευμένοι, επίσης δύο κορίτσια 18 και 
15 ετών με καλή εμφάνιση και ειδικευμένα σε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες’. Το 
παραπάνω απόσπασμα είναι από την ‘Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848’ του E.J 
Hobsbawm, MIET, μτφρ. Μαριέτα Οικονομοπούλου, σελ.27-28.  

Ποια κοινωνικά συστήματα που στηρίζονται στην αγροτική ιδιοκτησία αποτυπώνο-
νται στο ανωτέρω απόσπασμα ; Η απάντηση να δοθεί με την μορφή ενός εννοιολογι-
κού χάρτη με  βασική έννοια το βασικό ταξινομικό σχήμα των αγροτικών κοινωνιών.  
Ο εννοιολογικός χάρτης να αντιγραφεί στο metavasi.wikispaces.com.   

2.Αφού παρακολουθήσετε τα παρακάτω βίντεο  

https://www.youtube.com/watch?v=QWQIz4G3fsE  

https://www.youtube.com/watch?v=9pY3zP8yXrk  

Να εντοπίσετε τα πρώτα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη γεωργία, 

να τα περιγράψετε εξηγώντας τη χρήση τους, να εντοπίσετε τη σχέση τους με τα σύγ-
χρονα  και η απάντησή σας να συνοδεύεται από την εικόνα ορισμένων από αυτά τα 
μηχανήματα. Να μεταφερθεί η  απάντηση  σε  slide share και στη συνέχεια στο wiki 
του metavasi.wikispaces.com.  

3. Να δημιουργήσετε μια γκαλερί από φωτογραφίες της αγροτικής ζωής από τις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις που ακολουθούν και να βάλετε λεζάντες σε κάθε μια. Στη συ-
νέχεια να τις ανεβάσετε σε slide share που στη συνέχεια θα μεταφέρετε στο wiki του 
metavasi.wikispaces.com.    

 http://annagelopoulou.blogspot.gr/2015/07/nellys.html  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-4614 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7118  
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  3ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  -  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ    

1. Αφού μελετήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2015,6863/  

να απαντήσετε τι αποκαλούμε  Βιομηχανική Επανάσταση και ποια χαρακτηριστικά 
είχε. Οι απαντήσεις σας να πάρουν τη μορφή ενός λογισμικού παρουσίασης το οποίο  
στη συνέχεια θα ανεβάσετε σε slideshare για δημόσια χρήση και το οποίο θα ενσωμα-
τώσετε στο metavasi.wikispaces.com  

2.Να συνθέσετε κείμενο για το ρόλο της Επιστήμης στην ανάπτυξη της  Βιομηχανίας 
κατά τον 19ο αιώνα, αφού μελετήσετε το παρακάτω απόσπασμα. 

Η απάντηση να συνοδεύεται με φωτογραφία σχετική με το θέμα που θα βρείτε στο 
διαδίκτυο με τη βοήθεια μηχανής αναζήτησης και να  αναρτηθεί στο wiki, metava-
si.wikispaces.com. 

Το κείμενο: […] Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα αναπτύχθηκαν δύο βιομηχανικοί 
κλάδοι που βασίζονταν σε μια πολύ επαναστατική τεχνολογία: η χημική και (στο 
βαθμό που αφορούσε τις επικοινωνίες) η ηλεκτρική βιομηχανία[…]. Όπως μαρτυ-
ρούν τα μυθιστορήματα του Ιουλίου Βερν (1828-1905), ο καθηγητής έγινε μια πολύ 
σημαντικότερη για τη βιομηχανία μορφή από όσο ήταν στο παρελθόν […]. Εξάλλου, 
το ερευνητικό εργαστήριο έγινε αναπόσπαστο στοιχείο της βιομηχανικής ανάπτυξης 
[…] . Μια σημαντική συνέπεια αυτής της διείσδυσης της επιστήμης στη βιομηχανία 
ήταν ότι από τότε το εκπαιδευτικό σύστημα γινόταν όλο και ζωτικότερο για τη βιο-
μηχανική ανάπτυξη. E.J Hobsbawm, Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875, γ’ ανατύπω-
ση, μτφρ. Δ. Κούρτοβιλ, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003, σ.71-73  

3. Αφού μελετήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2015,6863/ 

    και το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=KUYcGKYraAk  

    από τα 2.48 λεπτά έως τα 17.34, να συνθέσετε κείμενο εξηγώντας τους λόγους για 
τους οποίους  η Βιομηχανική Επανάσταση ‘ξέσπασε’ στην Αγγλία και επίσης να τους 
αποτυπώσετε με ένα εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια: αιτίες εμφάνισης της 
Βιομηχανικής Επανάστασης στην Αγγλία.  Στη συνέχεια να εισάγετε τον  ΕΧ και το 
κείμενο της απάντησής σας στο metavasi.wikispaces.com.  

 4o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  -   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ   

1. Να αποτυπώσετε τις συνέπειες της Βιομηχανικής Επανάστασης με ένα 
εννοιολογικό χάρτη, αφού μελετήσετε :  
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http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
C105/65/518,1896/ Ο εννοιολογικός χάρτης να μεταφερθεί στο wiki, 
metavasi.wikispace.com. Στη συνέχεια αφού μελετήσετε το: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/751/4930,22494/  να 
συνθέσετε κείμενο για τους λόγους δημιουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος στην 
Αγγλία παράλληλα με τη Βιομηχανική Επανάσταση. Η απάντηση δίνεται στο wiki.  

2. Να δημιουργήσετε  Γλωσσάριο της Βιομηχανικής Επανάστασης με τους εξής ό-
ρους : Καπιταλισμός, Βιομηχανία, Κεφάλαιο, Ατμομηχανή, Τηλέγραφος, Αυτοματο-
ποίηση, Έμμισθη εργασία, Εργοστάσιο, Σοσιαλισμός, Συνδικαλισμός ,αξιοποιώντας 
τον παρακάτω σύνδεσμο:  http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html  

Το γλωσσάριο θα δημιουργηθεί στο wiki, metavasi.wikispaces.com.   

3 .Αφού μελετήσετε την ιστοσελίδα:  
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/751/4930,22493/   

και παρακολουθήσετε το βίντεο:  
https://www.youtube.com/watch?v=KUYcGKYraAk από το 2.48 λεπτά έως το 17.34  

 να απαντήσετε ποια θεωρείτε ως σύμβολα της Βιομηχανικής Επανάστασης και να τα 
αποδώσετε με τη μορφή ενός εννοιολογικού χάρτη που θα μεταφέρετε στο wiki, 
metavasi.wikispaces.com.   
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Αναφορές από το διαδίκτυο 

http://www.slideshare.net/georbal/ss-46216800  τελευταία ανάκτηση στις 2/2/17 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=117486  τελευταία ανάκτηση στις 2/2/17 

https://www.youtube.com/watch?v=QWQIz4G3fsE  τελευταία ανάκτηση στις 2/2/17 

https://www.youtube.com/watch?v=9pY3zP8yXrk    τελευταία ανάκτηση στις 2/2/17   

http://annagelopoulou.blogspot.gr/2015/07/nellys.html  τελευταία ανάκτηση 2/2/17 

 https://www.youtube.com/watch?v=KUYcGKYraAk τελευταία ανάκτηση 2/2/17 
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Η μυστική γλώσσα των διαφημίσεων! 

Χαϊδεμενάκου Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06  

M.Ed. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 
ann.haid@gmail.com 

Περίληψη 

Το άρθρο που ακολουθεί περιγράφει το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου eTwin-
ning (www.etwinning.net), με τίτλο «Η Μυστική Γλώσσα των Διαφημίσεων», το ο-
ποίο εκπονήθηκε στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ). Οι 
μαθητές της Α΄ τάξης είχαν τη δυνατότητα να εξασκήσουν πολλαπλές δεξιότητες 
στην αγγλική γλώσσα, στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλά 
και να αποκτήσουν νέες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα μυστικά, τη 
γλώσσα και την δημιουργία των διαφημίσεων. Είχαν την ευκαιρία να εκφρασθούν 
ελεύθερα, να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και πνεύμα συνεργασίας, να ενισχύσουν 
την αυτοπεποίθησή τους και την αυτονομία τους στη μάθηση. Αντάλλαξαν και υπο-
στήριξαν απόψεις, βρήκαν λύσεις για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν και αξιολό-
γησαν το έργο μέσα από διαδικασίες ανατροφοδότησης και αναστοχασμού. Σε κάθε 
φάση και σε όλη τη διάρκεια του έργου, οι νεοαποκτηθείσες γνώσεις χρησιμοποιήθη-
καν και ενσωματώθηκαν με παραγωγικό τρόπο σε αυθεντικό περιβάλλον.  

Λέξεις - κλειδιά: eTwinning, διαφημίσεις, σύμβολα, δημιουργική παρουσίαση 

Εισαγωγή 

Τα έργα eTwinning είναι πλέον γνωστή και συνήθης πρακτική στα ελληνικά σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενθαρρύνουν την ηλεκτρονική 
συνεργασία ευρωπαϊκών σχολείων μέσα από την χρήση ΤΠΕ και συνάδουν απόλυτα 
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για το ΓΕΛ, καθώς και με τις βασικές 
αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), αφού 
προωθούν ψυχο-κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση των έργων. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο ΓΕΛ, επι-
διώκεται η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας μέσα από δραστηριότητες που 
ενδιαφέρουν τους μαθητές και καλύπτουν όλους τους μαθησιακούς τύπους (learning 
styles). Ενεργή συμμετοχή τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες, ανάληψη πρωτοβουλιών, 
αυτονόμηση στη μάθηση, ευκαιρία οργάνωσης και αξιολόγησης της μαθησιακής ε-
μπειρίας αποτελούν στόχους των σύγχρονων εκπαιδευτικών που διατηρούν ρόλους 
βοηθού, συμβούλου και διαπραγματευτή στην τάξη (Harmer, 2001· Palmberg, 2003· 
Slaouti & Kanellopoulou, 2005· Son, 2002).  

Τα γνωστικά αντικείμενα που συνδέθηκαν στο συγκεκριμένο έργο ήταν το μάθημα 
της Ξένης Γλώσσσας, της αγγλικής, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 
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έργου, το μάθημα της Πληροφορικής, λόγω χρήσης ΤΠΕ, το μάθημα της Ερευνητικής 
Εργασίας (project), αφού οι μαθητές εργάσθηκαν τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες 
προκειμένου να παρουσιάσουν στο τέλος την δουλειά τους σε πραγματικό κοινό, και 
το μάθημα της Κοινωνιολογίας, λόγω ενασχόλησης με την πολυπολιτισμικότητα στις 
διαφημίσεις. 

Εταίροι μας ήταν μαθητές Επαγγελματικού Λυκείου από το Reunion Island της Γαλ-
λίας, ηλικίας 16-19 ετών, με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι οποίοι επίσης 
διδάσκονταν την αγγλική ως δεύτερη γλώσσα. Με το σχολείο αυτό είχαμε συνεργα-
σθεί και στο παρελθόν σε άλλο έργο με εξαιρετικά αποτελέσματα οπότε και οι δύο 
πλευρές επιθυμούσαμε να συνεργασθούμε για άλλη μία φορά. 

 

Εικόνα 1: Το λογότυπο του έργου μας φτιαγμένο με Tagxedo (www.tagxedo.com).  

Θεωρητικοί άξονες - Μεθοδολογία υλοποίησης - Χρονική εξέλιξη 

Το μοντέλο διδασκαλίας που ακολουθήθηκε ήταν σύμφωνα με τα ανθρωπιστικά πρό-
τυπα, με στόχο να αναπτυχθεί η αυτονομία των μαθητών, οι οποίοι σε ομάδες κλήθη-
καν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα προκειμένου να μάθουν για το θέμα 
που θα επεξεργάζονταν. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας με βάση το περιεχόμενο (con-
tent-based teaching), προωθεί τη συνεργασία και την επικοινωνία, ενσωματώνει δε-
ξιότητες σε αυθεντικό περιβάλλον, με παραγωγικό τρόπο, ιδιαίτερα σε έργα όπως του 
eTwinning, όπου το υλικό είναι θεματικά οργανωμένο με γνώμονα την διευκόλυνση 
της μάθησης (Anderson, 1990· Brinton, Snow & Wesche, 1989· Stoller, 2002· Zwiers, 
2007· Zwiers & Crawford, 2013). Επιπλέον, η διδασκαλία προσαρμόστηκε όσο το 
δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες και τoυς ιδιαίτερους μαθησιακούς τύπους της τά-
ξης, ενώ η διδάσκουσα κατέβαλε κάθε προσπάθεια να διευκολύνει την μαθησιακή 
διαδικασία. Τόσο τα γνωστικά, όσο και τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά των μα-
θητών ελήφθησαν υπόψη προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ατμόσφαιρα συνεργασίας 
και αλληλοϋποστήριξης, αλλά και η αλληλοδιδασκαλία μεταξύ μαθητών/ομάδων/ 
σχολείων. (Ματσαγγούρας, 2000· Levine, Lukens & Smallwood, 2013· Vygotsky, 
1978). 

Επίσης σημαντικό σημείο ήταν το γεγονός ότι το έργο εστίασε και στην ανάγκη σύν-
δεσης του σχολείου με το χώρο εργασίας, σύμφωνα με το ΑΠΣ, έτσι ώστε οι μαθητές 
να αναπτύξουν θετικές στάσεις σε σχέση με πιθανά μελλοντικά επαγγελματικά πλαί-
σια και να βοηθηθούν στις αποφάσεις τους σχετικά με την μελλοντική επαγγελματική 
τους πορεία. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ 
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σχολείου και κοινωνίας και προετοιμάζει για την μετέπειτα ζωή στον πραγματικό κό-
σμο, γεγονός που ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν πιο επισταμένα με το α-
ντικείμενο, με υψηλότερο κίνητρο και αυξημένη συναισθηματική εμπλοκή (Bucking-
ham, 2003· Goodman, 2003). 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διερεύνησης επαγγελμάτων και ως συνέχεια 
προηγούμενου έργου eTwinning που αφορούσε στην επιχειρηματικότητα, οι μαθητές 
εξέφρασαν την επιθυμία να μελετήσουμε τον κλάδο των διαφημίσεων. Το έναυσμα 
για την επιλογή του θέματος ήταν μία τηλεοπτική διαφήμιση γνωστού καταστήματος 
παιχνιδιών. Κάποιος μαθητής την ανέφερε στο διάλειμμα διότι τη θεωρούσε αστεία. 
Άλλοι μαθητές αντέκρουσαν ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση ήταν «επιεικώς απαράδε-
κτη» και κάποιοι άλλοι ισχυρίστηκαν ότι πιθανότατα την είχαν κάνει επίτηδες με τρό-
πο τέτοιο που να προκαλεί σχόλια. Το θέμα αυτό συζητήθηκε για αρκετή ώρα και εί-
χε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον για τον κόσμο των διαφημί-
σεων. Η πρόταση έγινε δεκτή παμψηφεί από το συγκεκριμένο τμήμα και έτσι προχω-
ρήσαμε στην υλοποίηση του έργου.   

Οι εταίροι μας στην Γαλλία δέχθηκαν με ενθουσιασμό την πρόταση για το θέμα, συ-
νεπώς ξεκινήσαμε άμεσα να κάνουμε την αίτησή μας προκειμένου να οργανώσουμε 
το TwinSpace, δηλαδή έναν ασφαλή ιστοχώρο, που παρέχει το eTwinning για την 
εκπόνηση των έργων, και στον οποίο εισέρχονται μόνο οι εμπλεκόμενοι, με κωδικούς 
που δημιουργούνται αυτόματα με την εισαγωγή των στοιχείων των μαθητών/μελών 
από την διδάσκουσα/διαχειρίστρια του χώρου. 

Οι στόχοι που θέσαμε ήταν, οι μαθητές μας: 
• Να λάβουν μέρος σε ομάδες εργασίας και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές 

τους στο ελληνικό σχολείο αλλα και με τους εταίρους στο γαλλικό σχολείο. 
• Να οργανώσουν το χρόνο τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους 

μέσα στο χρονοδιάγραμμα. 
• Να αναπτύξουν/βελτιώσουν/εξασκήσουν δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα, στις 

ΤΠΕ αλλά και στο επικοινωνιακό επίπεδο, σε αυθεντικό περιβάλλον. 
• Να κάνουν έρευνα προκειμένου να συλλέξουν υλικό, να διακρίνουν τις πληρο-

φορίες που τους χρειάζονται, να δημιουργήσουν παρουσιάσεις. 
• Να αντιμετωπίσουν και να χειριστούν τυχόν προβλήματα λόγω αποστάσεως, 

διαφοράς απόψεων/κουλτούρας, κλπ. 
• Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις, ανοχή και σεβασμό για την πολυπολιτισμικότη-

τα. 
• Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τα χαρακτηριστικά και τα σύμβολα 

των διαφημίσεων. 
• Να εξαγάγουν νοήματα από εικόνες (φωτογραφίες, εικονογράφηση, γραφικά 

σχήματα, βίντεο, κλπ.), (visual literacy).  
• Να δημιουργήσουν δικές τους διαφημίσεις. 
• Να προετοιμαστούν για την επαγγελματική τους ζωή. 
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• Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις 
τους, να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και πνεύμα συνεργασίας, να ενισχύσουν 
την αυτοπεποίθησή τους (ιδιαίτερα οι πιο αδύνατοι με την βοήθεια των συμμα-
θητών τους), να προωθήσουν την αυτενέργεια και την αυτονομία στη μάθηση. 

• Να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις με πα-
ραγωγικό τρόπο σε όλη τη διάρκεια του έργου. 

Στην διάρκεια της υλοποίησης του έργου, συναντιόμασταν μία φορά την εβδομαδα 
κατά τις ώρες του μαθήματος των Αγγλικών, στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών (Η/Υ) του σχολείου μας. Οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες τριών έως τεσσά-
ρων ατόμων ανά Η/Υ ώστε να μεγιστοποιείται η δυνατότητα για συνεργασία, αλλη-
λεπίδραση και στήριξη (Krathwohl, 2002· Lukens & Smallwood, 2013·  Vygotsky, 
1978). Σε κάθε ενότητα χρησιμοποίησαν Νέες Τεχνολογίες (web tools 2.0) με δη-
μιουργικό τρόπο, αξιολόγησαν τα πεπραγμένα και παρείχαν ανατροφοδότηση μεταξύ 
των ομάδων και των εταίρων. Σταδιακά, καθώς το έργο προχωρούσε, το ενδιαφέρον 
των μαθητών μεγάλωνε και οι φιλικές σχέσεις με τους εταίρους γίνονταν στενότερες, 
παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της εργασίας και από το σπίτι. 

Το έργο εκτυλίχθηκε σε πέντε ενότητες, ως εξής: 

Στην αρχική σελίδα οι μαθητές έγραψαν σκοπό και στόχους του έργου και παρουσία-
σαν τα συνεργαζόμενα σχολεία. Επίσης, ανάρτησαν μια σύντομη περιγραφή των ενο-
τήτων.  

Στην πρώτη ενότητα έγινε η γνωριμία των εταίρων διότι μπορεί να είχαμε συνεργα-
σθεί στο παρελθόν με το ίδιο σχολείο, αλλά όχι και με τους ίδιους μαθητές. Μέσα 
από διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως ένα παιχνίδι επιλογής χρωμάτων που οδη-
γούσε σε «ψυχολογική ανάλυση», οι μαθητές των δύο σχολείων γνωρίστηκαν και άρ-
χισαν να δημιουργούνται οι πρώτες φιλίες. Παρουσιάσαμε επίσης τις χώρες μας και 
οι μαθητές του κάθε σχολείου ετοίμασαν σύντομα ερωτηματολόγια για τους εταίρους 
τους. Με την ολοκλήρωση των ερωτηματολογίων, δόθηκαν και Βεβαιώσεις Επιτυ-
χούς Συμπλήρωσης, με την βοήθεια του προγράμματος ProProfs 
(www.proprofs.com). Αφού πήραμε γραπτή έγκριση από γονείς/κηδεμόνες, ανταλλά-
ξαμε φωτογραφίες και βίντεο και στο τέλος του πρώτου μήνα είχαμε ήδη εξοικειωθεί 
αρκετά μεταξύ μας. Όλα τα προαναφερθέντα έγιναν με την βοήθεια padlets 
(www.padlet.com) που αναρτήθηκαν στο TwinSpace.  

Οι μαθητές, Έλληνες και Γάλλοι μαζί, χωρίστηκαν σε δύο εικονικές «εταιρείες» (μέ-
σω padlet), και μετά από ψηφοφορία στο tricider (www.tricider.com), αποφάσισαν τα 
αντικείμενα που θα απασχολούσαν τις εταιρείες αυτές. Η μία εταιρεία θα ασχολιόταν 
με τρόφιμα και ποτά και η άλλη με αυτοκίνητα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του tri-
cider είναι ότι επιτρέπει στους μαθητές που ψηφίζουν να δικαιολογούν τις απόψεις 
ή/και τις προτάσεις τους, γεγονός που προωθεί τον διάλογο και την επικοινωνία. 

Στην δεύτερη ενότητα ξεκινήσαμε την έρευνα και την μελέτη σχετικά με τις διαφημί-
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σεις. Στην αρχή καταπιαστήκαμε με απλά θέματα, όπως τον ορισμό και την ετυμολο-
γία της λέξης «διαφήμιση», μελετήσαμε διαφημίσεις και την σχετική θεωρία, συζη-
τήσαμε τι κάνει μια διαφήμιση πετυχημένη ή όχι, και εμβαθύναμε σε παραδείγματα 
πολύ επιτυχημένων, αλλά και πολύ αποτυχημένων, διαφημίσεων. Με τις εικονικές 
μας «εταιρείες» κατά νου, ψάξαμε για προγράμματα που δημιουργούν λογότυπα 
(www.cooltext.com), και ετοιμάσαμε παρουσιάσεις των «εταιρειών» με ηλεκτρονικά 
φυλλάδια που σχεδιάσαμε με το smore (www.smore.com). 

Ένα σημαντικό σημείο το οποίο αξίζει να αναφερθεί, διότι οι μαθητές έδειξαν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και το μελέτησαν με ενθουσιασμό, ήταν το θέμα του συμβολισμού, 
πώς λειτουργεί και πώς χρησιμοποιείται στις διαφημίσεις, στα λογότυπα, στον έντυπο 
ή ηλεκτρονικό χώρο.  

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις δρα-
στηριότητες μέσα από το πρόγραμμα PollMaker (www.pollmaker.com) και στην 
πλειοψηφία τους δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι. 

 

Εικόνα 2: Ψηφοφορία με το PollMaker (www.pollmaker.com).  

Στην τρίτη ενότητα οι ομάδες άρχισαν να δημιουργούν τις δικές τους διαφημίσεις και 
εκεί βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την Δημιουργική Παρουσίαση (Creative Brief), δη-
λαδή, την παρουσίαση που πρέπει να κάνει η ομάδα των δημιουργών μιας διαφήμισης 
προκειμένου να «πείσει» τους ανώτερα στελέχη της εταιρείας και τον πελάτη να προ-
χωρήσουν στην χρηματοδότηση. Ήταν ίσως το δυσκολότερο κομμάτι του έργου διότι 
απαιτούσε πιο εξειδικευμένες γνώσεις. Στο σημείο αυτό απευθυνθήκαμε σε γνωστή 
διαφημιστική εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα για βοήθεια. Ως αποτέλεσμα της έκ-
κλησης, μας επισκέφθηκε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, επαγγελματίας διαφημί-
στρια με πολλά χρόνια εμπειρίας και ειλικρινή διάθεση να βοηθήσει. Η εν λόγω κυρία 
μίλησε με τους μαθητές για περίπου τρείς ώρες. Στο διάστημα αυτό τους εξήγησε 
πολλά πράγματα για τις διαφημίσεις και το επάγγελμα του διαφημιστή, τους αποκά-
λυψε «μυστικά», τους βοήθησε να καταλάβουν πώς ετοιμάζεται η Δημιουργική Πα-
ρουσίαση, συζήτησε μαζί τους όλα τα σχετικά θέματα που τους απασχολούσαν και 
απάντησε στις ερωτήσεις τους. Κατά τη διάρκεια του γεγονότος αυτού, είχαμε την 
ευκαιρία να συνδεθούμε μέσω Skype (www.skype.com) με τους εταίρους μας στην 
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Γαλλία, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα μικρό μέρος της ομιλίας (χρησιμοποιήθηκε η 
Αγγλική γλώσσα), και ακολούθησε σύντομη συζήτηση και ερωτήσεις των Γάλλων 
εταίρων. Ήταν από τα κορυφαία σημεία του έργου διότι όλοι οι μαθητές δήλωσαν 
«ενθουσιασμένοι» και τα σχόλια που ακολούθησαν στα padlets ήταν εκτεταμένα και 
διθυραμβικά! 

 

Εικόνα 3: Από τη συζήτηση με την διαφημίστρια που μας επισκέφθηκε. 

Στην ενότητα αυτή υπήρξε ένα ακόμα σημείο σταθμός για το έργο. Μελετήσαμε το 
θέμα της διαφήμισης του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές 
κουλτούρες και πεποιθήσεις – πώς διαφοροποιείται η διαφήμιση ανάλογα με το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται. Η πολυπολιτισμικότητα στη διαφήμιση δημιούργησε ένα α-
κόμη κύμα αναρτήσεων όχι μόνο στο TwinSpace, αλλά και στο σχολείο γενικότερα. 
Μαθητές από διάφορα τμήματα του σχολείου, οι οποίοι δεν εμπλέκονταν επίσημα στο 
έργο, έψαχναν για διαφημίσεις προϊόντων που διαφοροποιούνταν ανά χώρα, τις συζη-
τούσαν στα διαλείμματα και πρόσφεραν το υλικό τους ώστε να συμπεριληφθεί στο 
TwinSpace του έργου μας. 

 

Εικόνα 4: Από το padlet της πολυπολιτισμικότητας στη διαφήμιση. 
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Έχοντας όλες αυτές τις νέες γνώσεις στο μυαλό μας προχωρήσαμε σε ψηφοφορία 
προκειμένου να αποφασίσουμε τι θα διαφήμιζε η κάθε μία από τις εικονικές «εταιρεί-
ες» μας. Χρησιμοποιήσαμε για μία ακόμη φορά το tricider και καταλήξαμε ότι η μία 
«εταιρεία» θα διαφήμιζε σοκολάτες και η άλλη, μικρά αυτοκίνητα πόλης. 

Στην τέταρτη ενότητα οι μαθητές παρουσίασαν τις διαφημίσεις τους και κλήθηκαν να 
ψηφίσουν (tricider), για την καλύτερη διαφήμιση. Η διαφήμιση που είχαν κινηματο-
γραφήσει οι μαθητές που ασχολήθηκαν με τη σοκολάτα κέρδισε τις εντυπώσεις και 
ανακηρύχθηκε νικήτρια. 

 

Εικόνα 5: Από την ψηφοφορία για την καλύτερη διαφήμιση στο tricider. 

Στην πέμπτη ενότητα ασχοληθήκαμε με τη διάδοση του έργου εντός και εκτός σχολεί-
ου. Επίσης, με την ολοκλήρωση του έργου, το υποβάλαμε για κρίση και τιμηθήκαμε 
με Ετικέτα Ποιότητας προς μεγάλη ικανοποίηση όλων μας. 

Συμπεράσματα 

Οι αξιολογήσεις από τους μαθητές στο TwinSpace, οι συζητήσεις κατά την υλοποίη-
ση του έργου αλλά και κατ’ιδίαν, έδειξαν ότι οι μαθητές και των δύο σχολείων ήταν 
ικανοποιημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η συνεργασία με τους εταίρους υπήρξε εξαι-
ρετικά αρμονική και διεξήγχθη σε κλίμα αλληλεγγύης και αλληλϋποστήριξης, τόσο 
μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ των διδασκουσών. 

Η χρήση των ΤΠΕ ως «εργαλείων» για επίτευξη μαθησιακών στόχων συνέβαλε απο-
τελεσματικά στην υλοποίηση του έργου καθώς πρόσφερε ένα αυθεντικό, ευέλικτο, 
αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, με πλούσιες δυνατότητες εξερεύνησης, ενεργοποίησε 
περισσότερες αισθήσεις (μέσω πολυτροπικού υλικού με εικόνες, ήχους, γραφικά, κί-
νηση), επέτρεψε το συσχετισμό μεταξύ των πηγών, και αποδείχθηκε κατάλληλο για 
διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους (Chapelle, 2001· Hanson-Smith, 2003· Harmer, 
2001· Meskill, 2002).  

Όλοι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν πολλαπλές δεξιότητες σε περι-
βάλλον αυθεντικό, να εργασθούν αυτόνομα, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να ασκή-
σουν κριτική σκέψη, να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που δημιούργησε ο ασύγχρο-
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νος τρόπος εργασίας με τους εταίρους, να εργασθούν ομαδικά τόσο μέσα στο σχολείο 
τους, όσο και με το γαλλικό σχολείο, να συμμετέχουν ενεργά σε έρευνα, να αναλύ-
σουν/συνθέσουν πληροφορίες και να κάνουν προσομοιώσεις, ώστε να οικειοποιηθούν 
τις γνώσεις μέσα από τις εμπειρίες τους. Επίσης, μπόρεσαν να διευρήνουν τις γνώσεις 
τους για επαγγέλματα σχετικά με τη διαφήμιση, στα πλαίσια επαγγελματικού προσα-
νατολισμού. Όλα τα προαναφερθέντα συνάδουν απόλυτα με τη θεωρία της βιωματι-
κής μάθησης (learning by doing), η οποία τονίζει τόσο τον ρόλο της εμπειρίας στη 
μαθησιακή διαδικασία, όσο και την σχέση μεταξύ σχολικής τάξης, καθημερινής ζωής 
των μαθητών και ευρύτερης κοινωνικής πραγματικότητας (Δελούδη, 2002).   

Όσον αφορά στην αγγλική γλώσσα, τη χρησιμοποίησαν ως μέσο προκειμένου να μά-
θουν για τη διαφήμιση και είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες 
που άντλησαν άμεσα, σε νέα περιβάλλοντα. Αυτή η ανακύκλωση της γλώσσας πρό-
σφερε νόημα και έκανε τη μαθησιακή διαδικασία πιο αυθεντική. Μέσα από ενδιαφέ-
ρουσες και διασκεδαστικές δραστηριότητες βελτίωσαν τις δεξιότητές τους, τόσο τις 
γλωσσικές (ανάγνωσης/reading, γραφής/writing, ακουστικές/listening, 
προφορικές/speaking), όσο και τις ακαδημαϊκές (παρακολούθηση ομιλιών/lecture lis-
tening, λήψη σημειώσεων/note taking, κλπ.) Επίσης, ανέπτυξαν αυτοπεποίθηση και 
αυτονομία καθώς κατάλαβαν ότι μπορούν να έχουν πραγματικά ενεργό ρόλο στη μα-
θησιακή διαδικασία. Τέλος, το γεγονός ότι το υλικό αναρτήθηκε σε ιστοχώρο με 
πραγματικό κοινό και κριτές, ανήγαγε την προσπάθεια και στη σφαίρα της πρόκλη-
σης, στην οποία όλοι οι μαθητές που ασχολήθηκαν θέλησαν και κατάφεραν να αντα-
ποκριθούν. 
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Η προσευχή στο μάθημα των Θρησκευτικών του Γυμνασίου 

Τσαγκούλη Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ01, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεολογίας ΑΠΘ 

ntinatsagoulh@gmail.com 

Περίληψη 

Το σενάριο που παρουσιάζεται, αφορά το μάθημα των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο. 
Μια διδασκαλία που σκοπό έχει:  να αναδείξει, πώς ένα εκπαιδευτικό σενάριο που 
αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε., μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλού επιπέδου 
από τους μαθητές, όπως τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και να υποστηρί-
ξει τη μετάβαση από τη δασκαλοκεντρική σε μια πιο μαθητοκεντρική διδασκαλία.  
Ακόμη, να βοηθήσει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται και μέσα 
από το μάθημα των Θρησκευτικών για νέες, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και να 
δώσει ευκαιρίες για έρευνα και ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές. 

Λέξεις-Κλειδιά: προσευχή, ψαλμοί, χριστιανισμός, ιουδαϊσμός  

Εισαγωγή 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Θρη-
σκευτικών της Α’ Γυμνασίου. Μια διδασκαλία συμβατή με το νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών Γυμνασίου, με στόχο να αναδειχθεί ότι το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρη-
σκευτικών δεν προσφέρεται ως μια απλή πληροφορία, αλλά ως βίωμα μπορεί να δη-
μιουργήσει ευκαιρίες για προβληματισμό, έρευνα και ανακάλυψη από τους ίδιους 
τους μαθητές. Η αφόρμηση δίνεται από τις βασικές ενότητες «3. Πώς ζουν οι Χρι-
στιανοί; Η νέα ζωή της Εκκλησίας» στην στήλη «Βασικά θέματα» ΙΙ.i. Η πίστη ως 
συνεχής ευλογία του Θεού: «Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο» (Ψλ.102,1-9) 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα διδακτικά σενάρια προσφέρουν μια διδακτική προσέγγιση που προωθεί την ενσω-
μάτωση των νέων τεχνολογιών στο Ψηφιακό Σχολείο. (ΕΑΙΤΥ, τεύχος 1, 2 ) 

Η διδασκαλία με διδακτικά σενάρια διευκολύνει την ενσωμάτωση των νέων τεχνολο-
γιών στην εκπαίδευση. ΄Ετσι, συμβάλλει στην ολιστική προσέγγιση του γνωστικού 
αντικειμένου και την διαθεματική του διασύνδεση με τα υπόλοιπα ταυτόχρονα διε-
γείροντας το ενδιαφέρον των μαθητών. (Σιακοβέλη, 2001: 1194) 

Οι δραστηριότητες των σεναρίων ευνοούν την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων υψη-
λού επιπέδου, συνεργασίας, μεταβίβασης της γνώσης, λήψης απόφασης, ανάπτυξης 
κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, αναζήτησης πληροφοριών (Beale, χ.η9). 

Εφαρμόζονται οι αρχές της βιωματικότητας, της συνεργατικής μάθησης και της αυτε-
νέργειας, οι μαθητές διαμορφώνουν την ταυτότητά τους αναπτύσσοντας την κρίση 
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τους και την ενεργό συμμετοχή μας στη μαθησιακή διαδικασία, ανακαλύπτοντας μό-
νοι τους τη γνώση, παράγοντας λόγο, προφορικό και γραπτό. (ΕΑΙΤΥ χη:58) 

Με την εφαρμογή της πρώτης αρχής κατά την διδακτική προσέγγιση, ο μαθητής μέσα 
από βιώματα και εμπειρίες του οικοδομεί τη νέα γνώση του, με την ενασχόληση με 
δραστηριότητες (σύμφωνα με την θεωρία του εποικοδομητισμού).  

Σύμφωνα με την θεωρία της ανακάλυψης της γνώσης του Bruner, η νέα γνώση πα-
ρουσιάζεται στο μαθητή υπό μορφή προβλήματος και αυτός ανακαλύπτει τη γνώση, 
σταδιακά, μέσω της προσωπικής του εμπλοκής σε δραστηριότητες, (καθοδηγούμενη 
ανακάλυψη). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αυτός του εμψυχωτή, του διευκολυ-
ντή, του καθοδηγητή του μαθητή κατά τη διαδικασία της ανακάλυψης της νέας γνώ-
σης. (Μητροπούλου Β.: 2008 Το εκπαιδευτικό λογισμικό του μαθήματος των Θρη-
σκευτικών. 182-183) 

Ως προς τον τρόπο εργασίας των μαθητών, ακολουθείται η ομαδοσυνεργατική προ-
σέγγιση. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και κάθε μαθητής, ανα-
λαμβάνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες μέσα στην ομάδα. Έτσι, όλα τα μέλη της ομά-
δας. μέσω υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων, αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν, α-
νταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες, αλληλοβοηθούνται και αναλαμβάνουν υπευθυ-
νότητες και συνεισφέρουν ανάλογα. (Βασιλόπουλος Χ.: 2008 σχολική θρησκευτική 
αγωγή σ. 213-214). Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας των Vygotsky,  
Doise  και  Mungy, η συνεργατική μάθηση πραγματοποιείται με την αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στο υποκείμενο (μαθητή), το αντικείμενο (στόχο μάθησης), τα διαθέσιμα 
εργαλεία (υπολογιστή) και το περιβάλλον της δραστηριότητας (Μητροπούλου Β.: 
2013 σ.260 Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Ψηφιακού Υλικού), (ομάδα συνεργασίας). 

Περιγραφή Διδακτικής Διαδικασίας 

Οι μαθητές αφού εξοικειωθούν με τη χρήση των απαιτούμενων για το διδακτικό σε-
νάριο εργαλείων – ηλεκτρονικών μέσων στην αίθουσα πληροφορικής, θα χωριστούν 
σε 5 ομάδες των 4 ατόμων (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και ε-
φαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη ΙΤΥΕ, Διόφαντος σ. 38-39). Καλό θα ήταν 
σε κάθε ομάδα να υπάρχουν ένα ή δύο άτομα που είναι καλά εξοικειωμένα με τη 
χρήση του υπολογιστή, όπως επίσης να υπάρχει μια διαβάθμιση στην ομάδα ως προς 
την επίδοση, τη συνεργατικότητα που επιδεικνύουν, τη φαντασία και την ευρηματι-
κότητα που εκδηλώνουν, ώστε όλες οι ομάδες να έχουν, όσο είναι δυνατό, τις ίδιες 
δυνατότητες. Θεωρούμε ότι η σωστή κατανομή των παιδιών σε ομάδες αποτελεί έναν 
από τους ουσιαστικούς παράγοντες επιτυχίας για την υλοποίηση ενός διδακτικού σε-
ναρίου. (Μητροπούλου Β.: 2013 σ.260 Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Ψηφιακού Υλι-
κού). Στη συνέχεια οι μαθητές για 2 διδακτικές ώρες εργάζονται στο εργαστήριο ο-
μαδοσυνεργατικά με την εποπτεία του διδάσκοντα και υλοποιούν κατά ομάδες τις 
δραστηριότητες των φύλλων εργασίας που τους δίνονται (Παπαγεωργίου Ηλ.:  Σώπα 
δάσκαλε, Βάνιας 2004). Σε άλλες δύο διδακτικές ώρες παρουσιάζουν, σε ομάδες, τις 
δραστηριότητες που ανέλαβε η κάθε μια, ώστε αμέσως μετά να γίνει μια γόνιμη σύν-
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θεση των συμπερασμάτων. Ο εκπαιδευτικός καλείται: Να οργανώσει τις ομάδες των 
μαθητών, να καλλιεργήσει θετική στάση για ενεργό αναζήτηση, συλλογή και κριτική 
οργάνωση των πληροφοριών δημιουργώντας καταστάσεις μάθησης, να γίνει συνερ-
γάτης, καθοδηγητής και βοηθός του μαθητή στην αναζήτηση της γνώσης, στην επιλο-
γή και αξιοποίηση των στοιχείων που δίνουν την δυνατότητα να δημιουργούν οι μα-
θητές. Στην παρούσα διδακτική πρόταση ακολουθείται το σχέδιο σεναρίου που προ-
τείνεται από το ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια της Β΄ Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
(http://b-epipedo2.cti.gr/edu-material-m.html) 

Διδακτικό σενάριο 

1. Συνοπτική Παρουσίαση του Σεναρίου 

1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Η προσευχή στα Θρησκευτικά της Α΄ Γυμνασίου»  

1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές «Εικαστικά, Πληροφορική, Νέα Ελληνική 
Γλώσσα» 

Η διδακτέα ύλη προσεγγίζεται διαθεματικά καθώς τα γνωστικά αντικείμενα 
συνδέονται με θέματα που πραγματεύονται άλλες θρησκείες, αλλά και άλλες 
επιστήμες. 

1.3. Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Α’  Γυμνασίου 

1.4. Συμβατότητα με το Π.Σ.  

Η ενότητα αυτή αντιστοιχεί στην θεματική ενότητα «3. Πώς ζουν οι Χριστια-
νοί; Η νέα ζωή της Εκκλησίας», σύμφωνα με το νέο Π.Σ. Γυμνασίου. 

1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (Εργαστήριο 
Πληροφορικής, Οπτικοακουστικό υλικό, Φωτοτυπίες) 

Οργάνωση της διδασκαλίας, γνωστικά προαπαιτούμενα, απαιτούμενη υλικοτεχνική 
υποδομή 

1.6. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποβλέπει στο να κατανοήσουν οι μαθη-
τές μέσα από τα Ιερά Κείμενα τις θρησκευτικές αντιλήψεις και παρα-
δόσεις όχι μόνο μιας εποχής αλλά και τις θρησκευτικές έννοιες όπως 
αυτή της προσευχής, κοινή στις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες 
(Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ) όσο και τη λατρευτική έκφραση 
του θρησκευτικού βιώματος (η προσευχή ως επικοινωνία με το Θεό, 
πηγή δύναμης και ελπίδας για τον άνθρωπο). 
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Να διαπιστώσουν τη σημασία των ψαλμών και την ένταξή τους στη 
λατρεία της Εκκλησίας.  

Να εκτιμήσουν τους ψαλμούς ως πηγή έμπνευσης στην τέχνη (υμνο-
λογία, ποίηση). 

Να έρθουν σε επαφή με προσευχές άλλων γνωστών μονοθεϊστικών 
θρησκειών (Ιουδαϊσμός, Ισλάμ). 

Να διατυπώνουν προσωπικούς προβληματισμούς και ερωτήματα για 
το νόημα και την ανθρώπινη ανάγκη της προσευχής. 

Να διαπιστώσουν την αξία της προσευχή ως έκφραση της θρησκευτι-
κής πίστης στις θρησκείες.   

Να ανακαλύψουν και ν’ αναγνωρίσουν τον εαυτό τους αφήνοντας ταυ-
τόχρονα χώρο και για τον άλλον, τον διαφορετικό. 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: 

Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση 
του επεξεργαστή κειμένου. 

Να αναπτυχθούν δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο δια-
δίκτυο ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κριτικά και ν’ αξιοποιού-
νται στοιχεία που εντοπίζουν. 

Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού των ηλεκτρονικών βάσεων επε-
ξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  οι μαθητές να ασκηθούν:  

Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και καταμερισμού εργασιών 
και ρόλων. 

Στην ενεργοποίηση των ενδιαφερόντων, της κριτικής ικανότητας και 
της ανάπτυξης δεξιοτήτων του μαθητή. 

Στην επικοινωνία με τους άλλους συμμαθητές τους εντός της δικής 
τους ομάδας αλλά και της ολομέλειας της τάξης 

Στην παρουσίαση προσωπικών εργασιών μέσα από την έρευνα-
ανάλυση-σύνθεση. 

1.7. Εκτιμώμενη διάρκεια 

Το σενάριο υπολογίζεται να έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών. 

2590

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



2. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες 2-4 ατόμων, αναζητούν υλικό που 
χρειάζονται, παρατηρούν, συζητούν, κρίνουν, ακολουθούν το δικό τους δρόμο προς 
τη γνώση. 

2.1. Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ, όπου οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν: 

Α. Τους υπολογιστές στο Εργαστήριο υπολογιστών με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 

Β. Τον επεξεργαστής κειμένου (με word). 

Γ. Τον μεταφραστή της Google. 

Δ. Τα Φύλλα εργασίας σε ψηφιακή μορφή 

2.2. Το προτεινόμενο σενάριο (Η προσευχή στα Θρησκευτικά της Α΄ Γυμνασίου)  

      2.2.1. Προτεινόμενες Δραστηριότητες 

Α. 1η διδακτική ώρα: Γνωριμία των μαθητών με τους ψαλμούς (Υλικό 
και αφόρμηση από το διδάσκοντα) 

Β. 2η διδακτική ώρα: Φύλλα εργασίας 

     Γ. 3η διδακτική ώρα: Συμπεράσματα 

2.3. Αξιολόγηση 

2.4. Επέκταση 

3. Βιβλιογραφία 

Βιωματική Προσέγγιση – Αφόρμηση 

            Ο Εκπαιδευτικός δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν: Τί είναι οι 
Ψαλμοί: Συλλογή 150 ποιημάτων: 

Ύμνοι για τον Ιουδαϊκό Ναό και τη Συναγωγή 

Αγαπητοί Ύμνοι για τη Χριστιανική θρησκεία 

Πρόκειται για το βιβλίο όχι μόνο της ΠΔ, αλλά και όλης της ΑΓ που διαβάζεται συ-
χνότερα. Ενώ στα εβραϊκά κείμενα έχει τον τίτλο «Ύμνοι», «Βιβλίον των Ύμνων», 
«Προσευχαί», στα ελληνικά κείμενα ονομάζεται «Ψαλμοί», «Βίβλος Ψαλμών» (Λκ 
20, 42, Πραξ 1, 20), «Ψαλτήριον». Οι 150 ψαλμοί διαιρούνται από αρχαιοτάτων χρό-
νων σε 5 τμήματα που διακρίνονται μεταξύ τους με την δοξολογία που παρατίθεται 
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στο τέλος. Οι ψαλμοί στην αρχή κυκλοφορούσαν μεμονωμένοι. Με το πέρασμα του 
χρόνου άρχισαν να ενώνονται σε μικρές συλλογές, ώστε να αποτελέσουν (πιθανώς 
γύρω στον 3ο π.Χ. αι.) τη μεγάλη συλλογή του Ψαλτηρίου. Είναι αυτονόητο ότι σε 
αυτό συνετέλεσε η λατρεία που αναπτύχθηκε στο Ναό (Κωνσταντίνου Μ.: σ. 247 
13+1 βήματα εισαγωγής στην Π.Δ. Θεσσαλονίκη 2014) 

Φύλλο εργασίας 1: 

Ονοματεπώνυμο μαθητών /τριών 

Δραστηριότητες:  

1. Οι ψαλμοί 50 και 56 –(σας δίνονται στο συνοδευτικό υλικό) αποδίδο-
νται συγγραφικά στο βασιλιά Δαβίδ (1005-966 π.Χ.) 

Εντοπίστε και υπογραμμίστε τις λέξεις – κλειδιά του κειμένου που σας βοη-
θούν ν’ αντιληφθείτε σε ποια διάθεση βρίσκεται ο ποιητής. Τι συναισθήματα 
εκφράζει…. 

2. Μελετείστε τις παρακάτω προσευχές: «Η ελπίς μου ο Πατήρ, Καταφυ-
γή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Αγιον. Τριάς, Αγία, δόξα Σοι» (Από 
το Απόδειπνο).   

«Να πεις: Ο δούλοι μου! Εκείνοι που έχετε παρανομήσει ενάντια στον εαυτό 
σας (με αμαρτήματα). Μην απελπίζεστε από την ευσπλαχνία του Αλλάχ. Ο 
Αλλάχ οπωσδήποτε συγχωρεί όλες τις αμαρτίες γιατί είναι ο Πολυεύσπλα-
χνος, ο Ελεήμονας» (Κοράνι 39:53).  

Όπως γνωρίζετε όλοι οι λαοί προσεύχονται. Περιγράψετε ποια συναισθήματα 
εκφράζονται με τις παραπάνω προσευχές…. Και πώς αισθάνεται ο άνθρωπος 
το Θεό… 

3. Βρείτε ένα μουσικό κομμάτι που ταιριάζει με τους ψαλμούς που επε-
ξεργαστήκατε και παρουσιάσατε στην τάξη.  

Προτεινόμενα: i) Το 1974 η «Μίνος» κυκλοφορεί το «Μεγάλο τραγούδι» με-
λοποίηση 12 ψαλμών του Δαβίδ – απόδοση Νέστορα Μάτσα. Τραγουδούν η 
Χάρις Αλεξίου και ο Κ. Σμοκοβίτης. Περιέχονται 12 τραγούδια που αφορούν 
στους ψαλμούς : 117,72, 141, 58, 150, 59, 93, 23, 42 137 και 140. 

ii) Ο μουσουργός Φράνς Σούμπερτ  μελοποίησε τον ψαλμό 22.  

Φύλλο εργασίας 2: 

Ονοματεπώνυμο μαθητών/τριών 

Δραστηριότητες:  
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1. Οι ψαλμοί 22, 102 (σας δίνονται στο συνοδευτικό υλικό) αποδίδονται 
στο Βασιλιά Δαβίδ. Τι είδους σχέση είχε ο ποιητής με το Θεό…. Καταγράψε-
τε τα χαρακτηριστικά του Θεού που μπορείτε ν’ αναγνωρίσετε στον ψαλμό 
102 (Καϊμάκης Δ.: Ψαλλώ τω Θεώ μου, Βάνιας Θεσσαλονίκη). 

2. Μελετείστε τις παρακάτω προσευχές: 

 «Το μεγάλο καταφύγιο»: «Η μέρα μου σήμερα πέρασε όλη σαν ένας μεγάλος 
αναστεναγμός. Ξανανύχτωσε. Τρεμοσειούνται τ’ αστέρια. Ο Κύριος διορθώ-
νει τη στέγη μου». Νικηφόρος Βρεττάκος. «Υπέρ πλεόντων οδοιπορούντων, 
ιπταμένων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του 
Κυρίου δεηθώμεν». (Από τη Θεία Λειτουργία).  

Περιγράψτε ποιά είναι τα συναισθήματα που προκαλούνται από τις παραπάνω 
προσευχές. Και πώς νοιώθετε εσείς όταν προσεύχεστε… 

3. Ζωγραφίστε ένα θέμα εμπνευσμένο από τους ψαλμούς.  

Προτεινόμενα:  

Εικόνες εμπνευσμένες από τους ψαλμούς μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις: 
www.biblepicturegallery.com , www.Religionstattoos.net . 

Ο Ψαλμός 22 απεικονίζεται σε βιτρώ στη Grce Cathedral στο Σαν Φραντσί-
σκο (εκτυπώστε τις σχετικές φωτογραφίες).  

Φύλλο εργασίας 3 (κοινό για όλες τις ομάδες) 

Ονοματεπώνυμο μαθητών/τριών 

Δραστηριότητες:  

1. Βρείτε τη χρήση των ψαλμών στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. 
(Συμβουλευτείτε το σχολικό εγχειρίδιο των Θρησκευτικών της Α’ Γυμνασίου 
σελ 80, 81, 82 και τους ιστότοπους www.ecclesia.gr, www.ooderg.com . 

2. Γράψτε μία δική σας προσευχή για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουν παιδιά σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μας σήμερα… 

3. Προτεινόμενες άλλες δραστηριότητες:  

Οργανώστε επίσκεψη στο ναό της ενορίας σας. Ρωτήστε τον ιερέα σε ποιες 
ακολουθίες διαβάζονται οι ψαλμοί. 

Οργανώστε μία επίσκεψη στη Συναγωγή. Ενημερωθείτε για την χρήση των 
ψαλμών στην Εβραϊκή θρησκεία.  
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Συμπεράσματα: 

Με την εφαρμογή του παρόντος διδακτικού σεναρίου δίνεται η δυνατότητα στους 
μαθητές να προσεγγίσουν πολύπλευρα, αξιοποιώντας τα κείμενα σε συνδυασμό με τα 
παιδαγωγικά εργαλεία στο χώρο της θρησκευτικής αγωγής, το θέμα της προσευχής. 

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα προώθησης δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ομα-
δικής αναζήτησης πληροφοριών που αφορούν και άλλα θρησκεύματα. 

Η χρήση του διαδικτύου και των προτεινόμενων ιστοτόπων επικεντρώνεται στην πα-
ροχή νέων και αυθεντικών εμπειριών σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της 
γνώσης και της ενθάρρυνσης της έκφρασης απόψεων, αντιλήψεων και ιδεών των μα-
θητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.  

Ταυτόχρονα παρουσιάζεται γι’ ακόμη μια φορά ο λατρευτικός πλούτος της Ορθόδο-
ξης Παράδοσης που γίνεται πηγή έμπνευσης και διδασκαλίας. Γι’ αυτό και ζητάμε 
από τους μαθητές να βρίσκουν τις εικόνες των Ψαλμών, να τις περιγράφουν και να 
εκφράζουν τα δικά τους συναισθήματα. 

Επίσης η ενασχόληση με τους ψαλμούς βοηθά στην κριτική επεξεργασία των θρη-
σκευτικών παραδοχών, αξιών, στάσεων καθώς και στη διερεύνηση του ρόλου που 
έπαιξε ο Χριστιανισμός στον πολιτισμό της Ελλάδος και της Ευρώπης, αλλά και στην 
κατανόηση των θρησκειών ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη της πνευματι-
κής ζωής.  

Άλλωστε οι ψαλμοί δεν ανήκουν μόνο στους Ιουδαίους ή στους Χριστιανούς, ανή-
κουν σε κάθε ανθρώπινη ψυχή (Ι. Αρχ. Αθηνών, Οι Ψαλμοί ως Κατηχητικό Βοήθη-
μα). 

Βιβλιογραφία 

Απόδειπνο 

Βασιλόπουλος, Χρ. 2008: Σχολική Θρησκευτική Αγωγή σ.213-214, Βάνιας, Θεσσα-
λονίκη 

Βασιλόπουλος, Χρ. 2006: Διδακτική των Θρησκευτικών. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλο-
νίκη 

Beale, χ.η9 

Δόϊκος, Δ.: Τάδε λέγει Κύριος, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

Δόϊκος, Δ.: Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδα-
κτική πράξη ΙΤΥΕ, Διόφαντος σ. 38-39  
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του Ψηφιακού Υλικού για τον εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων των Θρη-
σκευτικών. Πρακτικά από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής 
Ένωσης για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημί-
ου Πειραιά, Πειραιάς, 10-12/05/2013, (πρακτικά στο διαδίκτυο: 
http://www.etpe.eu/new/conf?cid=20) 

Mitropoulou, V. (2016).: Teachers’ skills in the intercultural classroom:  bridging the-
ory and practice. Proceedings from the International Academic Conference on Teach-
ing, Learning and E-learning in Budapest, Hungary 2016 (IAC-TLEl 2016) April 15 - 
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Οικονόμου Βας. : Πολυτροπικό κείμενο, η τεχνολογία στην εκπαίδευση. 
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Η τραγωδία "Ελένη" του Ευριπίδη: Μια διδακτική πρόταση με αξιοποίηση 
ιστοεξερεύνησης. Διδακτικό σενάριο  

 

Βαλασοπούλου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02,  M.Sc 

anavalasop@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο, συνολικής διάρκειας 6 ωρών, αξιοποιεί τη δραστηριό-
τητα της Ιστοεξερεύνησης, στα πλαίσια της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναπτύσσεται σύμφωνα 
με τις αρχές της  ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ 
Γυμνασίου και προσφέρεται για σχεδιασμό και πραγματοποίηση ερευνητικής εργασί-
ας στα πλαίσια της γενικής θεώρησης της τραγωδίας ‘Ελένη’ του Ευριπίδη, στο μά-
θημα: Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση. Το σενάριο προβλέπει τον χωρισμό των 
μαθητών σε τέσσερις ομάδες, οι οποίες αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν προτεινό-
μενα θέματα που αναδύονται από τη μελέτη της τραγωδίας και να διερευνήσουν την 
επικαιρότητά τους. Επίσης, οι μαθητές καλούνται να εξετάσουν τη λειτουργία του 
μύθου της Ελένης στο έργο Νεοελλήνων ποιητών. Οι μαθητές ακολουθώντας συγκε-
κριμένα βήματα  πρόκειται να αντλήσουν στοιχεία για την εργασία τους από διαδι-
κτυακές πηγές που προτείνονται από τον διδάσκοντα ενδεικτικά, να συνθέσουν τις 
απόψεις τους, να εξάγουν τα συμπεράσματά τους και τέλος να αξιολογήσουν τη δρα-
στηριότητά τους. 

Λέξεις – Κλειδιά: τραγωδία, ιστοεξερεύνηση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εκπαίδευση προβάλλει ολοένα και περισσότερο η ανάγκη οι μαθητές 
να αυτενεργούν και να διαχειρίζονται με κριτικό τρόπο ένα μεγάλο όγκο πληροφο-
ριών με στόχο την αυθεντική και αποτελεσματική μάθηση. Προς την κατεύθυνση αυ-
τή ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή των ΤΠΕ και τα ψηφιακά περι-
βάλλοντα μάθησης τα οποία οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν προς αξιοποίηση. Πα-
ράλληλα, σήμερα ο κοινωνικός προσδιορισμός της γνώσης υπαγορεύει όλο και πε-
ρισσότερο να υιοθετηθούν συνεργατικοί τρόποι μάθησης και επίλυσης προβλημάτων 
στην εκπαιδευτική πράξη. (Ματσαγγούρας, 2000).  

Το παρόν διδακτικό σενάριο βασίζεται στην εφαρμογή Ιστοεξερεύνησης 
(OpenWebQuest, Η Ελένη του Ευριπίδη). Η Ιστοεξερεύνηση είναι μια δομημένη μα-
θησιακή δραστηριότητα, όπως την εισήγαγε για πρώτη φορά ο Bernie Dodge το 1995, 
και προσανατολίζεται στη διερεύνηση και διαθεματική επίλυση προβλημάτων μέσα 
από την αξιοποίηση πληροφοριών αντλημένων από τον Παγκόσμιο Ιστό (Web). Στη-
ρίζεται στην ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση των μαθητών στα πλαίσια της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και έχει στόχο την επίλυση προβλήματος καθώς και 
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την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και γνωστικών, κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων 
με τη χρήση πολλαπλών πηγών και εργαλείων.  

Σύμφωνα με τους Τζιμογιάννη & Τσιωτάκη (2011). «η βασική δομή μιας Ιστοεξερεύ-
νησης (WebQuest) έχει το εξής πλαίσιο: ανάλυση, σύνθεση, μετασχηματισμός, οργάνω-
ση και αξιολόγηση πληροφοριών, εμβάθυνση και εφαρμογή γνώσεων, εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων».  

Ο όρος «ομαδοσυνεργατική», όπως επισημαίνουν οι Κακανά & Καζέλα (2007), «χρη-
σιμοποιείται για να περιγράψει τη μέθοδο διδασκαλίας κατά την οποία οι μαθητές μιας 
τάξης οργανώνονται σκόπιμα σε ομάδες σχολικής εργασίας για να πραγματοποιήσουν 
συγκεκριμένους παιδαγωγικούς  και διδακτικούς σκοπούς και στόχους».  

Η εφαρμογή της  Ιστοεξερεύνησης για  την πραγματοποίηση της εργασίας, πέρα από 
την αναγκαιότητα να εναρμονιστεί η διδασκαλία με τους σύγχρονους τρόπους μάθη-
σης και την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες επιλέχθηκε ακριβώς 
γιατί μπορεί να υπηρετήσει τον εξής λειτουργικό ρόλο: προσφέρει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να αυτενεργήσουν αναζητώντας οι ίδιοι τώρα το υλικό μέσα από τις 
προτεινόμενες ψηφιακές πηγές ή και από άλλες πηγές που θα ανακαλύψουν κατά την 
πλοήγησή τους στον διαδικτυακό ιστό, στα ψηφιακά αποθετήρια γνώσης, αντίθετα 
από ό,τι θα έκαναν, αν είχαν στα χέρια τους ένα έτοιμο σώμα κειμένου. Η ψηφιακή 
αναζήτηση του γνωστικού υλικού προάγει τη διαδικασία της ανακαλυπτικής μάθησης 
(Bruner, 1966, στο Κόμης, 2004). Οι μαθητές εισάγονται σε μια διαδικασία αναστο-
χασμού μέσα από τη διαρκή ανατροφοδότηση ερωτημάτων και απαντήσεων. Ιδιαίτε-
ρα όταν οι μαθητές αυτενεργούν στα πλαίσια της ομάδας οι γνώσεις στα ψηφιακά πε-
ριβάλλοντα οικοδομούνται αυθεντικά στα πλαίσια της κοινωνικής τους αλληλεπίδρα-
σης, σύμφωνα και με τις κοινωνικοπολιτισμικές (Vygotsky, 1978) και κοινωνικογνω-
στικές (Doise & Mugny, 1981) θεωρίες μάθησης  (στο Κόμης , 2004)   

Το παρόν διδακτικό σενάριο προσφέρεται για το σχεδιασμό ερευνητικής εργασίας 
στα πλαίσια της γενικής θεώρησης του μαθήματος: Αρχαία Ελληνικά από Μετάφρα-
ση της Γ΄ τάξης Γυμνασίου: Δραματική Ποίηση, Ελένη, του Ευριπίδη συνολικής 
διάρκειας 6 ωρών.   
 

Οι μαθητές προσπάθησαν να προσεγγίσουν σημαντικά ζητήματα που θίγει η τραγω-
δία για τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις και να συνειδητοποιήσουν την επικαιρότη-
τα των θεμάτων αυτών διαχρονικά, πέρα από τον συγκεκριμένο χώρο και χρόνο της 
τραγωδίας. Επίσης οι μαθητές κλήθηκαν να  διερευνήσουν πώς λειτουργεί ο μύθος 
και το πρόσωπο της Ελένης και πώς νοηματοδοτούνται οι δύο αυτοί άξονες  στο έργο 
των Νεοελλήνων ποιητών.         
 

 Το συγκεκριμένο θέμα του παρόντος διδακτικού σεναρίου  εναρμονίζεται πλήρως με 
το πνεύμα και τον σχεδιασμό  του σχολικού εγχειριδίου σχετικά με τη διδασκαλία της 

2598

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



τραγωδίας ΄Ελένη’ του Ευριπίδη, σύμφωνα βέβαια με τα ισχύοντα Α.Π.Σ. και τα 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ. 303/τ. Β.’/13 -03- 03). Σύμφωνα με τους Φουντοπούλου & Λούμο, 
(2006; Αργυροπούλου, 2006, όπ. ανάφ. στο Τσιτσιπά, 2011),  βασική έννοια στα προ-
γράμματα αυτά είναι η διαθεματικότητα / διεπιστημονικότητα, η προώθηση δηλαδή μιας 
ολιστικής αντίληψης για τη γνώση, η οποία επιτρέπει στο μαθητή να διερευνά ένα θέμα 
υπό το πρίσμα διαφορετικών γνωστικών (επιστημονικών) πεδίων, με αποτέλεσμα να 
προωθείται συνολικά η αρχαιογνωσία.      

Οι πρακτικές της Ιστοεξερεύνησης, που προβλέπουν την διερεύνηση, μελέτη  και  
αξιοποίηση ψηφιακών πηγών καθώς και την κριτική επεξεργασία του υλικού για εξα-
γωγή πορισμάτων συνάδει πλήρως και με τη φιλοσοφία και τους βασικούς τους στό-
χους του Νέου Σχολείου: ο μαθητής γίνεται «μικρός ερευνητής» καθώς αποκτά ποιότη-
τα και ταχύτητα στην ανάλυση και στην σκέψη, επάρκεια στη χρήση της ψηφιακής τε-
χνολογίας ώστε με κριτική ικανότητα να μπορεί να επιλέγει μέσα από την πληθώρα 
πληροφοριών και γνώσεων  που έχει πλέον στη διάθεσή του. Ο μαθητής, επίσης, «μα-
θαίνει πώς να μαθαίνει» με τη χρήση νέων διδακτικών μεθόδων, εκπαιδευτικών υλικών 
κα ψηφιακών εργαλείων. (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Από το 
Σήμερα στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή)   

 

Στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

A. Γνωστικοί:  

α) να έλθουν οι μαθητές σε επαφή με καίρια ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο  
διαχρονικά όπως ο πόλεμος, το δίκαιο, η ομορφιά, το μέτρο, η σχέση του ανθρώπου 
με το θείο.             

β) να γνωρίσουν τις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιεί ο τραγικός ποιητής για 
να εκφράσει τα γεγονότα και την προβληματική τους.     

γ) να διερευνήσουν τη φύση και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο χρόνο καθώς 
και την επικαιρότητα των ιδεών που εκφράζονται μέσα από τη διάνοια των ηρώων 
της τραγωδίας.          

δ) να συνειδητοποιήσουν την επικαιρότητα των ζητημάτων που θίγει το έργο.   

ε) να διαπιστώσουν τον μετασχηματισμό των ανθρωπίνων ζητημάτων στον χρόνο  και 
να τα επαναπροσδιορίσουν με βάση τις σύγχρονες προκλήσεις και συνθήκες.    

στ) να κατανοήσουν πως αξιοποιούν το θέμα της τραγωδίας ‘Ελένη’ οι Νεοέλληνες 
ποιητές.  

Β. Στάσεων – Παιδαγωγικοί: 
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α) να εξοικειωθούν με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας.     

β) να διερωτηθούν για την επίδραση των συναισθηματικών συγκρούσεων στις αν-
θρώπινες σχέσεις.             

 γ) να βιώσουν συναισθήματα και να διαμορφώσουν προσωπική στάση απέναντι στα 
ζητήματα που μελετούν.         

Γ. Στόχοι δεξιοτήτων- τεχνολογικοί:  

α) να ανευρίσκουν διαδικτυακές πηγές και να επιλέγουν το υλικό που σχετίζεται με 
την εργασία τους          

β) να οργανώνουν το υλικό που άντλησαν και να το αντιστοιχούν προς τις θεματικές 
ενότητες μελέτης            

γ) να εξάγουν τα συμπεράσματά τους αφού μελετήσουν και τα ομώνυμα ποιητικά έρ-
γα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας που εμπνέονται από την «Ελένη» του Ευριπίδη, 
μέσα από διαδικτυακές πηγές. 

  Απαραίτητες προϋποθέσεις - υλικά  

α) Διδακτικό Εγχειρίδιο  

β) ψηφιακό διδακτικό εγχειρίδιο 

γ) Λογισμικό: Φυλλομετρητής  (Internet Browser). 

δ) Χρήση του επεξεργαστή κειμένου, Word (Microsoft Office). 

Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας 

Οι μαθητές μετά από καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έχουν συγκροτηθεί ήδη σε ομά-
δες των τεσσάρων ατόμων, τέσσερις, κατά προτίμηση, ανομοιογενείς ως προς τη 
σύνθεσή τους και με ψυχοτεχνικά κριτήρια. Σύμφωνα με τον Cohen(1994, 10, στο 
Κακανά, Καζέλα, 2007) «τα περισσότερα μοντέλα ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
υποστηρίζουν την ανομοιογένεια των ομάδων ως προς την επίδοση, το φύλλο, την εθνι-
κή ή φυλετική προέλευση σε συνδυασμό με ομάδες κοινών ενδιαφερόντων τυχαίας σύν-
θεσης». Οι μαθητές αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους του υπευθύνου εργασίας 
ή συντονιστή, επεξεργαστή, προμηθευτή υλικού, εκπρόσωπου ανακοινώσεων στην 
ολομέλεια της τάξης ( Καρβούνης , 2003). Η διαδικασία διαρκεί έξι διδακτικές ώρες 
(τρία δίωρα) και κάθε δίωρο αντιστοιχεί σε μία φάση της αναμενόμενης προς ολο-
κλήρωση εργασίας. Κατά τη διαδικασία τώρα ανάπτυξης της διδασκαλίας μέσα από 
την εργασία σε ομάδες μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής φάσεις: α) προετοιμασία 
της διδασκαλίας: χωρισμός των ομάδων – προβληματισμός των μαθητών και παρώ-
θηση για δράση – καθορισμός στόχων και τρόπου επεξεργασίας του θέματος, β) επε-
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ξεργασία και εκτέλεση των εργασιών, γ) παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην 
ολομέλεια της τάξης, συζήτηση, συσχέτιση αποτελεσμάτων, δ) αξιολόγηση της διαδι-
κασίας από μαθητές και διδάσκοντα ( Κακανά, Καζέλα, 2007),   (Τσιτσιπά, 2011). 
   
 Στα πλαίσια του προς εφαρμογή διδακτικού σεναρίου ας επισημανθεί ότι έχει ολο-
κληρωθεί η μελέτη της τραγωδίας Ελένη, του Ευριπίδη, όπως προβλέπεται στο ανα-
λυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση, της Γ΄ τάξης 
Γυμνασίου και ότι βρισκόμαστε στη φάση της γενικής θεώρησης του έργου.  Στα 
πλαίσια αυτά, τα θέματα που έχουν προταθεί από τον εκπαιδευτικό για μελέτη και 
επεξεργασία από τους μαθητές καθώς και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες προς αξιοποίηση 
είναι:          

1) Οι συνέπειες του πολέμου για τον  άνθρωπο διαχρονικά.  Προτεινόμενες ιστοσελί-
δες: Οι ψυχολογικές συνέπειες του πολέμου,www.onalert.gr/stories/polemos-
psyxologikes-synepeies-stratiotes/21413,  πόλεμος  - ειρήνη. ppt –Google Slides – 
Google Docs: https://docs.google.com/presentation/d/1JHk9...xQg3yDqs/edit, Αρι-
στοφάνους Ειρήνη, πρωτότυπο κείμενο: www.schooltime.gr/.../aristofanous-eirini-
prototipo-keimeno-dorean-e-book-ekdoseis, Λυσιστράτη: Διάρθρωση 
https://www.mikrosapoplous.gr/lysistrati/lysistrata.htm      

2) Η ομορφιά: πηγή ευτυχίας ή δυστυχίας. Προτεινόμενες ιστοσελίδες: Η ομορφιά ως 
πηγή πόνου και καταστροφής:www.slideshare.net/mariamichali/h-46241629  

3) Η αντίθεση στο «είναι» και το «φαίνεσθαι» και οι συνέπειές της για την ανθρώπινη 
ζωή. Προτεινόμενες ιστοσελίδες: το είναι και το φαίνεσθαι, 
https://aproject2012fashion.wikispaces.com/./ΤΟ+ΕΙΝΑΙ+ΚΑΙ+ΤΟ+ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ.do  

4) Η αξία του μέτρου στη ζωή του ανθρώπου και η χρήση του ορθού λόγου. Προτει-
νόμενες ιστοσελίδες:  κεφ. 4ο, ενότητα 2: Η αρετή είναι μεσότητα, Αριστοτέλους Η-
θικά Νικομάχεια (Ἀριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β, 1106b 27-1107a 8): 
dschool.edu.gr    
 

Για την καταγραφή των συμπερασμάτων, στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να με-
λετήσουν και ποιητικά έργα Νεοελλήνων Λογοτεχνών με θέμα τον μύθο και το πρό-
σωπο της Ελένης. Προτεινόμενες ιστοσελίδες:  

1) Δ. Λιαντίνης – Η Ωραία Ελένη, ως νοητική  εποπτεία, από τον Όμηρο, μέχρι τον 
Ελύτη -  αντικλείδι  http://antikleidi.com/2013/04/07/elen/,  

2) Lectores et recitatores, Υποστηρικτικό Υλικό  σχολικής λογοτεχνίας: Ο ποιητικός 
μύθος της Ελένης: www.lectores.gr/2013/02/ο-ποιητικός-μύθος-της-ελένης/,  

3)  Η Ελένη στη ΝΕ λογοτεχνία http://www.netschoolbook.gr/eleni/b1-eleni-
parall.html,  
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4) Αρχαίο δράμα, σύγχρονα ποιήματα: (6) Η Ελένη/ Λωτοφάγοι 
https://antonispetrides.wordpress.com/.../ancient-greek-drama-modern-g    

5) Αναγράφω…: Η Ελένη του Γ. Ρίτσου[ποίημα και συζήτηση]  
anaghrapho.blogspot.com/2012/08/blog-post_26.html,  

6) Τάκη Σινόπουλου, «Ποίημα για την  Ελένη» 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
B125/668/4444,19905/extras/texts/index_a_33_sinopoulos.html      
 

Φυσικά σε κάθε περίπτωση οι μαθητές οφείλουν να συμβουλεύονται, ως βασικό κεί-
μενό αφόρμησης και καθοδήγησης, το σχολικό τους εγχειρίδιο καθώς και το αντί-
στοιχο ψηφιακό διαδραστικό σχολικό βιβλίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
dschool.edu.gr/ και εν συνεχεία να περιηγούνται στις προτεινόμενες ιστοσελίδες.   
 

Το παρόν προτεινόμενο διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015 – 2016 
από τους μαθητές του πρώτου εκ των δύο τμημάτων της Γ’ Γυμνασίου του σχολείου.  

Το τμήμα επιλέχθηκε από τη διδάσκουσα με βάση τα εξής κριτήρια:1. Ομοιογένεια 
του τμήματος ως προς την εργατικότητα και τη συστηματικότητα. 2. Ομοιογένεια του 
τμήματος ως προς την ικανότητα και διάθεση συνεργασίας  μεταξύ τους και τη διδά-
σκουσα. 

Παραχθέν  αποτέλεσμα 

 Οι μαθητές παρήγαγαν κείμενα σε όλα τα παιδία των θεμάτων που δόθηκαν και εξέ-
τασαν τη διαχρονικότητα των θεμάτων και τις προεκτάσεις τους στη σημερινή εποχή. 
Τα κείμενα παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης. Διερευνήθηκε η επικαιρότη-
τά τους. Δόθηκαν παραδείγματα σύγχρονα και καταγράφηκαν οι προεκτάσεις τους 
σήμερα. Τα κείμενα παρέμειναν στο αρχείο των ομάδων των μαθητών που συμμετεί-
χαν στην υλοποίηση του παρόντος σεναρίου. 

Αξιολόγηση της διαδικασίας 

Στη φάση της αξιολόγησης της διαδικασίας οι μαθητές συμπλήρωσαν κριτήρια αξιο-
λόγησης που σχεδιάστηκαν για τον σκοπό αυτό και δόθηκαν από την διδάσκουσα. 
Κατά τον σχεδιασμό των εν λόγω κριτηρίων, επιχειρήθηκε, στην προκειμένη περί-
πτωση να διαμορφωθεί μια ενδεικτική ρουμπρίκα αξιολόγησης (assessment rubric) η 
οποία, σύμφωνα με τον Mertler (2001, όπ. αναφ. στο Πετροπούλου, Βασιλικοπούλου, 
Ρετάλης, 2009) ορίζεται τυπικά ως «περιγραφικός οδηγός βαθμολογίας». Τα κριτήρια 
αξιολόγησης αξιοποιήθηκαν για να ελεγχθεί ο βαθμός επίτευξης των γνωστικών και 
παιδαγωγικών στόχων και των στόχων δεξιοτήτων – τεχνολογικών που τέθηκαν εξ 
αρχής. Τα εν λόγω κριτήρια αξιολόγησης ορίστηκαν από τη διδάσκουσα ως Κριτήριο  
Αξιολόγησης I και Κριτήριο Αξιολόγησης II  και είναι τα εξής: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  I 4 3 2 1 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ 

Οι  πληροφορίες  που παρατίθενται είναι σύμφωνες 
με τα ζητούμενα της εργασίας 

    

Είναι επαρκής η ανάπτυξη των θεμάτων της εργασίας     

Έχουν  παρατεθεί οι σχετικοί στίχοι από το κείμενο     

Έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς οι προτεινόμενες  πηγές     

Έχουν προταθεί και άλλες πηγές από τους μαθητές     

Είναι πρωτότυπη η παρουσίαση του υλικού και των 
προς διερεύνηση θεμάτων 

    

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  II 4 3 2 1 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ 

Συμμετείχαν  όλα τα μέλη της ομάδας στην εργασία 
και παρουσίαση 

    

Υπήρχε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας     

Ήταν  επιτυχής  η επεξεργασία των θεμάτων με την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο 
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Αποτελέσματα 

Σε σύνολο 16 μαθητών συμπληρώθηκαν 16 κριτήρια.       
Στο κριτήριο I, στις απαντήσεις των μαθητών παρατηρήθηκαν τα εξής: Σε 9 κριτήρια: 
επικράτησε ο δείκτης 3 (πολύ), σε 4 κριτήρια ο δείκτης 2 (αρκετά), σε 3 κριτήρια ο 
δείκτης:4 (πάρα πολύ).          
Στο κριτήριο II, στις απαντήσεις των μαθητών σε 10 κριτήρια επικράτησε ο δείκτης 4 
(πάρα πολύ). Στα υπόλοιπα 6 κριτήρια επικράτησαν οι δείκτες 3 και δύο σε ισοτιμία 
σχεδόν. Δεν εμφανίστηκε ο δείκτης 1 (λίγο).        
Τα κριτήρια με τις απαντήσεις των μαθητών φυλάσσονται στο αρχείο της διδάσκου-
σας που υλοποίησε το παρόν σενάριο και είναι διαθέσιμα προς επίδειξη και παρατή-
ρηση. 

Συμπεράσματα - εκτιμήσεις 

Οι μαθητές κινητροδοτήθηκαν και πέτυχαν σε ικανοποιητικό βαθμό τους γνωστικούς 
αλλά και τους παιδαγωγικούς, τεχνολογικούς – στόχους στάσεων που τέθηκαν. Η ε-
πιλογή της Ιστοεξερεύνησης για την υλοποίηση του σεναρίου υπήρξε κινητροδοτική 
για τους μαθητές, όπως αναδείχθηκε από την αξιολόγηση της διαδικασίας από τους 
ίδιους τους μαθητές. Η δυνατότητα να αξιοποιήσουν  τις προτεινόμενες πηγές 
και να διερευνήσουν οι ίδιοι το υλικό, ακόμα και να αναζητήσουν νέες πηγές τους 
έδωσε τη δυνατότητα να αυτενεργήσουν  και να κρίνουν οι ίδιοι τόσο το υλικό όσο 
και το παραγόμενο αποτέλεσμα. Η πολυτροπικότητα των ψηφιακών κειμένων (Χο-
ντολίδου, 1999), ανατροφοδοτούσετο ενδιαφέρον των μαθητών και καθιστούσε την 
πλοήγηση στις διαδικτυακές πηγές ελκυστική, καθώς τα παιδιά έρχονταν σε επαφή με 
ποικίλα κείμενα, αρχεία ήχου, video, εικόνες.  

Βιβλιογραφικές   Αναφορές 

Διαδραστικά σχολικά βιβλία, Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη Ελένη, Γ΄ Γυμνασίου, 
ανακτήθηκε 25 Οκτωβρίου, 2016, από http:// digitalschool.minedu.gov.gr.  

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ανακτήθηκε 17 Νοεμ-
βρίου, 2016, από http://  Έρευνες – Καινοτομίες – Προγράμματα –ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ www.pi-schools.gr.  
 

Η Ελένη του Ευριπίδη, ανακτήθηκε 25 Οκτωβρίου, 2016, από http:// 
eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest, Η Ελένη του Ευριπίδη 

Κακανά, Δ – Μ., Καζέλα, Κ., (2007), Σημειώσεις: Εργασία σε ομάδες, ανακτήθηκε 
25 Οκτωβρίου, 2016, από http:// ΟΜΑΔΑ – πολλαπλασιασμός – WordPress.com 
oiko.wordpress.com/tag/ομάδα/.  
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τε» και «για Ποιους», ανακτήθηκε 25 Οκτωβρίου, 2016, από http:// 
https://oiko.wordpress.com/2008/12/21/συνεργατική-μέθοδος-μάθησης/  

Πετροπούλου, Ο.,Βασιλικοπούλου, Μ, & Ρετάλης, Σ.(2009), Αξιολόγηση της επίδο-
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lab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/download/38/45 

Σενάριο Ελένη, ανακτήθηκε 25 Οκτωβρίου, 2016, από http:// 
www.sribd.com/doc/57117479/ΣΕΝΑΡΙΟ-ΕΛΕΝΗ.  
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Θεσσαλονίκη, η μεγάλη πυρκαγιά του 1917: Αναδεικνύοντας τον πολυεθνικό χα-
ρακτήρα της πόλης στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. 

Παπαδοπούλου Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΑ,  
eirpap1976@yahoo.com 

Περίληψη 

Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζεται ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο διάρκειας 
τριών διδακτικών ωρών στο μάθημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ’ 
Γυμνασίου όπως εφαρμόστηκε σε Γυμνάσιο του νομού Κορινθίας κατά το σχολικό 
έτος 2016-2017. Αναφέρεται στα κεφάλαια 29 (Οι βαλκανικοί πόλεμοι), 30 ( Η Ελ-
λάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους) και 32 (Η Ελλάδα 
στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο- ο Εθνικός Διχασμός) και αξιοποιεί στοιχεία από το μά-
θημα της Νεοελληνικής Γλώσσας καθώς και από τη μελέτη της Τοπικής Ιστορίας. Ως 
προς το θεωρητικό του πλαίσιο βασίζεται στη σημασία της αφήγησης, στη διαδικασία 
κατανόησης του κόσμου, στις αρχές του ιστορικού εγγραμματισμού, του πολυγραμ-
ματισμού και της πολυτροπικότητας και στον προσανατολισμό της Νέας Ιστορίας με 
έμφαση στην ιστορική ενσυναίσθηση. Για την πραγματοποίηση του σχεδίου εφαρμό-
ζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, στην οποία συνδυάζεται το παιχνίδι ρόλων και η 
αφήγηση. Τέλος προτείνεται η προέκταση του σχεδίου διδασκαλίας με διδακτική επί-
σκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης. 

Λέξεις- κλειδιά: (Τοπική) Ιστορία, διαθεματικότητα, σχέδιο εργασίας 

Εισαγωγή 

Στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα και σε ό,τι έχει να κάνει με το μάθημα της 
Ιστορίας παρουσιάζεται συχνά κόπωση και έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά 
των μαθητών. Η πληθώρα των ιστορικών πληροφοριών που προσλαμβάνουν οι μαθη-
τές από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο είναι συχνά 
πρόχειρα διατυπωμένες και αλληλοαναιρούμενες. Γεγονότα, καταστάσεις και συμπε-
ριφορές αποσιωπώνται ή αντίθετα διογκώνονται. Ειδικοί και μη έχουν άποψη για το 
παρελθόν και βομβαρδίζουν τους μαθητές συμβάλλοντας στην απαξίωση του μαθή-
ματος στο σχολείο Οι μαθητές δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ιστορία είναι επι-
στήμη που χρησιμοποιεί εργαλεία και ακολουθεί μεθόδους, τις οποίες οφείλουν να 
ακολουθούν τόσο οι ίδιοι όσο και ο δάσκαλός τους κατά την επεξεργασία της πληρο-
φορίας πριν τη μετατρέψουν σε γνώση(Μαστραπάς, 2013). 

Επιπλέον, η κυριαρχία της μονοτροπικής ιστορικής αφήγησης στα σχολικά εγχειρίδια 
συνήθως περιορίζεται στην απλή παράθεση ονομάτων, χρονολογιών και γεγονότων 
με κεντρικό στόχο την απομνημόνευση της έτοιμης δηλωτικής γνώσης. Σε συνδυα-
σμό με το διακοσμητικό ρόλο και την περιθωριοποίηση των άλλων σημειωτικών πό-
ρων για την αναπαράσταση της γνώσης, οι μαθητές αποκτούν προκαταλήψεις απένα-
ντι στο μάθημα και αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες στην άμεση επαφή τους 
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με την εμπειρία του παρελθόντος (Κάββουρα, 2011).Αυτό έχει ως συνέπεια να δυ-
σκολεύονται να κατανοήσουν τις έννοιες του χρόνου και της μεταβολής, οι οποίες 
ούτως ή άλλως απαιτούν ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και αφαιρετικής σκέ-
ψης(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

Τέλος, το γεγονός ότι δεν υιοθετούνται διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα προσωπικά 
ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του καθενός, αλλά το σύνολο των μαθητών εργάζε-
ται με τον ίδιο τρόπο στο ίδιο θέμα, καθώς και ο περιορισμός των μέσων διδασκαλίας 
στο διδακτικό βιβλίο και τον πίνακα, αυξάνει την ανία τους. Η σχολική ιστορία είναι 
κεντρικά σχεδιασμένη, κοινή για όλους, βασισμένη στο ένα και μοναδικό σχολικό 
εγχειρίδιο που διανέμεται από το Υπουργείο Παιδείας (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Προτείνεται ένα σχέδιο διδασκαλίας στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Γ’ Γυ-
μνασίου που εμπλέκει και το μάθημα της Ν. Γλώσσας. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί 
και ως σχέδιο εργασίας στα πλαίσια της μελέτης της Τοπικής Ιστορίας. Το σενάριο 
βασίζεται στις παρακάτω θεωρητικές παραδοχές: 

1. Στη σημασία της αφήγησης στη διαδικασία κατανόησης του κόσμου. Ο Brun-
er (1991) χαρακτηρίζει ως αρχέγονη προδιάθεση του νου την ικανότητα του 
ανθρώπου να οργανώνει τις ανθρώπινες εμπειρίες σε αφηγηματική μορφή και 
να κατανοεί αυτές, επομένως και τον κόσμο γύρω του, μέσω των αφηγήσεων 
(Κάββουρα, 2011). Η δημιουργία, η ακρόαση και η κατανόηση μιας ιστορίας 
απαιτεί εξάσκηση σύνθετων επικοινωνιακών δεξιοτήτων, βελτιώνει την ικα-
νότητα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, ενισχύει την κριτική ικανότητα 
κατανόησης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών (Κάββουρα, 2011). 

2. Στη σημασία του ιστορικού εγγραμματισμού και γενικότερα του εγγραμματι-
σμού στη μελέτη της ιστορίας. Ο εγγραμματισμός αναφέρεται στη χρήση 
γλωσσικών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων με ευελιξία και δημιουργικότητα 
σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας και παραπέμπει σε ενδοκειμενικές, 
διακειμενικές και περικειμενικές διαστάσεις των κειμένων(Ματσαγγούρας, 
2007 στο Κάββουρα, 2011).Δομείται στην ανάπτυξη στάσεων από την πλευρά 
του μαθητή, στον αυτοπροσδιορισμό του, στην ικανότητα κατανόησης της ι-
στορικής πραγματικότητας, της αφηγηματικής φύσης και της ερμηνευτικής 
πολλαπλότητας των ιστορικών εννοιών. Ο μαθητής οικειοποιείται και χρησι-
μοποιεί ιστορικές έννοιες, αναζητεί, αξιολογεί και χρησιμοποιεί την ιστορική 
πληροφορία, διατυπώνει ερωτήσεις, καταλήγει σε συμπεράσματα και οδηγεί-
ται στη δική του σύνθεση (Κάββουρα, 2011). 

3. Στην αξιοποίηση του πολυγραμματισμού που σχετίζεται με τη ποικιλία μορ-
φών κειμένων που έχουν φέρει οι Νέες Τεχνολογίες, αλλά και με την ποικιλία 
των κειμένων που παράγονται σε μία πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοι-
νωνία. Στο πολύμορφο γλωσσικά και πολιτισμικά κοινωνικό τοπίο του σύγ-
χρονου κόσμου η διδασκαλία οικοδομεί πάνω στους πολιτισμικούς πόρους 
που φέρνουν οι μαθητές στην τάξη και διαμορφώνει πρακτικές διδασκαλίας 
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κατάλληλες για την κατασκευή ταυτοτήτων και κοινωνικών σχέσεων 
(Κάββουρα, 2011). Ο πολυγραμματισμός δεν περιορίζεται μόνο στις αναπα-
ραστάσεις του αλφαβήτου, αλλά φέρνει στην τάξη πολυτροπικές αναπαρα-
στάσεις. 

4. Η πολυτροπικότητα αναφέρεται στο συνδυασμό σημειωτικών πόρων για τη 
μετάδοση νοημάτων. Η χρήση περισσότερων μορφών αναπαράστασης αιχμα-
λωτίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και προωθεί συνθήκες κατάλληλες για 
αποτελεσματική μάθηση (Κάββουρα, 2011). Επιπλέον, οι πολυτροπικές ανα-
παραστάσεις επιτρέπουν να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε διαφορετικές 
όψεις του θέματος, να συσχετίζονται θέματα και οπτικές, να μεταφράζονται οι 
εικονιστικές πληροφορίες σε κειμενικές και το αντίθετο, στη συνέχεια να συν-
δέονται και να επιτυγχάνεται έτσι βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση 
(Ainsworth, 1999 στο Κάββουρα, 2011).Μ’ αυτόν τον τρόπο χτίζεται η γνώση 
με βάση τη θεωρία του εποικοδομισμού. 

5. Στον προσανατολισμό της Νέας Ιστορίας, όπου η έμφαση δίνεται στη μελέτη 
της καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας στο χώρο και στο χρόνο, στην 
ανάδειξη της μικρο-ιστορίας απέναντι στις μακρο-ιστορίες, στην προβολή του 
ατομικού έναντι του συλλογικού. Το ιστορικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται από 
τη μελέτη του αρχειακού στην προφορική μαρτυρία, από τους επώνυμους 
στους ανώνυμους ανθρώπους (Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2002). Στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσεται και η μελέτη της τοπικής ιστορίας η οποία λειτουργεί συ-
μπληρωματικά προς τη γενική ιστορία. 

Διδακτική μεθοδολογία 

Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία ακολουθείται η στρατηγική της ιστορικής εν-
συναίσθησης, δηλαδή της κατανόησης της υποκειμενικής πραγματικότητας του 
άλλου∙ συγκεκριμένα του Έλληνα, του Εβραίου, του Μουσουλμάνου κατοίκου 
της Θεσσαλονίκης, του στρατιώτη της Αντάντ, του χρόνου (1917) και των συνθη-
κών στις οποίες η πραγματικότητα αυτή έχει δημιουργηθεί. Ουσιαστικά αναπτύσ-
σονται δεξιότητες ζωντανής εισόδου των μαθητών στην ιστορική πραγματικότητα 
της Θεσσαλονίκης και των κατοίκων της μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και 
κατά τη διάρκεια του Α’ Π. Π. Το παρελθόν προσεγγίζεται σαν να είναι παρόν, οι 
μαθητές βιώνουν κατά το δυνατόν τα συναισθήματα και τα προβλήματα των προ-
σώπων εκείνης της εποχής και επιχειρούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο και 
την ουσία των ιστορικών γεγονότων (Λεοντσίνης, 2003). Μέσα από τη διαδικασία 
αυτή έχουν κάνει ένα βήμα στην ενδοσκόπηση, στην κατανόηση του εαυτού τους. 
Εργάζονται σε ομάδες και ακολουθούν τις αρχές της μεθόδου project, μίας ανοι-
χτής και συλλογικής διαδικασίας μάθησης που εμπλέκει το μαθητή στην έρευνα 
τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε συλλογικό, ως μέλος ενός κοινωνικού συνό-
λου (Ματσαγγούρας, 1995). 

Σκοπός-στόχοι 
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Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να δημιουργηθεί ένα μαθησιακό περιβάλ-
λον που θα κινητοποιήσει κατά το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μέσα από 
διαδικασίες βιωματικής μάθησης θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναιρέσουν α-
ντιλήψεις που τυχόν έχουν για τη δασκαλοκεντρική θεώρηση της ιστορίας και τη 
χρήση του σχολικού εγχειριδίου ως μοναδικής πηγής γνώσης. 

Ως στόχοι τίθενται: 

1. Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση των νέων δυνατοτήτων που είχε η Ελλάδα 
μετά τις νίκες στους βαλκανικούς πολέμους, αλλά και τα νέα προβλήματα που 
είχε να αντιμετωπίσει (ΑΠΠΣ). 
Ο προβληματισμός σχετικά με το νέο ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτικό υ-
πόβαθρο στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα και στην Ελλάδα γενικότερα μετά το 
τέλος των βαλκανικών και του Α’ Π. Π(ΑΠΠΣ). 

2. Μεταγνωστικοί στόχοι: Η εξοικείωση με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευ-
νας, εφόσον οι μαθητές ταξινομούν και αξιολογούν τις ιστορικές πηγές. Στη 
συνέχεια διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις για το ίδιο γεγονός ανάμεσα στο λό-
γο των επιστημόνων-ιστορικών και των απλών πολιτών, δημοσιογράφων και 
γενικά ερασιτεχνών ιστορικών (Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2002). 

3. Παιδαγωγικοί στόχοι: Η κατανόηση της συνέχειας και της ασυνέχειας στον 
ιστορικό χώρο και χρόνο, ο προσδιορισμός νοοτροπιών και συμπεριφορών 
των προσώπων της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης αλλά και της κε-
ντρικής εξουσίας και η διάψευση των στερεοτύπων που πιθανόν να έχουν ε-
ντυπωθεί στους μαθητές. Προσδοκάται από αυτούς η απόκτηση θετικών στά-
σεων για την ένταξή τους όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και στην ευρωπαϊκή 
και στην παγκόσμια κοινότητα, η ανάπτυξη πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής 
και σεβασμού στη διαφορετικότητα (Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2002).   

4. Συναισθηματικοί στόχοι: Η προαγωγή της δημιουργικής σκέψης και της συ-
νεργατικότητας στο πλαίσιο της συνεργαζόμενης μικροομάδας μαθητών. Τους 
παρέχονται ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης και ανα-
πτύσσουν την αυτονομία τους με βάση τις αρχές της παιδοκεντρικότητας και 
της εξατομίκευσης (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΠΣ, 2003). 

Υλοποίηση σχεδίου εργασίας 

Οι μαθητές του τμήματος της Γ΄ Γυμνασίου χωρίζονται σε τέσσερις ισοδύναμες 
αλλά ανομοιογενείς στο εσωτερικό τους ομάδες ανάλογα με την επίδοσή τους στο 
μάθημα, το φύλο τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Σε κάποιο ελεύθερο 
χώρο της αίθουσας ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τέσσερις φωτογραφίες, ενός Έλλη-
να, ενός Εβραίου, μιας Μουσουλμάνας και ενός στρατιώτη της Αντάντ, χωρίς να 
δώσει πληροφορίες στους μαθητές για το χώρο, το χρόνο και την εθνικότητα. Τα 
στοιχεία αυτά θα τα ανακαλύψουν οι μαθητές στις επόμενες δραστηριότητες. Οι 
ομάδες των μαθητών περιδιαβαίνουν στο χώρο της αίθουσας, παρατηρούν το σύ-
νολο των φωτογραφιών και η καθεμιά επιλέγει μία φωτογραφία. Στόχος αυτής της 
τακτικής είναι να επεξεργαστούν όλες τις φωτογραφίες προκειμένου να συζητή-
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σουν στην ομάδα τους και να επιλέξουν όποια θεωρούν ότι τους ταιριάζει καλύ-
τερα. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη φωτογραφία που έχει επιλέξει, παρέχεται στην 
κάθε ομάδα ένας φάκελος ο οποίος περιέχει: 

Α. Ένα απόσπασμα από λογοτεχνικό έργο( ανώνυμο προφορικό έπος για τον Έλ-
ληνα), το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης του Yitzhak Ben-Zvi για τον Εβραίο, την 
Aziyadé του P.Loti για την Μουσουλμάνα, τον Ταϊαντάθα, επική παρωδία του Hi-
awatha, για τον στρατιώτη της Αντάντ) και ζητείται από τους μαθητές να λειτουρ-
γήσουν συμπληρωματικά προς τη φωτογραφία που είχαν επιλέξει και να προσ-
διορίσουν την ταυτότητα του ήρωά τους, το χώρο και το χρόνο.  

Β. Στην επόμενη δραστηριότητα δίνεται στην κάθε ομάδα ένα απόσπασμα από ι-
στορικές μελέτες που αναφέρονται στον πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό χαρα-
κτήρα της πόλης και τίθεται το ερώτημα εάν η συμβίωση των διαφορετικών εθνο-
τικών ομάδων δημιουργούσε προβλήματα στη ζωή της πόλης. Τα παραπάνω α-
ντλούνται από το βιβλίο του M.Mazower, Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων. 
Η εισαγωγή στη σχολική τάξη της ιστορίας των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων 
αποτελεί πολύτιμη πρακτική, καθώς προσφέρει μηνύματα για τη συνύπαρξη δια-
φορετικών ομάδων σε μία κοινωνία (Κάββουρα, 2013). 

Γ. Έπειτα καλούνται να ανατρέξουν στο σχολικό βιβλίο και συγκεκριμένα στις 
ενότητες 29 (Οι βαλκανικοί πόλεμοι), 30 (Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως με-
τά τους βαλκανικούς πολέμους και 32 (Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο- Ο 
Εθνικός Διχασμός) και να τοποθετήσουν τη δράση στο ιστορικό της πλαίσιο ανα-
φέροντας τα ονόματα του βασιλιά, του πρωθυπουργού, των συμμάχων και της 
συνοριακής γραμμής της Ελλάδας. Μ’ αυτό τον τρόπο η Τοπική Ιστορία και η μι-
κρο-ιστορία ανάγονται στο γενικό, εντάσσονται στην Εθνική Ιστορία, στη μακρο-
ιστορία. 

Δ-Ε. Οι επόμενες δραστηριότητες εμπλέκουν το μάθημα της Ν. Γλώσσας. Στην 
πρώτη δίνεται ένα απόσπασμα – χωρίς τον τίτλο- από το ανυπόγραφο χειρόγραφο 
κείμενο με τίτλο «Η πόλη στις φλόγες» που περιλαμβάνεται στο φωτογραφικό 
λεύκωμα Incendie de Salonique. Οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν το κεί-
μενο και να μαντέψουν τι μπορεί να συνέβη το απόγευμα της 5ης Αυγούστου 1917 
στη Θεσσαλονίκη. Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσονται στη μαθη-
σιακή διαδικασία ευκαιρίες για εξάσκηση βασικών νοητικών λειτουργιών όπως η 
επαγωγική και η παραγωγική σκέψη, η υπόθεση, η πρόβλεψη, η ανάλυση, η αι-
τιολόγηση απόψεων και η συναγωγή συμπερασμάτων, η διάκριση της εκτίμησης 
από τη βεβαιότητα. 

Η Ε δραστηριότητα στοχεύει στον οπτικό γραμματισμό. Στην κάθε ομάδα δίνεται 
μία σειρά φωτογραφιών και χαρτών της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της πυρ-
καγιάς και αμέσως μετά. Άλλες από αυτές είναι κοινές για όλες τις ομάδες και 
άλλες έχουν να κάνουν με το δρων πρόσωπο της κάθε ομάδας. Με τις φωτογραφί-
ες και γενικά τα οπτικά ντοκουμέντα αντλούνται πολύτιμες πληροφορίες για τον 
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τόπο, το χρόνο, τις συνήθειες, τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε 
συγκεκριμένες στιγμές του ιστορικού παρελθόντος που φαίνεται σαν να παγώνει 
(Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2002). Κριτήριο επιλογής τους είναι η σύνδεσή τους με 
το υπόλοιπο πρωτογενές υλικό, η δυνατότητά τους να κινητοποιήσουν τους μαθη-
τές αμφισβητώντας δεδομένες αντιλήψεις, στερεότυπα και τρόπους συμπεριφο-
ράς, η δυνατότητα να προβάλουν αντιθέσεις, να προκαλέσουν ερωτήματα που 
μπορούν να απαντηθούν μόνο εάν ο μαθητής μελετήσει το συνοδευτικό ιστορικό 
υλικό. Αυτό είναι διαφορετικό για την κάθε ομάδα, προέρχεται από εφημερίδες, 
λευκώματα, επιστολές των αμέσως επόμενων ημερών που αναφέρονται στην κα-
ταστροφική πυρκαγιά και στις συνέπειές της. Συγκεκριμένα τα αποσπάσματα α-
ντλούνται από το φωτογραφικό λεύκωμα Incendie de Salonique, από την αγγλό-
φωνη εφημερίδα της Θεσσαλονίκης Balkan News, από επιστολή του συγγραφέα 
και ιστορικού Γιοζέφ Νεχαμά, διευθυντή της Alliance Israélite Universelle στη 
Θεσσαλονίκη, από τη γαλλόφωνη εφημερίδα της Θεσσαλονίκης L’ Indépendant, 
από την εφημερίδα Φως. Τα παραπάνω, πρωτότυπα κείμενα και μεταφράσεις στα 
ελληνικά περιλαμβάνονται στο βιβλίο της Αλ. Καραδήμου-Γερολύμπου, Το χρο-
νικό της μεγάλης πυρκαγιάς.     

Η αξιοποίηση της φωτογραφίας ως ιστορικής πηγής προϋποθέτει τόσο την παρα-
τήρησή της, ώστε να διαμορφωθεί μία εντύπωση στον παρατηρητή αγνοώντας το 
δημιουργό της, όσο και την κατανόηση που συμπεριλαμβάνει το δημιουργό της. 
Στο δεύτερο επίπεδο, εκείνο της ερμηνείας, τους μαθητές απασχολούν ορισμένα 
ζητήματα όπως: 1.Τι επέλεξε ο φωτογράφος να φωτογραφίσει; 2.Με ποιο σκοπό 
και για ποιο κοινό πήρε τη φωτογραφία; Αντανακλούν οι φωτογραφίες τις προσ-
δοκίες του φωτογράφου και την εποχή στην οποία τραβήχτηκαν; 3.Ποιες συνθή-
κες περιόριζαν την οπτική ή την τεχνική του; (Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2002).  Εί-
ναι η φωτογραφία εξ ορισμού ρεαλιστική, πιστή απεικόνιση της πραγματικότη-
τας; Έχει τεκμηριωτική λειτουργία; (Σακκά, 2007). 

ΣΤ. Η τελευταία δραστηριότητα είναι κοινή για όλες τις ομάδες και σχετίζεται με 
προσχεδιασμένο προφορικό λόγο. Οι μαθητές σχεδιάζουν το λόγο που πρόκειται 
να εκφωνήσει ο ήρωάς τους κατά την ακρόασή του από το βασιλιά Αλέξανδρο, ο 
οποίος επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη μετά την πυρκαγιά. Παρόλο που η δραστη-
ριότητα είναι κοινή, αναμένεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την εθνοτική 
ομάδα που εκπροσωπούν, τους φόβους και τις προσδοκίες της. Οι μαθητές κρί-
νουν το ιστορικό γεγονός, το εντάσσουν στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, κινητο-
ποιούνται και συμμετέχουν ενεργά, εκφράζουν τις απόψεις τους λαμβάνοντας υ-
πόψη τη συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας. Εστιάζουν στα παραγλωσσικά 
στοιχεία όπως ο επιτονισμός, οι παύσεις, η ένταση της φωνής και στα εξωγλωσ-
σικά όπως  η έκφραση του προσώπου, η στάση και οι κινήσεις του σώματος.  

Αξιολόγηση 

Κατά την έναρξη της διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του καταιγισμού 
ιδεών διαγνωστική αξιολόγηση που είχε ως στόχο να προσδιορίσει τις ανάγκες, τις 

2611

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των συμμετεχόντων. Στη συνέ-
χεια κατά την πορεία της διδασκαλίας εφαρμόστηκε διαμορφωτική αξιολόγηση με 
στόχο την ανατροφοδότηση εκπαιδευτικού και μαθητών, ώστε να βελτιωθεί η εκπαι-
δευτική διαδικασία. Στην τελική αξιολόγηση οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτημα-
τολόγιο αξιολόγησης της διδασκαλίας. Στη συνέχεια έγινε ελεύθερη συζήτηση στην 
τάξη που είχε να κάνει με τα συναισθήματα, τις αντιλήψεις, τις γνώσεις και τις προσ-
δοκίες των μαθητών και το βαθμό στον οποίο αυτές επιβεβαιώθηκαν, τροποποιήθη-
καν ή διαψεύστηκαν. Η πλειοψηφία τους χαρακτήρισε το μάθημα ενδιαφέρον και ζή-
τησε να επαναληφθεί ανάλογη διδασκαλία. 

Συμπεράσματα 

Οι δραστηριότητες που προτάθηκαν έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές, έχοντας ως 
αφόρμηση ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός πιθανόν άγνωστο σε αυτούς να ταξι-
δέψουν στη Θεσσαλονίκη εκατό χρόνια πριν και να ανασυνθέσουν την ατμόσφαιρα 
εκείνης της περιόδου, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την ενσυναίσθησή τους. Μέσα από 
τις μικρές, καθημερινές ιστορίες των κατοίκων της πόλης προσέγγισαν την ιστορία 
βιωματικά και όχι ως κάτι ουδέτερο που απέχει από αυτούς. Κατανόησαν ότι ένα γε-
γονός όπως η πυρκαγιά του 1917 που μπορεί να φαίνεται άνευ σημασίας ουσιαστικά 
επηρέασε την εξέλιξη της κοινωνικής και της οικονομικής ιστορίας της πόλης. Επι-
πλέον συνειδητοποίησαν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης που 
συνδέεται με το έργο της αφομοίωσης των Νέων Χωρών με το οποίο βρέθηκε αντιμέ-
τωπο το ελληνικό κράτος. Το σχολικό εγχειρίδιο αφιερώνει λίγες σειρές σ’ αυτά με 
αποτέλεσμα συχνά να μη δίνεται η δέουσα σημασία από τους μαθητές. Η ομαδοσυ-
νεργατική μέθοδος τους έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, 
να προβληματιστούν, να εκφραστούν δημιουργικά. Στις δυσκολίες θα μπορούσαν να 
αναφερθούν το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που συνδέεται αφενός με την κάλυψη της 
διδακτέας ύλης και αφετέρου με την απειρία των μαθητών σε παρόμοιου τύπου διδα-
σκαλίες. Η παρούσα διδακτική πρόταση θα μπορούσε να συνδυαστεί με μια εκπαι-
δευτική επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα το 
ημερολόγιο του 2017 που εξέδωσε το Μουσείο είναι αφιερωμένο στα εκατό χρόνια 
από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης. Οπότε η επίσκεψη και η ανατροφοδότηση που 
θα προκύψει αποτελεί μια βιωματική εμπειρία ανασύνθεσης των γεγονότων και του 
κλίματος εκείνης της εποχής, αφορμή για προέκταση και κριτικό στοχασμό. 
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Παράρτημα 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες ασκήσεις από τα φύλλα εργασίας. Οι 
δύο πρώτες αφορούν στον Έλληνα κάτοικο της Θεσσαλονίκης και οι επόμενες δύο 
στον Εβραίο. 

1. Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα από ένα ανώνυμο προφορικό έπος 
και συμβουλευτείτε  την ενότητα 29 του βιβλίου σας (οι βαλκανικοί πόλεμοι), 
να προσδιορίσετε την ταυτότητα του ήρωά σας, το χρόνο και την πόλη στην 
οποία ζει. 
 Παρακαλώ τους φίλους μου να συναχτούν κοντά μου, 
να δώσουσι ακρόαση στο νέον ποίημά μου. 
Έν’ ποίημα θρησκευτικόν και καλοσυνθεμένο, 
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με του ‘νιακόσια δώδεκα τα άνθη στολισμένο. 
Για την Θεσσαλονίκη μας θέλω να ομιλήσω, 
όσα ‘νωστά συνέβησαν να σας τα ιστορήσω. 
Για την Θεσσαλονίκη μας όπου εξεσκλαβώθη, 
και στας αγκάλας της μητρός πλέον επαραδόθη. 
Γιατί ήτο θέλημα Θεού, πρεσβείες των Αγίων, 
Εξεδιώχθη ταπεινώς το άγριον θηρίον. 

2. Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα από ανυπόγραφο κείμενο που πε-
ριλαμβάνεται στο φωτογραφικό λεύκωμα Incendie de Salonique και συζητή-
σετε στην ομάδα σας, να γράψετε μία παράγραφο απαντώντας στο παρακάτω 
ερώτημα: Τι μπορεί να συνέβη εκείνο το αυγουστιάτικο απόγευμα στη Θεσ-
σαλονίκη; 
5 Αυγούστου 1917 
Λαμπερή αυγουστιάτικη μέρα, όχι πολύ ζεστή χάρη στον Βαρδάρη που φυσά. 
Σάββατο, τα πάντα είναι κλειστά. Είναι η Κυριακή των Εβραίων. Στους δρό-
μους παρέες που τριγυρνάνε. Πέντε η ώρα και να που το φως του ήλιου αρχί-
ζει να λιγοστεύει. Από χρυσαφί γίνεται φαιό, μοιάζει να περνά μέσα από ένα 
πέπλο κοκκινωπό, παράξενο, που ίπταται πάνω απ’ την πόλη, και λίγο λίγο 
πυκνώνει… Όσο πλησιάζουμε προς την οδό Βενιζέλου και την περιοχή του 
κέντρου, ο κόσμος μοιάζει ταραγμένος, πιο νευρικός. Και να άνθρωποι που 
τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση, «Προσοχή!, προσοχή!» Αμάξια περνούν με 
καλπασμό, άδεια, προς την Βενιζέλου, προς το Κονάκι. Όταν ξανακατεβαί-
νουν βαρυφορτωμένα και αργά, βλέπεις μέσα ανθρώπους στιβαγμένους όπως- 
όπως, με στρώματα, ρούχα, ζώα… Πεζός, ένας κουρελιάρης γέρος κατεβάζει 
ένα σεντούκι. Ένα κοριτσάκι ντυμένο στ’ άσπρα κουβαλάει μια βαριά ραπτο-
μηχανή. Ο κόσμος πυκνώνει, συνωστίζεται φριχτά μέσα στους δρόμους και τα 
δρομάκια, τα τόσο στενά. Ακουμπώντας στους τοίχους κοντοστέκονται άν-
θρωποι αδιάφοροι, στρατιώτες κάθε προέλευσης, πολίτες. 

Η κυκλοφορία εντείνεται και το σπρωξίδι μεγαλώνει. Μουσουλμάνες περνούν βια-
στικά με το φερετζέ ν’ ανεμίζει στον αέρα, ξεχνώντας απ’ το φόβο τους να τον κρα-
τήσουν με τα δόντια πάνω στο πρόσωπό τους. Μια Εβραία κρατάει ένα μωρό που δε 
σταματά να θηλάζει, αδιαφορώντας για τα δάκρυα της νεαρής μάνας του, που τρέχει 
με τα μαλλιά λιτά και πράσινες σατινένιες κορδέλες να της σκεπάζουν το γυμνό στή-
θος...Ο κόσμος, όλο και περισσότερος, γίνεται όλο και πιο νευρικός. Οι φωνές μεγα-
λώνουν. Βρισιές. Χτυπήματα. 

3. Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα από Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης  
του Γιτζάκ Μπεν Τσβι που γράφτηκε το 1910 και συμβουλευτείτε την ενότητα 
29 του βιβλίου σας (οι βαλκανικοί πόλεμοι), να προσδιορίσετε την ταυτότητα 
του ήρωά σας, το χρόνο και την πόλη στην οποία ζει. 
Όποιος δεν έχει δει τη Θεσσαλονίκη το Σαμπάτ δεν έχει δει τη δύναμη των 
ανθρώπων του Ισραήλ στη Διασπορά. Από το βράδυ της Παρασκευής, πριν 
βασιλέψει ο ήλιος, κάθε κίνηση έχει σταματήσει στο λιμάνι. Σα να έχει δοθεί 
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σύνθημα, όλοι οι εβραίοι ναυτικοί-που τα πλοία και οι βάρκες τους γεμίζουν 
τα νερά του λιμανιού- αρχίζουν να κωπηλατούν προς τη στεριά, να μαζεύουν 
τα πανιά, τα κουπιά και τα δίχτυα τους. Σαμπάτ! Τα πλοία που έρχονται από 
την Ευρώπη πρέπει να προσαρμόσουν την πορεία τους ανάλογα με την εβραϊ-
κή ημέρα ανάπαυσης, και να φροντίσουν ώστε ούτε η άφιξη ούτε η αναχώ-
ρησή τους να μην συμπέσουν με το Σαμπάτ! 
 

4. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη μετά την πυρκαγιά και 
επιθυμεί να συναντήσει ορισμένους πολίτες. Αφού διαβάσετε το παρακάτω 
κείμενο, να ετοιμάσετε το λόγο που θα εκφωνήσετε κατά την ακρόαση από το 
βασιλιά. 
Ο συγγραφέας και ιστορικός Γιοζέφ Νεχαμά, διευθυντής των σχολείων της  
Alliance  Israélite Universelle στην Θεσσαλονίκη, έστειλε προς τα κεντρικά 
γραφεία της Alliance στο Παρίσι μία επιστολή που απευθύνεται στον γραμμα-
τέα Bigart. Απόσπασμα της επιστολής αυτής ακολουθεί. 
Τρίτη 8 Αυγούστου 1917 
Μια τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε πάνω από τη μισή Θεσσαλονίκη. Άρχισε 
το Σάββατο, 5/18 Αυγούστου, στις 2:30 το απόγευμα, και σήμερα Τρίτη, ώρα 
3 το απόγευμα εξακολουθεί να καίει… Είναι πρόωρο να κάνουμε εκτιμήσεις 
των ζημιών, αλλά είναι βέβαιο ότι υπερβαίνουν το μισό δισεκατομμύριο φρά-
γκα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν ελάχιστο μέρος αυτής της ζημιάς. 
Κυρίως έχει πληγεί ο εβραϊκός πληθυσμός. Τα τρία τέταρτα των πυροπαθών 
είναι Ισραηλίτες…. 
… Όλα μας τα σχολεία, εκτός από το ταπεινό σχολείο της Καλαμαριάς, χάθη-
καν στις φλόγες. Το Νηπιαγωγείο (τέως λαϊκό σχολείο) κάηκε πρώτο. Λίγο 
μετά κάηκε η Επαγγελματική Σχολή, το Παρθεναγωγείο, το Κολλέγιο Αλλα-
τίνι. Όλοι μας οι καθηγητές- εκτός από έναν, τον κύριο Dollmann που μένει 
στη συνοικία των Εξοχών- έχασαν τα σπίτια τους και όλα τους τα υπάρχοντα, 
έπιπλα κλπ. Τριγυρνάμε όλοι ψάχνοντας κάπου να μείνουμε και κάτι να φάμε.                                                       
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Κάνοντας μαθηματικά με το εφαρμογίδιο «Διατροφή και Άθληση» Τ.Ο.Μ.Ε.Σ 

Γαβανά Δήμητρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. 

froytopia@hotmail.com 

Περίληψη  

Τα Μαθηματικά αποτελούν βασικό γνωστικό αντικείμενο στο εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα. Όμως, οι παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις αποσυνδέουν το περιεχόμενό 
του, για μια μεγάλη μερίδα μαθητών, από την πρακτική του αξιοποίηση στην καθη-
μερινότητά τους. Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές τη χρησιμότητα του 
εν λόγω μαθήματος, εμπνεύστηκε το παρόν διδακτικό σενάριο, το οποίο έχει διαθε-
ματικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε μαθητές Ε΄τάξης δημοτικού. Πιο συγκεκριμέ-
να, το σενάριο είναι δομημένο από δραστηριότητες που εμπλέκουν τα παιδιά με την 
αξιοποίηση του εφαρμογίδιου «Διατροφή και Άθληση» Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. Οι μαθητές έρχο-
νται σε επαφή με τις θερμιδικές ανάγκες του ατόμου σε αναλογία με το επίπεδο ά-
σκησής του, και προβαίνοντας σε μαθηματικούς υπολογισμούς για συγκεκριμένες 
μελέτες περίπτωσης, καταλήγουν σε προτάσεις ημερησίων διατροφολογίων και επί-
πεδων άθλησης, όπως αρμόζουν στην κάθε περίπτωση. Το σενάριο εφαρμόστηκε πι-
λοτικά σε δυο μαθητές του ίδιου σχολείου. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κερδίζοντας το 
ενδιαφέρον των παιδιών και αποτιμήθηκε θετικά για μελλοντική εφαρμογή του σε 
ευρύτερο μαθητικό κοινό. 

Λέξεις-κλειδιά: μαθηματικά, διατροφή, άθληση, υπολογισμός θερμίδων, εφαρμογί-
διο. 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία των Μαθηματικών από τα πρώτα σχολικά έτη θεωρείται καίρια για την 
προαγωγή ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και την εξασφάλιση επιτυχούς ένταξης 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς αυτά βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορες εκφάνσεις της 
καθημερινής ζωής. Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών, σκοπός της διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών είναι να καλλιεργήσει 
στους μαθητές την αναλυτική, αφαιρετική, κριτική σκέψη, να αποκτήσει ο λογισμός 
τους μεθοδικότητα και να μπορούν να διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους με λιτό-
τητα και ακρίβεια, βάσει λογικών διεργασιών (στο Ζουμπούλη, 2007).  

Παρ’ όλα αυτά, οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας των Μαθηματικών με τη με-
θοδολογία που ακολουθούν, αδυνατούν να συνδέσουν το περιεχόμενο του μαθήματος 
με την καθημερινότητα των μαθητών, με αποτέλεσμα την αρνητική προδιάθεση με-
γάλης μερίδας αυτών, και την πρόκληση άγχους, ιδιαίτερα στο κομμάτι ανάπτυξης 
στρατηγικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων.  

Το παραπάνω φαινόμενο περιορίζεται, σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, από την ει-
σαγωγή και χρήση στην μαθηματική εκπαίδευση ποσοτικών και ποιοτικών μοντέλων 
με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Η χρήση τους, σύμφωνα με τον Δαπόντε 
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(2006), ενισχύει την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς αυτά 
παρέχουν τη δυνατότητα δυναμικής αναπαράστασης φαινομένων και καταστάσεων 
μέσα από προσομοιώσεις και μοντελοποιήσεις. Έτσι, οι μαθητές καλλιεργούν δεξιό-
τητες όπως η διερεύνηση, η κατασκευή υποθέσεων και ο έλεγχος αυτών, η εξαγωγή 
λογικών συμπερασμάτων και η ασφαλής δόμηση γενικεύσεων, «παίζοντας» με τε-
χνολογικά εργαλεία (Papert, στο Μουσουλίδης, 2005).  

Επιπρόσθετα, η σύνδεση των Μαθηματικών με άλλα γνωστικά αντικείμενα, τα καθι-
στούν ακόμα πιο κατανοητά και προσιτά στους μαθητές. Οι Dorfler & McLone (στο 
Λαζαρίδης, 2011) επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα διαθεματικής προσέγγισης στη 
μαθηματική εκπαίδευση, και υπογραμμίζουν πως η ουσιαστική μάθηση των Μαθημα-
τικών δεν μπορεί να επέλθει σε απομόνωση από τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία, αν 
όντως αντιλαμβανόμαστε τα Μαθηματικά ως μια προσπάθεια κατανόησης της πραγ-
ματικότητας που μας περιστοιχίζει και επίλυσης προβλημάτων μέσα σε αυτή. Ση-
μειώνουν δε, πως με την εισαγωγή και χρήση των Νέων Τεχνολογιών, η αλληλεπί-
δραση των Μαθηματικών με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα διευρύνθηκε, τόσο 
ποιοτικά όσο και ποσοτικά, κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον και δημιουργικό για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

Στην παρούσα εργασία, κατατίθεται η προσπάθεια διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών 
και προσεγγίσεων σε μαθητές Ε’ τάξης δημοτικού, με τη βοήθεια του εφαρμογιδίου 
«Διατροφή και άθληση» (http://nutrition.tomes-project.eu/#1), το οποίο σχεδιάστηκε 
για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Τεχνολογία και Οικογένεια 
στη Μαθηματική Εκπαίδευση για την ανάπτυξη του Συλλογισμού (Τ.Ο.Μ.Ε.Σ), σε 
σύμπραξη με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius Regio, και συνδέει τα Μαθηματικά 
με τις Φυσικές Επιστήμες. Το εν λόγω εφαρμογίδιο αποτελεί μια εναλλακτική, διαθε-
ματική προσέγγιση μαθηματικής εκπαίδευσης, η ενασχόληση με το οποίο προάγει 
δεξιότητες επεξεργασίας δεδομένων, λογικής επιχειρηματολογίας, διατύπωσης υπο-
θέσεων, αξιολόγησης ενδεχομένων και συνακόλουθα οδηγεί στη λήψη αποφάσεων 
μέσα από επαγωγική σκέψη και στην ικανότητα γενίκευσης μιας κατάστασης.  

Πιο συγκεκριμένα, το εφαρμογίδιο διαθέτει τρεις οθόνες εργασίας: στην πρώτη οι 
μαθητές υπολογίζουν τις θερμιδικές ανάγκες ενός ατόμου σε συνάρτηση ποικίλων 
παραμέτρων (φύλο, ύψος, βάρος, ηλικία, δραστηριότητα, τύπος άθλησης), στη δεύτε-
ρη οθόνη δημιουργούν ένα πρόγραμμα διατροφής με πέντε γεύματα και υπολογίζουν 
την ημερήσια πρόσληψη σε θερμίδες, ενώ στην τρίτη οθόνη, μελετώντας το διάγραμ-
μα που προκύπτει από τις διατροφικές τους επιλογές, διαπιστώνουν κατά πόσο είναι 
ισορροπημένα τα γεύματα (πρόσληψη ποσότητας υδατανθράκων, πρωτεϊνών, φρού-
των, λαχανικών, γαλακτοκομικών). 

Βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι να εντρυφήσουν οι μαθητές σε θέματα ισορ-
ροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, καθώς είναι η ιδανική ηλικία για να 
δημιουργηθούν οι βάσεις υγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς, αξιοποιώντας μαθημα-
τικές έννοιες και στρατηγικές επίλυσης προβλήματος. Κατά συνέπεια, επιδιώκεται να 
διαπιστωθεί κατά πόσο το εν λόγω εφαρμογίδιο συνηγορεί προς αυτήν την κατεύθυν-
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ση, δημιουργώντας αυθεντικά πλαίσια μάθησης που δίνουν νόημα στη μαθηματική 
εκπαίδευση. 

Μεθοδολογία 

Η εν λόγω διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε στο σχολείο που εργάζομαι και συμμε-
τείχαν δυο μαθητές από τις δυο Ε΄ τάξεις, ένα αγόρι και ένα κορίτσι αντίστοιχα, εξοι-
κειωμένοι και οι δυο με τις βασικές λειτουργίες χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή, κατόπιν συναίνεσης των δασκάλων τους και των γονιών τους. 

Η παρέμβαση διήρκεσε ένα διδακτικό δίωρο και πραγματοποιήθηκε σε έναν μικρό 
χώρο εργασίας του διδακτικού προσωπικού, τεχνολογικά εξοπλισμένο, καθώς στο 
εργαστήριο πληροφορικής της σχολικής μονάδας πραγματοποιούταν μάθημα από τον 
καθηγητή πληροφορικής. Συγκεκριμένα, για τη διδασκαλία αξιοποιήθηκαν ένας στα-
θερός και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής με γρήγορη σύνδεση στο διαδί-
κτυο, προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι μαθητές στο εφαρμογίδιο «Διατροφή και 
Άθληση» Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. 

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε, πως πριν ξεκινήσουμε τη διδακτική παρέμβαση, κρί-
θηκε σκόπιμο να προηγηθεί μια δεκάλεπτη παρουσίαση του εφαρμογίδιου, ώστε να 
εξοικειωθούν οι μαθητές με τις τρεις οθόνες εργασίας, τα συστατικά τους μέρη, αλλά 
και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν. 

Η διδασκαλία ξεκίνησε με μια σύντομη συζήτηση πάνω σε θέματα διατροφής, προ-
κειμένου να κατατοπιστούν οι μαθητές για το θέμα που θα μελετούσαν και να γίνει 
μια αρχική αξιολόγηση πάνω στις προηγούμενες γνώσεις τους για την υγιεινή δια-
τροφή και άθληση. Κατόπιν, τα παιδιά ξεκίνησαν να εργάζονται με το applet βάσει 
δύο φύλλων εργασίας, που βασίζονται στα ήδη υπάρχοντα φύλλα εργασίας που συνο-
δεύουν το εφαρμογίδιο από το πρόγραμμα Τ.Ο.Μ.Ε.Σ., αλλά εστιάζουν σε στοιχεία 
που συνάδουν με τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Τα συγκεκριμένα φύλλα εργα-
σίας είναι προς διαθεση και μπορούν να ζητηθούν από τη συγγραφέα. Στο τέλος, η 
παρέμβαση έκλεισε με μια συνοπτική συζήτηση πάνω στις γνώσεις που αποκόμισαν 
οι μαθητές, αλλά και μια αξιολόγηση από τους ίδιους για την διδακτική πορεία και 
την ενασχόληση με το εφαρμογίδιο. 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης τραβήχτηκαν αρκετές φωτογραφίες, καθώς και  
print-screen από τις οθόνες εργασίας των μαθητών για την καλύτερη ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της διδασκαλίας, κάποια από τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια, 
όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία της διδασκαλίας και η διεκπεραίωση των 
δραστηριοτήτων. 

Αποτελέσματα 

Ξεκινώντας τη διδασκαλία, και προκειμένου οι μαθητές να εισαχθούν στη θεματική 
της, απάντησαν προφορικά σε ερωτήματα τύπου: «Τι πιστεύετε πως είναι μια ισορ-
ροπημένη διατροφή; Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώμη σας, επηρεάζουν τις καθημε-
ρινές μας θερμιδικές ανάγκες; Ποιος είναι ο ρόλος της άσκησης βάσει των διατροφι-
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κών μας αναγκών; Μπορείτε να υπολογίσετε τις θερμίδες που πρέπει να λαμβάνετε 
καθημερινά;». Από τις απαντήσεις τους, και τα δυο παιδιά φάνηκαν να γνωρίζουν τα 
στοιχεία που περιλαμβάνει μια ισορροπημένη διατροφή, χωρίς όμως να μπορούν να 
προσδιορίσουν το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν την ημερήσια κάλυψη 
θερμιδικών αναγκών. Επιπλέον, και οι δύο, ενώ έδειξαν να γνωρίζουν ότι η άσκηση 
επηρεάζει τις διατροφικές μας ανάγκες, δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν με μαθη-
ματικό τρόπο τις προσωπικές τους ημερήσιες ανάγκες πρόσληψης θερμίδων.   

Στη συνέχεια, τους δόθηκε το πρώτο φύλλο εργασίας, και αφού μελέτησαν τα δεδο-
μένα της άσκησης 1, όπου παρουσιάζονται δυο άτομα: η Ελένη και ο Άλκης, διαφο-
ρετικού φύλου, ηλικίας, ύψους, μάζας και τρόπου ζωής, κλήθηκαν να απαντήσουν 
γραπτώς, βάσει αυτών των παραγόντων, ποιο από τα δυο αυτά άτομα, κατά τη γνώμη 
τους, έχει μεγαλύτερη ανάγκη σε πρόσληψη θερμίδων καθημερινά. Και οι δυο μαθη-
τές απάντησαν πως ο Άλκης, ως παιδί, έχει υψηλότερες θερμιδικές ανάγκες. Μάλι-
στα, ο Ν. τόνισε στην απάντησή του και το γεγονός ότι ο Άλκης παίζει  μπάσκετ. 

Κατόπιν, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, οι δυο μαθητές πληκτρο-
λόγησαν στον φυλλομετρητή του υπολογιστή τους την ιστοσελίδα  
http://nutrition.tomes-project.eu/#1, για να ανοίξουν το applet «Διατροφή και Άθλη-
ση» Τ.Ο.Μ.Ε.Σ., βάσει του οποίου θα υλοποιούνταν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότη-
τες. 

Συγκεκριμένα, η άσκηση 2 του πρώτου φύλλου εργασίας τους ζητούσε να υπολογί-
σουν την ημερήσια ανάγκη σε θερμίδες, τόσο της Ελένης όσο και του Άλκη, εισάγο-
ντας στο εφαρμογίδιο τα στοιχεία τους όπως δίνονταν στο φύλλο εργασίας, να κατα-
γράψουν τις τελικές τιμές στον ενδεδειγμένο χώρο στο χαρτί τους και να ελέγξουν 
την εγκυρότητα της υπόθεσής τους από την άσκηση 1. Καθώς και οι δύο είχαν απα-
ντήσει σωστά, δήλωσαν ότι η διαδικασία ελέγχου με πραγματικά νούμερα που ήρθε 
να επιβεβαιώσει τις αρχικές τους υποθέσεις, τους έδωσε μεγάλη ικανοποίηση.  

 

Εικόνα 1: Τα στοιχεία και οι θερμιδικές ανάγκες του Άλκη. 
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Εικόνα 2: Τα στοιχεία και οι θερμιδικές ανάγκες της Ελένης. 

 

Η επόμενη άσκηση ουσιαστικά ήταν ένα πρόβλημα που ζητούσε επίλυση. Πιο αναλυ-
τικά, αυξάνοντας την πρόσληψη θερμίδων στις δυο μελέτες περίπτωσης, τα παιδιά 
καλούνταν να αποκαταστήσουν την αρχική ισορροπία και να προτείνουν ορισμένες 
αρμόζουσες σε κάθε περίπτωση αθλητικές δραστηριότητες, που να βοηθούν στο κά-
ψιμο των περισσευούμενων θερμίδων. Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα των αθλημά-
των και την κατανάλωση θερμίδων που αντιστοιχεί στον καθένα, μέσα από διαδικα-
σίες μαθηματικών υπολογισμών σε συνδυασμό με τη μέθοδο δοκιμής και λάθους, κα-
τέληξαν σε διαφορετικές προτάσεις που όμως εξισορροπούσαν τη σωματική άσκηση 
με τις διατροφικές ανάγκες της Ελένης και του Άλκη.  

 

    

Εικόνα 3: Πρόταση για την Ελένη.                  Εικόνα 4: Πρόταση για τον Άλκη. 

 

Ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια, όπου τα δυο παιδιά επιχειρηματολογούσαν πά-
νω στις αποφάσεις τους βάσει δεδομένων και παρουσίασαν τις προτάσεις τους. Η στι-
χομυθία που ακολούθησε ήταν η εξής: 
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Ι.: Κυρία, με τις δραστηριότητες που πρότεινα, η Ελένη φτάνει ακριβώς τις 1700 θερ-
μίδες! 

Ν.: Μπράβο Ι.! Πώς το κατάφερες αυτό; 

Ι.: Έκανα αρκετούς συνδυασμούς μέχρι να το βρω. 

Ερευνήτρια: Μπράβο Ι.! 

Ν.: Εγώ δεν έκανα πολλούς, αλλά βρήκα έναν συνδυασμό που έφτανε τις 1744 θερμί-
δες. Αρκετά κοντά, και της έδωσα και ένα περιθώριο να φάει λίγο ακόμα!  

(Γέλια)                                                   

Προχωρώντας στο δεύτερο φύλλο εργασίας, τα παιδιά χάρηκαν όταν διαπίστωσαν ότι 
η πρώτη άσκηση τούς ζητούσε να υπολογίσουν τις προσωπικές τους θερμιδικές ανά-
γκες παραθέτοντας τα δικά τους στοιχεία στο εφαρμογίδιο. Ο Ν. υπολόγισε τη δική 
του ημερήσια πρόσληψη σε θερμίδες στις 1615 και η Ι. στις 1337.  

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της άσκησης 2, οι μαθητές προχώρησαν στην 
δεύτερη οθόνη εργασίας του εφαρμογίδιου, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ι-
σορροπημένο και νόστιμο, κατά την άποψη τους, ημερήσιο διατροφολόγιο.  

Η άσκηση 3 ουσιαστικά ζητούσε από τους μαθητές να διαπιστώσουν την «ποιότητα» 
των αποφάσεών τους, μελετώντας τις γραφικές παραστάσεις που σχηματίζονταν στην 
τρίτη οθόνη εργασίας του εφαρμογίδιου. Τα παιδιά δεν χρειάστηκε να κάνουν ιδιαί-
τερες αλλαγές στις επιλογές τους, καθώς είχαν προηγούμενη γνώση πάνω στη θερμι-
δική αξία αρκετών τροφών, αν και επισημάνθηκε το γεγονός ότι ο Ν. απέφυγε τα 
φρούτα στη διατροφή του και η Ι. τις πρωτεΐνες. Παρόλο που οι τιμές τους υπερέβαι-
ναν λίγο τις προτεινόμενες από το εφαρμογίδιο, αποφασίσαμε να μην δώσουμε παρα-
πάνω έκταση σε πιο λεπτομερείς διορθώσεις λόγω περιορισμένου χρόνου.  

 

   

Εικόνα 5:Ποιότητα διατροφολογίου Ι.            Εικόνα 6: Ποιότητα διατροφολογίου Ν. 

 

2621

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Έτσι, η Ι. κατέληξε σε ένα ημερήσιο διατροφολόγιο με θερμιδική αξία 1486 θερμί-
δων, ενώ το διατροφολόγιο που πρότεινε ο Ν. έφτανε τις 1852 θερμίδες τη μέρα. 

Τέλος, στην άσκηση 4 τα παιδιά καλούνταν να επιλέξουν ορισμένες αθλητικές δρα-
στηριότητες που θα μπορούσαν να εντάξουν στο εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα προ-
κειμένου να καλύψουν το περίσσευμα θερμίδων που προκύπτει, συγκρίνοντας τις τι-
μές των τωρινών τους αναγκών βάσει των αποτελεσμάτων της άσκησης 1 και των 
τιμών του διατροφολογίου που επέλεξαν ως ισορροπημένο στην άσκηση 3. 

Όταν τους ζήτησα να μου παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους, ο Ν. μέσα από τις 
επιλογές του κατέληξε ότι θα μπορεί να καλύψει την κατανάλωση 1863 θερμίδων τη 
μέρα και η Ι. αντίστοιχα τις 1486, αρκετά καλές προσεγγίσεις των τιμών των διατρο-
φολογίων που δημιούργησαν στην άσκηση 3. 

Κλείνοντας τη διδασκαλία, κάναμε μια σύντομη συζήτηση με τα παιδιά γύρω από τις 
διατροφικές μας ανάγκες, τη θερμιδική αξία των γευμάτων και την εξισορρόπηση αυ-
τών με σωματική άσκηση. Τόσο η Ι. όσο και ο Ν. υποστήριξαν τις απόψεις τους με 
μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση από ότι στην αρχή της παρέμβασης.  

Όταν στη συνέχεια τους ρώτησα πώς τους φάνηκε το μάθημα και το εφαρμογίδιο που 
χρησιμοποιήσαμε, τα παιδιά έκαναν αρκετά θετικά σχόλια: «Το εφαρμογίδιο ήταν 
πολύ εύκολο. Είχε πλάκα!» «Ήταν πολύ καλό» «Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα!» «Εί-
χε ενδιαφέρον. Δεν βαρέθηκα καθόλου!» «Κάναμε Μαθηματικά και δεν το καταλά-
βαμε (γέλια)». Μάλιστα, ζήτησαν το link του εφαρμογιδίου για να «παίξουν» και από 
το σπίτι, όπως είπαν φεύγοντας. 

Συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης και μετά την ανάλυση των αποτε-
λεσμάτων, συμπεραίνουμε πως η αξιοποίηση του εφαρμογιδίου «Διατροφή και Ά-
θληση» Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. στη διδακτική πράξη, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον και ουσιαστικο 
πλαίσιο μάθησης, συνδυάζοντας αρκετά πετυχημένα τις γνωστικές περιοχές των Μα-
θηματικών και των Φυσικών Επιστημών.  

Διδάσκοντας Μαθηματικά με το συγκεκριμένο applet, οι μαθητές μπόρεσαν, σε αρκε-
τά ικανοποιητικό βαθμό, να κάνουν υποθέσεις βάσει δεδομένων και στη συνέχεια να 
προβαίνουν σε διαδικασίες ελέγχου, να ερμηνεύουν ραβδογράμματα και γραμμικές 
γραφικές παραστάσεις, να επιχειρηματολογούν και να καταλήγουν σε λογικές απο-
φάσεις και ασφαλή συμπεράσματα που οδηγούν σε γενικεύσεις.  

Ταυτόχρονα, τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν σε θέματα υγεινής διατροφής, υπολόγισαν τις 
θερμιδικές τους ανάγκες και συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα ισορροπίας ανάμε-
σα στις διατροφικές τους συνήθειες και την υιοθέτηση σωματικής άσκησης, γεγονός 
που προάγει υγιεινές διατροφικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα καίριες κατά την σχολική 
ηλικία. Σύμφωνα με έρευνα των Κουρκούτα, Ράρρα και Αμπραχίμ (2013) η ισορρο-
πημένη και σωστή διατροφική συμπεριφορά αποτελεί προϋπόθεση για σωστή νοητι-
κή, ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, βελτιώνει τη δυνατότητα μάθησης 
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και τη σχολική επίδοση, και κατά συνέπεια, οι μαθητές καλλιεργούν θετική αυτοεικό-
να και αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους.  

Κλείνοντας την εισήγηση λοιπόν,  συμπεραίνουμε πως με την αξιοποίηση του συγκε-
κριμένου εφαρμογιδίου, επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι της παρέμβασης και μά-
λιστα μέσα σε ένα αρκετά ευχάριστο κλίμα, όπου τα γέλια και ο ενθουσιασμός των 
μαθητών εναλλάσσονταν με διαδικασίες συγκέντρωσης  και δημιουργικής σκέψης 
προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες.  

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ενασχόληση με το ψηφιακό περιβάλλον 
«Διατροφή και Άθληση» Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. υποστήριξε ένα πιο μαθητοκεντρικό μοντέλο 
διδασκαλίας, με το δικό μου ρόλο να περιορίζεται στο βοηθό-διευκολυντή, ενώ μέσα 
από τη διαθεματική του προσέγγιση, δεν θύμισε σε τίποτα τις παραδοσιακές  μεθό-
δους μάθησης. Από την ανατροφοδότηση που έδωσαν τα ίδια τα παιδιά η διδασκαλία 
των μαθηματικών ήταν πιο ευχάριστη και ουσιαστική. 
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Κουκλοθέατρο: « Η αχαριστία του κροκόδειλου», ένα βήμα προς την ενσυναί-
σθηση. 
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Περίληψη 
 

Το έργο κουκλοθέατρου, « Η αχαριστία του κροκόδειλου», παρουσιάζεται ως μορφή 
διδακτικού σεναρίου. Το κουκλοθέατρο ως μορφή δραματικής τέχνης είναι ενταγμένη 
στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και θα αξιο-
ποιηθεί αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιστρατεύεται το κουκλο-
θέατρο ως αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο μελέτης, ανάλυσης μέσα από την συν-
δρομή ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, όπως γλώσσας, μαθηματικών, φυσικής α-
γωγής, μουσικής με κύριο στόχο την αναγνώριση συναισθημάτων, την διεργασία και 
την διαχείριση τους. Το κουκλοθέατρο στο Νηπιαγωγείο ως μέσον ανάπτυξης συναι-
σθηματικής, ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής νοημοσύνης και κοινωνικών δεξιο-
τήτων,  όπως αναδεικνύεται ως νέα μαθησιακή περιοχή του Νέου Πιλοτικού Αναλυ-
τικού Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΥΠΑΙΘΠΑ/ΙΕΠ, 2011, έχει στό-
χο, να οδηγηθούν τα παιδιά στην ενσυναίσθηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

Λέξεις-Κλειδιά: κουκλοθέατρο, συναισθηματική νοημοσύνη, διαπροσωπική νοημο-
σύνη, κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση. 

Εισαγωγή 

 Το κουκλοθέατρο είναι μια μορφή θεατρικής τέχνης. Είναι κάθε θέαμα, όπου ο ρό-
λος των προσώπων του δράματος αποδίδεται από ένα αντικείμενο που ζωντανεύει, 
καθώς και μια ικανή τεχνική που το επιτρέπει, να έχει πολλούς συμβολισμούς και 
συμβολικές αξίες (Άλκηστις, 2011). Ένας ολόκληρος κόσμος αναδύεται μέσα από τις 
κούκλες του κουκλοθέατρου. Είναι ανυπολόγιστη η αξία του κουκλοθέατρου για την 
παιδική σκέψη. Ο ανιμισμός της σκέψης του παιδιού εκρήγνυται από συναισθήματα 
μέσα από τις παραστάσεις κουκλοθέατρου. Είναι η αναπαράσταση του θεάτρου της 
ζωής σε συμπύκνωση και σμίκρυνση. Είναι η αναπαράσταση του θεάτρου της ζωής 
παιγμένη πίσω από ένα ανοιχτό παράθυρο που ξέρει να πλαισιώνει καλά και να υπο-
γραμμίζει το χώρο δράσης, (Άλκηστις, 2012).   

Έχει υποστηριχθεί, ότι το κουκλοθέατρο είναι πολλές τέχνες μαζί, όπως μουσική, χο-
ρός, υποκριτική, τραγούδι, εικαστικές τέχνες, δραματικό θέατρο, λογοτεχνία. Η φυ-
σιογνωμία του κουκλοθέατρου διακρίνεται ξεκάθαρα από τις υπόλοιπες τέχνες, διότι 
η φύση του διαφέρει. Όλες οι τέχνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις επιμέρους 
ανάγκες μιας παράστασης, η παράσταση όμως δεν είναι το άθροισμά τους. Η γλώσσα 
του κουκλοθέατρου είναι μια ξεχωριστή γλώσσα, (Παρούση, 2012). Κι αυτό γιατί 
απευθύνεται σε παιδιά. Τα παιδιά όμως δεν είναι ένα εύκολο κοινό. Είναι ένα κοινό 
που βομβαρδίζεται με βία και οδυνηρές ανατροπές και απομυθοποιήσεις, και ο ρόλος 
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της μικρής «κούκλας», είναι να προσφέρει το αντιστάθμισμα σ’ αυτή την γνωστική, 
διανοητική εισβολή, (Μeschke, 2004). H κούκλα όμως έχει μεγαλύτερη δύναμη από 
έναν θεατρικό ήρωα, υπήρξε πάντα μέρος της υποσυνείδητης κατανόησης που έχουμε 
ή δίνουμε στην μορφή της (Bell, 2008). 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το κουκλοθέατρο από τα άλλα είδη 
δραματικής τέχνης, είναι το στοιχείο της εμψύχωσης. Και ενώ έκδηλα ζει τη ζωή του 
χειριστή της, κάθε κούκλα έχει και μια μυστική ζωή, τη δική της ζωή (Fournel, 2009). 
Το κουκλοθέατρο αντικατοπτρίζει τη σχέση του δημιουργού με το δημιούργημα, την 
ολοκληρωμένη, τέλεια ελευθερία της αυτοέκφρασης (Jurkowski, 1988), που σημαίνει 
ότι ο θεατής έχει την ευκαιρία να συνδεθεί με τον μύθο που του προτείνεται και να 
πραγματώσει νοητά μια επιθυμία στην οποία η πραγματικότητα κάνει ελάχιστες πα-
ραχωρήσεις, και έτσι να κατακτήσει και ο ίδιος αυτή την τέλεια ελευθερία αυτοέκ-
φρασης που απολαμβάνει και ο κουκλοπαίχτης (Παρούση, 2012). 

Σκοποί και στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Ο σκοπός αυτού του  εκπαιδευτικού σεναρίου ήταν πώς να αναγνωρίσουν τα παιδιά, 
μέσα από τη δράση του κουκλοθέατρου, τα συναισθήματα των ηρώων, να τα επεξερ-
γαστούν και να προτείνουν ιδέες στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, να 
δουν, πως θα διαχειριστούν τα συναισθήματα που αισθάνονται στην πλοκή του έρ-
γου, να οδηγηθούν στην ενσυναίσθηση.  

Οι επιμέρους στόχοι ήταν: 

• Να ψυχαγωγηθούν. 
• Να εξοικειωθούν με την ιδέα του κουκλοθέατρου μέσα στην τάξη, ως είδος 

θεατρικής τέχνης. 
• Να προβληθούν πανανθρώπινες αξίες όπως η φιλία, η συμβίωση, η καλοσύνη, 

η δοτικότητα, η αισιοδοξία, η θετικότητα, η αλληλεγγύη, η ευθύνη, η αγάπη. 
• Να γνωρίσουν διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικές αντιδράσεις. 
• Να ταυτιστούν, να ξεπεράσουν φόβους, να λυτρωθούν. 
• Να αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους, να ενδυναμώσουν τον προφορικό τους λό-

γο. 
• Να κάνουν μαθηματικές ασκήσεις. 
• Να έρθουν σε επαφή με την λογοτεχνία, τα παραμύθια του τόπου τους και άλ-

λων χωρών.   
• Να συγκρίνουν άλλους τόπους που δεν μοιάζουν με την δική τους πατρίδα. 
• Να καλλιεργήσουν  την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 
• Να μάθουν να επιλύουν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν. 
• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους έκφραση με τη χρήση διάφορων φυ-

σικών υλικών, για την κατασκευή κουκλών και σκηνικών, για την παράσταση. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται σύμφωνα με το ΑΠΣ του νηπιαγωγείου είναι: 
Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση, Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπί-
δραση, Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση, Παιδί και ΤΠΕ.  

Το κουκλοθέατρο γοητεύει τα παιδιά. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο που τα 
παιδιά παρακολουθούν μια παράσταση. Είναι «αιχμάλωτα» των μικρών-ηρώων κού-
κλες, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι ζώα, που τα οδηγούν μέσα απ’ την φαντασία σ’ 
ένα ασφαλή, αστείο, γεμάτο συναίσθημα κόσμο. Παρακολουθώντας τα παιδιά κου-
κλοθέατρο οδηγούνται στο να έχουν ευκαιρίες μάθησης αξιών και πολύτιμες ευκαιρί-
ες εκπαιδευτικής μάθησης. Οι κούκλες είναι ένα παιχνίδι που υποστηρίζει και εξελίσ-
σει τις γλωσσικές ικανότητες και την επικοινωνία, καθώς και την κοινωνική και συ-
ναισθηματική ανάπτυξη, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν και να κατανοήσουν τον 
κόσμο γύρω τους (Hubpages, 2012). Οι κούκλες προσφέρουν στα παιδιά έναν ελκυστι-
κό τρόπο να αντιδρούν και να εξερευνούν τη γνώση τους και την κατανόησή τους για 
τον κόσμο. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί είναι ικανό να μιλάει σε μια κούκλα ή δια 
μέσου αυτής, το να μοιράζεται δεν είναι και τόσο «τρομαχτικό».  

Ανοίγεται για τα παιδιά ένας νέος δρόμος επικοινωνίας που υποστηρίζει την απόκτη-
ση γλωσσικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά μαθαίνουν να προσέχουν, να συνομιλούν, να 
διατυπώνουν τις σκέψεις τους και τις λέξεις τους για να μεταφέρουν το μήνυμά τους. 
Οι  κούκλες παρέχουν μια αίσθηση ασφάλειας που  κάνει τα παιδιά να εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους, γεγονός που δεν θα έκαναν με ευκολία στην 
πραγματική ζωή. Τα παιδιά εκφράζονται και διαδρούν με τρόπο που τους είναι πολύ 
οικείος. Όταν τα παιδιά ρωτηθούν για μια διένεξη μεταξύ των ηρώων-κουκλών, άνε-
τα μπορούν να αναγνωρίσουν αιτίες, συναισθήματα, απαντήσεις. Ουσιαστικά, ένα 
αόρατο μάθημα συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων( Colleman, 2011). 

 Όταν τα παιδιά ενθαρρύνονται να μπαίνουν σε ρόλους, στην θέση άλλων, είτε σαν 
παιχνίδια ρόλων μέσα από δραματικό παιχνίδι, είτε μέσα από την ταύτιση με τις κού-
κλες οδηγούνται στην ενσυναίσθηση. Είναι σπουδαίο κατ’ αυτό τον τρόπο να αι-
σθανθούν την συμπόνια και τον σεβασμό των συναισθημάτων των άλλων, χαρακτη-
ριστικό της διαπροσωπικής νοημοσύνης (Gardner, 2010), η οποία έχει πολύ σημαντι-
κό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης κυρίως της συνεργατικής. Τα παιδιά κατ’ αυτό 
τον τρόπο θα αναπτύξουν συναισθηματική νοημοσύνη (Coleman, 2011), θα καταφέ-
ρουν να μπαίνουν στην θέση του άλλου, να συναισθάνονται, να σκέφτονται τις συνέ-
πειες, να πονούν, να χαίρονται, να λυτρώνονται. 

Η κοινωνική νοημοσύνη,  δηλαδή η ικανότητα να δρα κανείς με σύνεση στις ανθρώ-
πινες σχέσεις, όπως υποστηρίζει ο Thorndike στην θεωρία του, μπορεί να εξελιχθεί με 
θετικά παραδείγματα και θετική ενίσχυση.Οι κούκλες παρέχουν μια καταπληκτική 
ευκαιρία για εξερεύνηση καταστάσεων που βοηθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη της 
διαπροσωπικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης. Μέσα από την πλοκή των ιστο-
ριών δίνεται η ευκαιρία να διδαχθούν θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, επίλυση 
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συγκρούσεων, καθώς και άλλες κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες (Οδηγός 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). Η αλληλεπίδραση ε-
πίσης ενδυναμώνει την ικανότητα συγκέντρωσης και την ανάπτυξη της φαντασίας. 

Το κουκλοθέατρο μπορεί να είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για να κατανοήσουν τα 
παιδιά ποιοι είναι και τι μπορούν να κάνουν. Πως βλέπουν τον εαυτό τους. Ν’ ανακα-
λύψουν τα ενδιαφέροντα τους, τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, τα ταλέντα τους, να γνωρί-
σουν τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους, να ενδυναμώσουν την αυτοεκτίμησή 
τους και την αυτοεικόνα τους ώστε να επιτευχθεί η προσωπική τους εξέλιξη, και ν’ 
αναπτυχθεί η ενδοπροσωπική τους νοημοσύνη( Gardner 2010). 

Μέσα από το κουκλοθέατρο τα παιδιά θα αντιληφθούν του εαυτό τους σε σχέση με 
τους άλλους, πως χτίζονται οι φιλίες, θα αντιληφθούν τους κανόνες που διέπουν την 
κοινωνική ζωή και έτσι θα εισαχθούν μέσα από την καλλιέργεια και την διεργασία 
συναισθημάτων, τεχνικές διαχείρισης συναισθημάτων που οδηγούν στην ενσυναί-
σθηση. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει η Gemma Hughes, δημιουργός του 
Moodmwd (μια σειρά βιβλίων και κουκλών που εκφράζουν συναισθήματα για εκπαι-
δευτικούς και γονείς), οι κούκλες μπορούν να σπάσουν σύνορα και να παρέχουν έναν 
σημαντικό λόγο να αρχίσει η επικοινωνία. Το παιδί εμπιστεύεται την κούκλα, δεν την 
φοβάται, του είναι το τέλειο φυσικό μέσον για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα. Όλες 
οι κούκλες έρχονται στην ζωή ως χαρακτήρες. Μπορούν να υποδυθούν διαφορετικές 
προσωπικότητες με διάφορα χαρακτηριστικά και να διασταυρωθούν με όλες τις 
κουλτούρες και τους πολιτισμούς. Οι κούκλες μπορούν να μοιραστούν χαρά και λύ-
πη, μπορούν να είναι άτακτες και καλές, θρασείς ή ντροπαλές και όταν ένα παιδί 
προσλαμβάνει από μια κούκλα, μπορεί να διδαχθεί δίχως να το συνειδητοποιήσει. 
(Mc Alees, 2016). 

Το παιδί δεν ταυτίζει τα αντικείμενα και τα ζώα με τους ανθρώπους, αλλά προσδίδει 
σ’ αυτά ανθρώπινες ιδιότητες. Το παιδί δημιουργεί ένα δικό του συμβολικό κόσμο, 
δίνει σε όλα πνοή και ζωή, μετατρέπει την τάξη  των πραγμάτων και των προσώπων, 
Φράγκος, 1964). Ταυτίζεται όμως με τα πάθη των ηρώων, αλληλεπιδρά, συμπάσχει. 

 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Το έργο του κουκλοθέατρου «η αχαριστία του κροκόδειλου», είναι ένα σενάριο  βα-
σισμένο σ’ ένα παραδοσιακό παραμύθι της Κένυας. Έλαβε χώρα στον ιδιωτικό Βρε-
φονηπιακό Σταθμό Λιλιπούτη στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 2016. Το κου-
κλοθέατρο οργανώθηκε, ώστε να εκτελεσθεί διαθεματικά, προσβλέποντας στην ολι-
στική αντίληψη της γνώσης. 

 Με διάφορες δραστηριότητες επιδιώχθηκε η σύνδεση αρκετών μαθησιακών περιο-
χών, έτσι η μάθηση να αφορά πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής, που πραγματικά 
ενδιαφέρουν τους μικρούς μαθητές. (Ματσαγκούρας, 2002). 
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Χρησιμοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας σε σχηματισμό ομάδων 
δράσεων στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας για την επίτευξη ενός συγκεκριμέ-
νου μαθησιακού στόχου. ( Μπιρμπίλη, 2005). 

Η βιωματική μέθοδος, τεχνικές όπως ο καταιγισμός ιδεών, η συζήτηση, το θεατρικό 
παιχνίδι, το κουκλοθέατρο ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία της επίτευξης του στόχου 
του εκπαιδευτικού σεναρίου που ήταν η ανάπτυξη της συναισθηματικής (Goleman, 
2011), διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής νοημοσύνης (Gardner, 2010), των παι-
διών, μέσα από την αναγνώριση, την διεργασία και την διαχείριση των συναισθημά-
των, ώστε να οδηγηθούν στην ενσυναίσθηση. 

Διδακτικό σενάριο κουκλοθέατρου- πορεία δράσεων 

Ο κροκόδειλος  Νείλος και η μαϊμού Χάρις έγιναν φίλοι, έπαιζαν, διασκέδαζαν μαζί, 
η μαϊμού του χάριζε μάνγκος και μπανάνες και ο κροκόδειλος την πήγαινε βόλτες στο 
ποτάμι έχοντας την, στην πλάτη του. Όλα ήταν τέλεια για τους δυο φίλους έως ότου 
ζηλέψει  την σχέση τους η γυναίκα του κροκόδειλου. Προσποιείται την άρρωστη και 
λέει στο κροκόδειλο, πως της είπε ο γιατρός, πως μόνο η καρδιά μιας μαϊμούς θα την 
έκανε καλά. Ο κροκόδειλος στενοχωριέται, μπαίνει σε δίλλημα αλλά στο τέλος πείθε-
ται να θυσιάσει την φίλη του, για να σωθεί η γυναίκα του. Προτείνει στην μαϊμού να 
την πάει βόλτα στην γυναίκα του, για να γνωριστούνε, αρχίζει να βυθίζεται. Η μαϊμού 
αντιλαμβάνεται το κακό που την περιμένει και ζητά εξηγήσεις, εκεί στην μέση του 
ποταμού ο κροκόδειλος της εξηγεί, ότι η γυναίκα  του χρειάζεται την καρδιά της για 
να γιάνει. Η μαϊμού φέρθηκε έξυπνα και του λέει πως την ξέχασε πάνω στο δένδρο με 
τα μάνγκος, και πρέπει να γυρίσουν πίσω να την πάρει. Ο κροκόδειλος γυρίζει, η μαϊ-
μού πιάνεται σ’ ένα κλαδί και εξαφανίζεται, φωνάζοντάς του ότι είναι αχάριστος και 
ότι χάθηκε για πάντα η φιλία τους. 

Πρώτη δραστηριότητα: Παιδί δημιουργία και έκφραση-κουκλοθέατρο. Έχουμε φτιά-
ξει εμείς το σκηνικό. Δένδρα τροπικά, μπανανιές, μάνγκος. Ένα ποτάμι διασχίζει  το 
σκηνικό τοπίο. Παίζουμε το κουκλοθέατρο. Εμφανίζεται ο Πιπίνος  ή όποια άλλη 
κούκλα που έχει τον ρόλο του αφηγητή και όχι μόνο.  Υπάρχει πάντα μια κούκλα που 
παρουσιάζεται και προλογίζει το έργο, αφού πρώτα έχει σχολιάσει την καθημερινότη-
τα μέσα στην τάξη. Είναι η κούκλα που όλα τα παιδιά αγαπούν, είναι ο φίλος τους, 
είναι η κούκλα που βλέπει τα πάντα μέσα στην τάξη, που γνωρίζει όλα τα προβλήμα-
τα που προκύπτουν και βοηθάει πάντα στην επίλυσή των συγκρούσεων. Η αφήγηση 
ξεκινάει, τα παιδιά παρακολουθούν με προσοχή την πλοκή του έργου, το οποίο πα-
ρουσιάζεται για πρώτη φορά μέσα στην τάξη. Στόχος να προβληματιστούν πάνω σε 
καινούριες καταστάσεις και να προβληματιστούν σε νέα δεδομένα, να παρατηρήσουν 
και να κρίνουν τα δρώμενα και τις συνέπειες τους. 
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Εικόνα 1. Η αχαριστία του κροκόδειλου - κουκλοθέατρο 

Δεύτερη δραστηριότητα: Παιδί και γλώσσα – Διαχείριση συναισθημάτων Πηγαίνου-
με με τα παιδιά στην «παρεούλα» και συζητάμε για τα συναισθήματα που συναντή-
σαμε στο κουκλοθέατρο, χαρά, όταν οι δυο φίλοι χαρούμενοι έκαναν βόλτες και έπαι-
ζαν, λύπη, όταν ο κροκόδειλος έπρεπε να θυσιάσει την φίλη του, ζήλεια, απ’ την 
πλευρά της γυναίκας του, θυμό, από την πλευρά της μαϊμούς, όταν αντιλαμβάνεται 
την απάτη, ντροπή από τον κροκόδειλο όταν κατάλαβε το λάθος του. Τα παιδιά εκ-
φράζουν πως αντιλαμβάνονται αυτά τα συναισθήματα και καταγράφονται, τι είναι 
αυτό που τους δίνει χαρά, πότε και γιατί λυπούνται και γιατί ζηλεύουν. Στην συνέχεια 
περιγράφουν πως εκφράζουν το κάθε συναίσθημα ξεχωριστά και καταγράφονται επί-
σης. Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν, τι κάνουν όταν αισθάνονται αυτά τα συναι-
σθήματα ή τι σκέφτονται να κάνουν όταν τα αισθάνονται, και πως τα ξεπερνούν, π.χ. 
την λύπη, την ζήλεια, τον θυμό. Έπειτα ερχόμαστε, στο κουκλοθέατρο μας και ζητά-
με να μας πουν τι θα μπορούσε να γίνει για να μην χαθεί αυτή η όμορφη φιλία. Τα 
παιδιά κρίνουν τις συνέπειες και προτείνοντας λύσεις έρχονται στο θεμιτό αποτέλε-
σμα, να προσπαθήσουν να γίνουν όλοι φίλοι ή να αποδεχτούν την φιλία άλλων προ-
σώπων. Να κατανοήσουν ότι δεν μπορούμε να είμαστε με όλους φίλοι, αλλά και δεν 
έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύουμε την ύπαρξη φιλίας στους άλλους εξ’ αιτίας των 
συναισθημάτων μας. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μαϊμού θα την κέρδιζε την 
κροκοδειλίνα με την καλοσύνη της κι αν γινόταν φίλοι δεν θα την ζήλευε πια. Επίσης 
ζητάμε από τα παιδιά να σκεφθούν πως μπορεί να αισθάνεται ο κροκόδειλος μετά την 
απώλεια της φίλης του. Τι μπορεί να αισθάνεται,  ντροπή, λύπη, πένθος; Τα παιδιά 
προσπαθούν να έρθουν στην θέση του, τι θα αισθανόταν αυτά στην απώλεια ενός φί-
λου; Για ποιους λόγους μπορεί να χαθεί μια φιλία; Τα παιδιά μαθαίνουν αν σκέφτο-
νται τις συνέπειες των πράξεων τους και των πράξεων των άλλων. 

Τρίτη δραστηριότητα: Παιδί δημιουργία και έκφραση – Μουσικοκινητική.  Τα παιδιά 
δραματοποιούν, το κουκλοθέατρο, με μάσκες που έχουμε φτιάξει και αναπαριστούν 
την ζωή στην ζούγκλα και τα ζώα που ζουν σ’ αυτή. Δραματοποιούν την ιστορία. Τα 
παιδιά επιλέγουν μουσικά κομμάτια με την βοήθεια της Νηπιαγωγού και δραματο-
ποιούν την ιστορία όπως παίχτηκε στο κουκλοθέατρο. Μετά, τα παιδιά δραματοποι-
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ούν την ιστορία με το ενδεχόμενο της φιλίας και των τριών πρωταγωνιστών. Ο κρο-
κόδειλος αντί να πάει να φέρει την καρδιά της μαϊμούς προτείνει στην γυναίκα του να 
έρθει να γνωρίσει την μαϊμού, και γίνονται αμέσως φίλες, γιατί η μαϊμού είναι ευχά-
ριστη, δοτική και αστεία. Στο τέλος τα παιδιά δραματοποιούν την ιστορία με την α-
ποδοχή της διαφορετικής φιλίας. Ο καθένας μέσα στην ζούγκλα επιλέγει τους δικούς 
του φίλους, χωρίς να κρίνει ή να επεμβαίνει στις φιλίες των άλλων. Τα παιδιά δραμα-
τοποίησαν τις τρεις ιστορίες και φάνηκε να διασκέδασαν περισσότερο την τρίτη εκ-
δοχή αφού επέλεγαν διαφορετικούς φίλους κάθε φορά.  

 

Εικόνα 2. Τα παιδιά δραματοποιούν την ιστορία 

Τέταρτη  δραστηριότητα: Παιδί δημιουργία και έκφραση. 
Τα παιδιά  χωρίζονται σε ομάδες και παίζουν το κουκλοθέατρο τα ίδια, με όποιο τέ-
λος επιλέξουν, η κάθε ομάδα παίζει κι άλλο τέλος. 
 
Πέμπτη  δραστηριότητα: Παιδί και  φυσικό περιβάλλον-Γεωγραφία και Τ.Π.Ε. Ανα-
ζητούμε με τα παιδιά στο διαδίκτυο πραγματικές ζούγκλες, παρατηρούν τη ζωή, στην 
άγρια φύση και μετά βρίσκουμε τις χώρες στον παγκόσμιο χάρτη και στην υδρόγειο. 
Βρίσκουμε κροκόδειλους και άλλα ερπετά και μαϊμούδες και άλλα θηλαστικά. Δη-
μιουργούμε κατηγορίες και ομάδες ζώων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και τον 
τρόπο διαβίωσης τους. ανακαλύπτουμε ομοιότητες και διαφορές ανάλογα με την κα-
τηγορία στην οποία ανήκουν. Τα παιδιά αναπτύσσουν την φυσιογνωστική τους νοη-
μοσύνη (Gardner, 2011). 
 
Έκτη  δραστηριότητα: Μαθηματικά.Τα παιδιά στα τραπεζάκια τους σε ομάδες φτιά-
χνουν σύνολα με τα φρούτα που έκοψαν, κάνουν μετρήσεις, σύνολα, ασκήσεις αραί-
ωσης πύκνωσης και ασκήσεις μεμοτίβα. 
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Εικόνα 3. Μαθηματικές ασκήσεις 

Συμπεράσματα 

Μέσα από το διδακτικό αυτό σενάριο κουκλοθέατρου, μέσα από την πλοκή του έρ-
γου, την εξέλιξη της ιστορίας, τα παιδιά οδηγήθηκαν στον εντοπισμό και την ανα-
γνώριση συναισθημάτων. Έκριναν συζήτησαν, συμπλήρωσαν, ανακατασκεύασαν την 
πλοκή της ιστορίας αλλάζοντας τα δεδομένα και τις συνέπειες τους. Μέσα από προ-
σοχή και σκέψη οδηγήθηκαν σε καταιγισμό ιδεών, προτείνοντας λύσεις και επιλύο-
ντας προβλήματα. Ταυτίστηκαν με τους ήρωες-κούκλες, αισθάνθηκαν, συναισθάνθη-
καν, αναγνώρισαν συναισθήματα και συζήτησαν για την έκφραση και την διαχείρισή 
τους. Όλες οι δραστηριότητες επιτέλεσαν τον σκοπό τους, που ήταν το να οδηγηθούν 
τα παιδιά στην αναζήτηση λύσεων προβληματικών και δυσάρεστων καταστάσεων. 
Ενθαρρύνθηκαν στην ανάπτυξη τεχνικών έκφρασης συναισθημάτων και ανάπτυξης 
της συναισθηματικής (Goleman, 2011), διαπροσωπικής,  και ενδοπροσωπικής τους 
νοημοσύνης (Gardner, 2010). Μέσα από το κουκλοθέατρο και τις καταστάσεις που 
βίωσαν οι ήρωες, τα παιδιά ενδυνάμωσαν την ικανότητα να συγκεντρώνονται, να 
κοινωνικοποιούνται, να χαλαρώνουν, να εκφράζουν συναισθήματα και να τροποποι-
ούν και να προτείνουν λύσεις. Το κουκλοθέατρο αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο στα 
χέρια των εκπαιδευτικών γιατί τα παιδιά μέσα από την ταύτιση με τους ήρωες-
κούκλες μπορούν να οδηγηθούν βιωματικά στην ενσυναίσθηση έτσι ώστε να ολο-
κληρωθούν ως υγιείς προσωπικότητες. Το δύσκολο είναι ότι η τεχνική του κουκλοθέ-
ατρου δεν διδάσκεται στην Ελλάδα και είναι μια μορφή τέχνης, την οποία οι εκπαι-
δευτικοί αλλά και οι εκπαιδευτικοί φορείς δεν δίνουν σημασία στην αξία και την α-
ξιοποίηση της.. Ενώ σε άλλες χώρες  της Ευρώπης πραγματικά αποτελεί ένα σπου-
δαίο εκπαιδευτικό εργαλείο και υπάρχουν σχολές όπου μπορεί κανείς να εκπαιδευτεί 
και να « διδάξει» ενσυναίσθηση μέσα από την ταύτιση, στα παιδιά, στη χώρα μας εί-
ναι ένα είδος τέχνης, που δεν αξιοποιείται όπως θα  έπρεπε μέσα στην σχολική τάξη. 
Η δύναμη του είναι μεγάλη και στην γνωστική αλλά και στην συναισθηματική ανά-
πτυξη των παιδιών, καλλιέργεια που θα βοηθήσει τα παιδιά στην ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς τους και στην κοινωνικοποίησή τους. Επίσης μέσα από το κουκλο-
θέατρο μπορεί να βοηθήσει στην διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς τα παιδιά αποδέ-
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χονται την διαφορετικότητα, ανακαλύπτουν και προωθούν την συνεργατικότητα, 
(P.Sixmith & B. Τσαλίκη, 2003). Εξάλλου όπως υποστηρίζει ο Goleman (2011), ε-
πειδή οι προκαταλήψεις συνιστούν μια μορφή συναισθηματικής μάθησης, η αλλαγή 
τους είναι και δυνατή και εφικτή. Η Δραματική τέχνη και το Κουκλοθέατρο μπορεί 
να χειριστεί θέματα ρατσισμού, στερεοτύπων, προκαταλήψεων, φύλου, ταυτότητας, 
κοινωνικών ρόλων, δύναμης και εξουσίας με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Οργανώ-
σεις, δίκτυα και προγράμματα σε όλο τον κόσμο εργάζονται με την Δραματική τέχνη 
στην Εκπαίδευση, ενώ πολλά αναλυτικά προγράμματα σχολείων εμπεριέχουν δραμα-
τικές δραστηριότητες, ειδικά στον Καναδά, Αυστραλία, τις Η.Π.Α. την Αγγλία και τη 
Γερμανία, χώρες που επιθυμούν να αναπτύξουν διαπολιτισμικότητα, (Άλκηστις, 
2008). Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως χώρα υποδοχής, και όχι μόνο, 
προσφύγων, ίσως θα έπρεπε να δώσει την πρέπουσα σημασία και αξία στην δύναμη 
του κουκλοθέατρου και της δραματικής τέχνης στην ζωή του παιδιού και στην εξέλι-
ξη του και να το εντάξει πιο συστηματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα με επιμορφώ-
σεις των εκπαιδευτικών μέσα από σεμινάρια, ημερίδες και παρουσιάσεις καλών πρα-
κτικών διαχείρισης συναισθημάτων μέσα από την δραματική τέχνη και το κουκλοθέ-
ατρο. Βήμα – βήμα  σε  πολύτιμες αξίες ζωής όπως η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της 
συναισθηματικής τους νοημοσύνης, η κριτική τους ικανότητα, η αποδοχή στην δια-
φορετικότητα και η έκφραση των συναισθημάτων  με βιωματικό τρόπο.  Βήμα – βή-
μα στην ενσυναίσθηση και στη ζωή που αξίζει κάθε παιδί να ζει, σεβόμενο τον εαυτό 
του και τους άλλους.  
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Μεταφορές και στερεότυπα  μέσα από τους ήρωες των κλασικών παραμυθιών 
και συσχετισμοί τους με την εκδήλωση παιδικής βίας. Μια διδακτική πρόταση 

για καλύτερα παιδαγωγικά αποτελέσματα 

Πίνιου Ματούλα   Μπάρκα Πηνελόπη   
 Eκπ/κός ΠΕ70    Εκπαιδευτικός ΠΕ70   
 matapiniou@yahoo.gr  popibarka@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία μελετά τους συσχετισμούς της απεικόνισης  βίας  μέσα από με-
ταφορικές εικόνες βίας  που ενσαρκώνουν οι ήρωες των κλασικών παραμυθιών και 
της εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς των παιδιών στον πραγματικό κόσμο. Στο πρώ-
το μέρος αναλύεται, μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση η επιρροή των κλασικών 
παραμυθιών στους μικρούς αναγνώστες και η δυνατότητα τους να ενισχύουν τις μι-
μητικές αντιδράσεις βίας στο κοινωνικό και σχολικό τους περιβάλλον. Στο δεύτερο 
μέρος προτείνεται ένα εφαρμοσμένο σχέδιο διεπιστημονικής  εργασίας ως καλή πρα-
κτική για την ενθάρρυνση της κριτικής ματιάς των μαθητών στην κλασική λογοτεχνί-
α. 

 Λέξεις-Κλειδιά: κλασική λογοτεχνία, μεταφορές, σχολική επιθετικότητα 

Εισαγωγή 

Στην προσχολική και σχολική ηλικία η σωματική και κοινωνική βία και επιθετικότη-
τα είναι ένα διαρκώς ογκούμενο πρόβλημα. Περισσότερες από 3.500 έρευνες σε Α-
μερική και Ευρώπη που διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ βίας και παρακολούθη-
σης/μελέτης περιστατικών βίας, υποστηρίζουν ότι οι μαθητές  παρακολουθώντας παι-
δικά τηλεοπτικά προγράμματα και κινηματογραφικές μεταφορές κλασικών παραμυ-
θιών, εθίζονται σε καλυμμένες μορφές βίας. Τρεις φόνους την ημέρα, κατά μέσο όρο, 
παρακολουθούν τα παιδιά από τις τηλεσυχνότητες (Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 
2010). Σε ελληνική έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμο-
σμένης Επικοινωνίας  που μελέτησε τη συχνότητα των σκηνών βίας επισημάνθηκε 
ότι υπήρξε αύξηση στις σκηνές βίας κατά την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, 
κατ’ εξοχήν ώρα προβολής παιδικών θεαμάτων (Παπαθανασόπουλος & Γιαννακου-
λόπουλος, 2006). Όσον αφορά στο εικονογραφήγημα είναι ένα γνήσιο πολυτροπικό 
είδος, που διηγείται τις ιστορίες του χρησιμοποιώντας  λεκτικό και οπτικό κώδικα. 
Τίθεται λοιπόν  η ανάγκη ενός  αναγνωστικού και οπτικού  εγγραμματισμού, δηλαδή 
η εκπαίδευση στην αποκωδικοποίηση των αναγνωστικών και οπτικών μηνυμάτων και 
η κριτική ικανότητα ανάγνωσης κειμένου και εικόνας, ως τρόπου προστασίας των 
μικρών αναγνωστών από αφηγηματικές στρατηγικές οι οποίες με σύμμαχο το κείμενο 
και την εικόνα κατασκευάζουν άποψη, θέση και ιδεολογία. 

Η βία στα κλασικά παραμύθια και οι συσχετίσεις της με την επιθετική συμπερι-
φορά στη σχολική ηλικία 

2635

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

Τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ είναι ένα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης όσον 
αφορά στην κεκαλυμμένη βία. Οι πρωτότυπες γερμανικές εκδοχές τους ήταν ωμές και 
σοκαριστικές και καθρέφτιζαν την κουλτούρα των λαών της κεντρικής και βόρειας 
Ευρώπης του 18ου αιώνα που έρεπαν στο σκοταδισμό, στη μαγεία και στη βία. Οι 
δυο παραμυθάδες λόγω των αντιδράσεων των χριστιανικών οικογενειών στις οποίες 
στόχευαν, στρογγύλεψαν τις διηγήσεις τους, περιστέλλοντας τα στοιχεία της σεξουα-
λικής ασυδοσίας και αφήνοντας την βία να πλανάται υπαινικτικά και να βασανίζει 
κυρίως στις ψυχολογικές μορφές της τους ήρωες  (Η Σταχτοπούτα, κ. ά.) (Λογοθέτη, 
2013). Είναι ηθική απαίτηση να αμείβεται ο καλός και να τιμωρείται ο κακός, νόμος 
που τηρείται και  στα παραμύθια. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι οι διαβαθμίσεις της 
τιμωρίας, αλλά ο τρόπος ανακοίνωσης ή περιγραφής της από τους αφηγητές. Δεν επι-
μένουν στη λεπτομέρεια αλλά στη δήλωση του γεγονότος με απλό, λιτό και ωμό τρό-
πο (Αναγνωστόπουλος, 1997). Σύμφωνα με την Αριστοτελική έννοια της «κάθαρσης» 
στην αρχαιοελληνική τραγωδία η τιμωρία λυτρώνει και αποκαθιστά την ισορροπία. 
Οι Feshbach & Singer, (1971) βασιζόμενοι σε αυτό, θεωρούν ότι η παρακολούθηση 
βίαιων καταστάσεων έξω από σένα λειτουργεί εξαγνιστικά. Η θεωρία όμως αυτή δεν 
εξετάζει την τάση του ατόμου να μιμείται, κάτι που εν γένει διεγείρει την επιθετικό-
τητα του (Θεωρία της διέγερσης, Berkowitz, 1962).  

Στην προσχολική και σχολική ηλικία τα παιδιά έχουν μειωμένες αντιστάσεις στον 
καταιγισμό καλυμμένης βίας και ενδέχεται να θεωρήσουν τη βίαιη συμπεριφορά ως 
απόλυτα φυσιολογική, ακόμη και στην πραγματική ζωή σύμφωνα με τη θεωρία του 
εθισμού (Belson, 1978) ή να μην την αξιολογούν ως βία και να την προσπερνούν σαν 
κάτι φυσιολογικό, διότι πολλές φορές η άσκηση βίας θεωρείται γενναία πράξη και 
επιβραβεύεται (Πίνιου, 2012). Έτσι συντελείται ασύνειδα μια διαδικασία “πολιτισμι-
κής καλλιέργειας” (cultural cultivation) που καταλήγει στην αποδοχή των ιδεών, όσον 
αφορά στους κανόνες και τη συμπεριφορά, και μιας εικόνας σχετικά με τις σχέσεις 
βίας και εξουσίας στην κοινωνία που την ενστερνίζονται άκριτα οι άνθρωποι (Γκου-
λιάμα & Πίνιου, 2016). Η κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας ωθεί τους μαθη-
τές σε έναν αναγνωστικό μαραθώνιο. Τα κλασικά παραμύθια είναι η ψυχαγωγία τους 
διότι η διαδικασία εμπλοκής του φαντασιακού με το ρεαλιστικό αιχμαλωτίζει το εν-
διαφέρον τους. Η πιθανότητα της μίμησης προβάλλει απειλητικά. Σύμφωνα με τους 
(Bandura & Walters, 1963) δεν είναι απλώς θέμα μίμησης, αλλά μάθησης, η οποία 
είναι μια διαδικασία πολύ πιο βαθιά και μακροπρόθεσμη. Κείμενο και εικόνα περ-
νούν μηνύματα που για να ερμηνεύσουν οι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν μια «με-
ταγλώσσα» η οποία προϋποθέτει ανάλυση, αξιολόγηση και κριτικό στοχασμό 
(Buckingham, 2007). Η συγκεκριμένη εργασία μελετά την επίδραση των κλασικών 
παραμυθιών και των πολλαπλών μορφών βίας που υπαινικτικά μεταφέρουν και  προ-
τείνει μέσω μιας καινοτόμας διδακτικής πρότασης την ανάγκη ενός αναγνωστι-
κού/οπτικού εγγραμματισμού ως μέσου προστασίας των μικρών μαθητών. 

Τα κλασικά παραμύθια ως μέσο αγωγής και εξέλιξης του παιδιού 

Τα παραμύθια λειτουργούν βάσει των προβολικών μηχανισμών του ανθρώπινου ψυ-
χισμού, των διαδικασιών δηλαδή μέσα από τις οποίες κανείς προβάλλει σε μια ιστο-
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ρία στοιχεία από τη δική του ζωή και τον εσωτερικό του κόσμο( Winnicott, 1958). 
Παίζουν σημαντικό ρόλο στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού γιατί μέσω αυ-
τών το παιδί «ταυτίζεται» με στοιχεία και χαρακτήρες και έτσι εκφράζει αλλά και 
διαχειρίζεται κομμάτια του ψυχισμού του. Μέσω του παραμυθιού το παιδί αφήνεται 
σε ένα κομμάτι του ψυχισμού του, που σε μια κοινωνία με συγκεκριμένους κανόνες 
φαντάζει απειλητικό ή παράλογο. Ταυτίζεται με «ασφαλή» τρόπο, διότι δρα στη φα-
ντασία του χωρίς να επηρεάζεται από το περιβάλλον. Δημιουργεί ένα μεταβατικό το-
πίο ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα και εκεί πειραματίζεται συναι-
σθηματικά χωρίς την απειλή των κυρώσεων ή της κοροϊδίας ( Winnicott, 1958). Ο K. 
Jung (1981) θεωρεί ότι το παιδί μέσω των παραμυθιών γνωρίζει τα αρχέτυπα σχήμα-
τα που κουβαλάει υποσυνείδητα, όπως κακιά μάγισσα-απειλητική μητέρα, δράκος-
ευνουχιστικός πατέρας, κ. ά. Επεξεργάζεται το παραμύθι και το κυριότερο «συνδέε-
ται» με τον αφηγητή του. Η εξαιρετική απήχηση του παραμυθιού δηλώνει ακριβώς 
την απήχηση των συμβολισμών και των αρχετύπων που βρίσκονται εκτός χωρο-
χρονικών περιορισμών καθώς και πέραν μίας και μοναδικής προσέγγισης, εφόσον 
επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες. Η μαγεία των παραμυθιών είναι ότι μπροστά τους 
ο άνθρωπος έχει την εξαιρετική ευκαιρία να παρατηρήσει τον εαυτό του φρακταλικά, 
(fractal ή μορφόκλασμα στα Μαθηματικά ονομάζουμε ένα γεωμετρικό σχήμα που 
επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο βαθμό μεγέθυνσης κι έτσι συχνά αναφέρεται 
σαν απείρως περίπλοκο) να αντιληφθεί δηλαδή τη διεργασία του πως μοτίβο-το μοτί-
βο, (little by little), ολοκληρώνουν μια εξαιρετικά πολύπλοκη και επεξεργασμένη ει-
κόνα, σαν τη χιονονιφάδα που αποτελείται από μικρά ευθύγραμμα τμήματα αλλά η 
ολοκληρωμένη εικόνα της δίνει ένα εξαίσιο, περίπλοκο και ντελικάτο αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα με τη θεωρία της εννοιολογικής μεταφοράς η οποία αποτελεί μία από τις 
βάσεις των γνωστικών στόχων της εργασία μας, κληρονομούμε τις «μεταφορές» μας. 
Είναι ένα είδος αναμνήσεων που ενώ μας κρατούν δέσμιους με το περιβάλλον έχουν 
απελευθερωτική δύναμη, γιατί δημιουργώντας νέες μεταφορές μπορούμε να ξεφύ-
γουμε από τις ήδη υπάρχουσες (Lakoff & Johnson, 2005). Η Αριστοτέλεια παράδοση 
στη φιλοσοφία θεωρεί τη «μεταφορά» ως καθαρά γλωσσολογικό μηχανισμό που βα-
σίζεται στις ομοιότητες ανάμεσα σε δύο πράγματα και απαιτεί το ένα να μεταφέρει, 
παρεκκλίνοντας από την αρχική σημασία του, τις ιδιότητες του στο άλλο. Αντίθετα 
αποδεικνύεται ότι υπάρχουν βαθιές εννοιολογικές μεταφορές με τις οποίες οι άνθρω-
ποι αντιλαμβάνονται κάθε σημαντική στιγμή της ζωής τους. Μέσω της εννοιολογικής 
μεταφοράς  π.χ. «Η αντιπαράθεση είναι πόλεμος» η οποία οδηγεί σε καθημερινές εκ-
φράσεις όπως «Συνέτριψα το επιχείρημα σου», γίνεται αντιληπτό ότι όσα κάνουμε 
στην αντιπαράθεση καθορίζονται εν μέρει από την έννοια του πολέμου. Δεν υπάρχει 
σωματική μάχη, υπάρχει όμως λεκτική. Με την έννοια αυτή η μεταφορά  «Η αντιπα-
ράθεση είναι πόλεμος» είναι μια μεταφορά με την οποία ζούμε στον πολιτισμό μας 
(Lakoff & Johnson, 2005). Τα παραμύθια άραγε μπορούν να δημιουργήσουν νέες με-
ταφορικές έννοιες και να λειτουργήσουν λυτρωτικά ή να εγκλωβίσουν μορφές βίας 
που θα εκδηλωθούν αργότερα σαν επιθετικές συμπεριφορές; Είναι σαφές ότι η δια-
πλοκή του παραμυθιού στην αγωγή και εξέλιξη του παιδιού είναι καθοριστική (Ανα-
γνωστόπουλος, 1997). Ενδέχεται δε μέσα από μεταφορικές έννοιες και επειδή το α-
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ντιληπτικό μας σύστημα δομείται και ορίζεται μεταφορικά να το ελευθερώσει ή να το 
παρασύρει σε επιθετικές μορφές συμπεριφοράς που θα εκδηλωθούν αργότερα. 

Ταυτότητα σχεδίου εργασίας 

Το θέμα του σχεδίου εργασίας  που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο 1ο  Πειραματι-
κό σχολείο Αλεξ/πολης στην Στ’ Δημοτικού είναι  «Μεταφορές και στερεότυπα μέσα 
από τους ήρωες των κλασικών παραμυθιών και συσχετισμοί τους με την εκδήλωση 
παιδικής βίας» και αξιοποιεί τα γνωστικά αντικείμενα της Ελληνικής Γλώσσας, Εικα-
στικών και Θεατρικής Αγωγής. Διάρκεια: 4 μήνες, 16 διδακτικές ώρες. Γενικός Σκο-
πός: Επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων διεπιστημονικά (Γλώσσα, Εικαστικά, Θεα-
τρική Αγωγή) μέσω των οποίων θα εντοπίσουν, θα καταγράψουν, θα κατανοήσουν 
και θα σταθούν κριτικά απέναντι στην συγκαλυμμένη βία της κλασικής λογοτεχνίας.  

Ειδικοί γνωστικοί και κοινωνικοσυναισθηματικοί στόχοι:  

• Η εις βάθος γνωριμία και επεξεργασία των μεταφορών στη γλώσσα του πα-
ραμυθιού και η κατηγοριοποίηση των στοιχείων του παραμυθιού σε ρεαλιστι-
κά και μη ρεαλιστικά. (Γνωστικός). 

• Η επέμβαση στην πορεία της εξέλιξης της ιστορίας, με στόχο την παραγωγή 
γραπτού λόγου. (Γνωστικός).  

• Η αναγνώριση των συναισθημάτων των ηρώων του κειμένου. Η έκφραση των 
δικών τους συναισθημάτων σε σχέση με το κείμενο (ενσυναίσθηση). (Κοινω-
νικοσυναισθηματικός). 

• Η εικαστική έκφραση παραμυθικών εικόνων με στόχο την αναγνώριση της 
βίας σε μια απρόσωπη κοινωνία, βίωση, απόδοση με δραματοποίηση εναλλα-
κτικών συμπεριφορών και  απόκτηση κριτικής σκέψης όσον αφορά στα μηνύ-
ματα των παραμυθιών. (Κοινωνικοσυναισθηματικός). 

Η μέθοδος εργασίας είναι ομαδοσυνεργατική και εφαρμόζεται βιωματικά και διερευ-
νητικά (Ματσαγγούρας, 2008). Οι ομάδες είναι μικτές και ανομοιογενείς  (πολυπολι-
τισμική προσέγγιση). Ο δάσκαλος λειτουργεί ως συντονιστής του προγράμματος 
(Σουλιώτη &  Παγγέ, 2004). Οι ρόλοι στις ομάδες καθορίζονται ως  διακριτοί, αλλά 
εναλλασσόμενοι. Προβλέπονται διαλείμματα ανατροφοδότησης. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1. Τίτλος: «Η Σταχτοπούτα γεννήθηκε στις στάχτες;», διάρκεια 4 διδακτικές 
ώρες, αντικείμενο: «Η μελέτη των μεταφορικών εννοιών και η επιρροή τους στις κα-
θημερινές μας ενέργειες». Η θεματική διακρίνεται σε τέσσερις δραστηριότητες με 
καθορισμένη διδακτική διάρκεια. Δραστηριότητα 1. Αναφορά στις έννοιες Κυριολεξί-
α, Μεταφορά. Έλεγχος του βαθμού κατανόησης τους από τους μαθητές. Δίνεται η 
πρόταση «Η αντιπαράθεση (λέξη) είναι πόλεμος» (εννοιολογική μεταφορά). Η εκπαι-
δευτικός δίνει εκφράσεις που καθρεφτίζουν το πέρασμα της στην καθημερινή μας 
γλώσσα αλλά και με έμμεσο τρόπο στη συμπεριφορά μας. (Ενδεικτικές εκφράσεις: Η 
κριτική του βρήκε κατευθείαν το στόχο, Συνέτριψα το επιχείρημα σου, κ.ά.). Οι μα-
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θητές εντοπίζουν τις λέξεις που σηματοδοτούν τον λεκτικό πόλεμο, βρίσκουν και-
νούργιες φράσεις που υπηρετούν τη συγκεκριμένη μεταφορά. Συνειδητοποιούν ότι 
μέσα από τις μεταφορές ζούμε στον πολιτισμό μας. Αντιστρέφουμε το θέμα δίνοντας 
την φανταστική πρόταση «Η αντιπαράθεση είναι θεατρική παράσταση ή χορός». Ζη-
τούνται εκφράσεις που να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη μεταφορά. Οι μαθητές κα-
ταλήγουν σε φράσεις όπως «Η είδηση έπεσε σαν βαρύ ζεϊμπέκικο (αντί σφαίρα)». 
Καταλήγουν ότι αυτό δομεί έναν διαφορετικό πολιτισμό όπου η αντιπαράθεση δεν 
δομείται από όρους μάχης αλλά από θεατρικούς ή χορευτικούς όρους με ανάλογα α-
ποτελέσματα στη συμπεριφορά. Δραστηριότητα 2. Ανάγνωση του παραμυθιού «Η 
Σταχτοπούτα» με κριτική τοποθέτηση από τους μαθητές. Ζητείται από τις ομάδες να 
ανακαλύψουν τις μεταφορικές έννοιες  του παραμυθιού και να δώσουν την κυριολε-
κτική τους σημασία. Σύνθεση διαλόγων με έμφαση στις μεταφορές, σε επιλεγμένα 
αποσπάσματα του παραμυθιού. Δραματοποίηση των διαλογικών αποσπασμάτων από 
τις ομάδες, σαν ανατροφοδότηση. Κριτική τοποθέτηση ως προς τον ρόλο των μετα-
φορών στην εξέλιξη του παραμυθιού και ως προς την ένταση συναισθημάτων που 
προκαλούν στον αναγνώστη. Νέα εκδοχή του παραμυθιού, ως μιας ιστορίας βασισμέ-
νης σε κυριολεκτικές έννοιες (αφαίρεση των μεταφορών, π.χ. στενοχωρήθηκε-δεν 
ένοιωθε όμορφα). Καταμερισμός των εργασιών στις ομάδες (συγγραφή, παρουσίαση, 
κριτική τοποθέτηση, δραματοποίηση). Παρουσίαση στην ολομέλεια και σύγκριση 
των δυο εκδοχών ως προς την ένταση των συναισθημάτων θετικών ή αρνητικών που 
προκαλούν. Προβληματισμός για τις αρνητικές επιρροές κάποιων μεταφορικών εν-
νοιών που αφορούν στη συγκαλυμμένη βία και για την κριτική συλλογιστική που 
πρέπει να υιοθετηθεί και να συνυπάρχει πάντα με την ευχαρίστηση της ανάγνωσης 
ενός κλασικού παραμυθιού. Φάση 2. Τίτλος « Το κοριτσάκι με τα σπίρτα της ωμής 
βίας», διάρκεια 4 διδακτικές ώρες. Δραστηριότητα 1. Ανάγνωση του παραμυθιού, ιδε-
οθύελλα σχετικά με τα συναισθήματα που προκαλούνται, συζήτηση για την κρυμμένη 
βία μέσα στο παραμύθι. Γραπτοί χαρακτηρισμοί των ηρώων που ανακοινώνονται 
στην ολομέλεια, δημιουργία παγωμένων εικόνων που επιλέγουν οι μαθητές, δημιουρ-
γία διαφορετικού τέλους της ιστορίας από κάθε ομάδα. Δραστηριότητα 2. Δραματο-
ποίηση που σαν  σύλληψη, διαδικασία και απόδοση αφήνεται εξ’ ολοκλήρου στους 
συντονιστές των ομάδων. Συζήτηση και κριτική με την εκπαιδευτικό για τη συνεργα-
σία στις ομάδες και το πόνημα τους, που αποτελεί ανατροφοδότηση για την επόμενη 
δραστηριότητα. Φάση 3. Τίτλος «Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο καλός λύκος», διάρκεια 
4 διδακτικές ώρες. Δραστηριότητα 1. Ανάγνωση της ιστορίας, συζήτηση όσον αφορά 
στα πρόσωπα της ιστορίας και στις συμβολικές προεκτάσεις που αυτά μπορεί να έ-
χουν. Εντοπισμός μεταφορών. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει τον ήρωα της. Παρουσία-
ση μιας καινούργιας εκδοχής της ιστορίας  πιο ισορροπημένης όσον αφορά στα κλισέ 
του «κακού» και του «καλού». Δικαιολογία των κίνητρων των ηρώων. Παρουσίαση 
στην ολομέλεια, εντοπισμός διαφορών, καταγραφή θετικών, εξισορρόπηση συναι-
σθημάτων, κατανόηση των κινήτρων των ηρώων. Δραστηριότητα 2. Εκδοχή της ιστο-
ρίας όπου οι μεταφορές του κειμένου παραπέμπουν σε θετικά συναισθήματα. Ανα-
κοίνωση του πονήματος κάθε ομάδας στην ολομέλεια. Σύνθεση, κριτική τοποθέτηση 
όσον αφορά στη χρήση των μεταφορικών εννοιών. Δραστηριότητα 3. Πλήρης αντι-
στροφή της ιστορίας. Οι ομάδες δουλεύουν τους ήρωες και παρουσιάζουν το παρα-
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μύθι ανάποδα, (δίκιο του λύκου, επιπολαιότητα των γονιών κ.ά.). Παρουσίαση με 
δραματοποίηση στην ολομέλεια. Έλεγχος μέσω της σύγκρισης, της υπερβολής των 
χαρακτήρων, ενθάρρυνση κριτικής και απόρριψη των εικόνων μίσους που λειτουρ-
γούν σαν αποσκευές. Ενθάρρυνση των μαθητών να λειτουργούν κριτικά και να μην 
καταλήγουν νωθροί αναγνώστες. Φάση 4. Τίτλος «Η Χιονάτη, η Ωραία, το τέρας και 
τα στερεότυπα», διάρκεια 4 διδακτικές ώρες. (Ευθύνη των παραμυθιών στη δημιουρ-
γία στερεοτύπων). Δραστηριότητα 1. Δίνονται στην κάθε ομάδα διαφορετικές κόλλες 
αναφοράς, όπου αναφέρονται κλασικές παραμυθικές φιγούρες ( η Χιονάτη, η Ωραία, 
κ.λ.π.) με τον τίτλο η Χιονάτη είναι…, κ.λ.π. Συμπλήρωση των φράσεων με λέξεις, 
που κατά τη γνώμη τους δείχνουν τη συμπεριφορά τους. Παρουσίαση των γραπτών 
στην ολομέλεια. Εξήγηση των στερεοτυπικών συμπεριφορών, δηλαδή των κοινωνι-
κών ρόλων που οι ήρωες παίζουν σαν ηθοποιοί και οι οποίοι περνούν στη συνείδηση 
μας σαν μια γενίκευση την οποία δεν εγκρίνουμε πάντοτε. Η πριγκίπισσα είναι πά-
ντοτε όμορφη, ο πρίγκιπας γενναίος, η μητριά κακιά, κ.ά. Αναζήτηση ηρώων που εν-
σαρκώνουν στερεοτυπικές συμπεριφορές στα κλασικά παραμύθια. Καταγραφή αυτών 
των συμπεριφορών και  αξιολόγηση της πίεση που εμμέσως ασκείται για την αποδοχή 
τους. Ομαδοποίηση των συμπερασμάτων της παράλληλης εργασίας που ανατέθηκε 
στις ομάδες. Οι ομάδες διαλέγονται με τη διακριτική βοήθεια της εκπαιδευτικού (ε-
ποικοδομισμός), ώστε οι μαθητές  να  κατασκευάσουν τα εννοιολογικά και λειτουρ-
γικά νοητικά σχήματα των αντικειμένων της μάθησης (Vygotski, 1978). Γίνεται ιδιαί-
τερη αναφορά στις στερεοτυπικές συμπεριφορές βίας. Δραστηριότητα 2. Ανακάλυψη 
από τις ομάδες  παραμυθικών εικόνων που αποτυπώνουν ωμή ή υπαινικτική βία, γρα-
πτός χαρακτηρισμός και εικαστική έκφραση με παραλλαγή των εικόνων που συνο-
δεύουν την εξέλιξη του παραμυθιού πάνω στο οποίο επιλέγουν να δουλέψουν. Πα-
ρουσίαση στο φελλοπίνακα. Επιχειρηματολογία όσον αφορά στην επιλογή τους, στα 
χρώματα που χρησιμοποίησαν και στο είδος της βίας (υπαινικτικής ή ωμής) στην ο-
ποία αναφέρονται. Δίνεται ατομικό ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνουν στη 
διάρκεια της διδακτικής ώρας. Ενδεικτικές ερωτήσεις: Ποια κλασικά παραμύθια έχεις 
διαβάσει; Έχεις παρατηρήσει υπαινικτική βία στα παραμύθια; Ανακοίνωση των απα-
ντήσεων, προβληματισμός, κατάληξη σε γενικές παραδοχές, καταγραφή του τελικού 
προϊόντος στον πίνακα. Διατύπωση από την κάθε ομάδα ενός απλού παραμυθιού α-
παλλαγμένο από στερεότυπα, το οποίο θα κληθεί σε δεύτερη φάση να δραματοποιή-
σει. 

Αξιολόγηση – Αναστοχασμός 

 Διαμορφωτική, εσωτερική αξιολόγηση μετά το πέρας της κάθε επιμέρους δραστη-
ριότητας. Παρουσίαση του έργου της κάθε ομάδας και ανατροφοδότηση. Ενθάρρυν-
ση της αναστοχαστικής διαδικασίας (επαναφορά στο θέμα από την καινούρια οπτική 
που δομήθηκε με γραπτές εργασίες των μαθητών, εκδοχή παραμυθιού με καινούργιες 
μεταφορικές έννοιες ή κυριολεξίες στη θέση των μεταφορών, σύγκριση κυριολεκτι-
κών-μεταφορικών εννοιών, αναστροφή ιστορίας, προβληματισμός και συζήτηση για 
τα κίνητρα των ηρώων, εικαστική προσέγγιση, παγωμένες εικόνες, δραματοποίηση). 
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Τελικός έλεγχος με ερωτηματολόγιο (με ερωτήματα που αφορούν  στη δόμηση και 
στην επέκταση της κριτικής συλλογιστικής των μαθητών).  

Επιλογικά 

Τα κλασικά παραμύθια μπορεί να υποκρύπτουν μορφές έμμεσης, κοινωνικής βίας 
που λανθάνουν της ενήλικης επιτήρησης καθώς δεν εκδηλώνονται άμεσα, όπως η 
σωματική βία, αλλά προάγουν στερεότυπα και χρησιμοποιούν «μεταφορές» που εν-
θαρρύνουν τη βία. Μέσα από μαθητοκεντρικές τεχνικές και μια παιδαγωγική διαλε-
κτικού τύπου, που βασίζεται στην κριτική αξιολόγηση, στη διατύπωση και ανάλυση 
ερωτημάτων, καθώς και στην καλλιέργεια στο μαθητή μιας κριτικής στάσης απέναντι 
στα μηνύματα, μπορούμε να επιτύχουμε οπτικό/αναγνωστικό αλφαβητισμό (Hobbs, 
1998). Στο σχέδιο εργασίας μας μαθητές και εκπαιδευτικός βούτηξαν στον κόσμο του 
παραμυθιού, το ανέλυσαν, το αποδόμησαν, το δημιούργησαν εκ νέου και το δραμα-
τοποίησαν. Διεκπεραίωσαν μια διεπιστημονική ερευνητική εργασία με το όραμα ότι 
«για τον αναγνώστη ενός εικονογραφημένου βιβλίου υφίσταται πάντοτε η πιθανότητα 
να εξερευνήσει τον κόσμο ανευρίσκοντας νέες αξίες και απροσδόκητες σημασίες μέ-
σα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο της πραγματικότητας» (Καλογήρου, 2003 : 
228). 
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Μια διδακτική πρόταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες 
και το Ολοκαύτωμα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία 

Δουλάμη Ευγενία 
Εκπ/κός ΠΕ70 – Med, Υποψ. Διδάκτορας ΔΠΘ 

edoulami@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση για την αειφορία ενώ εμπεριέχει τις αρχές της περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης, παράλληλα επικεντρώνει και εστιάζει σε πιο σύνθετα κοινωνικά ζητήματα, 
όπως της ανθρώπινης ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης, κα-
θώς και στις πολιτικές υποστήριξης των ανωτέρω. Η ικανότητα των κοινωνιών να 
ζουν ειρηνικά, εξαρτάται από την ικανότητά τους να αξιολογούν σωστά. Εκκινώντας 
και αναδεικνύοντας αυτήν την πτυχή επιχειρήθηκε η εκπόνηση και η υλοποίηση μιας 
διδακτικής πρότασης που θα προωθεί τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
διαφορετικότητα του άλλου, θα αναδεικνύει τις δημοκρατικές αξίες και θα παρουσιά-
ζει το Ολοκαύτωμα. Το εγχείρημα αυτό ήταν αρκετά δύσκολο, μια και η ηλικιακή 
ομάδα που επιλέχθηκε ήταν η  Γ΄ Δημοτικού (8-9 ετών), όμως καταβλήθηκε προσπά-
θεια με την κατάλληλη μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις να παρουσια-
στεί και να αναλυθεί το παραπάνω θέμα.   

Λέξεις – Κλειδιά: εκπαίδευση για την αειφορία, ανθρώπινες αξίες, Ολοκαύτωμα, 
δικαιώματα των παιδιών 

Εισαγωγή  

Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης επιχειρείται να οικοδομηθεί ένα σχολείο το ο-
ποίο θα προωθεί την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Ενώ θα εισάγει 
με φυσικό τρόπο την αλλαγή πρακτικών, παράλληλα με την αλλαγή προτεραιοτήτων 
για την εξασφάλιση μίας καλύτερης ποιότητας ζωής για τον καθένα στο παρόν, αλλά 
και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Κατά συνέπεια οι άνθρωποι καλούνται να 
εστιάσουν την προσοχή τους στην κριτική σκέψη του σημερινού τρόπου ζωής και 
των δράσεων τους και να είναι σε θέση να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις, 
όσο αφορά τις ενέργειες και τις επιλογές τους για ένα πιο βιώσιμο κόσμο (Fien & Til-
bury, 2002).   
Η ικανότητα των κοινωνιών να ζουν ειρηνικά, εξαρτάται από την ικανότητά τους να 
αξιολογούν σωστά. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την 
τοπική κοινωνία βοηθά την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, της αλληλοβοήθειας και 
της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Οι 
αξίες αυτές αποτελούν τη βάση για μια δημοκρατική κοινωνία με όρους κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης (Δημητρίου, 2009). Τα σχολεία μπορούν να βοη-
θήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν δια μέσω της βιωματικής μάθησης προω-
θείται η ανάπτυξη της θετικής αυτοεικόνας στα παιδιά, που αποτελεί τη βάση για υ-
γιείς σχέσεις με άλλα άτομα (Rogers, 1983). Τα παιδιά που βλέπουν θετικά τον εαυτό 
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τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να δουν επίσης και άλλους ανθρώπους (Γεωρ-
γόπουλος, 2014). Το σχολείο ως πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, μετατρέπεται σε χώ-
ρο, όπου προέχει ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ελεύθερη έκφραση 
και στις ιδιαιτερότητες των άλλων ανθρώπων και όπου οι εθνικές, πολιτιστικές και 
ατομικές διαφορές αντιμετωπίζονται με αποδοχή, ενδιαφέρον και φροντίδα. Στο 
πλαίσιο αυτό επιχειρήθηκε η εκπόνηση  μιας διδακτικής πρότασης που θα προωθεί 
τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα του άλλου, ενώ θα 
υπογραμμίζει τις δημοκρατικές αξίες μέσα από την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

H εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη δεν μπορεί να εκληφθεί ως μία απλή καινο-
τομία και να προσαρμοστεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ως συνεχής παιδαγωγι-
κή διαδικασία μετασχηματισμού, η οποία δημιουργεί μια κουλτούρα αλλαγής, όπου 
τόσο η διαδικασία, όσο και το τέλος της αλλαγής είναι σημαντικά (Fullan & Ballew, 
2001). Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι η εκπαίδευση για την αειφορία, είναι μία έννοια 
πιο περιεκτική, καθώς ενώ εμπεριέχει τις αρχές τις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ε-
ντούτοις επικεντρώνεται και εστιάζει σε πιο σύνθετα κοινωνικά ζητήματα, όπως η 
σχέση μεταξύ της ποιότητας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης ισότητας, των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης, καθώς και στις πολιτικές υποστήριξης των 
ανωτέρω. Επίσης καλλιεργεί γνωρίσματα, όπως θάρρος και επιμονή. Οι γνωστικές  
ικανότητες, που συμβάλλουν και προκύπτουν από την εκπαίδευση για την αειφορία, 
περιλαμβάνουν διερεύνηση και  έρευνα, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, συνερ-
γασία, επικοινωνία, διανόηση και στοχασμό (Choeng, 2005). 

Αν λάβουμε υπόψη τη νέα παιδαγωγική προσέγγιση που  προστάζει ότι οι στρατηγι-
κές διδασκαλίας και εκμάθησης τοποθετούν τον μαθητή στο κέντρο της διδακτικής 
προσέγγισης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική συμμετοχή του, επειδή θα ε-
μπλέκεται στην επιλογή, στην κατανομή και στην αναζήτηση συναφών ζητημάτων, 
θεμάτων και δυνάμεων εντός του περιβάλλοντος μάθησης  (Wilson & Hill, 2003, 
σ.7). Με δεδομένο τα παραπάνω θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε το κατάλληλο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου θα θεμελιώνεται ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 
που θα επιτρέπει στα παιδιά να συμμετέχουν σε δημιουργικές – διερευνητικές συζη-
τήσεις, που θα καλλιεργούν τον προβληματισμό τους και θα τα ενισχύουν να αναζη-
τήσουν τη σχέση μας με τη φύση, ενώ θα διερευνούν τους ποικίλους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις αποφάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών 
προβληματικών καταστάσεων.  

Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η σχολική ηλικία θεωρείται η πλέον ιδανική για την 
εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης για την αειφορία για πολλούς λόγους : καταλ-
ληλότητα ηλικίας, μη πιεστικό πρόγραμμα σπουδών, δυνατότητα διάχυσης δραστη-
ριοτήτων σε όλους τους κύκλους σπουδών και γνώσεων κ.τ.λ. Είναι σημαντικό τα 
παιδιά να διερευνούν τα κίνητρα που διέπουν τις επιλογές και τις αποφάσεις μας για 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, που μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε 
άνθρωπο. Να διαμορφώνουν ερωτήματα και υποθέσεις για τις συνέπειες των δικών 
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τους επιλογών στο περιβάλλον και τους συνανθρώπους τους. Είναι επίσης σημαντικό 
τα παιδιά, στο πλαίσιο διερευνητικών συζητήσεων, να κρίνουν αποφάσεις και επιλο-
γές με βάσει τα δικά τους κριτήρια, να εξετάζουν αν και πότε μια επιλογή είναι καλύ-
τερη από μια άλλη, διερευνώντας τα κριτήρια και τα κίνητρα που οδηγούν στις δια-
φορετικές επιλογές, να διερευνούν τη βιωσιμότητα των διαφορετικών επιλογών 
(Gomez & Puig, 2003). Με την εμπλοκή των μαθητών σε διερευνητικές συζητήσεις, 
μαθαίνουν να αποδέχονται διαφορετικές απόψεις, που εκφράζουν το ίδιο ζήτημα, μα-
θαίνουν να προβάλλουν και να υπερασπίζονται τις δικές τους απόψεις, αναπτύσσο-
ντας επιχειρηματολογία, διαπιστώνουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που διέπουν τους 
επιμέρους παράγοντες, που συνιστούν την ολότητα ενός ζητήματος και αναπτύσσουν 
ενδιαφέρον για το περιβάλλον ως σύνολο, αλλά και για το συνάνθρωπό τους. Ταυτό-
χρονα, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας (μαθαίνουν να ακούν και να ενδιαφέ-
ρονται για τις ιδέες των άλλων) και συνεργασίας, που είναι ακριβώς οι δεξιότητες ε-
κείνες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν σε ικανούς πολίτες στην τοπική και διε-
θνή κοινότητα (Γεωργόπουλος, 2014). 

Προτεινόμενη διδακτική πρόταση 
Ταυτότητα διδακτικής πρότασης 

 
Εκκινώντας από το γεγονός ότι η εκπαίδευση των ηθικών αξιών ξεκινά από το Δημο-
τικό Σχολείο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές των μικρών τάξεων συχνά δια-
μορφώνουν γνώμες και πεποιθήσεις, τις οποίες και διατηρούν, επιχειρήθηκε η εκπό-
νηση και η υλοποίηση μιας καινοτόμου διδακτικής πρότασης επικεντρωμένης σε θέ-
ματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της μισαλλοδοξίας και του αντιση-
μιτισμού, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία. Η εφαρμογή της διδακτικής 
προσέγγισης διήρκεσε 6 μήνες. Σκοπός της ήταν οι μαθητές να συζητήσουν για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες, που πρέπει να θεωρούνται απα-
ραβίαστα και να τυγχάνουν σεβασμού από όλους τους ανθρώπους, όπως επίσης και 
για το Ολοκαύτωμα. Η υλοποίηση της προτεινόμενης διδακτικής πρότασης υλοποιή-
θηκε στην Γ΄2 τάξη του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, 
στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα στο μάθη-
μα της ευέλικτης ζώνης, αλλά και διαθεματικά με διάχυση σε άλλα μαθήματα (Γλώσ-
σα, Μελέτη, Εικαστικά). 

Επιμέρους στόχοι 
• Να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον και τα συναισθήματα των μαθητών για 

έννοιες όπως ανθρώπινα δικαιώματα, Ολοκαύτωμα, αλληλεγγύη, μισαλλοδο-
ξία 

• Να προβληματιστούν οι μαθητές για τις διακρίσεις σε βάρος των ανθρώπων 
με διαφορετική ταυτότητα 

• Να καλλιεργήσουν οι μαθητές κριτική στάση απέναντι σε συμπεριφορές που 
αντιστρατεύονται την ισότητα των ατόμων 

• Να αναπτύξουν οι μαθητές τις δεξιότητες της επικοινωνίας και της συνεργα-
σίας, ώστε αργότερα να μπορέσουν να αναπτυχθούν σε ικανούς πολίτες στην 
τοπική και διεθνή κοινότητα (εκπαίδευση για την αειφορία) 
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Επεξεργασία του θέματος 

Η επεξεργασία του θέματος ξεκίνησε από το μάθημα της Γλώσσας της Γ΄ Τάξης:  Ε-
νότητα 1 / Κεφάλαιο 5ο : «Στον πόλεμο του 1940». Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ανα-
φέρονται μαρτυρίες από τα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της Κατοχής. Ειδικότε-
ρα παρατίθενται διασκευασμένο απόσπασμα και φωτογραφίες από το ημερολόγιο της 
Ροζίνα Πάρδο , μιας δεκάχρονης εβραιοπούλας από τη Θεσσαλονίκη. Το κείμενο αυ-
τό (ημερολόγιο) αποτέλεσε αφορμή για να αξιοποιήσουμε τις μαρτυρίες και να εκκι-
νήσει ένας διάλογος με τους μαθητές, ώστε να διατυπωθούν απορίες σχετικά με τα 
συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και να αποφασισθεί από κοινού η ανάληψη ενός 
προγράμματος με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Ολοκαύτωμα, διαρθρωμένο 
με ανάγνωση βιβλίου και παρουσιάσεις ταινιών. Το κοινό χαρακτηριστικό που συν-
δέει την ανάγνωση του βιβλίου και των ταινιών είναι ότι αφηγούνται ιστορίες παιδιών 
από διάφορες χώρες (Πολωνία, Τσεχία, Σερβία), που επέζησαν από το Ολοκαύτωμα 
και καταθέτουν τις εμπειρίες τους. Παράλληλα στα φιλμ και στο αντίστοιχο υλικό 
παρουσιάζονται με εύσχημο τρόπο τα γεγονότα της περιόδου αυτής, εστιάζοντας στις 
κακουχίες που πέρασαν τα θύματα, στον πόνο, στην πίστη, στην αισιοδοξία, καθώς 
και στους μηχανισμούς αντιμετώπισής τους. Στις περισσότερες δραστηριότητες υ-
πήρξε διεπιστημονική προσέγγιση, διότι οι μαθητές είναι σε ηλικία που κουράζονται 
εύκολα και ενδεχομένως χρειάζονται συνεχώς καινούργια ερεθίσματα ώστε να μπο-
ρέσουν να εμβαθύνουν σε ένα θέμα με πολλές πτυχές. Ειδικότερα, σχεδιάστηκαν 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, αισθητικής αγωγής και δραστηριότητες από τη 
μελέτη περιβάλλοντος, οι οποίες θα αναλυθούν στα επόμενα στάδια του σχεδίου ερ-
γασίας. 

Παιδαγωγικές κατευθυντήριες γραμμές 
Οι παιδαγωγικές κατευθυντήριες γραμμές (Morgenstern, 2011)  που ακολουθήθηκαν 
και τηρήθηκαν για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στους μικρούς μαθητές είναι 
οι ακόλουθες: 

• Δια μέσου της μικροϊστορίας, η αφήγηση μιας προσωπικής ιστορίας μπορεί να 
εστιάσει σε χαρακτήρες που γίνονται εύκολα κατανοητοί και αναγνωρίσιμοι 
στα μικρά παιδιά. Αυτό επιτρέπει στους μικρούς μαθητές να οικειοποιηθούν 
την ιστορία και να εμβαθύνουν στις δυσκολίες και στα διλήμματα που οι άν-
θρωποι αντιμετώπισαν αυτήν την περίοδο. 

• Να γνωρίσουν τους «Δίκαιους των Εθνών». Τους ανθρώπους που βοήθησαν 
τους άλλους, ρισκάροντας τον εαυτό τους και τους αγαπημένους τους. Υπο-
γραμμίζοντας έτσι τις ανθρώπινες πράξεις και τις πράξεις καλοσύνης, όπως 
και τις προσπάθειες να υπερπηδήσουν εμπόδια σε μια εποχή τρομοκρατίας και 
κακού. 

• Να εμπνεύσουν σεβασμό στην αφήγηση, στις αξίες και την ιστορία. Το υλικό  
καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να προσεγγιστεί και να διδαχθεί με τον κα-
ταλληλότερο τρόπο για την ηλικία των μαθητών, χωρίς να περιπλέκονται οι 
πρωταγωνιστές ή να δαιμονοποιούνται οι ανταγωνιστές.  
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• Το θέμα διδάχθηκε από τη δασκάλα, η οποία έχει ήδη αναπτύξει συναισθημα-
τική σχέση και σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό ο 
παιδαγωγός να δίνει στους μαθητές την αίσθηση της ασφάλειας, καθώς επε-
ξεργάζονται ένα τέτοιο δύσκολο θέμα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού έγκειται 
στο να βοηθήσει τους μαθητές στην ενδοσκόπηση του εσωτερικού τους κό-
σμου μέσα σε μια ατμόσφαιρα που να εμπνέει ασφάλεια, ώστε ενδεχομένως 
να αμφισβητήσουν τις πρότερες αξίες από τις οποίες εμφορούνταν. Επιπρό-
σθετα, βοήθεια χρειάζονται τα παιδιά που "αντικρίζοντας" τα γεγονότα αντι-
δρούν με συναισθήματα φόβου, λύπης ή πόνου, θυμού και ενοχής για να τα 
διαχειριστούν με ορθολογικό τρόπο, αλλιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτά να 
προκαλέσουν "δευτερογενείς ψυχολογικές αποκρίσεις": άμυνες, όπως άρνηση 
να δουν την πραγματικότητα, ορθολογική απομάκρυνση (παύουν να νιώθουν 
συναισθήματα για τις καταστροφές που αντικρίζουν), απάθεια και παραίτηση 
(συνήθως συνοδευτικά του αισθήματος πως είναι κάποιος αβοήθητος) ή τέλος 
απόδοση της υπαιτιότητας στους άλλους (κυβέρνηση κ.λ.π.) (Kollmuss & 
Agyeman, 2002). 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

Η θεματική διαρθρώθηκε σε τέσσερις διδακτικές ενότητες με καθορισμένη διδακτική 
διάρκεια: 

1η Θεματική Ενότητα: Ροζίνα Πάρδο. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει 3 συ-
ναντήσεις και διήρκεσε συνολικά 6 διδακτικές ώρες. Κατά την επεξεργασία της ενό-
τητας αυτής αποφασίστηκε η υλοποίηση του προγράμματος. Με αφορμή το βιβλίο 
της γλώσσας της Γ΄ Τάξης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με το 
διασκευασμένο απόσπασμα και φωτογραφίες από το ημερολόγιο της Ροζίνα Πάρδο, 
μιας δεκάχρονης εβραιοπούλας από τη Θεσσαλονίκη. Το απόσπασμα εκκινεί από τον 
Οκτώβριο του 1940 με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και κλείνει τον Ο-
κτώβριο του 1944 με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και την ταυτόχρονη απε-
λευθέρωση της Ροζίνα και της οικογένειά της από την κρυψώνα που τους παρείχε κα-
τά τη διάρκεια της κατοχής ο γιατρός Καρακώτσος. Τέλος, με το ημερολόγιο αυτό 
εισάγεται για πρώτη φορά στους μαθητές ο όρος " Δίκαιοι των Εθνών", καθώς η ι-
στορία υπογραμμίζει τη δέσμευση ενός Έλληνα, του γιατρού Καρακώτσου, απέναντι 
σε μια Εβραϊκή οικογένεια. Αυτοί οι "υποδειγματικοί" άνθρωποι με τις ενέργειες και 
τις επιλογές τους υπογραμμίζουν ότι οι πράξεις καλοσύνης απορρέουν από τη μόρ-
φωση και τις αξίες που έχει ο καθένας, οι οποίες δεν αλλάζουν, δε χάνονται, ούτε 
"αλλοιώνονται" ακόμη και σε περιόδους μεγάλου κινδύνου. Στο πλαίσιο της ενότητας 
αυτής οι μαθητές είχαν ακόμη την ευκαιρία να επεξεργαστούν το Kεφάλαιο 2/ Ενότη-
τα 6 του μαθήματος: Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄ Τάξης, που αναφέρεται στα αν-
θρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα στα δικαιώματα των παιδιών. 

Σε αυτήν την ενότητα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν ερωτήματα και 
απορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, να εκφράσουν συναισθήμα-
τα, να γνωρίσουν τον όρο: "Δίκαιοι των Εθνών", να συγκεντρώσουν κατά ομάδες 
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πληροφορίες για τον πόλεμο του 1940 από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, να 
αξιοποιήσουν μαρτυρίες συγγενών για το πώς έζησαν τα γεγονότα οι παλαιότερες γε-
νιές και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης, να συμπληρώσουν το οικο-
γενειακό διάγραμμα της Ροζίνα, να συμπληρώσουν το διάγραμμα γεγονότων (τι έγινε 
τον Οκτώβρη του 1940, τον Απρίλη του 1941, το Μάρτιο του 1943 και τον Οκτώβρη 
του 1944 σύμφωνα με το κείμενο), να παρακολουθήσουν βίντεο με πρόσφατη συνέ-
ντευξη της Ροζίνα Πάρδο («Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» – Εκπαιδευτή-
ρια Μαντουλίδη Α.Ε. / Ελληνική Ραδιοτηλεόρα-
ση:https://www.youtube.com/playlist?list=PL2J_qoFbHd55zN5pBOLN-
I7Gk5ORRgtYQ (07/01/17), να συμπληρώσουν ποια θεωρούν βασικά δικαιώματα 
των παιδιών σε χρωματιστά χαρτόνια σε σχήμα παλάμης και να συνθέσουν μια ομα-
δική εργασία με αυτά, η οποία στη συνέχεια αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 
της τάξης. 

2η Θεματική Ενότητα: Θέλω να πετάξω σαν πεταλούδα. Η συγκεκριμένη ενότητα 
περιλαμβάνει 2 συναντήσεις και διήρκεσε συνολικά 4 διδακτικές ώρες. Στην ενότητα 
αυτή έγινε ανάγνωση του βιβλίου: " I want to fly like a butterfly" (Morgenstern, 
2011) στα ελληνικά. Το βιβλίο αυτό βασίζεται στη μαρτυρία μιας επιζήσασας από το 
Ολοκαύτωμα και περιγράφει την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, της Hanechka από 
την Πολωνία. Η αφήγηση είναι άμεση, σε πρώτο πρόσωπο, έτσι ώστε οι μαθητές να 
έχουν μια συνεχή αγωνία σχετικά με την εξέλιξη της ιστορίας. Η ένταση για την εξέ-
λιξη της ιστορίας εξομαλύνεται από το γεγονός ότι οι μαθητές γνωρίζουν ότι η αφη-
γήτρια επέζησε. Στην ιστορία αυτή διαπλέκεται η προσωπική ιστορία της αφηγήτριας 
με τις ηθικές αξίες της εποχής, ενώ γίνεται υπενθύμιση στους μαθητές  του ό-
ρου:«Δίκαιοι των Εθνών». Επιπρόσθετα, η δράση, οι παρατηρήσεις, οι επιθυμίες ενός 
κοριτσιού που ζει σε μια δύσκολη και "σκοτεινή" περίοδο, συνυφαίνονται με την ικα-
νότητα της να αναδεικνύει την αισιόδοξη και ελπιδοφόρα πλευρά  αυτής της πολύ 
δύσκολης περιόδου. Παράλληλα, σε αυτή τη θεματική ενότητα πραγματοποιήθηκε η 
σπορά κρόκων (φυτών) από το αντίστοιχο πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου στην 
Αθήνα, για να τιμήσουμε τη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. 

Κατά τη διάρκεια της ενότητας αυτής οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γράψουν σε 
ομαδική εργασία μηνύματα αγάπης, αισιοδοξίας και ειρήνης, να φυτέψουν, να περι-
ποιηθούν και να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη του φυτού τους, να ασχοληθούν με 
δημιουργικές εργασίες, όπως να κατασκευάσουν το δικό τους κρόκο (φυτό) με το ό-
νομά τους, από χρωματιστό χαρτόνι και ξυλάκι για σουβλάκια, που στη συνέχεια το 
τοποθέτησαν στο γλαστράκι που φύτεψαν τον βολβό τους. 

3η Θεματική Ενότητα: Dagmar Lieblova. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει 2 
συναντήσεις και διήρκεσε συνολικά 4 διδακτικές ώρες. Στην ενότητα αυτή παρακο-
λουθήσαμε την ταινία: Dagmar Lieblova "From Behemia to Belsen...and back again", 
που βρίσκεται στο εκθετήριο του ιστότοπου του οργανισμού Centropa: 
http://www.centropa.org/node/44639?subtitle_language=(07/01/17). Η ταινία αυτή 
βασίζεται στη μαρτυρία μιας επιζήσασας από το Ολοκαύτωμα και περιγράφει την ι-
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στορία ενός μικρού κοριτσιού, της Dagmar, από την Τσεχία. Η αφήγηση παρατίθεται 
στο πρώτο πρόσωπο και έχει αίσιο τέλος για την αφηγήτρια, όπως και στην προηγού-
μενη ιστορία, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν μια συνεχή αγωνία σχετικά με την εξέ-
λιξη της ιστορίας, αλλά η ένταση να εξομαλύνεται από το γεγονός ότι η αφηγήτρια 
επιζεί. Η ιστορία ξεκινά με την περίοδο προ του πολέμου, όπου η αφηγήτρια μας πα-
ρουσιάζει την ιστορία της οικογένειας της, όπως και τον τρόπο με τον οποίο γνωρί-
στηκαν οι γονείς της. Ακολούθως, περιγράφονται οι δοκιμασίες που διέρχεται η ίδια 
και η οικογένειά της προκειμένου να επιβιώσουν τη δύσκολη και σκοτεινή περίοδο 
του πολέμου. Καθ' όλη την αφήγηση υπογραμμίζεται η συμπαράσταση που τους πα-
ρείχε η μαγείρισσα και μετέπειτα τροφός των παιδιών της οικογένειας. 

Κατά τη διάρκεια της ενότητας αυτής οι μαθητές είχαν της ευκαιρία να γνωρίσουν 
την οικογενειακή ιστορία ενός παιδιού που έζησε από το Ολοκαύτωμα στην Τσεχία, 
να γνωρίσουν πώς άλλαξε η ζωή  της οικογένειας με την έναρξη του πολέμου, καθώς 
και των νόμων και των περιορισμών που επιβλήθηκαν, να παρακολουθήσουν πώς ή-
ταν η ζωή σε ένα γκέτο (Terezin), να παρατηρήσουν τον κώδικα αξιών κάποιων υπο-
δειγματικών ανθρώπων (Fanynka – τροφός των παιδιών), να συζητήσουν για τις αν-
θρώπινες αξίες, να αναφέρουν αξίες απαραίτητες για να συνυπάρχουμε αρμονικά 
στην τάξη μας (καταιγισμός ιδεών ),  να ασχοληθούν με δημιουργικές εργασίες που 
καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη των μαθητών, όπως να γράψουν και να ζωγραφί-
σουν σε χρωματιστά χαρτόνια τις αξίες που ανέδειξε η ολομέλεια της τάξης, τα οποία 
και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 

4η Θεματική Ενότητα: Οι τρεις υποσχέσεις. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει 
2 συναντήσεις και διήρκεσε συνολικά 6 διδακτικές ώρες. Στην ενότητα αυτή παρακο-
λουθήσαμε την ταινία: Matilda Kalef "Three promises", που βρίσκεται στο εκθετήριο 
του οργανισμού Centropa: http://www.centropa.org/centropa-cinema/matilda-kalef-
three-promises?subtitle_language= (07/01/17). Η ταινία αυτή βασίζεται στη μαρτυρία 
μιας επιζήσασας από το Ολοκαύτωμα και περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού και 
της αδελφής της στη Σερβία. Η αφήγηση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τις άλλες 
δύο ιστορίες που προαναφέρθηκαν και περιπλέκεται γύρω από τρεις υποσχέσεις που 
δόθηκαν ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Ενώ υπογραμμίζεται η συμπαράσταση  
και η προστασία που παρείχε ο Σλοβένος ιερέας Father Andrej Tumpej, στον οποίο 
και απευθύνθηκε η μητέρα προκειμένου να διαφυλάξει τα παιδιά της από τη λαίλαπα 
του πολέμου και το Ολοκαύτωμα. 

Κατά τη διάρκεια της ενότητας αυτής οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βρούνε κοινά 
στοιχεία και διαφορές ανάμεσα στις ιστορίες της Ροζίνα, της Χανέσκα, της Dagmar 
και της Matilda, να συμπληρώσουν το διάγραμμα των τριών υποσχεσέων (ανάμεσα 
σε ποιους δόθηκαν), να μιλήσουν για την ειρήνη μέσα από το ποίημα του Γιάννη Ρί-
τσου «Ειρήνη» (Ανθολόγιο), να ασχοληθούν με δημιουργική γραφή, να γράψουν το 
δικό τους ποίημα για την ειρήνη,  να συνθέσουν ένα ομαδικό ποίημα για την ειρήνη 
(το οποίο και επικολλήθηκε στον κορμό του δέντρου των ευχών), να ζωγραφίσουν 
εικόνες από το ποίημα «Ειρήνη», να κατασκευάσουν το δικό τους δέντρο ευχών, ό-
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που τα παιδιά ανάρτησαν την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος (27/1) δισέλιδες 
κάρτες καρδιάς με ευχές για την ειρήνη, αφιερωμένη στα παιδιά που χάθηκαν στο 
Ολοκαύτωμα. 

Αξιολόγηση 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας, κάθε ομάδα αφού παρουσίαζε τα αποτελέσματα της 
ομαδικής εργασίας στην ολομέλεια της τάξης, υπήρξε διαμορφωτική, εσωτερική α-
ξιολόγηση, καθώς τα παιδιά συζητούσαν, εξέφραζαν εντυπώσεις, προβληματισμούς, 
αλλά και συναισθήματα, διατύπωναν απορίες, αλλά αναφέρονταν και στις δυσκολίες 
που ενδεχομένως συνάντησαν (Ματσαγγούρας, 1994). Κατά αυτόν τον τρόπο ελεγχό-
ταν συνεχώς η επίτευξη των στόχων και γινόταν η αντίστοιχη ανατροφοδότηση του 
έργου. 
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Μια διδασκαλία Μουσικής μέσω του Θεάτρου Σκιών 

Τσολοπούλου Βασιλική  
Εκπαιδευτικός ΠΕ60 & ΠΕ70 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 
v.tsolopoulou@windowslive.com 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση διαθεματικής διδασκα-
λίας για το μάθημα της Μουσικής που αφορά στη γνωριμία με παραδοσιακά τραγού-
δια και ρυθμούς διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, η οποία υλοποιήθηκε την Άνοιξη 
του σχολικού έτους 2015-2016, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου Σκιών (28η Μαρτίου) για τους μαθητές 
και τις μαθήτριες της Δευτέρας Τάξης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια κλασι-
κού περιεχομένου διδασκαλία Μουσικής που επιλέξαμε να προσεγγιστεί με έναν τρό-
πο διαφορετικό αλλά καθόλα γνώριμο και ενδιαφέροντα για τους/τις μαθητές/τριές 
μας, μέσω της τέχνης του Θεάτρου Σκιών και των διαφόρων «εκφάνσεών» της. Βασι-
κός σκοπός-γενικός στόχος της συγκεκριμένης διδασκαλίας ήταν να δοθούν ευκαιρίες 
στους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν, να καλλιεργήσουν την ικανότητα 
της αισθητικής απόλαυσης κατά την ακρόαση διαφόρων μουσικών κομματιών και να 
γνωρίσουν αντιπροσωπευτικά μουσικά κομμάτια της παραδοσιακής, ελληνικής μου-
σικής από διάφορες περιοχές της χώρας μας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνική παραδοσιακή μουσική, Θέατρο Σκιών 
 

Εισαγωγή 

Με έμφαση στα όσα προβλέπονται από την κοινωνικό-πολιτισμική θεωρία του Vigot-
sky (Ντολιοπούλου, 2004) επιλέχθηκε η διαθεματική οργάνωση της εν λόγω διδα-
σκαλίας σε συνδυασμό με τη χρήση διαφόρων μεθόδων (συνεργατική μάθηση-δράση 
σε ομάδες, παρατήρηση, διάλογος-συζήτηση και χορός) που δίνουν στα παιδιά τη δυ-
νατότητα να πάρουν καθοριστικές αποφάσεις για την προώθηση της διδασκαλίας, «ο-
δηγώντας» τα στο να εκφραστούν σχετικά με προσωπικές εμπειρίες επιχειρηματολο-
γώντας, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και δουλεύοντας συνεργατικά πότε όλα μαζί 
και πότε στα πλαίσια μικρότερων, μεικτών ομάδων. Η επιλογή και χρήση μάλιστα 
ποικίλων μεθόδων συμβάλουν στο να εξασφαλιστεί η ενεργητική συμμετοχή των μα-
θητών/τριών δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά με διαφορετικά ενδιαφέροντα, ικανότη-
τες, στυλ μάθησης και τύπους νοημοσύνης (Δημητριάδου, 2016) να μάθουν. Ποικιλία 
πέρα από τις μεθόδους εντοπίζεται και στα μέσα που προβλέφθηκαν να χρησιμοποιη-
θούν (πίνακες ζωγραφικής, φύλλα «βιογραφικών», βίντεο, μουσική) και με τη σειρά 
τους εξασφαλίζουν την επαφή των παιδιών με διαφορετικών ειδών ερεθίσματα. Και 
φυσικά όλα αυτά στο πλαίσιο ενός κλίματος ασφάλειας, ζεστασιάς και αγάπης όπου 
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καθένα από τα παιδιά αποτελεί ισάξιο και υπολογίσιμο μέλος της ομάδας (Κιτσαράς, 
2001).  

Επιπλέον βαρύτητα δόθηκε στο να δημιουργηθεί μια παραγωγική διαλογική 
σχέση, όπου όλοι θα συμμετέχουν σεβόμενοι τους/τις συνομιλητές/τριές τους. Μέσω 
των συζητήσεων γίνεται ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, οι συνομιλητές μπορούν να 
επηρεάσουν με τη δυναμική των λόγων τους ο ένας των άλλων και να γνωριστούν 
καλύτερα, ενώ λαμβάνονται αποφάσεις και γίνονται σαφή, κατανοητά τα διάφορα 
θέματα. Ιδιαίτερα βοηθητική κρίνεται και η φροντίδα διατύπωσης ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεων ώστε να αναδυθούν οι σκέψεις, οι γνώσεις, οι εμπειρίες και τα συναισθή-
ματα των παιδιών αλλά και η ανατροφοδότηση, που με τη σειρά της συμβάλει ώστε 
να εξελιχθεί τόσο η σκέψη των παιδιών ένα βήμα παρά πέρα αλλά και η πορεία της 
συζήτησης (Μπιρμπίλη, 2008). 

Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε ότι η εργασία σε μεικτές ομάδες έχει πολλά ευ-
εργετικά αποτελέσματα και αποτελεί φορέα αγωγής. Η εργασία στο πλέγμα τέτοιου 
χαρακτήρα ομάδων συμβάλλει στην ωρίμανση των ατομικών ικανοτήτων για αυτε-
νέργεια, πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και σε τελευταία ανάλυση στην κατάκτηση 
της μεταγνώσης, το να μαθαίνει δηλαδή κανείς τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει (Αυ-
γητίδου, 2008). Μέσα στην ομάδα μπορούν να ικανοποιηθούν βασικές ψυχολογικές 
ανάγκες των παιδιών όπως είναι η ανάγκη για επικοινωνία, η ανάγκη του ανήκειν, η 
ανάγκη για επιτυχία και αποδοχή, η ανάγκη να δεχτούμε και να δώσουμε βοήθεια, η 
ανάγκη για ασφάλεια. Έτσι η μάθηση που συντελείται στο πλαίσιο των ομάδων μπο-
ρεί να αναλυθεί σε δύο κατηγορίες: αυτή που αφορά την αφομοίωση στοιχείων κουλ-
τούρας (κοινωνική μάθηση) και σε αυτή που σχετίζεται με γνωστικές διαδικασίες 
(Γερμανός, 2002: 154-157). Ακόμα, μια σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η ανά-
πτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας, και το να γίνει 
κατανοητό ότι η προσπάθεια πολλών μαζί είναι πιο εύκολη, περισσότερο αποτελε-
σματική αλλά και ενδιαφέρουσα από αυτή του/της ενός/μίας. Άλλωστε η από νωρίς 
άσκηση στη συνεργατική δράση αποτελεί θεμέλιο για τη ζωή του παιδιού και την ε-
ξασφάλιση μια καλής μετέπειτα σχολικής πορείας και μιας καλής κοινωνικής νοο-
τροπίας με θετικές προεκτάσεις στους περισσότερους τομείς της ζωής του (Πουλιώτη 
& Τσολοπούλου, 2014). 

 Στοχοθεσία  

Αναλυτικότερα, η όλη διδασκαλία απαρτίστηκε από τρεις ομαδοσυνεργατικού χαρα-
κτήρα δραστηριότητες-φάσεις στις οποίες κυριαρχούσαν μεθοδολογικά η συνεργατι-
κή μάθηση, η παρατήρηση, ο διάλογος και το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά την στοχοθεσία, 
πέραν της βασικής, που προέβλεπε την ανάπτυξη, την καλλιέργεια ικανοτήτων της 
αισθητικής απόλαυσης κατά την ακρόαση διαφόρων μουσικών κομματιών και τη 
γνωριμία αντιπροσωπευτικών μουσικών κομματιών της ελληνικής παραδοσιακής 
μουσικής διαφόρων περιοχών της χώρας μας, ένας δευτερεύοντας αλλά εξίσου σημα-
ντικός στόχος ήταν η αλληλεπίδραση και συνεργασία των παιδιών στο πλαίσιο μιας 
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ομάδας. Ως επιμέρους στόχοι με βάση την σειρά διεξαγωγής των επιμέρους φάσεων 
της διδασκαλίας ορίστηκαν οι εξής:  

-Να διακρίνουν διάφορους ήχους και να τους συσχετίζουν με το περιβάλλον από το 
οποίο προέρχονται 

-Να ανταλλάξουν απόψεις στο πλαίσιο της ομάδας  

-Να καταγράψουν τις ιδέες-προτάσεις στις οποίες κατέληξαν ως ομάδα 

-Να παίρνουν το ρόλο πότε του ακροατή και πότε του ομιλητή  

-Να κάνουν χρήση του ειδικού λεξιλογίου (π.χ. Θέατρο Σκιών, φιγούρες)  

-Να διαβάσουν πληροφορίες για τους βασικούς ήρωες του Θεάτρου Σκιών  

-Να ακούσουν παραδοσιακά τραγούδια και να αναγνωρίσουν τα κύρια μουσικά όρ-
γανα που τα πλαισιώνουν. 

-Να αντιστοιχίσουν ήρωες και τραγούδια επιχειρηματολογώντας όσο είναι δυνατό  

-Να χτυπούν παλαμάκια αναγνωρίζοντας την εναλλαγή των ρυθμικών ενοτήτων  

-Να συγχρονίσουν βήματα με ρυθμό αλλά και να συντονιστούν μεταξύ τους  
 

1η Δραστηριότητα παρακίνησης 

Η πρώτη δραστηριότητα, της αφόρμησης-παρακίνησης, περιλάμβανε το «ντύσιμο με 
ήχους και μουσική» αυθεντικών πινάκων ζωγραφικής σχετικών με το Θέατρο Σκιών 
από τις τυχαία συγκροτημένες ομάδες των παιδιών. Από την καθεμία ομάδα ζητού-
νταν να μελετήσει τον πίνακα που της έχει δοθεί και να αναγνωρίσει όσους περισσό-
τερους ήχους νόμιζε ότι αυτός «περιείχε». Να προσπαθήσουν δηλαδή τα παιδιά, να 
εντοπίσουν σημεία μέσα στους πίνακες από όπου θα μπορούσε να προκληθεί κάποιος 
ήχος ή μουσική, αν τα όσα απεικονίζονταν-αναπαριστάνονταν σε αυτούς ήταν αληθι-
νά-ζωντανά. Στη συνέχεια ένα μέλος της ομάδας, που υποδεικνύονταν από τα μέλη 
της αναλάμβανε να καταγράψει τις ιδέες αυτές σε ένα χαρτί, ενώ ακολούθως ένα άλ-
λο μέλος, αναλάμβανε να την εκπροσωπήσει στην ολομέλεια της τάξης παρουσιάζο-
ντας τον πίνακα που μελετήθηκε και κάνοντας ευρέως γνωστές τις προτάσεις που κα-
ταγράφηκαν για αυτόν σχετικά με το που μπορούμε να έχουμε παραγωγή ήχου ή 
μουσικής από τις εκάστοτε απεικονίσεις. 

Όσο αφορά τον χωρισμό σε ομάδες, και σε συνάρτηση με το σκοπό της αλλη-
λεπίδρασης, της ανάμειξης, της γνωριμίας και της συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων 
που αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτές σχηματίζονταν πάντα με τυχαίο τρόπο. Πιο 
συγκεκριμένα, υπήρχε η πρόβλεψη ύπαρξης λαχνών τεσσάρων ειδών (όσων και οι 
ομάδες), καρτών ουσιαστικά οι οποίες απεικόνιζαν πάντα κάτι σχετικό με την δρα-
στηριότητα (π.χ. νότες ή μουσικά όργανα) και αντιστοιχίζονταν από τα παιδιά που 
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επιλέγονταν στα τραπεζάκια ή στα προσυμφωνημένα σημεία εργασίας που έφεραν 
πάνω τους μια μεγεθυμένη εικόνα αυτής που υπήρχε στον κάθε λαχνό. 

2η Δραστηριότητα-κύριο μέρος 

Η δεύτερη και κύρια δραστηριότητα προέκυψε έπειτα από μια επιπλέον συζήτηση 
στην ολομέλεια της τάξης πάνω στις προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις των παι-
διών για τα βασικά χαρακτηριστικά και συστατικά του θεάματος του Νεοελληνικού 
Θεάτρου Σκιών αλλά και για τους βασικούς ήρωες-πρωταγωνιστές του. Έτσι σε κάθε 
ομάδα μοιράστηκε και από ένα σύντομο «βιογραφικό» σημείωμα ενός εκ των βασι-
κών ηρώων του Νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών (Καραγκιόζη, Χατζιαβάτη, Μπαρμπα-
Γιώργου και Νιόνιου) με λίγες πληροφορίες για το χαρακτήρα του καθενός αλλά και 
στοιχεία σχετικά με την καταγωγή του καθενός. Όταν η διαδικασία μελέτης των βιο-
γραφικών ολοκληρώθηκε από όλες τις ομάδες ένας/μια «εκπρόσωπος» της καθεμίας 
από αυτές κλήθηκε να δώσει σύντομα και περιεκτικά τα βασικά στοιχεία για τον ή-
ρωα που γνώρισε, ώστε αυτός να γίνει γνωστός και στην ολομέλεια της τάξης. Στη 
συνέχεια, και αφού η διαδικασία της «παρουσίασης» των ηρώων ολοκληρώθηκε, ζη-
τήθηκε από τα παιδιά να αντιστοιχίσουν τους ήρωες με τις μελωδίες-τραγούδια που 
σε πρώτη φάση άκουσαν χωρίς φυσικά να γνωρίζουν σε ποιον ήρωα ανήκουν-
ταιριάζουν. Μετά τη συζήτηση και την αντιστοίχιση που προέκυψε από αυτή και πά-
ντα με την «απαίτηση» της σχετικής επιχειρηματολογίας από την πλευρά των μαθη-
τών/τριών, για το πιο τραγούδι ταιριάζει σε ποιον ήρωα, προβάλαμε τα βίντεο με τους 
ήρωες να χορεύουν ο καθένας το χαρακτηριστικό χορό του κατά την είσοδό τους στη 
σκηνή, για να διαπιστωθεί και κατά πόσο ήταν εύστοχες ή όχι οι προβλέψεις των παι-
διών βασισμένες στα «βιογραφικά» στοιχεία των ηρώων, όπως αυτά έγιναν αντιληπτά 
μέσα από την εξέταση των «βιογραφικών». 

Εικόνα 1: Πίνακες ζωγραφικής 
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Τα «βιογραφικά» τα οποία έγιναν γνωστά είναι αυτά του Καραγκιόζη, του 
Μικρασιάτη Χατζιαβάτη, του ορεσίβιου Βλάχου (από τη Μακεδόνα ή την Πελοπον-
νήσο) Μπάρμπα-Γιώργου και του Ζακυνθινού Σιόρ Διονύση ή Νιόνιου. Ενώ τα είδη 
της παραδοσιακής μουσικής που έγιναν γνωστά και στα οποία δεν παραλείψαμε να 
αναφερθούμε κατά τη συζήτηση και με την επίσημη ονομασία τους, και αντιστοιχούν 
στους παραπάνω ήρωες είναι το Χασαποσέρβικο, το παραδοσιακό δημοτικό (Συρ-
τός), ο μικρασιάτικος αμανές, και η ζακυνθινή καντάδα. Σημαντική κρίθηκε και η υ-
ποβολή των παιδιών σε μια προσπάθεια αναγνώρισης των βασικών μουσικών οργά-
νων που πλαισιώνουν το εκάστοτε μουσικό έργο. Έτσι έγιναν για παράδειγμα αναφο-
ρές στο κλαρίνο του Συρτού, στο σαντούρι του μικρασιάτικου αμανέ, στην κλασική 
κιθάρα της καντάδας κ.ά Τα βίντεο των χορών για τη διαδικασία της επαλήθευσης 
αναπαράχθηκαν από τα εξής links:  

- https://www.youtube.com/watch?v=vBmoZOiJT8w&nohtml5=False  

- https://www.youtube.com/watch?v=zf9uxF2PXTw  

- https://www.youtube.com/watch?v=-QPmZoJP_tI  

- https://www.youtube.com/watch?v=hj0AdB0rWrA  

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα "βιογραφικού" 
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3η Δραστηριότητα-«αποθεραπεία»1 

Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα περιλάμβανε μια απλοϊκή διδασκαλία χορού 
πάνω στους ρυθμούς του γνωστού Χασαποσέρβικου του Θεάτρου Σκιών, με την όλη 
διδασκαλία να ολοκληρώνεται με την «αποθεραπευτική» παρακολούθηση αποσπά-
σματος της παράστασης του Άθου Δανέλλη, «Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής» 
(https://www.youtube.com/watch?v=IUN7GyELT9Y&spfreload=10). 

 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Όπως θα έγινε φανερό και από τα παραπάνω πρόκειται για μια διδασκαλία που χαρα-
κτηρίστηκε από επιτυχία κατά την εφαρμογή της. Σε αυτό συνέβαλλαν η λογική, χω-
ρίς χάσματα, αλληλουχία των επιμέρους δραστηριοτήτων-φάσεών της και η εναλλαγή 
πλήθους διαφορετικών μέσων (εικόνες, ήχος, βίντεο, παραγωγή και επεξεργασία γρα-
πτού λόγου) που ενεργοποίησαν και διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον της συμμε-
τοχής των μαθητών/τριών στην όλη διαδικασία. Επιπλέον πέρα από τη θεμελίωση της 
όλης διδασκαλίας σε σύγχρονες διδακτικές μεθόδους που προωθούσαν την ομαδοσυ-
νεργατική δράση, ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό από παιδαγωγικής άποψης χαρακτηριστικό 
της, ήταν το ότι έγινε τόπος συνάντησης του λαϊκού πολιτισμού που εκπροσωπούταν 
από την τέχνη του Θεάτρου Σκιών και της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, προσ-
δίδοντάς της τον επιζητούμενο στις μέρες μας βιωματικό, διαθεματικό και παιγνιώδη 
χαρακτήρα. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια απόλυτα υ-
λοποιήσιμη διδακτική πρόταση, καθώς το υλικό της είναι εύκολο τόσο στην κατα-
σκευή όσο και στην πρόσβαση.  

                                                
1 Η αποθεραπεία αποτελεί το ιεραρχικά τελευταίο στάδιο για κάθε πρόγραμμα κινητικής α-
γωγής (Τσαπακίδου, Τσομπανάκη & Λυκεσάς, 2013) και εδώ χρησιμοποιείται με μια μετα-
φορική φόρτιση, με την έννοια της χαλάρωσης, της εκτόνωσης, του «κλεισίματος» της διδα-
κτικής πρότασης.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στην διερεύνηση από τους  μαθητές  των συνηθειών  δια-
τροφής σε Ελλάδα και Μ. Βρετανία. Η υλοποίηση της αποφασίστηκε από κοινού με 
τους μαθητές με τη μεθοδολογία του ερευνητικού ερωτήματος. Η εργασία που πα-
ρουσιάζεται έχει μία συγκεκριμένη δομή η οποία αφορά σε δύο ενότητες: Η πρώτη  
αφορά σε μια σε βάθος μελέτη των ελληνικών διατροφικών συνηθειών από την Αρ-
χαία Ελλάδα ως σήμερα και περιλαμβάνει τις ενότητες της παραδοσιακής και της 
Μεσογειακής διατροφής και η δεύτερη αναφέρεται στη μελέτη των διατροφικών συ-
νηθειών στην Αγγλία από προηγούμενους αιώνες έως σήμερα, με κατάληξη τη σύ-
γκριση των διατροφικών συνηθειών ανάμεσα στις δύο χώρες. Και οι δυο ενότητες 
βασίστηκαν στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), με 
σκοπό την  εφαρμογή καλών πρακτικών για καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

 Λέξεις-Κλειδιά: Διατροφικές συνήθειες, Αγγλική διατροφή, Τ.Π.Ε 

Eισαγωγή 

Η εργασία αυτή σχεδιάστηκε, για να εφαρμοστεί στην πράξη η διεπιστημονικότητα 
στη μάθηση και η συνεργατική διδασκαλία. Διότι σύμφωνα με τον Woodrow Wilson: 
«Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο το δικό μας μυαλό αλλά να δανειστούμε και 
τις ιδέες των άλλων». Η εργασία αυτή εντάσσεται στην κατηγορία των εκπαιδευτικών 
καινοτομιών και στηρίζεται σε πρωτότυπες παιδαγωγικές δραστηριότητες με σκοπό 
να διδάξει με έναν διαφορετικό τρόπο και να επιφέρει έτσι μια αλλαγή στη νοοτροπί-
α, στις πρακτικές, στους ρόλους και στη γενικότερη σχολική κουλτούρα (Ματσαγ-
γούρας, 2011: 15). Βασίζεται στις απαρέγκλιτες παιδαγωγικές αρχές:  

• της διερευνητικής διαδικασίας στη μάθηση,  
• της διαφοροποίησης του περιεχομένου, της διαδικασίας και του πλαισίου της 

μάθησης,  
• της διεπιστηµονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων 

και της  
• οµαδοσυνεργατικής οργάνωσης των μαθητών  που παίρνουν μέρος σ’ αυτήν. 

Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά, ερευνούν, επιλέγουν, κρίνουν, αποφασίζουν 
και συνδέουν τα προσωπικά τους βιώματα με τη σχολική μάθηση αλλά και με 
αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινότητας (Ματσαγγούρας, 2008, 
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Nordberg, 2008). Οι ομάδες που δημιουργούνται, καθορίζουν το πλαίσιο λει-
τουργίας τους, θέτουν στόχους, συγκεντρώνουν και ταξινομούν το εκπαιδευ-
τικό υλικό, κάνουν διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης, παρου-
σιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους, συνθέτουν τα συμπεράσματά 
τους με πρωτότυπο τρόπο και τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Οι μαθητές 
τελικά οδηγούνται στη μεταγνώση, εξοικειώνονται με την έρευνα και τελικά 
«μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», στηριζόμενοι στην αναβάθμιση του επιπέδου 
κατανόησής τους αλλά και στην καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας. 

Προτεινόμενο Σχέδιο Εργασίας  

Ταυτότητα σχεδίου εργασίας 

Το θέμα του σχεδίου εργασίας  που σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί στο 1ο  Πειραμα-
τικό σχολείο Αλεξ/πολης στην Στ’ Δημοτικού είναι  «Μια συγκριτική μελέτη των 
διατροφικών συνηθειών σε Ελλάδα και Αγγλία» και αφορά  μία περιγραφική έρευνα. 
Πρόκειται για ένα εφαρμοσμένο project με τη χρήση Τ.Π.Ε. και μια καλή πρακτική 
για καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα  και αξιοποιεί τα γνωστικά αντικείμενα της 
Ελληνικής Γλώσσας, της Αγγλικής γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ιστο-
ρίας, της Πληροφορικής και της Θεατρικής Αγωγής. Η χρήση της πληροφορικής επέ-
τρεψε την πραγματοποίηση ορισμένων  δραστηριοτήτων με εργαλεία Web 2.0.  Η 
διάρκειά του υπολογίστηκε στους έξι μήνες, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας βιωματι-
κών δράσεων στην Ελληνική γλώσσα, στην Ευέλικτη Ζώνη, στην Αγγλική γλώσσα 
και στην Πληροφορική.  

α) Πόροι-υλικά-εξοπλισμός: Χαρτόνια κανσόν διαφόρων χρωμάτων  (διαστάσεων όχι 
μικρότερων από 50cmΧ70cm), μαρκαδόροι. Φύλλα εργασίας 1, 2, 3, με την εκπαι-
δευτικό της ελληνικής γλώσσας και φύλλα εργασίας 1, 2, 3, 4, με την εκπαιδευτικό 
της Αγγλικής γλώσσας. Ο εξοπλισμός της τάξης θα πρέπει να περιλαμβάνει: Έναν 
υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, λευκό πίνακα που θα μπορεί να λειτουργεί και 
ως οθόνη προβολής και προβολικό. Ο εξοπλισμός του σχολείου θα πρέπει να περι-
λαμβάνει: Εργαστήριο πληροφορικής  με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

β) Άξονες μάθησης: Χρήση πηγών, ομοιότητα-διαφορά, αντιπαράθεση του παλαιού 
με το νέο, εμπλουτισμός και εναρμόνιση, αλλαγή και συνέχεια. 

γ) Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται: Μελέτη, κατανόηση, ανάλυση, συγκέντρωση, 
σύνθεση πληροφοριών, αξιολόγηση, εξαγωγή συμπερασμάτων. Το project αυτό είναι 
στην ουσία ένα παράδειγμα εφαρμογής της διερευνητικής μεθόδου όπου με βάση 1. 
Το πληροφοριακό υλικό των σχολικών εγχειριδίων που μπορεί να είναι κείμενα ή και 
άλλο εποπτικό υλικό που αφορά στις διατροφικές συνήθειες 2. Υλικό αναφοράς από 
έντυπα και βιβλία που επιλέγει και διαρθρώνει κατάλληλα ο εκπαιδευτικός  3. Υλικό 
αναφοράς από το διαδίκτυο που ενθαρρύνονται να προτείνουν οι μαθητές ή επιλέγει ο 
εκπαιδευτικός. 4. Τις απαντήσεις της δημοσκοπικής τους έρευνας, οι μαθητές θα 
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κληθούν να διερευνήσουν τις παραμέτρους του ερωτήματος που τους τέθηκε και τε-
λικά να δώσουν ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις.  

δ) Δραστηριότητες διερευνητικές μάθησης: Σχολιασμός κειμένων, ομαδικές εργασίες, 
δραματοποίηση.  

 Γενικός Σκοπός: Να διευρύνουν οι μαθητές τα ενδιαφέροντά τους όσον αφορά στις 
διατροφικές συνήθειες της χώρας τους και σε δεύτερη φάση να προσεγγίσουν μέσω 
αυτών μια διαφορετική κουλτούρα. Να εμπλακούν ενεργά σε δράσεις συνεργατικής 
διερεύνησης, δημιουργικής έκφρασης και απόκτησης κριτικής σκέψης ώστε να απα-
ντήσουν σε ερευνητικό ερώτημα που θα τεθεί σ’ αυτήν την διεπιστημονική εργασία.  

Ειδικότεροι Στόχοι: Διακρίνονται σε Γνωστικούς και Κοινωνικοσυναισθηματικούς.  
Γνωστικοί στόχοι:  

• Εμβάθυνση στις ελληνικές διατροφικές συνήθειες από την αρχαιότητα ως σή-
μερα. 

• Εμπλουτισμός της γλώσσας με νέες λέξεις και εκφράσεις στις δύο γλώσσες 
που αφορούν σε θέματα διατροφικών συνηθειών. 

•  Αναζήτηση και καταγραφή λέξεων σχετικών με το θέμα με τη χρήση Τ.Π.Ε. 
• Διαπίστωση ομοιοτήτων και διαφορών στις διατροφικές συνήθειες Ελλήνων 

και Άγγλων και η κατάταξη των τροφών σε ανθυγιεινές και υγιεινές. 
• Δημιουργία ερωτηματολογίου και επεξεργασία των αποτελεσμάτων της δη-

μοσκοπικής τους έρευνας με τη σύμπραξη των τριών εκπαιδευτικών. 
 

Κοινωνικοσυναισθηματικοί στόχοι:  
• Τριβή στην ομαδική εργασία. 
• Μύηση στη συνεργατική μάθηση.  
•  Ώθηση στην ανακάλυψη μέσω διερεύνησης.  

Η μέθοδος εργασίας είναι ομαδοσυνεργατική. Οι ομάδες είναι μικτές και ανομοιογε-
νείς  (πολυπολιτισμική προσέγγιση). Σε κάθε ομάδα γίνεται επιλογή συντονιστή και 
καθορισμός πλαισίου λειτουργίας. Ο δάσκαλος λειτουργεί ως συντονιστής του προ-
γράμματος (Σουλιώτη &  Παγγέ, 2004). Οι ρόλοι στις ομάδες καθορίζονται ως  δια-
κριτοί, αλλά εναλλασσόμενοι (Αβέρωφ-Ιωάννου, 1985). Προβλέπονται διαλείμματα 
ανατροφοδότησης. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές ενεργητικής μάθησης (ιδεοθύελλα, 
μελέτη περίπτωσης, βιβλιογραφική έρευνα, έρευνα στο διαδίκτυο, παιχνίδι ρόλων). 
Οι εκπαιδευτικοί συνάπτουν με τους μαθητές ένα συμβόλαιο ομάδας, που οδηγεί στη 
δημιουργία ενός συνεργατικού κλίματος. Το συμβόλαιο προετοιμάζεται από την ομά-
δα, θέτοντας τους βασικούς όρους συνεργασίας μέσα σε αυτή. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Α’ φάση:  Επιλογή θέματος-διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος. Οργάνωση δρα-
στηριοτήτων στην ελληνική γλώσσα. 
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Η εκπαιδευτικός μετά από συζήτηση με τους μαθητές διατυπώνει το θέμα εργασίας. 
Τίθεται το ερευνητικό ερώτημα: Οι διατροφικές συνήθειες στην Αρχαία Ελλάδα ακο-
λούθησαν μια εξελικτική πορεία η οποία κατέληξε στην παραδοσιακή ελληνική διατρο-
φή και στην Μεσογειακή διατροφή. Να συγκεντρώσετε πληροφορίες από κείμενα, πηγές, 
εικόνες, διαδίκτυο, να δημιουργήσετε εργασίες μέσα από διαδικτυακά εργαλεία και να 
αποδείξετε ότι η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη: «Οι ελληνικές διατρο-
φικές συνήθειες μέσα από την εξελικτική πορεία τους προσεγγίζουν τις ευρωπαϊκές και 
ειδικότερα τις Αγγλικές διατροφικές συνήθειες χωρίς ουσιαστικές διαφορές». Χωρίζο-
νται οι ομάδες. Γίνεται αναφορά στους στόχους ανά ομάδα και δίνονται οι δραστη-
ριότητες.  

1η ομάδα: Αρχαία Ελλάδα και διατροφικές συνήθειες. Δίνονται στους μαθητές οι 
παρακάτω ιστοσελίδες: Ελλήνων Δίκτυο, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιάνης,  Ιστοριο-
μνήμονες, 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης.  

• Δραστηριότητα 1: Μελέτη των συνηθειών διατροφής στην Αρχαία Ελλάδα. 
Καταγραφή των τροφών που καταναλώνονταν στο πρωινό και στα γεύματα. 
Καταγραφή των ονομάτων των τροφών και σύγκριση με τη νεοελληνική α-
πόδοση τους.  

• Δραστηριότητα 2: Εύρεση των προϊόντων τα οποία δεν ήταν γνωστά κατά την 
αρχαιοελληνική εποχή και σύγκρισή τους με τις τροφές τις οποίες κατανάλω-
ναν. Με βάση τα δεδομένα της μελέτης τους ζητείται η δημιουργία ενός πλή-
ρους μενού της Αρχαίας εποχής και η σύγκρισή του με ένα σύγχρονο. Εξετά-
ζονται και καταγράφονται οι διαφορές, ζητείται η κριτική τους τοποθέτηση 
όσον αφορά την εξέλιξη στις συνήθειες διατροφής. Δημιουργία εννοιολογι-
κού χάρτη (cmap tools) όπου οι μαθητές θα αναπαραστήσουν με τη μορφή 
κόμβων (εννοιών) και συνδέσμων (συσχετίσεων) τον αρχαίο και τον σύγχρο-
νο τρόπο διατροφής. Με τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών επιτυγχάνεται 
η ανίχνευση και η αναπαράσταση των γνώσεων των μαθητών, καθώς επίσης 
και η αξιολόγηση της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής μετά την διδακτική 
παρέμβαση.  

• Δραστηριότητα 3: Ζητείται γραπτή εργασία με θέμα: Η αρχέγονη ανάγκη της 
διατροφής στην Αρχαία Ελλάδα είναι ένα σημαντικό γεγονός που επηρεάζει 
και επηρεάζεται από τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.   

• Δραστηριότητα 4: Κατασκευή κολάζ με εικόνες από το διαδίκτυο με θέμα 
«Γεύματα στην Αρχαία Ελλάδα» (Εικαστική προσέγγιση).  

2η ομάδα: Παραδοσιακή διατροφή. Στάση στο Βυζάντιο και εξέλιξη μέχρι σήμε-
ρα.  Δίνονται στους μαθητές οι παρακάτω  ιστοσελίδες. Ζητείται βιβλιογραφική έ-
ρευνα. 11ο Δ.Σ. Καβάλας, ελληνική κουζίνα,  σύγκριση διατροφής αρχαίων Ελλήνων 
με νεότερους.   

• Δραστηριότητα 1: Μελέτη της βυζαντινής διατροφής, σύγκριση με την Αρχαία 
Ελλάδα, ομοιότητες, διαφορές, εξέλιξη. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας (Ερω-
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τήσεις ανάκλησης γνώσης, άντλησης γνώσης, αποκλίνουσας γνώσης, ερωτή-
σεις που απαιτούν προσωπική εμπλοκή σε μια ιστορική περίοδο, κλειστές ε-
ρωτήσεις και σύνθετες ερωτήσεις που απαιτούν διατύπωση υπόθεσης και ικα-
νότητα παραλληλισμού με τα σημερινά δεδομένα).  

• Δραστηριότητα 2:  Ο ρόλος της θρησκείας στη βυζαντινή διατροφή. Καταγρα-
φή των επιρροών της.  

• Δραστηριότητα 3: Η πορεία προς τη σύγχρονη εποχή, η αλλαγή των συνη-
θειών, καταγραφή τους και σύγκριση με το παρελθόν. Οι επιπτώσεις της εξέ-
λιξης στην υγεία.  

• Δραστηριότητα 4: Καταγραφή δειγμάτων της παραδοσιακής διατροφής απ’ 
όλη την Ελλάδα.   

• Δραστηριότητα 5: Δημιουργία μενού βυζαντινής-σύγχρονης εποχής. Σύγκριση 
και επιχειρηματολογία όσον αφορά τα δυνατά και αδύνατά τους σημεία. Με 
τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου learningapps οι μαθητές θα προχωρή-
σουν στη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού με τη μορφή  χάρτη όπου θα 
τοποθετήσουν χαρακτηριστικά εδέσματα στις αντίστοιχες περιοχές που ανα-
φέρονται στον παραπάνω πίνακα. Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (cmap 
tools) όπου αναπαριστάται η συσχέτιση εννοιών που αφορούν τις αλλαγές στις 
διατροφικές συνήθειες από την Βυζαντινή εποχή μέχρι και σήμερα και θα κα-
ταγράψουν συγκεκριμένα δείγματα διατροφής από περιοχές όπου υπάρχει έ-
ντονα το τοπικό στοιχείο. 

3η ομάδα: Μεσογειακή Διατροφή και σύγχρονη Ελλάδα. Δίνονται στους μαθητές 
οι παρακάτω ιστοσελίδες και ενθαρρύνονται να κάνουν βιβλιογραφική έρευνα.  με-
σογειακή διατροφή, διαιτολογία. 

• Δραστηριότητα 1: Περιγραφή της Μεσογειακής διατροφής, σε τι συνίσταται, 
από ποιους ακολουθείται, ποιες οι διαφορές από τις διατροφικές συνήθειες 
των Βορειοευρωπαϊκών λαών.   

• Δραστηριότητα 2: Η Κρητική διατροφή σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο υγείας 
και ευεξίας, τα σημεία κλειδιά της, τα προϊόντα πάνω στα οποία στηρίζεται. 

• Δραστηριότητα 3: Το φαινόμενο της Ικαρίας. Η διατροφή των Ικαριωτών και 
ο ρόλος της στην μακροζωία τους (Μελέτη περίπτωσης).  

• Δραστηριότητα 4: Δημιουργία μενού Μεσογειακής διατροφής σε αντιπαράθε-
ση με ένα μενού της σύγχρονης ζωής με χαρακτηριστικά fast food. Δημιουρ-
γία εννοιολογικού χάρτη (cmap tools) για την διαγραμματική αναπαράσταση 
εννοιών περιγράφοντας τη διαφορά ανάμεσα στην Μεσογειακή διατροφή και 
στην σύγχρονη με απώτατο στόχο να καταλήξουν σε συμπεράσματα όσον 
αφορά στις επιπτώσεις και των δύο στην ανθρώπινη υγεία. 

• Δραστηριότητα 5: Σύγκριση κι επιχειρηματολογία για τη χρησιμότητα του 
κάθε μενού στη ζωή μας ( παιχνίδι ρόλων). 

Β’ φάση: Οργάνωση των δραστηριοτήτων ανά ομάδα στην Αγγλική γλώσσα 
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Στόχοι: Να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με τη διατροφή ακολουθώντας τα παρακάτω 
βήματα: 1) Να αναζητήσουν και να καταγράψουν λέξεις σχετικές με το τι τρώνε για 
πρωινό α) οι άνθρωποι στην Ελλάδα και β) οι άνθρωποι στην Αγγλία. 2)  Να βρουν 
λέξεις σχετικές με το τι τρώνε για κυρίως γεύμα ημέρας α) οι άνθρωποι στην Ελλάδα 
και β) οι άνθρωποι στην Αγγλία. 3) Να βρουν λέξεις σχετικές με το τι τρώνε για βρα-
δινό γεύμα α) οι άνθρωποι στην Ελλάδα και β) οι άνθρωποι στην Αγγλία. 4) Να δια-
πιστωθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διατροφικές 
συνήθειες των Ελλήνων και των Άγγλων.   

1η Ομάδα, Στόχος 1,  

• Δραστηριότητα 1 και 2: Δίνονται στους μαθητές οι παρακάτω ιστοσελίδες, ζη-
τείται να βρουν τα είδη πρωινών γευμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα  και 
στην Αγγλία και να σημειώσουν τις λέξεις στο αντίστοιχο φύλλο εργασία 
olivetomato, whengreeksate, englishclub, ukstudentlife. Αναμενόμενες απα-
ντήσεις (cheese pie/spinach pie, sesame bagel-style “koulouri”,  marmite, por-
ridge, poached egg) πέραν των γνωστών. Η διδάσκουσα σε ρόλο διευκολυντή 
( facilitator)  τους βοηθά να ανακαλύψουν ότι κάποια γεύματα έχουν πολλα-
πλές ονομασίες (brunch, elevenses, supper).  

• Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές φέρνουν από το σπίτι τους φωτογραφικό υλικό 
ανάλογο με τη δραστηριότητα της ομάδας τους και δημιουργούν ένα πόστερ 
πρωινών γευμάτων στην Ελλάδα κι ένα άλλο πόστερ με τα πρωινά γεύματα 
στην Αγγλία. Δίνεται ο τίτλος του ενός πόστερ: KINDS OF BREAKFAST 
ITEMS IN GREECE και του δεύτερου: KINDS OF BREAKFAST ITEMS IN 
ENGLAND. Δραστηριότητα με μικρότερο δείκτη δυσκολίας (Εικαστική δρα-
στηριότητα).  

• Δραστηριότητα 4: Η συντονίστρια εκπαιδευτικός δίνει στην ομάδα την αντί-
στοιχη εικόνα εάν θέλουν να την χρωματίσουν. Δραστηριότητα με μικρό δεί-
κτη δυσκολίας (Εικαστική δραστηριότητα).  

2η Ομάδα :  

• Δραστηριότητα  1 και 2: Δίνονται στους μαθητές οι παρακάτω ιστοσελίδες,  
ζητείται να βρουν τα είδη κυρίως γευμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα και 
στην Αγγλία και να σημειώσουν τις λέξεις στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας    
olivetomato, whengreeksate, greekislander, britishmeals, englishclub, 
ukstudentlife.  Αναμενόμενες απαντήσεις (ploughman’s lunch, Sunday roast, 
Yorkshire pudding, Brussels sprouts) πέραν των γνωστών. Η διδάσκουσα τούς 
βοηθά να ανακαλύψουν ότι το lunch στην Αγγλία δεν είναι την ίδια ώρα με το 
αντίστοιχο μεσημεριανό στην Ελλάδα.   

• Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές φέρνουν από το σπίτι τους φωτογραφικό υλικό 
ανάλογο με τη δραστηριότητα της ομάδας τους και δημιουργούν ένα πόστερ 
με τα είδη κυρίως γευμάτων στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Δίνεται ο τίτλος 
του ενός πόστερ: KINDS OF MAIN MEALS IN GREECE και μετά ο δεύτε-
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ρος τίτλος του αντίστοιχου πόστερ για την Αγγλία: KINDS OF MAIN 
MEALS IN ENGLAND. Δραστηριότητα με μικρότερο δείκτη δυσκολίας (Ει-
καστική δραστηριότητα).  

• Δραστηριότητα 4: Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός δίνει στην ομάδα την αντίστοιχη 
εικόνα εάν θέλουν να την χρωματίσουν. Δραστηριότητα με μικρό δείκτη δυ-
σκολίας (Εικαστική δραστηριότητα).  

3η Ομάδα:  

• Δραστηριότητα 1 και 2: Δίνονται  στους μαθητές οι παρακάτω ιστοσελίδες, ζη-
τείται να βρουν τα βραδινά γεύματα στην Ελλάδα και αντίστοιχα τα βραδινά 
γεύματα στην Αγγλία και να σημειώσουν τις λέξεις στο αντίστοιχο φύλλο ερ-
γασίας. olivetomato, whengreeksate, greekislander, britishmeals, englishclub, 
ukstudentlife.  

• Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές φέρνουν από το σπίτι τους φωτογραφικό υλικό 
ανάλογο με τη δραστηριότητα της ομάδας τους και δημιουργούν ένα πόστερ 
με βραδινά γεύματα στην Ελλάδα. Δίνεται ο τίτλος του πόστερ: KINDS OF 
EVENING MEALS IN GREECE Αντίστοιχα δημιουργούν ένα πόστερ με 
βραδινά γεύματα στην Αγγλία, με τίτλο: KINDS OF EVENING MEALS IN 
ENGLAND.  

• Δραστηριότητα 4: Η συντονίστρια εκπαιδευτικός δίνει στην ομάδα την αντί-
στοιχη εικόνα εάν θέλουν να την χρωματίσουν. Δραστηριότητα με μικρό δεί-
κτη δυσκολίας (Εικαστική δραστηριότητα). Δραστηριότητα ολομέλειας: Ό-
λες οι ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν τα πόστερ τους και το υλικό της 
δραστηριότητας 4 στην τάξη, έτσι ώστε το σύνολο της τάξης να γίνει κοινω-
νός όλων των δραστηριοτήτων  (στόχος 2 ). Οι μαθητές κάθονται με την ομά-
δα τους. Η συντονίστρια εκπαιδευτικός δίνει το φύλλο εργασίας σε κάθε μα-
θητή της ομάδας και ζητά να συμπληρωθεί συνεργατικά το μέρος που αντι-
στοιχεί στην ομάδα. Στη συνέχεια οι ομάδες ανακοινώνουν προφορικά την 
απάντηση της ερώτησής τους στην ολομέλεια και αναλαμβάνοντας το ρόλο 
του δασκάλου, φροντίζουν να διαβάζουν αργά και καθαρά μία μία τις λέξεις, 
ώστε όλοι από τις άλλες ομάδες να προλαβαίνουν να τις γράφουν στο φύλλο 
εργασίας τους. Ζητείται από τις ομάδες να επινοήσουν ένα καλύτερο τρόπο 
παρουσίασης τους με κάποιο οπτικό υλικό. (Οι συγκεκριμένοι μαθητές ήδη 
έχουν έρθει σε επαφή με διάφορα παιχνίδια και τεχνικές εκμάθησης λεξιλογί-
ου και δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα να επινοήσουν κάτι ανάλογο).  

Γ΄ Φάση: Δραστηριότητες ολομέλειας – ενημέρωση 

Για την επίτευξη του στόχου 4, δηλαδή τη σύγκριση των διατροφικών συνηθειών των 
ανθρώπων στην Ελλάδα και στην Αγγλία, οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν δίγλωσσο ε-
ρωτηματολόγιο. Εξηγούν στους μαθητές τον τρόπο λειτουργίας του. Όταν οι μαθητές 
ολοκληρώσουν τη δημοσκοπική έρευνά τους, φέρνουν τα ερωτηματολόγια στο σχο-
λείο, τα επεξεργάζονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής και συ-
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ζητούν τα αποτελέσματά τους σε ολομέλεια. Τελικά απαντούν στο ερευνητικό ερώ-
τημα που τέθηκε στην αρχή του project και ολοκληρώνουν την εργασία τους. Δη-
μιουργική έκφραση: Οι μαθητές α) εκφράζουν με παιχνίδια ρόλων και δραματοποί-
ηση με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο τις γνώσεις που αποκόμισαν.  (Φρουτοσα-
λάτα, Παγωμένη σκηνή, Αντιγραφή μιας εικόνας), β) αναπαριστούν ανά ομάδα σκη-
νές τραπεζιού σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με βάση αυτά που διδάχτηκαν. Οι 
ομάδες δραματοποιούν βάσει σεναρίου που έχουν γράψει οι ίδιες. Η κάθε ομάδα α-
σχολείται με τη χρονική περίοδο την οποία μελέτησε. 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα  

Οι δραστηριότητες αξιολογούνται συνεχώς καθώς προχωρά η εργασία με   διαμορ-
φωτική, εσωτερική αξιολόγηση. Ελέγχεται από τους εκπαιδευτικούς η επίτευξη των 
στόχων ώστε να  υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση του έργου. Οι μαθητές εμβαθύ-
νουν στις τρεις ιστορικές περιόδους, τις μελετούν ιστορικά και ανακαλύπτουν στα-
διακά τις διατροφικές ελληνικές συνήθειες. Μέσα από εννοιολογικούς χάρτες αναπα-
ριστούν τη συσχέτιση εννοιών που αφορούν τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες 
ανά τους αιώνες. Η χρήση Τ.Π.Ε έκανε τη διαδικασία ευχάριστη και αποτελεσματική 
εξαλείφοντας  προβλήματα κατανόησης. Για τον τελικό έλεγχο της διαδικασίας επι-
λέγεται στην ολομέλεια το δίγλωσσο ερωτηματολόγιο (με ερωτήματα που αφορούν  
στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και των Άγγλων). Οι εκπαιδευτικοί λει-
τουργούν εμψυχωτικά και καθοδηγητικά, επιβραβεύοντας συνεχώς τις προσπάθειες κι 
ενθαρρύνοντας στις δυσκολίες που προκύπτουν (Vygotsky 1987:215-216• Wells 
2002:137 και 332). 
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«Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Θεόφιλος»:  
Δημιουργία μουσειακού χώρου στο σχολείο από μαθητές της Β΄ Δημοτικού 

 
Παπαϊωάννου Γεώργιος 
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Κάλλου Μαρία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
mkallou7@gmail.com 

 
Περίληψη 

 
Η ανά χείρας εργασία αποδίδει εκπαιδευτική δράση που αφορά σε σχέδιο εργασίας 
στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης με τη συμμετοχή παιδιών της Β' τάξης του Δημοτι-
κού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Πρόκειται για δράση βιωματικού χα-
ρακτήρα, κατά την οποία οι μαθητές δημιούργησαν και λειτούργησαν ένα μουσείο 
εντός του σχολείου, μετατρέποντας την αίθουσα διδασκαλίας σε μουσειακό χώρο με 
το όνομα: «Μουσείο Λαϊκης Τέχνης: Θεόφιλος». Το μουσείο αποτελούνταν από δύο 
τμήματα: το τμήμα της λαογραφικής έκθεσης με αντικείμενα λαογραφικού ενδιαφέ-
ροντος και έργα λαϊκής τέχνης, και το τμήμα της έκθεσης με αντίγραφα έργων του 
ζωγράφου Θεόφιλου. Τα παιδιά αναπαρήγαγαν έργα του ζωγράφου με διάφορες ει-
καστικές τεχνικές και έφεραν από τα σπίτια τους στο σχολείο αντικείμενα λαογραφι-
κού ενδιαφέροντος, προκειμένου αυτά να εκτεθούν. Το μουσείο επισκέφτηκαν μαθη-
τικά τμήματα άλλων τάξεων και ενήλικοι. Εκτός από την έκθεση, οι μαθητές προε-
τοίμασαν ξεναγήσεις και δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι επισκέπτες.  

 
Λέξεις-Κλειδιά: μουσείο, Θεόφιλος, λαϊκή τέχνη, μουσειοπαιδαγωγική 

 
Εισαγωγή - Πώς προέκυψε η ιδέα 

 
Η αξιοποίηση των ωρών της ευέλικτης ζώνης αποτελεί κάθε σχολικό έτος ένα ευχά-
ριστο εκπαιδευτικό ζήτημα προς διερεύνηση και απόφαση. Για τη Β' Δημοτικού απο-
φασίστηκε η δρομολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος με καλλιτεχνική αφετηρία. 
Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μουσειακού χώρου εντός του σχολείου με κέντρο 
το έργο του μεγάλου νεοέλληνα λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Κεφαλά-Χατζημιχαήλ 
(1870 - 1934), γνωστό ως Θεόφιλο (Ελύτης, 1996). Η ενότητα κεφαλαίων αφιερωμέ-
νη στον Θεόφιλο στα «Ανοιχτά Χαρτιά» του Οδυσσέα Ελύτη (Ελύτης, 2004) ήταν το 
έναυσμα. Η αισθητική των έργων του Θεόφιλου, ο αφηγηματικός χαρακτήρας και τα 
πολλά πρόσωπα, τα έντονα χρώματα, τα ξεκάθαρα θέματα, τα διακριτά περιγράμματα 
και η ευρεία θεματολογία (ιστορία, μυθολογία, θρησκεία, φύση) κρίθηκε ότι θα προ-
καλούσαν το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών για περαιτέρω αναζητήσεις, αλλά και 
αφορμή για ενασχόληση με τη λαϊκή τέχνη και παράδοση. Ταίριαζε και αυξημένα 
καλλιτεχνικά ενδιαφέρονται των μαθητών στη συγκεκριμένη Β' Δημοτικού. Επρόκει-
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το για δεκαεννέα (19) παιδιά με ιδιαίτερη αγάπη στην πλειονότητά τους για τη ζω-
γραφική, τα εικαστικά γενικότερα και τις τέχνες. Ο ζωγράφος Θεόφιλος, η θεματική 
και το έργο του λειτούργησαν ως έμπνευση για τη δημιουργικότητα των παιδιών, η 
οποία αναδείχτηκε στο πλαίσιο της ιδέας για τη δημιουργία μουσείου με αντικείμενα 
και καλλιτεχνικά έργα των παιδιών.  
 

 
Εικόνα 1: Οι μαθητές ως καλλιτέχνες 

 
Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος  

 
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Θεόφιλος" είχε γνωστικούς 
στόχους που αφορούσαν στο έργο του Θεόφιλου, συνακόλουθα στη λαϊκή τέχνη και 
παράδοση, καθώς και στην έννοια του μουσείου μαζί με την εξοικείωση των μαθητών 
με το μουσειακό γίγνεσθαι. Ειδικότερα:  

• γνωριμία με το πρόσωπο και το έργο του Θεόφιλου: ιδιαιτερότητες, μοναχικό-
τητα, δημιουργικότητα, σχέση με την παράδοση και την ιστορία,  τόπος κατα-
γωγής (Λέσβος) και τόποι που ταξίδεψε, μαθήτευσε και δημιούργησε (Βόλος, 
Σμύρνη), η αξία του έργου του (Παπαζαχαρίου, 1997· Πούλος, 2003· Φρα-
γκούλη, 2006). 

• επαφή και γνωριμία με αντικείμενα λαογραφικού ενδιαφέροντος (φλασκί, μύ-
λος, σίδερο με κάρβουνα κ.ά.), γνώση της χρηστικότητάς τους και της σημα-
σίας τους για την καθημερινότητα των ανθρώπων στο παρελθόν, συγκρίσεις 
και αναλογίες με το σήμερα. 

• γνωριμία με δημιουργικές απασχολήσεις του παρελθόντος, όπως το κέντημα, 
ο αργαλειός κ.ά., και επαφή με τη λαϊκή- παραδοσιακή αισθητική.  

• εξοικείωση με την έννοια του μουσείου και της μουσειακής έκθεσης: τι είναι 
ένα μουσείο, τι περιλαμβάνει, σε ποιους απευθύνεται, πώς στήνεται, πώς α-
νοίγει για το κοινό, τι είναι και πώς γίνεται η ξενάγηση, πώς και γιατί ετοιμά-
ζουμε δραστηριότητες συμμετοχής των επισκεπτών στο μουσείο, οι ρόλοι των 
ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, οι στόχοι της μουσειακής έκθεσης και των 
μουσειακών δραστηριοτήτων, απομυθοποίησή του ως ενός χώρου μακριά από 
μας, δύσκολου, βαρετού και απευθυνόμενου σε λίγους, σε κοινό με εξεζητη-
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μένες απαιτήσεις γνώσης, εξοικείωση με τη μουσειακή ορολογία: εκθέματα, 
προθήκη, λεζάντες, ξενάγηση κ.ά. (Black, 2009∙ Μπούνια, 2009∙ Νικονάνου, 
2010∙ Παπαϊωάννου & Στεργιάκη, 2013). 
 

Οι ψυχοκοινωνικοί και κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι συνοψίζονται ως ακολού-
θως: 

• καλλιέργεια ομαδικότητας, πνεύματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης. 
• ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρισμάτων και ικανοτήτων των παιδιών μέσα από 

μοίρασμα ρόλων και δράσεων. 
• λειτουργία της τάξης ως κοινότητας ευχάριστης που ενισχύει την αυτοπεποί-

θηση, την αυτενέργεια και την αυτορρύθμιση, πράγμα που σημαίνει μαθαίνω 
να δουλεύω και να ελέγχω τον εαυτό μου, χωρίς συνεχώς κάποιος από πάνω 
μου να με διορθώνει και να με καθοδηγεί (Ανδριάκαινα, 2005). Αυτό τροφο-
δοτείται πολύ από την ανάθεση ρόλων στα παιδιά και θέσεων ευθύνης. 

• λειτουργία της τάξης-μουσείου ως βιωματικού εργαστηρίου με παιχνίδια, 
δράσεις, ομάδες, εργαστήρια. Με το βίωμα η τάξη γίνεται συνέχεια της ζωής 
των μαθητών, γίνεται σπίτι και όχι αποσπασματικό καθήκον, που εύκολα ξε-
χνιέται. 

• καλλιέργεια της δημιουργικότητας και βίωση του «κοπιάζω για να δημιουρ-
γήσω κάτι που αξίζει και το αποτέλεσμά του αφορά όχι μόνο σε μένα, αλλά 
και στους άλλους». 

• αίσθηση χαράς και βίωσης του σχολείου ως χώρου άλλης εργασίας, εκτός της 
παραδοσιακά σχολικής. 

 
Περιγραφή και μεθοδολογία εργασιών εκπαιδευτικού προγράμματος 

 
Η διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος ήταν δύο μήνες. Στο πρόγραμμα συμμετεί-
χαν δεκαεννέα (19) παιδιά της Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, εκ των οποίων τα 
δέκα (10) ήταν αγόρια και εννέα (9) κορίτσια. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαί-
σιο των ωρών της Ευέλικτης Ζώνης και κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Εικα-
στικών. Επίσης, αξιοποιήθηκε ένα δίωρο συνολικά και από το μάθημα της Θεατρικής 
Αγωγής. Κατά μέσο όρο αφιερώθηκαν τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. 
 
Όσον αφορά στη μεθοδολογία, εφαρμόστηκε η μέθοδος Project (Κιτσάρας, 2004∙ 
Frey, 1999∙ Ματσαγγούρας, 2003· Χρυσαφίδης, 2001∙) με ορισμένες διαφοροποιή-
σεις κυρίως όσον αφορά στον τρόπο δουλειάς των ομάδων, οι οποίες άλλαζαν ανάλο-
γα με τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν και την κλίση των παιδιών σ’ αυτές. Οι ερ-
γασίες ήταν ομαδοσυνεργατικές. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 5 ομάδες οι οποίες δού-
λευαν παράλληλα διαφορετικά και κοινά θέματα. Υπήρχε ελευθερία κινητικότητας 
μεταξύ των μελών των ομάδων με προϋπόθεση κάθε μέλος να φέρνει σε πέρας ό,τι 
έχει αναλάβει στο πλαίσιο οποιασδήποτε ομάδας.  
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Η πρωτοβουλία και η επιλογή του θέματος έγινε από τη δασκάλα της τάξης και συν-
συγγραφέα του ανά χείρας πονήματος. Η εκπαιδευτικός γνώριζε τα παιδιά, τις προτι-
μήσεις και τις δυνατότητές τους από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Το θέμα υιο-
θετήθηκε αμέσως από την ομάδα της τάξης. Οι μαθητές γνώριζαν ήδη να συνυπάρ-
χουν ομαδικά και να δουλεύουν και δεν χρειάστηκαν δραστηριότητες ή/και συμβό-
λαια συνεργασίας. Η παρουσία της εκπαιδευτικού ήταν έντονη και καθοδηγητική 
στην αρχή. Ο ρόλος της ήταν «διδακτικός» και συμβουλευτικός- «διευκολυντικός» 
(Κιτσάρας, 2004). Έγινε πολύ λιγότερο εμφανής, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του 
«μουσείου». Η συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσης 
υπήρξε καθοριστική (Χρυσαφίδης, 2001).  
 
Για τη διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η βιογραφία του Θεόφιλου, 
καθώς και βιβλία σχετικά με τον ζωγράφο και τη λαϊκή τέχνη, με παράλληλη προτρο-
πή για διάλογο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης εικόνες, φωτογραφίες, αντικείμενα από 
την καθημερινή ζωή και ο χάρτης της Ελλάδας. Άλλα μέσα ήταν τα υλικά εικαστικών 
τεχνών, cd-rom, διδακτικά παιχνίδια, καθώς και η δραματοποίηση.  

 
 

Δραστηριότητες για την προετοιμασία του "Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Θεόφι-
λος" 

 
Για την εξοικείωση των παιδιών με τον Θεόφιλο και το έργο του, η πρώτη δραστη-
ριότητα ήταν η αφήγηση της ζωής του ζωγράφου Θεόφιλου. Ακολούθησε ανάγνωση 
των βιβλίων «Ο ζωγράφος Θεόφιλος» του Κώστα Πούλου (2003), «Αντικείμενα χα-
μένα με τα χρόνια ξεχασμένα» και «Επαγγέλματα παλιά που δεν υπάρχουν πια» της 
Σοφίας Χατζηκοκολάκη (2004, 2006). Στη συνέχεια έγινε  ανάγνωση μικρών απο-
σπασμάτων από τα «Ανοιχτά Χαρτιά» του Οδ. Ελύτη (Ελύτης, 2004) και ξεφύλλισμα 
του βιβλίου «Λαϊκή Τέχνη» της Μαρίζας Ντεκάστρο (Ντεκάστρο, 1994). Οι αναγνώ-
σεις και οι αφηγήσεις συνδυάστηκαν με συζήτηση για τις ιδιορρυθμίες του ζωγράφου 
(μοναχικότητα, φουστανέλα), για τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί μ’ αυτόν 
(Τεριάντ, Ελύτης) και για την εποχή που έζησε (Ελύτης, 1999∙ Σεφέρης, 2003).  
 
Για την εισαγωγή των παιδιών στο κλίμα (αισθητικά) της εποχής, κατασκευάστηκαν 
από τους μαθητές χάρτινα νεοκλασικά σπίτια από χαρτόνι. Πέρα από την εξοικείωση 
με τη νεοκλασική αρχιτεκτονική, πετύχαμε την εκμάθηση αρχιτεκτονικών όρων, ό-
πως κίονας και ακροκέραμο, και επιπλέον σκεπάσαμε ορισμένους παλιούς υπολογι-
στές στην αίθουσα, ώστε να μη φαίνονται και να μην αλλοιώνουν την αισθητική του 
χώρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή των μαθητών στη διαμόρφωση της 
αίθουσας ως εκθεσιακού χώρου. 
 
Επόμενο βήμα ήταν η προετοιμασία των έργων που θα εκτίθεντο στο μουσείο. Επιλέ-
χτηκαν και αναπαράχθηκαν τα έργα «Πανηγύρι» (ομαδικό έργο - ζωγραφική με α-
κουαρέλες), «Το μάζεμα της ελιάς» (ομαδικό έργο - ζωγραφική με ακουαρέλες και 
κολάζ), «Αθανάσιος Διάκος» (ομαδικό έργο - ζωγραφική με ακουαρέλες), «Ο Ερω-
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τόκριτος αναβιβαζόμενος χαιρετών την Αρετούσσαν» (ατομικό έργο - ξυλομπογιές) 
και μοτίβα με φυτά από έργα του ζωγράφου (ομαδικά έργα ψηφιδωτά με όσπρια). Η 
δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε την πρώτη δράση των μαθητών με ενεργητικό τρόπο 
(Κόρδης, 2005). Ακολούθησαν άλλες κατασκευές, οι οποίες ήταν η ταμπέλα-αφίσα 
του μουσείου για το εξωτερικό μέρος της τάξης, οι προσκλήσεις που γράφηκαν και 
ζωγραφίστηκαν με το χέρι, οι λεζάντες για τα αντικείμενα έκθεσης, κεντήματα, παι-
δικός αργαλειός, πινακίδες (ταμπλώ)  με λόγια του ποιητή Οδ. Ελύτη για τον Θεόφι-
λο, καρτελάκια (κονκάρδες) που θα φορούσαν τα «παιδιά-υπάλληλοι» του μουσείου, 
ταμπέλα για μια προθήκη όπου θα εκτίθεντο βιβλία-εκδόσεις για το Θεόφιλο και τη 
λαϊκή τέχνη, ετοιμασία του βιβλίου εντυπώσεων, φύτεμα λουλουδιών σε γλαστράκια 
διακοσμημένα με το όνομα του μουσείου, για να δίδονται ως αναμνηστικά στους επι-
σκέπτες. Για το λαογραφικό μέρος της μουσειακής έκθεσης και μετά τη γνωριμία 
τους με τη λαϊκή παράδοση μέσω του καλλιτεχνικού έργου του Θεόφιλου, τα παιδιά 
ζήτησαν από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και συγγενείς παλαιά αντικείμενα της λαο-
γραφικής παράδοσης, τα οποία έφεραν στο σχολείο, προκειμένου αυτά να εκτεθούν. 
 
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προετοιμασίας τα παιδιά εξοικειώθηκαν με την 
προεργασία για τη λειτουργία ενός μουσείου, ασκήθηκαν στην παραγωγή ορισμένων 
ειδών γραπτού λόγου, όπως ο κατευθυντικός λόγος της πρόσκλησης και της αφίσας, 
ήρθαν σε επαφή με τη λαϊκή αισθητική του παρελθόντος και μετείχαν με το δικό τους 
τρόπο σε δημιουργικές διαδικασίες άλλων εποχών. 

 
Το "Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Θεόφιλος" σε λειτουργία 

 
Το «μουσείο» στεγάστηκε μέσα στη σχολική αίθουσα, την οποία κάλυψε στο σύνολό 
της. Χωρίστηκε σε δύο τμήματα: το λαογραφικό και το εικαστικό. Το λαογραφικό 
μέρος κάλυπτε μία ολόκληρη πλευρά της αίθουσας με έκθεση λαϊκών αντικειμένων. 
Σε άλλη πλευρά της αίθουσας ήταν η έκθεση των έργων του Θεόφιλου που είχαν α-
ναπαραγάγει τα παιδιά. Στην υπόλοιπη αίθουσα οργανώθηκαν δράσεις και παιχνίδια 
με περιεχόμενο και από το λαογραφικό και το εικαστικό τμήμα της έκθεσης. Τα παι-
χνίδια και τις δράσεις ετοίμασαν οι «άνθρωποι του μουσείο», δηλ. οι ίδιοι οι μαθητές, 
για τους επισκέπτες. 
 
 Η επίσκεψη και η ξενάγηση στο «μουσείο» χωρίζεται σε μέρη-σταθμούς. Η διάρκεια 
του προγράμματος για κάθε φιλοξενούμενο άτομο ή ομάδα είναι περίπου σαράντα 
πέντε (45) λεπτά (1 διδακτική ώρα). Πρώτη επίσκεψη ήταν αυτή της διευθύντριας του 
σχολείου, η οποία έκανε και τα εγκαίνια του «μουσείου». Την ίδια μέρα άρχισαν να 
επισκέπτονται τον χώρο τμήματα άλλων τάξεων. Κάθε μέρα λάμβαναν χώρα έως δύο 
ξεναγήσεις μετά το πρώτο διδακτικό δίωρο και το πρώτο διάλειμμα. Κατά τη διάρ-
κεια του διαλείμματος αυτού η αίθουσα μετατρεπόταν σε μουσείο. Έπρεπε τα παιδιά 
να μαζέψουν, να συμμαζέψουν, να τακτοποιήσουν, να φορέσουν μαντήλια, ποδιές, 
κονκάρδες, να βάλουν πολύ χαμηλά μουσική υπόκρουση (από το CD της Δόμνας Σα-
μίου «Ο κυρ-Βοριάς») και καθένα να πάρει τη θέση του, ανάλογα με τον ρόλο του 
στο «μουσείο» (υποδοχή, ξενάγηση, κέντημα, ψηφιδωτό, ετοιμασία κερασμάτων 
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κ.ά.). Συνήθως οι ρόλοι άλλαζαν, αλλά ορισμένα παιδιά διατηρούσαν τον αρχικό τους 
ρόλο ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ικανότητές τους. Η προετοιμασία αυτή έγινε 
μόνο τις δύο πρώτες φορές με τη στενή καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. Μετά τα παι-
διά ήξεραν από μόνα τους τι μπορούσαν να κάνουν. Οι σταθμοί της επίσκεψης είχαν 
ως εξής:   
 

• Σταθμός 1ος: Δύο παιδιά καλωσορίζουν τους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται 
ομαδικά ανά τάξη με τη συνοδεία του δασκάλου τους. Ρωτούν για το όνομα 
του «μουσείου» και αν ξέρουν ή φαντάζονται τι είναι και τι περιλαμβάνει. Ε-
ξηγούν το περιεχόμενό του «μουσείου», δίνουν οδηγίες για το πώς πρέπει οι 
επισκέπτες να κινηθούν μέσα σ’ αυτό, υποδεικνύουν από πού να ξεκινήσουν 
και επισημαίνουν ότι όλοι συμμετέχουν ομαδικά σε κάθε δράση. Πρώτη ενό-
τητα είναι η έκθεση λαϊκών αντικειμένων. Εκεί δύο άλλα παιδιά ξεναγούν πε-
ριγράφοντας τα μουσειακά αντικείμενα και μιλώντας για τη χρονολόγηση και 
τη χρηστικότητά τους.  
 

 
Εικόνα 2: Οι μαθητές ως άνθρωποι του «μουσείου»  

 
• Σταθμός 2ος: Μαζεύονται όλοι οι επισκέπτες στο κέντρο της αίθουσας. Εκεί τα 

παιδιά που ήταν στην υποδοχή αφηγούνται συνοπτικά τη ζωή του ζωγράφου 
Θεόφιλου και κάνουν τη θεωρητική σύνδεση των δύο τμημάτων του «μουσεί-
ου» (τα αντικείμενα λαϊκής τέχνης αντιπροσωπεύουν την εποχή που έζησε ο 
ζωγράφος, αυτά φορούσαν, μ’ αυτά έτρωγαν κ.λπ.).  Χρησιμοποιούν για τη 
σύνδεση αυτή χάρτη της Ελλάδας και τα λόγια του Οδ. Ελύτη που υπάρχουν 
σε πινακίδα (ταμπλώ) στον τοίχο. Ακολουθεί ξενάγηση στους πίνακες που έ-
χουν δημιουργήσει τα παιδιά.   
 

• Σταθμοί 3ος και  4ος μαζί: Οι επισκέπτες χωρίζονται  σε δύο ομάδες και συμμε-
τέχουν είτε στην κατασκευή ψηφιδωτού μοτίβου από έργα του Θεόφιλου είτε 
στο κέντημα και τον αργαλειό. Σε καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές είναι 
υπεύθυνα 2 ή 3 παιδιά του «μουσείου». Όσοι τελειώνουν «προβάρουν» τον 
Αθανάσιο Διάκο: τοποθετούν το πρόσωπό τους στη θέση του προσώπου χάρ-
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τινου ομοιώματος-αντιγράφου από έργο του Θεόφιλου που εικονίζει τον Αθα-
νάσιο Διάκο και έχουν φτιάξει τα ίδια τα παιδιά. 
 

• Σταθμός 5ος: Περιλαμβάνει δύο ομαδικά παιχνίδια που δίδονται γραμμένα 
στον πίνακα της τάξης. Ο πίνακας είναι χωρισμένος στη μέση με μαρκαδόρο 
και στις δύο άκρες του στέκονται δύο παιδιά που εξηγούν στους επισκέπτες 
διαδοχικά τι πρέπει να κάνουν. Στο πρώτο παιχνίδι είναι ήδη γραμμένοι στον 
πίνακα τρεις τίτλοι από έργα του Θεόφιλου με λάθη ορθογραφικά, έτσι ακρι-
βώς όπως διαβάζονται από τον ίδιο πάνω στα έργα του (π.χ. «ελληνίς χορεύ-
πτρια», «Διά σχηνίου αναβιβαζόμενος ο Ερωτόκριτος χαιρετών την αρετούσ-
σαν»). Οι φιλοξενούμενοι πρέπει να τα ανακαλύψουν.Στο δεύτερο παιχνίδι 
λέξεις από το περιεχόμενο του «μουσείου» είναι σκόρπια γραμμένες (σίδερο, 
φλασκί, θυμιατό, ρόκα, κέντημα κ.ά.) και οι επισκέπτες καλούνται να βρουν 
ανάμεσα σ’ αυτές δύο πράγματα που έχει νόημα σήμερα να κρατηθούν από 
την παράδοση. Είναι η «δημιουργικότητα» και η «φιλοξενία». 
 

• Σταθμός 6ος: Μία γωνιά όπου «δύο υπάλληλοι» του μουσείου έχουν ετοιμάσει 
μέσα σ’ αυτό το χρόνο περιήγησης των επισκεπτών παραδοσιακά γλυκά και 
τα κερνάνε τους επισκέπτες. 
 

• Σταθμός 7ος: Στο κέντρο της τάξης και πάλι παίζεται το τελευταίο παιχνίδι, 
αυτή τη φορά θεατρικό. «Οι πίνακες του Θεόφιλου ζωντανεύουν». Τα παιδιά 
του «μουσείου» συγκεντρώνονται στη μέση της τάξης, στέκονται κυκλικά και 
διαδοχικά, και «ζωντανεύουν» με παντομίμα ορισμένους από τους εκτιθέμε-
νους πίνακες, λέγοντας και ορισμένες κουβέντες-κλειδιά που κατευθύνουν 
τους θεατές να μαντέψουν τι παριστάνεται κάθε φορά.  
 

 
Εικόνα 3: Οι μαθητές ζωντανεύουν πίνακες του Θεόφιλου  

 
• Σταθμός 8ος: Ένα παιδί ευχαριστεί τους φιλοξενούμενους για την επίσκεψή 

τους στο «μουσείο» και τους προτρέπει να γράψουν πριν φύγουν τις εντυπώ-
σεις τους στο βιβλίο των εντυπώσεων. Μαζί τούς χαρίζει ως αναμνηστικό ένα 
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γλαστράκι διακοσμημένο με ένα έργο του ζωγράφου και το όνομα του «μου-
σείου». 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος - Συμπεράσματα 
 

Η αξιολόγηση του προγράμματος βασίστηκε στην παρατήρηση (Καψάλης & Χανιω-
τάκης, 2011· Σταλίκας, 2011) και στη συγκέντρωση καταγεγραμμένων  απόψεων μα-
θητών και εκπαιδευτικών μέσω του «βιβλίου εντυπώσεων» που είχαν συμπληρώσει 
οι επισκέπτες. Μερικές από τις απόψεις αυτές είναι οι ακόλουθες: «Μπράβο, παιδιά! 
Είσαστε μια καταπληκτική ομάδα! Δημιουργείτε, μαθαίνετε, χαίρεστε και κάνετε υ-
πέροχες δραστηριότητες!» (Διευθύντρια), «Συνεχίστε να μας κάνετε να θέλουμε να 
επισκεπτόμαστε την τάξη σας! Υπέροχο το μουσείο σας! Ήσασταν ενημερωμένοι για 
τα πάντα! Εύχομαι να μας εντυπωσιάσετε με κάτι καινούριο!» (Εκπαιδευτικός), 
«Συγχαρητήρια σε όλους σας! Το μουσείο σας είναι το πιο πλούσιο και ζωντανό που 
είδα ποτέ!» (Σχ. Σύμβουλος), «…Θέλουμε να ξανάρθουμε!» (Α΄ τάξη), «Είστε μια 
εξαιρετική ομάδα! Η δουλειά που κάνατε ήταν καταπληκτική! Μας γυρίσατε στα πα-
λιά χρόνια. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι!...» (Ε΄ τάξη), «Ευχαριστούμε για την ξενάγηση 
στο μουσείο σας, εκτιμούμε τον κόπο που κάνατε και ήταν καταπληκτικά!» (Ε2΄ τά-
ξη), «Ήταν πάρα πολύ όμορφα! Μπράβο, κάνατε πολύ ωραία δουλειά, σας ευχαρι-
στούμε για όλα!» (Γ3΄ τάξη), «Σας ευχαριστούμε!Ήταν μια μοναδική εμπειρία για 
μας. Είδαμε καινούρια πράγματα, κεντήσαμε, παίξαμε, είδαμε έργα τέχνης και μάθα-
με πολλά!» (ΣΤ2΄ τάξη), «Πραγματικά εγώ και τα παιδιά δεν έχουμε λόγια για το υ-
πέροχο μουσείο που φτιάξατε! Μας μεταφέρατε στην εποχή και ήταν ένα υπέροχο 
ταξίδι στο χρόνο! Τα παιδιά ξετρελάθηκαν και θέλησαν κι αυτά να δημιουργήσουν 
κάτι τόσο όμορφο! Συνεχίστε να δημιουργείτε και να αποδεικνύετε πως όσο μικρά κι 
αν είναι τα παιδιά, μπορούν να κάνουν θαύματα!» (Β1΄ τάξη), «Έμεινα κατενθουσια-
σμένος επειδή όλα τα παιδιά ζωγράφισαν μόνα τους τους πίνακες και έκαναν τα ψη-
φιδωτά και μας τα εξήγησαν πολύ ωραία!» (Μαθητής), «… πολλά συγχαρητήρια για 
το όμορφο κλίμα και για το πνεύμα συνεργασίας και ενότητας. Στα παιδιά πολλά 
πολλά συγχαρητήρια για την αγάπη που έδειξαν, τη συμμετοχή και τη δημιουργικό-
τητά τους! Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργαστήκαμε!» (Εικαστικός), «Όταν οι με-
γάλοι μαθαίνουν από τα παιδιά... Σας ευχαριστώ για την ωραία έκθεση!» (Ξεναγός), 
«…Οι δραστηριότητες και τα εκθέματα ήταν αντάξια ενός πραγματικού μουσείου!» 
(Αρχαιολόγος). 
 
 Υποστηρίχθηκε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από ποιοτικές μεθό-
δους έρευνας με έναν επαγωγικό τρόπο, χωρίς να έχουν διατυπωθεί από την αρχή πι-
θανές προβλέψεις και θεωρητικές προεικασίες για την έκβασή του, και επίσης με έμ-
φαση στο προσωπικό βίωμα, όπως αυτό εξωτερικεύτηκε τόσο κατά τη διάρκεια των 
δράσεων όσο και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (Σταλίκας, 2011). Δεν 
έγινε αξιολόγηση με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τα παιδιά ή τους επισκέ-
πτες. Η μελέτη της ανταπόκρισης των παιδιών στους στόχους που τέθηκαν εξαρχής 
έγινε φυσικά, χωρίς προσπάθεια κατεύθυνσης ή οριοθέτησης (Patton, 1990‧ Σταλίκας, 
2011). Η πρόθυμη συμμετοχή και συνεργασία τους από την αρχή ως το τέλος δηλώ-
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νουν πως η μάθηση έγινε αβίαστα και με τρόπο ευχάριστο, χωρίς εξωτερικά κίνητρα 
και επιβολές. Επετεύχθησαν οι στόχοι που τέθηκαν.  
 
Η γνωριμία και η εξοικείωση με το πρόσωπο του ζωγράφου, με τα έργα του, καθώς 
και με τα πρόσωπα που ασχολήθηκαν μ’ αυτόν και ανέδειξαν την αξία του, αποτέλε-
σαν εμπεδωμένη γνώση την οποία τα παιδιά χωρίς δυσκολία μετέπειτα ανακαλούσαν. 
Γνωστά και άγνωστα έργα του Θεόφιλου πολύ εύκολα αναγνωρίζονταν πλέον. Οι μα-
θητές παρά τη μικρή τους ηλικία συνέλαβαν βιωματικά τη μοναδικότητα της τεχνο-
τροπίας του Θεόφιλου, δίχως ανάγκη από αφηρημένες έννοιες και θεωρητικές τεκμη-
ριώσεις. 
 
Τα παιδιά κοπίασαν για το αποτέλεσμα, αλλά δεν εκφράστηκε επιθυμία να σταματή-
σουν. Η ζύμωσή τους ήταν τέτοια που ανοίχτηκαν, ήρθαν πιο κοντά, είδαν ότι χρειά-
ζεται ο ένας τον άλλο, σεβάστηκαν ο ένας τον άλλο. Ορισμένα παιδιά είδαν άλλα 
παιδιά διαφορετικά μέσα από την ομάδα του «μουσείου». Άλλα παιδιά  εξέπληξαν 
ενήλικες, συμμαθητές και φίλους με τις ικανότητές και τις δεξιότητές  τους. Συμμε-
τείχαν και εργάστηκαν ακόμα κι ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και παιδιά με σο-
βαρά μαθησιακά προβλήματα. 
 
 Η μάθηση έγινε πιο συμμετοχική και δημιουργήθηκε μια κοινότητα σχέσεων ευχάρι-
στη, η οποία διατηρήθηκε και μετά το τέλος του προγράμματος (Ανδριάκαινα, 2005). 
Οι ιδέες των παιδιών για παρόμοιες δράσεις ήταν στη συνέχεια αρκετές. Η έννοια του 
μουσείου έγινε πολύ οικεία και ελκυστική για τους συγκεκριμένους μαθητές, κάτι 
που βοηθά να ξεπεραστούν στερεότυπα για το μουσείο ως απρόσιτο τόπο. 
 
 Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια της εικαστικού του σχολείου, καθώς και η 
ηθική και υλική υποστήριξη της διευθύντριας. Την «τάξη-μουσείο» επισκέφτηκαν 
σχεδόν όλα τα τμήματα του σχολείου, καθώς και ένα τμήμα από άλλο σχολείο. Η 
προσπάθειά αξιολογήθηκε ως επιτυχής. Η ελπίδα για προσπάθεια και συνέχεια στο 
μέλλον παραμένει! 
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«Ξεγελώντας τον Κύκλωπα» - Εκπαιδευτικό Σενάριο στην Οδύσσεια   

Σολδάτου Σταματίνα                                    Παραράς Ιωάννης 
          Εκπαιδευτικός ΠΕ 02                        Εκπαιδευτικός ΠΕ 02  Ph.D, M.A  

 ssol98@hotmail.com                                   ypararas@gmail.com 

  

Περίληψη  

Πρόκειται για μία διδακτική πρόταση της 14ης ενότητας: ι 42/<39> κ.ε. (περίληψη) – ι 
240-512/<216-461> (ανάλυση) του σχολικού βιβλίου της Οδύσσειας, η οποία πραγ-
ματοποιείται στην τάξη με κύριες μεθόδους την εμπλουτισμένη διδασκαλία και την 
εργασία σε ομάδες. Με στόχο να διδαχθούν τις τρεις πρώτες περιπέτειες του Οδυσσέα 
από περίληψη και αναλυτικά, οι μαθητές μελετούν την ενότητα βάσει αναγνωστικών 
οδηγιών σε μικρές ομάδες, υλοποιώντας απλές δραστηριότητες καταγεγραμμένες σε 
φύλλα εργασίας διαφορετικά για κάθε ομάδα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργατικής 
αναζήτησης ο φιλόλογος αυτενεργεί και οι μαθητές συσκέπτονται, ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, τεκμηριώνουν τις απόψεις τους, οδηγούνται σε συμπεράσματα, συνθέ-
τουν εργασίες και επομένως αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, επικοινωνούν και 
δημιουργούν. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι δυνατή και υποστηρικτική, ωστόσο η α-
πουσία τους δεν αλλοιώνει τη δομή του σεναρίου.   

Λέξεις-Κλειδιά: σύντροφοι, Οδυσσέας, Κύκλωπας, σύγκρουση 

Εισαγωγή 

Το θέμα του σεναρίου αποτελεί μέρος της ύλης του σχολικού εγχειριδίου «Αρχαία 
Ελληνικά (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά έπη Οδύσσεια  Α΄ Γυμνασίου, 14η ενότητα [: ι 42/<39> 
κ.ε. (περίληψη) – ι 240-512/<216-461> (ανάλυση)], διαρκεί 4 διδακτικές ώρες και 
εμπλέκονται σε αυτό δύο γνωστικά αντικείμενα: η Νέα Ελληνική Γλώσσα και 
Λογοτεχνία. Ο φιλόλογος έχει ενημερώσει τους μαθητές ότι το μάθημα θα διεξαχθεί 
στον οικείο τους χώρο αλλά με αναδιάταξη των θρανίων και τους βοηθά να 
χωριστούν σε 4 ομάδες που ενδεχομένως τις κατονομάζει για να τους προϊδεάσει για 
το ρόλο που θα τους ανατεθεί. Ακόμη, τους πληροφορεί για την ομαδοσυνεργατική  
προσέγγιση της γνώσης και τον τρόπο αξιολόγησης του έργου τους. Η πειραματική 
και ανανεωτική διάθεση όσο και η διαθεματική αντίληψη στη διδασκαλία εκ μέρους 
του διδάσκοντος θεωρούνται προαπαιτούμενα για την επιτυχή υλοποίηση της 
πρότασης. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να έχει καλή γνώση του διδακτικού 
αντικειμένου και των πρακτικών που θα ακολουθήσει, να έχει προετοιμάσει το 
υποστηρικτικό/εναλλακτικό υλικό του, όπως τα τεχνολογικά εργαλεία που θα αξιο-
ποιήσει στη συγκεκριμένη ενότητα.  
 

Απαιτούμενο διδακτικό υλικό   
 
Πίνακας, σχολικά εγχειρίδια (Οδύσσεια, ΚΝΛ Α΄ Γυμνασίου), φύλλα εργασίας, 
εκπαιδευτικό λογισμικό «Ομηρικά Έπη - Α΄ και Β΄ Γυμνασίου», διαδίκτυο, 
προβολικό μηχάνημα, ιστολόγιο τάξης / σχολείου. 
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Στόχοι 

Γνωστικοί  

            Οι μαθητές αναμένεται:  

➢ να γνωρίσουν τις τρεις πρώτες περιπέτειες του Οδυσσέα μέσα από την περί-
ληψη της ενότητας 

➢ να διαπιστώσουν την αρχή μιας αναδρομικής αφήγησης από τον ίδιο τον ή-
ρωα και να κατανοήσουν τη σημασία της επιλογής του Ομήρου να αρχίσει τη 
δική του Οδύσσεια in medias res 

➢ να παρακολουθήσουν τις σχέσεις του Οδυσσέα με τους συντρόφους του   
➢ να γνωρίσουν την (προ)πολιτισμική κατάσταση των Κυκλώπων 
➢ να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Οδυσσέα-Πολύφημου  
➢ να διαπιστώσουν τον παραμυθιακό χαρακτήρα της Κυκλώπειας και την ευρύ-

τερη απήχησή της στην ευρωπαϊκή μυθολογία και τη νεοελληνική λογοτεχνία 
➢ να εμβαθύνουν στην ερμηνεία του κειμένου μέσα από εναλλακτικές μεταφρά-

σεις και την παράλληλη ανάγνωση εικαστικών αναπαραστάσεων (Σαμαρά 
κ.ά., 2009·Γιάννου, 2010) 
 

Παιδαγωγικοί 
Οι μαθητές αναμένεται: 

➢ να απολαύσουν αισθητικά το κείμενο  
➢ να διδαχθούν αρχές και αξίες της ομηρικής κοινωνίας αφενός για να ερμηνεύ-

ουν τις σκέψεις και τη δράση των ηρώων, αφετέρου για να τις συσχετίσουν με 
σύγχρονες στάσεις και συμπεριφορές 

➢ να ενδυναμώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα, τη συναισθηματική 
συμμετοχή, τις αναγνωστικές τους δεξιότητες  

➢ να συνειδητοποιήσουν την αξία της συνεργασίας μέσα από την ανάληψη και 
υλοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων 
 

Διδακτική προσέγγιση 
 

Στο παρόν σενάριο οι εκπαιδευτικές μέθοδοι ανταποκρίνονται στις αρχές του εποικο-
δομισμού του Piaget (αξιοποίηση της προγενέστερης γνώσης), της ανακαλυπτικής-
διερευνητικής μάθησης του Brüner και της επικείμενης ανάπτυξης του Vigotsky. Μέ-
σα από τη γνωστική σύγκρουση και τη διαδικασία προσαρμογής, οι μαθητές αναθεω-
ρούν προγενέστερες αντιλήψεις και κατακτούν τη νέα γνώση με την καθοδήγηση του 
διδάσκοντα. Σκοπός δεν είναι να συσσωρεύσουν πληροφορίες αλλά να κατακτήσουν 
τους μηχανισμούς που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, ώστε να 
προσλαμβάνουν τη νέα πληροφορία και να τη μετασχηματίζουν σε νέα γνώση.  Κατά 
την εφαρμογή του σεναρίου δεν ακολουθούμε αποκλειστικά ενιαία διδακτική τεχνική, 
αλλά κάθε διδακτική ώρα εργαζόμαστε βάσει μίας κύριας μεθόδου ή συνδυασμού 
μεθόδων: α) μέθοδος συζήτησης, θέτοντας προσχεδιασμένες ερωτήσεις-απαντήσεις, 
με την οποία οι μαθητές αξιοποιούν την πρότερη γνώση και εντάσσονται ομαλά στη 
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νέα ενότητα (1η διδακτική ώρα) β) πρακτική της εμπλουτισμένης διδασκαλίας, στα 
πλαίσια της οποίας αξιοποιούμε τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα, όπως σχολικό εγχειρί-
διο, πίνακα, προβολικό μηχάνημα / επιπλέον έντυπο υλικό (1η, 4η διδ. ώρα), εικαστι-
κό υλικό (4η διδ. ώρα) και ενισχύουμε την αισθητική απόλαυση της «ανάγνωσης» της 
ομηρικής αφήγησης γ) πρακτική ερωτήσεων-απαντήσεων, για να διαπιστώσουμε τον 
βαθμό κατανόησης των μαθητών και να αναζωπυρώσουμε το ενδιαφέρον τους (2η, 3η 
διδ. ώρα) δ) συνεργασία μαθητών σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) (2η, 3η, 4η 
διδ. ώρα). Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους 
βάσει φύλλων εργασίας, προκειμένου να επεξεργαστούν όσο το δυνατόν πληρέστερα 
τη διδακτική ενότητα. Στις ομάδες οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα, ανα-
λαμβάνουν ρόλους, ανακαλύπτουν μόνοι τους, αλληλεπιδρούν και οικοδομούν τη νέα 
γνώση, ενώ ο ρόλος του δασκάλου από κεντρικός γίνεται συμβουλευτικός-
καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. ε) διαθεματική προσέγγιση (4η ώρα), η οποία εξοι-
κειώνει τους μαθητές με την ερμηνεία νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων, ενώ 
παράλληλα τους εξασκεί στην παραγωγή γραπτού λόγου διαφορετικού κειμενικού 
τύπου (κείμενο επιχειρηματολογίας,  περιγραφή). (Παπαβασιλείου, 2011).  

Οργάνωση τάξης 
 

Οι μαθητές συνεργάζονται στην τάξη χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των έξι  ατόμων 
(συνολικό δυναμικό 24 μαθητές) σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας που τους δίνονται 
και πρέπει να εκπονήσουν. Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία τους ενδείκνυται 
αναδιάταξη των θρανίων στην αίθουσα ως εξής: Συγκροτούνται τέσσερις  συστάδες 
θρανίων αποτελούμενες από τρία θρανία η καθεμιά ενωμένα σε σχήμα Π. Με τον 
τρόπο αυτό οι μαθητές επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους και παράλληλα ο φιλόλογος 
κινείται  στο χώρο με ευκολία, για να καθοδηγήσει και να συντονίσει τις ενέργειες 
των παιδιών. 

Πορεία δραστηριοτήτων 
1η διδακτική ώρα 

Α. Αφόρμηση-ένταξη στη νέα ενότητα: καλούμε τους μαθητές να συμβουλευθούν το 
ημερολόγιο της Οδύσσειας του σχολικού τους βιβλίου (σελ. 14) και τους πίνακες 1.α, 
1.β. (σελ. 163) που αναπαριστάνουν σχηματικά το περιεχόμενο και τη δομή του  έ-
πους, και τους απευθύνουμε τις  βασικές ερωτήσεις «Πού βρίσκεται τώρα ο Οδυσσέ-
ας, με ποιόν συνομιλεί και ποια ώρα;», προκειμένου να τους εντάξουμε χωροχρονικά 
στην ενότητα που πρόκειται να διδάξουμε. Περιμένουμε οι μαθητές να μας απαντή-
σουν ότι ο Οδυσσέας φιλοξενείται για δεύτερη ημέρα στα ανάκτορα του Αλκίνοου, 
βασιλιά των Φαιάκων, συμμετέχει σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου μόλις έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του και ετοιμάζεται να εξιστο-
ρήσει τις περιπέτειές του. Βρισκόμαστε, επομένως, στην αρχή μιας αναδρομικής α-
φήγησης των δύο πρώτων χρόνων της μετατρωικής δράσης του ήρωα, που την αφη-
γείται ο ίδιος ο ήρωας και που ο ποιητής έχει επιλέξει να εντάξει in medias res στο 
έπος του. Με απόλυτα φυσικό τρόπο ο Οδυσσέας παίρνει τη θέση του ραψωδού Ομή-
ρου, και σαν άλλος αοιδός ξετυλίγει την προσωπική του ιστορία μπροστά στο έκπλη-

2681

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



κτο ακροατήριό του, το πλασματικό και το εκάστοτε πραγματικό του έπους. (ομοδιη-
γητικός αφηγητής – πρωτοπρόσωπη αφήγηση) (Σαμαρά, 2001). Στο σημείο αυτό κα-
λούμε τους μαθητές μας να αξιολογήσουν την προηγούμενη γνώση, για να εξηγήσουν 
τον λατινικό όρο και αποσαφηνίζουμε τους καινούριους όρους «Απόλογοι» και «Αλ-
κίνου ή Μεγάλοι Απόλογοι». Παράλληλα, με τη βοήθεια προβολικού μηχανήματος 
αξιοποιούμε τον χάρτη του νόστου του Οδυσσέα μέσα από το λογισμικό «Ομηρικά 
Έπη - Α΄ και Β΄ Γυμνασίου» («Το ταξίδι του Οδυσσέα» → «Οι σταθμοί του ταξι-
διού» → 1η δραστηριότητα). Εναλλακτικά, διανέμουμε έντυπο χάρτη με τους σταθ-
μούς του ταξιδιού. Στη συνέχεια αφηγούμαστε σύντομα τα σχετικά με τους Κίκονες, 
τους Λωτοφάγους και τα εισαγωγικά των Κυκλώπων και προχωρούμε σε εκφραστική 
ανάγνωση του κειμένου. Απομένει η θεματική πλαισίωση της ενότητας. Καλούμε τα 
παιδιά να διακρίνουν τα βασικά θέματα της ενότητας, να τα παραβάλουν με τα προ-
τεινόμενα του βιβλίου τους και τα σημειώνουμε στον πίνακα.  

Β. Προσδιορισμός  κυρίων θεμάτων και στοιχείων δομής: 

➢ Οι τρεις πρώτες περιπέτειες του Οδυσσέα 
➢ Οι σχέσεις Οδυσσέα - συντρόφων 
➢ Ο κόσμος των Κυκλώπων 
➢ Η αναμέτρηση Οδυσσέα - Πολύφημου 

Κατόπι τους ζητάμε να εντοπίσουν τους χρονικούς δείκτες της αφήγησης στο κείμενο 
και με βάση αυτούς να διακρίνουν το απόσπασμα σε ενότητες. Τώρα είναι πλέον σε 
θέση να καταγράψουν το διάγραμμα δομής του μαθήματος, επισημαίνοντας τον τόπο, 
τον χρόνο, τα πρόσωπα και τη δράση τους (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1.  Διάγραμμα δομής μαθήματος 

2η  και  3η διδακτική ώρα 

Γ. Επεξεργασία της ενότητας (ανάλυση – σύνθεση) σε ομάδες:   
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Τις δύο επόμενες ώρες οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους. Αρχικά ο φιλόλογος 
ανακοινώνει στους μαθητές τους γνωστικούς στόχους της ενότητας και στη συνέχεια 
μοιράζει στις ομάδες από ένα διαφορετικό φύλλο εργασίας που έχει διαμορφώσει βά-
σει αυτών. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να προσεγγίσει διαφορετική πτυχή της ενότη-
τας, δηλαδή να ανταποκριθεί σε διαφορετικό στόχο. Η αντιστοιχία φύλλων και στό-
χων είναι αναγκαία, για να μη χαθούν τα ουσιώδη. Ο φιλόλογος καθοδηγεί και υπο-
στηρίζει, αλλά ο μαθητής χρειάζεται σαφή χάρτη της πορείας που θα ακολουθήσει. 
Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές συνεργαζόμενοι και αλληλεπιδρώντας, ερευνούν, ανα-
καλύπτουν και εξάγουν συμπεράσματα.   

Η 1η ομάδα (οι Φιλόλογοι) αναλαμβάνει να διερευνήσει στοιχεία τεχνικής της ενότη-
τας. Αξιοποιώντας όσα έχει διδαχθεί στην αρχή της 1ης ώρας, η ομάδα καλείται να 
εντοπίσει τον αφηγητή, να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα του αφηγηματικού τρόπου 
που έχει επιλέξει ο ποιητής και με τη βοήθεια του φιλολόγου να αναγνωρίσει την ήδη 
γνωστή από τη ραψωδία α τεχνική της προοικονομίας: η τύφλωση του Κύκλωπα από 
τους θεούς -επειδή έφαγε ανθρώπους ικέτες- προοικονομεί την ταλαιπωρία του Ο-
δυσσέα στο νόστο του, επειδή τύφλωσε τον Πολύφημο, γιο του Ποσειδώνα. 
Η 2η ομάδα (οι Ψυχολόγοι) αναλαμβάνει να μελετήσει τις τρεις πρώτες περιπέτειες 
του Οδυσσέα και των συντρόφων του και να τις σχολιάσει ως προς την έκταση και τις 
συνέπειες για τους ίδιους: Τα δύο πρώτα επεισόδια (των Κικόνων και των Λωτοφά-
γων) είναι σύντομα , ενώ το τρίτο (των Κυκλώπων) εκτεταμένο. Το πρώτο κλείνει με 
απώλειες, το δεύτερο χωρίς, το τρίτο με φριχτές απώλειες. Οι μαθητές αναγνωρίζουν 
εύκολα το τριαδικό σχήμα με έμφαση στην τρίτη περιπέτεια, που έχουν ξανασυνα-
ντήσει στην 9η ενότητα του βιβλίου τους (τρεις οι επιθέσεις του Ποσειδώνα μέχρι τη 
συντριβή της σχεδίας του Οδυσσέα) αλλά και την τεχνική της εναλλαγής: οδυνηρό-
ανώδυνο-οδυνηρό (κίνδυνος-πειρασμός-κίνδυνος). Στη συνέχεια  α) περιγράφουν σύ-
ντομα κάθε περιπέτεια β) καταγράφουν τις ενέργειες του αρχηγού της ομάδας γ) πα-
ραβάλλουν τις αντιδράσεις των συντρόφων δ) αξιολογούν τις μεταξύ τους σχέσεις ε) 
εξάγουν συμπέρασμα για το διαφορετικό ήθος Οδυσσέα-συντρόφων. Μέσα από την 
προσωπική τους αναζήτηση και με τη βοήθεια του φιλολόγου (τεχνική ερωτήσεων-
απαντήσεων) οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι ο ήρωάς μας δίνει εντολές και καθοδηγεί 
την ομάδα, επιλέγει τους καλύτερους για την κάθε περίσταση, φροντίζει για τη σωτη-
ρία όλων με κάθε μέσο, εφόσον βρίσκεται σε άμυνα, (παραπλάνηση, δόλος) και εν 
ανάγκη τους παίρνει μαζί του με τη βία (Λωτοφάγοι) και έστω εκ των υστέρων (ι 
253-4) αναγνωρίζει και δικαιολογεί το λάθος του. Από την άλλη πλευρά οι σύντροφοι 
άλλοτε συμμορφώνονται στις εντολές και άλλοτε όχι,  με οδυνηρές συνέπειες για ό-
λους. Ενίοτε αποδεικνύονται φρονιμότεροι του αρχηγού (ι 248-9), όμως, θλίβονται 
και θρηνούν όλοι μαζί για τους συντρόφους που χάνουν κάθε φορά. Η σύγκριση επι-
τρέπει στους μαθητές να αντιληφθούν τη διαφορά: ο Οδυσσέας παρουσιάζεται άξιος 
και υπεύθυνος αρχηγός που αγωνίζεται για τη σωτηρία των συντρόφων του (φιλέται-
ρος), ενώ οι ίδιοι αποδεικνύονται απείθαρχοι, επιπόλαιοι, «νήπιοι» ήδη από το επει-
σόδιο των Κικόνων. (Σαμαρά κ.ά., 2009). 
Η 3η ομάδα (οι Ιστορικοί) αναλαμβάνει να παρουσιάσει την (προ)πολιτισμική κοινω-
νία των Κυκλώπων, αφού μελετήσει την εικόνα, τον τρόπο ζωής τους και τη συμπε-
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ριφορά του Πολύφημου ως τύπου αντιπροσωπευτικού της κοινωνίας τους και κατόπιν 
να τη συγκρίνει με εκείνη των Φαιάκων. Οι μαθητές εντοπίζουν στο κείμενο χαρα-
κτηριστικούς στίχους και περιγράφουν την εικόνα τους: είναι γιγαντόσωμοι (319 οι 
σύντροφοι φαντάζουν μπροστά του κουτάβια) και υπερφυσικά δυνατοί (259, 261, 
266-7). Η περιγραφή στον 443 αφήνει να καταλάβουν ότι ήταν και μονόφθαλμοι, 
διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατή η έξοδος από τη σπηλιά. Το τερατώδες παρουσια-
στικό τους συμπληρώνει η ανθρωποφαγία (321, 328, 344, 382, 385, 412-3). Ωστόσο 
μιλούν, σκέπτονται -έστω και απλοϊκά- (308), ανάβουν φωτιά (277), βόσκουν (241) 
και εκμεταλλεύονται γιδοπρόβατα (243, 270-6, 341, 379, 486-7). Άρα δεν είναι τέρα-
τα, αλλά παλαιολιθικοί άνθρωποι. Οι μαθητές αναζητούν στο κείμενο στοιχεία που 
αφορούν τον πολιτισμό των Κυκλώπων, για να επιβεβαιώσουν το πιο πάνω συμπέρα-
σμα: ζουν σε σπηλιές χωρίς κοινωνική οργάνωση (δεν επικοινωνούν μεταξύ τους ού-
τε με ξένο κόσμο, δεν αναπτύσσουν συναισθήματα παρά μονάχα για τα ζώα που ε-
κτρέφουν -ο Πολύφημος παραπονιέται στο κριάρι του για το κακό που τον βρήκε με 
αγάπη και τρυφερότητα, ενώ έχει συμπεριφερθεί με ωμή βαρβαρότητα στους ξένους 
ικέτες-, αγνοούν τι είναι δίκαιο και τι άδικο), ούτε πολιτική (συνέλευση για συζήτηση 
κοινών θεμάτων, ψήφιση νόμων), δεν έχουν θεσμούς (οικογένεια, φιλοξενία), δεν σέ-
βονται θεούς ούτε ανθρώπους, δεν είναι καλλιεργητές ή τεχνίτες. (Σαμαρά κ.ά., 
2009). Οι μαθητές αντιλαμβάνονται πως οι Κύκλωπες βρίσκονται στον αντίποδα των 
Φαιάκων. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Με βάση τις γνώσεις τους κυρίως από τις 
περιλήψεις της 11ης και 12ης ενότητας διακρίνουν τα σημεία στα οποία διαφέρουν οι 
δύο κοινωνίες: οι Κύκλωπες ζουν σε σπηλιές, οι Φαίακες «σε πόλη με πυργωμένα 
τείχη, διπλό λιμάνι, πετροστρωμένη αγορά, εργαστήρια ναυτικών, ανάκτορο κατα-
σκευασμένο από τεχνίτες». Η οικονομία τους στηρίζεται κυρίως στη ναυτιλία, ενώ 
των Κυκλώπων στην κτηνοτροφία. Ως εκ τούτου οι κάτοικοι απολαμβάνουν υλική 
αφθονία (παραμυθένιος πλούτος του παλατιού, εύφορος κήπος, δώρα σε ενδύματα 
και χρυσό) και ποιότητα ζωής (πλούσια συμπόσια με μουσική, αθλητικοί αγώνες και 
χοροί), ενώ οι Κύκλωπες ζουν περιορισμένα και σε ζωώδη κατάσταση. Οι Φαίακες 
είναι οργανωμένοι σε κοινωνία δικαίου και θεοσέβειας (άλσος αφιερωμένο στην Α-
θηνά, βωμός στον Ποσειδώνα), αγαπούν την ειρήνη, στηρίζουν το θεσμό της οικογέ-
νειας, είναι ευγενείς και εξαιρετικά φιλόξενοι. Οι Κύκλωπες δεν καλλιεργούν δε-
σμούς, δεν γνωρίζουν θεσμούς, περιφρονούν τους θεούς, εφαρμόζουν  το δίκαιο του 
φυσικώς ισχυρότερου. Επιπλέον δεν έχουν καμία πολιτική οργάνωση σε αντίθεση με 
τους Φαίακες που διοικούνται από τον άνακτα πλαισιωμένο από άλλους άρχοντες. Η 
ύπαρξη αγοράς μαρτυρά και τη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια πράγματα. (Σα-
μαρά κ.ά., 2009). Στο σημείο αυτό οι μαθητές μπορούν να διαπιστώσουν την ομοιό-
τητα με μορφές πολιτευμάτων που γνωρίζουν από το μάθημα της Ιστορίας. Αφού ο-
λοκληρώσουν τη σύγκριση συνειδητοποιούν ότι ο κόσμος των Κυκλώπων δεν είναι 
απλώς απεχθής και απολίτιστος, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνος για όποιον τον πλησιά-
σει.  
Η 4η ομάδα (οι Κοινωνιολόγοι) αναλαμβάνει να παρουσιάσει την αναμέτρηση του 
Οδυσσέα με τον Πολύφημο. Αρχικά, παρουσιάζει σύντομα τους δύο αντιπάλους συ-
γκριτικά, με τρόπο ώστε να γίνει ορατή η τεράστια διαφορά μεταξύ τους και διακρίνει 
τα όπλα καθενός. Η εικόνα του Πολύφημου, εξάλλου, ταυτίζεται με αυτή κάθε Κύ-
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κλωπα: υπεράνθρωπα σωματώδης, μωρός, αφελής, ωμός. Ο Πολύφημος εκπροσωπεί 
τον κόσμο της ωμής βίας και βαρβαρότητας με όπλο του τη φυσική ισχύ. Από την 
άλλη μεριά ο Οδυσσέας, εκπρόσωπος της πολιτισμένης κοινωνίας (αρχικά επιδιώκει 
μια διαλεκτική συνεννόηση με τον Κύκλωπα 285-298), καθώς δεν μπορεί να τον α-
νταγωνιστεί σε σωματική δύναμη ούτε να χρησιμοποιήσει το ξίφος του, γιατί δεν ε-
ξασφαλίζει τη σωτηρία του (331-7), χρησιμοποιεί την «μῆτιν» του˙ έναν συνδυασμό 
σκέψης, σύνεσης, ευστροφίας πνεύματος και πλάγιων μέσων, για να σώσει τη ζωή τη 
δική του και των συντρόφων του. Οι μαθητές αποτυπώνουν βήμα-βήμα το σχέδιο σω-
τηρίας του ήρωα: α) παραπλανά τον Κύκλωπα με ψευδείς πληροφορίες για το καράβι 
τους (308-316) β) συλλαμβάνει σχέδιο εξόντωσης του Κύκλωπα και ετοιμάζει πάσ-
σαλο για να τον τυφλώσει (α΄ δόλος 353-372) γ) τον μεθά με γλυκό κρασί, ώστε στο 
τελικό στάδιο να έχει ναρκωθεί (β΄ δόλος 383-402) δ) τον εξαπατά δίνοντάς του ψεύ-
τικο όνομα (γ΄ δόλος 404-410, πρβλ.445-461) ε) μεθυσμένο πλέον και κοιμισμένο τον 
τυφλώνει ε) επινοεί το τέχνασμα με τα κριάρια για να βγει από τη σπηλιά (δ΄ δόλος 
491-494). Νωρίτερα ο βάρβαρος Κύκλωπας ήταν νικητής. Τώρα εξουδετερώνεται 
από τον πολύτροπο Οδυσσέα. Οι μαθητές εύκολα οδηγούνται στο γενικό συμπέρα-
σμα «η εξυπνάδα νικά την ωμή δύναμη» και καλούνται να αξιολογήσουν το σχέδιο: 
καλοσχεδιασμένο και προσεκτικά προετοιμασμένο στην κάθε του λεπτομέρεια, εξυ-
πηρετεί έναν μοναδικό σκοπό: τη σωτηρία της ομάδας. Για τον λόγο αυτό προβλέπει 
όχι την εξόντωση του Κύκλωπα αλλά την τύφλωσή του, ώστε ο ήρωας να εκμεταλ-
λευθεί παράλληλα τη δύναμη του γίγαντα, για να απεγκλωβίσει την ομάδα από τη 
σπηλιά. Στο τελικό στάδιο ο τρόπος εξόδου γίνεται με την ακούσια συνέργεια του 
Κύκλωπα. Το σχέδιο συνδυάζει εξυπνάδα και πανουργία, ευφυΐα και δόλο, αναδει-
κνύοντας περισσότερο από ποτέ άλλοτε τον Οδυσσέα πολύμητι και απαλλαγμένο από 
κάθε κατηγορία για χρήση αθέμιτων μέσων.                                                                                                                                    
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων, ένας εκπρόσωπος από καθεμία 
παρουσιάζει το αποτέλεσμά τους, υπενθυμίζοντας τον στόχο της διερεύνησής τους. 
Οι απαντήσεις στα φύλλα εργασίας συζητιούνται στην ολομέλεια και εμείς συντονί-
ζουμε τον διάλογο, ενθαρρύνουμε τη διατύπωση σχολίων, αποριών, ενστάσεων και 
ανασυνθέτουμε την ενότητα, ώστε όλοι οι μαθητές να κατανοήσουν όλες τις πτυχές 
της ανάλυσης και όχι απλώς να πληροφορηθούν για αυτές. Ανακεφαλαιωτικά και με 
τη βοήθεια, τώρα, των συνεργατών-μαθητών μας αναφερόμαστε στην περιγραφική 
αφήγηση της ενότητας ως κυρίαρχου αφηγηματικού τρόπου και στις παρομοιώσεις 
που τη συμπληρώνουν, στο ήθος του Οδυσσέα ως υπεύθυνου αρχηγού, στα χαρακτη-
ριστικά του κόσμου του Κύκλωπα και στα τεχνάσματα του Οδυσσέα -απολύτως θεμι-
τά γιατί βρίσκεται σε άμυνα- που αποδεικνύουν το πολυμήχανο μυαλό του. Στο τέλος 
αναθέτουμε στους μαθητές μας εργασίες εμπέδωσης για το σπίτι, που μπορούμε να 
επιλέξουμε από την οικεία ενότητα ή να διατυπώσουμε δικές μας. Συνιστάται οι ερ-
γασίες να είναι λίγες, μικρής έκτασης και να ανταποκρίνονται στα κύρια σημεία του 
μαθήματος, ώστε να τους προδιαθέτουν θετικά στην πραγματοποίησή τους, να τους 
ασκούν στην παραγωγή σύντομου και περιεκτικού γραπτού λόγου και να τους βοη-
θούν να αφομοιώσουν τα ουσιώδη του μαθήματος. 

4η  διδακτική ώρα 
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Δ. Επεξεργασία της ενότητας (προέκταση) σε ομάδες:  

Αρχικά εξετάζουμε τις εργασίες για το σπίτι. Καθώς οι ομάδες έχουν εργαστεί πάνω 
στις ίδιες ερωτήσεις, κάθε ομάδα απαντά σε ένα μέρος αυτών και οι υπόλοιπες συ-
μπληρώνουν ή δίνουν διαφοροποιημένες απαντήσεις αιτιολογώντας τις. Με τον τρό-
πο αυτό αποφεύγεται η επανάληψη απαντήσεων από όλες τις ομάδες. Στη συνέχεια 
επιχειρούμε προέκταση της ενότητας. Οι δραστηριότητες αυτής της ώρας έχουν δια-
θεματικό χαρακτήρα˙ εξοικειώνουν τους μαθητές με διαφορετικές «αναγνώσεις» της 
ιστορίας μέσα από άλλα κείμενα και εικόνες από την τέχνη, τους ασκούν, δε, στην 
παραγωγή γραπτού λόγου. Η 1η και η 2η ομάδα (οι Παραμυθάδες) αναλαμβάνουν να 
διαπιστώσουν τον παραμυθιακό χαρακτήρα της Κυκλώπειας, αναζητώντας κοινά ση-
μεία και διαφορές ανάμεσα στην αφήγηση του Οδυσσέα και τα δύο λαϊκά παραμύθια, 
ένα ελληνικό και ένα σερβικό. Βοηθάμε τις ομάδες να εντοπίσουν τα δύο ξένα στοι-
χεία: α) στο ελληνικό παραμύθι ο μυλωνάς λέει στον Καλικάντζαρο πως λέγεται Α-
πατός. Όταν ο Καλικάντζαρος, καμένος από τον μυλωνά, καλεί τους φίλους του σε 
βοήθεια κι εκείνοι τον ρωτούν το όνομα του δράστη, απαντά «Απατός». Έτσι αυτοί 
ούτε τον βοηθούν, ούτε τον λυπούνται. β) στο σερβικό παραμύθι το μεθύσι του γίγα-
ντα απουσιάζει. Ο γίγαντας αποκοιμιέται εύλογα μετά το βαρύ φαγητό του. Στην Ο-
δύσσεια θα μπορούσε να συμβαίνει το ίδιο, ωστόσο είναι ο ποιητής που θέλησε να 
προσφέρει τη λεπτομέρεια της μέθης προς τέρψη του ακροατηρίου του. (Page, 1988). 
Στη συνέχεια περιμένουμε οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι και οι τρεις ιστορίες: α) 
συμβαίνουν σε φανταστικό τόπο, β) οι πρωταγωνιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με 
υπερφυσικά όντα και με μοναδικό όπλο την ευφυΐα τους,  το αληθινά ελληνικό δαι-
μόνιο, γ) ο πολιτισμός και οι αξίες συγκρούονται με τα πρωτόγονα ένστικτα, δ) υπε-
ρισχύει ο νους, αποδεικνύοντας ότι ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει τα πάντα, στηρι-
ζόμενος στις πνευματικές και ψυχικές του δυνάμεις. Μετά τη σύγκριση και τη διαπί-
στωση κοινών σημείων καλούμε τους μαθητές να σκεφτούν:  Πώς μπορούμε να δι-
καιολογήσουμε τα κοινά σημεία; Προφανώς επειδή το θέμα είναι αγαπητό σε κάθε 
λαϊκό ακροατή αλλά γιατί; Παρακινούμε τα παιδιά να μπουν στη θέση του και να φα-
νταστούν πώς θα ένιωθαν μετά το τέλος του επεισοδίου (πρακτική της ενσυναίσθη-
σης). Ασφαλώς ικανοποιούνται που ο γίγαντας με την τεράστια δύναμη νικήθηκε από 
έναν κοινό θνητό με μυαλό (ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του έπους)˙ το ίδιο, λοι-
πόν, θα ικανοποιούνταν και ο λαϊκός ακροατής που ταυτίζεται με τον ήρωα. Επομέ-
νως, ο λαϊκός αφηγητής κερδίζει το κοινό του, λαμβάνοντας υπόψη την ψυχολογία 
του. Η 3η ομάδα (οι Λογοτέχνες) αναλαμβάνει να επισημάνει την επίδραση της Κυ-
κλώπειας στη νεοελληνική λογοτεχνία, αιτιολογώντας τον συσχετισμό του Δ. Ψαθά 
ανάμεσα στους «Πιτσιρίκους» του και τους πρωταγωνιστές του Ομήρου. Ο Γερμανός 
κατακτητής φαντάζει τεράστιος στα παιδικά μάτια, όπως ήταν ο Κύκλωπας απέναντι 
στον Οδυσσέα. Η θηριωδία του ισοδυναμεί με τη βαρβαρότητα του Κύκλωπα, αλλά 
και η ευστροφία του μικρού συναγωνίζεται τη μῆτιν του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας-
Πιτσιρίκος αγωνίζεται για την απελευθέρωσή του από τον Γερμανό-Κύκλωπα που 
τον κρατά φυλακισμένο και τρέφεται από τις σάρκες των συντρόφων του. Οι μαθητές 
αντιλαμβάνονται ότι σκοπός του συγγραφέα είναι η γελοιοποίηση του εχθρού και η 
ανάδειξη κάθε ηρωικά αγωνιζόμενου ανθρώπου. Η 4η ομάδα (οι Καλλιτέχνες) ανα-
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λαμβάνει να εμβαθύνει στην ερμηνεία του ομηρικού κειμένου περιγράφοντας εικα-
στικές αναπαραστάσεις από το βιβλίο τους και από το λογισμικό «Ομηρικά Έπη - Α΄ 
και Β΄ Γυμνασίου» («Το ταξίδι του Οδυσσέα» → «Εικαστικό υλικό» → «Κύκλω-
πες») και τιτλοφορώντας τες, ανασύροντας τους σχετικούς στίχους μέσα από τις ποι-
κίλες λογοτεχνικές μεταφράσεις του έπους που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα  Ελ-
ληνικός Πολιτισμός http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm  
(«Οδύσσεια» → «Αρχαίο κείμενο και μεταφράσεις» → «ραψωδία ι»). Από την περι-
γραφή οι μαθητές διαπιστώνουν και μόνοι τους πως όλες οι μορφές καλλιτεχνικής 
έκφρασης, άρα και η λογοτεχνία,  επικοινωνούν μεταξύ τους. Και οι τέσσερεις ομά-
δες συντάσσουν παραγράφους διαφορετικού κειμενικού τύπου με θεματικό άξονα τη 
δραστηριότητα που τους έχει ανατεθεί και παρουσιάζουν στο τέλος της διδακτικής 
ώρας. Αργότερα μπορούν να τις αναρτήσουν στην πλατφόρμα της ψηφιακής τους 
κοινότητας ή στο ιστολόγιο του σχολείου  τους.  

 Φύλλα εργασίας  

2η και 3η διδακτική ώρα    

1ο φύλλο εργασίας (Φιλόλογοι) - Η τεχνική της ομηρικής αφήγησης 
1. Ποιοι είναι οι δύο αφηγητές που ακούγονται στη διήγηση του Οδυσσέα;                              
2. Ο ποιητής επιλέγει να αφηγηθεί την ιστορία του Οδυσσέα in medias res. Ποια είναι 
τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής;                                                                                                                    
3. Ποια άλλη ομηρική τεχνική της αφήγησης αναγνωρίζετε στη διήγηση του  Οδυσ-
σέα; 

2ο φύλλο εργασίας (Ψυχολόγοι) - Οι τρεις πρώτες περιπέτειες του Οδυσσέα               
Τεχνική                                                                                                                                            
1. Ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι τρεις πρώτες περιπέτειες του Οδυσσέα     
και των συντρόφων του ως προς α) την έκταση β) τις συνέπειες για αυτούς;                              
2. Ποιες τεχνικές χρησιμοποιεί ο αφηγητής για να τα αναδείξει;                                   
Περιεχόμενο                                                                                                                             
1. Να περιγράψετε σύντομα τι συμβαίνει σε καθεμία από τις τρεις πρώτες περιπέτειες 
του Οδυσσέα.                                                                                                                            
2α. Παρακολουθώντας πώς λειτουργεί η ομάδα του Οδυσσέα στις τρεις πρώτες     πε-
ριπέτειές τους να καταγράψετε τις ενέργειές τους ξεχωριστά στον πίνακα που ακο-
λουθεί.  

Ο Οδυσσέας Οι σύντροφοί του 
  

2β. Σε τι διαφέρει το ήθος του Οδυσσέα από αυτό των συντρόφων του;  

3ο φύλλο εργασίας (Ιστορικοί) - Ο (προ)πολιτισμικός κόσμος των Κυκλώπων 
1. Με βάση την περίληψη της ραψωδίας ι, τους σχετικούς στίχους του αποσπάσματος 
(240-4, 259-77, 299-307) και την όλη σύγκρουση του Οδυσσέα με τον Πολύφημο ως 
τύπο αντιπροσωπευτικό των Κυκλώπων, να συνθέσετε α) την εικόνα τους β) τον τρό-
πο ζωής τους.                                                                                                                             
2. Να περιγράψετε τη συμπεριφορά του Πολύφημου προς τους ξένους ικέτες και     

2687

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm


προς το κριάρι του (στ. 496-506), αντιπαραβάλλοντας τη διαφορετική του στάση     
σε κάθε περίπτωση.                                                                                                                       
3. Σε ποια σημεία διαφέρει η πρωτόγονη κοινωνία των Κυκλώπων από την     υπερ-
πολιτισμένη κοινωνία των Φαιάκων;  

4ο φύλλο εργασίας (Κοινωνιολόγοι) - Η αναμέτρηση Οδυσσέα-Πολύφημου                                                 
1α. Στην μεταξύ τους αναμέτρηση πώς παρουσιάζεται ο Οδυσσέας και πώς ο         
Πολύφημος; Ποιον κόσμο εκπροσωπεί ο καθένας;                                                                   
1β. Με ποια όπλα γίνεται η μεταξύ τους αναμέτρηση; Ποιο υπερισχύει;                              
2α. Πώς ο Οδυσσέας μεθοδεύει τις ενέργειές του σε όλη τη διάρκεια του         επεισο-
δίου για να εξουδετερώσει τον αντίπαλό του; Να διακρίνετε τα βήματα         σχεδίου 
σωτηρίας που τον αναδεικνύουν πολύμητι (βλ. Σχολικό Γλωσσάριο,        λήμμα 
«μῆτις») 2β. Να αξιολογήστε το σχέδιο σωτηρίας. 

4η  διδακτική ώρα 

1ο φύλλο εργασίας (Παραμυθάδες)                                                                                                          
1. Το επεισόδιο του Κύκλωπα μοιάζει με παραμύθι; Ποια κοινά σημεία και     
διαφορές διακρίνετε ανάμεσα σε αυτό και το παραμύθι από την Κυνουρία;                            
(βλ. Σχολικό Βιβλίο, 14η Διδακτική Ενότητα, Παράλληλο Κείμενο α σελ. 95)  
2. Γιατί το επεισόδιο με τον Κύκλωπα γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο στη λαϊκή  παράδο-
ση; Να συντάξετε ένα κείμενο με θεματικούς άξονες τα πιο πάνω ερωτήματα.  

2ο φύλλο εργασίας (Παραμυθάδες)                                                                                                          
1. Το επεισόδιο του Κύκλωπα μοιάζει με παραμύθι; Ποια κοινά σημεία και     διαφο-
ρές διακρίνετε ανάμεσα σε αυτό και το παραμύθι από τη Σερβία;                                   
(βλ. Σχολικό Βιβλίο, 14η Διδακτική Ενότητα, Παράλληλο Κείμενο β σελ. 95)                        
2. Γιατί το επεισόδιο με τον Κύκλωπα γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο στην ευρωπαϊκή     
μυθολογία; Να συντάξετε ένα κείμενο με θεματικούς άξονες τα πιο πάνω ερωτήματα. 

3ο φύλλο εργασίας (Λογοτέχνες)                                                                                                          
Στο διήγημά του «Οι Πιτσιρίκοι» (ΚΝΛ Α΄ Γυμνασίου) ο Δ. Ψαθάς παρομοιάζει τους 
πρωταγωνιστές του με Πολύφημο και Οδυσσέα αντίστοιχα. Να στηρίξετε την άποψη 
αυτή, αναζητώντας ομοιότητες μεταξύ των πρωταγωνιστών κατά ζεύγη. Κατόπιν να 
δικαιολογήσετε τον παραλληλισμό. 

4ο φύλλο εργασίας (Καλλιτέχνες)                                                                                                        
Να περιγράψετε την εικόνα 6 της διδακτικής σας ενότητας (σελ.93) και την εικόνα με 
τίτλο «Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του τυφλώνουν τον Κύκλωπα» από το λογισμι-
κό «Ομηρικά Έπη - Α΄ και Β΄ Γυμνασίου» → «Το ταξίδι του Οδυσσέα» → «Εικαστι-
κό υλικό» → «Κύκλωπες» σε ένα κείμενο δύο παραγράφων, λαμβάνοντας υπόψη για 
την καθεμία τα ακόλουθα ερωτήματα:                                                                                                          
1. Ποια σκηνή του επεισοδίου με τον Κύκλωπα απεικονίζεται;                                                  
2. Πώς παριστάνεται ο Πολύφημος; (στάση και έκφραση προσώπου)                                       
3. Πόσοι άλλοι άνδρες απεικονίζονται; Τι κάνουν;                                                                  
4. Πώς ξεχωρίζει ο Οδυσσέας;                                                                                                     
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5. Πιστεύετε πως ο καλλιτέχνης έχει αποδώσει ικανοποιητικά την κρισιμότητα της   
στιγμής;                                                                                                                                          
6. Να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα Ελληνικός Πολιτισμός 
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm → «Οδύσσεια» → «Αρ-
χαίο κείμενο και μεταφράσεις» → «ραψωδία ι». Αφού διαβάσετε τις διαφορετικές 
μεταφράσεις των στίχων που απεικονίζονται στην πιο πάνω εικόνα της τύφλωσης, να 
επιλέξετε την πιο χαρακτηριστική στη θέση του τίτλου της εικόνας. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Η παρούσα διδακτική πρόταση δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ερευνήσουν οι 
ίδιοι τους βασικούς άξονες της ενότητας και να «οικοδομήσουν» το μάθημα. Ο διδά-
σκων συντονίζει τη διαδικασία, αξιολογεί συνεχώς τη γνωστική ετοιμότητα των μα-
θητών, προσφέρει υποστήριξη και επεκτείνει τη γνωστική αναζήτηση, εφόσον οι ο-
μάδες είναι έτοιμες να προχωρήσουν. Κατά συνέπεια επιδιώκεται οι μαθητές να μά-
θουν πώς να μαθαίνουν μέσα από τη συλλογική εργασία, πώς να είναι υπεύθυνοι για 
την εργασία τους και πώς να επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους.      

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και της γνώσης των μαθητών διαμορφώ-
νεται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου. Καθώς ο φιλόλογος δίνει συνεχώς 
ρόλο και λόγο στους μαθητές, η παρούσα διδακτική πρόταση τού επιτρέπει να σχη-
ματίσει ασφαλή εικόνα για τις δυνατότητες της τάξης του, προσφέροντάς του  παράλ-
ληλα ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. Ο διδάσκων ε-
φαρμόζοντας τις τεχνικές που ενσωματώνουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, 
αξιολογεί την κάθε ομάδα με κριτήριο εάν οι μαθητές έχουν αυτενεργήσει, αναδομή-
σει τη γνώση, σκεφθεί κριτικά, συνεργαστεί με τους συμμαθητές τους.  

Αναστοχασμός 

Ο κριτικός αναστοχασμός αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές ανταποκρί-
θηκαν στους στόχους της ενότητας και επιτρέπει στον φιλόλογο να επιβεβαιώσει ή 
ενδεχομένως να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του.  

Επέκταση Σεναρίου 

Έχοντας μελετήσει διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης δόλου από τους ήρωες του Ο-
μήρου (Πηνελόπη, ραψωδίες τ, ψ) και του Ευριπίδη (Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 5η σκηνή), 
οι μαθητές θα μπορούσαν να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε 
project με θέμα τη νομιμότητα του δόλου ως μέσου σωτηρίας.  
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Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη ΣΣΕ 

Ελισάβετ Χατζηόλου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΣΣΕ 

savoula@otenet.gr 

Σταματία Σοφίου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΣΣΕ 

dr.sofioustamatia@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να καταδείξει πως επιτυγχάνεται η διδασκαλία και η 
εκμάθηση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας μέσα από την πο-
λεμική πεζογραφία. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει δύο 
αγγλικά και δύο γαλλικά πολεμικά μυθιστορήματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που 
διδάσκονται στη ΣΣΕ για να βελτιώσουν τις δεξιότητες των Ευελπίδων στις δύο γλώσ-
σες και για να εμπλουτίσουν τις θεωρητικές γνώσεις τους στις διάφορες πτυχές του 
πολέμου, όπως είναι η ψυχολογία των εμπόλεμων και η δοκιμασία των πολιτών. Έτσι, 
η παρουσίαση θα δείξει πως με μια προσπάθεια, την ανάλυση των τεσσάρων πολεμι-
κών ιστοριών, μπορούμε να παρέχουμε στους Ευέλπιδες δύο πράγματα: α) μια καλή 
γνώση της γλώσσας-στόχουκαι β) μια χρήσιμη επαφή με το θέμα του πολέμου, για να 
καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η καλύτερη αφομοίωση της γλώσ-
σας-στόχου και η καλύτερη ευαισθητοποίησή των φοιτητών στην ψυχολογία των ένο-
πλων συρράξεων. Και όλα αυτά μέσα  στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας 
που αποτελεί μέρος ενός σύγχρονου διδακτικού σεναρίου.   

Λέξεις κλειδιά: πόλεμος, πεζογραφία, μέτωπο, βετεράνοι, ήρωες, μοντερνισμός, 
γλώσσα-στόχος, διδασκαλία, εκμάθηση.   

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος στη ΣΣΕ 

Πρόλογος 

Κανένας μεγάλος πόλεμος δεν έγινε στη ΣΣΕ πόσο μάλλον ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
που διεξήχθη στην Ευρώπη, ανάμεσα στους Συμμάχους, τους Άγγλους, τους Γάλλους 
και τους Αμερικανούς, και τους εχθρούς τους Γερμανούς. Ο μόνος ‘πόλεμος’ που διε-
ξάγεται στη Σχολή σε καθημερινή βάση, εκτός από τον εικονικό που λαμβάνει χώρα 
κάθε εξάμηνο, με σκοπό την εξάσκηση των Ευελπίδων στις πρακτικές της μάχης, είναι 
ο ‘πόλεμος’ της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει καθηγητές και φοιτητές, διδασκαλία 
και αφομοίωση, μετάδοση και μάθηση.  

Σε αυτόν τον πόλεμο αναφέρεται ο τίτλος και για αυτόν τον πόλεμο θα μιλήσουμε εδώ. 
Για τον ‘πόλεμο’ της γλωσσικής και λογοτεχνικής εκπαίδευσης που λαμβάνει χώρα τα 
τρία πρώτα χρόνια της τεταρτοετούς φοίτησης των Ευελπίδων μέσα από τη διδασκαλία 
του Μεγάλου Πολέμου (1914-1918), έχοντας ως σκοπό -  
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• Την εξάσκηση των Ευελπίδων στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα, 
• Τη γνωριμία τους με την αγγλική και τη γαλλική πολεμική πεζογραφία, και κυρίως 

• Την εξοικείωσή τους με τις πτυχές του πολέμου, όπως είναι η επιθετικότητα, η πα-
ράλογη εχθρότητα και αντιπαράθεση, η αντίδραση των πολιτών και της κοινωνίας 
σε  καταστάσεις πολέμου, κ.α.  

Το όφελος από την επαφή των Ευελπίδων με την πείρα των παλαίμαχων συγγραφέων 
τέτοιων ιστοριών όπως Η Πληρωμή των Στρατιωτών (1926) και Αποχαιρετισμός στα 
Όπλα (1929), των Αμερικανών βετεράνων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου Ουίλιαμ Φό-
κνερ (1897-1962) και Έρνεστ Χέμινγκουέι (1899-1961), και Η Φωτιά (1916) και Οι 
Ξύλινοι Σταυροί (1919) των Γάλλων βετεράνων του Μεγάλου Πολέμου Ανρί Μπαρ-
μπύς (1873-1935) και Ρολάν Ντορζελές, είναι διττό.  

Και αυτό γιατί η γνώση της δύνης του Μεγάλου Πολέμου δεν βοηθά μόνο τους Ευέλ-
πιδες γλωσσικά και λογοτεχνικά, αλλά και τους καθηγητές τους που έρχονται σε επαφή 
με την πολεμική πεζογραφία για να τους μεταδώσουν ιστορικές, γλωσσολογικές και 
κοινωνιολογικές γνώσεις κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να τους προετοιμά-
σουν για την επαφή τους με τον πόλεμο.  

Έναν πόλεμο που δεν εστιάζει πλέον στον ηρωισμό, αλλά στην απογοήτευση των αν-
θρώπων για τις τρομακτικές απώλειες τους, για τα χαμένα ιδανικά της γενιάς τους, και 
για την αγωνία τους για το τι θα φέρει το αύριο. 

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο βιομηχανικός πόλεμος που έδωσε τέλος στο Διαφωτι-
σμό, διέψευσε την πεποίθηση ότι η επιστημονική πρόοδος κάνει τον άνθρωπο καλύ-
τερο, αποδεικνύοντας ότι ποτέ πριν δεν χάθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι σε τόσα πολλά 
πεδία μάχης. Τα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι τα θύματα του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου ανέρχονται σε 9 εκατομμύρια στρατιώτες και σε άλλους τόσους αμάχους, 
ξεπερνώντας συνολικά τις 18 εκατομμύρια ψυχές.  

Οι στρατιώτες, που έζησαν τη φρίκη και τη τρέλα του πολέμου και  κατάφεραν να 
ξεφύγουν από αυτόν, επέστρεψαν σε μια κοινωνία που διαμορφώθηκε μέσα από την 
ανάπτυξη της μεταπολεμικής τεχνολογίας· και που χαρακτηρίστηκε από την προσκόλ-
ληση των ανθρώπων όχι στις ηθικές αξίες των περασμένων αιώνων αλλά στον υλισμό.  

Αμερικανικός Μοντερνισμός: Ουίλιαμ Φόκνερ και Έρνεστ Χέμινγκγουέι  

Στην Αμερική, με την οποία θα ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος, τα μεταπολεμικά χρό-
νια επέδειξαν συμπεριφορές αντικομφορμισμού, με τους άντρες να εγκαταλείπουν τα 
ημίψηλα καπέλα και τις γραβάτες τους και τις γυναίκες να υιοθετούν κοντές φούστες· 
με τα δύο φύλα να καπνίζουν, να πίνουν και να συζητούν για τον έρωτα δημοσίως, και 
με τις νέες γυναίκες να ανταγωνίζονται για την προσοχή των ανδρών, τους αριθμούς 
των οποίων ξεπερνούσαν κατά πολύ.  
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Μήπως η χαλάρωση αυτή των ηθών εισήγαγε ηρεμία και γαλήνη, ξεγνοιασιά και ανε-
μελιά; Κάθε άλλο. Γιατί ο πόλεμος, που άφησε το ανεξίτηλο αποτύπωμά του, τόσο 
στους άντρες όσο και στις γυναίκες, λόγω της ματαιότητάς του, έγινε η αιτία να εστιά-
σει η κοινωνία στους πόνους της, αυτούς που απέρρευσαν από το δυσάρεστο συναί-
σθημα της μη  ικανοποίησης των προσδοκιών της. 

Αυτή ήταν η κατάσταση, όταν οι Αμερικανοί βετεράνοι που επέλεξαν να ακολουθή-
σουν καριέρα συγγραφέα, αποφάσισαν να καταγράψουν τις τραυματικές εμπειρίες 
τους, εγκαταλείποντας τις ιστορίες των περασμένων δεκαετιών, περί ηρωισμού, και 
εστιάζοντας στα βάσανα των συνανθρώπων τους.  

Τέτοιοι βετεράνοι, όπως οι Ουίλιαμ Φόκνερ και Έρνεστ Χέμινγκγουέι, ονομάστηκαν 
μοντερνιστές επειδή επέλεξαν την κοινωνική κριτική αντί του συμβατισμού· τον πόνο 
αντί του θάρρους· τον αντικομφορμισμό από τη συμβατικότητα· και την υποκειμενικό-
τητα από την αντικειμενικότητα.  

Επόμενο ήταν οι  ιστορίες που συνέθεσαν να στερούνται συνδέσεων με το παρελθόν 
και να επιδεικνύουν τη σύγχυση που ακολούθησε μετά τον πόλεμο. Να ξεκινούν αυ-
θαίρετα, να προχωρούν χωρίς εξηγήσεις και να τελειώνουν δίχως επιλύσεις. Να περιέ-
χουν σύντομες, λακωνικές περιγραφές, από τις οποίες έλλειπαν οι παρεκβάσεις για να  
συμβαδίσουν με τη γρήγορη εποχή του αεροπλάνου και του αυτοκινήτου. Και να προ-
βάλλουν τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών τους, την απομόνωση τους, τον περι-
θωριακό και αντικοινωνικό χαρακτήρα τους, τον κυνισμό και τον φόβο τους για το 
μέλλον, επειδή πίστευαν ότι η ‘αλήθεια’ δεν είναι αντικειμενική αλλά προϊόν της δρά-
σης του ανθρώπου με την πραγματικότητα.  

Έτσι πορεύτηκαν οι αμερικανοί πεζογράφοι του Μεγάλου Πολέμου τα κύρια χαρακτη-
ριστικά της γραφής των οποίων διδάσκουμε στους Ευέλπιδες και το έργο των οποίων  
θα αναλύσουμε ευθύς αμέσως, ξεκινώντας από την εμπειρία του βετεράνου αεροπόρου 
Ουίλιαμ Φόκνερ και συνεχίζοντας με την ερωτική, πολεμική ιστορία του Έρνεστ Χέ-
μινγκγουέι. 
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Η Πείρα του Πολέμου 

Πληρωμή των Στρατιωτών  

Ουίλιαμ Φόκνερ  

 

Ο Φόκνερ (1897-1962) φοίτησε στη Βασιλική Αεροπορική Ακαδημία του Καναδά από 
τον Ιούλιο 1918 μέχρι τον Νοέμβριο 1918, οπότε και αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει 
λόγω της εκεχειρίας. Είναι πολύ πιθανό, να μην ενεπλάκη ποτέ σε αερομαχία, αν και 
ένας αρθρογράφος σε αμερικανικό λογοτεχνικό περιοδικό ισχυρίζεται ότι ο συγγρα-
φέας στάλθηκε στο μέτωπο, στη Γαλλία, ότι το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε δύο 
φορές, και ότι τραυματίστηκε  στο πόδι, έναν ισχυρισμό που ο Φόκνερ δεν διέψευσε 
ποτέ.  

Γεγονός είναι πάντως ότι, τον Δεκέμβριο του 1918 ο Φόκνερ εμφανίστηκε  στην πα-
τρίδα του τον Μισσισσιππή κουτσαίνοντας και στηριζόμενος σε μπαστούνι και  ότι, η 
εμπειρία του αυτή τον ώθησε στη συγγραφή του μυθιστορήματός του για τις κοινωνι-
κές επιπτώσεις του Μεγάλου Πολέμου.  

Στην Πληρωμή των Στρατιωτών (1926), ο Φόκνερ τοποθετεί τον ήρωα του στο Τσαρ-
λστάουν της Γεωργίας, μιας πόλη που του θυμίζει την πατρίδα του στο Βαθύ Νότο, για 
να πλάσει μια ιστορία που περιέχει πολλά κριτικά σχόλια για την αμερικανική κοινωνία 
την εποχή του Μεγάλου Πολέμου.  

Σύμφωνα με την ιστορία, ένας τραυματισμένος αεροπόρος, ένας πνευματικά και ψυ-
χικά ανήμπορος βετεράνος, ο Υπολοχαγός Ντόναλντ Μαχόν, επιστρέφει στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του την άνοιξη του 2015 για να πεθάνει από τα τραύματά του.  

Παρά το γεγονός ότι η άφιξή του χαροποιεί τον πάστορα πατέρα του, η επιστροφή του 
γίνεται αιτία πρόκλησης οικογενειακών και κοινωνικών εντάσεων και προστριβών. Η 
αρραβωνιαστικιά του Σεσίλ Σώντερς, μια εικοσάχρονη κοπέλα, τον εγκαταλείπει για 
τον νέο, υγιή και όμορφο Τζορτζ Φαρ. Η εφηβική του αγάπη, Έμμυ, απογοητευμένη 
που ο ήρωας δεν απάντησε ποτέ στα γράμματά της και που δεν μπορεί να θυμηθεί τον 
δεσμό τους, υποκύπτει στη λαγνεία του τοπικού γυναικά, Ιανουάριου Τζόουνς, την η-
μέρα του θανάτου του. Και η Μάργκαρετ Πάουερς, η γυναίκα που τον συνάντησε στο 
τρένο για το Τσαρλστάουν, τον συνόδευσε σπίτι του, και έμεινε μαζί του για να τον 
φροντίσει, τον παντρεύεται για να επουλώσει τις  προσωπικές της πληγές.  

Θέλει να επανορθώσει για την απόφασή της να διακόψει τον γάμο της με τον Υπολο-
χαγό Ρίτσαρντ Πάουερς, ένα διοικητή διμοιρίας που παντρεύτηκε τρεις μέρες πριν την 
αναχώρησή του για το μέτωπο, και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει  τον Ντόναλντ για 
να ανακουφίσει τον πόνο της.  

2694

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



‘Έναν πόνο που δεν προέρχεται μόνο από την απόφασή της να ενημερώσει τον αγωνι-
ζόμενο στο μέτωπο Πάουερς για την υποβολή αίτησης διαζυγίου από μέρους της, αλλά 
και από την πεποίθησή της ότι συνέβαλε στην πρόκληση του θανάτου του που έλαβε 
χώρα λίγες μέρες μετά την αποστολή της επιστολής της. «Αισθάνομαι ότι δεν ήμουν 
εντάξει απέναντί του. Κι έτσι πιστεύω ότι προσπαθώ να επανορθώσω με κάποιον 
τρόπο», εξομολογείται στο νεαρό στρατιώτη Τζο Κίλιγκαν, που φροντίζει τον βετεράνο 
αεροπόρο τις τελευταίες μέρες της ζωής του, μη γνωρίζοντας ότι ο άντρας της δεν πρό-
λαβε ποτέ να διαβάσει το γράμμα της. 1 

Η ιστορία της νέας γυναίκας, που ξεδιπλώνεται παράλληλα με την αναστάτωση που 
προκαλεί η άφιξη του ήρωα, είναι μια αναπαράσταση των συνεπειών του Μεγάλου 
Πολέμου και μια περιγραφή των απαιτήσεών του. Καθημερινά, ο Φόκνερ γράφει, η 
Αμερική έριχνε όλο και περισσότερα βάρη στους πολίτες της για να κερδίσει έναν πό-
λεμο που δεν ήταν δικός της. Μεγάλες προσπάθειες γίνονταν, πολλές φορές σε βάρος 
των υπηκόων της, για να διατηρηθεί το σθένος των στρατιωτών, και ο βιαστικός γάμος 
της Μάργκαρετ με τον Πάουερς αντικατοπτρίζει τις σκληρές απαιτήσεις ενός δημο-
κρατικού κράτους από το λαό του.  

Η Μάργκαρετ βοηθά τον Ερυθρό Σταυρό να διασκεδάσει τους νέους άντρες που φεύ-
γουν για το μέτωπο, και ο γάμος της αποτελεί συνέπεια αυτής της σύντομης γνωριμίας 
της. Μόνο που η απουσία του Πάουερς και τα λογοκριμένα γράμματά του θα την ωθή-
σουν να απαλλαγεί από την αγωνία του πολέμου. Και η γνωριμία της με τον Ντόναλντ 
θα την βοηθήσει να ξεχάσει τις ενοχές της, ενώ παράλληλα θα την αποδεσμεύσει από 
τον γαμήλιο όρκο της αφού ο υπολοχαγός θα υποκύψει στο τραύμα του λίγο καιρό  
μετά το γάμο τους. Ακόμα και τότε, όμως, απογοητευμένη και συγχυσμένη, θα εγκα-
ταλείψει τον πάστορα πατέρα του ήρωα για να περιφερθεί σε ένα  διαταραγμένο κόσμο.       

Ένα κόσμο τον οποίο εκατομμύρια νέοι άντρες, όπως ο Ντόναλντ και ο Πάουερς, προ-
σπάθησαν να βελτιώσουν, να καλυτερεύσουν, μαχόμενοι υπέρ της Δημοκρατίας και 
ενάντια στο Φασισμό. Μια κοινωνία για την οποία ο Ντόναλντ έπεσε μαχόμενος ηρω-
ικά· εν αντιθέσει με τον Πάουερς, που σκοτώθηκε από ένα μαύρο στρατιώτη του, τον 
Ντιούι Μπέρνι, που μπέρδεψε την τοπική ομίχλη στο πεδίο της μάχης με τα χημικά 
αέρια του εχθρού και θεώρησε τον διοικητή του υπεύθυνο για την ‘έκθεσή’ του σε 
αυτά.    

Η θυσία του Πάουερς, μάταιη και άσκοπη, αποδεικνύει τη τρέλα του πολέμου και προ-
καλεί αισθήματα θλίψης. Κυρίως όταν συνοδεύεται κι από άλλες άσκοπες θυσίες όπως 
αυτή του μαύρου στρατιώτη, που δέχθηκε να πολεμήσει για να γλυτώσει από τη φυ-
λακή, όπου βρίσκονταν για είκοσι-πέντε κιλά ζάχαρης που είχε κλέψει, για να χάσει τη 
ζωή του λίγες ώρες μετά τον διοικητή του.  

Η ‘πληρωμή’ των Πάουερς και Μπέρνι λαμβάνει χώρα παράλληλα με την ‘πληρωμή’ 
του Ντόναλντ που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την εκμετάλλευσή του και από 
τους συμπατριώτες του: περίεργοι γείτονες, χωρίς γραβάτα και καπέλο, καταφθάνουν 
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στο πρεσβυτέριο για να υποβάλουν τα σέβη τους· σοβαροί επιχειρηματίες, φίλοι του 
πατέρα του, έρχονται να συζητήσουν για τα υποπροϊόντα του πολέμου, το μέλλον του 
Προέδρου Γούντρου Ουίλσον, και την άνοδο και την πτώση των μετοχών· νοικοκυρές,  
με το πλεκτό στο χέρι, εμφανίζονται για να συζητήσουν για τις τάσεις της μόδας· παλιές 
συμμαθήτριες του ήρωα ‘πετάγονται’ για μια σύντομη συνάντηση μαζί του για να φύ-
γουν απογοητευμένες λόγω της κατάστασής του· και μικρά αγόρια μπαίνουν στο σπίτι 
για να ακούσουν ιστορίες για τον πόλεμο για να το εγκαταλείψουν όμως σχεδόν αμέ-
σως αφού ο υπολοχαγός δεν θυμάται τίποτε.      

Το ‘θέαμα’ κρατά μερικές εβδομάδες με τον Τζο να καταδικάζει τους επισκέπτες που 
κοιτούν επίμονα το ανοιχτό τραύμα του Ντόναλντ στο μέτωπό του και να επαινεί τους 
στρατιώτες, κυρίως αυτούς που πολέμησαν στην Ευρώπη, που αποφεύγουν να  δείξουν 
την έκπληξή τους επειδή γνωρίζουν ότι ο υπολοχαγός υπήρξε απλώς άτυχος όπως εκα-
τομμύρια άλλοι πολεμιστές.  

Η ‘πληρωμή’ του Ντόναλντ δεν είναι η μόνη που λαμβάνει χώρα στο Τσαρλστάουν. Ο 
Φόκνερ προσθέτει σε αυτήν και την ‘πληρωμή’ του Λοχαγού Γκρην, του Γεωργιανού 
επιχειρηματία που, έχοντας επιφορτιστεί την εκπαίδευση των συμπατριωτών του, χάνει 
τη ζωή του στο πεδίο της μάχης. «Στον καιρό του πολέμου ζεις το σήμερα. Το χθες έχει 
περάσει και το αύριο μπορεί να μην έρθει ποτέ», ο συγγραφέας γράφει καθώς εξιστορεί 
τη στάση των στρατιωτών του λοχαγού που δυσανασχετούν όταν πρέπει να αποκαλούν 
τον παλιό τους φίλο ‘κύριο’ και όταν πρέπει να θυμούνται ότι υπάρχει η διαφορά της 
ιεραρχίας ανάμεσά τους. 2 

Τα αποκαρδιωτικά γεγονότα προκαλούν τραύματα, αποδιοργανώνουν την κοινωνία 
και δημιουργούν χάσματα. Η μητέρα του Μπέρνι, που αγνοεί το τραγικό λάθος του 
παιδιού της, αισθάνεται υπερήφανη που η Μοίρα, που τη γέννησε μαύρη και φτωχή, 
της έδωσε έναν ‘ήρωα’ για τον οποίον οι πλούσιες κυρίες της πόλης την χαιρετούν σαν 
να έχει δικό της αυτοκίνητο και να αγοράζει μια ντουζίνα φορέματα το χρόνο. Μόνο 
που η κοινωνική αυτή άνοδος δεν την εμποδίζει να σκεφτεί ότι ο γιος του πάστορα 
είναι ζωντανός και ότι ο Ρούφους Μάντεν, ο λοχίας του Ντιούι, που ποτέ δεν αποκα-
λύπτει την ιστορία του παιδιού της, γύρισε σώος.      

Ο λοχίας και οι στρατιώτες, ο Πάουερς και ο Ντόναλντ αποδεικνύουν το ενδιαφέρον 
του Φόκνερ για τον άνθρωπο και την επιθυμία του να συμβάλλει στην αποτροπή του 
πολέμου. Ο Ντόναλντ, που δεν ζει για να ωριμάσει, συμβολίζει τον πόλεμο κατά του 
Ολοκληρωτισμού. Η Μάργκαρετ απεικονίζει την απογοήτευση της μεταπολεμικής γε-
νιάς. Οι βετεράνοι αξιωματικοί, που δέχονται στωικά την ‘κατάρα’ που έπεσε στη χώρα 
τους, αντικατοπτρίζουν την ουδετερότητα. Και οι στρατιώτες, αβοήθητοι και μπερδε-
μένοι, αποτελούν τα αθώα θύματα της κοινωνίας. «Κάποτε η Κοινωνία έπινε πόλεμο, 
έφτιαχνε άντρες, καλλιεργώντας μέσα τους την εκτίμηση για τον πόλεμο, τώρα η Κοι-
νωνία έμοιαζε να είχε βρει ένα άλλο ποτό», ο Φόκνερ σχολιάζει, παρατηρώντας ότι ο 
πάστορας, ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, διακατέχεται από μια κοσμική παρά 
από μια θεολογική άποψη για τη ζωή. 3 
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Γιατί ο Τζόζεφ, ο φιλόξενος ιερέας που δείχνει αξιοθαύμαστη αντοχή στις αντιξοότητες 
της ζωής, προσερχόμενος στη θεία λειτουργία κάθε Κυριακή για να διδάξει τον Λόγο 
του Θεού, μεταλλάσσεται σε αθεϊστή. Στο τέλος της ιστορίας και ενώ συζητά με τον 
Τζο για την απόφαση του τελευταίου να αφήσει τη Μάργκαρετ να φύγει ενώ είναι ε-
ρωτευμένος μαζί της, ο πάστορας υποκύπτει στο αμάρτημα της βλασφημίας. «Ο Θεός 
είναι περιστασιακός, Τζο. Ο Θεός είναι γι’ αυτή τη ζωή. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για 
την επόμενη. Αυτή η γνώση θα ‘ρθει με τον καιρό. ‘Η βασιλεία του Θεού βρίσκεται 
στην καρδιά του ανθρώπου’ το Βιβλίο λέει». 4 

Οι αντιρρήσεις του Τζο, σχετικά με τις πεποιθήσεις του πάστορα, δεν κάμπτουν τον 
κληρικό. Ο ίδιος ο άνθρωπος έφτιαξε τον Παράδεισο και την Κόλαση σε αυτό τον κό-
σμο, επιμένει. «Ποιος ξέρει, ίσως όταν πεθάνουμε να μην χρειαστεί να πάμε πουθενά 
…. Αυτό θα ήταν παράδεισος», ο κληρικός προσθέτει, αποκαλύπτοντας την έλλειψη 
πίστης στο Θεό και στην επέμβαση Του στην ανθρώπινη ζωή. 5         

Τώρα που δεν υπάρχει ο Ντόναλντ, ο πάστορας μπορεί να υποκύψει στον πειρασμό. 
Για εβδομάδες περιμένει το παιδί του να αναρρώσει και να περιγράψει την εμπειρία 
του. Ο Ντόναλντ δεν θα μπορέσει ποτέ να θυμηθεί τις στιγμές που του κόστισαν τη 
ζωή και τη θέση του θα πάρει ο Φόκνερ που θα περιγράψει για αυτόν την αρχή του 
τέλους:   

Ξαφνικά ένας κρύος αέρας τον φύσηξε. Τι ήταν, σκέφτηκε;  Ήταν ο 
ήλιος που είχε χαθεί … που είχε σβηστεί από ένα χέρι. … Βρίζοντας 
βυθίστηκε απότομα … Πέντε ίχνη ατμού πέρασαν από μπροστά του 
και αισθάνθηκε δύο δονήσεις στο κεφάλι και την όρασή του να χάνε-
ται σαν κάποιος να είχε πατήσει κάποιο κουμπί. Το έμπειρο χέρι του 
επανέφερε το αεροσκάφος και πυροβόλησε …. Η όρασή του τρεμό-
παιξε πάλι σαν κακή ηλεκτρική επαφή. … Ξαφνικά έγειρε μέχρι που 
η ζώνη του τον σταμάτησε …. Άκουσε κάτι να ροκανίζει το μετωπιαίο 
οστό. Θα σπάσεις τα αναθεματισμένα δόντια σου, είπε, ανοίγοντας τα 
μάτια του. 6 

     

Το θανάσιμο τραύμα στερεί τον Τζόζεφ από το παιδί του και την ημέρα της κηδείας ο 
πάστορας απλώς οδηγεί τους φίλους και τους συγγενείς στο κοιμητήριο, όπου το σιω-
πητήριο σάλπισμα θα κλείσει τον κύκλο της σύντομης ζωής του αεροπόρου, που έχει 
ήδη περάσει από την ζωή στο θάνατο.   

Η θυσία του Ντόναλντ επηρεάζει τη τοπική κοινωνία όπως η θυσία εκατομμυρίων αν-
θρώπων επηρέασε τη γενιά του 1920. Όταν ο ήρωας πεθαίνει, η επίσημη κουλτούρα 
των γαιοκτημόνων του Νότου χάνεται και μια καινούργια εποχή, που είναι απρόθυμη 
να επιβάλει αυστηρές κοινωνικές απαιτήσεις, ανατέλλει. Η δυστυχισμένη μητέρα του 
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Μπέρνι ωφελείται από τη θυσία του γιού της· ο Τζο, ένας ξένος, απολαμβάνει της φι-
λοξενίας του πάστορα· η Σεσίλ, μια πλούσια κοπέλα, παντρεύεται έναν κοινωνικά κα-
τώτερό της· και οι μαύροι ψάλουν στις εκκλησίες τους για μια δίκαιη θέση στον κόσμο 
των λευκών.          

Η ιστορία προχωρεί γοργά για να δείξει τη μετάβαση από τον παλαιό στον καινούργιο 
κόσμο, και τα κριτικά σχόλια του Φόκνερ φθάνουν στον αναγνώστη μέσα από τις τε-
χνικές του μοντερνισμού. Δηλαδή, μέσα από τις σύντομες περιγραφές των σκηνών α-
πόγνωσης· μέσα από τις περιγραφές της ανατροπής των σχεδίων των νέων ανθρώπων· 
αλλά και μέσα από τους εσωτερικούς μονολόγους των χαρακτήρων που εξιστορούν τα 
βάσανα τους. Η Έμμυ, που ο εσωτερικός μονόλογός της φανερώνει την ενόχλησή της 
από τη συμπεριφορά του Ντόναλντ, παρέχει μια εικόνα της κατάστασης της όταν μο-
νολογεί, «Δεν με θυμάται. Δεν με γνωρίζει. Δεν θα παντρευτώ κανένα!». 7 

Και οι ντόπιοι, που ακούν τον πάστορα να μιλά μπροστά από το ταχυδρομείο, φανερώ-
νουν τις κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου: «Στη μέση ενός κύκλου που εκπροσωπεί 
όλες τις κοινωνικές τάξεις, με φόρμα ή χωρίς φόρμα εργασίας, λευκοί και μαύροι, κολ-
λημένοι σαν τα άτομα στον μαγνήτη, άκουγαν τον πάστορα να εξηγεί: «’Ναι, ναι, τε-
λείως ανέλπιστα’ … ‘Δεν είχα ιδέα, μέχρι που ένας φίλος με τον οποίο συνταξίδευε, 
επειδή δεν έχει συνέλθει πλήρως ακόμα, προηγήθηκε για να με ειδοποιήσει’. (Κάποιος 
από αυτούς τους τύπους τους αγεροπόρους.) (Λοιπόν τι λέω εγώ; Αν ο Κύριος ήθελε 
οι άνθρωποι να πετάνε στον αέρα θα τους είχε δώσει φτερά.) (Καλά, ε, έχει πάει τόσο 
κοντά στο Θεό ο άνθρωπος που δεν θα φθάσουμε εμείς ποτέ.)  8  

Οι εσωτερικοί μονόλογοι τόσο παρεμβαίνουν στη διήγηση που ο αναγνώστης να αντι-
λαμβάνεται τη συμβολή τους προς το τέλος της ιστορίας όταν το ρεσιτάλ των σκέψεων 
και των συναισθημάτων των χαρακτήρων έχει ολοκληρώσει την εικόνα της σύγχυσης: 
«Άφιξη ήρωα» γράφει η τοπική εφημερίδα καθώς οι ντόπιοι αναρωτούνται για το πα-
ραμορφωμένο πρόσωπό του και ο μικρός αδελφός της Σεσίλ σκέφτεται ότι θέλει πολύ 
να δει την ουλή του· τη στιγμή που η αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ διερωτάται για 
το ήθος της, επειδή έχει σχέσεις με έναν άλλον άντρα («Και τώρα δεν είμαι καλή γυ-
ναίκα πια») και ο νεαρός Φαρ προσπαθεί να κερδίσει την αγάπη της («Θα κάνω τα 
πάντα, τα πάντα»)· την ώρα που η Μάργκαρετ αναρωτιέται για την απόλυτη αδιαφορία 
της για τη ζωή («Τίποτα δεν μπορεί να με συγκινήσει πια εκτός από τον οίκτο;»), ο Τζο 
αποζητά την αγάπη της («Μάργκαρετ, πες μου τι θέλεις; Θα το κάνω.»), ο πάστορας 
προσεύχεται στο Θεό καθώς γράφει το κήρυγμα της Κυριακής πριν το θάνατο του γιού 
του («Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δεν θα μου λείψει τίποτε.») και ο Ντόναλντ, 
αγνοώντας τον χρόνο, κοιτάζει έξω από το παράθυρο μέσα από τα θολά μάτια του. 9         

Η σύγχυση, που αποδίδεται μέσα από τις απότομες παύσεις και ενάρξεις του συγγρα-
φέα, δίνει ζωντάνια στην ιστορία και εξάπτει το ενδιαφέρον του αναγνώστη που δια-
κρίνει ότι παρά τη μελαγχολία του, ο Φόκνερ δεν υποκύπτει στην απόγνωση. Στο τέλος 
του βιβλίου, οι μαύροι είναι πιο ήσυχοι και πιο αισιόδοξοι από τους λευκούς, και η 
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βελτίωση, που περιμένουν να φέρει ο χρόνος,  αντικατοπτρίζει το πιστεύω του Φόκνερ 
ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και ότι το Καλό θα υπερισχύσει του Κακού.    

  

Αγάπη τον Καιρό του Πολέμου 

Αποχαιρετισμός στα Όπλα  

Έρνεστ Χέμινγκγουέι 

Αντίθετα από το μυθιστόρημα του Ουίλιαμ Φόκνερ, η ιστορία του Έρνεστ Χέ-
μινγκγουέι (1899-1961) Αποχαιρετισμός στα Όπλα (1929) δεν είναι ένα αποκύημα της 
φαντασίας του αλλά μια σχεδόν αυτοβιογραφική διήγηση, δοσμένη μέσα από την πε-
ριπέτεια του Φρέντρικ Χένρυ, ενός Αμερικανού εθελοντή υπολοχαγού τραυματιοφο-
ρέα στον Ιταλό- Αυστριακό Πόλεμο, και της Κάθριν Μπέρκλεϋ, μιας Βρετανίδας εθε-
λόντριας νοσοκόμας στον Ερυθρό Σταυρό.  

Στην ιστορία, ο ήρωας, απογοητευμένος από την αρνητική έκβαση του πολέμου, εγκα-
ταλείπει τους άνδρες του, μια ομάδα από οδηγούς ασθενοφόρων, κατά τη διάρκεια της 
υποχώρησης των Ιταλών, για να διαφύγει με την αγαπημένη του στην Ελβετία και για 
να ζήσει μια διαφορετική αλλά εξ ίσου αρνητική εμπειρία.    

Η ιστορία, απαισιόδοξη, περιγράφει όχι μόνο την εμπλοκή του Χέμινγκγουέι στον Με-
γάλο Πόλεμο, στη Βόρεια Ιταλία και τον νεανικό δεσμό του με μια Αμερικανίδα εθε-
λόντρια νοσοκόμα που τον βοήθησε να αναρρώσει μετά τον τραυματισμό του από 
θραύσμα οβίδας, αλλά και την εμπειρία του από το δύσκολο τοκετό της πρώτης γυναί-
κας του κατά τη γέννηση του γιού τους το 1923.  

Ενσωματωμένη στην ιστορία είναι η δυστυχία των στρατιωτών και των αξιωματικών 
που βιώνουν την εμπλοκή και την απογοήτευση πριν πάρουν την δύσκολη απόφαση να 
δραπετεύσουν από την παράνοια ενός πολέμου που δεν οδηγεί πουθενά.  
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Πιο συγκεκριμένα, ο ήρωας εγκαταλείπει τον ιταλικό στρατό όταν συνειδητοποιεί ότι 
ενεργεί ενάντια στις πεποιθήσεις και στα ιδεώδη του, για να επιλέξει την ηρεμία της 
ειρήνης που όμως δεν θα διαρκέσει πολύ λόγω γεγονότων υπεράνω των δυνάμεών του. 
Ο Φρέντρικ, στωικός σαν τον δημιουργό του, θα αντιμετωπίσει τα γεγονότα θαρραλέα 
και θα συμφιλιωθεί με την απώλεια της γυναίκας που αγαπά, επειδή καταλαβαίνει ότι 
ο θάνατος είναι  μέρος της απειλής του σύμπαντος.  

Η αφήγηση ξεκινά με μια ρεαλιστική περιγραφή των ανδρών του ιταλικού πυροβολι-
κού που πολεμούν μέσα στις λάσπες των βροχών του καλοκαιριού  και του φθινοπώρου 
του 1917 για να σταματήσουν την επέλαση των Αυστριακών, συμμάχων των Γερμανών 
στο Μεγάλο Πόλεμο, στα βόρεια σύνορά τους. Η εχθρική ατμόσφαιρα κυριαρχεί στην 
περιγραφή, εστιάζοντας στο δίλλημα των στρατιωτών, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει να 
εμποδίσει τη σφαγή, και αποκαλύπτοντας τα αποθέματα απάθειας του Φρέντρικ που 
πιστεύει αφελώς ότι ο πόλεμος δεν θα του καταστρέψει και δεν θα του αφαιρέσει τη 
ζωή.  

Στις καθημερινές του εξορμήσεις για τη μεταφορά των τραυματιών από το πεδίο της 
μάχης στο κινητό νοσοκομείο πίσω από τις γραμμές του πυρός, o Φρέντρικ έχει να 
αντιμετωπίσει τον θάνατο σε κάθε του βήμα: «Οι οβίδες πέρασαν σφυρίζοντας …. Μια 
δυνατή έκρηξη και μια λάμψη, και μετά γκρίζος καπνός …. Περνώντας εκεί όπου τα 
θραύσματα είχαν προσγειωθεί, απέφυγα τα μικρά σπασμένα κομμάτια και μύρισα … 
τον σπασμένο πηλό και την πέτρα και τον φρέσκο θρυμματισμένο πυριτόλιθο». 10 

Οι συνεχείς αποτυχίες του ιταλικού στρατού στο μέτωπο απογοητεύουν τον ήρωα που 
βρίσκει ηρεμία στο νοσοκομείο όπου εργάζεται η Κάθριν, η νεαρή νοσοκόμα που του 
γνώρισε ο Ιταλός φίλος του γιατρός Ρινάλντι. Οι συζητήσεις του ζευγαριού, σχετικές 
με τον θάνατο, φέρνουν στην επιφάνεια τον πόνο της Κάθριν  για την απώλεια του 
αρραβωνιαστικού της στον πόλεμο, και την έλλειψη πίστης στη ζωή μετά το θάνατο.   

Ο Φρέντρικ, που δεν είναι σίγουρος ότι η ζωή δεν συνεχίζεται μετά το θάνατο, απο-
φεύγει τη συζήτηση γύρω από το θέμα και επικεντρώνεται στη ρομαντική ιστορία που 
βιώνει. Κατακλυσμένος από ερωτικό πάθος για τη νέα γυναίκα, ο υπολοχαγός  επισκέ-
πτεται την Κάθριν όσο πιο συχνά μπορεί, βλέποντας την σχέση τους σαν ένα ενδιαφέ-
ρον παιχνίδι.   

Εξ άλλου, οι ώρες με την Κάθριν περνούν πιο ευχάριστα από τις ώρες με τις κοπέλες 
που βάζουν τα καπέλα των αξιωματικών στραβά, σαν ένδειξη τρυφερότητας, στα τα-
ξίδια τους με τους συναδέλφους του στον επάνω όροφο του σπιτιού. «Η όλη ιστορία 
είναι ένα παιχνίδι», σκέπτεται, «σαν το μπριτζ, όπου λες πράγματα αντί να παίζεις χαρ-
τιά. Όπου πρέπει να προσποιηθείς ότι παίζεις για χρήματα ενώ απλώς ποντάρεις. Κα-
νείς δεν μου είχε πει ποιο ήταν το διακύβευμα στο παιχνίδι». 11         

Η Κάθριν, που καταλαβαίνει το παιχνίδι, βάζει τέλος στη σχέση της με τον υπολοχαγό 
πριν ακόμη ο Φρέντρικ τραυματισθεί και μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Γιατί όταν η 
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επίθεση των Αυστριακών αρχίζει και ο ήρωας μετακινείται στα ορύγματα για να μετα-
φέρει στο νοσοκομείο τους τραυματίες, ένας όλμος τον τραυματίζει στα πόδια. Ο Ρι-
νάλντι, που τον επισκέπτεται μετά τον τραυματισμό του, τον πληροφορεί ότι οι Ιταλοί 
θα του απονείμουν το ασημένιο μετάλλιο ανδρείας επειδή αρνήθηκε να δεχθεί την βο-
ήθεια των τραυματιοφορέων πριν από άλλους άνδρες που είχαν τραυματιστεί πιο ά-
σχημα από αυτόν. Τα νέα για την Ιταλία είναι καλά, ο γιατρός εξηγεί, αφού οι άνδρες 
της κατάφεραν επιτέλους να σταματήσουν την επέλαση των Αυστριακών. «To δελτίο 
γράφει για χίλιους αιχμαλώτους», ο Ρινάλντι λέει, πριν πληροφορήσει τον υπολοχαγό 
ότι σύντομα  θα μεταφερθεί στο αμερικανικό νοσοκομείο στο Μιλάνο για μια επέμ-
βαση στο πόδι του, και ότι εκεί θα είναι και η Κάθριν. 12     

Όταν ο Φρέντρικ φθάνει στο Μιλάνο, η Κάθριν χαίρεται που τον ξαναβλέπει. Για άλλη 
μια φορά βιώνει τη ματαιότητα της ζωής, εν αντιθέσει με τον ήρωα, που πιστεύει ότι η 
αδιαφορία του για  τον πόλεμο θα τον σώσει από την αιχμαλωσία και τον θάνατο. Όμως 
η συχνή επαφή των δύο νέων θα γίνει αιτία η σχέση τους να αναπτυχθεί και να εξελι-
χθεί. Η νεαρή γυναίκα, που αισθάνεται ευτυχία που είναι ερωτευμένη με τον Φρέντρικ, 
μαθαίνει στον αγαπημένο της να εκτιμά τη ζωή, και αυτός, που έχει εγκαταλείψει το 
παλιό παιχνίδι του, ανταποδίδει τα αισθήματά της. «Ο Θεός το ξέρει. Δεν ήθελα να την 
ερωτευτώ. Δεν ήθελα να ερωτευτώ  κανένα.  Ο Θεός το ξέρει ότι την ερωτεύτηκα και 
ότι περνούσαν από το μυαλό μου όλων των ειδών τα πράγματα ενώ βρισκόμουν στο 
κρεβάτι του δωματίου του νοσοκομείου, αλλά αισθανόμουνα υπέροχα». 13  

Περιμένοντας να επουλωθούν τα τραύματά του, ο υπολοχαγός τριγυρίζει στους δρό-
μους του Μιλάνου με την Κάθριν, μέχρι την ημέρα που ο ίκτερος τον αναγκάζει να 
παραμείνει στο νοσοκομείο για άλλες δύο εβδομάδες. Η νέα ασθένειά του ανατρέπει 
τα σχέδιά του, προκαλεί κατάθλιψη και τον οδηγεί στο ποτό. Όταν η προϊσταμένη α-
νακαλύπτει τα άδεια μπουκάλια του αλκοόλ στο ερμάρι του, ο Φρέντρικ χάνει την α-
ναρρωτική άδεια του και επιστρέφει στο μέτωπο.  

Στο τρένο, γεμάτο από στρατιώτες, ο ήρωας μαθαίνει ότι ο πόλεμος δεν πηγαίνει καλά 
και ότι οι άνδρες έχουν αρχίσει να δείχνουν σημάδια κόπωσης. Το ίδιο μαθαίνει και 
από τον φίλο του Ρινάλντι όταν τον συναντά στο σύνταγμα. Ο Ρινάλντι, χειρουργός, 
είναι απασχολημένος με τις εγχειρίσεις και με το άλλο, εξομολογείται στον υπολοχαγό: 
«Ήδη είμαι ευτυχισμένος μόνο όταν δουλεύω», λέει στο φίλο του. «Μ’ αρέσουν μόνο 
δύο άλλα πράγματα: το ένα είναι κακό για τη δουλειά μου και το άλλο έχει τελειώσει 
σε μισή ώρα ή σε δεκαπέντε λεπτά,. Μερικές φορές σε λιγότερο», αποκαλύπτει, αφή-
νοντας να εννοηθεί η εμμονή του με το αλκοόλ και με τα φτηνά ρομάντζα. 14 

Ο Ιταλός είναι ο γιατρός που εγχειρίζει τραυματισμένους στρατιώτες για να σταλούν 
και πάλι στο μέτωπο και για να ανατιναχτούν εκεί για άλλη μια φορά. Μόνο που, για 
να ανταπεξέλθει στις τραγικές καταστάσεις που βιώνει, αναγκάζεται να καταφύγει στο 
ποτό και στο τυχαίο έρωτα.  
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Όσο για τον συμπατριώτη του, τον στρατιωτικό ιερέα που επισκέπτεται τον Φρέντρικ 
στο κινητό νοσοκομείο πριν μεταφερθεί στο Μιλάνο, αυτός έχει ήδη ξεχάσει τι πρε-
σβεύει η χριστιανική πίστη. Όπως εξηγεί στον υπολοχαγό, όταν τον συναντά και πάλι, 
οι Αυστριακοί θα δώσουν τέλος στον πόλεμο τώρα που οι στρατιώτες είναι εξουθενω-
μένοι και απογοητευμένοι επειδή η αγάπη πρέπει να είναι ανιδιοτελής: «Αν αισθάνο-
νται όπως εμείς μπορεί να σταματήσουν. Έχουν περάσει τα ίδια», ο ιερέας εξηγεί στον 
Φρέντρικ. 15 

Η απάντηση του υπολοχαγού, στην υπεραισιόδοξη άποψη του εκπροσώπου του Θεού 
για την μελλοντική  έκβαση του πολέμου, είναι ότι οι Αυστριακοί δεν θα σταματήσουν 
τον πόλεμο εφόσον κερδίζουν. «Στην ήττα γινόμαστε Χριστιανοί», ο Φρέντρικ λέει 
στον ιερέα, έχοντας αντιληφθεί ότι ο κληρικός έχει χάσει την πίστη του στο Θεό όπως 
ο Τζόζεφ στην Πληρωμή των Στρατιωτών του Φόκνερ. 16 

Μόνος του ο υπολοχαγός σκέπτεται πως πάντα αισθανόταν αμήχανος όταν άκουγε να 
χρησιμοποιούνται οι λέξεις ‘ιερός’, ‘ένδοξος’, ‘θυσία’ όπως και η έκφραση ‘επί μα-
ταίω’. «Τις είχαμε ακούσει, μερικές φορές μες τη βροχή σχεδόν εκτός ακτίνας ακοής, 
έτσι ώστε μόνο οι κραυγές έφτασαν στ’ αυτιά μας, και τις είχαμε διαβάσει σε προκη-
ρύξεις ριγμένες πάνω σε λογαριασμούς, πάνω από άλλες προκηρύξεις … και δεν είχα 
δει ποτέ τίποτε ιερό και τα πράγματα που ήταν ένδοξα δεν είχαν καμία δόξα και οι 
θυσίες ήταν σαν τις μάντρες στο Σικάγο που δεν έκαναν τίποτα με το κρέας εκτός από 
το να το θάψουν».  17    

Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί την αδιαφορία του σύμπαντος και τη ματαιό-
τητα της ύπαρξης, στρέφεται στην οργανωμένη θρησκεία. Η θρησκεία θέτει τις αξίες 
σύμφωνα με τις οποίες  ο άνθρωπος ζει. Μόνο που «οι αφηρημένες λέξεις ‘δόξα’, 
‘τιμή’, ‘κουράγιο’, ή ‘καθαγιασμένος’ μοιάζουν άσεμνες δίπλα στα χειροπιαστά ονό-
ματα των χωριών, των αριθμών στους δρόμους, των ονομάτων των ποταμών και των 
συνταγμάτων, και των ημερομηνιών», ο Φρέντρικ σκέφτεται. Γιατί στο μέτωπο, τα 
μόνα  άξια λόγου πράγματα είναι τα προσωπικά, που είναι σαφή και ξεκάθαρα, ο ήρωας 
καταλήγει. 18   

Μέσα από το μονόλογο του υπολοχαγού, ο Χέμινγκγουέι βρίσκει την ευκαιρία να επι-
κρίνει τα ψεύτικα ιδεώδη του πατριωτισμού που οδηγούν τους νέους ανθρώπους στον 
πόλεμο για όφελος των μεγαλυτέρων τους που είναι συνήθως υλιστές. Ο Φρέντρικ 
μπορεί να προβλέψει την έκβαση της αυστριακής επίθεσης, βασιζόμενος στην πείρα 
του που του διδάσκει ότι, τώρα που οι Αυστριακοί έχουν το πλεονέκτημα θα επιχειρή-
σουν να προωθήσουν τις δυνάμεις τους και να αποδεκατίσουν τα εξουθενωμένα ιτα-
λικά στρατεύματα για να κερδίσουν τον πόλεμο.  

Η αυστριακή επέλαση αρχίζει και ο υπολοχαγός ακούει τα κανόνια του εχθρού στη 
μέση της νύχτας. Βλέπει τη λάμψη και τον καπνό να υψώνεται στον ουρανό πάνω από 
τα σπίτια που βρίσκονται στη γραμμή του μετώπου. «Ο βομβαρδισμός είναι μεγάλος 
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και οι ρουκέτες πολλές, και τα πυρά από τα πολυβόλα και τα ντουφέκια πέφτουν μέσα 
στη βροχή κατά μήκος της γραμμής». 19 

Στην υποχώρηση του ιταλικού στρατού που ακολουθεί, ο Φρέντρικ και η ομάδα του 
από οδηγούς ασθενοφόρων σκαλώνουν σε μια ουρά από τεθωρακισμένα οχήματα, 
κάρα χωρικών και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα με βρεγμένη καλωδίωση. Τα στρατεύ-
ματα περνούν από δίπλα τους, αναγκάζοντας τον Φρέντρικ και τους άνδρες του να κι-
νηθούν στους παράδρομους. Το λασπώδες και βραχώδες έδαφος δυσκολεύει και απο-
διοργανώνει τους στρατιώτες. Δύο λοχίες, που ταξιδεύουν με τον υπολοχαγό στο ασθε-
νοφόρο, το βάζουν στα πόδια.  «‘Αλτ’, είπα. Συνέχισαν στο λασπωμένο δρόμο …. ‘Σας 
διέταξα να σταματήσετε’, φώναξα. Πήγαν λίγο πιο γρήγορα. Άνοιξα  τη θήκη του πι-
στολιού μου, σκόπευσα τον ένα, που είχε μιλήσει πιο πολύ, και πυροβόλησα. Αστό-
χησα και οι δύο άρχισαν να τρέχουν. Πυροβόλησα τρεις φορές και πέτυχα τον ένα που 
έπεσε. Ο άλλος μπήκε μέσα στους θάμνους και χάθηκε. Τον πυροβόλησα μέσα στα 
κλαριά καθώς έτρεχε προς τα χωράφια. Το πιστόλι είχε αδειάσει όταν το ξαναπάτησα 
και έβαλα έναν άλλο γεμιστήρα. Είδα ότι ήταν μακριά για να πυροβολήσω τον δεύτερο 
λοχία». 20  

Εγκαταλείποντας την προσπάθειά του, ο Φρέντρικ επιστρέφει στο ασθενοφόρο του ο-
ποίου ο οδηγός σύντομα εντοπίζει γερμανικά στρατεύματα. Οι άνδρες αποφασίζουν να 
συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το νότο με τα πόδια, όταν ξαφνικά φθάνουν εμπρός 
στην ιταλική στρατιωτική αστυνομία που εκτελεί όλους τους αξιωματικούς που βρί-
σκονται μακριά από τα στρατεύματά τους.  

Οι αρχές έχουν καταφύγει στην βία, για να συνεχίσουν τον πόλεμο πάση θυσία, και το 
χάος της υποχώρησης φθάνει στην αποκορύφωσή του όταν η ιταλική οπισθοφυλακή 
σκοτώνει έναν από τους άνδρες του Φρέντρικ, ένας άλλος παραδίνεται στο απόσπασμα, 
και ένας τρίτος καταφεύγει στον υποχωρούντα ιταλικό στρατό.  

Ο πανικός που προκαλείται από την ξαφνική και βάρβαρη σφαγή των στρατιωτών 
βοηθά τον υπολοχαγό να δραπετεύσει. Πηδά στο πιο κοντινό ποτάμι και φθάνει σε μιαν 
ακτή κοντά στην Βενετία. Όταν ένα τρένο πλησιάζει, κρύβεται «κάτω από έναν καμβά 
με όπλα» για να κατέβει λίγο πριν η ατμομηχανή μπει στο σταθμό του Μιλάνου. Πετά 
τα διακριτικά της στολής του και γίνεται λιποτάκτης, μην αφήνοντας τον εαυτό του να 
πιστέψει ότι έχει εγκαταλείψει τις τάξεις του στρατού σε καιρό πολέμου. Δεν αισθάνε-
ται πίστη στη στρατιωτική αστυνομία που «είχε το ωραίο απόσπασμα και την αφοσί-
ωση στην απόλυτη δικαιοσύνη των ανδρών που ασχολούνται με τον θάνατο χωρίς να 
κινδυνεύουν από αυτόν». 19 Αρνούμενος την υποχρέωσή του στον κόσμο, ο υπολοχα-
γός επιστρέφει στην Κάθριν.  

Κι όμως, οι προσωπικές αξίες του, η πειθαρχία και η πίστη του στο κράτος, τον απα-
σχολούν συνεχώς καθώς σκέφτεται να εγκαταλείψει την Ιταλία με τη γυναίκα που α-
γαπά. Γνωρίζοντας ότι αν συλληφθεί θα αντιμετωπίσει το στρατοδικείο, ο Φρέντρικ 
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αποφασίζει να διαφύγει με την Κάθριν στη γειτονική Ελβετία. Οι φίλοι του στο Μι-
λάνο, πολίτες που βαρέθηκαν τον πόλεμο, του δανείζουν τα πολιτικά ρούχα που αρχίζει 
να φορά όταν κυκλοφορεί στους δρόμους του Μιλάνου, μη αποφεύγοντας τα βλέμματα 
των ένστολων που τον κοιτούν περιφρονητικά.  

Ο Φρέντρικ αγνοεί κάθε σκέψη για επιστροφή στον πόλεμο επειδή πιστεύει ότι ο κό-
σμος θα τον σκοτώσει. «Ο κόσμος σκοτώνει τους καλούς και τους πράους και τους 
γενναίους χωρίς διάκριση. Αν δεν είσαι ένας από αυτούς, να είσαι σίγουρος ότι θα σε 
σκοτώσει αν και δεν υπάρχει μεγάλη βιασύνη». 21        

Με αυτές τις σκέψεις να τον απασχολούν, ο Φρέντρικ και η αγαπημένη του βρίσκουν 
καταφύγιο σε ένα ξενοδοχείο στη λίμνη Ματζόρε κοντά στην Ελβετία -μέχρι την ημέρα 
που ο μπάρμαν τους ενημερώνει ότι Ιταλοί αξιωματικοί ρωτούν να μάθουν που βρί-
σκεται ο υπολοχαγός. Με την Κάθριν στο πλευρό του, ο Φρέντρικ δραπετεύει στην 
Ελβετία την ίδια μέρα, μέσα στη βροχή και στο δυνατό αέρα, έχοντας  προηγουμένως 
δανειστεί τη βάρκα του Ιταλού μπάρμαν. Κωπηλατεί δυνατά και γρήγορα ενάντια στα 
κύματα, μέσα στο σκοτάδι, και με τη βοήθεια της Κάθριν φθάνει στην απέναντι όχθη 
της λίμνης.         

Στους αξιωματικούς του ελβετικού τελωνείου που ανακρίνουν τους δύο νέους, ο Φρέ-
ντρικ και η Κάθριν ψεύδονται. Βρίσκονται στην Ελβετία «για τα χειμερινά σπορ», ε-
ξηγούν, και επιδεικνύουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για τα έξοδά τους. «Είχαμε 
διαβατήρια και μπορούσαμε να ξοδέψουμε χρήματα. Έτσι μας έδωσαν προσωρινές βί-
ζες. Την οποιαδήποτε στιγμή οι βίζες μπορούσαν να αποσυρθούν. Έπρεπε να παρου-
σιαζόμαστε στην αστυνομία όπου και αν πηγαίναμε». 22   

Με την άδεια των αρχών στα χέρια τους, οι δύο εραστές κατευθύνονται στο Μοντρέ, 
στα βουνά, για να χαρούν την ηρεμία της σπιτικής ζωής. Μακριά από τον πόλεμο, οι 
αξίες της δόξας και της τιμής φαίνονται μακρινές και αδιάφορες. Ο Φρέντρικ στηρίζε-
ται στο πιστεύω του ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση έτσι ώστε να 
μπορεί να συγκεντρωθεί στην υγεία της Κάθριν τώρα που περιμένει το παιδί τους.  

Όταν έρχεται το φθινόπωρο, η ήρεμη ζωή του ζευγαριού φθάνει στο τέλος της. Οι δύο 
νέοι πρέπει να εγκαταλείψουν το σαλέ· η ώρα για τη γέννηση του μωρού έχει φθάσει. 
Στο νοσοκομείο η Κάθριν είναι γενναία μέχρι το τέλος τη στιγμή που ο Φρέντρικ προ-
σπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση ψύχραιμα. Αισθάνεται τύψεις για την κατά-
ληξη της γυναίκας που αγάπησε και κατηγορεί το σύμπαν για την κακή του τύχη «Αυτή 
ήταν η τιμή που πλήρωνες επειδή κοιμήθηκες με κάποιον. Αυτό ήταν το τέλος της πα-
γίδας. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της αγάπης δύο ανθρώπων … το προϊόν των όμορφων 
νυκτών στο Μιλάνο», ο ήρωας σκέπτεται. 23 

Αντίθετα από την Κάθριν, ο Φρέντερικ δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την πραγματι-
κότητα. Προσπαθεί να παρηγορήσει τον εαυτό του, σκεπτόμενος ότι ο κόσμος δεν έχει 
κανένα λόγο να αφήσει την αγαπημένη του να χαθεί.  Η τελευταία, που στην αρχή 

2704

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ωδινών με επιτυχία, αναγκάζεται αργότερα να κατα-
φύγει στο χλωροφόρμιο. Καθώς όμως οι ώρες περνούν και η κατάσταση επιδεινώνεται, 
η Κάθριν θα επιτρέψει στο γιατρό να κάνει καισαρική τομή. Το μωρό γεννιέται νεκρό, 
πνιγμένο από τον ομφάλιο λώρο, και η μητέρα, εξαντλημένη, καταλήγει λίγο μετά την 
επέμβαση. «Φαίνεται ότι είχε τη μια αιμορραγία μετά την άλλη. Δεν μπορούσαν να τις 
σταματήσουν», ο Φρέντρικ θυμάται. «Μπήκα στο δωμάτιο και έμεινα με την Κάθριν 
μέχρι που πέθανε. Ήταν αναίσθητη όλη την ώρα και δεν της πήρε πολύ να πεθάνει», ο 
ήρωας ανακαλεί όταν εγκαταλείπει το νοσοκομείο μέσα στη βροχή για να γυρίσει στο 
ξενοδοχείο. 24     

Ο κόσμος αδιαφορεί για τα δεινά του Φρέντρικ όπως και ο Θεός. Ο ήρωας Τον επικα-
λείται συνεχώς μέσα στην απελπισία του, αλλά ουδείς δείχνει ενδιαφέρεται για τον 
πόνο του όταν μαθαίνει ότι το μωρό γεννήθηκε νεκρό και η Κάθριν χάθηκε από εσω-
τερική αιμορραγία.  

Ο θάνατός της νέας γυναίκας αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του συγγραφέα που πι-
στεύει ότι, είτε στην αγάπη είτε στον πόλεμο, το σύμπαν σκοτώνει. «Αυτό πάθαινες. 
Πέθαινες. Δεν ήξερες για τι πρόκειται. Ποτέ δεν είχες χρόνο να μάθεις. Σε άρπαζαν και 
σου έλεγαν τους κανόνες και την πρώτη φορά που σε έπιαναν εκτός ελέγχου σε σκό-
τωναν. … Μπορούσες να βασίζεσαι σ’ αυτό. Αν παραμείνεις, θα χαθείς». 25 Η πίστη 
στο Θεό και η θεϊκή εμπλοκή στο σύμπαν και στην ανθρώπινη ζωή δεν μπορούν να 
εμποδίσουν το κακό αλλά ούτε και να φέρουν το καλό.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της γέννας, ο Φρέντρικ φοβάται για τη τύχη της Κάθριν και προ-
σεύχεται στο Θεό να της χαρίσει τη ζωή. «Μην την αφήσεις να πεθάνει. Θεέ μου, σε 
παρακαλώ, μην την αφήσεις να πεθάνει. Θα κάνω ό,τι θέλεις αν δεν την αφήσεις να 
πεθάνει. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, καλέ Θεέ, μην την αφήσεις να 
πεθάνει. …. Πήρες το μωρό αλλά μην την αφήσεις να πεθάνει», ο ήρωας προσεύχεται 
όσην ώρα κρατά ο δύσκολος τοκετός της Κάθριν που δεν μοιράζεται τα συναισθήματά 
του για τη θρησκεία επειδή γνωρίζει ότι «ο πόνος είναι φυσικός, αναπόφευκτος και 
δίχως ηθική ή μεταφυσική σημασία». 26 

Όταν ο ήρωας φεύγει από το νοσοκομείο, έχει ήδη αντιληφτεί ότι  ο θάνατος της Κά-
θριν ήταν υπεράνω των δυνάμεών του και των δυνάμεων του γιατρού. Ο κόσμος είναι 
εχθρικός γράφει ο Χέμινγκγουέι. Δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο και δεν υπάρχει 
λογική για την απώλεια τόσων αθώων  ανθρώπων.  

Η μύηση του Φρέντρικ σε έναν αδιάφορο κόσμο ξεκινά με την εμπλοκή του στη σύρ-
ραξη και τελειώνει με τον θάνατο της Κάθριν. Όταν αντιλαμβάνεται το εχθρικό σύ-
μπαν, ο ήρωας προσπαθεί να δραπετεύσει, να εγκαταλείψει τον μάταιο αγώνα του αν-
θρώπου εναντίον του συνανθρώπου του. Αλλά όσο σκληρά και αν αγωνιστεί, θα παγι-
δευτεί τελικά σε αυτόν. Δεν υπάρχει Θεός να προσέξει τους ανθρώπους, να  υπαγορεύ-
σει κώδικες ηθικής ή να εξασφαλίσει δικαιοσύνη, ο συγγραφέας  υποστηρίζει, απορρί-
πτοντας για άλλη μια φορά ιδέες όπως δόξα και δικαιοσύνη.   
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Όπως ο Χέμινγκγουέι έτσι και οι ήρωες του δεν αισθάνονται ότι πρέπει να υπακούσουν 
στους ηθικούς κανόνες της ζωής. Απαξιούν για την κοινωνική κριτική και ενδιαφέρο-
νται για την προσωπική τους αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. Στο ξενοδοχείο στη Λίμνη 
Ματζόρε, όπου το ζευγάρι διαμένει, η Κάθριν  δέχεται την επίσκεψη μιας συναδέλφου 
της που την κατηγορεί για έλλειψη ντροπής και τιμής. Η νέα γυναίκα απορρίπτει τις 
κατηγορίες επειδή γνωρίζει ότι η φίλη της θα ζητήσει γρήγορα συγνώμη όταν συνειδη-
τοποιήσει ότι ο σύνδεσμός της με τον Φρέντρικ βασίζεται στην αληθινή φιλία και στην 
αγάπη. Στο τέλος, η ηρωίδα θα δεχθεί τη συγνώμη της φίλης που θα αντιληφθεί ότι η 
σχέση της Κάθριν με τον Φρέντρικ στηρίζεται στη τιμιότητα και στην αγάπη.  

Η Κάθριν είναι γενναία και στερείται ψευδαισθήσεων και αυταπατών, όπως άλλωστε 
και ο Φρέντρικ που τελικά αποδέχεται τις αντιξοότητες της ζωής. Αν και ο κόσμος 
κερδίζει στο τέλος, ο υπολοχαγός συνεχίζει να μάχεται για έναν αγώνα που δεν περι-
λαμβάνει υλικά πράγματα όπως το χρήμα.  

Άλλωστε ο Χέμινγκγουέι ποτέ δεν εξηγεί αναλυτικά από πού προέρχονται τα χρήματα 
που διαθέτουν οι δύο νέοι. «’Πως πάμε από λεφτά;’ ‘Έχουμε αρκετά. Εξαργύρωσαν 
την τελευταία επιταγή.’  ‘Δεν θα προσπαθήσει η οικογένειά σου να επικοινωνήσει μαζί 
σου τώρα που γνωρίζει ότι είσαι στην Ελβετία;’ ‘Πιθανόν. Θα τους γράψω κάτι.’ ‘Δεν 
τους έχεις γράψει;’ ‘Όχι. Μόνο για την επιταγή.’ ‘Δόξα τω Θεώ που δεν είμαι η οικο-
γένειά σου.’  ‘Θα τους στείλω ένα τηλεγράφημα.’  ‘Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου για 
αυτούς;’ ‘Παλιά, αλλά μαλώσαμε τόσο πολύ πoυ κουράστηκα’», ο Φρέντρικ απαντά, 
αντηχώντας την απομάκρυνση του συγγραφέα από την μητέρα του όταν τη θεώρησε 
υπεύθυνη για την αυτοκτονία του πατέρα του. 27 

Αλλά ούτε και για τα θρησκευτικά πιστεύω του ήρωα γράφει αναλυτικά ο συγγραφέας. 
Όταν ο Φρέντρικ τραυματίζεται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καλεί αυθόρμητα 
τον Θεό σε βοήθεια, «Αχ Θεέ μου, βγάλε με από δω»  Όταν, όμως, ο ιερέας του συ-
ντάγματος τον επισκέπτεται στο κινητό νοσοκομείο, απλά εξομολογείται ότι δεν πι-
στεύει στο Θεό:  

‘Δεν αγαπάς το Θεό καθόλου;’ 

‘Τον φοβάμαι τη νύχτα μερικές φορές.’    

‘Πρέπει να τον αγαπάς.’ 

‘Δεν αγαπώ πολύ.’ 

‘Ναι,’ είπε. ‘Αγαπάς. Αυτό που μου λες για τη νύχτα. Δεν είναι αγάπη.   
Είναι μόνο πάθος και πόθος. Όταν αγαπάς θέλεις να κάνεις πράγματα. 
Να θυσιάσεις πράγματα. Θέλεις να υπηρετήσεις.’  

‘Δεν αγαπώ.’ 
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‘Θ’ αγαπήσεις. Το ξέρω. Τότε θα είσαι ευτυχισμένος.’ 

‘Είμαι ευτυχισμένος. Πάντα είμαι ευτυχισμένος.’ 

‘Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρεις γι’ αυτό παρά μόνο όταν το α-
ποκτήσεις.’    

‘Λοιπόν,’ είπα, ‘ όταν το αποκτήσω θα σου πω.’ 

 ‘Μένω πολύ και μιλάω πολύ.’ Ανησυχούσε ότι στα αλήθεια τα έκανε αυτά. 28 

Ο Φρέντρικ πιστεύει ότι ο Θεός δεν επιβάλλει τάξη στην ύπαρξη. Οι αφηρημένες έν-
νοιες όπως ‘δόξα’ και ‘τιμή’ δεν πηγάζουν από την πίστη του ανθρώπου σε Αυτόν. Ο 
άνθρωπος επιβάλλει τάξη στη ζωή του μέσα από τις προσωπικές αξίες του όπως είναι 
η αξιοπρέπεια και το θάρρος. Η Κάθριν το γνωρίζει αυτό από την αρχή, αλλά ο υπολο-
χαγός το μαθαίνει κατά την πορεία της περιπέτειάς  του.    

Ο συγγραφέας δεν θέλει ο αναγνώστης να αισθάνεται αμήχανα ή άβολα εξ αιτίας του. 
Σκοπός του δεν είναι ο κυνισμός που φαίνεται να προέρχεται από την έλλειψη πιστεύω 
σε έννοιες όπως ‘δόξα’ και ‘δικαιοσύνη’ ή από την καταγγελία της προδοσίας του αν-
θρώπου από τον συνάνθρωπό του. Στόχος του είναι να γνωρίσει στον αναγνώστη του 
πώς να ζει με τον πόνο ή πως να αντιμετωπίζει τον θάνατο. Η Λυδία λίθος, το σημείο 
αναφοράς, της φιλοσοφίας του είναι τα λόγια του Ερρίκου IV στην ομώνυμη τραγωδία 
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Μα την αλήθεια … ένας άνθρωπος πεθαίνει παρά μόνο μια 
φορά. Χρωστάμε στο Θεό ένα θάνατο. … και πείτε το όπου θέλετε, αυτός που πεθαίνει 
αυτό τον χρόνο απαλλάσσεται για τον επόμενο». 29 

Εξ άλλου ο Χέμινγκγουέι, φέρνει τον αναγνώστη αντιμέτωπο  με τον θάνατο από τη 
στιγμή της πρώτης συνάντησης των δύο νέων μέχρι τη στιγμή του χαμού της Κάθριν. 
Θα ήταν περίεργο οι ήρωες του να μην μπορούν να αποδεχθούν τον θάνατο έτσι στωικά 
όπως τον δέχτηκε και ο ίδιος από τη στιγμή που αποχωρίστηκε την οικογένειά του για 
να καταταγεί εθελοντής στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τις ώρες που έζησε σαν 
πολεμικός ανταποκριτής στα διάφορα πεδία μάχης, και έως  την ημέρα που έθεσε τέρμα 
στη ζωή του, με ένα από τα όπλα που διατηρούσε στην κατοχή του, όταν προσβλήθηκε 
από μια ανίατη ασθένεια. 

Στο Αποχαιρετισμό στα Όπλα, ο θάνατος και ο πόλεμος συμβαδίζουν. Ο δεύτερος πα-
ρουσιάζεται άγριος για να δικαιολογήσει ο συγγραφέας τη λιποταξία του ήρωα, αν και 
ο Φρέντρικ δεν ξεχνά ποτέ τον πόλεμο ακόμα και όταν ζει στην Ελβετία με την Κάθριν. 
Στο Μοντρέ, ο υπολοχαγός μαθαίνει από τις τοπικές εφημερίδες ότι οι εχθροί «πολε-
μούν ακόμη στα βουνά επειδή το πρώτο χιόνι δεν έχει πέσει»· και λίγο αργότερα, το 
καλοκαίρι του 1918, όταν πηγαίνει στη Λωζάννη, με την Κάθριν για προμήθειες, ο 
Φρέντρικ διαβάζει στον τύπο ότι η γερμανική επίθεση έχει ήδη αρχίσει στη Γαλλία. 
Γιατί, όπως ο δημιουργός του, έτσι και ο ήρωας είναι συνεχώς μπλεγμένος σε ένα κό-
σμο βίας, κινδύνου και θανάτου.  
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Συχνές στην ιστορία είναι και οι αναφορές στην ήρεμη ζωή και στην ειρήνη, που όμως 
σχεδόν πάντα αντιπαραβάλλονται με τις σκηνές του πολέμου. Αντιθέσεις όπως οι πε-
ριγραφές του χειμώνα και της άνοιξης, της ζωής και του θανάτου χαρακτηρίζουν τη 
γραφή του συγγραφέα. Στην αρχή της ιστορίας, τα δέντρα, στη μέση της γραμμής του 
πυρός, μαραίνονται και οι θάμνοι χρησιμοποιούνται για να  κρύψουν τα ιταλικά όπλα. 
Νωρίς την άνοιξη, ο Φρέντρικ και η Κάθριν χαίρονται την ηρεμία της φύσης στο ελβε-
τικό χωριό μέχρι που ο τοκετός της νέας γυναίκας θα τους φέρει αντιμέτωπους με μια 
απρόσμενη και δυσάρεστη αναστάτωση που είναι ο θάνατος της ηρωίδας και η κατάρ-
ρευση του ήρωα. Σχεδόν πάντα, η φύση θα φέρει τη βροχή, «στην αρχή του χειμώνα 
ήρθε η συνεχής βροχή και με τη βροχή ήρθε η χολέρα», που θα εμποδίσει τις τακτικές 
αλλαγές στις θέσεις των στρατιωτικών μονάδων και θα επιβραδύνει την προσπάθεια 
του ιταλικού στρατού να απωθήσει την αυστριακή επίθεση. Η βροχή θα γεμίσει το πο-
τάμι με νερό, θα σώσει τη ζωή του υπολοχαγού, θα τον μυήσει σε μια νέα εμπειρία, και 
θα είναι κακός οιωνός αφού την ημέρα που η Κάθριν χάνεται βρέχει.  

Η βροχή, το χιόνι, η άνοιξη και ο χειμώνας είναι αγαπημένα θέματα του Χέμινγκγουέι. 
Στο νοικιασμένο σαλέ στο Μοντρέ οι δύο νέοι χαίρονται την ηρεμία της φύσης. «Ε-
μπρός από το σπίτι όπου ζούσαμε τα βουνά κατέβαιναν απότομα προς τη μικρή κοι-
λάδα κατά μήκος της λίμνης και καθόμαστε στη βεράντα … στον ήλιο και βλέπαμε τον 
στριφογυριστό δρόμο … και τους αμπελώνες … και τα χωράφια χωρισμένα από τους 
πέτρινους τοίχους». 30 Το φθινόπωρο, όταν η βροχή θα επιστρέψει, η Κάθριν θα πεθά-
νει, προκαλώντας αισθήματα λύπης και μοναξιάς στον Φρέντρικ που θα μείνει μόνος 
τώρα που η υπάκουη και αφοσιωμένη κοπέλα έχει φύγει.  

Γιατί αν στην αρχή η Κάθριν παρουσιάζεται ανεξάρτητη και αποτελεσματική, στο τέ-
λος καταλήγει αφοσιωμένη και αφιερωμένη στον Φρέντρικ, τον μοναδικό άνθρωπο της 
ζωής της. Λίγους μήνες πριν τον θάνατό της, τη νύχτα που ο Φρέντρικ  ετοιμάζεται να 
γυρίσει στο μέτωπο, η Κάθριν επαναστατεί όταν ο υπολοχαγός την οδηγεί σε ένα ξε-
νοδοχείο, απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό, που την κάνει να αισθάνεται ά-
σχημα: 

 ‘Ποτέ πριν δεν έχω αισθανθεί σαν πόρνη.’ … 

‘Δεν είσαι πόρνη’.  

‘Το ξέρω, αγάπη μου. Αλλά δεν είναι ωραίο να αισθάνεσαι έτσι’.  

‘Αυτό είναι το καλύτερο ξενοδοχείο που μπορούσαμε να βρούμε’. … 

Χριστέ μου, σκέφτηκα, πρέπει να μαλώσουμε τώρα;   

 ‘Έλα εδώ σε παρακαλώ,’ η Κάθριν είπε. … 

‘Είμαι καλή κοπέλα πάλι’. … Χαμογελούσε. … 
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‘Είμαι δικιά σου’. 31 

Η Κάθριν δίνει όλη την ενέργειά της στον Φρέντρικ τώρα που ο υπολοχαγός πρέπει να 
γυρίσει στο μέτωπο. Δεν θέλει να φέρει αντίρρηση στις αποφάσεις του, δίνοντας την 
εντύπωση της ηρωίδας που δεν έχει πειστική γυναικεία προσωπικότητα. Και αυτό γιατί 
παρουσιάζεται ως η προσωποποίησης της ιδεώδους γυναίκας. Έχει μακριά μαλλιά, εί-
ναι όμορφη και κομψή, ευγενική και αξιοπρεπής δοσμένη σε έναν μόνο άντρα. Δέχεται 
τις καταστάσεις, όποιες και να είναι αυτές και δεν απογοητεύεται σχεδόν ποτέ επειδή 
πιστεύει ότι η ζωή της είναι γεμάτη από την αγάπη της για τον Φρέντρικ. Φέρει το παιδί 
του, κατά τη διάρκεια ενός βίαιου και επικίνδυνου πολέμου, για να χάσει τη ζωή της 
εξ αιτίας αυτής της επιλογής της.  

Αντίθετα από τις γυναίκες της εποχής της, η Κάθριν είναι ευχαριστημένη να παρηγορεί 
τον υπολοχαγό και να μοιράζεται τα προβλήματά του. Είναι η γυναίκα που αρέσει στον 
Χέμινγκγουέι και όχι η γυναίκα της δεκαετίας του Είκοσι. Γιατί δεν είναι ανεξάρτητη, 
προκλητική, επιθετική ή ενεργητική, όπως η γυναίκα του μεσοπολέμου, αλλά υποταγ-
μένη στο σύντροφό της. Και πως θα μπορούσε να μην είναι άλλωστε, αφού ο συγγρα-
φέας πίστευε ότι οι γυναίκες που ζητούσαν ισότητα ήταν απειλή για τους άνδρες. Μόνο 
που, αντικαθιστώντας το πορτραίτο της απελευθερωμένης και χειραφετημένης γυναί-
κας της εποχής με αυτό της υπάκουης και ήρεμης ηρωίδας, που στερείται ανταγωνιστι-
κότητας, ο Χέμινγκγουέι επέστρεψε στις τακτικές του περασμένου αιώνα παρόλο που 
κατά τα άλλα ήταν μοντερνιστής.      

Γιατί οι περιγραφές των ηρώων και των χαρακτήρων του είναι λιτές, κατανοητές, σύ-
ντομες και ουσιαστικές χωρίς πολλές επεξηγήσεις ώστε να μπορεί να δώσει μια ρεαλι-
στική εικόνα του ανθρώπου και του πολέμου. Ο πραγματισμός, που δεν περιλαμβάνει 
τις ρομαντικές σκηνές του ζευγαριού, τον βοηθά να περιγράψει  ρεαλιστικά τις συ-
γκρούσεις ανάμεσα στους Ιταλούς και στους Αυστριακούς ή την εγκατάλειψη της μά-
χης από τους Ιταλούς που αντιλαμβάνονται ότι η συνέχιση του πολέμου δεν έχει κανένα 
νόημα.  

Βασιζόμενος στη τεχνική του λιτού δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, που ο Χέμινγκγουέι 
γνώριζε καλά, ο συγγραφέας επιτυγχάνει να δώσει μια τηλεγραφική διήγηση με λακω-
νικούς διαλόγους, με ελάχιστες εξηγήσεις και με λιγότερες παρεμβάσεις. Εσωτερικοί 
διάλογοι, σαν αυτούς που χρησιμοποιεί ο Φόκνερ στην Πληρωμή Στρατιωτών, υπάρ-
χουν και εδώ. Όπως και στο Φόκνερ, έτσι και εδώ υπάρχει η ανάγκη του Χέμινγκγουέι 
να πει την αλήθεια, να γράψει για την άμεση και προσωπική εμπειρία των γεγονότων 
και των καταστάσεων του πολέμου που  βίωσε.  

Έτσι, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία  του, ο συγγραφέας καταφέρνει να φέρει τον 
αναγνώστη του πιο κοντά στην πραγματικότητα του πολέμου. Ανεξάρτητα από το αν 
και η ιστορία του είναι αντί-πολεμική ή όχι, οι σκηνές δράσης του ιταλικού στρατού 
απεικονίζονται με ρεαλισμό για να υπογραμμίσουν την πικρία του δημιουργού τους για 
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το άσκοπο αιματοκύλισμα και τη σύγκρουση των ανθρώπων που παλεύουν κάτω από 
τις αντίξοες συνθήκες μιας σκληρής ζωής και μιας ανελέητης φύσης.  

Γαλλικός Μοντερνισμός: Ανρί Μπαρμπύς  και Ρολάν Ντορζελές  

Όπως η αμερικανική έτσι και η γαλλική πολεμική πεζογραφία που αναφέρεται στο  
Μεγάλο Πόλεμο έχει να επιδείξει συγγραφείς μοντερνιστές με τεχνικές ίδιες ή σχεδόν 
ίδιες με αυτές των αμερικανών πεζογράφων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.    

Γιατί και στο γαλλικό μοντερνισμό επικράτησε η απόρριψη της παράδοσης και η επι-
κράτηση της παρωδίας της όπως και στον αμερικανικό, όπως επίσης και η αξιοποίησή 
της υπό νέες οπτικές γωνίες και ερμηνείες όπως και στον μοντερνισμό του Νέου Κό-
σμου.  

Όπως ο αμερικανικός έτσι και ο γαλλικός μοντερνισμός απέρριψε τις βεβαιότητες της 
διαφωτιστικής σκέψης, την έννοια ενός συμπονετικού, παντοδύναμου Θεού ως ανώτα-
της πηγής ηθικών αρχών, και την πεποίθηση πως μία κοινή, καθολικά αποδεκτή, αντι-
κειμενική ερμηνεία της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας είναι δυνατόν να 
προσεγγιστεί χάρη στην ορθολογικότητα.  

Οι Γάλλοι πεζογράφοι της μεταπολεμικής εποχής, όπως οι Ανρί Μπαρμπύς  και Ρολάν 
Ντορζελές, προέβαλλαν τον ρόλο της υποκειμενικότητας και των πολλαπλών αντι-
κρουόμενων αντιλήψεων για την αλήθεια ως τραγική και αναπόφευκτη πραγματικό-
τητα, και επικεντρώθηκαν στις αντισυμβατικές τεχνοτροπίες που χαρακτήρισαν την 
αλλαγή του αιώνα μέσω της εξελισσόμενης τεχνολογίας, μιας επίπτωσης του Μεγάλου 
Πολέμου στον ψυχισμό των καλλιτεχνών.  

Οι παλιές, καθιερωμένες καλλιτεχνικές φόρμες αντικαταστάθηκαν από νέες, εγγύτερα 
στον χαρακτήρα της εποχής, προκειμένου να εκφραστεί η επισφαλής θέση του ατόμου 
στον πολύπλοκο καινούργιο κόσμο. 

Τόσο καταλυτικά επέδρασε ο Μεγάλος Πόλεμος στο άτομο που χάραξε για πάντα την 
ψυχολογία του. Κυρίως, όμως, λειτούργησε αρνητικά στη σκέψη και στη συμπεριφορά 
των εμπλεκομένων αγωνιστών που βίωσαν τις αθλιότητες της Πρώτης Παγκόσμιας 
Σύρραξης.  

Οι Γάλλοι πεζογράφοι, χρησιμοποιώντας την πέννα τους ως όπλο, προσέφυγαν στη 
συγγραφή έργων που αποτύπωσαν και κατέγραψαν την ανθρώπινη διάσταση του πο-
λέμου ενώ ταυτόχρονα απέδωσαν τον φόρο τιμής που αναλογούσε στους πολεμιστές, 
στους βετεράνους, στους ήρωες και τους πεσόντες του Μεγάλου Πολέμου με απώτερο 
σκοπό να συμβάλλουν στην αναγνώριση της προσπάθειάς τους και να ενημερώσουν 
τους συνανθρώπους τους για τα δεινά του.  Τέτοιοι συγγραφείς είναι οι Ανρί  Μπαρ-
μπύς  και Ρολάν Ντορζελές με τα αντί-πολεμικά έργα των οποίων θα ασχοληθούμε 
ευθύς αμέσως.   
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Η Αντίδραση  

Η Φωτιά, ημερολόγιο μιας διμοιρίας  

Ανρί Μπαρμπύς   

 Ο Ανρί Μπαρμπύς (1873-1935) προσχώρησε εθελοντικά στις τάξεις του γαλλικού 
στρατού και υπηρέτησε στο μέτωπο το 1914, μόλις ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος, παρόλο που είχε ήδη καθιερωθεί ως λογοτέχνης και η υγεία του ήταν σε κακή 
κατάσταση. Τραυματίστηκε σοβαρά στους πνεύμονες κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης, 
αλλά  επέστρεψε στο μέτωπο μέχρι που έμεινε ανάπηρος.  

Συγκλονισμένος από τις συνθήκες της στρατιωτικής ζωής και από τη ματαιότητα της 
σύγκρουσης, ο συγγραφέας αποφάσισε το 1916 να συγγράψει μια ρεαλιστική κατα-
γραφή της φρικτής καθημερινότητας των στρατιωτών στο μέτωπο του πολέμου, χάρις 
στην οποία κέρδισε το βραβείο της ανώτερης λογοτεχνικής διάκρισης στη Γαλλία, που 
είναι το βραβείο Goncourt. Ονόμασε την αντίδρασή του αυτή στον πόλεμο Η Φωτιά, 
ημερολόγιο μιας διμοιρίας και απέδειξε πόσο ένθερμος ειρηνιστής, αντί-ιμπεριαλιστής, 
αντί-εθνικιστής, και αντί-ρατσιστής υπήρξε.  

Ο τίτλος και ο υπότιτλος του έργου είναι ενδεικτικοί των προθέσεων του συγγραφέα: 
να εξιστορήσει τη μοναδική εμπειρία της ζωής του και των συντρόφων του στα χαρα-
κώματα, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, μέσα στο κρύο και στη λάσπη· να εστιάσει 
στην έλλειψη ελπίδας, που οι στρατιώτες έχουν πλέον χάσει, και να τους χαρίσει την 
παρηγοριά που έχουν τόσο ανάγκη προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα τους. 

Στον πόλεμο, ο Μπαρμπύς, σαράντα-ενός ετών, επιδεικνύει θάρρος και επιμονή, συμ-
μετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της διμοιρίας του, όπως πορείες και αγγαρείες, και 
ευελπιστεί ότι οι προσπάθειές του θα βοηθήσουν στην επικράτηση του δίκιου - αυτού 
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που γέρνει προς την πλευρά των Συμμάχων που πολεμούν κατά του γερμανικού ιμπε-
ριαλισμού.  

Γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι ο πόλεμος αποτελεί κάτι το «απάνθρωπο και το παρά-
λογο» για το οποίο πρέπει να αγωνιστεί κυρίως όμως για να βοηθήσει στην αποκατά-
σταση μιας «τεράστιας αδικίας». Πιστεύει ότι «έχει απομείνει μόνο ένας στόχος για να 
βγουν [οι Γάλλοι]  νικητές από αυτή την περιπέτεια» και ότι πρέπει να [ο κόσμος να 
δώσει] τα πάντα «ώστε να αποφευχθεί μια νέα σύρραξη». Ο συγγραφέας διερωτάται 
στο όνομα ποιών συμφερόντων υποφέρουν τόσοι άνθρωποι και βιώνουν τον εφιάλτη 
του πολέμου, της αδικίας και του ψέματος και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις μέσα 
από τις  δικές του εμπειρίες. 

Με την πείρα του πολέμου ως όπλο, ο Μπαρμπύς μπορεί να καταγράψει τις δραματικές 
σκηνές τις βίας και να αποδώσει μια ρεαλιστή αλήθεια στον αναγνώστη.  Για να το 
επιτύχει αυτό, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το «εγώ» στην αφήγησή του και δίνει έτσι 
στο κείμενό του περισσότερο ρεαλισμό.  

Επί πλέον, επειδή αποτελεί μέρος μιας γαλλικής διμοιρίας που μάχεται στο μέτωπο, ο 
Μπαρμπύς μπορεί να καταγράψει και να περιγράψει και τις απόψεις των συναγωνιστών 
του. Έτσι, στο κεφάλαιο “Les gros mots,” τα βρομόλογα, δεν προσφεύγει στην απρό-
σωπη αφήγηση, αλλά στην προσωπική αφού παρουσιάζεται ως στρατιώτης– συγγρα-
φέας:  

Μπάρκ με βλέπει να γράφω.  Με πλησιάζει στα τέσσερα και λέει:   

‘Πες λοιπόν, εσύ που γράφεις, θα γράψεις αργότερα για τους στρα-
τιώτες, θα μιλήσεις για μας, έτσι δεν είναι;’ 

‘Αλλά ναι, θα μιλήσω για σένα, τους φίλους και την ύπαρξη μας.’ … 

‘Θα τους παρουσιάσεις όπως μιλάνε ή θα τους ωραιοποιήσεις;’ 

‘Θα βάλω τα βρομόλογα στη θέση τους, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.’ 32 

Πιστεύοντας ότι το βιβλίου του αποτελεί ένα σοβαρό εκφραστικό μέσο, ο στρατιώτης 
– συγγραφέας καλεί τους συναγωνιστές του να σκεφτούν την πραγματικότητα που βιώ-
νουν και να την κρίνουν. 

Στις διάφορες εικόνες του πολέμου που κατακλύζουν τη διήγησή του, ο  Μπαρμπύς 
περιλαμβάνει τοπία, μανούβρες στρατιωτών, μάχες, και συγκρούσεις. Με την ευαισθη-
σία που τον διακρίνει, ο συγγραφέας υμνεί το θάρρος και τη γενναιότητα των Γάλλων 
στρατιωτών, και κατορθώνει να περιγράψει και να παρουσιάσει τα όνειρά τους και τις 
ενδόμυχες σκέψεις τους, ενώ παράλληλα  διατηρεί αναλλοίωτο το ανθρώπινο στοιχείο 
που βασανίζεται μέσα στη γενική καταστροφή. 
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Το λεξιλόγιο των συναγωνιστών του, οι αναφορές τους στην προηγούμενη ζωή τους, η 
εφιαλτική πραγματικότητα που βιώνουν περιγράφονται χαρακτηριστικά για να δηλώ-
σουν την ψυχολογική υπόσταση των βετεράνων του πολέμου κατά τη διάρκεια της αι-
ματοχυσίας. 

Τα βασικά πρόσωπα του έργου του Μπαρμπύς είναι αυτά της διμοιρίας του και οι διη-
γήσεις του συγγραφέα εστιάζονται στις πρώην και στις τωρινές ανθρώπινες σχέσεις 
τους. Έτσι, ο συγγραφέας εξηγεί πως όταν οι Γάλλοι στρατιώτες συναναστρέφονται 
πολίτες δεν χρησιμοποιούν το ίδιο λεξιλόγιο με αυτό που χρησιμοποιούν στον πόλεμο. 
Αισθάνονται χαμένοι, ξεκομμένοι από την καθημερινότητα των πολιτών και καταφεύ-
γουν στη σιωπή. Τα τείχη που υψώνονται ανάμεσα στους στρατιώτες που συζούν κα-
θημερινά με τον θάνατο, και τους πολίτες, που βιώνουν μια άλλη σκληρή πραγματικό-
τητα, αυτή της αγωνίας και της προσμονής, τους εγκλωβίζουν στο δικό τους ιδιαίτερο 
κόσμο. Έχουν τους δικούς τους νόμους και τη δική τους φιλοσοφία οι στρατιώτες.  

Στην πραγματικότητα διακατέχονται από μια μοιρολατρία, όσον αφορά τον θάνατο, 
αλλά και από μιαν δύναμη που τους ωθεί να προσπαθήσουν να φέρουν εις πέρας την 
αποστολή τους με νύχια και με δόντια. Χαρακτηρίζονται από ένα μίσος και μια περι-
φρόνηση για αυτούς που επέλεξαν να μείνουν σπίτι τους· από ένα συναίσθημα αλλη-
λεγγύης για αυτούς που δοκιμάζονται, και από μια συνείδηση ότι όλοι οι αγωνιστές 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία και σχεδόν στην ίδια κοινωνική τάξη. 

Τα πρόσωπα της «Φωτιάς» παρασύρουν τον αναγνώστη στον κόσμο του πολέμου, πα-
ρόλο που ο συγγραφέας αποφεύγει τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις περιγραφές του 
τοπικού χρώματος, εκτός από τις περιγραφές τριών βασικών στοιχείων - της γης, του 
ουρανού και του νερού. Η γη είναι η ερημική πεδιάδα των υπερβολικών διαστάσεων 
που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος· ο ουρανός το «μελαγχολικό» φως μέσα στο 
οποίο διαχέεται το μαύρο, το άσπρο ή το γκρίζο χρώμα· και το νερό διατρέχει τη γη 
και μεταβάλλει την έκτασή της σε «κατακλυσμιαίο τοπίο».  

Όλα αυτά τα στοιχεία λειτουργούν καταλυτικά στο έργο, αναπαράγοντας το εχθρικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο οι στρατιώτες καλούνται να «υπερβάλλουν εαυτόν»:  

Ο απέραντος χλωμός ουρανός πλημμυρίζει από χτυπήματα κεραυνού: 
κάθε έκρηξη δείχνει μια στήλη φωτιάς μέσα στη νύχτα. Εκεί ψηλά, 
πολύ ψηλά, πολύ μακριά, μια πτήση τρομακτικών πουλιών, με ισχυρή 
ακανόνιστη ανάσα, τα οποία ακούμε χωρίς να βλέπουμε, ανεβαίνει 
κυκλικά για να κοιτάζει τη γη. Η γη! η έρημος αρχίζει να φαίνεται, 
τεράστια και γεμάτη νερό κάτω από την προχωρημένη κατάθλιψη της 
αυγής. 33 

Το τέλος του πολέμου φαίνεται τρομακτικά μακρινό και η διμοιρία είναι ένας μικρό-
κοσμος του γαλλικού στρατού και των μελών του. 
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Κάθε κεφάλαιο του Μπαρμπύς αναλύει τη φυσική και κυρίως την ψυχολογική κατά-
σταση των στρατιωτών. Ο πρόλογος “La Vision”, «Το Όραμα», και ο επίλογος 
“L’Aube”, «Η Αυγή», προδίδουν τις φιλοσοφικές σκέψεις του που παρουσιάζονται 
στις κεντρικές σελίδες του έργου του και παρέχουν στον αναγνώστη τη φιλοσοφική 
του συγγραφέα, τη σχετική με τον πόλεμο. 

Στον πρόλογο, ο πυρετός των αρρώστων στο νοσοκομείο και η μανία της καταιγίδας 
προβάλλουν το θέμα του πολέμου που έχει ενσκήψει για να ταλαιπωρήσει και να θα-
νατώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.  

Από το ύψος του βουνού, οι «παρακολουθούντες» αναγγέλλουν την «Αυγή» της ελπί-
δας που θα προκύψει από την έκρηξη, προετοιμάζοντας τα κύματα των στρατιωτών 
που θα κινηθούν, αλλά και  τη θύελλα του σιδήρου και της φωτιάς που θα ακολουθήσει. 
Και  η βροχή, που πέφτει, κατακλύζει το πεδίο μάχης σαν μια ‘Αποκάλυψη’ που μπορεί 
να φέρει την αλλαγή. 

Στον πρώτο όροφο του τεράστιου νοσοκομείου, η ταράτσα, που χρησιμεύει ως βερά-
ντα, δεσπόζει στο χώρο. Οι άνδρες, πλούσιοι ή φτωχοί, ανεξάρτητοι ή εξαρτημένοι, 
έχουν φθάσει έως εδώ, από όλα τα μέρη της γης, χτυπημένοι από την ίδια δυστυχία, 
έχοντας χάσει  την ικανότητα να επικοινωνούν. Έχουν κλειστεί στον εαυτό τους, ανα-
λογιζόμενοι τη ζωή τους και το θάνατό τους. 

‘Είναι γεγονός’, λέει αυτός που ξεδίπλωσε πρώτος την εφημερίδα του,  

‘κηρύχτηκε ο πόλεμος.’ 

‘Δύο στρατοί αντίπαλοι, είναι ένας μεγάλος στρατός που αυτοκτονεί.’ 

‘Δεν θα έπρεπε’, λέει μια βαθειά φωνή της πρώτης σειράς. 

‘Είναι η γαλλική επανάσταση που ξαναρχίζει’. 

‘Προσοχή στους θρόνους!’ 

‘Είναι ίσως ο πιο μεγάλος πόλεμος.’ … 

‘Να σταματήσουν οι πόλεμοι!’ Είναι δυνατόν! ‘Να σταματήσουν οι πόλεμοι!’  

Η πληγή του κόσμου είναι αγιάτρευτη. 34 

Το μέλλον ανήκει στους στρατιώτες-σκλάβους που θα συμβάλλουν στην αλλαγή του 
παλιού κόσμου μέσα από τη συμμαχία που θα δημιουργηθεί όταν η αθλιότητα τελειώ-
σει. Και η «Αυγή» θα ανατέλλει εκεί όπου τελικά η ατελείωτη κατάθλιψη της γης θα 
γίνει ένα με τον ατελείωτο πόνο των ανθρώπων.  
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Η ‘Αποκάλυψη’ αυτή θα φέρει στο φως ένα συμβολικό θέμα – αυτό που θα αναδειχθεί 
από την πάλη των πολεμιστών για την ειρήνη και θα έχει σχέση με την πραγματικότητα 
που έζησαν. Και αυτά, αφού όλα τα θετικά στοιχεία θα έχουν συμμαχήσει υπέρ τους, 
οι άνθρωποι κατάπληκτοι, θα έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται το ‘νόημα’ του πολέ-
μου, και τα στόματά τους θα έχουν αρχίσει να συλλαβίζουν τα πρώτα λόγια ελπίδας.  

Από αυτή την έσχατη δοκιμασία φαίνεται να ξεπηδά μία καινούρια συνείδηση: «Αν ο 
πρόσφατος πόλεμος βοήθησε στην πρόοδο, οι δυστυχίες και οι σκοτωμοί που προκά-
λεσε θα υπολογισθούν ελάχιστα. … Μία ήσυχη λάμψη ξεπροβάλλει και αυτή η γραμμή 
φωτός, τόσο στενή, τόσο πένθιμη, τόσο ασθενής, τόσο συντηρητική, αποδεικνύει πα-
ρόλα αυτά ότι ο ήλιος υπάρχει». 35 

Μέσα από το θετικό μήνυμα του Μπαρμπύς ο αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί ότι Η 
Φωτιά είναι ένα έπος με θετικά στοιχεία επειδή κηρύττει την κοινωνική και ειρηνική 
επανάσταση· ένα ρεαλιστικό κατηγορητήριο εναντίον του πολέμου· επειδή περιέχει μια 
μελλοντική διέξοδο από αυτόν και συνδυάζει, χωρίς να τα διαχωρίζει, τον ρεαλισμό με 
το επικό στοιχείο.  

Τα πρόσωπα του Μπαρμπύς είναι ήρωες και αντί-ήρωες· είναι συνηθισμένοι άνθρωποι 
στους οποίους ο πόλεμος προσδίδει μια συλλογική ψυχή αν και ο συγγραφέας δεν ξε-
χνά να υπογραμμίσει την ανθρώπινη διαφορετικότητα. 

Η Φωτιά είναι το ρεαλιστικό έπος ενός λαού, του γαλλικού, σε εμπόλεμη κατάσταση. 
Είναι ένα κράμα ξεσπάσματος και αποκάλυψης· εξοικείωσης με τον πόλεμο και τις 
πτυχές του, και ανάλυσης του ατομικού και συλλογικού χαρακτήρα των εμπόλεμων. 
Είναι ένα από τα πιο ειλικρινή γαλλικά πολεμικά μυθιστόρημα αφού δείχνει την πραγ-
ματικότητα του πόνου και της δυστυχίας των στρατιωτών χωρίς περιορισμούς και προ-
καταλήψεις. 
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Στωική Καρτερία 

  Οι Ξύλινοι Σταυροί  

 Ρολάντ Ντορζελές 

Ο Ρολάνδος Ντορζελές (1885-1973), δημοσιογράφος, συγγραφέας και μέλος της Ακα-
δημίας Γκονκούρ (1929-1973) εγκατέλειψε την μποέμικη ζωή για να  καταταγεί ως 
εθελοντής στο Μεγάλο Πόλεμο με την έναρξη του τον Αύγουστο του 1914. Όχι τόσο 
γιατί διακατέχονταν από μιαν αγωνιστική φλόγα, αλλά επειδή ποθούσε να συμμετάσχει 
στον αγώνα υπέρ της πατρίδος. 

Το έργο «Οι Ξύλινοι Σταυροί» (1919) αφηγείται τον καθημερινότητα των Γάλλων 
στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αφηγητής και συγ-
γραφέας έχει εμπνευστεί από την προσωπική του εμπειρία για να αποτυπώσει με ρεα-
λισμό τον πόνο στη ζωή των Γάλλων στρατιωτών στα χαρακώματα, για να μεταφέρει 
τις φρικαλεότητες  των στρατιωτών και την αδιαφορία του γαλλικού κράτους, αλλά και 
τις κωμικές στιγμές της καθημερινότητάς τους. Η φράση «Μισώ τον Πόλεμο, αλλά 
αγαπώ αυτούς που τον έκαναν» δείχνει τις προθέσεις του συγγραφέα. 

Ενός συγγραφέα-αφηγητή που από τις πρώτες κιόλας σελίδες του βιβλίου του σπεύδει 
να εξηγήσει την επιλογή του τίτλου του, αποκαλύπτοντας έτσι τις προθέσεις του: 
«Κατά μήκος του μετώπου, συναντούσαμε συχνά πολλούς «ξύλινους σταυρούς» φτιαγ-
μένους πρόχειρα … τοποθετημένους επάνω στα άψυχα σώματα των στρατιωτών, νέων 
και άγνωστων», γράφει ο αφηγητής για τα άγνωστα θύματα του πολέμου που είναι 
καταδικασμένα στη λήθη, για να συνεχίσει: 

Τα λουλούδια αυτή την εποχή του χρόνου ήταν ήδη σπάνια, εντούτοις 
είχαμε βρει για να στολίσουμε όλα τα όπλα… το τάγμα ανθισμένο σαν 
ένα μεγάλο νεκροταφείο, διέσχισε την πόλη τρέχοντας. ... Με τραγούδια, 
με δάκρυα, με γέλια, με τσακωμούς μεθυσμένων, με σπαρακτικούς απο-
χαιρετισμούς ξεκίνησαν. Ταξίδεψαν όλη την νύχτα, στοιβαγμένοι ο ένας 
πάνω στον άλλον. Τους βρήκε το ξημέρωμα, αναζητώντας στα χωριά, 
απ’ όπου ξεπηδούσαν οι καπνοί, τα ίχνη των τελευταίων μαχών. 36 

Σκοπός του συγγραφέα είναι να υψώσει ένα άυλο μνημείο για τους πεσόντες του Με-
γάλου Πολέμου που θα αντισταθεί στη φθορά του χρόνου πολύ περισσότερο από τους 
ξύλινους σταυρούς των νεκροταφείων στα πεδία της μάχης. 

Όντας μποέμ, ο Ντορζελές  σημαδεύεται για πάντα από τον Μεγάλο Πόλεμο και τη βία 
του. Κυρίως, όμως, επηρεάζεται από την αδιαφορία των αρχών για τους πολεμιστές 
που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου και για το μέλλον τους όταν κατάφε-
ραν να επιστρέψουν από αυτόν.  
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Καθήκον του θεωρεί ο συγγραφέας την επικέντρωση του ενδιαφέροντός του στη λε-
πτομερή περιγραφή της καθημερινότητας του στρατιώτη (poilu) και όλων των μικρών 
ασήμαντων γεγονότων που του επιτρέπουν να αντέξει. Δεν αναφέρει ο Ντορζελές συ-
γκεκριμένους τόπους ή ημερομηνίες, παρά μόνο κάποιες μάχες, στις οποίες έλαβαν 
μέρος Γάλλοι στρατιώτες, όπως για παράδειγμα τη μάχη του Μαρν (5-12 Σεπτεμβρίου 
1914) και τη μάχη του Γκιζ (1914). Έτσι μερικά κεφάλαια καταγράφουν το πεδίο των 
μαχών με φόντο τον αγώνα και την αγωνία ενός στρατιώτη: 

Εκείνη τη στιγμή το πυροβολικό των Γερμανών ξύπνησε. Ακούσαμε 
να φθάνουν μερικές οβίδες που έσκασαν αρκετά μακριά από τις γραμ-
μές μας, αλλά ο βομβαρδισμός ξεκίνησε. Οι ανατινάξεις διαδέχονταν 
η μια την άλλη, ο καπνός δεν είχε το χρόνο να διαλυθεί. Ξαφνικά, μια 
κίτρινη και κόκκινη φλόγα μας τύφλωσε. Με μια κίνηση, ο ένας έπεσε 
πάνω στον άλλο. Και ο Ζιλμπέρ μάλλον έπεσε χωρίς να έχει ακούσει 
κάτι, αισθανθεί κάτι από ένα μεγάλο χτύπημα στο κεφάλι, ένα φύσημα 
κολάσεως στο πρόσωπο…. 37 

Οι διάφορες νοοτροπίες των πολιτών της εποχής αναδεικνύονται στο προτελευταίο κε-
φάλαιο με τίτλο «Η Επιστροφή του Ήρωα» όπου ο Σουλφάρ, ένας από τους στρατιώ-
τες, επιστρέφει σπίτι του, μετά τον τραυματισμό του, για να αντιμετωπίσει μια αδιά-
φορη υποδοχή καθώς οι αφηγήσεις του μάλλον κουράζουν παρά ενδιαφέρουν τον κό-
σμο. Τα πρόσωπα που συναντά και που σχολιάζουν έναν  πόλεμο στον οποίο δεν έχουν 
αγωνισθεί ή θυσιαστεί, δείχνουν έλλειψη  ευγνωμοσύνης και εκτίμησης στον αγώνα 
των αγωνιζόμενων : 

Επιστρέφοντας το βράδυ, λίγο μεθυσμένος, σταματούσε μπροστά στη 
θυρωρό και πριν ανέβει στο άδειο δωμάτιο του μιλούσε για τον πόνο 
που είχε στην καρδιά του. Αυτή η άδικη δυστυχία, η γυναίκα του που 
τον παράτησε, ύψωνε γύρω του τέσσερεις τοίχους φυλακής όπου χτυ-
πούσε το κεφάλι του. … 

-Α! κύριε Σουλφάρτ, τον παρακαλούσε η θυρωρός, μη με κουράζετε 
μ’ αυτές τις ιστορίες, μας έχουν πρήξει τα συκώτια με αυτές. 38 

Χωρίς μελοδραματισμούς, ο Ντορζελές βοηθά τον αναγνώστη να αισθανθεί την αθλιό-
τητα του πολέμου, μη ξεχνώντας να τονίσει, παρόλα αυτά, και τις ‘καλές’ του στιγμές: 

Και όλα τέλειωσαν…. 

Η εικόνα του χαμένου στρατιώτη θα σβήσει σιγά-σιγά από την καρδιά 
αυτών που τον αγάπησαν τόσο. Και όλοι οι νεκροί θα πεθάνουν για 
δεύτερη φορά. … 

Ήταν ωραίες εποχές…. Ναι, γιατί ήσαστε ζωντανοί, πολεμούσατε, γε-
λούσατε, μαλώνατε, τραγουδούσατε…. 39 
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Πιστός στο ρεαλισμό που τον χαρακτηρίζει, ο Ντορζελές τοποθετεί τον στρατιώτη-
άτομο στην καρδιά της ιστορίας και αναλύει τον τρόπο με το οποίο ο τελευταίος αντι-
λαμβάνεται προσωπικά ένα γεγονός αφού Οι Ξύλινοι Σταυροί αποτελούν μια προσω-
πική μαρτυρία της ζωής στο μέτωπο που βρίσκει τη θέση της σε μια περιγραφή διένε-
ξης, επιτρέποντας στον αναγνώστη να αντιληφθεί πως σημαδεύτηκαν οι στρατιώτες 
από τον Μεγάλο Πόλεμο. 

Η περιγραφή των συνθηκών διαβίωσης στα χαρακώματα, είναι κυρίως ένας ύμνος του 
Ντορζελές στη μνήμη των αγωνιστών. Αναδεικνύει την αθλιότητα και τον παραλογι-
σμό του πολέμου και παρασύρει τους ανθρώπους σε μια πραγματική κόλαση, αναδει-
κνύοντας ταυτόχρονα τις ανυποψίαστες ικανότητες θάρρους και αυταπάρνησης των 
στρατιωτών που αναγκάζονται να βιώνουν καθημερινά τη τρέλα της σύγκρουσης. Χά-
ρις στη τεχνική του αυτή του Ντορζελές, ο τρόπος σκέψης και αντίληψης των ανθρώ-
πων για τον πόλεμο άλλαξε μαζί με την έννοια των υπαρξιακών αξιών  και την αντιμε-
τώπιση της εξουσίας και των αρχών. 

Έτσι οι δύο Γάλλοι συγγραφείς, που με τα έργα τους εμπλούτισαν την πολεμική πεζο-
γραφία, δεν αποκατέστησαν μόνο την μνήμη των απλών αγωνιστών που βίωσαν την 
φρίκη του πολέμου στο μέτωπο, αλλά επέκριναν και την αδιαφορία αυτών που έμειναν 
στα μετόπισθεν, απομυθοποιώντας το ιδεώδες του Μεγάλου Πολέμου: «Ο πόλεμος εί-
ναι ένα επίσημο γεύμα που προσφέρει η γη στον εαυτό της. Πεινάει και ανοίγει μεγάλα 
χλωμά στόματα. Η γη πεινάει και ιδού το γεύμα του σαρκοφάγου Μπαλταζάρ» (G. 
Apollinaire, Θαύματα του Πολέμου). 

Συμπεράσματα 

Μέσα από τη διαδραστική αξιοποίηση της γλώσσας και της λογοτεχνίας - στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, μέσα από την μελέτη των δύο Άγγλων και των δύο Γάλλων πεζο-
γράφων του Μεγάλου Πολέμου - επιτυγχάνεται η καινοτόμος διδακτική προσέγγιση 
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης των Ευελπίδων. Με την ανάλυση των δημοφιλών αμε-
ρικανικών και γαλλικών μυθιστορημάτων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι φοιτητές 
μας έρχονται σε επαφή με τα σημαντικότερα θέματα της πολεμικής σύγκρουσης που 
είναι η δόξα, το καθήκον, ο πατριωτισμός, η συντροφικότητα, η θυσία, αλλά και η 
ματαιότητα, η φρίκη, η απώλεια και ο θάνατος.  

Παράλληλα, μέσα από τα κριτικά σχόλια των βετεράνων του Μεγάλου Πολέμου δίνε-
ται η δυνατότητα στους Ευέλπιδες να γνωρίσουν εμμέσως, όχι μόνο την πικρία  των 
στρατιωτών αλλά και τα βάσανα και την αδιαφορία των ανθρώπων που μένουν πίσω, 
βλέπουν τον κόσμο να καταρρέει αλλά αισθάνονται αδύναμοι να αντιδράσουν. 

Αν στα παραπάνω προστεθούν οι λεξιλογικές, υφολογικές, συντακτικές και γραμματι-
κές αναλύσεις της γλώσσας των ιστοριών, η ωφέλεια των Ευελπίδων είναι διπλή. Ε-
πειδή, επίσημοι και καθημερινοί όροι, στρατιωτικές και πολεμικές λέξεις και εκφρά-
σεις, γνωστές και άγνωστες πτυχές της ιστορίας του Μεγάλου Πολέμου, κατακλύζουν 
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τους Ευέλπιδες σε μια διδασκαλία που διευρύνει το πλαίσιο των γνώσεων τους για να 
επιτευχθεί η καλύτερη αφομοίωση της γλώσσας-στόχου.  

Τέλος, με τη την εξελικτική πορεία τους στη γλώσσα-στόχο οι φοιτητές  αποκτούν  
ενδιαφέροντα που τους βοηθούν σε ιστορικές έρευνες  και μελέτες που θα τους βοηθή-
σουν στην προσωπική και στην επαγγελματική εξέλιξή τους. 

Σημειώσεις 

1. William Faulkner, Soldiers’ Pay (London, 2000), p. 136. 
2. Ibid., p. 144. 
3. Ibid., p. 165. 
4. Ibid., p. 265.  
5. Ibid.  
6. Ibid., p. 244-245. 
7. Ibid., p. 100. 
8. Ibid., p. 92. 
9. Ibid., p. 126. 
10. Ernest Hemingway, A Farewell to Arms (London, 2004), p. 23 
11. Ibid., p. 29.  
12. Ibid., p. 59.  
13. Ibid., p. 85.  
14. Ibid., p. 153.  
15. Ibid., p. 160.  
16. Ibid.  
17. Ibid., p. 165.  
18. Ibid.  
19. Ibid., p. 166.  
20. Ibid., p. 182.  
21. Ibid., p. 222.  
22. Ibid., p. 251.  
23. Ibid., p. 283.  
24. Ibid., p. 289.  
25. Ibid.  
26. Ibid., p. 291.  
27. Ibid., p. 269.  
28. Ibid., p. 66.  
29. W. J. Craig, Shakespeare Complete Works (London, 1965), Act III, Scene iii, p. 

454.  
30. Ibid., p. 258.  
31. Ibid., p. 137-138. 
32. Henri Barbusse, Le Feu, journal d’une escouade (Paris, 2007), p. 80. 
33. Ibid., p. 47. 
34. Ibid., p. 2-3. 

2719

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



35. Ibid., p. 301. 
36. Roland Dorgelès, Les Croix de Bois (Paris, 2008), p. 8. 
37. Ibid., p. 221. 
38. Ibid., p. 236. 
39. Ibid., p. 290.  

Βιβλιογραφία 

Α. Αγγλικά Βιβλία 

W. J. Craig, W. J. Shakespeare Complete Works. London: Oxford University Press, 
1965. 

Faulkner, William. Soldiers’ Pay. London: Vintage, 2000. 

Hemingway, Ernest. A Farewell to Arms.  London: Arrow Books, 2004. 

Β. Εγκυκλοπαίδειες 

Adams, Robert. “William Faulkner.” Collier’s Encyclopedia, 1980, IX, 616. 

Benet, William Rose, editor. The Reader’s Encyclopedia. New York: Thomas Y  Crow-
ell and Company, 1955. 

“Faulkner, William.” The New Universal Library, 1967, V, 351. 

“Hemingway, Ernest.” Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 
2005. 

“Hemingway, Ernest.” The New Universal Library, 1967, VII, 48. 

“Hemingway, Ernest Miller.” The Reader’s Encyclopedia, 1948, 493. 

“Realism.” The New Universal Library, 1967, XI, 363. 

Thompson, Graham. “American Literature.” Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Mi-
crosoft Corporation, 2005. 

Young, Philip. “Hemingway, Ernest Miller.” Collier’s Encyclopedia, 1980, XII, 34-35. 

Γ. Γαλλικά Βιβλία 

Barbusse, Henri. Le Feu, journal d’une escouade. Paris: Réédition Gallimard, 2007. 

Dorgelès, Roland. Les Croix de Bois. Paris: Réédition Gallimard, 2008. 

2720

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Δ. Ιστότοποι 

Cohn, Deborah N. [http://iub.edu/~amst/faculty/cohn.shtml]. 

“Faulkner, William.” 

[http://olemiss.edu/depts/english/ms-writers/dir/faulkner_william/]. 

“Faulkner, William.” 

[http://olemiss.edu/~egjbp/faulkner/chronoogy.html]. 

“Faulkner, William.” 

[http://www.gradesaver.com/classicnotes/authors/about_william_faulkner.html]. 

“Faulkner, William.” 

[http://www.mcsr.olemiss.edu/~egjbp/faulkner/adaptations.html] 

“Faulkner, William” [http:/www.mcsr.olemiss.edu/~egjbp/faulkner/mph. 

html]. 

“Hemingway, Ernest.” A Farewell to Arms. [www.homework-online.com/afta/ sum-
maries.asp]. 

 “Hemingway, Ernest.” [http://en.wikipedia.org/]. 

“Hemingway, Ernest.” [http://www.ernest.hemingway.com/]. 

“Obituary for Ernest Hemingway.” The Times [http: //www.the-times. co.uk/]. 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για Ιστορία Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 

Audoin-Rouzeau, Stéphane et Jean-Jacques Becker, dir. Encyclopédie de la Grande 
Guerre, 1914-1918: Histoire et Culture. Paris: Bayard, 2004. 

Ferro, Marc.  La Grande Guerre in Gallimard, Collection "Folio Histoire." Paris: 1990. 

Keegan, John. La Première Guerre Mondiale. Paris: Perrin, 2003. 

Rousseau, Frédéric. La Grande Guerre en tant qu’expériences sociales. Paris: Ellipses, 
2006. 

 

2721

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για Γάλλους Συγγραφείς Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 

Apollinaire, Guillaume. “Miracles de Guerre” in Calligrammes. Paris: 1918. 

Baudorr, Philippe. Barbusse, Le pourfendeur de la Grande Guerre, Flammarion, col-
lection “Grandes Biographies.” Paris: 1995. 

Delacroix, Aymar. L'univers romanesque de Roland Dorgelès. Paris: Atelier National 
de Reproduction des Thèses, 2004.  

Dupray, Micheline. Roland Dorgelès. Un siècle de vie littéraire française. Paris: Albin 
Michel, 2000.  

 Lagarde et Michard, XXe siècle- Les grands auteurs français. Paris: Editions Bordas, 
1973. 

“Les Cahiers Henri Barbusse.” Revue annuelle de l’Association des Amis d’Henri Bar-
busse. Paris: No 14, 1989. 

Relinger, Jean. Henri Barbusse, écrivain combattant, PUF, collection “Écrivains,” Pa-
ris: 1994.  

Sanitas, Jean, Paul Markidès et Pascal Rabaté. Barbusse, la passion d’une vie, Ill. Paris:  
Éd. Valmont, 1996.  

2722

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Micheline_Dupray


 

O πολιτισμός μου υποδέχεται τον ξένο: κατώτερος ούτος ή άλλος; 

Παρασκευά Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

paraskm@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το σενάριο προτείνει στους μαθητές να αναγνώσουν το ιδεολογικού/πολιτικού περιε-
χομένου μήνυμα που διαμορφώνεται μέσα από την πολυτροπική δόμηση κειμένων 
σχετικών  με την πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία – κυρίως ως προς τη 
στάση της κυρίαρχης εθνοτικά ομάδας και πολιτισμού –τους ωθεί, επομένως,  να ε-
ξασκηθούν στην κριτική ανάγνωση διαφορετικών υφών, κωδίκων και γλωσσών με 
βάση τη θεωρία των πολυγραμματισμών. Αφού κατανοήσουν την έννοια της διαπολι-
τισμικότητας βασισμένοι σε μικρής διάρκειας ντοκιμαντέρ, στη συνέχεια μελετούν 
μέσα από διαδικτυακές πηγές εξώφυλλα δίγλωσσων ή πολύγλωσσων βιβλίων και πε-
ριοδικών που στοχεύουν στην υποδοχή και τον γραμματισμό των μεταναστών και 
των μειονοτικών ομάδων από επίσημους ή άτυπους φορείς. Οι μαθητές καλούνται να 
τα αναλύσουν και να τα αποδομήσουν, με σκοπό την αποκάλυψη της αντίληψης για 
τον ξένο, καθώς και των ηγεμονικών σχέσεων μεταξύ γλωσσών και πολιτισμών, όπως 
δηλώνονται ή υποδηλώνονται μέσω της πολυτροπικής δόμησης του νοήματος στα 
συγκεκριμένα κείμενα. Τέλος, καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους εξώφυλλο 
σε συγκεκριμένο  επικοινωνιακό πλαίσιο. 
 
Λέξεις-κλειδιά: πολυτροπικότητα, πολυγραμματισμοί, πολυγλωσσικές ταυτότητες, 
γλωσσικός ρόμβος 
 

Εισαγωγή 
Το σενάριο συντάχτηκε και εφαρμόστηκε στα πλαίσια της διαδικτυακής κοινότητας 
εκπαιδευτικών «Διάλογος», η οποία λειτούργησε υπό την αιγίδα του Κέντρου Ελλη-
νικής γλώσσας από το Μάρτιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2015, στο πλαίσιο της 
πράξης 62 του ΚΕΓ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρί-
ων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα 
της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579), 
ενώ υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βί-
ου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αναρτήθηκε στην τελική του μορφή στη βάση δεδομέ-
νων «Πρωτέας» μετά από γόνιμο διάλογο με τα μέλη της κοινότητας για την νεοελ-
ληνική γλώσσα δευτεροβάθμιας με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δ. Κουτσογιάννη. Ο 
Διάλογος αποτελεί Ψηφιακή Κοινότητα Πρακτικής που μέσα από τη συμμετοχή και 
την  αλληλεπίδραση των μελών της αναμένεται να προκαλέσει  νέες διδακτικές πρα-
κτικές, νέα αφηγήματα για τη διδασκαλία με Τ.Π.Ε. καθώς και  νέες ταυτότητες εκ-
παιδευτικών (Κουτσογιάννης & Μάτος, 2015). 
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Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: «Ο πολιτισμός μου υποδέχεται τον ξένο: κατώτερος ούτος ή… άλλος;» 
Δημιουργός: Παρασκευά Μαρία 
Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα  
(Προτεινόμενη) Τάξη: Α΄ Γυμνασίου  
Χρονολογία σύνταξης: Αύγουστος 2014/ Εφαρμογή: Δεκέμβριος-Ιανουάριος 2014-15 
Διδακτική/θεματική ενότητα: 10η ενότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό 
μου, 1η ενότητα, Μέρος Β2: Κώδικες επικοινωνίας, 3η ενότητα, Μέρος Ε: Πολυτρο-
πικότητα 
Χρονική διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες  
Χώρος: Ι. Φυσικός χώρος: Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πλη-
ροφορικής ΙΙ. Εικονικός χώρος: Εdmodo  
 

Αφετηρία-Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Σε σχέση με το σχολικό εγχειρίδιο, το σενάριο λειτουργεί συμπληρωματικά στην 10η 
ενότητα «Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό μου», ώστε να την ενισχύει με μια 
διαπολιτισμική οπτική∙ ορίζει τον πολιτισμό ως κοινωνική οντότητα η οποία συνδια-
μορφώνεται  συλλογικά μέσα από τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση ετεροτήτων 
και όχι ως μια συμπαγή και ομοιογενή οντότητα στην οποία δικαιούται να ηγεμονεύει 
η μια ή η άλλη κοινότητα με τις κυρίαρχες ιδεολογικές κατασκευές ως υποστηρίγμα-
τα (Mάρκου, 1996).  Επιπλέον, αποβλέπει, (σε συμφωνία με τα ισχύοντα ΑΠΣ-ΔΕΠΣ 
και τις οδηγίες των φιλολογικών μαθημάτων 2016-2017), στην ανάπτυξη του πολυ-
τροπικού γραμματισμού,  και  στη  διαμόρφωση εγγράμματων ταυτοτήτων ικανών να 
κατανοήσουν τη σύγχρονη πολυγλωσσική/πολυπολιτισμική πραγματικότητα με την 
ποικιλία των υφών, των κωδίκων και των σημειωτικών τρόπων που τη διαμορφώ-
νουν, αλλά και στον σεβασμό των ταυτοτήτων  των ανθρώπων που φέρουν άλλες 
κουλτούρες και άλλους πολιτισμούς. Τέλος, ευνοεί τον κριτικό γραμματισμό, αφού 
δεν αντιμετωπίζει τη γλωσσική και σημειωτική πραγματικότητα ως αθώα από ιδεολο-
γικά μηνύματα και αξιοποιεί τις πολυγλωσσικές/πολυπολιτισμικές ταυτότητες των 
παιδιών ως φορείς πολλαπλών πρακτικών γραμματισμού για τη σχολική τάξη.  

Σύλληψη –θεωρητικό πλαίσιο 

 
Το σενάριο συνδυάζει τη θεωρία των πολυγραμματισμών με την ανάγκη διαμόρφω-
σης μιας διαπολιτισμικής αντίληψης εναρμονισμένης με τη σύγχρονη πολυπολιτισμι-
κή πραγματικότητα. Αποβλέπει, επομένως, στη θετική διαχείριση των πολυπολιτισμι-
κών και πολυγλωσσικών ταυτοτήτων των ασθενέστερων ομάδων, όχι αποπλαισιωμέ-
να, όμως,  από τη σύγχρονη γλωσσική/κειμενική πραγματικότητα που μας φέρνει 
διαρκώς μπροστά σε πιο περίπλοκους τρόπους παραγωγής νοήματος, οι οποίοι συχνά 
πλέον ξεπερνούν τον κώδικα της γλώσσας∙ σαν αποτέλεσμα δημιουργείται η ανάγκη 
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να αναπτύξουμε ικανότητες ανάγνωσης αλλά και παραγωγής νοήματος σε διαφορετι-
κά πολιτισμικά, κοινωνικά ή ειδικά συγκείμενα καθώς και η ικανότητα χρήσης όχι 
μόνο αλφαβητικών αλλά και πολυτροπικών αναπαραστάσεων. Την ίδια στιγμή, το 
μοντέλο των μοναδικών εθνικών πολιτισμών υποκαθίσταται από ένα πλήθος πολιτι-
σμικών ομάδων με αντίστοιχα είδη λόγου σε μια εποχή διαρκούς υπονόμευσης της 
ομοιογενούς φαντασιακής κοινότητας των σύγχρονων δημοκρατικών εθνικών κρατών 
(Kalantzis & Cope 1997). Όλο και πιο έντονα, επομένως, παρουσιάζεται η ανάγκη να 
υπακούσει και το σχολείο πλέον στους πολυμορφικούς και πολυγλωσσικούς τρόπους 
παραγωγής του νοήματος και στις διαφορετικές υποκειμενικότητες, τους λόγους και 
τα επίπεδα λόγου που εκφέρονται στην κοινωνία,  με την  Παιδαγωγική των Πολυ-
γραμματισμών (Χατζησαββίδης, 200    5). 
 
Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, το σενάριο εστιάζει στην κριτική ανάγνωση  πολυτροπι-
κών κειμένων που έχουν ως αντικείμενο τη διαπολιτισμικότητα, τα στερεότυπα και 
τις αναπαραστάσεις που φέρουμε για τον Άλλο, αλλά και το ενισχυμένο εθνικό φα-
ντασιακό, που συχνά  υπολανθάνει ακόμη και πίσω από στάσεις που εκφράζουν «συ-
μπάθεια» και «ανοχή» στο διαφορετικό. Κυρίως, ασχολείται με την πολυτροπική δό-
μηση δίγλωσσων/πολύγλωσσων βιβλίων. Εδώ επικεντρωνόμαστε κυρίως στα εξώ-
φυλλα ως κειμενικό είδος και πώς αξιοποιούνται οι σημειωτικοί τρόποι, ώστε να ανα-
δειχθούν οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες αλλά και οι ηγεμονικές σχέσεις μεταξύ των 
πολιτισμών καθώς και πώς εξυπηρετούνται συγκεκριμένες στάσεις αλλά και πολιτι-
κές απέναντι στην ετερότητα. Το σενάριο διερευνά ιδεολογίες που -πολυτροπικά και 
πολυγλωσσικά- σημειώνονται, δηλώνονται και υποδηλώνονται στα κείμενα αυτά σε 
σχέση με τον Άλλο, τον «ξένο», στάσεις συμπάθειας, απόστασης, ενσυναίσθησης, 
ανωτερότητας, υπεροψίας, αφομοιωτικές τάσεις, στην ουσία στοχεύει, δηλαδή, στην 
αποκάλυψη των ηγεμονικών σχέσεων, όπως   σημειώνονται και σημαίνονται γύρω 
μας, αλλά και όπως συχνά προωθούνται από τον επίσημο σχολικό γραμματισμό. Μά-
λιστα ως προς το τελευταίο, αναθέτει στους μαθητές δραστηριότητες αξιολόγησης 
και παρέμβασης στη σχολική ιδεολογία για τον πολιτισμό. Ως προς τη μέθοδο ανά-
γνωσης και δημιουργίας των πολυτροπικών κειμένων γίνεται προσπάθεια να συνδυα-
στούν οι κειμενικές ιδιαιτερότητες (των εξωφύλλων στην περίπτωσή μας) με τους 
επικοινωνιακούς στόχους, δίνεται, δηλαδή, έμφαση στους σημειωτικούς πόρους και 
τις σημειωτικές επιλογές ανάλoγα με τον στόχο του κειμένου και το περιεχόμενό του, 
ώστε ο μαθητής να αποκτήσει επίγνωση της λειτουργικής διάστασης των ποικίλων 
σημειωτικών τρόπων (Αντωνοπούλου 2013). 
 
Το σενάριο ακολουθεί τη θεωρία του γλωσσικού ρόμβου (για την εφαρμογή του ρόμ-
βου της γλωσσικής εκπαίδευσης βλ. επίσης, Κουτσογιάννης, 2015) που συνδυάζει 
επαγωγικά στις τέσσερις άκρες του τις γνώσεις για τον κόσμο με τις γνώσεις για τη 
γλώσσα, τις διδακτικές πρακτικές και το είδος των γραμματισμών που στοχεύει η δι-
δασκαλία, ενώ στο κέντρο του βρίσκονται τοποθετημένες οι ταυτότητες εκπαιδευ-
τών/τριών και εκπαιδευόμενων (Κουτσογιάννης, 2010, 2012). Ειδικότερα, αποβλέπει 
σε εγγράμματες ταυτότητες που εστιάζουν στις κοινωνικές και ιδεολογικές διαστά-
σεις της γλώσσας, με απώτερο στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη του κριτικού γραμματι-

2725

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

σμού τους (Κουτσογιάννης, 2010, 2012). Τέλος, αποσκοπεί σε μια εκπαίδευση που 
δεν παραγνωρίζει τις γλωσσικές ταυτότητες των παιδιών, αισιοδοξεί να συμβάλλει, 
επομένως, σε μια «πολιτισμικά συνειδητοποιημένη διδασκαλία» (Τσοκαλίδου, 2008), 
προσανατολισμένη στη γνώση, την αξιοποίηση και τον σεβασμό της κουλτούρας που 
φέρνει ο μαθητής μαζί του στο σχολείο. Εξάλλου, ένας τέτοιος προσανατολισμός της 
εκπαίδευσης δε στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην ενίσχυση των μειονοτικών ο-
μάδων, παρά ωφελεί και τα παιδιά «του κυρίαρχου ρεύματος». 

 
Διδακτικές πρακτικές 

 
Οι διδακτικές πρακτικές στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής 
ικανότητας των μαθητών, στην ενδυνάμωση της συνεργατικότητας,  της ομαδικότη-
τας  και της ισότιμης συμμετοχής στον σχολικό λόγο. Οι μαθητές, με τον/την εκπαι-
δευτικό σε ρόλο υποστηρικτικό της μάθησης, μαθαίνουν να αναζητούν και να συνθέ-
τουν πληροφορίες μέσα από την παρατήρηση, τη σύγκριση και επεξεργασία κειμενι-
κών ειδών με κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και τον αναστοχασμό. Ο εκπαιδευτικός 
προβάλλει την αμφισβήτηση ως μοχλό της μάθησης και της γνώσης μέσα από δρα-
στηριότητες που ευνοούν την κριτική θέαση της πραγματικότητας. 

Στόχοι 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 
 Οι μαθητές με αφορμή το σενάριο πιθανά να προβληματιστούν και να σκεφτούν: 

• πως τα πολυτροπικά σημεία συγκροτούν και τα ίδια νόημα σε συνδυασμό 
με τα γλωσσικά σημεία 

• πως ο σχολικός / κυρίαρχος γραμματισμός δεν είναι απαλλαγμένος από 
πολιτικές και κοινωνικές σκοπιμότητες, επομένως  

• πως οι μαθητές δικαιούνται και οφείλουν να αξιολογούν τις πρακτικές και 
το περιεχόμενό του, εδώ τον μονοπολιτισμικό χαρακτήρα του 

• πως υπάρχουν διδακτικές εκπαιδευτικές προτάσεις που στοχεύουν στη 
διαμόρφωση μια πολυπολιτισμικής κοινωνίας και στην ενδυνάμωση της 
ταυτότητας μαθητών με πολλαπλές ταυτότητες 

• πως συχνά, ακόμη και πίσω από κείμενα που δηλώνουν ανοχή απέναντι 
στο διαφορετικό, καλύπτονται ηγεμονικές τάσεις των κυρίαρχων εθνοτικά 
ομάδων απέναντι στις ασθενέστερες. 

Γνώσεις για τη γλώσσα: 
Οι μαθητές θα αποπειραθούν: 

• να αναπτύξουν τον προσχεδιασμένο αλλά και απροσχεδίαστο προφορικό λόγο 
στη δημόσια επικοινωνιακή περίσταση της σχολικής τάξης 

• να ενδυναμώσουν τις αναγνωστικές τους πρακτικές και ταυτότητες σε σχέση 
με τα πολυτροπικά κείμενα  

• να εξασκηθούν στη διαμόρφωση πολυτροπικών κειμένων με συγκεκριμένο 
επικοινωνιακό/κοινωνικό/πολιτικό σκοπό 
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• να αντιληφθούν την ποικιλία των σημειωτικών τρόπων που συνιστούν το νό-
ημα και ότι αυτό δεν παράγεται μόνο μέσα από τη γλωσσική επικοινωνία 

• να σκεφτούν, επομένως, πως οι σημειωτικοί τρόποι που υιοθετούνται κάθε 
φορά σε κάθε κείμενο δεν παίζουν απλά αισθητικό ρόλο, αλλά προβάλλουν 
ενδεχομένως σχέσεις ηγεμονίας, ισοτιμίας, γενικότερα πολιτικές σχέσεις με-
ταξύ του πομπού και του δέκτη.  
 

Νέοι γραμματισμοί 
 

Το σενάριο εξασκεί τους μαθητές στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου ή του προ-
γράμματος παρουσίασης (PowerPoint) (σχεδίαση) ή ζωγραφικής ως μέσων για τη δη-
μιουργία πολυτροπικών κειμένων. Επιπλέον, εξασκεί στη χρήση των ΤΠΕ ως περι-
βαλλόντων συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, καθώς και στην 
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.  
 

Κριτικός γραμματισμός 
 

Το σενάριο δεν αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως μια καθαρή μορφή, αλλά υιοθετεί μια 
κριτική στάση απέναντι στα κείμενα, σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει τις ηγεμονι-
κές σχέσεις που συχνά προβάλλονται μέσα από αυτά. (Fairclough, 1989). Στην τελική 
του φάση,  θέτει σε δοκιμασία και αξιολόγηση τον σχολικό γραμματισμό, τον οποίο 
προσεγγίζει ως ένα πολιτικά δομημένο μέσο διαμόρφωσης ταυτοτήτων με συγκεκρι-
μένα κοινωνικά χαρακτηριστικά και όχι ως μια ουδέτερη και αποπολιτικοποιημένη 
κατασκευή. (Ηasan, 2006)  

 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν ως μέσα πρακτικής γραμματισμού για την άμεση 
πρόσβαση σε πολυτροπικά κείμενα και την κριτική ανάγνωση των γλωσσικών-
σημειωτικών τρόπων τους, με απώτερο στόχο την κατανόηση του κόσμου που μας 
περιβάλλει∙ επίσης, με τη βοήθειά τους,  τα παιδιά δημιουργούν αντίστοιχα δικά τους 
υβριδικά/πολυτροπικά κείμενα και προχωρούν στη δικαιολόγηση των επιλογών τους, 
ανάλογα με τον αποδέκτη και το μήνυμα που θέλουν να διαμορφώσουν. Τέλος, αξιο-
ποιούνται και ως περιβάλλοντα συνεργασίας, εφόσον τα παιδιά καλούνται να δημοσι-
εύσουν τα κείμενά στους σε περιβάλλον Web 2.0 και να συνεργαστούν μεταξύ τους, 
ενισχύοντας τις ικανότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης κατά την παρα-
γωγή λόγου (Kουτσογιάννης κ.ά. 2011). 

  
Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 

 
Το σενάριο προσαρμόστηκε κατά την εφαρμογή  στις μαθητικές ταυτότητες και τις 
ανάγκες της τάξης. Τα φύλλα εργασίας αναρτήθηκαν νωρίτερα στο συνεργατικό πε-
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ριβάλλον της τάξης Εdmodo, ώστε οι μαθητές να προϊδεαστούν για το θέμα τους. 
1ο δίωρο 
Γίνεται χωρισμός της τάξης σε ομάδες των 4-5 ατόμων (σύνολο: 27) και  προβάλλε-
ται κεντρικά  το ντοκιμαντέρ,  ενώ οι ομάδες συσκέπτονται, σημειώνουν και απα-
ντούν με βάση το φύλλο εργασίας 1. Οι μαθητές προχώρησαν σε σύνταξη των κειμέ-
νων στο χαρτί με σκοπό να τα  αναρτήσουν την επόμενη φορά στο Εdmodo.  
2ο δίωρο 
Στο εργαστήριο πληροφορικής οι μαθητές μελετούν από το  φύλλο εργασίας 2,  κεί-
μενα υποδοχής μεταναστών με την εξής σειρά: από αυτά που δεν αφορούν άμεσα τη 
χώρα μας σε όσα την αφορούν, από μονόγλωσσα  σε δίγλωσσα/πολύγλωσσα,  μέχρι 
τα κείμενα του προγράμματος εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων. Αρχικά δεν  συνδέ-
ουν τον όρο «κείμενο» με το πολυτροπικό κείμενο, επιπλέον δεν έκριναν όλα τα εξώ-
φυλλα με διαπολιτισμικά κριτήρια, αλλά κυρίως με αισθητικά. Χρειάστηκε, επομέ-
νως, να επανεξετάσουμε σύντομα τα κριτήρια επιλογής των εξωφύλλων μέσα από τα 
φύλλα εργασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν εξέφρασαν τα παιδιά για  τις μειονότητες 
στην Ελλάδα. Ως προς την κατανόηση των τίτλων του εξωφύλλου, αξιοποιούνται  οι 
πολυγλωσσικές ικανότητες των μαθητών ή γίνεται χρήση του μεταφραστή στη μηχα-
νή αναζήτησης, ενώ παράλληλα εγείρονται ζητήματα ισχύος και ηγεμονικών σχέσε-
ων, μεταξύ των πολιτισμών και των γλωσσών, θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο 
του σεναρίου, αξίζει επομένως να συζητηθεί με τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση αντλεί-
ται υλικό από τους ιστότοπους που φιλοξενούν τα κείμενα που μελετούμε. Καταλή-
γουν να αξιολογήσουν το εξώφυλλο του σχολικού τους  εγχειριδίου με τα κριτήρια 
που προτείνει το φύλλο εργασίας.  
2ο δίωρο 
Οι μαθητές στην αρχή παρουσιάζουν σύντομα στην ολομέλεια τις επιλογές τους από 
την προηγούμενη φάση και προχωρούν στο επόμενο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια 
δημιουργούν τα εξώφυλλά τους  και το  συνοδευτικό κείμενο (με βάση τις αποστολές 
του φύλλου εργασίας), ωστόσο, δεν κατέληξαν όλες οι ομάδες στην ιδέα ενός πολυ-
γλωσσικού εξώφυλλου. 
3ο δίωρο-4ο δίωρο: 
Οι μαθητές ολοκληρώνουν και παρουσιάζουν: εξηγούν τις σημειωτικές επιλογές τους, 
ενώ στα συνοδευτικά τους κείμενα προχωρούν συχνά σε ταυτίσεις με πρόσωπα μετα-
ναστευτικής καταγωγής. 
Σε όλη τη διάρκεια η εκπαιδευτικός παίζει υποστηρικτικό ρόλο, εμψυχώνει τις ομά-
δες, λύνει απορίες και επαναδιατυπώνει, αν χρειαστεί τα ερωτήματα, ώστε να μην 
ξεφύγει το σενάριο από τον κριτικό/πολιτικό προσανατολισμό του. Προσπαθεί να 
συμβάλλει με επαγωγικούς τρόπους στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των 
παιδιών στον ιδεολογικό προσανατολισμό του σεναρίου, που αποτελεί και θεμελιακό 
χαρακτηριστικό του. 

Φύλλο εργασίας 1 (για όλες τις ομάδες) 
 

Παρακολουθήστε το φιλμάκι Ξένοι στην ίδια πόλη, σκεφτείτε και σημειώστε:  
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• «Παιδιά σαν όλα τα άλλα ή όχι;» Πιστεύεις ότι διαφοροποιούνται από εσένα ή 
από τους συμμαθητές σου; 

• Ποιοι λόγοι τους έφεραν εδώ; «Ξένοι άνθρωποι», «ξένη χώρα», «ξένες συνή-
θειες», «ξένη γλώσσα»: Πώς ορίζεται η έννοια του ξένου;  

• Ποιες δυσκολίες δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν; Ποια εμπόδια;  

• Τα παιδιά φοιτούν στο διαπολιτισμικό σχολείο του Ελληνικού. Μπες στην ι-
στοσελίδα στου σχολείου, αν χρειαστεί. Πώς ορίζεται η διαπολιτισμική εκπαί-
δευση από τον αφηγητή της ταινίας; (Π.χ. τι σημαίνει συνθήκες γλωσσικής 
κοινωνικής πολιτιστικής ανταλλαγής;) 

• «Για μένα η γέφυρά μου είναι το σχολείο»: τι δηλώνει  ο μαθητής;  

Αποστολή: Αναρτήστε την ταινία στην ιστοσελίδα του σχολείου. Γράψτε ένα σύντο-
μο κείμενο παρουσίασής της, ώστε να ενημερώνετε τους επισκέπτες για το περιεχό-
μενό της και δώστε έναν δικό σας τίτλο. 

Φύλλο εργασίας 2 (για όλες  τις ομάδες) 

Επισκεφτείτε μία-μία και με τη σειρά τις παρακάτω διευθύνσεις:  

1. Les aventures du Zumbulu dis-dis moi grand- pére… qu’ est-ce que c’ est l’ amour. 

2. «Μαθαίνω τη γλώσσα μου» και «Ich lerne meine sprache 

3. Πομακικό αλφαβητάρι 

4.Türkçe Kitabımız: Batı Trakya’nın Edebiyatı, Gazete ve Dergi Metinleri.και Γλώσ-
σα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου. Κλειδιά και αντικλείδια. 

5.To πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία: ανάμεσα στον ελληνικό και τον αραβικό 
κόσμο.  

6. Πολύδρομο, τεύχος 4 

7. Πολύδρομο, τεύχος 5, 

8. Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. 

9. Τα νέα ελληνικά για ξένους. 

10. Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. 

11. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Διγλωσσία 

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο/εξώφυλλο που σας δίνεται και στη συνέχεια συζη-
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τήστε με την ομάδα σας σημειώνοντας πάνω στα φύλλα εργασίας με βάση τους άξο-
νες που δίνονται παρακάτω. Αξιοποιήστε τα συνοδευτικά τους κείμενα, όπου το θεω-
ρείτε απαραίτητο. Ποια πιστεύετε ότι είναι η πρόθεσή του, ο σκοπός για τον οποίο το 
δημιούργησε;  

• Ποιος δείχνει να είναι ο πομπός / ο εκδότης του βιβλίου; Σε ποια εθνική ή 
γλωσσική ή άλλη π.χ. επαγγελματική/επιστημονική κοινότητα μπορεί να ανή-
κει; Είναι σαφές αυτό;  

• Σε ποια εθνική ή γλωσσική ή άλλη π.χ. επαγγελματική/επιστημονική κοινότη-
τα πιστεύετε ότι απευθύνεται; 

• Με ποια σημειωτικά μέσα θεωρείτε ότι αποδίδεται αυτό; Εξετάστε τη γραμ-
ματοσειρά που χρησιμοποιείται, τα χρώματα που αποφάσισε να επιλέξει ο δη-
μιουργός, τις εικόνες που επέλεξε, τον γενικότερο σχεδιασμό του εξωφύλλου. 

• Ποιες είναι οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες που αξιοποιούνται; Τι λεξιλόγιο, τι 
είδους προτάσεις, τι γλωσσικές επιλογές ακολουθούνται; 

• Θεωρείς ότι το εξώφυλλο προβάλλει κάποια γλώσσα ή κάποιον πολιτισμό ως 
ισχυρότερο από κάποιον άλλον;  

• Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι σέβεται τις γλωσσικές/πολιτισμικές/εθνικές ταυτό-
τητες των παιδιών στα οποία απευθύνεται;  

• Πώς θα αισθανόσασταν αν ένα τέτοιο εξώφυλλο αναφερόταν στη δική σας 
γλωσσική ομάδα; Παρατηρείτε να προβάλλονται κάποια στερεότυ-
πα/προκαταλήψεις για τους λαούς;  

• Πώς το φανταζόσαστε και πώς θα το διαμορφώνατε στην περίπτωση που θα 
σας αφορούσε;  

Αποστολή: Αφού συγκρίνετε μεταξύ τους τα κείμενα κατά ομάδες, επιλέξτε η κάθε ομάδα 
ένα κείμενο της προτίμησής σας και παρουσιάστε προφορικά∙ αναρτήστε σε ένα πρόγραμμα 
παρουσίασης (μια με δυο καρτέλες το πολύ) τους λόγους που το επιλέξατε. 

Φύλλο εργασίας 3 (για όλες τις ομάδες) 

Αποστολή 1η: Εντόπισε μέσα στο κείμενο που δίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο τους 
πίνακες 1, 2 και παρουσίασε προφορικά τις πληροφορίες που μας δίνει. Πρόκειται για 
πίνακες που περιέχουν στοιχεία για την παρουσία αλλοδαπών–παλιννοστούντων στα 
ελληνικά σχολεία: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Διγλωσσία. Αξιοποίησε τις πληρο-
φορίες που αποκόμισες από αυτήν την αποστολή καθώς και από την προηγούμενη 
φάση παρακάτω: 

 Αποστολή 2η: α. Σ’ ένα πρόγραμμα που αφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση απο-
φασίζεται να γίνει μια δράση που σχετίζεται με την ανανέωση των σχολικών βιβλίων. 
Εκτός από τις προτάσεις που καταθέτουν οι καθηγητές, ένα μέρος του προγράμματος 
είναι αφιερωμένο στις προτάσεις των παιδιών. Ζητούν από εσάς να ετοιμάσετε ένα 
εξώφυλλο ή μια σελίδα που να προβάλλει ενδεικτικά την δική σας άποψη. Ετοιμάστε 
τη δική σας πρόταση για ένα εξώφυλλο και ένα κείμενο σε προσχεδιασμένο προφορι-
κό λόγο, ένα κείμενο που να δικαιολογεί τις επιλογές σας και να προβάλλει τις από-
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ψεις σας. Aποφασίστε προηγουμένως: 

• Σε ποιους απευθύνεστε; Ποιοι θα είναι οι δέκτες σας και ποια η γλώσσα ή οι 
γλώσσες που μιλούν; 

• Ποιες εικόνες θα χρησιμοποιήσετε, ώστε να φτάσετε στον στόχο σας; Θα σχε-
τίζονται πιθανά με τους πολιτισμούς των παιδιών στα οποία απευθύνεστε; Με 
τη δική σας πολιτιστική ταυτότητα;  

• Ποιες γραμματοσειρές, ποια χρώματα, ποιο φόντο θα προτιμήσετε; Θα χρησι-
μοποιήσετε κάποιο σχέδιο και γιατί; 

• Αξιοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου ή το PowerPoint (σχεδίαση) ή το πρό-
γραμμα ζωγραφικής που διαθέτει ο υπολογιστής σας.  

• Αναζητήστε μεταφραστικούς τρόπους (π.χ. αξιοποίηση Google μηχανής ή άλ-
λων πολυγλωσσικών ιστότοπων, ιστολογίων κ.λπ.). Μπορείτε να απευθυνθεί-
τε σε συμμαθητές σας που γνωρίζουν κάποιες από τις γλώσσες που χρειάζε-
στε. Υποστηρικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω: 

http://www.uoc.edu/euromosaic/web/homean/index1.html 

http://www.glossesweb.com/p/blog-page_24.html 

β. Διαβάστε το κείμενο: τι έφερες μαζί σου στο σχολείο;  

http://angelou-kea.blogspot.gr/2011/09/blog-post_5482.html  

Στη συνέχεια γράψτε ένα κείμενο που να εκπροσωπεί την ομάδα σας με θέμα: Τι φέ-
ραμε μαζί μας στο σχολείο; Το κείμενο θα μπει ως πρόλογος στο βιβλίο που προτείνε-
τε. Αναρτήστε τις εργασίες σας στο Εdmodo και σχολιάστε. 

ΚΡΙΤΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
Το σενάριο μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς την εφαρμογή του από τον εκπαιδευ-
τικό ανάλογα με τις ταυτότητες των μαθητών και τις συνθήκες υλοποίησης.   
Επομένως, τα κείμενα είναι ενδεικτικά με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλουτισμού και 
αναμόρφωσης των φύλλων εργασίας. Στην συγκεκριμένη τάξη αναδείχτηκαν στάσεις 
απέναντι στον Ξένο, αλλά δεν υπήρχε ποικιλία από πολυγλωσσικές ταυτότητες, ώστε 
να ακουστούν αυτές καθαυτές οι φωνές των δίγλωσσων παιδιών. Στο μεταξύ οι εξελί-
ξεις σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα μας προσανατολίζουν στην ανανέωση του 
υλικού. Ενδιαφέρον για την ανάδειξη των ηγεμονικών σχέσεων γλωσσών και πολιτι-
σμών θα παρουσίαζε η ερμηνευτική ανάγνωση σχολικών εξωφύλλων από εγχειρίδια 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε συνεργασία με τους συναδέλφους. Σημειώνεται, 
τέλος πως η μη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου τις τελευταίες ώρες της εφαρμογής  
περιόρισε τη δυνατότητα δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων από το σύνολο της 
τάξης.  
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Περίληψη  

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος, «Ο Σχολικός μας κήπος», που εκ-
πονήθηκε από τις Δ’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Αγιάσου, τα παιδιά μέσα 
από τη βιωματική τους επαφή με τη γη γνωρίζουν την οικολογική και παιδαγωγική 
αξία ενός σχολικού κήπου. Στην παρούσα εργασία αρχικά καταγράφεται το εννοιολο-
γικό περιεχόμενο του όρου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και προβάλλονται τα οφέ-
λη της εφαρμογής της στο σχολείο μέσα από την αναδιαμόρφωση των σχολικών κή-
πων. Έπειτα, παρουσιάζεται η εκπαιδευτική μας παρέμβαση μέσα από την καταγραφή 
των αρχικών στόχων, την περιγραφή των δράσεων που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του 
σχολείου καθώς και την παράθεση των οφελών που αποκόμισαν οι μαθήτριες/ητές 
από την εφαρμογή του προγράμματος. Επιχειρείται λοιπόν, η καλλιέργεια μιας νέας 
κουλτούρας στο σχολικό χώρο και τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη θετικών στά-
σεων απέναντι στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και στην προστασία της βιοποικι-
λότητας («Αειφόρος Εκπαίδευση»). 

Λέξεις-κλειδιά: Σχολικός κήπος, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αειφόρος εκπαίδευση 

Eισαγωγή 

Η έννοια της περιβαλλοντικής αγωγής υπεισέρχεται στην Ελλάδα πολύ επιδερμικά, 
από το 1913, στο μάθημα της Πατριδογνωσίας, εξετάζοντας το παιδί στα πλαίσια του 
κοινωνικού, γεωφυσικού και θρησκευτικού του περιβάλλοντος μέσα από την πρώιμη 
επαφή του με τα ήδη υπάρχοντα εγκυκλοπαιδικά δεδομένα (Παπαδημητρίου, 2005). 

Κατόπιν, στη Νεβάδα των Η.Π.Α. σε διάσκεψη της IUCN (International Union of 
Conservation οf Nature) ορίζεται για πρώτη φορά η έννοια της «Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης» η οποία και μετεξελίχθηκε σε «Εκπαίδευση για την Αειφορία» ή 
«Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του 
Διεθνούς Συνεδρίου της UNESCO το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ρίο της Βραζιλίας 
το 1992. Συγκεκριμένα, οι Καλαϊτζίδης και Ουζούνης (2000) γνωστοποιούν ότι οι 
Hungerford, Peyton & Wike (1980), μελετητές στο πεδίο της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, ορίζουν την ίδια ως εξής: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι αυτή η 

2733

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



οποία θα βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος και πάνω 
από όλα να γίνουν ικανοί και αποφασισμένοι, να έχουν διάθεση να εργαστούν 
ατομικά και συλλογικά για την επίτευξη και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας 
μεταξύ της ποιότητας ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος» (σελ. 61). 

Στη συνέχεια, διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη η Διεθνής Διάσκεψη της UNESCO 
(1997), όπου διαπιστώνεται η ελλειμματική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, τίθεται το ζήτημα της κρατικής μέριμνας για την 
αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων στα σχολεία και της προσπάθειας για 
κατάρτιση του εκπαιδευτικού δυναμικού στο πλαίσιο της αειφορίας (Καλαϊτζίδης και 
Ουζούνης, 2000). Η Κεφαλογιάννη (2008) συμπληρώνει πως το Διεθνές Συνέδριο της 
«Αειφόρου Ανάπτυξης» (2002) στο Γιοχάνεσμπουργκ, προβάλλει τον βαρυσήμαντο 
ρόλο προώθησης της εκπαίδευσης με την αρωγή της πολιτείας για την επίλυση 
επίκαιρων θεμάτων όπως είναι η ενεργή συμμετοχή της σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, αναγνωρίζεται ότι η Περιβαλλοντική Αγωγή 
αποβλέπει στην κινητοποίηση του σύγχρονου ατόμου να αντιληφθεί το περιβάλλον 
ως ένα συνταίριασμα κοινωνικοπολιτισμικού και γεωφυσικού συνόλου 
επαναπροσδιορίζοντας τα θεμέλια της μεταξύ τους αλληλεξάρτησης (Δασκολιά, 2005 
˙ Παπαδημητρίου, 2005).  

Την τελευταία δεκαετία με την όξυνση της οικολογικής κρίσης και με τον σχηματισμό 
ενός δυσάρεστου περιβάλλοντος για τη σωματική και πνευματική κατάσταση του 
ατόμου, οι απαραίτητες πληροφορίες, στάσεις και κινητοποιήσεις για το περιβάλλον 
χρήζουν πλέον σημαντικής προσοχής (Αθανασάκης και Κουσούρης, 1987) 
δημιουργώντας παράλληλα τα εχέγγυα για την ανάδειξη μιας νέας παιδαγωγικής 
προσέγγισης του περιβάλλοντος (Δασκολιά, 2005). Συγκεκριμένα, στην πορεία του 
χρόνου, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θέτει ως ερευνητικό κέντρο μελέτης τον 
εκπαιδευτικό χώρο συνάντησης και επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Υπό την οπτική αυτή, η διαμόρφωση της 
σχολικής αυλής του εκάστοτε σχολείου αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την μελέτη 
της άτυπης μάθησης σε ένα ανθρωπογενές περιβάλλον (Τσακίρης και Πολεμικός, 
2013). 

Γι’ αυτούς τους λόγους λοιπόν, κατά την σχολική χρονιά 2015-2016, οι εκπαιδευτικοί 
σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ’ (19 άτομα) και της Στ’ τάξης 
(12 άτομα) του Δημοτικού Σχολείου Αγιάσου (Ν. Λέσβου) έλαβαν μέρος σε 
αντίστοιχο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής με τίτλο «Ο σχολικός μας κήπος» με 
απώτερο σκοπό το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι να έρθει σε επαφή με την γη καρπώνοντας 
με σεβασμό και μόχθο τα οφέλη της.  

Ζητήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οφέλη από την ενασχόληση με 
τους σχολικούς κήπους 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτέλεσε ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό κίνημα που 
παρουσιάστηκε τη δεκαετία του ’60 και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της προβληματικής 
που διαμορφώθηκε από το σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνημα. Χαρακτηριστικό της 
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παραπάνω προβληματικής είναι η κριτική στην ιδεολογία της ανάπτυξης που 
κυριαρχεί η οποία επηρέασε τόσο τις κοινωνικές όσο και τις οικονομικές δομές της 
εποχής μας, καθόρισε τα συστήματα της παραγωγής, τα μοντέλα της κατανάλωσης 
και καθιέρωσε ως θεμελιώδεις αξίες το κέρδος και τον ανταγωνισμό. Αυτού του 
είδους η οικονομική ανάπτυξη που συντελέστηκε άνευ ορίων αφενός συνεισέφερε 
στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία βελτιώνοντας τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων 
στο σύγχρονο κόσμο και αφετέρου διασάλευσε την κοινωνική και οικολογική 
ισορροπία προκαλώντας περιβαλλοντικές καταστροφές και κοινωνικές ανισότητες οι 
οποίες με τη σειρά τους αποτέλεσαν την αιτία δημιουργίας των σύγχρονων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων (Φλογαΐτη, 2006 ˙ Γούπος και 
Βρυώνης 2008). 

Όλα τα παραπάνω έφεραν στο προσκήνιο την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης που θα 
συνδύαζε την οικολογική ισορροπία με την κοινωνική ευημερία τόσο για τις τωρινές 
όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Όπως αναφέρει και η Φλογαΐτη (2006) «η 
αειφορία μιας πρακτικής ή μιας κοινωνίας ή της φύσης είναι βασικά η ικανότητα της 
να λειτουργεί στο διηνεκές» (σελ. 91). 

Σταδιακά, λοιπόν, διαπιστώνουμε πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση μετεξελίχθηκε 
σε εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη η οποία και τέθηκε στο επίκεντρο της 
εκπαίδευσης αποτελώντας έναν από τους βασικούς της στόχους. Πιο συγκεκριμένα, 
επιζητά τη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου το οποίο και θα διαμεσολαβήσει για 
τις επερχόμενες αλλαγές που θα επηρεάσουν όχι μόνο το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι 
αλλά και την κοινωνία. Μέσα από τις καθημερινές πρακτικές, τη διδασκαλία, τη 
μάθηση, τη δομή και την οργάνωση, το αειφόρο σχολείο θα καταστήσει τα παιδιά 
ικανά να διαπλάσουν συνθήκες αειφορίας και να ενστερνιστούν αειφόρους τρόπους 
ζωής. Ταυτόχρονα, το ίδιο το σχολείο θα απαρτίσει ένα μοντέλο οργανισμού που θα 
προβάλλει την αειφορία και θα την αφομοιώσει στη σχολική ζωή (ΔΕΠΠΣ, 2010-
2011). 

Εφόσον αναφερόμαστε στην εκπαίδευση για την αειφορία ή για την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι «πρόκειται για μια εκπαίδευση πολιτών, 
με έμφαση στη συλλογικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων, η οποία αποσκοπεί στη 
μείωση των όποιων ανισοτήτων (πολιτισμικών, κοινωνικών, έμφυλων, διαφυλικών 
και οικονομικών) και διαρκεί ισόβια (δια βίου εκπαίδευση)» (Μείζον Ελληνικό 
Λεξικό, σελ.938-939). 

Σε αυτά τα πλαίσια, θα πρέπει να αναθεωρηθεί και το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) προκειμένου να υλοποιηθούν ουσιαστικές αλλαγές που 
σχετίζονται με τις επιταγές της εκπαίδευσης για αειφορία καθώς και με τα τρία 
βασικά επίπεδα λειτουργίας του σχολείου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 
Φλογαΐτη και Δασκολιά (2004), όπως και οι Φλογαΐτη και Λιαράκου (2009), 
πρόκειται για α) το παιδαγωγικό∙ που σχετίζεται με την μαθησιακή και διδακτική 
διαδικασία, β) το κοινωνικό/ οργανωσιακό∙ που αφορά στην κουλτούρα, το κοινωνικό 
κλίμα, την εκπαιδευτική πολιτική, και γ) το τεχνικό/ οικονομικό∙ το οποίο αναφέρεται 
στις υποδομές, στον εξοπλισμό και στις διαχειριστικές πρακτικές. 
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Η καθιέρωση νέων περιεχομένων μάθησης και παιδαγωγικών προσεγγίσεων 
αποσκοπεί στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, στην ανάπτυξη της 
αυτενέργειας, στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών και εν γένει στην πολύπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Μέσα λοιπόν, από τη διάπλαση αυτόνομων και 
ενεργών πολιτών των οποίων οι προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές τους 
επιλογές θα διέπονται από τις αξίες της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της 
αλληλεγγύης, της κοινωνικής και οικολογικής δικαιοσύνης ,θα επέλθει η κοινωνική 
αλλαγή καθώς θα διαμορφωθεί μια κοινωνία προσανατολισμένη στη δικαιοσύνη, 
στον ανθρωπισμό και στην αειφορία (Λιαράκου και Φλογαΐτη, 2007).  

Ένα από τα περιβάλλοντα μάθησης που ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες τάσεις της 
εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και καλύπτει τις βασικές αρχές και τους 
στόχους της είναι ο σχολικός κήπος. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως ο σχολικός 
κήπος δεν αποτελεί ένα διακοσμητικό στοιχείο της αυλής, αλλά ένας τόπος στον 
οποίο συντελούνται δημιουργικές, βιωματικές και αλληλεπιδραστικές διεργασίες οι 
οποίες και τον καθιστούν έναν εξελισσόμενο και καινοτόμο χώρο μάθησης. Μάλιστα, 
είναι χαρακτηριστικό πως τα παιδιά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν οδηγήθηκαν 
σε προκαθορισμένες επιλογές και στάσεις σε ζητήματα που αφορούσαν τον κήπο, 
αλλά πραγματοποίησαν ελεύθερα τις επιλογές τους.  

Σε αυτό το χώρο, λοιπόν, ο/η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής/ίστρια 
ξεφεύγοντας από τον παραδοσιακό ρόλο που συχνά έχει εντός της σχολικής τάξης. 
Από την άλλη, τα παιδιά συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία ισότιμα, 
αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τις 
συλλογικές διεργασίες στις οποίες συμμετέχουν ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα 
μάθησης είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά καθώς αποδεικνύουν πως η ουσιαστική 
συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης αυξάνει τις θετικές τους στάσεις 
απέναντι στο φυσικό περιβάλλον (Blair, 2009), βελτιώνει την ακαδημαϊκή τους 
επίδοση (Broda, 2007) και φυσικά προωθεί τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες (Selly, 
2012). Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως μέσω του σχολικού λαχανόκηπου προωθείται 
η διεπιστημονική μάθηση καθώς ο σχολικός κήπος συνδέεται με διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα. 

Στόχοι του προγράμματος 

Ακολουθώντας τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (2010-2011) για το επιστημονικό πεδίο «Περιβάλλον και 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ)» και σύμφωνα με τους 
Γεωργόπουλος και Τσαλίκη (2006), το πρόγραμμα ενεργειών με θέμα «Ο σχολικός 
μας κήπος» θα διερευνηθεί σε τρία στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο, τα παιδιά θα αφομοιώσουν θεμελιώδεις πληροφορίες (π.χ. 
αναγνώριση και ταξινόμηση ποωδών και κηπευτικών καθώς και κατανόηση της 
αλληλεξάρτησης των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων του οικοσυστήματος του 
σχολικού κήπου). Επιπρόσθετα, οι ίδιοι/ες θα αντιληφθούν την πορεία της φυτικής 
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παραγωγής και παράλληλα θα εντοπίσουν τα μορφολογικά και λειτουργικά στοιχεία 
της βλάστησης που ευδοκιμούν στο σχολικό κήπο («Εκπαίδευση για το περιβάλλον»).  

Στο δεύτερο στάδιο, υπάγεται η εκ διαμέτρου αναδιαμόρφωση και ανασχεδιασμός 
του σχολικού κήπου με περιβαλλοντικά, γνωστικά αλλά και αισθητικά κριτήρια. 
Απώτερος στόχος είναι η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και η 
αναγνώριση της ατομικής ευθύνης απέναντι στη διαφύλαξη και στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος. Μέσα από την αίσθηση της ομαδικότητας, της πρωτοβουλίας και της 
ερευνητικής διάθεσης, τα παιδιά θα διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και 
οικονομική αξία της καλλιέργειας των προϊόντων ενστερνιζόμενα ένα προσωπικό 
κώδικα συμπεριφοράς ο οποίος θα διασφαλίζει ευνοϊκές στάσεις για την προστασία 
της βιοποικιλότητας. Για το λόγο αυτό, θα ενημερώσουν και θα 
επιχειρηματολογήσουν για τα πλεονεκτήματα δημιουργίας σχολικού κήπου ώστε να 
ενεργοποιήσουν τη σχολική κοινότητα αναφορικά με την υιοθέτηση μιας νέας 
κουλτούρας για την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης στο σχολικό κήπο  
(«Εκπαίδευση για χάρη του περιβάλλοντος»).  

Σε τελευταία διάσταση, καλούνται τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον ως 
πεδίο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων αναλαμβάνοντας υπεύθυνα την τακτική 
φύτευση, καλλιέργεια και φροντίδα του σχολικού τους κήπου και ταυτόχρονα την 
παραγωγή μέρους της τροφής τους, οδηγούμενα τελικά στο σεβασμό απέναντι στην 
τροφή, τη φύση και το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται να γνωρίσουν τα 
χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της βιολογικής λίπανσης και να φτιάξουν το 
δικό τους βιολογικό λίπασμα μέσα από διαδικασίες κομποστοποίησης σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους του κήπου («Εκπαίδευση δια μέσου του περιβάλλοντος»). 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος 

Το τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θεματολογία το σχολικό κήπο αναπτύχθηκε 
και εξελίχθηκε σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών. Φυσικά, στην πορεία 
αναδιαμορφώθηκε, εφόσον κάποιες δράσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ή 
αντικαταστάθηκαν από κάποιες άλλες είτε επειδή ο σχολικός χρόνος δεν το επέτρεπε 
είτε επειδή προέκυψαν καινούρια ερεθίσματα και νέες ανάγκες που άλλαξαν τον 
αρχικό σχεδιασμό.  

Αναλυτικότερα, τον πρώτο μήνα έλαβε χώρα στη Δ' και ΣΤ' τάξη ομαδική συζήτηση 
με θέμα την αναδιαμόρφωση της σχολικής αυλής. Τα παιδιά πρότειναν τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούσαν να βελτιώσουν αισθητικά το χώρο μέσα στον οποίο 
βρίσκονται και δρουν. Έτσι, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας σχολικός 
λαχανόκηπος και ανθόκηπος στη θέση του εγκαταλελειμμένου και αναξιοποίητου έως 
τότε σχολικού κήπου. 

Από κοινού μαθητές/ήτριες και εκπαιδευτικοί ξεμπάζωσαν, ξεχορτάριασαν και 
δημιούργησαν αυλάκια για το πότισμα των φυτών. Έπειτα, φυτεύτηκαν δύο φορές 
μέσα στη σχολική χρονιά ανάλογα με την εποχή τους διάφορα ενδημικά φυτά. Και οι 
δύο τάξεις ανέλαβαν τη συστηματική φροντίδα και περιποίηση του κήπου, με δράσεις 
όπως το πότισμα, το ξεχορτάριασμα και το σκάλισμα ώστε να μπορούν να 
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αναπτυχθούν ελεύθερα οι ρίζες των φυτών. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθήτριες και οι 
μαθητές αντιλήφθηκαν τη διαδικασία της φυτικής παραγωγής και ανέλαβαν την 
αποκλειστική ευθύνη της καλλιέργειας και της διαρκούς φροντίδας των φυτών τους. 
Ενισχύθηκαν κατ' αυτόν τον τρόπο, οι συνεργατικές και οργανωτικές τους δεξιότητες, 
καθώς και το αίσθημα ευθύνης, υπομονής και επιμονής. (Ozer, 2006). 

Βασικό όμως μέλημά ήταν και η γενικότερη αισθητική αναδιαμόρφωση του χώρου 
της σχολικής αυλής γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκαν “άχρηστες” παλέτες και λάστιχα 
αυτοκινήτου από τοπικό κατάστημα τα οποία βάφτηκαν σε διάφορα χρώματα σε 
συνεργασία και με άλλες τάξεις του σχολείου! Στη συνέχεια, πάνω στις παλέτες 
τοποθετήθηκαν γλάστρες από ανακυκλώσιμα υλικά οι οποίες φυτεύτηκαν με διάφορα 
λουλούδια και το ίδιο πραγματοποιήθηκε και με τα λάστιχα. 

Έπειτα, διακοσμήθηκε ο χώρος των υποστέγων με θεματολογία σχετική με τη φύση 
και το περιβάλλον. Εδώ, τα παιδιά έφτιαξαν ελεύθερα τις δικές τους εικαστικές 
δημιουργίες χωρίς την παρέμβαση ή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Σε όλες τις 
παραπάνω δράσεις απώτερος στόχος ήταν η διασφάλιση μιας ποιοτικής συμμετοχής 
υψηλού επιπέδου από την πλευρά των μαθητριών/ών. Οι ίδιες/οι αυτόνομα και 
ανεξάρτητα διαμόρφωσαν τις δικές τους προτάσεις κι έπειτα επιχειρηματολογώντας 
τις παρουσίασαν στις εκπαιδευτικούς τους με σκοπό να παρθεί μια από κοινού 
απόφαση για την τελική διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της σχολικής αυλής. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, επετεύχθη το ανώτερο επίπεδο συμμετοχής των μαθητριών/ών 
στις μαθησιακές διαδικασίες σύμφωνα με το μοντέλο του Hart (2008). 

Κατόπιν, τέθηκαν οι βάσεις της συστηματικής μελέτης και καταγραφής των 
μορφολογικών και λειτουργικών στοιχείων της βλάστησης καθώς και της εξοικείωσης 
των παιδιών με το οικοσύστημα του σχολικού κήπου (σχέσεις αλληλεξάρτησης 
έμβιων και άβιων στοιχείων, τροφικές αλυσίδες) οργανώνοντας ένα αντίστοιχο 
φυλλάδιο παρατήρησης (βλ. Παράρτημα 1). Σε αυτό το φυλλάδιο, τα παιδιά έπρεπε 
να καταγράψουν στοιχεία σχετικά με τη μορφολογία των φυτών (ύψος, φύλλωμα), το 
μέρος στο οποίο αυτά φύονται (φως, νερό-εξάρτηση από αβιοτικά στοιχεία του 
οικοσυστήματος) καθώς και την ύπαρξη παρασίτων ή ζιζανίων (εξάρτηση από βιοτικά 
στοιχεία του οικοσυστήματος). Αργότερα, μέσα από τη συγκριτική μελέτη των 
φυλλαδίων που συμπληρώνονταν κατά καιρούς, οι μαθήτριες και οι μαθητές 
μπορούσαν να δουν και έμπρακτα πλέον με ποιον τρόπο όλοι οι παραπάνω 
παράγοντες (βιοτικοί και αβιοτικοί) επηρέαζαν την ανάπτυξη των φυτών. Η μελέτη, η 
παρατήρηση των φυτών και η συμπλήρωση του αντίστοιχου φυλλαδίου λάμβανε 
χώρα μια φορά το μήνα και για τις δύο τάξεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα παιδιά 
εξοικειώθηκαν με διερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες αφορούσαν την αναζήτηση 
και καταγραφή πληροφοριακών δεδομένων (αποδελτίωση πληροφοριακών πηγών, 
παρατήρηση και μέτρηση μέσω οργάνων), την επεξεργασία των πληροφοριακών 
δεδομένων (μαθηματικοποίηση των δεδομένων) και την παρουσίαση των 
ερευνητικών τους συμπερασμάτων (Ματσαγγούρας, 2002). 

Το δεύτερο και τρίτο μήνα ο σχολικός κήπος συνδέθηκε με το γνωστικό αντικείμενο 
των Μαθηματικών και ως εκ τούτου χαρτογραφήθηκε (υπό κλίμακα) κι έπειτα 
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δημιουργήθηκαν μαθηματικά προβλήματα σε σχέση με τον κήπο και την παραγωγή 
του. Εδώ, έλαβε χώρα η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, όπου τα παιδιά χωρίστηκαν 
σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε μια ξεχωριστή δραστηριότητα. Στόχος ήταν η 
ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών/ριών στη διαδικασία της μάθησης μέσω της 
έρευνας, της ανακάλυψης και της δημιουργίας (Broda, 2007). 

Παράλληλα, μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δόθηκαν ευκαιρίες στα 
παιδιά να αναπτύξουν την αλληλοβοήθεια και να εξασκήσουν κοινωνικές δεξιότητες 
όπως να επικοινωνούν, να διαπραγματεύονται, να επιχειρηματολογούν, να 
συναποφασίζουν για την επίλυση ενός προβλήματος, κατανοώντας παράλληλα τις 
έννοιες της ατομικής και συλλογικής ευθύνης (Καζέλα, 2009). Συγκεκριμένα, τα 
παιδιά είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους, ενώ 
παράλληλα άκουσαν και δέχτηκαν και τις διαφορετικές απόψεις των υπολοίπων 
μελών της ομάδας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού (Καζέλα, 2009 ˙ 
Ματσαγγούρας, 2004). 

Έπειτα, έχοντας ως στόχο τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι ο σχολικός κήπος είναι 
ένα οικοσύστημα που μπορεί να συντηρηθεί και να λειτουργήσει χωρίς εξωτερικές 
επιρροές και εισροές, και παράλληλα να ενημερωθούν τα ίδια για τις φιλικές προς το 
περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας ως αντιστάθμισμα στην ευρεία διάδοση 
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων ή άλλων χημικών παρασκευασμάτων, δημιουργήθηκε 
κομποστοποιητής με πολύ απλά υλικά (παλέτες, ξερά φύλλα και χώμα) ο οποίος 
αποτέλεσε τον πυρήνα παραγωγής βιολογικού λιπάσματος.  

Τον τέταρτο μήνα οι μαθήτριες και οι μαθητές απόλαυσαν τους καρπούς των 
προσπαθειών τους οργανώνοντας πικνίκ στην αυλή με βάση τα προϊόντα του κήπου. 
Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν τα οφέλη της υγιεινής διατροφής, ενώ 
παράλληλα συνειδητοποίησαν ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν μέρος του δικού 
τους διαιτολογίου (κατανόηση της διατροφικής αξίας των προϊόντων του κήπου). 

Επιπλέον, προσεγγίστηκαν βιωματικά διάφορα έργα τέχνης με θεματολογία τον κήπο. 
Ενδεικτικά στο παράρτημά μας (Παράρτημα 2) επισυνάπτουμε ένα τέτοιο φυλλάδιο 
όπου τα παιδιά επεξεργάζονται τον πίνακα “First steps” (1890) του Vincent Van 
Gogh. Στα πλαίσια αυτής της δράσης οργανώθηκε και η επίσκεψη στο Μουσείο του 
Θεόφιλου καθώς και στο Μουσείο Terriade στη Βαρειά Μυτιλήνης όπου 
εντοπίστηκαν παρόμοια έργα με θεματολογία σχετική με το φυσικό περιβάλλον και 
αναλύθηκαν περαιτέρω στοιχεία όπως τα χρώματα, οι γραμμές, τα σχήματα, οι  
αισθήσεις που ενεργοποιούνται, τα συναισθήματα το μήνυμα του καλλιτέχνη κ.ά. 

Τέλος, τον τελευταίο μήνα έγινε η παρουσίαση του προγράμματος στις υπόλοιπες 
τάξεις του δημοτικού σχολείου. Με συζήτηση και διάλογο αναδείχθηκε η οικολογική 
και παιδαγωγική αξία ενός σχολικού κήπου με απώτερο στόχο την καλλιέργεια μιας 
αντίστοιχης κουλτούρας στο χώρο του σχολείου σχετικά με τη σημασία της 
βιωματικής μάθησης στα πλαίσια του σχολικού κήπου. Έτσι, η Δ΄ και η ΣΤ΄ τάξη του 
σχολείου μας με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους δημιούργησαν τη δική της 
παρουσίαση με σκοπό να περιγράψουν την εμπειρία τους στους υπόλοιπους μαθητές 
και στις υπόλοιπες μαθήτριες του σχολείου, να μιλήσουν για τα στάδια του 
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προγράμματος που εκπόνησαν αλλά και να τους ευαισθητοποιήσουν σχετικά με την 
προσωπική ευθύνη τους για τη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος στο οποίο ζούνε. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επετεύχθη η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων/ουσών στο 
σχολικό κήπο με την ευρύτερη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
νέου δυναμικού δικτύου επικοινωνίας. Οι παραπάνω αλληλεπιδράσεις ωφελούν 
ιδιαιτέρως τα παιδιά καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τους εαυτούς 
τους τόσο ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντος όσο και του ευρύτερου 
κοινωνικού συστήματος. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι πολύ πιθανό να 
κινητοποιήσει τα παιδιά κατά την ενηλικίωσή τους ώστε να συνεισφέρουν με 
πρακτικές στην προαγωγή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευημερίας (Πέτρου 
και Κορφιάτης, 2015).  

Συμπεράσματα-Αξιολόγηση του προγράμματος 

Μέσα από τις προαναφερθείσες δράσεις τα παιδιά ενημερώθηκαν, συζήτησαν, 
εκτίμησαν και κατέληξαν σε συμπεράσματα σε σχέση με την οικολογική και 
παιδαγωγική αξία του σχολικού κήπου. Κατά αυτόν τον τρόπο, αναδείχθηκε η 
αναγκαιότητα επίτευξης μιας «Αειφόρου Σχολικής Αυλής» στο εκπαιδευτικό 
γίγνεσθαι, η οποία εμπλουτίζει την εκπαιδευτική μεθοδολογία, ενδυναμώνει τη 
σύζευξη του σχολείου με την κοινότητα και διασφαλίζει τα περιβαλλοντικά οφέλη 
(Τσακίρης και Πολεμικός, 2013). 

Τα παιδιά απόλαυσαν την ομαδικότητα και την αλληλεπίδραση, συνεργάστηκαν για 
την επίτευξη κοινών στόχων, ανέπτυξαν την ερευνητική τους διάθεση και πήραν 
πρωτοβουλίες. Κάποιες δραστηριότητες όπως το πικνίκ, η αισθητική αναδιαμόρφωση 
του χώρου της σχολικής αυλής, η φύτευση, η συστηματική φροντίδα των φυτών του 
κήπου, η παρατήρηση των μορφολογικών και λειτουργικών στοιχείων της 
βλάστησης, όπως και η δημιουργία παρουσίασης του προγράμματος, κινητοποίησαν 
περισσότερο το ενδιαφέρον τους και τους ενθουσίασαν ιδιαίτερα. Αντιθέτως, κάποιες 
άλλες δράσεις όπως η σύνθεση και η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων αναφορικά 
με τα προϊόντα του κήπου, ο σχεδιασμός του κήπου υπό κλίμακα, η 
μαθηματικοποίηση των δεδομένων και η εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων 
φαίνεται ότι τους/τις κούρασαν περισσότερο. 

Κάνοντας λοιπόν σε αυτό το σημείο και εμείς την αυτοκριτική μας, εκτιμούμε ότι το 
πρόγραμμα κατάφερε να συμβάλλει σε αυτό που στους Πέτρου και Κορφιάτη (2015) 
αναφέρεται ως μεταμόρφωση του σχολείου σε ένα δυναμικό σύστημα που ξεκινά από 
τα παιδιά και το άμεσο τοπικό τους περιβάλλον, και το οποίο δεν εστιάζει 
αποκλειστικά στη γνώση αλλά στη δράση και στη συμμετοχή. Ωστόσο, δεν θα 
μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ουσιαστική 
αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών καθώς η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης 
δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την εφαρμογή ενός και μόνο σχετικού 
προγράμματος, αλλά απαιτεί συνεχή διαδικασία τριβής και ενασχόλησης με παρόμοια 
θέματα σχετιζόμενα με την ευρύτερη κοινωνική ζωή των παιδιών.  
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Το σίγουρο όμως είναι ότι τέθηκαν οι πρώιμες βάσεις για τη διαμόρφωση ενεργών, 
υπεύθυνων και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών. Άλλωστε, μέσα σε 
αυτό το πολυσχιδές περιβάλλον, όπως υπογραμμίζει και η Williams (1911), «είναι 
αδύνατο για ένα παιδί που εργάζεται στον κήπο να μη συντονιστεί με ορισμένους 
παγκόσμιους νόμους..., ανακατεύοντας το έδαφος ακούραστα έτσι ώστε να αφήσει 
την υγρασία και τον αέρα, τη φύση, να βυθιστεί μυστικά, βαθιά μέσα στην καρδιά 
του.» (σελ. 7).  
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Παράρτημα 1 

Φύλλο Παρατήρησης 

Όνομα ομάδας: ……………………… 

Όνομα φυτού: …………………………  Ημερομηνία:  

1. Μετρήστε το ύψος του φυτού σε δέκατα, εκατοστά και χιλιοστά: 

……………………………………………………………………………………… 

2. Παρατηρήστε το μέρος που φύεται το φυτό. Είναι φωτεινό ή σκιερό; 

……………………………………………………………………………………… 

3. Παρατηρήστε το έδαφος όπου αναπτύσσεται το φυτό. Είναι νωπό ή ξηρό; 

……………………………………………………………………………………… 

4. Διαπιστώστε αν γύρω από το φυτό υπάρχουν ζιζάνια. Καταγράψτε τις 
παρατηρήσεις σας. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

5.  Περιγράψτε το 

 

Διάμετρος Χρώμα Παράσιτα* 

(αν ναι, σημειώστε Χ) 

Ζωγραφίστε το 

    

    

*Οργανισμός (ζωικός ή φυτικός) που ζει και αναπτύσσεται μαζί και σε βάρος του 
φυτού.  
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Παράρτημα 2 

Βιωματική προσέγγιση του έργoυ “First Steps” (1890) του Vincent van Gogh 

 

Περιγραφή του έργου 

Τι βλέπετε στην εικόνα;  

………………………………………………………………………………………… 

Έκφραση συναισθημάτων 

Τι συναισθήματα σας δημιουργεί;  

………………………………………………………………………………………… 

Ανάλυση της δομής και σύνθεσης του έργου 

Ποια σχήματα και χρώματα κυριαρχούν; 

……………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………….. 

Αντιθέσεις   

Στο μέγεθος των σχημάτων 

………………………………………………………………………………………… 

Στη χρήση χρωμάτων  

………………………………………………………………………………………… 

Παραγωγή λόγου     

Τι τίτλο προτείνετε εσείς να δώσουμε στο έργο; 

…………………………………………………….......................................................... 

Ερωτήσεις ευαισθητοποίησης των αισθήσεων 

Αν ήμασταν μέσα στο έργο που θα θέλαμε να είμαστε και τι; 

………………………………………………………………………………………… 

Τι είδους ήχους θα ακούγαμε; 

………………………………………………………………………………………… 

Τι γεύσεις θα νιώθαμε;  

………………………………………………………………………………………… 

Τι θα μυρίζαμε;  

………………………………………………………………………………………… 

Το μήνυμα του καλλιτέχνη 

………………………………………………………………………………………… 
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Οι μαθητές ξεναγούν μαθητές στην Ρωμαϊκή Αγορά και το Ωδείο Θεσσαλονί-
κης» 

Χαραλαμπίδου Μαρία, φιλόλογος, Μsc, lhto@otenet.gr 

Μαλούτα Βασιλική, φιλόλόγος, Μsc, vasilikimalouta@gmail.com 

Ψωμά Μαρία, φιλόλογος, Μsc, psomamar@gmail.com 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία, παρουσιάζεται ένα Μουσειοπαιδαγωγικό Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα, στο οποίο αξιοποιήθηκαν   τα σχολικά εγχειρίδια Α΄ και Β΄ Γυμνασίου 
και το οποίο  πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς στη Θεσσαλονίκη. 
Το Πρόγραμμα συνδέθηκε με τις δράσεις δύο Πολιτιστικών Οργανισμών, του Διαζώ-
ματος, που έχει ως στόχο την ανάδειξη και προστασία των αρχαίων θεάτρων και του 
Συλλόγου «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης», που αποσκοπεί στην προβολή των μνη-
μείων της πόλης. Στην παρούσα εργασία, υπάρχει αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, 
στο οποίο  στηρίζεται η πρόταση σχεδιασμού του Προγράμματος, η οποία, μαζί με τις  
δραστηριότητες που τη συνοδεύουν,  περιγράφεται διεξοδικά. Τέλος, παρατίθενται τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της πρότασης. 

Λέξεις κλειδιά: Μουσείο, σχολείο, μαθητές - ξεναγοί, Ωδείο 

Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2015 και συμμετείχαν σε αυτό μα-
θητές τριών τμημάτων της Β΄ Γυμνασίου κατά κύριο λόγο και ένας μαθητής της Γ΄ 
Γυμνασίου. Από τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου 6 παιδιά θα είχαν σε πρώτη φάση το 
ρόλο ερευνητή  του Ωδείου της Ρωμαϊκής Αγοράς και σε δεύτερη φάση το ρόλο του 
ξεναγού. Παράλληλα, οι υπόλοιποι μαθητές  της τάξης θα είχαν το ρόλο του ενεργού 
θεατή και σε κάποιο βαθμό του ερευνητή, καθώς είχαν αναλάβει  να ανακαλύψουν 
την ιστορία της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή εξιστορείται στο Μουσείο, που φιλοξενεί-
ται στον αρχαιολογικό χώρο. 

Στοχοθεσία 

Σκοπός του προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να δημιουργηθεί ένα κοινό που όχι μόνο να γνωρί-
σει, αλλά και να νιώσει σεβασμό απέναντι στα απομεινάρια του παρελθόντος. Απώ-
τερος στόχος ήταν η στάση αυτή να μην είναι κάτι το  επιφανειακό, αλλά να αποτελεί 
στάση ζωής, ώστε ο μαθητής να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει - μαζί με την οικογέ-
νεια και τους φίλους του - στους αρχαιολογικούς χώρους κινούμενος από αγάπη και 
φιλομάθεια για τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης του, η οποία, ας σημειωθεί,  
δεν αναφέρεται ούτε ακροθιγώς στα σχολικά εγχειρίδια. Τα μουσεία και οι αρχαιολο-
γικοί χώροι διευκολύνουν τα παιδιά και όχι μόνο, να γνωρίσουν την ιστορία, τη λαο-
γραφία και την παράδοση της περιοχής, στην οποία ζουν, αλλά και της πατρίδας τους 
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γενικότερα. Έτσι, στο χώρο της Ρωμαϊκής αγοράς οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την 
τέχνη, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας και δημιουργικότητας του 
παιδιού,  ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε τους έδωσε τη δυνατότητα 
να περάσουν από τη θέση του παθητικού θεατή στη θέση  του δρώντος προσώπου, 
του πρωταγωνιστή. 

Στόχοι προγράμματος 

Είναι γνωστή η ταξινόμηση των στόχων κατά Bloom σε γνωστικούς, συναισθηματι-
κούς και ψυχοκινητικούς. Με βάση αυτή την κατάταξη οργανώθηκε η στοχοθεσία 
του προγράμματος ( Κακούρου, 2006, Μωραϊτου, 2003, Τζαφέρη, 2005) 

Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων: 

✓ Να εμπλουτίσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους αξιοποιώντας τα σχολι-
κά εγχειρίδια και να συσχετίσουν  τη μουσειακή με τη σχολική γνώση.  
✓ Να έρθουν σε επαφή και να προσεγγίσουν με τη βοήθεια της παρατή-
ρησης, της εξερεύνησης και της ανακάλυψης το μουσειακό – αρχαιολογι-
κό χώρο και τα κατάλοιπα του παρελθόντος. Να μετατραπούν από παθητι-
κοί δέκτες σε ενεργητικούς ακροατές. 
✓ Να διαχειριστούν το χώρο και τα αντικείμενα με «εργαλεία» τη διαθε-
ματικότητα και  την κριτική σκέψη. 

   Στόχοι σε επίπεδο στάσεων: 

✓ Να ενθαρρυνθούν όλοι οι μαθητές, και κυρίως οι αδύνατοι, να συμμε-
τάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
✓ Να ανακαλύψουν πως η μάθηση έχει και μία άλλη πλευρά, την ψυχα-
γωγική. 
✓ Να ενδυναμώσουν μέσα τους το αίσθημα της εντοπιότητας, να καλ-
λιεργήσουν  την πολιτιστική ταυτότητα και την εθνική συνείδησή τους.  
✓ Να εκτιμήσουν τη συμβολή των αρχαίων πολιτισμών στον παγκόσμιο 
πολιτισμό.  
✓ Να αλλάξουν στάση απέναντι στα μνημεία του παρελθόντος.  
✓ Να επαναλάβουν την επίσκεψη.  

 Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

✓ Να εξοικειωθούν με το χώρο του μουσείου. 
✓ Να μάθουν να αυτενεργούν και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά 
τους, τη φαντασία τους και την κριτική τους σκέψη μέσα από τη διατύπωση 
υποθέσεων για το παρελθόν. 
✓ Να μάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν για να φέρουν σε 
πέρας ομαδικές εργασίες. 
✓ Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση. 

(Kolesnik, 1992, στο: Κακούρου, 2006, Τζαφέρη, 2005, Μωραϊτου, 2003) 
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Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Το σκεπτικό 
Ο Μ. Debesse τονίζει ότι «ο σύγχρονος πολιτισμός έχει έναν επιστημονικό χαρακτήρα 
που κινδυνεύει να κάνει απάνθρωπη την εκπαίδευση. Σε αυτή την κατάσταση έρχεται η 
αισθητική αγωγή να παίξει το ρόλο του αντίβαρου» (Καλούρη Αντωνοπούλου – Κάσ-
σαρης, 1988, σ. 29). Κινηθήκαμε γύρω από αυτό τον άξονα λαμβάνοντας επίσης υ-
πόψη πως η  Θεσσαλονίκη έχει το μοναδικό προνόμιο να είναι ένα ανοιχτό Μουσείο, 
καθώς 15 μνημεία της αποτελούν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και προστατεύ-
ονται από την Unesco. Σχεδόν σε κάθε βήμα ο παρατηρητικός διαβάτης θα εντοπίσει  
τα κατάλοιπα του παρελθόντος, τα οποία κληροδοτούνται από διαφορετικές χρονικές 
περιόδους (ρωμαϊκή, οθωμανική, βυζαντινή). Μία τέτοια ευκαιρία αν μείνει αναξιο-
ποίητη από το σχολείο, καθίσταται ολιγωρία. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οργανώθη-
κε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το οποίο τα παιδιά θα είχαν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν έναν πολύ γνωστό χώρο της Θεσσαλονίκης, τη Ρωμαϊκή Αγορά και πιο 
συγκεκριμένα το Ωδείο. 

Μεθοδολογία 

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση του αν-
θρώπου με τους άλλους ανθρώπους αλλά και με το περιβάλλον του (φυσικό, κοινωνι-
κό, πολιτιστικό), ενώ τονίζουν πως η γνώση δεν παρέχεται αλλά δομείται. Στο πρό-
γραμμα εφαρμόστηκαν οι σύγχρονες τάσεις της βιβλιογραφίας που προάγουν την διε-
ρευνητική – ανακαλυπτική μάθηση, ώστε ο μαθητής να συμμετέχει ενεργά και να ε-
ξερευνά τον περιβάλλοντα χώρο, υπήρχαν επίσης  βιωματικές δραστηριότητες, και 
τέλος,  επιστρατεύτηκε η πάντα επίκαιρη μαιευτική μέθοδος.  

 Σύμφωνα με τον Dewey (Dewey, J. 1938), κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης 
γεννιέται μέσα από την εμπειρία.  Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η  βιωματική μάθη-
ση εφαρμόστηκε με την έννοια της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριό-
τητες όπως η έρευνα, η εργασία πεδίου, οι προσομοιώσεις, οι δημιουργικές συνθέσεις 
κ.α. Η βιωματική μάθηση, δηλαδή, ‘ακουμπά’ και στη διερευνητική μάθηση και στη 
μέθοδο επίλυσης προβλημάτων χωρίς όμως να ταυτίζεται με αυτές. Ως φυσικό επα-
κόλουθο των προηγούμενων, αξιοποιήθηκε στη θεωρία και στην πράξη  και  το ομα-
δοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές συνεργάζονται 
μεταξύ τους σε ευέλικτες ομάδες και  αναλαμβάνουν  συγκεκριμένους  ρόλους,  μέσα  
από  τους  οποίους αναπτύσσουν  δεξιότητες (Καλογρίδη,  Κόκκος  &  Μέγα,  2013). 
Η  συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, όπως και κάθε δράση   τονώνει την πρωτοβου-
λία, την ευρηματικότητα και την αυτενέργεια των παιδιών, ενώ παράλληλα, τα βοηθά 
να ξεδιπλώσουν τις οργανωτικές τους δεξιότητες. (Ματσαγγούρας 2000) 

Επίσης, στην εφαρμογή του προγράμματος  λήφθηκε σοβαρά  υπόψη το σκεπτικό του 
προγράμματος  ΜΕΛΙΝΑ, δηλαδή  υπήρχαν δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
πριν την επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και άλλες μετά το πέρας της επί-
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σκεψης. (Κακούρου ο.π., Τζαφέρη ο.π., Ράπτου, 2006, Μωραϊτου ο.π.) Τέλος, δόθηκε 
έμφαση στην αγωγή του βλέμματος μέσω της παρατήρησης (Ιωαννίδη 2014). 

Μουσείο και σχολείο 

Το μουσείο και γενικότερα ο αρχαιολογικός χώρος έχει ανάγκη το σχολείο, γιατί μέ-
σω αυτού πραγματοποιείται η δημοκρατική αρχή της διάδοσης του πολιτισμού σε ό-
λους τους ανθρώπους, αλλά και το σχολείο έχει ανάγκη τον αρχαιολογικό χώρο και 
το μουσείο, γιατί οι δύο αυτοί χώροι  οδηγούν το παιδί στη μάθηση από έναν διαφο-
ρετικό δρόμο, αυτόν της ψυχαγωγίας. (Ζαφειράκου, 2000) Το μουσείο οφείλει να πα-
ρουσιάζει τα εκθέματα έτσι ώστε να προσελκύει, να τέρπει, να διεγείρει την περιέρ-
γεια, να οδηγεί σε ερωτήματα και τελικά να προωθεί τη μάθηση. (Ορφανίδου, 2003), 
(Κακούρου – Χρόνη, 2006) Επιπλέον, ο χώρος του μουσείου και γενικότερα ο αρχαι-
ολογικός χώρος  ενδείκνυνται για παιδιά και εφήβους, γιατί τους βοηθούν να αναπτύ-
ξουν την παρατηρητικότητά τους. (Ορφανίδου, 2003, Ράπτου, 2006, Μούλιου, 2015). 
Με τον τρόπο αυτό, πραγματοποιείται το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Άλ-
λωστε, τι θα ήταν ένα μουσείο, κι ας περιέκλειε αμύθητους θησαυρούς, χωρίς τους 
ανθρώπους; (Ιωαννίδη, 2014) 

Διαθεματικότητα – Συνεργασία 

Στη συγκεκριμένη μουσειοπαιδαγωγική πρόταση αξιοποιήθηκαν προγενέστερες γνώ-
σεις των μαθητών από προηγούμενες τάξεις αλλά και ενεπλάκησαν πολλά και διαφο-
ρετικά σχολικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε η ενότητα 6 από το βιβλίο 
της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου και το κεφάλαια Θ και Ι από την Ιστορία 
της ίδιας τάξης. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε και το βιβλίο της Νεοελληνικής γλώσσας Β΄ 
Γυμνασίου καθώς παρήχθησαν γραπτά κείμενα. Παράλληλα, πολύ χρήσιμο φάνηκε 
το μάθημα της πληροφορικής τόσο κατά το στάδιο της αναζήτησης πληροφοριών όσο 
και κατά το ενδιάμεσο στάδιο κατά το οποίο παρήχθησαν κείμενα σε μορφή word και 
προγράμματα προβολής εικόνων. 

Το πρόγραμμα εντάχθηκε στις δράσεις του πολιτιστικού οργανισμού, Διαζώματος, το 
οποίο προωθεί την υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Κατά το στάδιο αυτό εξασφαλίστηκε 
η συνδρομή της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο 
αίτημά μας και μάς απέστειλε την αρχαιολόγο Ζωή Μπίλη, η οποία βοήθησε τα παι-
διά επιλύοντας τις απορίες τους και αναλαμβάνοντας το ρόλο του εμψυχωτή. 

Πριν από την επίσκεψη 

Η επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ευχάριστη 
για το παιδί και να επιδιώκει το ξύπνημα της ευαισθησίας, την ανάγκη έκφρασης και, 
γιατί όχι, τη δημιουργία του ίδιου του παιδιού. Για να επιτευχθούν όλα αυτά ο εκπαι-
δευτικός οφείλει να προετοιμάσει εκ των προτέρων τα παιδιά για το τι θα συμβεί. Ε-
πίσης, καλό είναι να έχει στο μυαλό του πως αν η επίσκεψη πρέπει να οδηγεί στην 
ελεύθερη έκφραση του  παιδιού, αυτό δε σημαίνει ότι αφήνοντας ξαφνικά μόνο του 
το παιδί σε ένα χώρο τέχνης θα μπορέσει να τον κατανοήσει και να τον πλησιάσει. Η 
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απόλυτη ελευθερία σε ένα χώρο άγνωστο για αυτό, το λιγότερο που θα κάνει είναι ότι 
δεν θα το βοηθήσει να αποκομίσει τίποτα από τη συγκεκριμένη επίσκεψη. (Καλούρη 
– Αντωνοπούλου,1988, Ζαφειράκου ο.π.)  Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι υπεύθυνες 
καθηγήτριες πραγματοποίησαν αυτοψία στη Ρωμαϊκή Αγορά, ήρθαν σε συνεννόηση 
με τους υπεύθυνους του Μουσείου και καθόρισαν τον τρόπο εργασίας των μαθητών. 

Οι μαθητές, οι οποίοι ανέλαβαν το ρόλο του ξεναγού κλήθηκαν να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες για τα αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά θέατρα δίνοντας έμφαση στην αρ-
χιτεκτονική των μνημείων και στο λογοτεχνικό είδος που εκείνα υπηρέτησαν, δηλαδή 
τη δραματική ποίηση. Ιδιαίτερο σκέλος της έρευνας τους αποτελούσε, φυσικά, το Ω-
δείο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές συγκέντρωσαν και επεξεργά-
στηκαν τις πληροφορίες με τη βοήθεια των καθηγητριών τους και στη συνέχεια προ-
κειμένου να «υποδυθούν» τους ξεναγούς, να ξεναγήσουν δηλαδή τους συμμαθητές 
τους στο χώρο, επισκέφθηκαν μαζί με τις υπεύθυνες καθηγήτριες τη Ρωμαϊκή Αγορά, 
ώστε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και με το ρόλο τους. Καθοριστική ήταν η 
βοήθεια της αρχαιολόγου Ζωής Μπίλη, η οποία είχε το ρόλο του «εμψυχωτή» και η 
οποία με επιτυχία  βοήθησε και έλυσε απορίες των παιδιών στον αρχαιολογικό χώρο.  

Κατά την επίσκεψη 

Την ημέρα της επίσκεψης οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου είχαν ήδη χωριστεί σε 2 με-
γάλες ομάδες από τις υπεύθυνες καθηγήτριες. Με την άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο 
η μία ομάδα  κατευθύνθηκε στο χώρο του Ωδείου και παρακολούθησε την ξενάγηση 
από τους συμμαθητές της, ενώ η δεύτερη ομάδα επισκέφτηκε το Μουσείο της Αρχαί-
ας Αγοράς, χωρισμένη σε υπο-ομάδες. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης,  όταν η κάθε 
ομάδα θα ολοκλήρωνε τη δραστηριότητά της θα μετακινούνταν, δηλαδή όσοι μαθη-
τές  είχαν εξερευνήσει το χώρο του Μουσείου θα πήγαιναν στο Ωδείο και τανάπαλιν. 
Σε όλους τους μαθητές μοιράστηκαν  φύλλα εργασίας, ανάλογα με τη δραστηριότητα 
που έπρεπε να εκτελέσουν. Το πνεύμα των φύλλων εργασίας βασίστηκε στη συνδυα-
σμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών. Άλλοτε οι ερωτήσεις απαιτούσαν την πα-
ρατηρητικότητα των παιδιών, την αντίληψή τους μέσα στο χώρο και άλλοτε τη συν-
δυαστική και  κριτική τους ικανότητα. Το τελικό στάδιο αυτής της  επίσκεψης περι-
λάμβανε μία δραματοποίηση: μία ομάδα 3 παιδιών, στην οποία συμμετείχε και ένας 
μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου, ερμήνευσε ένα απόσπασμα από την «Αντιγόνη», τραγω-
δία του Σοφοκλή. 

 Επίσης, η επίσκεψη στο Μουσείο είχε το χαρακτήρα  της αναζήτησης (κάτι σαν παι-
χνίδι χαμένου θησαυρού), γιατί δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα παρατήρησης, έκ-
φρασης και προσωπικής έρευνας, κάτι που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για παιδιά Γυ-
μνασίου. Άλλωστε, στόχος της Μουσειακής Εκπαίδευσης είναι η κινητοποίηση της 
φαντασίας και της περιέργειας, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε διαφορετικές 
και πολλαπλές ερμηνείες και αφηγήσεις. Μια από τι βασικές προθέσεις της Μουσειο-
παιδαγωγικής είναι να εντάξει στη σχολική ζωή τον πολιτισμό και να συνδέσει τις 
Μουσειακές γνώσεις με τις καθημερινές εμπειρίες. (Χατζηνεοφύτου, 2015). Στο τέ-
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λος, η κάθε ομάδα ανέλαβε να παρουσιάσει στους συμμαθητές της με  ευσύνοπτο 
τρόπο τα βασικά εκθέματα της ιστορικής περιόδου που της είχε ανατεθεί.  

Μετά την επίσκεψη  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία διαμορφωτι-
κής αξιολόγησης, δηλαδή μια μορφή διαμορφωτικής ανατροφοδότησης, ένας διάλο-
γος μεταξύ καθηγητών και μαθητών με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των παι-
διών στο συγκεκριμένο  πρόγραμμα. Η διαμορφωτική αξιολόγηση  λειτούργησε  ως 
καθαρά παιδαγωγική διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2004) και βοήθησε στην καλύτερη 
απόδοση των μαθητών. 

Το πρόγραμμα επισφραγίστηκε με την τελική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε  δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση  δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές, στη 
δεύτερη φάση ακολούθησε συζήτηση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε σχόλια των εκ-
παιδευτικών και των μαθητών και εκτυλίχθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχυθεί  
κυρίως η αυτοεκτίμηση των παιδιών που ανέλαβαν να εκτεθούν ενώπιον των συμμα-
θητών τους. Επίσης, στην τελική αξιολόγηση έγινε αντιληπτό ότι ενώ αρχικά τα παι-
διά ένιωθαν μία άπωση προς παρόμοιες επισκέψεις, με το πέρας του προγράμματος, 
στην πλειοψηφία τους, είχαν αλλάξει γνώμη. 

Το επιστέγασμα όλης αυτής της δράσης ήταν η ανάρτηση φωτογραφιών από την επί-
σκεψη στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ η εργασία των μαθητών ξεναγών και οι 
φωτογραφίες τους δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Διαζώματος. Τέλος, την επό-
μενη σχολική χρονιά το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα βραβεύτηκε από το σύλλογο «Φί-
λων Μνημείων Θεσσαλονίκης»  στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Εκεί τα παιδιά παρουσίασαν μέρος της δουλειάς τους και είχαν τη δυνατότητα να α-
νταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες με μαθητές άλλων σχολείων που είχαν επίσης διακρι-
θεί . 

Συμπεράσματα 

Οι αρχικοί  στόχοι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό: γνωστικά, οι μαθητές πλούτισαν 
τις γνώσεις τους για τον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο και τις συνδύασαν με τις 
προϋπάρχουσες σχολικές τους γνώσεις με βιωματικό και διασκεδαστικό τρόπο. Λόγω 
της αισθητικής  των μουσειακών αντικειμένων απέκτησαν πλούσια ερεθίσματα, προ-
σωπικές εμπειρίες, αλλά και ενεργοποιήθηκε η φαντασία τους για ένα ταξίδι στο χώ-
ρο και στο χρόνο (Νικονάνου, 2012).  Η προσωπική τους εμπλοκή στη μαθησιακή 
διαδικασία, η απαλλαγή από τον στερεοτυπικό ρόλο του  μοναχικού αποδέκτη  γνώ-
σης (Σπαθάρη-Μπεγλίτη, 2002) και η μετατροπή τους σε δρώντα  υποκείμενα που 
ψάχνουν, διατυπώνουν λογικές υποθέσεις, ανακαλύπτουν το ιστορικό παρελθόν και  
κοινοποιούν  τις ανακαλύψεις τους στα υπόλοιπα μέλη εξελίχθηκε σε μια  ενδιαφέ-
ρουσα διαδικασία ενεργοποίησης. 

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, έγινε αντιληπτό ότι οι  μαθητές έχουν και άλ-
λες ικανότητες  πέρα από τις γνωστικές (ατομικές δεξιότητες και κοινωνικές) που δεν 
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ανασύρονται συστηματικά  και δεν αξιολογούνται  στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστη-
μα. Το στοιχείο του ανταγωνισμού  που χαρακτηρίζει το σχολείο γενικότερα, αλλά 
και το ελληνικό σχολείο, που εμφανίζεται να είναι κατά τι ανταγωνιστικότερο των 
άλλων (βλ. Ματσαγγούρας, 1999), φαίνεται ότι δεν ενδιέφερε καθόλου τα μέλη των 
ομάδων.   

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η νέα αυτή Δράση έξω από τα τυπικά πλαίσια του 
σχολείου πρόσφερε στους μαθητές τη δυνατότητα εξοικείωσής τους με τον αρχαιολο-
γικό χώρο και τα μουσεία. Η εξοικείωση αυτή καθιστά τους μαθητές μας μετόχους 
του πολιτισμού (Hooper-Greenhill,1999), ευαισθητοποιημένα μέλη της πολιτιστικής 
μας κοινότητας, την οποία συνειδητοποιούν μέσα από την ιστορική της εξέλιξη και 
συνέχεια. Αν μάλιστα καταφέρουμε μέσα από τέτοιες δράσεις να τους εμφυσήσουμε 
το σεβασμό και το ενδιαφέρον για την πολιτιστική μας ταυτότητα, τότε είναι σίγουρο 
πως θα βρουν «τον δρόμο προς το Μουσείο» (Καλούρη-Αντωνοπούλου, 1998) και θα 
επισκέπτονται στο μέλλον με δική τους πρωτοβουλία τους χώρους αυτούς. 

       Οι εκπαιδευτικοί, τρεις φιλόλογοι, που εκπόνησαν το Πρόγραμμα  περιόρισαν  το 
ρόλο τους μόνο στην ενθάρρυνση των δράσεων των μαθητών, στη διευκόλυνση της 
συνεργασίας μεταξύ τους και στη σύνδεση των γνώσεών τους με τα εμπλεκόμενα 
γνωστικά πεδία. Το όλο αποτέλεσμα λειτούργησε ενθαρρυντικά και προτρεπτικά ως 
προς τη μελλοντική ανάληψη  παρόμοιων δράσεων που θα συνδέουν ενεργά το Σχο-
λείο και τους μαθητές  με  Μουσεία και  χώρους Τέχνης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ενδεικτικά παρατίθενται δύο φύλλα εργασίας 

1. Ποιοι αρχαίοι  συγγραφείς έγραψαν τραγωδίες; 
2. Σήμερα παίζονται τραγωδίες;   Σε ποιες χώρες;  
3. Υπαίθρια αρχαία θέατρα:   Ποιο πολίτευμα απηχείται στην αρχιτεκτο-
νική τους και ποια η σχέση τους με τον περιβάλλοντα χώρο;  
4. Αφού δείτε την κάτοψη του αρχαίου θεάτρου και αφού ακούσετε τα 
μέρη του  εντοπίστε πάνω στην κάτοψη:   α. το κοίλο,      β.  τη σκηνή,       γ. 
την ορχήστρα 

 

5. Τι  είδους κτίρια υπήρχαν στην  αρχαία Αγορά;  
6. Πώς χρησιμοποιήθηκε αρχικά ο χώρος αυτός και πώς στην ακμή του; 
Στην παρακάτω αναπαράσταση της αγοράς  με το Ωδείο σημειώστε: Με τον 
αριθμό  1  πού βρίσκεστε τώρα εσείς. Με τον αριθμό  2  πού στέκονταν οι η-
θοποιοί  και οι μουσικοί.  

• Aν   κάποιος θεατής ήθελε να μπει στο Ωδείο τη ρωμαϊκή εποχή έπρε-
πε να περάσει πρώτα μέσα από την 
…………………………………………….. στοά και μετά από μια είσοδο 
που βρισκόταν …………………………… από τη σκηνή.   
• Τι είχε το Ωδείο τότε που , όπως παρατηρείτε γύρω σας,   δεν  υπάρχει  
πια;    …………………………………………………………………. 
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7. Γράψτε δυο λέξεις για την εντύπωση που  σας προκαλεί ο χώ-
ρος;………….. 

 
Μουσείο  Αρχαίας Αγοράς 

Φύλλο εργασίας 
Διευκρινίσεις προς όλες τις ομάδες 

• Βρίσκεστε στο μουσείο της Αρχαίας ή Ρωμαϊκής Αγοράς. Παρατηρή-
στε προσεκτικά τις φωτογραφίες, τα κείμενα και τα εκθέματα. 
• Είναι καλό να γνωρίζετε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πανάρχαια πόλη 
και υπήρξε στο πέρασμα των αιώνων σημαίνουσα πόλη για τρεις διαφορετικές 
αυτοκρατορίες. Σήμερα βρίσκουμε κατάλοιπα των παλιών κατοίκων της πό-
λης και απομεινάρια άλλων εποχών. Σάς δίνεται ένας χρονολογικός πίνακας 
για να βοηθηθείτε στην αναζήτηση πληροφοριών.  

Χρονολογικός Πίνακας 
Σύγχρονη εποχή 1850 – 1917… 
Οθωμανική περίοδος 1453 – 1821μ.Χ Η παρατήρηση ισχύει για την νότια Ελλάδα. 
Στη Θεσσαλονίκη ο Οθωμανοκρατία λήγει με τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912 
Βυζαντινή περίοδος 324 μ.Χ. – 1453 μ.Χ 
Ρωμαϊκή περίοδος 31 π.Χ. – 324 μ.Χ. 
Ελληνιστική περίοδος 323π.Χ – 31 π.Χ. 
Αρχαία εποχή 10οςπ.Χ αι. – 4οςπ.Χ περίπου 
Μέλη 4ης ομάδας  
 

 

Ερωτήσεις  1 Ποιες είναι οι «μαγεμένες»; Με ποιο άλλο όνομα αναφέρο-
νται και τις ονόμαζαν έτσι; 2. Τι είναι η κρυπτή στοά;  
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Η Ποίηση στο Νηπιαγωγείο: Μια διαφορετική προσέγγιση προώθησης της δη-
μιουργικότητας των παιδιών. Μελέτη περίπτωσης του 25ου Νηπιαγωγείου Ιλίου. 

Κολλιού Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

katerina_kolliou@yahoo.gr 

Σταματοπούλου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

mariastamat69@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την κατάθεση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από 
τη συμμετοχή στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα, με θέμα την ποίηση του Οδ. Ελύτη, με 
την αξιοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου από το 25ο Νηπιαγωγείο Ιλίου. Η διαδικα-
σία υλοποίησης του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου προκάλεσε το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευτικών για τις σύγχρονες αντιλήψεις στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, αλ-
λά και διεθνώς, με αποτέλεσμα να διερευνήσουν τη σχετική βιβλιογραφία για την α-
νάδειξη του παιδαγωγικού ρόλου της ποίησης στην Προσχολική Εκπαίδευση. Στην 
εργασία αυτή τονίζεται η σημασία της ποίησης στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μικρού 
παιδιού και η αναγκαιότητα της ένταξής της στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.  

Λέξεις- Κλειδιά: Ποίηση, δημιουργικότητα, ανακάλυψη, δράση, διαθεματικότητα. 

Εισαγωγή 

Με αφορμή την εμπειρία μας από τη συμμετοχή του σχολείου στο Πολιτιστικό Πρό-
γραμμα, με θέμα την ποίηση του Οδ. Ελύτη και το σχετικό προβληματισμό που προέ-
κυψε από την εφαρμογή του, δημιουργήθηκαν τα κίνητρα για περαιτέρω επιστημονι-
κή τεκμηρίωση όσον αφορά τη θέση της Ποίησης στη σύγχρονη Λογοτεχνία για παι-
διά και για διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων και αντιλήψεων στον ευρωπαϊκό και 
διεθνή χώρο. 

Ορισμοί 

Πολλοί ποιητές και θεωρητικοί της λογοτεχνίας έχουν δώσει κατά καιρούς διάφορους 
ορισμούς για το τι είναι ποίηση. Όλοι όμως αποδέχονται ότι η ποίηση είναι μια μορφή 
τέχνης, η οποία προσφέρει αισθητική απόλαυση, ευχαρίστηση, «επαύξηση της ζωής», 
όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Έλιοτ (2003). 

«Ο όρος παιδική ποίηση ή ποίηση για παιδιά και νέους είναι ο πλέον κοινά αποδεκτός 
τύπος και τείνει να καθιερωθεί» (Καρακίτσιος, 2012, σ.306). Σήμερα η Παιδική Ποί-
ηση εμφανίζει στοιχεία διαφοροποιητικά έναντι της Ποίησης για μεγάλους. Είτε ως 
είδος γλώσσας είτε ως είδος νοήματος είναι μια αυτόνομη δημιουργία που συμπυ-
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κνώνει περισσότερο την αίσθηση του χορού και της μουσικής και λειτουργεί καταλυ-
τικά στο μικρό παιδί αναγνώστη - ακροατή που αντιδρά όχι μόνο με το νου του αλλά 
και με το σώμα του (Καρακίτσιος, 2012). 

Η ποίηση στο Νηπιαγωγείο 

Η πρώτη επαφή του παιδιού με την ποίηση ξεκινάει από την κούνια με τα νανουρί-
σματα και τα ταχταρίσματα, τα οποία διακρίνονται για τη μουσικότητα των στίχων, 
τους ποιητικούς ρυθμούς, τη σαφήνεια, τη συντομία και την πλούσια γλώσσα τους. 
Όλα σχεδόν τα παιδιά έχουν μια έμφυτη αγάπη για την ποίηση, ακόμη κι αν δεν κα-
ταλαβαίνουν το νόημά της. Συνήθως, προτιμούν ποιήματα με πρωταγωνιστές ζώα 
που έχουν ανθρώπινες ιδιότητες, καθώς και ποιήματα από τη λαϊκή μας παράδοση, 
που ικανοποιούν την ανάγκη τους για κίνηση και δράση. Επίσης, τους αρέσουν ποιή-
ματα που αναφέρονται στις εμπειρίες τους, που διεγείρουν τη φαντασία τους, ενώ 
διασκεδάζουν με χιουμοριστικά ποιήματα, όπως τα παιχνιδόλεξα και τα λίμερικς που 
προσφέρουν ευκαιρίες για γλωσσική ανάπτυξη. Σήμερα, η Ποίηση για παιδιά, όπως 
και όλη η Λογοτεχνία για παιδιά, εμφανίζεται ανανεωμένη με νέα θέματα και προ-
βληματισμούς γύρω από ελληνικά και παγκόσμια θέματα που μας απασχολούν, όπως 
βία, ειρήνη, αδικία, τρομοκρατία, προσφυγιά κ.λπ., τα οποία και αντιμετωπίζει ως 
πανανθρώπινα (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2001). 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2002) και τον Οδηγό Νηπιαγωγού 
(2006), το παιχνίδι προβάλλεται ως κύριος άξονας της μαθησιακής διαδικασίας και 
έχει κυρίαρχο ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Κατά τον Τσουκόφσκι, η 
ποίηση είναι παιχνίδι λεκτικό και συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση τόσο του συ-
ναισθηματικού όσο και του διανοητικού κόσμου του παιδιού. Στο γνωστό βιβλίο του 
«Από τα δύο ως τα πέντε», μιλά για την εξερευνητική διάθεση των παιδιών στο χώρο 
της γλώσσας (Κουλουμπή-Παπαπετροπούλου, 1988). 

Ο πιο κατάλληλος τρόπος για να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με την ποίηση είναι η 
απαγγελία ή η ανάγνωση ενός ποιήματος. Το μικρό παιδί απομνημονεύει ποιήματα με 
τρόπο φυσικό και αβίαστο και σε αυτό βοηθάει και η συμμετοχή του με τη συναπαγ-
γελία από όλη την ομάδα. Μετά την απαγγελία του ποιήματος μπορούμε να οργανώ-
σουμε δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να προσεγγίσουν το ποίημα με ένα 
διαφορετικό τρόπο, που οδηγεί από τη μια πλευρά στην αφομοίωση λέξεων, φράσεων 
και εικόνων, ενώ από την άλλη στη δημιουργική τους έκφραση (Κουλουμπή, 1988· 
Τσιλιμένη, 1994· Χορτιάτη, 1998). Στη συνέχεια, τα παιδιά περιγράφουν τις εικόνες 
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της απαγγελίας και εκφράζουν τα συναισθή-
ματά τους. Παίζουν με τις λέξεις και τους ήχους του ποιήματος. Αντικαθιστούν λέξεις 
ή γράμματα, το απαγγέλλουν με ποικίλους τρόπους και εντοπίζουν την ομοιοκαταλη-
ξία, τις σύνθετες και αντίθετες λέξεις, τις αντιθέσεις και άλλα στοιχεία του ποιήματος. 
Από τον τίτλο του ποιήματος ή από ολόκληρο το ποίημα δημιουργούν τις δικές τους 
αυτοσχέδιες ιστορίες ή άλλα ποιήματα. Αφηγούνται παραμύθια που σχετίζονται με το 
θέμα ή τον τίτλο του ποιήματος, τα συγκρίνουν και εντοπίζουν ομοιότητες και διαφο-

2756

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



ρές. Ζωγραφίζουν τις εικόνες που δημιουργούνται από το ποίημα, φτιάχνουν ένα ο-
μαδικό κολάζ ή μια κατασκευή από πηλό. Ένα ποίημα μπορεί να μελοποιηθεί από τα 
παιδιά, να δραματοποιηθεί, να γίνει παντομίμα, κουκλοθέατρο, χορός. Η νηπιαγωγός 
ενθαρρύνει και επιβραβεύει όλες τις προσπάθειες των παιδιών (Γκλιάου-
Χριστοδούλου, 2001).  

Ωστόσο πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ποίηση στο Νηπιαγωγείο δεν έχει τη θέση που 
της αξίζει (Παρθενίου & Καρακίτσος, 1996· Σαρλή, 1997). Χρησιμοποιείται περισ-
σότερο, με αφορμή γιορτές ή επετείους, κυρίως, με την αποστήθιση ποιημάτων από 
τα παιδιά. Συνήθως, η όποια προσέγγιση στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος γίνεται 
σύμφωνα με τις προσωπικές αναζητήσεις των νηπιαγωγών. Μόνο, αν οι ίδιοι εκπαι-
δευτικοί ευαισθητοποιηθούν και συγκινηθούν από τον ποιητικό λόγο, θα αντιληφθούν 
την αξία της ποίησης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου και θα την 
εντάξουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες (Γκλιάου- Χριστοδούλου, 2001). 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα του 25ου Νηπιαγωγείου Ιλίου - Σχολικό έτος 2013-14 

Ανθρώπινο δυναμικό: 26 μαθητές, 23 γονείς, 2 εκπαιδευτικοί. 

Κριτήριο επιλογής του θέματος: Μια φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη, αναρτημένη 
από τις νηπιαγωγούς στη γωνιά της ποίησης, σε συνδυασμό με την έμφυτη περιέργεια 
των νηπίων. 

Πορεία ανάπτυξης του Διδακτικού Σεναρίου: 

1ο στάδιο: Ευαισθητοποίηση, προβληματισμός, επιλογή και ορισμός του θέματος: 

Η ομάδα συγκεντρώνεται στον κύκλο και μοιράζεται εμπειρίες και γνώσεις, με αφορ-
μή τη φωτογραφία του Οδ. Ελύτη. Ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις και θέτει ερωτή-
ματα και προβληματισμούς που συνδέονται με τη ζωή και το έργο του ποιητή. Η συ-
ζήτηση αρχίζει από 4 παιδιά που γνώριζαν ήδη 3 από τα μελοποιημένα ποιήματα της 
ποιητικής συλλογής του Οδ. Ελύτη, «Τα ρω του έρωτα». Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει, 
συντονίζει, καταγράφει και προσδιορίζει τα ερωτήματα των παιδιών που θα διερευ-
νηθούν, καθώς και τα προτεινόμενα θέματα. Τα παιδιά ψηφίζουν και επιλέγουν το 
θέμα και τα υποθέματα του Διδακτικού Σεναρίου. 

2ο στάδιο: Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προτάσεις από τα παιδιά και την εκπαι-
δευτικό: Καθορισμός στόχων και επιλογή δραστηριοτήτων. Χωρισμός σε μικρότερες 
ομάδες-καταμερισμός καθηκόντων. Οργάνωση επισκέψεων και ειδικών στο χώρο του 
σχολείου, συλλογή αντικειμένων και έντυπου υλικού. Ενημέρωση για ενεργητική 
συμμετοχή των γονέων-ευαισθητοποίηση της κοινότητας. 

3ο στάδιο: Υλοποίηση δράσεων, δημιουργία ομαδικών εργασιών και παρουσίαση του 
προγράμματος στους γονείς και στην ευρύτερη κοινότητα. 
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4ο στάδιο: Αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και αναστοχασμός του προγράμματος.  

Τίτλος Προγράμματος: «Μαγικές διαδρομές στην Τέχνη: Ποίηση Οδυσσέα Ελύτη». 

Διάρκεια του Προγράμματος: 4 μήνες (Φεβρουάριος- Μάιος). 

Κύριο Θέμα: Ο Οδυσσέας Ελύτης «συναντά» τους μικρούς μαθητές. 

Υποθέματα: Τα εξής ποιήματα: «Ο ήλιος ο ηλιάτορας», «Η ποδηλάτισσα», «Τα τζι-
τζίκια», «Ο γλάρος», «Το θαλασσινό τριφύλλι», «Το δελφινοκόριτσο», «Το κοχύλι», 
«Το μαγισσάκι». 

Σκοπός του Διδακτικού Σεναρίου: Να καλλιεργήσουν τη λογοτεχνική ευαισθησία, να 
απολαύσουν αισθητικά την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη και να αντιληφθούν την παι-
δαγωγική της αξία, μέσα από εικαστικές δημιουργίες, θεατρικά και μουσικοκινητικά 
δρώμενα, καθώς και από έργα μεγάλων ζωγράφων και καλλιτεχνών. 

Στόχοι του Διδακτικού Σεναρίου: 

Γενικοί στόχοι: 

1. Να εμπλακούν με παιγνιώδη τρόπο στην προσέγγιση ενός ποιητικού κειμένου και 
να το απολαύσουν αισθητικά. 

2. Να κατανοήσουν πως τα ποιήματα αποτελούν μέσο έκφρασης συναισθημάτων, 
μεταδίδουν συγκίνηση, ενισχύουν την ενσυναίσθηση και αναπαριστούν τον κό-
σμο γύρω μας. 

3. Να αντιληφθούν ότι μέσα από τα ποιήματα επισημαίνονται οι ανθρώπινες αδυνα-
μίες, τα ανθρώπινα ελαττώματα και πάθη, το ήθος, οι αξίες, ο Ανθρωπισμός και 
να ανακαλύψουν τα μηνύματα που μεταδίδονται μέσω της ποίησης. 

4. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους ερχόμενα σε επαφή με ποικίλες μορφές έκ-
φρασης (τραγούδι, δραματοποιήσεις, ποιήματα, ζωγραφική κ.λπ.). 

5. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες ακρόασης, ανάγνωσης, δημιουργικής γραφής και 
αφήγησης. 

6. Να αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα και κριτική διάθεση απέναντι στο περιεχόμε-
νο των ποιημάτων. 

7. Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, να τα συγκρίνουν και να 
διαπιστώσουν ομοιότητες και διαφορές. 
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8. Να αποδράσουν από την πραγματικότητα, να ονειρευτούν και να ταξιδέψουν με 
τη φαντασία τους, μέσα από τις λέξεις και τις εικόνες. 

9. Να συν-δημιουργήσουν το δικό τους ποίημα ή τη δική τους ιστορία, καταθέτο-
ντας τα προσωπικά τους βιώματα. 

10. Να μάθουν να συνεργάζονται αρμονικά, μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες, 
να επιλύουν τα καθημερινά τους προβλήματα, να παίξουν και να πειραματιστούν 
με ποικίλα υλικά και να νιώσουν τη χαρά της ελεύθερης έκφρασης και της καλλι-
τεχνικής δημιουργίας. 

Ειδικοί στόχοι: 

1. Να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Οδ. Ελύτη (ποιητικές συλλογές, ζωγραφική 
και τεχνική του κολάζ) και να έρθουν σε επαφή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της ποίησής του (λέξεις, διάλογοι, αντιθέσεις, παρομοιώσεις, μεταφορές, επανα-
λήψεις, εικόνες, μουσικότητα των στίχων, ρυθμός κ.λπ.). 

2. Να ανακαλύψουν τις δημιουργικές πτυχές της προσωπικότητας και τις πηγές έ-
μπνευσης του Οδ. Ελύτη. 

3. Να απολαύσουν την απαγγελία ποιημάτων από τον ίδιο τον Ελύτη και να τον α-
κούσουν να εκφράζει τις απόψεις του για την ποίηση και την Ελλάδα. 

4. Να εκφράσουν τα προσωπικά τους συναισθήματα και τις εντυπώσεις που τους 
δημιουργούν τα έργα του Ελύτη (μελοποιημένα και μη). 

5. Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα γλωσσικά μέσα και τεχνικές για 
την παραγωγή συγκεκριμένου είδους κειμένων (δημιουργία ποιημάτων). 

6. Να συνθέτουν ποιήματα με τη λαϊκή γλωσσοπλαστική δημιουργία, χρησιμοποιώ-
ντας γλωσσοδέτες και λαχνίσματα. 

7. Να οργανώνουν παιχνίδια ομοιοκαταληξίας, εντοπίζοντας λέξεις που ομοιοκατα-
ληκτούν και γράφοντας δικές τους ομοιοκαταληξίες. 

8. Να μιμούνται ηχητικά τις εικόνες των ποιημάτων. 

9. Να απαγγέλλουν τα ποιήματα με διάφορους τρόπους (ατομικά, εν χορώ, ένας στί-
χος ανά παιδί κ.λπ.). 

10. Να εικονογραφούν ελεύθερα το κάθε ποίημα. 

11. Να οργανώνουν θεατρικά το κάθε ποίημα (τα ομιλούντα πρόσωπα), προσδίδοντας 
δραματικότητα στα ποιήματα. 
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Μεθοδολογία: Ομαδοσυνεργατική μέθοδος-αλληλεπίδραση, ενεργητική ακρόαση και 
βιωματική συμμετοχή των νηπίων, καταιγισμός ιδεών, συνεχής διάλογος και ανατρο-
φοδότηση, μουσικοκινητικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις ποιημάτων, 
παιδαγωγικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Η/Υ, επισκέψεις, 
ερωτήσεις και απαντήσεις, παρατήρηση, έρευνα, καταγραφές, ατομικές και ομαδικές 
εργασίες, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.  

Ενδεικτικές δράσεις και δραστηριότητες: 

Κοινές δράσεις που αναφέρονται στη διαδικασία έναρξης και παρουσίασης των ποιη-
μάτων: Αρχικά, η νηπιαγωγός απαγγέλει ή διαβάζει το ποίημα που πρόκειται να επε-
ξεργαστεί στην τάξη και το παρουσιάζει στα παιδιά σε έντυπη μορφή, αλλά και μέσα 
από εικόνες. Ακολουθεί ακρόαση του τραγουδιού. Αφού εξοικειωθούν με τους στί-
χους, παρατηρούν, αναλύουν, κάνουν υποθέσεις, προβληματίζονται και δίνουν τη δι-
κή τους ερμηνεία στο περιεχόμενο και στο νόημα του ποιήματος. Η διαδικασία αυτή 
επιτυγχάνεται με ανοιχτές ερωτήσεις και καμιά απάντηση δε θεωρείται λανθασμένη. 

Ειδικές δράσεις που αναφέρονται στη διαθεματικότητα και στον τρόπο που συνδέεται 
το ποίημα που είναι υπό διαπραγμάτευση με άλλες μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ 
για το Νηπιαγωγείο. 

Ποίημα: «Η ποδηλάτισσα» 

Η νηπιαγωγός ξεκινάει τη συζήτηση με ανοιχτές ερωτήσεις, όπως: «Μπορείτε να πε-
ριγράψετε τη γυναίκα για την οποία γράφει ο ποιητής, χρησιμοποιώντας λέξεις του 
ποιήματος; Τι επάγγελμα πιστεύετε ότι κάνει;», «Τι νομίζετε ότι απέγινε η Ποδηλά-
τισσα;». Στο τέλος, γίνεται συζήτηση για τη μεταβολή των συναισθημάτων από την 
αρχή του τραγουδιού μέχρι τους τελευταίους στίχους. Τα παιδιά εκφράζουν ελεύθερα 
σκέψεις, απορίες και συναισθήματα και τα χρωματίζουν με πινέλα σε χαρτόνι. Δη-
μιουργούν και σχολιάζουν τη χρωματική παλέτα των συναισθημάτων. Προσεγγίζουν 
το θέμα του θανάτου, συγκρίνοντας το ποίημα με το παραμύθι «Το κοριτσάκι με τα 
σπίρτα» και εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές. Ανακαλύπτουν λέξεις στο ποίημα 
που κάνουν ομοιοκαταληξία και κυκλώνουν τα όμοια γράμματα των τελευταίων συλ-
λαβών. Αυτοσχεδιάζουν και χορεύουν με κινήσεις προσαρμοσμένες στο περιεχόμενο 
κάθε στροφής. Έρχονται με τα ποδήλατά τους στο σχολείο και μαθαίνουν τους κανό-
νες οδικής συμπεριφοράς, προσέχοντας τα σήματα και ρωτώντας ο ένας τον άλλον. 
Όποιος δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις, παίρνει το δίπλωμα του «καλύτε-
ρου ποδηλάτη», το οποίο έχουν ζωγραφίσει όλα τα παιδιά μαζί. (Γλώσσα, Λογοτεχνί-
α. Μαθηματικά, Εικαστικά, Μουσική, Χορός, Μελέτη Περιβάλλοντος).  

Ποίημα: «Ο γλάρος» 

Η νηπιαγωγός προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νηπίων με ανοιχτές ερωτή-
σεις, όπως: «Τι νομίζετε ότι συμβολίζει ο γλάρος για τον ποιητή;», «Αν εσείς κυβερ-
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νούσατε τον κόσμο για μια μέρα, τι αποφάσεις θα παίρνατε και γιατί;». Στη συνέχεια, 
τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τη ζωή των γλάρων. 
Αναζητούν στοιχεία στο διαδίκτυο για τα είδη των γλάρων και για άλλα θαλασσο-
πούλια, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού. Αποφασίζουν να κατασκευάσουν γλάρους 
από λευκό χαρτόνι και να τους κρεμάσουν σε διαφορετικό ύψος από την οροφή της 
τάξης. Δημιουργούν τεχνητή θάλασσα από πανιά με χάρτινα ψαράκια, χρωματιστές 
πέτρες και κοχύλια. Δραματοποιούν το ποίημα και δίνουν το δικό τους τίτλο: «Το τα-
ξίδι του γλάρου», ενώ η νηπιαγωγός επαναλαμβάνει την ανάγνωση (απαγγελία) του 
ποιήματος. Αφηγούνται το λαϊκό μύθο από την Κεφαλονιά, με τίτλο: «Ο γλάρος, τα 
ψάρια κι ο κάβουρας» και το συγκρίνουν με το ποίημα του Ελύτη. (Γλώσσα, Λογοτε-
χνία, Μαθηματικά, Εικαστικά, Μουσική, Δραματική Τέχνη, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Τεχνολογία). 

Ποίημα: «Τα τζιτζίκια» 

Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν το ποίημα και να μετρήσουν 
πόσες στροφές έχει και σε ποια σημεία μοιάζουν ή σε ποια διαφέρουν (αριθμός στί-
χων, ομοιοκαταληξία κ.λπ.). Τα προτρέπει επίσης, να ανακαλύψουν τη φωνούλα που 
ακούγεται περισσότερο στο ποίημα, καθώς και τις παρομοιώσεις που χρησιμοποιεί ο 
ποιητής (π.χ. παρομοιάζει τα τζιτζίκια με «αγγέλους» και ονομάζει τον ήλιο «βασι-
λιά»). Τα παιδιά συζητούν μεταξύ τους και για την πρώτη στροφή του ποιήματος, 
σύμφωνα με την οποία ο ποιητής αναφέρεται στην Παναγία σαν μια μητέρα της θά-
λασσας (Αιγαίο πέλαγος) που κρατά τα παιδιά της (ελληνικά νησιά). Δημιουργούν 
ένα άλμπουμ με εικόνες της Παναγίας από διαφορετικές πηγές. Επιλέγουν βασικές 
λέξεις του ποιήματος (π.χ. ήλιος, νησιά, γοργόνες, τζιτζίκια) και συνθέτουν το δικό 
τους ποίημα, με τίτλο: «Το καλοκαίρι». Γράφουν τον τίτλο, με δική τους επινοημένη 
ορθογραφία, και δραματοποιούν το ποίημα τους. Συνδέουν το ποίημα με γλωσσοδέ-
τες και λαχνίσματα που αναφέρονται στα τζιτζίκια (π.χ. ο τζίτζιρας, ο μίτζιρας, ο τζι-
τζιμιτζιχότζιρας…). Αφηγούνται το μύθο για τις γοργόνες και το Μέγα Αλέξανδρο 
και το συγκρίνουν με το ποίημα του Ελύτη. Μιμούνται ηχητικά τις εικόνες του ποιή-
ματος. Τραγουδούν το μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Τζιτζίκια στήσαν το 
χορό». Φτιάχνουν έναν πίνακα αναφοράς με τα θαλασσινά επαγγέλματα. (Γλώσ-
σα/δημιουργική γραφή, Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστι-
κά, Μουσική, Δραματική Τέχνη). 

Ποίημα: «Το κοχύλι» 

Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα νήπια να απαντήσουν σε ανοιχτές ερωτήσεις, όπως: «Τι 
νομίζετε ότι εννοεί ο ποιητής με το δίστιχο: «Έπεσα για να κολυμπήσω κι άφησα την 
καρδιά μου πίσω;». Τα παιδιά, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, εντοπίζουν τις παρο-
μοιώσεις και τις προσωποποιήσεις του ποιήματος. Ανακαλύπτουν τις προσωπικές α-
ναζητήσεις του ποιητή που ψάχνει να βρει την αγάπη, κολυμπώντας στη θάλασσα. 
Μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα. Με αφορμή μια βόλτα στην παραλία, μα-
ζεύουν κοχύλια μαζί με τους γονείς τους, τα ζωγραφίζουν με πινέλα και δημιουργούν 

2761

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



μια ομαδική συλλογή. Αφηγούνται το μύθο που αναφέρεται στη γέννηση της θεάς 
Αφροδίτης μέσα από ένα κοχύλι και το συγκρίνουν με το ποίημα του Ελύτη. (Γλώσ-
σα, Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Μουσική). 

Ποίημα: «Το δελφινοκόριτσο» 

Η νηπιαγωγός παρακινεί τα νήπια να προσεγγίσουν το ποίημα με ανοιχτές ερωτήσεις, 
όπως: «Αν συναντούσατε μια γοργόνα, τι θα της λέγατε;». Με τη βοήθεια της νηπια-
γωγού, επισημαίνουν την αγάπη που δείχνει ο Ελύτης για τα ελληνικά νησιά και το 
απέραντο γαλάζιο της πατρίδας μας. Κυκλώνουν στο ποίημα λέξεις ή φράσεις που 
θυμίζουν Ελλάδα και θάλασσα. Ψάχνουν στο χάρτη και βρίσκουν κι άλλα ελληνικά 
νησιά. Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα δελφίνια. Δημιουργούν ένα ο-
μαδικό κολάζ με το βυθό της θάλασσας, ζωγραφίζουν το νησί των ονείρων τους και 
γράφουν το δικό τους τίτλο. Συγκρίνουν το ποίημα, με το ποίημα του Ελύτη «Τα τζι-
τζίκια» και ανακαλύπτουν πολλά κοινά στοιχεία. Τραγουδούν και χορεύουν ομαδικά 
το μελοποιημένο ποίημα. (Γλώσσα/δημιουργική γραφή, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Πληροφορική, Εικαστικά, Μουσική, Ρυθμική Αγωγή). 

Ποίημα: «Το θαλασσινό τριφύλλι» 

Η ανάλυση και η επεξεργασία του ποιήματος γίνεται με ανοιχτές ερωτήσεις, όπως: 
«Τι νομίζετε ότι εννοεί ο ποιητής, όταν αναφέρεται σε ‘θαλάσσια τελώνια’ και σε 
‘πράσινα χαλίκια’;» Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, εντοπίζουν λέξεις που δείχνουν 
ότι κυριαρχεί το φανταστικό στοιχείο στο ποίημα. Μέσα από λέξεις και εικόνες, ανα-
καλύπτουν την ομορφιά αλλά και τη σκοτεινή πλευρά της θάλασσας, καθώς και τα 
μυστικά που κρύβει, όπως ακριβώς και ο άνθρωπος. Επισημαίνουν το χρόνο στον ο-
ποίο αναφέρεται ο ποιητής, όταν μιλάει για το θαλασσινό τριφύλλι. Ζωγραφίζουν τις 
εικόνες του ποιήματος, χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών. Αντικαθιστούν λέξεις του 
ποιήματος με άλλες ομοιοκατάληκτες λέξεις (πχ. τριφύλλι-μαντίλι) και συνθέτουν το 
δικό τους ποίημα. Τραγουδούν και χορεύουν το μελοποιημένο ποίημα του Ελύτη. 
(Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Μουσική, Ρυθμική Αγωγή). 

Ποίημα: « Το μαγισσάκι» 

Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να προσεγγίσουν το νόημα και το περιεχόμενο 
του ποιήματος με ανοιχτές ερωτήσεις, όπως: «Τι νομίζετε ότι εννοεί ο ποιητής όταν 
λέει ‘να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μαγισσάκι;’». Ανακαλύπτουν ότι, μέσα 
από τους ήχους και τα λόγια, το όνειρο και ο έρωτας συμβασιλεύουν. Αφηγούνται το 
μύθο της μάγισσας Μιμόζα που έδωσε το όνομά της σε ένα φυτό, καθώς και άλλες 
ιστορίες με κακές μάγισσες που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ζωγραφίζουν «καλές» 
και «κακές» μάγισσες. Επιλέγουν τα κατάλληλα ρούχα και αξεσουάρ της μάγισσας 
από τη θεατρική γωνιά και παίζουν παιχνίδια ρόλων. Φτιάχνουν γούρια από πηλό και 
τα χαρίζουν σε κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Παίζουν μουσικά παιχνίδια με τις 
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νότες. (Γλώσσα, Λογοτεχνία, Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Ρυθμική Αγω-
γή). 

Ποίημα: «Ο ήλιος ο ηλιάτορας» 

Η νηπιαγωγός προτρέπει τα παιδιά να προσεγγίσουν τη μορφή, το νόημα και το πε-
ριεχόμενο του ποιήματος με ανοιχτές ερωτήσεις, όπως: «Σε ποιον τόπο, νομίζετε ότι 
αναφέρεται ο ποιητής;». Ανακαλύπτουν ότι μέσα από τις εικόνες και τις λέξεις δια-
φαίνεται η αγάπη του ποιητή για την Ελλάδα. Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, δια-
κρίνουν την αφήγηση από τα διαλογικά μέρη του ποιήματος και βρίσκουν τις ομοιο-
καταληξίες, τις προσωποποιήσεις και τις αντιθέσεις. Φτιάχνουν σύνθετες λέξεις με 
πρώτο συνθετικό τη λέξη «ήλιος» και «άνεμος». Ζωγραφίζουν το ηλιοβασίλεμα και 
την ανατολή του ήλιου, καθώς και ήλιους κρυμμένους στα σύννεφα. Δραματοποιούν 
το ποίημα, μοιράζοντας ρόλους. Αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον ήλιο 
και τη δημιουργία ανέμων. Αφηγούνται τον ινδιάνικο μύθο της φυλής Osage, με τίτ-
λο: «Τα παιδιά του Ήλιου» και το συγκρίνουν με το ποίημα του Ελύτη. (Γλώσσα, 
Λογοτεχνία, Εικαστικά, Μουσική, Δραματική Τέχνη, Μελέτη Περιβάλλοντος, Πλη-
ροφορική). 

Χρήση εκπαιδευτικού υλικού- Πηγές: 

Φωτογραφικό κολάζ με τα ποιήματα του Ελύτη, CD μελοποιημένων ποιημάτων από 
αξιόλογους ερμηνευτές, όπως ο Μ. Βιολάρης, η Ρ. Κουμιώτη, η Ν. Βενετσάνου και η 
Α. Μάνου, παραμύθια, γεωγραφικοί χάρτες, βιβλία μυθολογίας, διαφημιστικό υλικό 
από τουριστικά γραφεία, DVD με θέμα τα νησιά της Ελλάδας, καθώς και το υλικό 
που συγκέντρωσαν τα παιδιά σε κάθε ποίημα με τη βοήθεια των γονιών τους. 

Σκαπέτη, Ε. (2009). Ελύτης- Λίγες επισημάνσεις για την ποιητική του δημιουργία. Α-
ναρτήθηκε 28/9/2009 από http://odelytis.blogspot.gr/2009/09/blog-post_28.html 

(«Ο Κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη: Ποίηση και Ζωγραφική», 2011). Αναρτήθηκε από 
http://odelytis.blogspot.gr 

Χρήση του βιβλίου της συγγραφέα και παιδαγωγού Κατερίνας Τζαβάρα: Μαγικές 
Διαδρομές στην Τέχνη: Οδυσσέας Ελύτης, Διάπλους, 2011. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις: 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το οποίο εκπονήθηκε από τις εκδόσεις «Νέες σελίδες», 
στο χώρο του σχολείου. Τίτλος δραστηριότητας: «Μέσα στη χώρα της ποίησης: Α-
φιέρωμα στον Οδ. Ελύτη». Το πρόγραμμα περιλάμβανε απαγγελία ποιημάτων, θεα-
τρική παράσταση και δημιουργικό εργαστήρι, όπου τα παιδιά με ειδική καθοδήγηση 
εμπνεύστηκαν να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μέσα από τα ποι-
ήματα. 
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Επίσκεψη στη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιλίου, με τη συνοδεία των γονέων. 

Τρόποι Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος: 

1) Θεατρική παράσταση βασισμένη στα ποιήματα που διαπραγματεύτηκαν, 
με τίτλο ¨Το όνειρο του Οδυσσέα¨. 

2) Οργάνωση ποιητικής βραδιάς με απαγγελία ποιημάτων από τα παιδιά και 
τους γονείς τους  

3) Εκπαιδευτικοί φάκελοι εργασιών των παιδιών. 

4) Ομαδική εργασία: Φωτογραφικό κολάζ με στιγμιότυπα από τη ζωή του 
Οδ. Ελύτη.  

5) Εικαστική έκθεση στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 9/5/2014 με 
τίτλο: ¨Ημερολόγια Αναγνώσεων: Το λογοτεχνικό βιβλίο ως αφορμή για 
μαθητική έκφραση και δημιουργία στα πλαίσια των πολιτιστικών προ-
γραμμάτων. Περιλάμβανε και δημιουργικά έργα των παιδιών, εμπνευσμέ-
να από τα μελοποιημένα ποιήματα του Οδ. Ελύτη (η Ποδηλάτισσα, ο 
Γλάρος, το Κοχύλι, τα Τζιτζίκια, Το Δελφινοκόριτσο). 

 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση είχε διαμορφωτικό χαρακτήρα κι έγινε και στις 3 φάσεις (σχεδιασμός 
δράσης, έρευνα πεδίου και ολοκλήρωση του προγράμματος). Στο πλαίσιο μιας τέ-
τοιας αντίληψης, υιοθετήσαμε μια ερευνητική προσέγγιση για τον τρόπο που εργα-
στήκαμε, μάθαμε να σχεδιάζουμε και να προγραμματίζουμε τις δραστηριότητες που 
ανέπτυξαν τα παιδιά της τάξης μας, καθώς και να παρατηρούμε και να καταγράφουμε 
συστηματικά την εξέλιξή τους. Μελετήσαμε τις καταγραφές μας και τις χρησιμοποι-
ήσαμε για να βελτιώσουμε τις εκπαιδευτικές μας πρακτικές, για να αναπροσαρμό-
ζουμε το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μας, παρέχοντας ευκαιρίες εξέλιξης σε 
όλους τους μαθητές, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις δυνατότητές 
τους. Οι μαθητές συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης. Το Πρόγραμμα αξιολο-
γήθηκε με τακτικό διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών για την 
πορεία του, την έρευνα και τις δράσεις, τις δραστηριότητες, τις τυχόν δυσκολίες κ.λπ. 
Στο τέλος, τα παιδιά συζήτησαν, κατέληξαν σε συμπεράσματα και εξέφρασαν τις α-
πόψεις τους για το αποτέλεσμα του Προγράμματος, της συμμετοχής, συνεργασίας και 
δημιουργικής έκφρασής τους. Αγάπησαν τον Ελύτη μέσα από τα ποιήματά του και 
τον ονόμασαν «Ποιητή του ήλιου». 

Δυσκολίες κατά την υλοποίηση του Προγράμματος: 
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Αρχικά, ήταν δύσκολο να πείσουμε μερικούς γονείς να συμμετέχουν στις διάφορες 
δράσεις που σχετίζονταν με το Πρόγραμμα και να αντιληφθούν την Παιδαγωγική α-
ξία της Ποίησης. Στην πορεία όμως ανάπτυξης του Προγράμματος, μέσα από τις δια-
θεματικές δραστηριότητες και το αμείωτο ενδιαφέρον των παιδιών, γνώρισαν τη ζωή 
και το έργο του μεγάλου μας ποιητή, τραγούδησαν τα μελοποιημένα του ποιήματα 
και ξανάγιναν παιδιά. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Γκλιάου-Χριστοδούλου, Ν. (2001). Η ποίηση στο Νηπιαγωγείο. Επιθεώρηση Εκπαι-
δευτικών Θεμάτων, 5, 140-145. 

Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού- Εκ-
παιδευτικοί σχεδιασμοί- Δημιουργικά περιβάλλοντα. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2002). 
Αθήνα: ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Έλιοτ, Τ.Σ. (2003). Δεν είναι η ποίηση που προέχει (Δοκίμια για την ποίηση και τους 
ποιητές). (Μετάφραση: Στέφανος Μπεκατώρος). Αθήνα: Πατάκης. 

Καρακίτσιος, Α. (2012). Περί Παιδικής Λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 

Κουλουμπή-Παπαπετροπούλου, Κ. (1988). Ο Καρνέι Τσουκόφσκι για την παιδική 
ποίηση. Διαδρομές, 11, 184-187. 

Κουλουμπή-Παπαπετροπούλου, Κ. (1988). Η Ποίηση στο Νηπιαγωγείο. Πρακτικά Β΄ 
Σεμιναρίου του Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου, (85-102). Αθήνα: Καστανιώ-
της. 

Ο Κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη: Ποίηση και Ζωγραφική. (2011, 6 Οκτωβρίου). Αναρ-
τήθηκε από http://odelytis.blogspot.gr/   

Παρθενίου, Γ. & Καρακίτσος, Α. (1996). Καταγραφή της θέσης της παιδικής ποίησης 
στα νηπιαγωγεία 1989-1992, Διαδρομές, 44, 267-272.  

Σαρλή, Μ. (1997). Τι «διαβάζουν» τα νήπια; Έρευνα. Διαδρομές, 46, 129-133. 

Σκαπέτη, Ε. (2009). Ελύτης- Λίγες επισημάνσεις για την ποιητική του δημιουργία. Α-
ναρτήθηκε 28/9/2009 από http://odelytis.blogspot.gr/2009/09/blog-post_28.html  

Τζαβάρα, Κ. (2011). Μαγικές διαδρομές στην Τέχνη: Οδυσσέας Ελύτης. Θεσσαλονίκη: 
Διάπλους. 
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Πρόγραμμα Teachers4Europe: 
«Όσα τα μνημεία μας διδάσκουν: το χθες, το σήμερα και το αύριο…» 

Σαμπρή Μαρία  
Εκπαιδευτικός ΠΕ05, M.Ed 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αφορά στα διδακτικά αντικείμενα των Γαλλι-
κών, της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας και των Εικαστικών και βασίστηκε 
στη στενή σχέση των μαθητών της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου 
με τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της UNESCO. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Teach-
ers4Europe και προσεγγίζει την έννοια της πολιτιστικής ταυτότητας όπως αυτή ανα-
δεικνύεται και προφυλάσσεται από προγράμματα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τeachers4Europe, πολιτιστική κληρονομιά, Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Ασκληπιείο. 

Εισαγωγή 
Το πρόγραμμα Teachers4Europe ξεκίνησε to 2011 με πρωτοβουλία της Αντιπροσω-
πείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης 
είναι να διαμορφώσει ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες με ενημέρωση σχετικά με τις ε-
ξελίξεις των Ευρωπαϊκών θεμάτων, βελτίωση δεξιοτήτων, εφαρμογή καινοτόμων με-
θόδων διδασκαλίας και αξιοποίηση της τεχνολογίας. 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο σεβάστηκε το συγκεκριμένο στόχο και εξαιτίας 
της γεωγραφικής θέσης του σχολείου μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε (δίπλα στο 
Ασκληπιείο και το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) θεωρήθηκε ενδιαφέρον να γίνει μια 
προσπάθεια για την καλλιέργεια της πολιτιστικής συνείδησης των μαθητών. Η πολι-
τιστική συνείδηση αποτελεί μια από τις οκτώ ικανότητες-κλειδιά (key competences) 
του Ευρωπαίου πολίτη του 21ου αιώνα όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο της Ε.Ε. «Πο-
λιτισμική Συνείδηση και Έκφραση» (Cultural awareness and expression, 2015)  

Μεθοδολογία 
 
Το θέμα της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς προσεγγίστηκε με βάση την 
ανακαλυπτική μάθηση του Bruner και τις αρχές της καθώς «δίνει έμφαση στην ανα-
κάλυψη της γνώσης με τη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών» ( Ελληνιάδου, 
Κλεφτάκη & Μπαλκίζας, 2008, σ.33 ). Η επιλογή της ύλης των δραστηριοτήτων ακο-
λουθεί τις αρχές της διαθεματικότητας προωθώντας την «αλληλοσυσχέτιση ανεξάρ-
τητων μαθημάτων» τα οποία αντικαθίστανται από θεματικές ενότητες «οι οποίες ά-
πτονται των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων καθώς και των ενδιαφερόντων των 
μαθητών» (Παναγάκος, 2010, σ.75). Στην οργάνωση  των δραστηριοτήτων χρησιμο-
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ποιήθηκε η μέθοδος project: οι μαθητές πήραν αφορμή από προσωπικά τους βιώματα 
σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου και ιδιαίτερα το αρχαίο θέατρο, 
οργανώθηκαν σε ομάδες, αντάλλαξαν πληροφορίες με ομαδικές ή ατομικές διαδικα-
σίες, αξιολόγησαν και ανατροφοδότησαν, αντιμετώπισαν επίκαιρα προβλήματα (δρα-
στηριότητα 6), ικανοποίησαν ατομικά και ομαδικά ενδιαφέροντα (δραστηριότητες 
8,9,10), συνεργάστηκαν με οργανισμούς (δραστηριότητα 7) και κοινοποίησαν τα α-
ποτελέσματα της εργασίας τους (Φρέυ, 2002. Θεοφιλίδης, 2002. Χρυσαφίδης, 2003). 

Έμφαση δόθηκε στις συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών όπως αυτές εκφράζο-
νται με καλλιτεχνική δημιουργία (ζωγραφική, κατασκευές, χρήση εφαρμογών στον 
Η/Υ και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού) αλλά και τη γραπτή έκφραση (σύνταξη 
επιστολής). Όλα τα παραπάνω υπαγορεύτηκαν από την ίδια τη φύση του θέματος αλ-
λά και την προσπάθεια να αναζητηθούν και να αναπτυχθούν δεξιότητες  σύνθεσης 
και παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

 
Σχεδιασμός και Διαμόρφωση του σεναρίου 

 
Το σενάριο πραγματοποιήθηκε με 24 μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Ασκληπιείου και περιλαμβάνει 10 δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε 12 διδακτι-
κές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης το διδακτικό έτος 2014-2015. Εμπλέκονται τα μαθή-
ματα των Γαλλικών, της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας και των Εικαστι-
κών. Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν συζητή-
σεις με την ολομέλεια της τάξης κυρίως κατά τις φάσεις αξιολόγησης των αποτελε-
σμάτων των δραστηριοτήτων. 

Εκτός από το γενικότερο σκοπό της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe, οι μα-
θητές αναμένεται να εκπληρώσουν τους εξής στόχους σύμφωνα με την ταξινομία του 
Bloom. 

Γνωστικός τομέας 
• να ανακαλούν την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου από 

την αρχαιότητα και έως τα νεώτερα χρόνια αλλά και να «δείχνουν» τις σημαντικότε-
ρες στιγμές της (γνώση) 

• να αναγνωρίζουν εκφράσεις και λέξεις στη γαλλική γλώσσα σχετικές με μνη-
μεία και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατανόηση)  

• να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σχετικά με το χάρτη της Ευρώπης (εφαρμο-
γή) 

• να διακρίνουν τις επιπτώσεις (αρνητικές ή θετικές) των πράξεών μας πάνω σε 
μνημεία – κτίρια πολιτιστικής βαρύτητας (ανάλυση) 

• να συλλέγουν υλικό, να συνθέτουν και να δημιουργούν ένα νέο προϊόν (σύν-
θεση) 

• να αξιολογούν, να εκτιμούν και να υπερασπίζονται επιλογές τους (αξιολόγη-
ση) 

Συναισθηματικός τομέας  
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• να αποδέχονται την άποψη των άλλων 
• να συνεργάζονται και να αναζητούν λύσεις από κοινού 
• να σταθμίζουν και να υπερασπίζονται την αξία μνημείων πολιτιστικής κληρο-

νομιάς 
• να δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες μιας κοινότητας για την ανάδειξη και την 

προστασία μνημείων 
 

Περιγραφή διδακτικής πρότασης 
 

Δραστηριότητα 1: «Ας χρωματίσουμε την Ευρώπη» 
Στόχος: Γνωριμία με τις χώρες της Ευρώπης και τη θέση τους στο χάρτη – Αναγνώ-
ριση των χρωμάτων και των χωρών στα γαλλικά. Με αυτό τον τρόπο ευαισθητοποι-
ούνται οι μαθητές στην «γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία … με την καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων όπως: … η χρήση συσχετίσεων που χρησιμεύουν για μεταγλωσσική 
και μεταγνωστική προσέγγιση μη οικείων γλωσσών και πολιτισμών» (Καγκά, 2002, 
σελ.93).   
Οι μαθητές χρωματίζουν στο χάρτη τις διάφορες χώρες της Ευρώπης χρησιμοποιώ-
ντας τα χρώματα που τους υποδείχθηκαν στο φύλλο εργασίας (φύλλο εργασίας 1), το 
οποίο συντάχθηκε στα γαλλικά. Εργάζονται ανά τετράδες, αν και ο κάθε μαθητής έχει 
το δικό του φύλλο εργασίας. Χρησιμοποιούν τα βιβλία της Γεωγραφίας και ένα μεγά-
λο πολιτικό χάρτη της Ευρώπης.  

Δραστηριότητα 2: «Πολιτιστική Κληρονομιά είναι…» 
Στόχος: Χρήση λεξικών, κατανόηση του όρου «πολιτιστική κληρονομιά». 
Οι ομάδες αναζητούν τον ορισμό των λέξεων «πολιτισμός», «πολιτιστικός» και 
«κληρονομιά» και κάθε ομάδα προτείνει το δικό της ορισμό για τον όρο «πολιτιστική 
κληρονομιά» (φύλλο εργασίας 2). Γίνεται διασταύρωση με το όρο όπως περιγράφεται 
στο δικτυακό τόπο της UNESCO (www.unesco-hellas.gr) αλλά και στον επίσημο δι-
κτυακό τόπο της Ε.Ε. (http://europa.eu) όπου αναζητούνται και οι χώρες που ανήκουν 
στην Ε.Ε. 

Δραστηριότητα 3: «Η UNESCO και οι χώρες της Ε.Ε.» 
Στόχος: Αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών μέσω μηχανής αναζήτησης. Χρήση 
λεξιλογίου (γαλλικά). 
Οι μαθητές εργάζονται στους Η/Υ ανά ομάδες και, αναζητώντας πληροφορίες μέσω 
μηχανής αναζήτησης, αντιστοιχούν μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονο-
μιάς με τις χώρες της Ε.Ε. που αυτά βρίσκονται. Συμπληρώνουν  κάρτες με τα στοι-
χεία του κάθε μνημείου (χώρα, πόλη, έτος δημιουργίας, κλπ.). Κάθε ομάδα παρουσιά-
ζει τα μνημεία του φύλλου εργασίας 3.  

Δραστηριότητα 4: «Ο χάρτης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ε.Ε.» 
Στόχος: Συγκέντρωση και οπτικοποίηση του υλικού. 
Οι μαθητές φτιάχνουν κατά προσέγγιση το χάρτη της Ε.Ε. σε χαρτί (περίπου 2μ. μή-
κος) και τον χρωματίζουν. Από κάθε ομάδα συμμετέχουν 2 παιδιά. Οι υπόλοιποι σχε-
διάζουν και κόβουν τα 12 αστέρια της Ε.Ε. Τοποθετούν στο χάρτη τις καρτέλες των 
μνημείων στην αντίστοιχη χώρα. 
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Εικόνα 1 

Δραστηριότητα 5: «UNESCO – Europa Nostra – Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς – Ημέρες Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

Στόχος: Εξαγωγή συμπερασμάτων για την αξία των μνημείων των χωρών της Ε.Ε., 
κατανόηση κειμένου κριτηρίων της UNESCO για τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. 
Οι μαθητές αναζητούν τα κοινά στοιχεία των μνημείων με τα οποία ασχολήθηκαν. 
Αναζητούν δράσεις της Ε.Ε. σχετικές με την πολιτιστική κληρονομιά. Πρώτη επαφή 
με τα κριτήρια βράβευσης – αναγνώρισης της αξίας των μνημείων. Κάθε ομάδα επι-
λέγει τα κριτήρια που πιστεύει ότι ο αρχαιολογικός χώρος του Ασκληπιείου συγκε-
ντρώνει κατά την UNESCO. Ακολουθεί συζήτηση με βάση το φύλλο εργασίας 4 που 
προτείνει κτίρια που θα μπορούσαν (ή όχι) να χαρακτηριστούν ως μνημεία πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. 

Δραστηριότητα 6: «Το παρόν και το μέλλον ενός μνημείου» 
Στόχος: Κατανόηση κειμένου, συζήτηση, κριτική σκέψη, αξιοποίηση επίκαιρου συμ-
βάντος. 
Δίνονται στους μαθητές τα φύλλα εργασίας στα οποία εργάστηκαν. Με αναφορά στο 
δικτυακό τόπο της UNESCO επιβεβαιώνουμε ή όχι τις απαντήσεις που έδωσαν. Με-
λετούμε τα αντίστοιχα κριτήρια της EUROPA NOSTRA (www.europanostra.org) και 
του Σήματος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τα παιδιά μελετούν την 
ιστορικότητα του κτιρίου του Πολυτεχνείου στην Αθήνα και βλέπουν φωτογραφίες 
του κτιρίου με graffiti. Καταγράφουν την άποψή τους σε σύντομη απάντηση αιτιολο-
γώντας την (φύλλο εργασίας 5 ). 

Δραστηριότητα 7: «Ας γνωρίσουμε το Ασκληπιείο» 
Στόχος: Ενημέρωση για την ιστορία του ιερού του Ασκληπιείου και του Θεάτρου, 
χρήση σημειωματάριου. 
Επίσκεψη στο χώρο του Ασκληπιείου και ξενάγηση από αρχαιολόγο. Οι μαθητές συ-
μπληρώνουν ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής (με στοιχεία της ιστορίας του 
μνημείου) πριν και μετά την επίσκεψη (φύλλο εργασίας 6). 

Δραστηριότητα 8: «Ζωγραφίζουμε την ιστορία του Ασκληπιείου» 
Στόχος: Εικονογράφηση σημαντικών στιγμών μιας ιστορίας. 
Ανακοινώνεται η σύνταξη περίληψης της ιστορίας του αρχαιολογικού χώρου από κά-
θε ομάδα (χρονολογία δημιουργίας του, σκοπός, πρώτες ανασκαφές κλπ.) με εικόνες 
και κάθε ομάδα αφού κρατήσει σημειώσεις, «ζωγραφίζει κάποια στιγμή» αυτής της 
ιστορίας. Η τάξη επιλέγει τις καλύτερες. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία σε 
όλους τους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά, «να προβάλλουν και να δείξουν το 
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ταλέντο τους ανεξάρτητα από το αν πληρούν ή όχι τα κριτήρια ενός επιμελούς μαθη-
τή» (Χρηστάκος & Αμπάτη,2010, σελ.89).  

 

 
Εικόνα 2 

Δραστηριότητα 9: «Απεικόνιση» της εργασίας μας 
Στόχος: Αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για σύννεφα λέξεων 
Από τα κείμενα των κριτηρίων της EUROPA NOSTRA και του Σήματος της Ευρω-
παϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς βρίσκουμε τις λέξεις-κλειδιά με τη βοήθεια των 
διαδικτυακών εφαρμογών (wordle: http://www.wordle.net/ & tagul: https://tagul.com/ 
). Η τάξη επιλέγει τα καλύτερα. 

Δραστηριότητα 10: «Και τώρα;…» 
Στόχος: Ο μαθητής ως ενεργός πολίτης – Σύνταξη επίσημης επιστολής με στόχο την 
προβολή επιχειρημάτων και την υποβολή προτάσεων. 
 Η τάξη μέσα από συζήτηση αποφασίζει τα κύρια σημεία επιστολής που θα συντάξει 
στα ελληνικά για να προταθεί η υποψηφιότητα του χώρου του Ασκληπιείου για το 
Σήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Προτείνονται δράσεις εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων.  Προτείνεται υλικό για την ταινία  που θα δημοσιευτεί στην ι-
στοσελίδα του σχολείου.  

 
Εικόνα 3 

Αξιολόγηση 
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Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε κάθε στάδιο της εργασίας και ήταν σε θέση, όταν 
τους ζητήθηκε, να διατυπώσουν την άποψή τους με επιχειρήματα όπως φάνηκε στη 
δραστηριότητα με το κτίριο του Πολυτεχνείου αλλά και τη σύνταξη της τελικής επι-
στολής και τη δημιουργία της ταινίας (εφαρμογή movie maker). 

Ο χρόνος για την υλοποίηση της εργασίας αποδείχθηκε περιορισμένος, γεγονός που 
πιθανόν να μην επέτρεψε στο μέγιστο βαθμό την επίτευξη των στόχων. Η καλλιέρ-
γεια στάσεων και συμπεριφορών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί συχνή 
ανατροφοδότηση και μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, πράγμα που είναι αδύνατον 
να συμβεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης ο περισσότερος χρόνος θα επέ-
τρεπε καλύτερη οργάνωση έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν και κά-
ποιες από τις προτάσεις των μαθητών για εκπαιδευτικά προγράμματα στο μουσείο και 
τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου. 

Μετά το τέλος του προγράμματος η επιστολή στάλθηκε στο Δήμο Ασκληπιείου με 
κοινοποίηση στην Αρχαιολογική υπηρεσία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε το γραφείο 
Europe Direct Ναυπλίου που επισκέφτηκε το σχολείο και παρακολούθησε παρουσία-
ση του προγράμματος από τους μαθητές. Η ταινία των παιδιών μεταφράστηκε στα 
γαλλικά και στα αγγλικά και δημοσιεύτηκε στο blog του σχολείου 
(http://blogs.sch.gr/1dimask/2015/05/  &  
https://www.youtube.com/watch?v=zlsO91vdJVE). 
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Φύλλο Εργασίας 1: «Ας χρωματίσουμε την Ευρώπη» 
Coloriez les pays avec les couleurs  indiquées: 

 
Bleu-ciel : les mers et les océans  
Bleu : Allemagne, Biélorussie, Estonie, FYROM 
Jaune : Lituanie, Belgique, Autriche, Roumanie, Espagne, Bosnie -Herzégovine  
Orange : Islande, Suède, Lettonie, Pologne, Italie 
Rouge : Royaume Uni, Luxembourg, République Tchèque, Ukraine, Croatie 
Vert : Irlande, Pays Bas, Danemark, Suisse, Slovénie, Russie, Grèce 
Mauve : France, Finlande, Hongrie, Bulgarie, Albanie 
Brun : Portugal, Slovénie, Slovaquie, Moldavie, Norvège, Turquie 
Rose : Chypre 

Φύλλο Εργασίας 2: «Πολιτιστική Κληρονομιά είναι…» 
Με τη βοήθεια των λεξικών ας βρούμε τους ορισμούς των λέξεων… «πολιτισμός», 
«πολιτιστικός» και «κληρονομιά». 
Σαν μικροί … «λεξικογράφοι», πρέπει τώρα, με τη βοήθεια των παραπάνω,  να δια-
τυπώσουμε έναν  ορισμό για την πολιτιστική κληρονομιά … 
Πολιτιστική κληρονομιά=………………………………………… 

Φύλλο Εργασίας 3: «Η UNESCO και οι χώρες της Ε.Ε.» 
1 / Faites correspondre les 
pays aux monuments et 
trouvez une photo pour 
chaque monument : 

 

 

 

 

 

 

 

1. Autriche                    le  Monastère de Rila  
2. Belgique                    la Petite-France  
3. Bulgarie                   le château de Schönbrunn  
4. France                      la vieille ville de Tallinn     
5. Allemagne                 l’ancien théâtre d’Epidaure  
6. Danemark                  le château Kronborg    
7. Grèce                       le château Neuschwanstein  
8. Estonie                   la grande place de Bruxelles 
9. Royaume Uni             le site de Newgrange 
10. Irlande                      la tour de Londres  

1.....   2.....   3.....   4.....   5.....   6.....   7.....   8.....   9.....   10..... 
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Φύλλο Εργασίας 4: «UNESCO – Europa Nostra – Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς – Ημέρες Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

1 / Αφού μελετήσουμε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο 
(http://whc.unesco.org/en/criteria) θα επιλέξουμε τα πολιτιστικά κριτήρια που πιστεύ-
ουμε ότι πληροί ο αρχαιολογικός χώρος του Ασκληπιείου έτσι ώστε να συγκαταλέγε-
ται σε ένα από τα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

«…Έως το τέλος του 2004 υπήρχαν έξι κριτήρια για την πολιτιστική κληρονομιά 
και τέσσερα κριτήρια για τη φυσική κληρονομιά. Το 2005 αυτό το καθεστώς τροπο-
ποιήθηκε σε μία ενοποιημένη ομάδα  κριτηρίων…»  

Πολιτιστικά κριτήρια 
I. «να αποτελεί αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας». 
II. «να επιδεικνύει σημαντικές ανθρώπινες αξίες για μακρά περίοδο χρόνου ή σε 
μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου, σε εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνο-
λογία, τις μνημειακές τέχνες, την πολεοδομία ή τον σχεδιασμό τοπίου». 
III. «να φέρει μια μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία για κάποια πολι-
τισμική παράδοση, ζώντα ή εξαφανισμένο πολιτισμό». 
IV. «να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τύπου κτηρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνο-
λογικού συνόλου ή τοπίου που απεικονίζει σημαντική ή σημαντικές φάσεις της αν-
θρώπινης ιστορίας» 
V. «να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα παραδοσιακής ανθρώπινης εγκατάστα-
σης, χερσαίας ή θαλάσσιας χρήσης, αντιπροσωπευτικής πολιτισμού ή πολιτι-
σμών), ή ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν το τελευ-
ταίο έχει γίνει ευάλωτο υπό την πίεση ανεπίστροφων αλλαγών». 
VI. «να συνδέεται άμεσα ή διακριτά με γεγονότα ή ζώσες παραδόσεις, με ιδέες ή 
πίστεις, με καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά έργα εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας». 
Για να κριθεί η εξαιρετική παγκόσμια αξία του, ένα μνημείο πρέπει να κριθεί και ως 
προς δύο επιπλέον παράγοντες: την αυθεντικότητα και/η την ακεραιότητά του …» 
 
2 / Είμαστε μέλη της επιτροπής της UNESCO και πρέπει να εξετάσουμε τα παρακάτω 
κτίρια για να  κρίνουμε εάν  μπορεί να αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Χρησιμοποιούμε ένα ή περισσότερα κριτήρια για να αιτιολογήσουμε την απάντησή 
μας και να συμμετέχουμε στη συζήτηση! 
 
    Allemagne: 
 

 
 

Royaume Uni: 
 
 
Espagne: 

a. le stade Allianz  
b. le château Neuschwanstein 

 

a. la tour d’Hercules 
b. le stade Santiago Bernabeu 

 

a. La Millenium Wheel 
b. La Tour de Londres 
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Grèce : 

 
 

Φύλλο Εργασίας 5: «Το παρόν και το μέλλον ενός μνημείου» 
Διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο για το κτίριο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, 
υπογραμμίζουμε ένα τουλάχιστον σημείο που θεωρούμε ότι αποδεικνύει ότι πρό-
κειται για ένα ιστορικό κτίριο… 

«…Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε το 1862 υπό τον αρχιτέκτονα Λύσανδρο Καυ-
ταντζόγλου και το χρονικό της ήταν μεγάλο, καθώς για την κατασκευή του κτιρίου, 
υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Το 1870, ο Γεώργιος Αβέρωφ, λόγω των πολλών δαπα-
νών που χρειαζόταν η κατασκευή του κτιρίου, συγχρηματοδότησε τις εργασίες. Γι’ 
αυτό το λόγο έλαβε την ονομασία κτίριο Αβέρωφ. Το 1878 η κατασκευή ολοκληρώ-
θηκε. Μετά την κατασκευή του κτηρίου, το 1873 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεί-
ο μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του κτηρίου Αβέρωφ. Κατά την διάρκεια του Ελ-
ληνοϊταλικού πολέμου, το κτήριο παραμένει ανέπαφο από τους βομβαρδισμούς. Α-
ποφεύγει και τους βομβαρδισμούς της Λουτβάφε.Το κτήριο Αβέρωφ γίνεται το κέ-
ντρο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου…» www.arch.ntua.gr  

Στις 6 Μάρτιου του 2015 το κτίριο καλύφθηκε από ένα τεράστιο γκράφιτι … 

 
«Πιστεύω ότι…» 
…………………………………………………………………………………………… 

Φύλλο Εργασίας 6: «Ας γνωρίσουμε το Ασκληπιείο» (ενδεικτικές ερωτήσεις) 
Ας επιλέξουμε τη σωστή απάντηση: 
1 / Το Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού 
χώρου του ιερού του Ασκληπιού. Ιδρύθηκε το ……….. από την Αρχαιολογική 
Εταιρεία. 
Α.1988 
Β.1897 
Γ.1821 
2 / Λειτουργεί από το …… 
Α.2005 
Β.1909 
Γ.1945 
3 / Στεγάζεται σε ένα παλαιό επίμηκες κτίριο που απαρτίζεται από τον προθάλα-
μο και δύο μακρόστενες αίθουσες και καθώς εκθέτει τμήματα αρχαίων κτιρίων, 
αποτελεί ένα από τα ………………. μουσεία της Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτο-
νικής. 
Α. αρχαιότερα 
Β. πιο μοντέρνα 

a. Le sanctuaire d’Asclépios 
b. Le nouveau musée de  l’Acropole 
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Γ. πιο όμορφα 
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Διδακτικό Σενάριο - προγραμματισμός και προετοιμασία εκπαιδευτικού προ-
γράμματος για το μουσείο για μαθητές Δημοτικού με θέμα:  

Τρέχει το νερό στο μύλο 

Χαρισοπούλου Μαρίνα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Sc. Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες 

charimarina@yahoo.gr  

Περίληψη 

Η επίσημη βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαίδευση υποδεικνύει εδώ και δεκαετίες 
πως οι μαθητές θα μπορούσαν να μάθουν περισσότερα εάν είχαν την δυνατότητα να 
εμπλακούν σε σημαντικές γεμάτες νόημα σωματικές δραστηριότητες δηλαδή να χρη-
σιμοποιούν τόσο το μυαλό όσο και τα χέρια (Duckwoth κ.α. 1990). Τα μουσεία σή-
μερα, κινούνται επίσης προς αυτήν την κατεύθυνση συμπεριλαμβάνοντας ολοένα και 
περισσότερους εκθεσιακούς χώρους εκθέματα ή χώρους δραστηριοτήτων, όπου ο ε-
πισκέπτης απασχολείται με τη λύση ενός προβλήματος, φέρνει σε πέρας χειρωνακτι-
κές δραστηριότητες, αναζητά επιπλέον πληροφορίες και συμμετέχει σε δραστηριότη-
τες που απαιτούν προσοχή, χρόνο, συγκέντρωση και σωματική δραστηριότητα. Τα 
διδακτικά σενάρια είναι για κάθε εκπαιδευτικό το βοηθητικό εργαλείο ώστε να μπο-
ρεί να λειτουργεί εποικοδομητικά μέσα στη σχολική τάξη. Το συγκεκριμένο σενάριο 
απευθύνεται σε παιδιά των Α΄ και Β΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου και είναι οργα-
νωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς, χωρίς τη μεσολάβηση των υπεύθυνων των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων του μουσείου μέσα στην τάξη. 

Λέξεις - Kλειδιά: μουσείο, διδακτικό σενάριο, δραστηριότητες 

Εισαγωγή 

Η γνώση και εφαρμογή μιας παιδαγωγικής θεωρίας στην προσέγγιση των μουσεια-
κών εκθεμάτων αποτελεί ένα στοιχείο που ακόμη δεν έχει εκτιμηθεί ανάλογα από ό-
σους επιχειρούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία. Η φύση 
των μουσειακών εκθεμάτων και οι δυνατότητες που προσφέρουν στην ανοικοδόμηση 
της γνώσης απαιτούν αποδοχή και εφαρμογή της θεωρίας της Γνωστικής Ψυχολογίας, 
όπως αυτή έχει εμπλουτιστεί από τα πορίσματα της σύγχρονης παιδαγωγικής έρευ-
νας. Σε αντίθεση με τη συμπεριφοριστική θεωρία της μάθησης, η Γνωστική Ψυχολο-
γία προτείνει την ολική στρατηγική, σύμφωνα με την οποία η γνώση ενός αντικειμέ-
νου εδραιώνεται όταν το αντικείμενο ενταχθεί στα γνωστικά σχήματα που διαθέτει 
ένα άτομο. Ταυτόχρονα η διαδικασία της μάθησης απαιτεί όχι την παθητική προσαρ-
μογή του ατόμου στην καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, αλλά τη διαλεκτική επικοινω-
νία μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος, μέσω μιας διερευνητικής επεξεργασί-
ας των αντικειμένων της γνώσης. Σήμερα, την άποψη αυτή εκφράζουν τα κινήματα 
της Κριτικής Σκέψης και του «Εποικοδομητισμού», που θέτουν ως στόχο τη σταδια-
κή συμπλήρωση και τροποποίηση των εννοιών, τις οποίες έχουν αναπτύξει διαισθητι-
κά οι μαθητές. Σκοπός των εποικοδομητικών στρατηγικών μάθησης είναι η δημιουρ-
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γία της γνωστικής αναπαράστασης του προς μάθηση υλικού. Η θεωρία του εποικοδο-
μητισμού αναγνωρίζει πως η μάθηση ξεκινάει από υπάρχουσες γνώσεις πάνω στις 
οποίες θα οικοδομηθεί η νέα γνώση. Το πρόβλημα που δημιουργείται με παιδιά μι-
κρής ηλικίας είναι πως για πολλά από τα γνωστικά αντικείμενα δεν έχουν επαρκές 
γνωστικό υπόβαθρο ώστε να δημιουργήσουν διασυνδέσεις με τη νέα γνώση που τους 
παρουσιάζεται. Για το λόγο αυτό μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά η παρουσίαση 
του μαθησιακού αντικειμένου με διαφορετικούς τρόπους (Κόκκινος, & Αλεξάκη, 
2002 , σελ.101-102). 

Το θέμα λοιπόν είναι οι συνέπειες της εστίασης της προσοχής σε έναν εκπαιδευτικό 
προγραμματισμό με βάση το αντικείμενο. Πρώτα, τα προγράμματα θα πρέπει να ξε-
κινούν με τη συλλογή, με μια αξιολόγηση του περιεχομένου της και των δυνατοτήτων 
της. Έπειτα το εκπαιδευτικό προσωπικό του μουσείου θα πρέπει να συναντηθεί με 
εκπροσώπους της κοινότητας (για παράδειγμα τους δασκάλους) για να αξιολογήσει 
τις ανάγκες του και να τις συσχετίσει με τη συλλογή. Οι εκπαιδευτικοί του μουσείου 
έπειτα πρέπει να συνεργαστούν με το υπόλοιπο προσωπικό του μουσείου και να δου-
λέψουν από κοινού για τις λειτουργίες απόκτησης, συντήρησης και έρευνας του ιδρύ-
ματος. Αυτά τα βασικά βήματα καταλήγουν στα παρακάτω: α) τροποποίηση της τα-
κτικής απόκτησης για να παρουσιάσουν συλλογές που αντανακλούν τις τοπικές ανά-
γκες και την πολιτισμική ποικιλία της κοινότητας, β) δημιουργία πιστών αντιγράφων 
των αντικειμένων της συλλογής για εκπαιδευτική χρήση και άγγιγμα από το κοινό, γ) 
δημιουργία αντιγράφων των αντικειμένων για δημόσια χρήση, δ) έρευνα και σχεδια-
σμός εκθέσεων οι οποίες σχετίζονται με συγκεκριμένα προγράμματα μαθημάτων, ε) 
επιμονή σε κανονισμούς συντήρησης, όπως εύθραυστων αντικειμένων κατά τη διάρ-
κεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στ) παροχή χώρου όπου μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα (Πισμίση, 2006, σελ. 5-6). 

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Τρέχει το νερό στο μύλο».  

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: (Τρεις εβδομάδες).  

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις. 

Το περιεχόμενο του σεναρίου επεκτείνεται διαθεματικά στα μαθήματα: «Γλώσσα»: 
αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως της ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης, γραφής, επιχει-
ρηματολογίας κ.ά.. «Μαθηματικά»: σχηματισμός μοτίβων απλών γεωμετρικών σχη-
μάτων, κατασκευή και χρήση παιχνιδιών με τα ευρώ κ.ά. «Μελέτη Περιβάλλοντος»: 
να επισκέπτονται οι μαθητές ένα χώρο (είτε του φυσικού περιβάλλοντος, είτε μνημείο 
πολιτισμικής αναφοράς) στη γειτονιά τους, να συζητούν και να αναλύουν δικές τους 
ενέργειες για τη διατήρηση ή τη συντήρησή του κ.ά.. «Αισθητική Αγωγή»: με εικα-
στικές εργασίες όπως, κατασκευές, ζωγραφιές, κολάζ. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά τους νερόμυλους και οι δράσεις που συνιστούμε 
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ανταποκρίνονται στις ενδεικτικές δραστηριότητες και στόχους που προτείνει το ελλη-
νικό αναλυτικό πρόγραμμα για το Δημοτικό Σχολείο. Συγκεκριμένα, εξυπηρετούν 
τους στόχους της συστηματικής παρατήρησης, της ενεργούς συμμετοχής και της ομα-
δικής συνεργασίας και συνειδητοποιούν έτσι οι μαθητές την σοβαρότητα μιας μου-
σειακής επίσκεψης καθώς και το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε ένα μουσείο. 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου  

Στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών αναφέρεται ότι το Δημοτικό 
Σχολείο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να χειρίζεται με επάρ-
κεια, συνειδητά και αποτελεσματικά το γραπτό λόγο. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
δίνεται αρκετός χρόνος διδασκαλίας της γλώσσας, λογοτεχνίας, παραγωγή γραπτού 
λόγου, και λεξιλογίου, με σκοπό να επιτυγχάνονται στο σύνολό του και σε μέγιστο 
βαθμό οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Για παράδειγμα υπάρχουν 
δραστηριότητες, όπου οι μαθητές αφηγούνται και γράφουν ιστορίες, διαβάζουν και 
επεξεργάζονται την λογοτεχνία, εξετάζουν τη γλώσσα και τη γράφουν σωστά. Επίσης 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίπεδα δράσης όπως: συλλογή παραμυ-
θιών, αινιγμάτων, παροιμιών και δραματοποίηση αυτών, με παιγνιώδη τρόπο, ώστε 
να γνωρίσει ο μαθητής και να αγαπήσει τα λογοτεχνικά έργα. Να ευαισθητοποιηθεί 
και να αποζητήσει ο ίδιος τη συντροφιά του καλού βιβλίου, να αποκτήσει την ικανό-
τητα να έχει πλούσια φαντασία, και να αναζητά περισσότερες πληροφορίες μέσα από 
τα βιβλία για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Σημειώνεται τέλος, ότι στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα υπάρχουν ασκήσεις καλλιγραφίας και αναδιηγήσεις που βοηθούν το μα-
θητή να αγαπήσει τη γλώσσα, να έχει τη χαρά στη διαδικασία της ανάγνωσης και α-
ναμετάδοσης των πληροφοριών και ν’ αποκτήσει έτσι τις απαιτούμενες δεξιότητες 
και τεχνικές για να μπορεί να χειρίζεται τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό λό-
γο, βασικές αρχές και του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

Όσον αφορά στο μάθημα των μαθηματικών το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτεί-
νουμε περιλαμβάνει δραστηριότητες, που ανταποκρίνονται στους σκοπούς της διδα-
σκαλίας του μαθήματος στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. Τα παιδιά οδηγούνται στις 
λογικές διεργασίες όπως απαιτούν οι σκοποί και στόχοι του συγκεκριμένου μαθήμα-
τος δηλαδή: Εισάγονται σε δραστηριότητες με δραματοποίηση που βοηθούν το μαθη-
τή στη νέα γνώση π.χ. δημιουργούν στην τάξη γωνιά αγοράς και κάνουν επίσκεψη σε 
ένα φούρνο, (γίνονται πωλητές και αγοραστές) και λύνουν προβλήματα με συναλλα-
γές του ευρώ. Δίνονται προβλήματα πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού. 
Δραστηριότητες με ταξινόμηση σχημάτων ως προς τη μορφή τους, που προτείνει το 
ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνουμε κα-
λούνται οι μαθητές, να παρατηρήσουν τα σχήματα των μερών του νερόμυλου να τα 
ονομάσουν και στη συνέχεια να αντιστοιχίσουν τα γεωμετρικά σχήματα με τα διάφο-
ρα μέρη/αντικείμενα του μύλου π.χ. κύκλος φτερωτής – κύκλος μύλος κ.τ.λ. Επίσης 
συμμετέχουν σε αφηγήσεις χρησιμοποιώντας χρονικούς προσδιορισμούς (σήμερα, 
αύριο μετά κ.λ.τ.) για να μπορούν να εκφράζονται και να προσδιορίζουν το χρόνο 
σωστά (στόχος του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος) κ.ά. Πιστεύουμε ότι ο μα-
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θητής ασκείται βαθμιαία μέσα από τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος, ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί και να κατακτά την μεθοδική σκέψη, που 
απαιτείται να έχει από το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα. 

Οι στόχοι που θέσαμε για την προετοιμασία στο μάθημα «Μελέτη του Περιβάλλο-
ντος» θέτουν φυσικά ως προϋπόθεση και την ίδια προετοιμασία του δασκάλου όπως 
ήδη επισημάναμε, για να μπορεί να διεξάγεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομαλά. 
Ειδικά στο μάθημα «Μελέτη του Περιβάλλοντος» το οποίο είναι ιδιαίτερα ευέλικτο 
και διαθεματικό πρέπει με τρόπο καλαίσθητο να αφυπνίζεται το ενδιαφέρον και η 
διάθεση των μαθητών για νέα γνώση. Η παρουσία του δασκάλου να έχει ρόλο διορ-
θωτικής παρέμβασης και να ενθαρρύνει το μαθητή όσον αφορά τις δραστηριότητες 
σε συνδυασμό με την προετοιμασία της μουσειακής επίσκεψης. Οι δραστηριότητες 
του εκπαιδευτικού προγράμματος όπως: οι συζητήσεις για τα μέρη και τη λειτουργία 
του νερόμυλου, η κίνηση του νερού, του αέρα, που χρησιμοποιούνται ως μορφές ε-
νέργειας, η γνωριμία με το επάγγελμα του μυλωνά, η συνεργασία με τους γονείς και ο 
προβληματισμός που συνεπάγεται από την αναγκαιότητα της ύπαρξης των επαγγελ-
μάτων, ανταποκρίνονται στις ενδεικτικές δραστηριότητες και στόχους που προτείνει 
το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα για το δημοτικό σχολείο. Τέλος η τελευταία εβδο-
μάδα προετοιμασίας δίνει την δυνατότητα μέσω της επανάληψης των πληροφοριών 
να συνειδητοποιήσει ο εκπαιδευτικός την ύπαρξη γνωστικών ελλείψεων, τις οποίες 
πρέπει να αντιμετωπίσει είτε στο σύνολο της τάξης είτε σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
μαθητών. 

Οργάνωση της τάξης - Διδακτικό συμβόλαιο - Χρήση Η/Υ και ψηφιακών μέσων 
στο διδακτικό σενάριο  

Η ενημέρωση των γονέων των παιδιών σχετικά με το πρόγραμμα, τους σκοπούς και 
τους στόχους του, καθώς και τα στάδια και τη μέθοδο εφαρμογής του, πριν την έ-
ναρξή του, θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή διεξαγωγή και επιτυ-
χία του. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους συλλόγους γονέων και τις αρχές 
της τοπικής κοινωνίας (δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο) πιστεύουμε ότι θα επιλύσει 
πολλά προβλήματα, πρακτικής και οικονομικής ακόμη φύσης. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου - Θεωρητικό πλαίσιο της 
πρότασης  

Η ανάπτυξη του σεναρίου στηρίζεται στις θεωρίες του εποικοδομισμού (constructiv-
ism) και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του, 
όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία 
που τη διαμεσολαβούν, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, κα-
θώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα. Επιπλέον αποδί-
δουν πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη μάθηση και στηρίζο-
νται στην υπόθεση της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης.  

Η διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι η ομαδοσυνεργατική καθώς και 
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η μέθοδος της καθηγούμενης ανακάλυψης. Οι μαθητές συνεργατικά μέσα από ερευ-
νητικές και ανακαλυπτικές διαδικασίες θα ανακαλύψουν τις θεμελιώδεις αρχές του 
θέματος. Ακολουθείται η διδακτική της ενεργούς μάθησης. 

Με τη διδασκαλία των μαθημάτων βάσει του συγκεκριμένου σεναρίου οι μαθητές θα 
κατανοήσουν πως η μουσειακή επίσκεψη που διοργανώνεται σε συνδυασμό με τα 
μαθήματα: «Γλώσσας», «Μαθηματικά», «Μελέτη Περιβάλλοντος» αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος των μαθημάτων και δεν έχει να κάνει τίποτα η επίσκεψη με τους συ-
νηθισμένους περιπάτους αναψυχής. Να δημιουργήσουν κανονιστικό πλαίσιο (τι επι-
τρέπεται, τι όχι στο μουσείο, προστασία εκθεμάτων, ησυχία στο μουσείο) (Αντρέου, 
1996, σελ. 80). Η μέθοδος διδασκαλίας για τη διεξαγωγή του σεναρίου θα είναι η ο-
μαδοσυνεργατική – ανακαλυπτική μάθηση.  

Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η προετοι-
μασία των μαθητών. Το κάθε βήμα στην τάξη μπορεί να διαρκέσει από μία έως τρεις 
διδακτικές ώρες ανάλογα με την συμμετοχή των παιδιών, την ανταπόκρισή τους στο 
γνωστικό αντικείμενο, και το χρόνο που θα χρειαστεί να διαθέσει ο δάσκαλος. Ένα ή 
περισσότερα βήματα μπορούν να παραλειφθούν ανάλογα με την κρίση του δασκάλου 
με τα παραπάνω κριτήρια.  

Α΄ στάδιο – τρεις εβδομάδες προετοιμασίας 

Την 1η βδομάδα, που κύριο στόχο έχει την γνωριμία με το νερόμυλο, στο μάθημα « Η 
Γλώσσα μου» οι μαθητές: α) γράφουν στο ειδικό τετράδιο λεξιλογικών ασκήσεων 
που ονομάζεται «Ευρετήριο», ορθογραφικά σωστά τις λέξεις: ξύλο, ξύλινος-η-ο, αλέ-
θω, νερό, νερόμυλος, υφαντική (τέχνη), αργαλειός, κ.α. και το νόημα αυτών, β) συν-
θέτουν προτάσεις με τις λέξεις από το τετράδιο  «Ευρετήριο» εφόσον έχει προηγηθεί 
συζήτηση και σχολιασμός για την ερμηνεία  των συγκεκριμένων (άγνωστων) λέξεων, 
γ) καλούνται για ανάγνωση, αφήγηση, σχόλια, των παραμυθιών, όπως το άκουσαν ή 
με παραλλαγές: «Ο μυλωνάς και το καλικαντζαράκι», «Βασιλοπούλα Μυλωνού», « 
Τα εργαλεία του μυλωνά», γ) καλούνται να συλλέξουν και οι ίδιοι παραμύθια, παροι-
μίες, αινίγματα από την οικογένεια και να τα ανακοινώσουν/αναγνώσουν στη τάξη. 
Επίσης να γίνει δραματοποίηση αυτών. 

Στο μάθημα «Μελέτη του Περιβάλλοντος» οι μαθητές: α) σχολιάζουν τις εικόνες, 
που δείχνουν τα μέρη και τη λειτουργία του νερόμυλου, β) περιγράφουν στη συνέχεια 
τους τρόπους με τους οποίους η κίνηση του νερού χρησιμοποιείται ως μορφή ενέρ-
γειας (υδρόμυλοι), καθώς και του αέρα (ανεμόμυλοι), γ) βλέπουν σε προβολή (από το 
Projector) εικόνες του νερόμυλου, δ) επεξεργάζονται τις εικόνες, που δείχνουν τα ερ-
γαλεία του μυλωνά,  π.χ. 1) μυλοκόπι για την χάραξη της μυλόπετρας 2) «παλάγκα» 
για την μετακίνηση της μυλόπετρας 3) τρίποδας για την στήριξη της μυλόπετρας, ε) 
συζητούν για το επάγγελμα του μυλωνά, τις ομοιότητες και τις διαφορές με το σύγ-
χρονο και παραδοσιακό τρόπο παρασκευής των προϊόντων του συγκεκριμένου επαγ-
γέλματος (Α΄Δημοτικού- ενότητα 4: Αγαθά και επαγγέλματα), ζ) συντάσσουν κανό-
νες συμπεριφοράς στο μουσείο και συζητούν για το τι είναι το μουσείο (Β΄ Δημοτι-
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κού – ενότητα 15: Στο Λαογραφικό Μουσείο). 

Στο μάθημα «Μαθηματικά» οι μαθητές: α) δραματοποιούν στιγμές από την καθημε-
ρινή ζωή π.χ. δημιουργούν στην τάξη γωνιά αγοράς και κάνουν επίσκεψη σε ένα 
φούρνο, όπου πληροφορούνται για τις τιμές των άρτων και λύνουν προβλήματα με 
συναλλαγές του ευρώ βάσει υποτιθέμενων αγορών τους, β) παίζουν με καρτέλες στις 
οποίες υπάρχουν αναπαραστάσεις με εικόνες και λέξεις που έχουν μάθει σχετικά με 
το θέμα «Στους Νερόμυλους τις Μακεδονίας και της Θράκης», ώστε να υπολογίζουν 
μέχρι το 20, να απαριθμούν μέχρι το 100 και να χρησιμοποιούν τα σύμβολα: «>», 
«<», «=»,γ) αφηγούνται πως φαντάζονται την επίσκεψη τους σε ένα νερόμυλο χρησι-
μοποιώντας εκφράσεις που αφορούν το σήμερα, το αύριο, το πριν, μετά, το γρήγορο 
κ.τ.λ. 

Στο μάθημα «Αισθητική αγωγή» οι μαθητές: α) συλλέγουν και αποθηκεύουν διάφορα 
άχρηστα υλικά (χάρτινοι κύλινδροι, κουτιά κ.ά.) τα οποία θα βοηθήσουν στην κατα-
σκευή π.χ. νερόμυλου 

Την 2η εβδομάδα, η οποία έχει ως στόχο την γνωριμία με τα εργαλεία του μυλωνά και 
τη λειτουργία του νερόμυλου, στο μάθημα «Η Γλώσσα μου» οι μαθητές καλούνται: 
α) να διαβάσουν, συζητήσουν και να σχολιάσουν το παραμύθι: «Η Πλούμπω και η 
Μαλάμω» (λαογραφικό παραμύθι που αναφέρεται στο επάγγελμα του μυλωνά – δια-
τίθεται στα βιβλιοπωλεία), όπως το άκουσαν ή με παραλλαγές, β) να αποδώσουν το 
νόημα του παραμυθιού με λίγα λόγια, γ) να γράψουν ένα παραμύθι από αυτά που έ-
χουν αναγνώσει μέσα στην τάξη «Παραγωγή γραπτού λόγου», δ) να γράψουν ορθο-
γραφικά σωστά στο «Ευρετήριο» λέξεις σχετικές με τα εργαλεία του υλοτόμου: Π.χ. 
τσεκούρι, σκεπάρνι, πριόνι, ε) να συνθέσουν προτάσεις με τις λέξεις από το «Ευρετή-
ριο», εφόσον έχει προηγηθεί συζήτηση και σχολιασμός για την ερμηνεία  των συγκε-
κριμένων (άγνωστων) λέξεων, στ) να απαντήσουν σε αινίγματα όπως: 1ο Δυο βουβά-
λια μουγκρίζουνε, για να βγάλουν άσπρο χώμα. Τι είναι;: Ο αλευρόμυλος. 2ο  Χίλιοι 
πάνε κι έρχονται και συναντιούνται. Τα κορμιά τους λιώνουνε, το όνομά τους αλλά-
ζανε. Τι είναι;: Το σιτάρι που αλέθουμε και γίνεται αλεύρι. 3ο  Γύρω- γύρω κάγκελα 
και στη μέση αλέθει ο μύλος. Τι είναι;: Το στόμα με τα δόντια. 

Στο μάθημα «Μελέτη του Περιβάλλοντος» οι μαθητές: α) διαβάζουν το «Ποτάμια, 
λίμνες, κάμποι», « Το ταξίδι του ποταμού» (σελ. 68, 69 Α΄τάξη Δημ.) και περιγρά-
φουν στην συνέχεια τον κύκλο και τις μορφές ενέργειας του νερού σύμφωνα με τα 
όσα ειπώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέουν τις μορφές του (ενέργειας) 
με τις μεταβολές τις φυσικής κατάστασής του (βροχή, χιόνι, πάγος), β) προσκαλούν 
στο σχολείο - ο δάσκαλος και οι μαθητές - γιαγιάδες και παππούδες να διηγηθούν τα 
«παλιά», όπως ιστορίες για τους μύλους της περιοχής, τις δραστηριότητες του μυλω-
νά και της μυλωνού και γενικότερα για την κοινωνική τους θέση. 

Στο μάθημα «Αισθητική Αγωγή» οι μαθητές: α) κατασκευάζουν φτερωτή β) κάνουν 
κολλάζ, (κόβουν εικόνες με θέμα τους νερόμυλους), γ) παίζουν κουκλοθέατρο με 
σχετικό θέμα. 
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Στο μάθημα « Τα Μαθηματικά» οι μαθηματικές έννοιες της πρόσθεσης, αφαίρεσης 
και του πολλαπλασιασμού μπορούν να βρουν εφαρμογή παροτρύνοντας τους μαθη-
τές: 

• Να επιλύσουν προβλήματα όπως: 
 1ο Με ένα κιλό αλεύρι ζυμώνουμε τρία καρβέλια ψωμί, με τρία κιλά αλεύρι 
πόσα καρβέλια ψωμί θα ζυμώσουμε;. 
2ο Η μία πινακωτή έχει υποδοχές για πέντε καρβέλια, ο φούρναρης έχει τρεις 

πινακωτές. Πόσα καρβέλια ψωμί θα ψήσει; κ.α. 
• Να μετρήσουν με αυθαίρετες μονάδες μέτρησης τις ποσότητες αλευριού, νε-

ρού & αλατιού (θα βοηθήσει στην δραστηριότητα «Ζυμώνουμε ψωμί») 
• Να παρατηρήσουν τα σχήματα των μερών του νερόμυλου, να τα ονομάσουν 

και στη συνέχεια: 
• Να αντιστοιχήσουν τα γεωμετρικά σχήματα με τα διάφορα μέρη - αντικείμενα 

του μύλου π.χ. κύκλος φτερωτής (κύκλος), μύλος (κύλινδρος) κ.τ.λ. 

Στο μάθημα «Φυσική αγωγή» οι μαθητές να παίξουν το παραδοσιακό παιχνίδι « ο 
Καρβελάς» (Παραδοσιακά παιχνίδια – Γιώργος Καρβέλας). 

Στο μάθημα «Μουσική» οι μαθητές: α) να τραγουδήσουν «Ο μύλος» από το CD «Ή-
ταν ένας κιθαρίστας» (Γύρω Γύρω όλοι – CD και βιβλίο- Χορωδία Τυπάλδου) Επίσης 
α. Λεβέντη μυλωνά β. Αφέντη μυλωνά γ. Να πάει ο μύλος κ.τ.λ. (δημοτικά τραγού-
δια). 

Την 2η εβδομάδα, η οποία έχει ως κύριο στόχο την κατασκευή του νερόμυλου στο 
μάθημα «Γλώσσα» οι μαθητές: α) διαβάζουν σιωπηλά το κείμενο «Μια επίσκεψη στο 
Μουσείο» (σελ. 116 Α΄ Δημ. B΄τεύχος) με σκοπό τη κατανόηση του περιεχομένου. 
Στην συνέχεια γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για τις εντυπώσεις τους από διάφο-
ρες επισκέψεις σε μουσεία, συγχρόνως τους προετοιμάζουμε για τη επίσκεψη στο 
Λαογραφικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης ρωτώντας τους π.χ. αν έχουν πάει εκεί, τι 
περιμένουν να δουν κ.τ.λ., β) γράφουν τα παιδιά στο ειδικό τετράδιο λεξιλογικών α-
σκήσεων «Ευρετήριο», ορθογραφικά σωστά τις λέξεις σχετικές με εργαλεία του ξυ-
λουργού: Π.χ. ξύστρα, τρυπάνι, αρίδα, λίμα, σουβλί, καρφί, γ) συνθέτουν προτάσεις 
με τις λέξεις αυτές, εφόσον έχει προηγηθεί συζήτηση και σχολιασμός για την ερμη-
νεία των συγκεκριμένων (άγνωστων) λέξεων, δ) αντιγράφουν μια μικρή παράγραφο 
του μαθήματος «Μια επίσκεψη στο Μουσείο» (Ενότητα 13- Β΄ τάξη) για να εξασκη-
θούν στην καλλιγραφία και στην ευανάγνωστη γραφή. 

Στο μάθημα «Αισθητική Αγωγή» οι μαθητές ολοκληρώνουν την κατασκευή του νε-
ρόμυλου, με άχρηστο υλικό. 

Στο μάθημα « Μελέτη του Περιβάλλοντος» οι μαθητές: α) οι μαθητές καλούνται να 
διαβάσουν και να σχολιάσουν: «Τα ποτάμια και οι λίμνες» (σελ. 88-89 Β΄ τάξη Δη-
μ.),  «Το νερό» (σελ. 97 Β΄ τάξη Δημ.), «Το νερό στην καθημερινή ζωή» (σελ. 99 
Β΄τάξη Δημ.). Επίσης καλούνται: α) να συγκεντρώσουν εργαλεία και φωτογραφίες 
(του μυλωνά, του υλοτόμου, του ξυλουργού) και να ταξινομήσουν τις εικόνες με τα 
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αντικείμενα, β) να δημιουργήσουν στην τάξη «Μουσείο με τους νερόμυλους». Άλλες 
εργασίες που μπορούν να γίνουν, εφόσον δημιουργηθούν ομάδες εργασίας με μαθη-
τές είναι : α) να μάθουνε να κοσκινίζουνε το αλεύρι, β) να φτιάξουνε προζύμι και να 
ζυμώσουνε ψωμί, γ) να πάνε τα ψωμάκια για ψήσιμο στο φούρναρη της περιοχής (έ-
χει φυσικά προηγηθεί συνάντηση από το δάσκαλο με το φούρναρη).  

Στο μάθημα « Τα Μαθηματικά μου» γίνεται αξιοποίηση στην τάξη οι μαθηματικές 
έννοιες πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού δημιουργώντας προβλήματα με 
θεματολογία από την ενότητα 13 της «Γλώσσας» Β΄Δημ. «Μες στο Μουσείο». 

Την 3η εβδομάδα στο μάθημα « Η Γλώσσα μου» οι μαθητές: α) μπορούν να γράψουν 
σε καρτέλες τις λέξεις/ονόματα των εργαλείων που ήδη έχουν μάθει π.χ. μυλοκόπι και 
να τις αντιστοιχίσουν με την φωτογραφία του εργαλείου, β) διαβάζουν μεγαλόφωνα 
το μύθο της θεάς Δήμητρας ως προστάτιδα του σιταριού και γενικότερα όλων των 
δημητριακών στην αρχαία Ελλάδα. Ο δάσκαλος πέρα από την μυθολογία κάνει ανα-
φορά και στον άγιο Παντελεήμονα, τον προστάτη των αρτοποιών, επίσης διαβάζει 
παροιμίες σχετικά με το θέμα π.χ. «μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώστε», 
«ακριβός στα πίτουρα και φθηνός στα αλεύρι», «στο μύλο και στην αγορά μυστικό 
δεν υπάρχει», «ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει» κ.ά.. Ακολουθεί συζήτηση και ερμη-
νεία των παροιμιών. 

Β΄ στάδιο – επίσκεψη στους μύλους και στο μουσείο 
Στο στάδιο αυτό εντάσσεται και η προετοιμασία των παιδιών για τη συμπεριφορά 
τους στο χώρο του μουσείου. Η προεργασία γίνεται μέσα από την ενότητα 13 «Μες 
στο Μουσείο», όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται (δεν αγγίζουμε 
τα εκθέματα, δε φωνάζουμε, δε τρέχουμε) συντάσσουν κανόνες συμπεριφοράς, μα-
θαίνουν να νιώσουν υπεύθυνα ότι ο χώρος αυτός αποτελεί κοινή πνευματική περιου-
σία, ώστε να τον σεβαστούν. Ο δάσκαλος έχει να συστήσει τα παιδιά να φοράνε ρού-
χα άνετα, ώστε να μπορούν να κινηθούν με ευχέρεια. Ίσως χρειαστεί να ξαπλώσουν 
στο πάτωμα για να ζωγραφίσουν ή να παίξουν στην αυλή του μουσείου ένα παιχνίδι. 
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία στο μουσείο για ποικίλες εμπειρίες: α) να χειριστούν 
μόνα τους την αγορά εισιτηρίων, β) να αγοράσουν από το μαγαζάκι του μουσείου με 
τη σειρά και χωρίς να θορυβούν αν θέλουν κάτι. Ο δάσκαλος καλό είναι να ελέγχει 
έμμεσα τις αγορές των παιδιών, ώστε αυτό που θα αγοράσουν να μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί αργότερα κατά το στάδιο επεξεργασίας και να αποτελεί τη σύνδεση του μου-
σείου με την περαιτέρω μάθηση ή έστω ένα σημείο αναφοράς. 
Ο δάσκαλος γνωρίζει τα παιδιά με τον ερμηνευτή του μουσείου και έχει προγραμμα-
τίσει μαζί του στην επίσκεψη του που προηγήθηκε τι ακριβώς θα δουν τα παιδιά και 
τι θέλουν να μάθουν (αυτό το ορίζει δάσκαλος ανάλογα ποιο λαογραφικό μουσείο θα 
επισκεφτούν), για αυτό έχει υπολογίσει το χρόνο που απαιτείται (χρονοδιάγραμμα). Ο 
χρόνος πρέπει να είναι αρκετός ακόμη και για τα παιδιά που αντιδρούν αργά. Για μια 
καθολική και ολόπλευρη προσέγγιση του μουσειακού αντικειμένου, μπορούν οι ερω-
τήσεις των παιδιών να ακολουθήσουν την παρακάτω σειρά: α) ερώτηση που αφορά 
τη λειτουργία και χρησιμότητα του αντικειμένου, β) ερώτηση που αφορά τις δυνατό-
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τητες χρησιμοποίησης και τους τομείς που χρησιμοποιήθηκε, γ) ερώτηση που αφορά 
το υλικό του αντικειμένου, τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας του, δ) ερώτηση-
αναζήτηση για την ύπαρξη ιδίων ή παρόμοιων αντικειμένων, που υπηρετούν ακόμη 
και σήμερα τους ίδιους σκοπούς. Ακόμη επισημάνσεις για την έλλειψη και μη χρησι-
μοποίηση αυτών των αντικειμένων στις μέρες μας (Αντρέου, 1996, σελ. 86). 
Τα παιδιά ως επισκέπτες και θεατές του νερόμυλου και του μουσείου πρέπει να εκ-
πληρώσουν όλες τις προϋποθέσεις/στόχους που θέσαμε στο στάδιο Α΄ και να κατα-
νοήσουν τις σχέσεις των αντικειμένων και τη σημασία της προσφοράς αυτών τόσο 
στο νερόμυλο όσο και στο μουσείο έτσι την 1η μέρα: Α) Επίσκεψη σε νερόμυλους 
της περιοχής για τον νομό Κοζάνης π.χ. της Χρυσαυγής Βοΐου, Λευκοπηγής δήμου 
Κοζάνης , Βελβεντού. Β) Προβολή βίντεο μικρής διάρκειας που δείχνει τη λειτουργία 
μερών του νερόμυλου. Γ) Προβολής dvd με αποσπάσματα από τη εκπομπή του Τop 
Channel του κ. Χρυσάκη «Δεύτερο πλάνο» με θέμα το νερόμυλο της Χρυσαυγής Βο-
ΐου. Τη 2η μέρα τα παιδιά θα επισκεφτούν το μουσείο. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
η εμπειρία, που πρόκειται να έχει ο μαθητής στο μουσείο. Το μουσείο χρησιμοποιεί 
ειδική ορολογία για να περιγράψει τα αντικείμενα που εκθέτονται, δημιουργούνται 
έτσι πολλές φορές δυσκολίες στο μαθητή για να προσεγγίσει το αντικείμενο και να 
κατανοήσει  τη σχέση του με τα όσα έχει μάθει στο σχολείο κατά την περίοδο προε-
τοιμασίας. Έχουμε αναφέρει πως ο εκπαιδευτικός έχει επισκεφτεί το μουσείο και το 
γνωρίζει. Η μουσειακή επίσκεψη καλό θα είναι να διεξάγεται με τη δική του μεθοδο-
λογική καθοδήγηση, διότι αυτός γνωρίζει και ποιο είναι το επίπεδο των γνώσεων της 
ομάδας των μαθητών του. Απώτερος σκοπός είναι όχι η «ξερή» και «ανιαρή ξενάγη-
ση» αλλά η διοργάνωση μιας «μαθησιακής συζήτησης» μέσα στο μουσείο. Θα βοη-
θήσει για την καλύτερη επίτευξη των στόχων: 

• Η γνωριμία με τον υπεύθυνο ξενάγησης του μουσείου. 
• Η επιλογή ενός εκθέματος, να χωριστούν τα παιδιά σε ομάδες και κάθε 

ομάδα μετά από συζήτηση με το υπεύθυνο & δάσκαλο να καταγράψει πχ 
την ονομασία του εκθέματος, τη χρήση και την εποχή που χρησιμοποιού-
νταν το έκθεμα. 

• Να γίνει μια σύντομη περιήγηση στο χώρο του μουσείου. 
• Παιχνίδι με αινίγματα και εξερεύνηση, σχεδίαση, 
• παιχνίδι με κάρτες, 
• κ.ά 

Στάδιο Γ΄- επεξεργασίας δεδομένων στην τάξη 

Την 1η μέρα γίνεται συζήτηση. Τα παιδιά π.χ. (αν στο χώρο της τάξης υπάρχει μοκέ-
τα) είναι καθισμένα καταγής και συζητάνε για την επίσκεψη τους στο μουσείο, για 
τους νερόμυλους, τους μυλωνάδες και οτιδήποτε τους έχει κάνει εντύπωση. Η συζή-
τηση μπορεί να γίνει με διαφάνειες, φωτογραφίες ή εποπτικό υλικό, που τα παιδιά ή ο 
δάσκαλος έχουν προμηθευτεί από το μουσείο κ.τ.λ. και με ανάγνωση και αφήγηση 
παραμυθιών – διασκευών π.χ. «Η βασιλοπούλα και μυλωνάς», «Ο μυλωνάς και το 
καλικατζαράκι». Μετά την ανάγνωση των παραμυθιών μπορούμε να χωρίσουμε τα 
παιδιά σε ομάδες και να τα παροτρύνουμε να γράψουν ή και να ζωγραφίσουν ιστορίες 
ή παραμύθια σχετικά με το θέμα του μουσείου που επισκέφτηκαν. Ο δάσκαλος μπο-
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ρεί να ζητήσει από τους μαθητές οι ιστορίες ή τα παραμύθια τους να είναι χαρούμενα, 
να αναφέρονται σε άλλες εποχές κ.ά. 

Τη 2η μέρα να γίνει θεατρικό παιχνίδι με θέμα: «Ο μυλωνάς στο μύλο». Οι μαθητές 
εδώ μπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να παίξουν φανταστικές σκηνές. Ο δάσκαλος 
ενισχύει και τους πιο ντροπαλούς μαθητές να συμμετέχουν και αυτοί στις δραστηριό-
τητες. Να γίνουν κατασκευές και χειροτεχνίες. Τα παιδιά κατασκευάζουν με άχρηστο 
υλικό που υπήρχε στο μουσείο ή και στο σχολείο, έργα που έχουν σχέση με το αντι-
κείμενο του μουσείου (κούτες – κουτιά – χαρτόνια). Ακόμη μπορούν να  κατασκευά-
σουν μακέτες σχετικές με το αντικείμενο της μουσειακής επίσκεψης, όπου τοποθε-
τούν αντικείμενα που έχουν φτιάξει με άχρηστα υλικά. Να πουν τα τραγούδια και 
παιχνίδια από τα ήδη γνωστά του προγράμματος π.χ. « Ο μύλος», « Αφέντη μυλωνά». 
Μπορεί να γίνουν παραλλαγές με νέα στοιχεία, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον 
των μαθητών. 
3η μέρα: 

• Κουκλοθέατρο: « Μια σταγόνα νερό στο νερόμυλο» 
• Ζωγραφική. Οι μαθητές επιλέγουν το θέμα το έργου τους π.χ. από τα εκθέμα-

τα του μουσείου ή από την επίσκεψη στο νερόμυλο. 
• Προσπάθεια σύνθεσης παραμυθιού από τα παιδιά με στοιχεία από το θέμα του 

προγράμματος (καρτέλες με λέξεις και φράσεις- κλειδιά για κάθε παιδί). Συ-
νεργασία και με τον υπεύθυνο προγραμμάτων του μουσείου (αν είναι δυνα-
τόν)  

• Κατασκευάζουν με πλαστελίνη ή πηλό αντικείμενα που έχουν σχέση με το 
νερόμυλο. 

• Φτιάχνουν κάρτα με ευχαριστίες και τη στέλνουν στον υπεύθυνο του μουσεί-
ου.  

Παρατηρήσεις 

Οι μαθητές θα πρέπει να παρακινούνται από τον εκπαιδευτικό να διαβάζουν οι ίδιοι 
τις ιστορίες/παραμύθια φωναχτά μέσα στην τάξη, με τη σειρά ή όποια θέλουν ή να 
μοιράζονται τους ρόλους σύμφωνα με τους ήρωες της ιστορίας. Ο δάσκαλος πρέπει 
να επεμβαίνει, όπου παρατηρείται δυσκολία στην ανάγνωση. Επίσης πρέπει να παρα-
κινούνται να διαβάζουν και στο σπίτι τα παραμύθια. Η εικονογράφηση είναι από μό-
νη της μια ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά. Ο δάσκαλος καλείται να ασκήσει τα 
παιδιά στην παρατηρητικότητα, στην έρευνα της εικόνας στις λεπτομέρειες. και φυ-
σικά στο σύνολο. 

Να γίνεται ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς προς το μουσείο για τα συμπεράσμα-
τά τους, τις αδυναμίες και τις δυσκολίες που συνάντησαν. 

Εξαιτίας της μικρής ηλικίας των παιδιών οι επισκέψεις στο μουσείο καλό είναι να πε-
ριλαμβάνουν εκπλήξεις και φαντασία και το κυριότερο τα παιδιά περνάνε καλά. 

Αν το παιδί οδηγηθεί μέσα από το σχολείο στο μουσείο με στόχο όχι μια ευκαιριακή 
μορφωτική δραστηριότητα αλλά την παροχή κινήτρων για μια συνεχή δημιουργική 
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ενασχόληση, μόνον τότε θα νοιώσουν τα παιδιά το μουσείο, όχι σαν ένα «ναό τέχνης» 
αλλά σαν ένα χώρο ερμηνείας, όπου συγκεντρώνονται, μελετώνται και αξιοποιούνται 
όλες οι μαρτυρίες της ιστορίας του ανθρώπου. Δεν αρκεί όμως να φέρουμε το παι-
δί/μαθητή στο μουσείο. Ουσιαστική προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε και να μπο-
ρούμε να το καθοδηγήσουμε, γεγονός που προϋποθέτει τη δική μας προετοιμασία για 
τη διεξαγωγή μιας μουσειακής (εργασιακής) επίσκεψης, την προετοιμασία των ίδιων 
των μαθητών, τη μετεπεξεργασία αυτής της επίσκεψης κ.τ.λ. όπως ενδεικτικά προτεί-
νουμε διεξοδικά παραπάνω. 
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Σενάριο διδασκαλίας για την Α΄ Γυμνασίου 
 

Βαντάνα Ναυσικά 
ΠΕ02, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

nvantana@gmail.com 
 
Τίτλος: Η ζωή στην πόλη: Τα συναισθήματα των κατοίκων 
Γνωστικό αντικείμενο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Διδακτικές ενότητες: «Ο άνθρωπος και η φύση˙ Πόλη –Ύπαιθρος», «Παλαιότερες 
μορφές ζωής» και «Προβλήματα της σύγχρονης ζωής»  

Επιλεχθέντα κείμενα: Φακίνου Ε., Η ζωή στη Σύμη˙ Καλβίνο Ι., Μανιτάρια στην πόλη. 
Από το εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου: Ιορδανίδου Μ., Στην εποχή του τσιμέντου και της 
πολυκατοικίας˙ Ασλάνογλου Ν.Α., Αθήνα˙ Τσακνιά Α., Η πόλη˙ Χαρπαντίδης Κ.Ι., Χα-
λασμένες γειτονιές 

Είδη διδακτικής πρακτικής: σχέδιο δράσης (project), ομαδοσυνεργατική, μετωπική, 
ατομική 
Προτεινόμενη διάρκεια: 12 ώρες 

 
Εισαγωγή 

Το σενάριο στηρίχτηκε στο γεγονός ότι παρατηρείται δυσκολία τόσο στην αναγνώρι-
ση των συναισθημάτων, όσο και στην έκφρασή τους, λόγω χαμηλού συναισθηματι-
κού εγγραμματισμού. Είναι γεγονός ότι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της συναισθη-
ματικής νοημοσύνης αποτελεί αναγκαιότητα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.   

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί ένα σύνολο ικανοτήτων αναφορικά με την 
αντιμετώπιση των συναισθημάτων. Ωστόσο, τα ατομικά χαρακτηριστικά είναι αυτά 
που διαφοροποιούν το επίπεδο επίγνωσης στην επεξεργασία των πληροφοριών και 
του περιεχομένου των συναισθημάτων, παρόλο που οι μηχανισμοί επεξεργασίας των 
συναισθημάτων λαμβάνονται ως ίδιοι για όλους. Γι’ αυτό, η επεξεργασία που θα 
προηγηθεί θα καθορίσει αν το αποτέλεσμα θα είναι θετικό ή αρνητικό (Fiori, 2009: 
31, 36). Αν δεν είναι σε θέση να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους, θα επηρεαστεί η 
συμπεριφορά και η απόδοσή τους. Αντίθετα, η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη 
σχετίζεται με γενικότερη σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία, με αποτέλεσμα να 
ευνοεί πιο αποτελεσματικά την εκπαιδευτική πρόοδο και προσαρμογή στο εξωτερικό 
περιβάλλον (Inglés et al., 2017: 237-239, 245-246˙ Humphrey et al., 2007: 248). Μά-
λιστα, μαθητές με ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιούν περισσό-
τερες στρατηγικές μάθησης σε σύγκριση με μαθητές των οποίων η συναισθηματική 
νοημοσύνη βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (Inglés et al., ό.π.: 245).   

Το μάθημα της Λογοτεχνίας προσφέρεται για στοχοθεσία σχετική με τη συναισθημα-
τική νοημοσύνη. Στα σχολικά εγχειρίδια των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της 
Α΄ και Β΄ Γυμνασίου παρατηρείται κοινή θεματολογία (Βορβή & Δανιηλίδου, 2010: 
46). Γι’ αυτό, επιλέχθηκαν κείμενα και από τη Β΄ τάξη και συνδυάστηκαν διδακτικές 
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ενότητες. Επιπλέον, το σενάριο εκτείνεται στα εξής γνωστικά αντικείμενα, όπως προ-
τείνεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) και το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του μαθήματος διάφορες διαθεματικές 
δραστηριότητες (ΦΕΚ, 2003): Νεοελληνική Γλώσσα (προφορικός, γραπτός λόγος, 
λεξιλόγιο), Γεωγραφία (χάρτες, δημογραφικά / γεωγραφικά χαρακτηριστικά), Πλη-
ροφορική (Η/Υ), Εικαστικά (σχεδιασμός, ζωγραφική), Φυσική Αγωγή (χορός), Αι-
σθητική και Θεατρική Αγωγή (έργα τέχνης, θεατρική, μουσική παράσταση).   

Επιλέχθηκε ο αστικός χώρος, διότι βασικό χαρακτηριστικό των πόλεων είναι η αλλο-
τρίωση των ανθρώπων και η δυσκολία στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και, συ-
νεπώς, οι μειωμένες ευκαιρίες που λαμβάνουν για ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. 

Σκοπός 

Με τη διδασκαλία του σεναρίου επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να έρθουν 
σε επαφή με αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων με κοινό θεματικό κέντρο τα συ-
ναισθήματα των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις και μέσα από τις ατομικές και ομα-
δικές εργασίες και δραστηριότητες να ασκηθούν στην αναγνώριση των συναισθημά-
των των άλλων και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση.  
 

Δεξιότητες 

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του σεναρίου επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε 
θέση να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και για τη θέση του άλλου, αλλά και για τη 
δική τους.  

Μεθόδευση της διδασκαλίας & Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Η ποικιλία των προτεινόμενων μεθόδων στοχεύει στην προσέλκυση και διατήρηση 
του ενδιαφέροντος όλων των μαθητών βάσει του τρόπου μάθησης που ταιριάζει στον 
καθένα, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή συμβάλλει ιδιαίτερα η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η χρήση των 
Τ.Π.Ε.  

Αναφορικά με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ο εκπαιδευτικός στην Α΄ φάση δη-
μιουργεί ανομοιογενείς ομάδες με βάση την επίδοση των μαθητών. Προς επίτευξη της 
ανομοιογένειας, ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι ο εξής: ο εκπαιδευτικός σιγοψιθυ-
ρίζει στοχευμένα στο αυτί του καθενός ένα στοιχείο από το παιχνίδι «πέτρα, μολύβι, 
ψαλίδι, χαρτί», προτείνει να παίξουν ψάχνοντας το όμοιό τους (πέτρα κλπ.), ώστε να 
σχηματιστούν 4 ομάδες, όσες και τα στοιχεία. Τα μέλη των ομάδων εργάζονται από 
κοινού, προσφέρουν βοήθεια σε όποιο μέλος έχει ανάγκη και η απόφαση για ανακα-
τανομή των αρμοδιοτήτων γίνεται εντός της ομάδας. Επιπρόσθετα, συνεργασία μπο-
ρεί να λάβει χώρα και μεταξύ των ομάδων αν κριθεί αναγκαία, ακόμα και αμοιβαία 
μετακίνηση μελών. Στη Β΄ φάση η σύνθεση των ομάδων γίνεται με τυχαία κλήρωση. 
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Ως προς τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων, χρειάζεται να γίνουν σαφή στους μαθη-
τές τα εξής: ο εκπαιδευτικός θα έχει ρόλο συμβούλου, οι αποφάσεις ανήκουν στις ο-
μάδες, όλες οι ομάδες αποτελούν κρίκο στην αλυσίδα της ευρύτερης ομάδας της τά-
ξης και το έργο της μιας επηρεάζει το έργο όλων των ομάδων.  

Η επιλογή των Τ.Π.Ε. κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ο Η/Υ αποτελεί ένα οικείο εργα-
λείο, ένα σχεδόν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, για την πλειονότητα των 
μαθητών. Ειδικότερα, επιδιώκεται να προσεγγίσουν και να εμπλουτίσουν με ένα σύγ-
χρονο μέσο το μάθημα της Λογοτεχνίας και, συνακόλουθα, να καλλιεργηθεί η κριτι-
κή σκέψη τους. Οι Τ.Π.Ε. παρόλο που δεν έχουν κυρίαρχη θέση στη διεξαγωγή του 
σεναρίου, λειτουργούν επικουρικά στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων εκτός 
από μία, η οποία απαιτεί τη χρήση του λογισμικού Google Earth, και αξιοποιούνται 
δημιουργικά.  

Πορεία διδασκαλίας 

Σχηματικά, το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί ως ακολούθως: 
Α΄ μέρος: 7 διδακτικές ώρες (1η – 7η) 
Β΄ μέρος: 5 διδακτικές ώρες (8η -12η) 

Διδ. 
ώρα Κείμενο Περιγραφή διδακτικής πορείας 

1η Η ζωή στη Σύμη Διδ. στόχοι: 1-3, 6-12, 15-17 
2η Διδ. στόχοι: 4, 5, 14, 18, 19 
3η Μανιτάρια στην πόλη Διδ. στόχοι: 1-3, 6-12, 15-17 
4η Διδ. στόχοι: 4, 5, 14, 18, 19 
5η Στην εποχή του τσιμέντου και της 

πολυκατοικίας 
Διδ. στόχοι: 1-3, 6-12, 15-17 

6η Διδ. στόχοι: 4, 5, 14, 18, 19 

7η Δραματοποίηση Διδ. στόχος: 13 
Χορευτική παράσταση Διδ. στόχος 20 

8η 
Project: 

Τα συναισθήματα των κατοίκων 
στις πόλεις 

Α΄ φάση 
9η Β΄ φάση 

10η Γ΄ φάση 
11η Δ΄ φάση 
12η Ε΄ φάση: Παρουσίαση 

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι πρώτες δύο διδακτικές ώρες από το Α΄ μέρος και το Β΄ 
μέρος του σεναρίου, το σχέδιο δράσης (project). Οι διδακτικοί στόχοι του Α΄ μέρους 
είναι κοινοί και για τα τρία κείμενα, αναφέρονται στην ίδια πορεία διδασκαλίας και 
προσαρμόζονται στο εκάστοτε κείμενο ως προς τη διατύπωση. 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι Α΄ μέρους 
 

• Γνωστικού τομέα: 
1. Να έρθουν σε επαφή με αποσπάσματα δύο ελληνίδων συγγραφέων και ενός 
ξένου με κοινή θεματική τη ζωή στην πόλη.  
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2. Να εντοπίσουν την ετυμολογία των συναισθημάτων των ηρώων και κυρίως 
αυτών της νοσταλγίας, της έκπληξης και του θυμού με τη χρήση λεξικού, ηλε-
κτρονικού ή έντυπου. 
3. Να δημιουργήσουν ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, από τα παραπάνω συ-
ναισθήματα. 
4. Να συγγράψουν τι προηγήθηκε στην πλοκή για κάθε απόσπασμα. 
5. Να συγγράψουν το οπισθόφυλλο του βιβλίο στο οποίο ανήκει κάθε κείμενο. 
6. Να καταγράψουν τα προβλήματα των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις και στις 
νησιωτικές περιοχές. 
• Συναισθηματικού τομέα: 
7. Να εξετάσουν την οπτική των περιγραφών μέσα από άτομα διαφορετικών η-
λικιών και των δύο φύλων: μιας νεαρής μαθήτριας, μιας μεγαλύτερης γυναίκας 
και ενός άντρα.  
8. Να καταγράψουν τα συναισθήματα των ηρώων από τη ζωή τους στην πόλη.  
9. Να εντοπίσουν τις πηγές των συναισθημάτων των ηρώων. 
10. Να εντοπίσουν σε ποιό-ά μέρος-η του σώματος εκφράζονται / βιώνονται τα 
συναισθήματα των ηρώων και με ποιόν τρόπο.  
11. Να συσχετίσουν τις καλλιτεχνικές εικόνες που συνοδεύουν τα κείμενα με τα 
συναισθήματα των ηρώων. 
12. Να αποτυπώσουν τα συναισθήματά τους για τον κάθε ήρωα ξεχωριστά υποθέ-
τοντας ότι έχουν απέναντί τους τον καθένα και απευθύνονται σε αυτόν.  
13. Να δραματοποιήσουν τις τρεις ιστορίες κάνοντάς τες μία, τοποθετώντας στη 
σκηνή και τους τρεις ήρωες σε κοινή συζήτηση. 
14. Να συνεχίσουν δημιουργικά την κάθε ιστορία γραπτά, ώστε να διαφαίνονται 
τα συναισθήματα των ηρώων. 
15. Να μπουν στη θέση του κάθε ήρωα και να καταγράψουν τα συναισθήματά 
τους σε ανάλογη περίπτωση (ενσυναίσθηση).  
• Ψυχοκινητικού τομέα: 
16. Να χρησιμοποιήσουν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) για να εντοπίσουν 
τα μέρη που αναφέρονται στα αποσπάσματα. 
17. Να συγκεντρώσουν με τη χρήση του Η/Υ δημογραφικά και γεωγραφικά χα-
ρακτηριστικά των περιοχών που αναφέρονται.  
18. Να ζωγραφίσουν τους ήρωες μέσα στο σκηνικό χώρο που περιγράφουν λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν τα συναισθήματά τους. 
19. Να εικονογραφήσουν τα αποσπάσματα με ή χωρίς τη χρήση Η/Υ. 
20. Να παρουσιάσουν έναν παραδοσιακό χορό της επιλογής τους από τη Σύμη σε 
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής. 

 
Περιγραφή πορείας διδασκαλίας: 

 
1η διδακτική ώρα: Η ζωή στη Σύμη 
 
Αφόρμηση: «Θα κλείσουμε τα μάτια όλοι μαζί! Μια μέρα σας ανακοινώνουν οι γονείς 
σας ότι θα μετακομίσετε μακριά από εκεί που μένετε για να βρει ο πατέρας σας καλύτε-
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ρη δουλειά. Πώς νιώθετε στο άκουσμα αυτής της απόφασης; Ανοίγετε σιγά-σιγά τα μά-
τια να ακούσουμε τα συναισθήματά σας!» 

• Γίνεται καταγραφή των συναισθημάτων των μαθητών στον πίνακα. 
Προσφορά – Επεξεργασία: «Κάποιοι ίσως γνωρίσατε την Αστραδενή στο Δημοτικό. 
Όσοι δεν τη γνωρίζετε, θα σας την παρουσιάσω για να γνωρίσετε τη νέα συμμαθήτριά 
σας. Η Αστραδενή είναι λίγο μικρότερη από εσάς, μαθήτρια της Ε΄ Δημοτικού. Μετακό-
μισε από τη Σύμη στην Αθήνα προκειμένου να βρει ο πατέρας της καλύτερη δουλειά. 
Αντιμετώπισε δυσκολίες στο νέο σχολείο της, όπως είδατε στο Δημοτικό. Η ζωή της, 
όμως, δεν άλλαξε μόνο στο σχολείο… Πριν δούμε τι μας περιγράφει η Αστραδενή, να 
εντοπίσουμε πού βρίσκεται η Σύμη; Ας μπούμε πρώτα στο Google Earth να βρούμε τη 
Σύμη» (διδ. στόχος 16) 
 

• Για να ενώσουν τις δύο περιοχές, Αθήνα και Σύμη, θα χρησιμοποιήσουν πρώ-
τα το εικονίδιο με την πινέζα για την επισήμανση των τοποθεσιών. Έπειτα, με το 
εικονίδιο του χάρακα και διπλό κλικ σε μία από τις δύο περιοχές θα ενώσουν τα 
δύο σημεία. Η εικόνα θα είναι η εξής: 

 

 
 
«Σειρά έχει να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της περιοχής, γεω-
γραφικά και πληθυσμιακά, στο φύλλο εργασίας που έχετε μπροστά σας μέσα από το 
Google maps, χρησιμοποιώντας παράλληλα τη σελίδα Wikipedia. 
Βλέποντας και την εικόνα στη σελίδα 100 του βιβλίου σας τι παρατηρείτε για το μέρος;» 
(διδ. στόχος 17) 

• Συμπλήρωση του Φύλλου Εργασίας (άσκηση 1) 
«Ας περάσουμε στο κείμενο. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης θα ήθελα να σημειώσετε 
τα συναισθήματα της Αστραδενής» (διδ. στόχοι 1, 8) 

• Οι μαθητές δουλεύουν ατομικά. 
«Πώς νιώθει η φίλη μας;» 
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• Καταγραφή των απαντήσεων στον πίνακα, δίπλα από τις απαντήσεις που κα-
ταγράφηκαν στην αφόρμηση. Σύγκριση των απαντήσεων, επιλογή των κοινών 
συναισθημάτων.  

«Γιατί νιώθει έτσι; Από πού φαίνεται στο κείμενο η αιτία της συναισθηματικής κατά-
στασής της;» (διδ. στόχος 9) 

• Καταγραφή των απαντήσεων στον πίνακα με αρίθμηση των αιτίων. 
«Η Αστραδενή μας έχει νοσταλγική διάθεση. Δηλαδή, τι διάθεση έχει; Γνωρίζουμε τι 
σημαίνει η λέξη νοσταλγία;» (διδ. στόχος 2) 

• Ανάλυση στα συνθετικά μέρη: νόστος (επιστροφή στην πατρίδα) + άλγος (αί-
σθηση του πόνου, λύπη). 
• Νόστος: έννοια γνωστή από το μάθημα της Οδύσσειας (διδασκόμενο στην ί-
δια τάξη) 

«Επομένως, νιώθει έναν πόνο, μια λύπη η Αστραδενή για τη Σύμη. Δηλαδή, πού πονά-
ει;! Δείξτε στο διπλανό σας!» (διδ. στόχος 10) 

• Δείχνουν ταυτόχρονα. 
 «Τώρα θα χωριστούμε σε τέσσερεις ομάδες και κάθε ομάδα θα επεξεργαστεί ένα θέμα. 
Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εργασίας της. Έχετε 
5΄ για να επεξεργαστείτε τα θέματά σας! 
Ομάδα Α: Στη σελίδα 102 υπάρχει μια εικόνα. Αφού περιγράψετε την εικόνα και κατα-
γράψετε τα συναισθήματα της εικονιζόμενης, να δώσετε έναν άλλον τίτλο. (διδ. στόχος 
11) 
Ομάδα Β: Να συγκρίνετε με αναφορές από το κείμενο τη ζωή ανάμεσα στις δύο περιο-
χές, στην Αθήνα και στη Σύμη. Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στη 
Σύμη και στην Αθήνα; (διδ. στόχος 6), (άσκηση 3 του Φύλλου Εργασίας) 
Ομάδες Γ και Δ: Ας δούμε πιο συγκεκριμένα την πορεία της νοσταλγικής αναπόλησης 
της Αστραδενής. Τι νοσταλγεί η φίλη μας σε σχέση με τις συνήθειες (η ομάδα Γ) και σε 
σχέση με το σπίτι (ομάδα Δ);» (άσκηση 4 του Φύλλου Εργασίας), (ερώτηση 5 του 
σχολικού εγχειριδίου / άσκηση 4 του Φύλλου Εργασίας), (διδ. στόχος 7) 

• Ακούγονται οι απαντήσεις από την κάθε ομάδα και όλοι μαζί συμπλη-
ρώνουν τις ασκήσεις 3, 4 στο Φύλλο Εργασίας.  

Αξιολόγηση: Η άσκηση 2 του Φύλλου Εργασίας και η άσκηση 5 του Φύλλου Εργα-
σίας, (διδ. στόχος 3) 
Εργασία για το σπίτι:  
Υποθέστε ότι βρίσκεστε στη θέση της Αστραδενής. Να καταγράψετε τα συναισθήμα-
τά σας μπαίνοντας στη θέση της. Η καταγραφή μπορεί να έχει τη μορφή ημερολογίου, 
επιστολής σε ένα φιλικό πρόσωπο, στίχων (ποίημα, τραγούδι). (διδ. στόχος 15) 

 
2η διδακτική ώρα: Η ζωή στη Σύμη 
 
Αφόρμηση: «Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πώς νιώθει η Αστραδενή στην Αθήνα. 
Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τη δική σας πλευρά αν βρισκόσασταν στη θέση της» (διδ. 
στόχος 15) 
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• Διαβάζεται η εργασία που δόθηκε για το σπίτι στο προηγούμενο μά-
θημα.  

«Ποιός θα ήθελε να μας παρουσιάσει το νησί της Σύμης;» 
• Παρουσιάζεται η προαιρετική εργασία που δόθηκε στο προηγούμενο 
μάθημα. 

Προσφορά – Επεξεργασία: «Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την επεξεργασία 
του κειμένου. Θα χωριστούμε σε τέσσερεις ομάδες. 
Ομάδα Α: Να συγγράψετε τι προηγήθηκε στην πλοκή της ιστορίας. (διδ. στόχος 4) 
Ομάδα Β: Να συνεχίσετε την ιστορία γραπτά, ώστε να διαφαίνονται τα συναισθήματα 
της ηρωίδας. (διδ. στόχος 14) 
Ομάδα Γ: α) Να ζωγραφίσετε την ηρωίδα μέσα στο σκηνικό χώρο που περιγράφεται 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συναισθήματά της. (διδ. στόχος 18) 
β) Να εικονογραφήσετε το απόσπασμα με ή χωρίς τη χρήση Η/Υ. (διδ. στόχος 19) 
Ομάδα Δ: Να συγγράψετε το οπισθόφυλλο βιβλίου στο οποίο ανήκει το κείμενο. (διδ. 
στόχος 5) 

• Η κάθε ομάδα με τη σειρά (Α, Β, Γ, Δ) παρουσιάζει την εργασία της. 
Οι εργασίες συγκεντρώνονται, σελιδοποιούνται από το δημιουργικό-
καλλιτεχνικό τμήμα της τάξης και το βιβλίο τοποθετείται στη βιβλιοθήκη της 
αίθουσας.  

Αξιολόγηση:   
• Ζητείται από τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μετά 
την ολοκλήρωση του βιβλίου τους για το έργο Αστραδενή της Ευγενίας Φακί-
νου. 
• Προβάλλεται μέρος ή όλο το βίντεο με παραδοσιακούς χορούς της Σύ-
μης (Γιώργος Χατζηπέτρος – Χοροί Σύμης) 

Εργασίες για το σπίτι:  
1. Να αποτυπώσετε τα συναισθήματά σας για την Αστραδενή υποθέτο-
ντας ότι την έχετε απέναντί σας και απευθύνεστε σε εκείνη. (διδ. στόχος 12) 
2. Η ερώτηση 4 του σχολικού εγχειριδίου στη σελ. 102 (Χαρακτηριστικά 
των διαπροσωπικών σχέσεων στις μικρές νησιωτικές περιοχές σε αντίθεση με 
τις μεγαλουπόλεις: προετοιμασία για τα επόμενα). 
3. Να διαβάσετε το κείμενο Μανιτάρια στην πόλη (σελ. 12-14 του σχολι-
κού εγχειριδίου). Η επεξεργασία θα γίνει στο επόμενο μάθημα. 

 
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι Β΄ μέρους 

 
1. Να εμπλακούν δημιουργικά στη σύνθεση του θέματος «Τα συναισθή-
ματα των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις». 
2. Να συνεργαστούν ομαδικά. 
3. Να ορίσουν τι είναι η πόλη με τη χρήση λεξικών, έντυπων ή ηλεκτρο-
νικών. 
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4. Να καταγράψουν με σειρά μεγέθους, από τη μεγαλύτερη προς τη μι-
κρότερη, τις ελληνικές πόλεις και 3 από κάθε ήπειρο (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, 
Αφρική, Ωκεανία) με βάση τον πληθυσμό. 
5. Να συγκεντρώσουν φωτογραφικό υλικό από πόλεις της Ελλάδας και 
του κόσμου. 
6. Να σχεδιάσουν το πολεοδομικό σύστημα της πόλης όπου διαμένουν ή 
της πιο κοντινής αν η διδασκαλία αφορά σε αγροτικές περιοχές. 
7. Να σχεδιάσουν: α) εσωτερικά και β) εξωτερικά τους τύπους σπιτιών 
που συναντώνται στις πόλεις. 
8. Να συνθέσουν ένα ερωτηματολόγιο έρευνας με 5 ερωτήσεις για τις 
συνεντεύξεις που θα πραγματοποιήσουν εστιάζοντας στα συναισθήματα των 
κατοίκων. 
9. Να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω συνεντεύξεων για τα συναισθή-
ματα των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις: συνομήλικοί τους, ενήλικες 20-30 
ετών, ενήλικες 30-40 ετών, ενήλικες 50-60 ετών, ενήλικες άνω των 60 ετών 
και των δύο φύλων. 
10. Να επεξεργαστούν τα δεδομένα των συνεντεύξεων και να οδηγηθούν 
σε συμπεράσματα της έρευνάς τους. 
11. Να συσχετίσουν τα συναισθήματα των κατοίκων των πόλεων με τις 
συνθήκες διαβίωσης (σελ. 14-17 σχολικό εγχειρίδιο Β΄ Γυμνασίου). 
12. Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της ζωής στις πόλεις γράφοντας μια 
επιστολή στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, στους Δημάρ-
χους και συντάσσοντας ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στην τοπική εφη-
μερίδα. 
13. Να παρουσιάσουν το σχέδιο δράσης σε μια εκδήλωση του σχολείου με 
θέμα «Τα συναισθήματα των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις». 

 

Διδ.  
ώρα Φάση Πορεία διδασκαλίας 

8η  Α΄ 
 

➢ Αίθουσα Πληροφορικής ή σχολική βιβλιοθήκη 
1. Παρουσίαση θέματος, στόχων, τρόπου και χρόνου εργασίας  
2. Σύνθεση των ομάδων με τυχαία κλήρωση 
3. Εργασία στις ομάδες: 
Α΄ Ομάδα: Διδ. στόχοι 3 και 4 (Ωκεανία) 
Β΄ Ομάδα: Διδ. στόχος 4 (Ελλάδα και Ευρώπη) 
Γ΄ Ομάδα: Διδ. στόχος 4 (Αμερική) 
Δ΄ Ομάδα: Διδ. στόχος 4 (Ασία, Αφρική) 
4. Εργασία για το σπίτι: διδ. στόχος 5 (Η κάθε ομάδα συγκεντρώ-
νει φωτογραφίες της ηπείρου με την οποία ασχολήθηκε) 

9η Β΄ 
 

1. Παρουσίαση των πόλεων μέσω των φωτογραφιών 
2. Τοποθέτηση των φωτογραφιών στον Παγκόσμιο χάρτη 
3. Εργασία στις ομάδες: 
Α΄ Ομάδα: Διδ. στόχος 6 
Β΄ Ομάδα: Διδ. στόχος 7α 
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Γ΄ Ομάδα: Διδ. στόχος 7β 
Δ΄ Ομάδα: Διδ. στόχος 8 
4. Μοιράζεται το ερωτηματολόγιο σε όλες τις ομάδες. Δίνονται 
οδηγίες. Όλα τα μέλη θα διεξάγουν συνεντεύξεις για την ηλικιακή 
(ή τις ηλικιακές) ομάδα (ή ομάδες) που τους ανατίθεται: 
Α΄ Ομάδα: συνομήλικοι και ηλικιακή ομάδα 20-30 
Β΄ Ομάδα: ηλικιακή ομάδα 30-40 
Γ΄ Ομάδα: ηλικιακή ομάδα 40-50 
Δ΄ Ομάδα: ηλικιακές ομάδες 50-60, άνω των 60 
5. Εργασία για το σπίτι: Διδ. στόχος 9 

10η Γ΄ 
 

1. Εργασία σε ομάδες. Μοιράζονται 3 κείμενα από το εγχειρίδιο 
της Β΄ τάξης (σελ. 14-17), διδ. στόχος 11 

Α΄ και Β΄ Ομάδα: Ποιήματα Αθήνα και  Η πόλη 
Γ΄ και Δ΄ Ομάδα: Χαλασμένες γειτονιές 
Α΄ Ομάδα: Να περιγράψουν τις δύο πόλεις με βάση τα ποιήματα 
Β΄ Ομάδα: Να καταγράψουν τα συναισθήματα των ανθρώπων  
Γ΄ Ομάδα: Να καταγράψουν τα αστικά προβλήματα 
Δ΄ Ομάδα: Να καταγράψουν τα συναισθήματα του αφηγητή 

2. Παρουσίαση των απαντήσεων των συνεντεύξεων, καταγραφή 
από τον εκπαιδευτικό στον πίνακα, καθοδήγηση στην ομαδοποίηση 
των αποτελεσμάτων και διατύπωση των συμπερασμάτων (Διδ. στό-
χος 10) 
3. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων με όσα κατα-
γράφηκαν στο βήμα (1) και συζήτηση 

11η 

Δ΄ 
Διδ. 

στόχ. 
12 

Α΄ Ομάδα: Επιστολή στον Πρωθυπουργό 
Β΄ Ομάδα: Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος 
Γ΄ Ομάδα: Επιστολή στο Δήμαρχο 
Δ΄ Ομάδα: Άρθρο στην τοπική εφημερίδα 

12η 

Ε΄ 
Διδ. 

στόχ. 
13 

1. Παρουσίαση του θέματος και του τρόπου εργασίας 
2. Παρουσίαση των εργασιών που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια 
φάσεων Α΄-Δ΄ 
3. Ανάγνωση στο κοινό των επιστολών και του άρθρου 
4. Έκφραση συναισθημάτων για τα συμπεράσματα σχετικά με το 
θέμα 

 
Αξιολόγηση των μαθητών 

 
Για την αξιολόγηση των μαθητών λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές εργασίες και η 
συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες. Αναλυτικότερα, οι μαθητές τηρούν φάκελο 
εργασιών με όλες τις εργασίες, ατομικές και ομαδικές. Ο εκπαιδευτικός εξετάζει το 
φάκελο ως προς την πληρότητα και το περιεχόμενο των εργασιών που ζητήθηκαν. 
Όσο οι ομάδες εργάζονται, τηρεί σημειώσεις για τον τρόπο εργασίας κάθε ομάδας, 
αλλά και κάθε μέλους, ως προς τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη και τη συνέπεια 
στις υποχρεώσεις. Στο τέλος, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα αποτελέσματα της α-
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ξιολόγησης σε επίπεδο ομάδας τονίζοντας ένα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο. Α-
κολουθεί την ίδια διαδικασία για τον κάθε μαθητή χωριστά. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η ζωή στη Σύμη, Ε. Φακίνου 

 
1. Η Σύμη: Γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Περιφέρεια: 
Νησιωτικό σύμπλεγμα: 
Νομός: 
Πρωτεύουσα: 
Πληθυσμός: 

2. Χαρακτηριστικά του κειμένου: 
Πρόσωπα: 
Τόπος: 
Αφηγητής: 
Αφήγηση: 
Γλώσσα: 
Ύφος: 
Εκφραστικά μέσα: 
 

3. Τα προβλήματα των κατοίκων 
στην Αθήνα στη Σύμη 

  

 
4. Η νοσταλγική αναπόληση της Αστραδενής (ερώτηση 5 του σχολ. εγχειριδί-
ου) … 

σε σχέση με τις συνήθειες 
 

σε σχέση με το σπίτι 
 

 
5. Να δημιουργήσετε ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, από τα συναισθήματα 
που αναφέρθηκαν στο σημερινό μάθημα και να σχηματίσετε μία φράση για κάθε 
συναίσθημα. 

 
 
Προαιρετική εργασία!  Παρουσίαση 5΄ με θέμα «Ας γνωρίσουμε τη Σύμη!». Βοηθη-
τικές ιστοσελίδες: SymiGreece.gr,  Symi.gr, Η Καθημερινή, VisitGreece.gr 

2799

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.symigreece.com/
http://symi.gr/
http://www.kathimerini.gr/815431/article/ta3idia/me-aformh/symh-to-nhsi-twn-paraklhsewn-twn-tamatwn
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/symi_more_than_words_can_say


Τα υαλοθετήματα των Κεχριών πηγαίνουν στο σχολείο… 
Μια διαθεματική διδακτική πρόταση 

Κεκροπούλου Μαρία  
Δρ. Ιστορίας, Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων Ν. Κορινθίας 

keropoulou.maria@gmail.com 

Παπαδοπούλου Ειρήνη 
ΜΑ, φιλόλογος 

eirpap1976@yahoo.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στη Β’ τάξη του 2ο ΓΕΛ Κορίνθου τον Δεκέμβριο του 2016. Σκοπός 
ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αλληλεξάρτηση διαφορετικών γνωστικών 
αντικειμένων, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την πολιτιστική κληρονομιά και την 
ιστορία του τόπου τους και, κατ’ επέκταση, με την καθημερινή ζωή. Το θέμα προσεγ-
γίστηκε μέσα από τρία μαθήματα (Έκθεση- Έκφραση, Αρχαία Ιστορία, Αρχαία Ελ-
ληνικά), ενώ αξιοποιήθηκε και η τοπική ιστορία των αρχαίων Κεχριών αλλά και εκ-
θέματα του Μουσείου της Ισθμίας. Με βάση την αυτοαξιολόγηση των μαθητών αλλά 
και τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών η διαθεματική διδασκαλία εκπλήρωσε τους 
στόχους της, καθώς προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών και προήγαγε την ενεργό 
συμμετοχή και την συνεργατική μάθηση. Τέλος προτείνεται προέκταση του σεναρίου 
με διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Ισθμίας και στον αρχαιολογικό χώρο των Κε-
χριών. 

Λέξεις κλειδιά: Κεχριές, Διαθεματικότητα, Τοπική Ιστορία, Μουσειακή Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Σχεδιάσαμε τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση με στόχο τη γλωσσική δραστηριο-
ποίηση των μαθητών μέσα σε συνθήκες «πραγματικής» επικοινωνιακής χρήσης της 
γλώσσας, ώστε να καθίσταται αναγκαία και αποτελεσματική για αυτούς. Μέσα από 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και διδακτικά σενάρια να διερευνήσουν ένα θέ-
μα, να συλλέξουν στοιχεία και πληροφορίες, να τις αξιολογήσουν και να τις ταξινο-
μήσουν. Με βάση την ανακαλυπτική πορεία τους να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν 
κρίσεις, να διατυπώσουν και να υποστηρίξουν απόψεις (Χαραλαμπόπουλος & Χα-
τζησαββίδης, 1997). Στόχος ήταν η κατάκτηση του γραμματισμού σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας και η κατανόηση μέσω της γλώσσας του 
κοινωνικού, πολιτιστικού, ιστορικού παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Με βάση 
τις προσδοκίες αυτές οργανώθηκε η παρούσα διδακτική πρόταση. 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Θεωρητικό πλαίσιο 
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Το παρόν σενάριο στηρίχθηκε στις παρακάτω παραδοχές: 

1. Στη σημασία της τοπικής ιστορίας η οποία ως παρόν, που επιβιώνει, δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν γνωστικά αυτό που υπάρχει γύρω 
της, να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουν κάπου, εκεί που διαμορφώνεται και 
οικοδομείται το δικό της παρόν (Διαλεκτόπουλος, 2015). Μέσα από τη χρήση 
της ορατής ιστορικής πραγματικότητας οι μαθητές αναδιατάσσουν τη σχέση 
με τα μνημεία του τόπου τους και προσεγγίζουν την πολιτιστική τους κληρο-
νομιά. Παρατηρούν, συλλέγουν, ταξινομούν και αξιολογούν ιστορικές πηγές, 
καταλήγουν σε επιμέρους και γενικότερα συμπεράσματα, εξοικειώνονται με 
τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να 
καθίσταται βιωματική (Διαλεκτόπουλος, 2015). Η τοπική ιστορία δεν εξετά-
ζεται απομονωμένα, αλλά σε άρρηκτη σχέση με το περιβάλλον, τόσο το φυσι-
κό, όσο και το ανθρωπογενές (Ανδριτσοπούλου κ.α.2008).Ταυτόχρονα, λαμ-
βάνονται υπόψη οι τυχόν αλλαγές που έχει υποστεί το περιβάλλον με την πά-
ροδο του χρόνου ή την επέμβαση άλλων παραγόντων (Λεοντσίνης, 2003). 

2. Στην αμφίδρομη σχέση μουσείου-σχολείου. Το μουσειακό προϊόν δεν μελετά-
ται αυτόνομα, αλλά εντάσσεται στο πολιτισμικό και ιστορικό του περιβάλλον. 
Έτσι ορίζεται η κοινή συνιστώσα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Ειδικότερα τα 
τοπικά μουσεία παρουσιάζουν την εξέλιξη μιας συγκεκριμένης περιοχής και 
αποτελούν κέντρο ιστορικής εκπαίδευσης, αισθητικής καλλιέργειας και διδα-
κτικής πρακτικής (Ζαχαράτου, 2015). Η μουσειακή αγωγή ως άτυπη εκπαί-
δευση αποτελεί ένα επιπλέον κλειδί στην δια βίου μάθηση (Chadwick, 2000). 

3. Στη διαθεματικότητα. Καταργούνται τα όρια των διακριτών μαθημάτων, η 
γνώση προσεγγίζεται θεματοκεντρικά και ολιστικά μέσα από την οπτική δια-
φορετικών γνωστικών αντικείμενων. Με τον τρόπο αυτό συγκροτείται ένα ε-
νιαίο σύνολο γνώσεων πάνω σε ένα θέμα, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούνται 
δεξιότητες χρήσης ποικίλων πηγών πληροφόρησης και επιχειρηματολογίας 
(Ματσαγγούρας, 2003). 

4. Στην ομαδοσυνεργατικότητα. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες κατά τη διε-
ξαγωγή του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων. Ο ρόλος του εκπαιδευτι-
κού είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός. Με τη συνεργασία ενισχύονται 
η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και η συλλογική δράση. Βελτιώνονται οι 
διαπροσωπικές τους σχέσεις, καθώς προάγονται οι αρχές του αλληλοσεβα-
σμού και της συνεργασίας με κίνητρο την επίτευξη του κοινού στόχου (Μα-
τσαγγούρας, 2000). 

5. Στην αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής, των ΤΠΕ και του κριτικού γραμ-
ματισμού στα γλωσσικά μαθήματα. Η αξιοποίηση αυτών των δομών δίνει τη 
δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικού, διαδραστικού, δυναμικού και επικοινω-
νιακού μοντέλου πρόσληψης της γλώσσας όπου αναδιατάσσονται οι αναγνω-
στικές και συγγραφικές πρακτικές (Ηλιοπούλου κ.α., 2014). 
 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα 
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Τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα ήταν η Έκφραση-Έκθεση. Συγκεκριμένα 
ανιχνεύσαμε μέσα από το κειμενικό είδος της επιστολής στοιχεία που αφορούν 
στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία, ενώ κείμενα από την Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία βοήθησαν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν αποκτημένες γνώσεις 
με στόχο να ανασυνθέσουν την ιστορική πραγματικότητα της εποχής. 

Σκοπός- στόχοι 

Να αντιληφθούν ότι η κοινωνική, ιστορική και πολιτιστική πραγματικότητα που 
προβάλλουν τα εκθέματα του Μουσείου μπορεί να συνδεθεί με τη διδακτέα ύλη 
του σχολείου και συγκεκριμένα με το κειμενικό είδος της επιστολής. 

Συγκεκριμένα επιδιώκεται οι μαθητές να: 

1. Να συνειδητοποιήσουν ότι η επιστολογραφία ως κειμενικό είδος δεν αξιο-
ποιείται μόνο γλωσσοκεντρικά, αλλά και κοινωνιοκεντρικά, σχετίζεται 
δηλαδή με την κάθε εποχή και τα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία της. 
Επομένως οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις γλωσσικές δεξιότη-
τες και τις γνώσεις τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταβαλλό-
μενες κοινωνικές συνθήκες. 

2. Να κατανοήσουν τη δομή της επιστολής ως συνδυασμού γλωσσικών επι-
λογών (συνοχή) σε συνδυασμό με το νοηματικό επίπεδο (συνεκτικότητα). 

3. Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο δομούνται, μέσω της γλώσσας, 
διαφορετικές οπτικές για τον κόσμο. 

4. Να εντοπίσουν τη γλωσσική ποικιλότητα. Ειδικότερα να αναγνωρίσουν τις 
λειτουργίες της γλώσσας σε συνάρτηση με τις κοινωνικές ταυτότητες, τις 
κοινωνικές σχέσεις και τις κοινωνικές πρακτικές. 

5. Να αναζητήσουν από το περιεχόμενο του συγκεκριμένου κειμενικού εί-
δους, αλλά και από ιστορικά και γεωγραφικά κείμενα της αρχαίας ελληνι-
κής γραμματείας που δίνονται συμπληρωματικά, στοιχεία ιστορικά, κοι-
νωνικά, πολιτιστικά τα οποία άπτονται της αντικειμενικής πραγματικότη-
τας και αποτελούν δείγματα της εξέλιξης της κοινωνίας σε επίπεδο κοινό-
τητας και χώρας. Να διερευνήσουν μέσα από τα τοπωνυμικά δεδομένα τις 
αποτυπώσεις της ιστορίας και τις προεκτάσεις των πολιτικών και εθνικών 
επιλογών. 

6. Να αναζητήσουν μέσω της Τοπικής Ιστορίας την ιστορική αλήθεια και το 
μυθικό ένδυμα, όπου και αν υπάρχει, και τη σκοπιμότητα της επιλογής αυ-
τής. 

7. Να συνδέσουν το σχολείο με το ευρύτερο περιβάλλον που αντιπροσωπεύει 
το Μουσείο. 

Διδακτικές μέθοδοι 

α. Μέθοδος project 
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Μέσα από μια συμμετοχική και μαθητοκεντρική εκπαιδευτική διαδικασία οι μα-
θητές εργάζονται σε ομάδες και ακολουθούν τις αρχές της μεθόδου project, μίας 
ανοιχτής και συλλογικής διαδικασίας μάθησης που εμπλέκει το μαθητή στην έ-
ρευνα τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε συλλογικό, ως μέλος ενός κοινωνικού 
συνόλου (Ματσαγγούρας, 2000). Κατανοούν τη σημασία των πραγμάτων και α-
ποκτούν μεταγνωστικές δεξιότητες (Ζαχαράτου, 2015). 

β. Ανακαλυπτική μέθοδος 

Οι μαθητές δομούν τη γνώση τους: ξεκινούν από την οργάνωση και την κατηγο-
ριοποίηση των πληροφοριών ακολουθώντας ένα σύστημα κωδίκων. Στόχος της 
πρακτικής αυτής είναι να ανακαλύψει ο μαθητής και όχι να προσλάβει έτοιμη τη 
γνώση από τον δάσκαλο (Bruner, 1961). Γι’ αυτό και η διδασκαλία προτείνεται να 
γίνεται με επίπεδα διαβαθμισμένης δυσκολίας, κάτι που παραπέμπει στην σπειρο-
ειδή διάταξη της μάθησης. Οι μαθητές καθοδηγούνται προς την επίλυση των προ-
βλημάτων-ερωτημάτων που αποτελούν και το αντικείμενο της μάθησης. Με τη 
διαδικασία αυτή ο διδάσκων δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσα 
από την κατανόηση των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός αντικειμένου 
και των τρόπων με τους οποίους ο μαθητής επεξεργάζεται τα δεδομένα καθώς και 
της υιοθέτησης της ανακαλυπτικής μεθόδου ή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης 
με την ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων μάθησης (Ράπτης& Ράπτη, 2001).  

γ. Συνεργατική μάθηση 

Η εποχή μας απαιτεί περισσότερη συνεργασία μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας, 
δεδομένου ότι οι κοινωνικές επαφές έχουν αλλάξει μορφή λόγω της ανάπτυξης 
της τεχνολογίας και της εμφάνισης των κοινωνικών δικτύων. Μέσω αυτών κά-
ποιος καταθέτει την άποψή του, αλλά δεν συνεργάζεται απαραίτητα με τους άλ-
λους. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη συνεργατική μάθηση ως την από κοινού 
συνεργασία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα με τρόπο ώστε να προωθείται και να 
επιτυγχάνεται η ατομική μάθηση μέσω των συνεργατικών διεργασιών (Σγουρο-
πούλου & Κουτουμάνος, 2001). 

δ. Διαθεματικότητα 

 Το πρόγραμμα σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα στο Λύκειο (ΦΕK 
1562/27-6-2011) θέτει ως στόχο την ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού 
που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από τους μαθητές. Επιδιωκόμενος στό-
χος η ολιστική προσέγγιση των εννοιών μέσω της διαθεματικότητας, η ανάπτυξη 
της ικανότητας να προσαρμόζονται οι μαθητές με κριτικό πνεύμα στις μεταβολές 
και τις αλλαγές της κοινωνίας, αφού οι συνθήκες και οι απαιτήσεις της εποχής το 
επιβάλλουν. Η εφαρμογή της διαθεματικότητας οδηγεί σε ένα μέλλον ανακαλύ-
ψεων και καινοτομιών (Youngblood, 2007), ενώ η μεθοδολογία είναι το κλειδί 
της επιτυχίας όχι μόνο για τη γνώση, αλλά και την επίλυση σύνθετων προβλημά-
των, τις γνωστικές διαδικασίες, την απόκτηση δεξιοτήτων και την προσωπική ε-
ξέλιξη (Duerr, 2008). 
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Πορεία διδασκαλίας 

Σε μία επίσκεψή μας στο Μουσείο της Ισθμίας εντυπωσιαστήκαμε από τα υαλοθετή-
ματα των Κεγχρεών. Πρόκειται για γυάλινους έγχρωμους πίνακες που παραγγέλθη-
καν από εργαστήριο της Αλεξάνδρειας και είχαν ως προορισμό τη διακόσμηση του 
ναού της Ίσιδας στην Ποσειδωνία, κοντά στις Κεγχρεές. Θελήσαμε μέσα από τη συ-
γκεκριμένη διδακτική δραστηριότητα να αξιοποιήσουμε το διδακτικό αντικείμενο της 
νεοελληνικής γλώσσας (ως κειμενικό είδος επιλέξαμε την επιστολή) και να εμπλέ-
ξουμε τα μαθήματα της Ιστορίας, της Τοπικής Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών. 
Επιδιώξαμε οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της επιστολής, 
να δουν την εξέλιξή της από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας, αφού σήμερα πια 
δεν χρησιμοποιούμε επιστολογραφία αλλά μηνύματα ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
και ταυτόχρονα να εντοπίσουν χαρακτηριστικά της υστερο-ρωμαϊκής εποχής (κοινω-
νία, πολιτισμός, αντιλήψεις, καθημερινότητα). Να διαπιστώσουν την εξέλιξη των το-
πωνυμίων και να αντλήσουν πληροφορίες από ποικίλα κείμενα της Αρχαίας Ελληνι-
κής Γραμματείας (γεωγραφικά, ιστορικά) για την ιστορία της περιοχής τους. Ελπί-
ζουμε με την ολοκλήρωση της διδακτικής δραστηριότητας να κινητοποιηθούν ώστε 
να επισκεφθούν το Μουσείο.  

Πίνακας προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 

1η διδακτική ώρα  

 

1ο Φύλλο Εργασίας- 1η επιστο-
λή: 
χαρακτηριστικά της επιστολής 
Ύστερο-ρωμαϊκή εποχή: κοινω-
νία, πολιτισμός, αντιλήψεις, το-
πωνύμια, καθημερινότητα. Ανα-
ζήτηση-σύνθεση της ιστορίας. 
 

Σχολική τάξη με εποπτικά 
μέσα ή αίθουσα υπολογι-

στών 

2η διδακτική ώρα 2ο Φύλλο εργασίας.-2η επιστολή 
Σύγχρονη Εποχή, συσχετισμός 
του περιεχομένου των δύο επι-
στολών. Συνέχιση της ιστορίας  

Σχολική τάξη με εποπτικά 
μέσα ή αίθουσα υπολογι-

στών 

 

Οι μαθητές του τμήματος της Β’ Λυκείου χωρίστηκαν σε πέντε ισοδύναμες αλλά α-
νομοιογενείς στο εσωτερικό τους ομάδες ανάλογα με την επίδοσή τους στο μάθημα, 
το φύλο τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Το πρώτο φύλλο εργασίας που εί-
χαν στα χέρια τους είναι μία επιστολή η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους τύ-
πους και την πρακτική της ύστερο-ρωμαϊκής εποχής (Parsons, 2008) στην οποία δια-
βάζουμε την παραγγελία κατασκευής των υαλοθετημάτων, προορισμένων για τον ναό 
της Ίσιδας (της περιοχής των Κεγχρεών). Οι μαθητές μέσα από μικρές έρευνες και 
διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών απάντησαν στα ερωτήματα που τίθενται στα 
φύλλα εργασίας. Επικεντρωθήκαμε στα στοιχεία που μας παραπέμπουν στην ανα-
γνώριση και στη λειτουργικότητα του κειμενικού είδους. Οι μαθητές κλήθηκαν να 
μιλήσουν για τα τυπικά χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους, τα πρόσωπα και τον 
ρόλο τους, και, τέλος, να διερευνήσουν τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε μια τέτοια 
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επιστολή. Το επόμενο στάδιο ανήκει στην ιστορικό εντοπισμό, στην εποχή την οποία 
αντιπροσωπεύει, και βάσει ποιων στοιχείων θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τη θέση 
αυτή. Το φύλλο εργασίας περιελάμβανε μια παραγωγή λόγου, τη σύνταξη επιστολής, 
ώστε οι μαθητές να εφαρμόσουν όσα έχουν διδαχθεί. Για να παρακινηθούν περισσό-
τερο και για να ενισχύσουμε την αυθεντικότητα της επιστολής, τους δόθηκαν πληρο-
φορίες γεωγραφικές-αρχαιολογικές μέσα από αποσπάσματα αρχαίων ελληνικών κει-
μένων εντοπίζοντας και κατηγοριοποιώντας τις διάφορες πληροφορίες με την προβο-
λή ενός ppt (Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να κατευθύνουμε τους μαθητές μας στην 
αναζήτηση των Google maps ή τη συλλογή πληροφοριών μέσω της Πύλης για την 
Ελληνική Γλώσσα των συγκεκριμένων αρχαίων ελληνικών αποσπασμάτων, αλλά δεν 
είχαμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τη δραστηριότητα αυτή στην αίθουσα υπολο-
γιστών του σχολείου). Ακολούθως ζητήσαμε να δώσουν οι μαθητές τη συνέχεια της 
ιστορίας και να διατυπώσουν τα δικά τους σενάρια για το τι απέγιναν τα υαλοθετήμα-
τα.  

Τη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές είχαν ένα δεύτερο φύλλο εργασίας στο οποίο 
ήρθαν αντιμέτωποι με μία δεύτερη επιστολή, τυπική επιστολή προς το ΚΑΣ όπου 
πληροφορήθηκαν την ανακάλυψη των υαλοθετημάτων και την ανάγκη συντήρησής 
τους. Η δεύτερη αυτή επιστολή έδωσε στους μαθητές όλες τις πληροφορίες  της αρ-
χαιολογικής έρευνας (πώς, πού, από ποιους έγινε η έρευνα)  και τη σημερινή κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται τα υαλοθετήματα. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναγνωρί-
σουν τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους (τυπικά στοιχεία της επιστολής, το 
ύφος, το επικοινωνιακό πλαίσιο) και να διαπιστώσουν ότι η ιστορία, για την οποία 
την προηγούμενη διδακτική ώρα έμαθαν ότι ξεκίνησε τον 4ο αι., μ. Χ, είχε συνέχεια. 
Και μάλιστα να διερευνήσουν πια τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους τα υα-
λοθετήματα δεν τοποθετήθηκαν ποτέ στη θέση τους.  

Αξιολόγηση-Αυτοαξιολόγηση/ Συμπεράσματα-προτάσεις 

Με το πέρας της διδασκαλίας δόθηκε ερωτηματολόγιο στους μαθητές και μαθήτριες, 
η πλειοψηφία των οποίων θεώρησε ότι αυτή η δράση ήταν ενδιαφέρουσα και εξέ-
φρασαν την πρόταση να επαναληφθεί. Επίσης ζήτησαν από τους διδάσκοντες καθη-
γητές να επισκεφθούν το Μουσείο της Ισθμίας για να δουν από κοντά τα υαλοθετή-
ματα. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολούθησαν τη δραστηριότητα να υλοποιείται, 
είχαν να προσθέσουν εποικοδομητικά σχόλια και προτάσεις ενίσχυσης ή και διαφο-
ροποίησης της δράσης αυτής προσαρμόζοντάς την στις δικές τους τάξεις.  

Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης επιτεύχθηκαν. Οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν, 
εργάστηκαν σε ομάδες και συνεργάστηκαν συνεισφέροντας ο καθένας τη δική του 
εκδοχή στην εξέλιξη της ιστορίας. Χρειάστηκε να επιταχύνουμε ώστε να ολοκληρω-
θεί η δραστηριότητα στο προσδοκώμενο δίωρο, γιατί  η σχολική πραγματικότητα έχει 
πολλούς περιορισμούς. Χρησιμοποιήσαμε πληροφορίες από το Μουσείο Ισθμίας για 
να σχεδιάσουμε την παρούσα διδακτική δραστηριότητα και να γνωρίσουν οι μαθητές 
μια όψη της καθημερινής ζωής στην ύστερο-ρωμαϊκή εποχή, αξιοποιώντας έτσι τον 
ένα πυλώνα της Μουσειακής Αγωγής. Στον σχεδιασμό μας υπάρχει η επίσκεψη στον 
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χώρο και η αναζήτηση των πληροφοριών από τις προθήκες του Μουσείου, αλλά αυτό 
αποτελεί μια διαφορετική δραστηριότητα. Υπάρχουν πάντοτε προτάσεις που οδηγούν 
στη βελτίωση τέτοιων πρακτικών και την αποφυγή των σκοπέλων που πάντοτε ανα-
φύονται (Richards D., 2002 & Jones C., 2010). Είμαστε όμως στην αρχή της εφαρμο-
γής τους∙ για τη δική μας πραγματικότητα μπορεί να είναι καινοτόμος, αξίζει όμως να 
εστιάζουμε στη διάρκεια της αποκτημένης γνώσης, που παρέχει, και στην αυτοεκτί-
μηση την οποία μπορεί να ενισχύσει στους μαθητές μας η γνώση του παρελθόντος, η 
αναγνώριση του τόπου τους ως εξαιρετικού κέντρου πολιτισμού.  
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Φύλλο εργασίας (1) 

Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Ο Ποσειδώνιος στον Θέωνα, γιο του Σερένου, υαλοπλάστη, χαίρε. Σου γράφω για 
δεύτερη φορά και εσύ δεν μου έχεις απαντήσει ακόμη. Σου θυμίζω ότι πρόκειται για 
τις πινακίδες υάλου και τα ζωγραφήματα που παραγγείλαμε στο εργαστήριό σου. Πί-
στευα ότι θα είχαν φθάσει από τότε που ήρθε ο δούλος σου φέρνοντάς μας τα τελευ-
ταία νέα ότι ήταν σχεδόν έτοιμα όλα όσα σας είχαμε ζητήσει. Τα χρώματα που μας 
περιέγραψε και οι εικόνες με έκαναν ακόμη πιο ανυπόμονο και ο φόβος φώλιασε 
στην καρδιά μου. Δώσαμε στον Σώτα, τον δούλο σου και τα υπόλοιπα χρήματα και 
ένα πιστωτικό σημείωμα για να μπορεί να έρθει γρήγορα και με ασφάλεια. Υπολογί-
ζω ότι ο Σώτας πρέπει να είναι μαζί σου πλέον αλλά ακόμη δεν μας ειδοποίησες με 
ποιο πλοίο θα έλθει η παραγγελία μας. Φαντάζομαι τις παραστάσεις των παράξενων 
πουλιών από την πόλη σου να κοσμούν τον ιερό χώρο, τον Πλάτωνα και τον Όμηρο 
μεγαλόπρεπους, αλλά κυρίως περιμένω με περιέργεια να δω τις εικόνες του λιμανιού 
μας. Ήταν αρκετά αναλυτική η περιγραφή μου ώστε να τα ζωγραφίσεις όπως πρέπει; 
Αυτή είναι η μεγαλύτερη αγωνία μου. Κάθε πρωί στέκομαι στο πρόπυλο του ναού 
της Ίσιδας των Κεγχρεών και ατενίζω τον ορίζοντα μήπως φανεί το πανί του πλοίου 
από την Αλεξάνδρεια. Όλα είναι έτοιμα και περιμένουμε υπομονετικά να διακοσμή-
σουμε τον ναό και το παρακείμενο Νυμφαίο με τα έργα που θα μας στείλεις. Θέλουμε 
η Ποσειδωνία να κοσμηθεί με τα ωραιότερα κτήρια και όλοι να μιλούν για αυτά. Σου 
αφήνω και χώρο στον πάπυρο για να μου απαντήσεις αμέσως και να μην ψάχνεις για 
δικαιολογίες ότι δεν είχες πού να μου γράψεις. Θα προσεύχομαι να έχεις καλή ζωή 
και τα ποιήματά σου να ευχαριστούν τους ανθρώπους, αλλά αν δεν τα στείλεις θα 
προσευχηθώ για το αντίθετο. 

1. Α. Τι είδους κείμενο είναι το παραπάνω; 
Β. Σε ποια στοιχεία στηρίζετε την απάντησή σας; 

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
Αποστολέας  
Παραλήπτης  
Προσφώνηση  
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Επιφώνηση  
 Υπογραφή  
Ρηματικό πρόσωπο  
Ύφος   
Σκοπός της επικοινωνίας  
Είδος σύνταξης  
 

3. Σε τι μοιάζει και σε τι  διαφέρει ένα παρόμοιο κείμενο της εποχής μας σε σχέ-
ση με το παραπάνω κείμενο; 

4. Ποιες πληροφορίες αντλούμε από το παραπάνω κείμενο ως προς: 
Τα πρόσωπα/ιδιότητες  
Το αφηγηματικό περιεχόμενο  
Την αφηγηματική πράξη  
Τον τόπο  
Τον χρόνο  
Τα συναισθήματα του αποστολέα  

5. Ο Θέωνας απάντησε στον Ποσειδώνιο ότι έχει στείλει τις πινακίδες υάλου και 
τα ζωγραφήματα. Μετά από λίγο μάλιστα έστειλε τον δούλο του τον Σώτα να 
δει με τα ίδια του τα μάτια το έργο. Ο Σώτας επέστρεψε και του είπε ότι δεν 
είδε πουθενά τις πινακίδες. 
Συντάξτε μία επιστολή που στέλνει ο Θέωνας στον Ποσειδώνιο και τον ρωτά-
ει με τη σειρά του τι απέγιναν οι πινακίδες υάλου και τα ζωγραφήματα. Προ-
σπαθήστε να διατηρήσετε το ύφος της  επιστολής.  
(100-150 λέξεις). 

φύλλο εργασίας(2) 
Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        Κυρά Βρύση, 9/12/2016 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ 
ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ 
 
 ΠΡΟΣ:   Δ/ΝΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 Αθήνα 
ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 
Θέμα : «Συντήρηση των υαλοθεμάτων Μουσείου Ισθμίας» 
 Αξιότιμε κ. Δ/ντά,  

 Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την κατάσταση των υαλοθεμάτων των Κεγχρεών 
τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες του Μουσείου Ισθμίας στην Κυρά Βρύση τα ο-
ποία πρέπει άμεσα να συντηρηθούν.  

 Όπως γνωρίζετε, είδαν για πρώτη φορά το φως μετά την ανασκαφική έρευνα που εί-
χε αναλάβει το 1964-68 στην περιοχή η Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών 
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με επικεφαλής τον Ρ. Σκράντον. Συγκεκριμένα, ανακάλυψε στο δάπεδο του κτηρίου, 
το οποίο ταυτοποιείται ως ο ναός της Ίσιδας, αφημένα προσωρινά υαλοθετήματα συ-
σκευασμένα ακόμη. Προφανώς δεν πρόλαβαν να τα τοποθετήσουν στους τοίχους, 
τους οποίους επρόκειτο να διακοσμήσουν, λόγω ενός σεισμού, ο οποίος προκάλεσε 
και τη βύθιση του ναού στη θάλασσα. Έγιναν τότε παρεμβάσεις συντήρησης των υα-
λοθετημάτων, αλλά φαίνεται ότι οι μέθοδοι, που χρησιμοποιήθηκαν, δεν ήταν πιο εν-
δεδειγμένες. Πρόσφατη έρευνα και δημοσίευση διαπιστώνει ότι τα υαλοθετήματα αυ-
τά προορίζονταν να διακοσμήσουν τον ναό της Ίσιδας, όσο και το παρακείμενο Νυμ-
φαίο. Η ανάγκη να συντηρηθούν άμεσα, γιατί υπέστησαν διάβρωση λόγω του ότι ή-
ταν εκτεθειμένα για σχεδόν 2.000 χρόνια σε ενάλιο περιβάλλον αλλά και η αποθή-
κευσή τους σε συνθήκες όχι ενδεδειγμένες, μας είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα πρόκει-
ται για 87 εντοίχιους υάλινους  πίνακες (τεχνική opus sectile) οι οποίοι ανακαλύφθη-
καν στο δάπεδο του ναού της Ίσιδας συσκευασμένοι πρόσωπο με πρόσωπο σε ξύλινα 
εσχαροκιβώτια. Σύμφωνα με τον ερευνητή Ιμπραχήμ (1976) και τον Ρότχαους (2001) 
κατασκευάστηκαν στην Αλεξάνδρεια και τα θέματά τους είναι παραστάσεις «ιερατι-
κές» (πρόκειται για τις μορφές του Πλάτωνα και του Ομήρου), λιμενικά και παραθα-
λάσσια πανοράματα και νειλωτικά τοπία. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα υαλοθέματα και 
την αναπαράσταση του ναού πρέπει να προορίζονταν για να καλύψουν τοίχους συνο-
λικού μήκους 150 μέτρων και το βάρος τους έφθανε τα 700 κιλά. Τα ευρήματα είναι 
μοναδικά στο είδος τους και παρακαλώ να προωθήσετε τις διαδικασίες για τις παρεμ-
βάσεις συντήρησης τους, ώστε να τοποθετηθούν όπως αρμόζει στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ισθμίας. 

Παρακαλώ για την άμεση παρέμβασή σας στο θέμα και την εξεύρεση πόρων. 

Με τιμή 
Γ. Μ. 

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
1.  Α. Τι είδους κείμενο είναι το παραπάνω; 

Β. Σε ποια στοιχεία στηρίζετε την απάντησή σας; 

 2. Να συγκρίνετε το παρόν κείμενο με εκείνο που σας δόθηκε στο πρώτο φύλλο ερ-
γασίας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

  1ο φύλλο εργασίας 2ο φύλλο εργασίας 
Αποστολέας   
Παραλήπτης   
Προσφώνηση   
Επιφώνηση   
 Υπογραφή   
Ρηματικό πρόσωπο   
Ύφος    
Σκοπός της επικοι-
νωνίας 
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3. Ο Δ/ντης του ΚΑΣ διάβασε την επιστολή της συντηρήτριας. Ποια πιστεύετε 
ότι ήταν η απάντησή του; Συντάξτε μια απαντητική επιστολή όπου εξηγεί 
τους λόγους της θετικής ή της αρνητικής του εισήγησης ως προς το θέμα της 
συντήρησης των υαλοθετημάτων. Προσπαθήστε να διατηρήσετε το ύφος της  
επιστολής.                                                                               (100-150 λέξεις) 
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Ταράζοντας τα νερά με διαδικασίες STEM 

Κυριακόπουλος Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04, M.Sc. Φυσικός 

nkyriak@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο που αφορά στο μάθημα 
της Φυσικής της Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης και έχει ως σκοπό να αναδείξει 
έναν τρόπο με τον οποίο οι μαθητές ακολουθώντας διαδικασίες STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics), μπορούν να μελετήσουν τις ιδιότητες της 
διάδοσης και της συμβολής αρμονικών κυμάτων. Η δομή του σεναρίου βασίζεται στις 
αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης, όπου οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες εμπλέκο-
νται στη μαθησιακή διαδικασία με σκοπό να ανακαλύψουν τη νέα γνώση. Στη συνέ-
χεια της εργασίας αναλύεται το διδακτικό σενάριο (σχέδιο μαθήματος, φύλλο εργασί-
ας και φύλλο αξιολόγησης) καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται οι διαδικα-
σίες STEM στη διδακτική πρακτική.  

Λέξεις - Κλειδιά: STEM, κύματα, διάδοση, συμβολή,  ανακαλυπτική μάθηση.  

Εισαγωγή 

Η έννοια κύμα είναι από τις πιο βασικές στη Φυσική και χρησιμοποιείται για την πε-
ριγραφή φαινομένων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, όπως ο κυματισμός στην επι-
φάνεια της θάλασσας, η διάδοση των δονήσεων κατά μήκος ενός στερεού και ο ήχος 
(Ιωάννου κ.α., 1999 . Young, 1992). Στην καθημερινή τους ζωή οι μαθητές συναντούν 
πολλά κυματικά φαινόμενα και για αυτό η έννοια κύμα διδάσκεται από τις μικρές τά-
ξεις του σχολείου. Στο διδακτικό σενάριο που προτείνεται στη συγκεκριμένη εργασία 
οι μαθητές ακολουθώντας διαδικασίες STEM επιχειρούν να μελετήσουν τα χαρακτη-
ριστικά ενός οδεύοντος αρμονικού κύματος (περίοδος, συχνότητα, μήκος κύματος), 
την ταχύτητα διάδοσής του και το φαινόμενο της συμβολής.  Με το STEM ακολου-
θείται μια ολιστική προσέγγιση της νέας γνώσης σύμφωνα την οποία οι μαθητές ε-
μπλέκοντας και αξιοποιώντας τις Φυσικές Επιστήμες (Science), την τεχνολογία 
(Technology), την Εφαρμοσμένη Μηχανική (Engineering) και τα Μαθηματικά 
(Mathematics) προσπαθούν να ανακαλύψουν τη νέα γνώση (Moon et. al., 2012).  Άλ-
λωστε η στοχοθεσία μιας διδακτικής πρακτικής με βάση το STEM περιλαμβάνει και 
τους τρεις τομείς συμπεριφοράς, τον γνωστικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχοκι-
νητικό, όπως επίσης και τη μεθοδολογία των φυσικών επιστημών (Ζησιμόπουλος 
κ.α., 2002). 

Θεωρητικές Επισημάνσεις 

Κύμα ονομάζεται η διάδοση μια διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορι-
σμένη ταχύτητα. Όταν η πηγή που παράγει το κύμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση, 
τότε το κύμα χαρακτηρίζεται ως αρμονικό. Τα χαρακτηριστικά ενός μηχανικού αρμο-
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νικού κύματος είναι η περίοδος T, η συχνότητα f και το μήκος κύματος λ. Η περίοδος 
είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο ένα σωματίδιο του μέσου διάδοσης εκτελεί μια 
πλήρη ταλάντωση. Η συχνότητα ταυτίζεται με τη συχνότητα ταλάντωσης όλων των 
σημείων του μέσου διάδοσης και ισούται αριθμητικά με το αντίστροφο της περιόδου. 
Το μήκος κύματος είναι η απόσταση στην οποία διαδίδεται το κύμα σε χρόνο μιας 
περιόδου (σχήμα 1).  

 
Σχήμα 1: Οδεύον αρμονικό κύμα 

Επίσης το πλάτος A ενός κύματος ταυτίζεται με το πλάτος της ταλάντωσης της πηγής 
που το προκαλεί (σχήμα 1), ενώ η ταχύτητα διάδοσης u του κύματος δίνεται από τη 
σχέση: u=λ.f ή λ=u.T (1) (Ιωάννου κ.α., 1999 . Young, 1992).  

Για τον υπολογισμό της απομάκρυνσης y ενός σημείου του μέσου διάδοσης από τη 
θέση ισορροπίας του, χρησιμοποιείται η χρονική εξίσωση του αρμονικού κύματος:  

(2)
r

Τ

t
Αy 










λ
ημ2π  

όπου r είναι η απόσταση του σημείου από την πηγή.  

Όταν δυο σημεία Π1 και Π2 της επιφάνειας ενός υγρού λειτουργούν ως σύγχρονες πη-
γές επιφανειακών κυμάτων ίδιας συχνότητας και ίδιου πλάτους, τότε για τον υπολο-
γισμό της απομάκρυνσης y ενός σημείου Σ που απέχει απόσταση r1 από την πηγή Π1 
και απόσταση r2 από την πηγή Π2 χρησιμοποιείται η αρχή της επαλληλίας σύμφωνα 
με την οποία y=y1+y2 όπου y1 είναι η απομάκρυνση του Σ λόγω της πηγής Π1 και y2 η 
απομάκρυνση του Σ λόγω της πηγής Π2.  
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το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ είναι μέγιστο και ίσο με 2Α (ενισχυτική 

συμβολή) , ενώ στην περίπτωση όπου 0
λ
2r1rσυνπ 












 
, ή (5) 
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με Ν=0,1,2,… το σημείο Σ παραμένει ακίνητο (ακυρωτική συμβολή). Επειδή ο γεω-
μετρικός τόπος των σημείων για τα οποία σταθ. 21 rr  είναι υπερβολή, κατά συνέ-

πεια τα σημεία στα οποία συμβαίνει ενισχυτική συμβολή και τα σημεία στα οποία 
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συμβαίνει ακυρωτική συμβολή βρίσκονται πάνω σε υπερβολές, εκτός από τα σημεία 
της μεσοκαθέτου Π1Π2 (Ιωάννου κ.α., 1999).  

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Σχέδιο μαθήματος 

Διδακτικοί στόχοι:  
Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
α. Γνωστικοί στόχοι: 
1. Να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν πειραματική διάταξη παραγωγής επιφα-
νειακών υδάτινων κυμάτων.  
2. Να συναρμολογούν τη συσκευή κυματισμών.  
3. Να υπολογίζουν τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν ένα οδεύον αρμονικό κύμα καθώς 
και την ταχύτητα διάδοσής του, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό ανάλυσης-
βίντεο.  
4. Να προσδιορίζουν και να σχεδιάζουν τις υπερβολές ενισχυτικής και ακυρωτικής 
συμβολής.  
5. Να προσδιορίζουν την εξίσωση απομάκρυνσης της ταλάντωσης ενός σημείου του 
μέσου διάδοσης στο οποίο συμβάλλον δυο αρμονικά κύματα.  
6. Να επεξεργάζονται πειραματικές μετρήσεις και να σχεδιάζουν γραφικές παραστά-
σεις με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.  
β. Στόχοι δεξιοτήτων:  
1. Να βιντεοσκοπούν ένα οδεύον υδάτινο επιφανειακό κύμα, καθώς και δύο επιφα-
νειακά κύματα που συμβάλλουν.  
2. Να συνδέουν τη νέα γνώση με κυματικά φαινόμενα που συναντούν στην καθημε-
ρινή τους ζωή.  
γ. Στόχοι στάσεων: 
Να εργάζονται σε ομάδες.  
 
Διδακτική μεθοδολογία: 
Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η καθοδηγούμενη ανακάλυψη 
(Χαλκιά, 2012 . Ζησιμόπουλος κ.α., 2002).  

Εκτιμώμενη διάρκεια διδασκαλίας: 
Τέσσερεις διδακτικές ώρες. Μία ώρα για την παρουσίαση του θέματος, της υλικοτε-
χνικής υποδομής και των λογισμικών, δύο ώρες για την πραγματοποίηση του φύλ-
λου εργασίας και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και μια ώρα για τη συμπλή-
ρωση του φύλλου αξιολόγησης. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών: 
Για τη συγκεκριμένη διδασκαλία οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν: 
- Τις έννοιες/μεγέθη, διάστημα, ταχύτητα, χρόνος, περίοδος, συχνότητα.  
- Βασικές έννοιες αρμονικών ταλαντώσεων.  
- Τη χάραξη και μαθηματική επεξεργασία γραφικών παραστάσεων. 
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- Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.     

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 
Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕ-
ΦΕ) με τον εξής υλικοτεχνικό και εργαστηριακό εξοπλισμό: 
- Μια συσκευή κυματισμών (εικόνα 1) : Η συσκευή κυματισμών επιτρέπει τη μελέτη 
διάδοσης κυμάτων στην επιφάνεια υγρού και συγκεκριμένα τη μελέτη των φαινομέ-
νων της διάθλασης, της περίθλασης, της ανάκλασης και της συμβολής. Τα κύματα 
στην επιφάνεια του υγρού παράγονται από μία κυματογεννήτρια που ωθεί περιοδικά 
δέσμη αέρα. Η κυματογεννήτρια ελέγχεται από έναν ηλεκτρονικό ελεγκτή.  Η επιφά-
νεια του υγρού της λεκάνης, με τα κύματα που παράγονται και διαδίδονται μέσα σ’ 
αυτήν, φωτίζεται με κατάλληλο σύστημα στροβοσκοπικού φωτισμού και τα είδωλα 
των κυμάτων προβάλλονται σε λευκή πλαστική επιφάνεια (οθόνη). Τα είδωλα των 
κυμάτων δημιουργούνται, γιατί οι κορυφές των κυμάτων δρουν σαν συγκεντρωτικοί 
φακοί, που τείνουν να εστιάσουν το φως από τη λάμπα, ενώ οι κοιλάδες που δρουν 
σαν αποκλίνοντες φακοί τείνουν να το αποκλίνουν. Για αυτό το λόγο οι κορυφές φαί-
νονται σαν λαμπερές λωρίδες, ενώ οι κοιλάδες φαίνονται σκοτεινές. Έτσι στην οθόνη 
είναι δυνατό να μελετηθούν ποιοτικά και ποσοτικά τα φαινόμενα που παρατηρούνται 
στην επιφάνεια του υγρού, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγέθυνση λόγω της προβολής 
(συντελεστής μεγέθυνσης). 
 

 
Εικόνα 1: Συσκευή κυματισμών 

- Μια βιντεοκάμερα για βιντεοσκόπηση των υδάτινων επιφανειακών κυμάτων.  
- Ένας βιντεοπροβολέας. 
- Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά ομάδα εργασίας.  
- Υλικά που θα προτείνουν οι μαθητές για τη σχεδίαση μιας απλής συσκευής κυματι-
σμών.  

Λογισμικά που χρησιμοποιούνται: 
Η ανάλυση των βίντεο γίνεται με το λογισμικό Tracker έκδοση 4.86. Το λογισμικό 
είναι ελεύθερο και αναζητείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker μαζί με τις οδηγίες χρήσης. Συγκεκριμένα 
βιντεοσκοπείται κάθε φορά από την οθόνη της συσκευής κυματισμών η διάδοση ή η 
συμβολή κυμάτων και στη συνέχεια με το Tracker πραγματοποιείται “καρέ-καρέ” 
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ανάλυση. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένων σημείων κα-
θώς και του σχεδιασμού συστήματος συντεταγμένων και μέτρησης πραγματικών α-
ποστάσεων.  Στο φύλλο αξιολόγησης χρησιμοποιείται το λογισμικό προσομοίωσης 
“PhET Simulations”  και συγκεκριμένα το περιβάλλον “wave interference” που ανα-
ζητείται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://phet.colorado.edu/ . Η σχεδίαση των 
γραφικών παραστάσεων και η ανάλυσή τους γίνεται με το λογισμικό Graph που είναι 
ελεύθερο και αναζητείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.padowan.dk/download .  

Οργάνωση της τάξης: 
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και εργάζονται ομα-
δοσυνεργατικά. Η σύνθεση των ομάδων γίνεται με κοινωνιομετρικά τεστ που συ-
μπληρώνουν οι μαθητές πριν την έναρξη της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2000 . 
Ματσαγγούρας, 2005). 

Φύλλο εργασίας 

Στάδιο αφόρμησης: 
Ο διδάσκων ξεκινάει τη διδασκαλία ζητώντας από τους μαθητές να αναφέρουν παρα-
δείγματα κυματικών φαινομένων από την καθημερινή ζωή και από τις γενικότερες 
γνώσεις τους (Κασσέτας, 2004). Στη συνέχεια παραθέτει τις βασικές θεωρητικές επι-
σημάνσεις που αφορούν στην παραγωγή, τη διάδοση και τη συμβολή των κυμάτων 
(Ιωάννου κ.α., 1999 . Young, 1992)  και καλεί τους μαθητές να τα μελετήσουν μέσα 
από μια σειρά δραστηριοτήτων.  

Δραστηριότητες: 
1. Στην πρώτη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να σχεδιάσουν και να πραγ-
ματοποιήσουν κατάλληλη πειραματική διάταξη στην οποία να παράγουν υδάτινα επι-
φανειακά κύματα. Πέρα από την ψυχοκινητική υφή του στόχου (Κασσέτας, 2004) ο 
διδάσκων θα επιχειρήσει να αναδείξει ότι στις συνήθεις διατάξεις που προτείνονται 
υπάρχει αδυναμία λήψης αξιοποιήσιμης εικόνας διάδοσης ή συμβολής κυμάτων.  
2. Σε συνέχεια της πρώτης δραστηριότητας ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές να 
συναρμολογήσουν τη συσκευή κυματισμών, με τη βοήθεια κατάλληλων οδηγιών που 
τους δίνονται (ALTAY SCIENTIFIC SpA, 1999). Δεδομένου ότι σε κάθε ΣΕΦΕ υ-
πάρχει μόνο μια συσκευή, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συναρμολογήσει και από ένα 
συγκεκριμένο τμήμα της συσκευής. Παράλληλα ο διδάσκων εξηγεί τον τρόπο λει-
τουργίας της συσκευής, αναγνωρίζει στη συσκευή τμήματα που είχαν προταθεί από 
τους μαθητές και αναδεικνύει την δυνατότητα να παίρνουμε από τη συσκευή αξιο-
ποιήσιμες εικόνες. 
3. Οι μαθητές κάθε ομάδας περνούν κυκλικά από τη συσκευή ενεργώντας ως εξής: 
- Επιλέγουν στον ηλεκτρονικό ελεγκτή περίοδο 30ms και δημιουργούν κυκλικά κύ-
ματα που εικονίζονται στην οθόνη της συσκευής (εικόνα 2). Τα μέτωπα των κυμάτων 
είναι ομόκεντροι κύκλοι. Τα κυκλικά κύματα μεταδίδονται με σταθερή ταχύτητα, χω-
ρίς να αλλάζουν σχήμα σε διεύθυνση κάθετη στο μέτωπο.  
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- Βιντεοσκοπούν τη διάδοση του κύματος, όπως αυτή απεικονίζεται στην οθόνη της 
συσκευής.  
- Επαναλαμβάνουν τις παραπάνω ενέργειες επιλέγοντας περιόδους 40ms, 50ms 60ms 
70ms και 80ms.  
4. Οι μαθητές επιστρέφουν στον Η/Υ της ομάδας τους και αναλύουν τα βίντεο με το 
λογισμικό Tracker. Το λογισμικό, με κατάλληλη βαθμονόμηση, δίνει τη δυνατότητα 
μέτρησης αποστάσεων. Για παράδειγμα για περίοδο T=50ms το μήκος κύματος υπο-
λογίζεται ότι είναι λ=1,12cm (εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2: Μέτωπα κυκλικών επιφανειακών κυμάτων επεξεργασμένα στο περιβάλλον 

του λογισμικού Tracker 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και με τα υπόλοιπα βίντεο και οι μαθητές συμπληρώ-
νουν τον παρακάτω πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Πίνακας με πειραματικά ζεύγη τιμών (T, λ) 

T(ms) 30 40 50 60 70 80 

λ(cm) 0,66 0,88 1,12 1,21 1,53 1,73 

5. Με βάση τον πίνακα 1 οι μαθητές σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση λ=f(T) (διά-
γραμμα 1). 

 
Διάγραμμα 1: Γραφική παράσταση λ=f(t) 

Από την κλίση της ευθείας υπολογίζουν την ταχύτητα διάδοσης (σχέση 1) που είναι 
u=21,4cm/s. Η θεωρητική τιμή της ταχύτητας των κυμάτων στο νερό είναι 23,8cm/s 
(Schaim et  al, 1985) άρα το σφάλμα κυμαίνεται στο όριο του 10%.  
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6. Κάθε ομάδα ξαναπερνάει κυκλικά από τη συσκευή κυματισμών και αυτή τη φορά 
πραγματοποιεί και βιντεοσκοπεί τη συμβολή δυο κυκλικών επιφανειακών κυμάτων 
της ίδιας συχνότητας και πλάτους, που προέρχονται από δυο σύγχρονες πηγές που 
βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον 
ηλεκτρονικό ελεγκτή παράγονται από τις δυο σύγχρονες πηγές κύματα με περίοδο 
T=60ms και με μήκος κύματος λ=1,21cm (4η δραστηριότητα).  

7. Οι μαθητές επιστρέφουν στον Η/Υ της ομάδας τους και αναλύουν τα βίντεο με το 
λογισμικό Tracker. Συγκεκριμένα καθοδηγούνται να παρατηρήσουν ότι το αποτέλε-
σμα της συμβολής είναι συμμετρικό σε σχέση με τον κάθετο άξονα που ενώνει τις 
δυο πηγές (εικόνα 3) και χαρακτηρίζεται από ακίνητες γραμμές κατά μήκος των ο-
ποίων το νερό είναι ακίνητο (ακυρωτική συμβολή) που εναλλάσσονται με κορυφές ή 
κοιλίες (ενισχυτική συμβολή).  Στη συνέχεια με τη βοήθεια του λογισμικού επαλη-
θεύουν για όσο το δυνατό περισσότερα σημεία ότι βρίσκονται σε υπερβολή ενίσχυ-
σης ή απόσβεσης και προσδιορίζουν τον αριθμό Ν της υπερβολής. Το λογισμικό προ-
σφέρει κατάλληλα εργαλεία για την κατασκευή συστήματος συντεταγμένων και τον 
υπολογισμό αποστάσεων. Έτσι για παράδειγμα: 

- Το σημείο Σ1 που βρίσκεται σε περιοχή απόσβεσης, απέχει απόσταση 2,81cmr1   
από την πηγή Π1 και απόσταση 2,2cmr2   από την πηγή Π2. Άρα: 

2

λ
0,61cmrr 21  , άρα το Σ1 ανήκει πράγματι στην υπερβολή ακυρωτικής συμβο-

λής με Ν=0.   

- Όμοια το σημείο Σ2 που βρίσκεται σε περιοχή ενίσχυσης, απέχει απόσταση 
4,2cmr1   από την πηγή Π1 και απόσταση 2,9cmr2   από την πηγή Π2. Άρα: 

λ1,3cmrr 21  , άρα το Σ2 ανήκει πράγματι στην υπερβολή ενισχυτικής συμβολής 

με Ν=1.   

Όμοια οι μαθητές δουλεύουν για όσο το δυνατό περισσότερα σημεία (εικόνα 3).  

 
Εικόνα 3: Εικόνα συμβολής κυκλικών επιφανειακών κυμάτων επεξεργασμένη στο περι-

βάλλον του λογισμικού Tracker 
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8. Τέλος οι μαθητές απεικονίζουν τις συντεταγμένες των σημείων που επέλεξαν, στο 
λογισμικό Graph διακρίνονται οι υπερβολές ενισχυτικής και ακυρωτικής συμβολής 
(διάγραμμα 2).  

 
Διάγραμμα 2: Απεικόνιση των συντεταγμένων των σημείων ενισχυτικής (μαύρες κου-

κίδες) και ακυρωτικής (πράσινες κουκίδες) συμβολής 

Φύλλο αξιολόγησης 

Για την πραγματοποίηση του φύλλου αξιολόγησης οι μαθητές εργάζονται στο περι-
βάλλον “wave interference” του λογισμικού “PhET Simulations”  

Δραστηριότητες: 
1. Στην πρώτη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές κάθε ομάδας να δημιουργή-
σουν ένα υδάτινο επιφανειακό αρμονικό κύμα, και με τα κατάλληλα εργαλεία που 
προσφέρει το λογισμικό, να μετρήσουν το μήκος κύματος την περίοδο, τη συχνότητα 
και το πλάτος του κύματος (εικόνα 4).   

 
Εικόνα 4: Υδάτινο επιφανειακό αρμονικό κύμα, στο περιβάλλον “wave interference” 

του λογισμικού “PhET Simulations” 

Για παράδειγμα για το οδέυον αρμονικό κύμα της εικόνας … το μήκος κύματος είναι 
λ=1,05cm, η περίοδος είναι T=0,47s, η συχνότητα είναι f=2,13Hz και το πλάτος είναι 
A=1cm.  

2818

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



2. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα φαινόμε-
νο συμβολής δυο κυμάτων που παράγονται από δυο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 που 
απέχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η κάθε πηγή παράγει κύμα με τα χαρακτηρι-
στικά του κύματος της 1ης δραστηριότητας. Στη συνέχεια τους ζητείται να αναγνωρί-
σουν τις περιοχές όπου το νερό παραμένει ακίνητο (ακυρωτική συμβολή) και τις  κο-
ρυφές ή κοιλίες (ενισχυτική συμβολή) και να προσδιορίσουν τον αριθμό Ν της υπερ-
βολής σε κάθε περίπτωση (εικόνα 5).  

 
Εικόνα 5: Εικόνα συμβολής υδάτινων επιφανειακών κυμάτων, στο περιβάλλον “wave 

interference” του λογισμικού “PhET Simulations” 

3. Στην τρίτη δραστηριότητα ζητείται να γίνει επαλήθευση των εξισώσεων (4) και (5) 
για 4 σημεία της επιλογής των μαθητών. Αναφορικά με την εικόνα 5, μετρώντας α-
ποστάσεις με τα κατάλληλα εργαλεία, υπολογίζεται για το σημείο Σ1 ότι απέχει από-
σταση 3,82cmr1   από την πηγή Π1 και απόσταση 2,76cmr2   από την πηγή Π2. 

Άρα: λ1,06cmrr 21  , άρα το Σ1 ανήκει στην υπερβολή ενισχυτικής συμβολής με 

Ν=1. Όμοια και για τα υπόλοιπα σημεία Σ2, Σ3 Σ4 .  
4. Σε αυτή τη δραστηριότητα γίνεται ο προσδιορισμός της χρονικής εξίσωσης απομά-
κρυνσης του σημείου Σ1 λαμβάνοντας υπόψη τις εξισώσεις (2) και (3) . Έτσι για:  

(S.I.)
0,0105

0,0382

0,47

t
0,01y1 








 ημ2π  και (S.I.)

0,0105

0,0276

0,47

t
0,01y2 








 ημ2π  , προ-

κύπτει ότι           (S.I.)1,5t0,02
1Σ

y  ημ4π  

Να σημειωθεί ότι στο περιβάλλον του λογισμικού PhET οι υπολογισμοί μπορεί να 
μην ανταποκρίνονται κατά ανάγκη στην πραγματικότητα, απλά το κέρδος που απο-
κομίζεται από την παραπάνω συλλογιστική είναι μεγαλύτερο από την επιστημονική 
αυστηρότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει ένα λογισμικό προσομοίωσης.  
5. Τέλος οι μαθητές καλούνται να συσχετίσουν την όλη διδασκαλία με  παρόμοια κυ-
ματικά φαινόμενα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή (Κασσέτας, 2004).  

Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Η αξιοποίηση των λογισμικών ανάλυσης βίντεο σε πραγματικά πειράματα μελέτης 
διάδοσης και συμβολής κυμάτων αναδεικνύει τη συμβολή των ΤΠΕ στην εργαστη-
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ριακή πρακτική, ενώ παράλληλα τα προγράμματα προσομοίωσης προσφέρουν τη δυ-
νατότητα για περεταίρω εμβάθυνση και πειραματισμό με σημαντική εξοικονόμηση 
χρόνου. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω τεχνικών καθορίζει πλέον τον τρόπο που 
γίνεται μια πολύπλευρη προσέγγιση και μελέτη ενός φαινομένου υποδεικνύοντας και 
μια συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμογής του STEM. Έτσι προτείνεται η εφαρμογή 
της συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τη μελέτη και άλλων κυματικών φαινομένων, 
όπως η ανάκλαση, η διάθλαση και η περίθλαση κυμάτων (Young, 1992).   

Επίλογος 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για την ε-
φαρμογή παρόμοιων διδακτικών πρακτικών στη σχολική τάξη, ώστε να αξιολογηθούν 
τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα από την χρησιμοποίηση λογισμικών ανάλυ-
σης βίντεο εντεταγμένα στη φιλοσοφία του STEM. Άλλωστε σε ένα νέο σχολείο με 
σύγχρονη διδακτική και παιδαγωγική φιλοσοφία, για να πραγματωθεί και ο σημειο-
λογικός χαρακτήρας του τίτλου της εργασίας, θα πρέπει να αναδειχθούν όλες οι και-
νοτόμες προσπάθειες που λαμβάνουν υπόψη τους τα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία 
και τις αρχές της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης.  
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Το λογισμικό Molecular Workbench στη διδασκαλία των πρωτεϊνών 

Γιαγτζόγλου Στέφανος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, M.Sc. 

stefgiag@yahoo.com  

Περίληψη 

Οι πρωτεΐνες διαδραματίζουν σημαίνοντα δομικό και λειτουργικό ρόλο στα ζωντανά 
κύτταρα. Η λειτουργία μιας πρωτεΐνης εξαρτάται πρωτίστως από την τρισδιάστατη 
διαμόρφωση που αποκτά κατά τη διεργασία αναδίπλωσής της στο χώρο. Η τελευταία 
καθορίζεται από την πρωτοταγή δομή της πρωτεΐνης και κατευθύνεται από 
ομοιοπολικές και μη αλληλεπιδράσεις. Δεδομένου ότι οι παραπάνω έννοιες 
αναφέρονται σε περίπλοκες τρισδιάστατες δομές μορίων, η δισδιάστατη παρουσίασή 
τους με τη χρήση του πίνακα και του σχολικού βιβλίου δεν είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική. Στην παρούσα εργασία, μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
υλοποιούν δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό module “Four Levels of Protein 
Structure” του λογισμικού μοντελοποίησης Molecular Workbench, προκειμένου να 
διερευνήσουν τη σχέση δομής-λειτουργίας μέσα από την εξέταση των τεσσάρων 
επιπέδων οργάνωσης της πρωτεΐνης. 

Λέξεις κλειδιά: Λογισμικό μοντελοποίησης, Βιολογία Λυκείου, πρωτεΐνες. 

Εισαγωγή 

Η εκμάθηση της μοριακής δομής στις τρεις διαστάσεις αποτελεί για κάθε σπουδαστή 
των βιοεπιστημών εννοιολογικό προαπαιτούμενο, δεδομένου ότι η μοριακή δομή 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία. Μία τέτοια προσέγγιση προϋποθέτει μη 
συμβατικές διδακτικές προσεγγίσεις, διαφορετικές από τις μέχρι τώρα 
χρησιμοποιούμενες (Honey & Cox, 2003). Μία δημοφιλής εναλλακτική προσέγγιση 
είναι η μάθηση που βασίζεται στους υπολογιστές (computer-based learning, CBL) 
(Bottomley et al., 2006). 

Η μελέτη της βιβλιογραφίας δείχνει ότι το μάθημα της Βιοχημείας αποτελεί δύσκολο 
αντικείμενο για τους περισσότερους σπουδαστές (Wood, 1990), εν μέρει επειδή 
βρίθει από αφηρημένες έννοιες (Orgill & Bodner, 2007) που είναι δύσκολο να 
κατανοήσουν, εάν δεν τις συσχετίσουν με την καθημερινή τους εμπειρία. Η 
κατανόηση των διαφορετικών επιπέδων της πρωτεϊνικής δομής, καθώς και των 
αλληλεπιδράσεων που σταθεροποιούν τις δομές αυτές, θεωρείται ουσιώδες γνωστικό 
προαπαιτούμενο για τη μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα της Βιοχημείας (Villafañe 
et al, 2011).  

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί αρκετές εφαρμογές λογισμικού, με 
δυνατότητα λειτουργίας σε διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, που διατίθενται για 
τρισδιάστατη μοριακή οπτικοποίηση (π.χ. Jmol, Cn3D). Με τη χρήση των παραπάνω 
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λογισμικών οπτικοποίησης, οι μαθητές μπορούν να δουν την πρωτεΐνη στην 
τρισδιάστατη μορφή της, και να κάνουν υποθέσεις αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις 
που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορετικών πλευρικών αλυσίδων των αμινοξέων 
(Bottomley et al., 2006). 

Η διδασκαλία των πρωτεϊνών στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα έχουν καταγραφεί προσπάθειες για τη 
διδασκαλία των πρωτεϊνών σε μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου με καινοτόμες 
μεθόδους. Η Δομουχτσίδου (2013) επιχειρεί τη χρήση των Τ.Π.Ε. σε ένα διδακτικό 
σενάριο διάρκειας δύο διδακτικών ωρών, με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου των 
πρωτεϊνών ως δομικών και λειτουργικών γνωρισμάτων των οργανισμών, τη σχέση 
της δομής τους με τη λειτουργία τους, καθώς και τη σχέση τους με τις ασθένειες.  

Τρεις άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των πρωτεϊνών σε μαθητές της 
Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου παρουσιάστηκαν από το συγγραφέα της παρούσας 
εργασίας (Γιαγτζόγλου 2016α; 2016β; 2016γ). Αρχικά, με μία εργαστηριακή 
δραστηριότητα διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
διερευνήσουν τις αλληλεπιδράσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία της 
πρωτεΐνης στο απλοποιημένο μοντέλο πρωτεϊνικής αναδίπλωσης του λογισμικού 
προσομοίωσης ανοιχτού κώδικα Protein Investigator (http://intro.bio.umb.edu/PI/) 
(Γιαγτζόγλου, 2016α). Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός προτείνει δύο απλές hands-on 
δραστηριότητες με τις οποίες επιχειρείται οι μαθητές, αφενός να σχηματίσουν μία 
σαφή εικόνα της διαδικασίας αναδίπλωσης του πρωτεϊνικού μορίου, αφετέρου να 
ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ της τρισδιάστατης διαμόρφωσης της πρωτεΐνης και 
της εξειδικευμένης λειτουργίας που αυτή επιτελεί (Γιαγτζόγλου, 2016β; 2016γ). 

Σε αυτό το εργαστήριο, συνολικής εκτιμώμενης διάρκειας τεσσάρων διδακτικών 
ωρών, μαθητές από τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν 
αλληλεπιδραστικά τον τρόπο με τον οποίο η αναδίπλωση των πρωτεϊνών τις καθιστά 
λειτουργικές, εξετάζοντας καθένα από τα τέσσερα επίπεδα οργάνωσης της 
πρωτεϊνικής δομής μέσα από τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού module “Four 
Levels of Protein Structure” (Τα Τέσσερα Επίπεδα της Δομής των Πρωτεϊνών, 
FLPS) του λογισμικού μοντελοποίησης Molecular Workbench (MW). 

Το πλαίσιο εφαρμογής 

Η εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιήθηκε από τέσσερις ομάδες μαθητών/τριών 
(τέσσερα άτομα/ομάδα) της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, στo πλαίσιο ενός ετήσιου 
project (1 ώρα/εβδομάδα) συνολικής διάρκειας τεσσάρων διδακτικών ωρών που 
αφορούσε στη μελέτη της βιοχημείας των πρωτεϊνών με μη συμβατικές μεθόδους 
διδασκαλίας. Ως γνωστικά προαπαιτούμενα, που αντλήθηκαν από τα σχολικά βιβλία 
της Χημείας Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου (Λιοδάκης κ.α., 2012) και της Βιολογίας Β΄ 
Τάξης Γενικού Λυκείου (Καψάλης κ.α., 2012), θεωρήθηκαν τα ακόλουθα: (α) 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων της ύλης (ομοιοπολικές και μη 
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ομοιοπολικές), (β) εισαγωγικές έννοιες στη χημεία των βιοπολυμερών (μονομερή, 
μακρομόρια, αντιδράσεις συμπύκνωσης και υδρόλυσης), και (γ) βασικά στοιχεία της 
βιοχημείας των πρωτεϊνών (αμινοξέα, επίπεδα οργάνωσης πρωτεϊνών).  

Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού module FLPS της εφαρμογής MW έχουν 
δομηθεί με βάση τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης (Hughes & Ellefson, 
2013; Beck, Butler, & Burke da Silva, 2014) σε ένα ενεργό, συμμετοχικό και 
συνεργατικό περιβάλλον μάθησης (Fernández-Santander, 2008). 

Το λογισμικό Molecular Workbench 

Το MW είναι ένα δωρεάν, ανοικτού κώδικα, πακέτο λογισμικού μοντελοποίησης για 
τη δημιουργία και την παροχή διαδραστικών επιστημονικών προσομοιώσεων και 
εκπαιδευτικών module που βασίζονται σε αυτές τις προσομοιώσεις. Οι μαθητές 
μπορούν να πειραματιστούν με συστήματα ατόμων για να κατανοήσουν μια μεγάλη 
ποικιλία επιστημονικών εννοιών. Ως ένα ολοκληρωμένο γνωστικό εργαλείο, μπορεί 
να υποστηρίξει καινοτόμες εκπαιδευτικές στρατηγικές που εστιάζουν στην 
εννοιολογική ενότητα της άλλως κατακερματισμένης επιστημονικής γνώσης. 
Επιπλέον, ως εργαλείο ανοικτού κώδικα που είναι, δίνει στους μαθητές τη 
δυνατότητα να κατασκευάσουν τα δικά τους υπολογιστικά πειράματα, ώστε να 
δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν τις ιδέες τους (Xie et al., 2011). 

Το πακέτο λογισμικού MW με τα εκπαιδευτικά module διατίθεται δωρεάν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://mw.concord.org/modeler/. Λειτουργεί online και 
offline σε Java Runtime Environment (JRE) της πλατφόρμας Java 2, Standard 
Έκδοση (J2SE) v1.5 ή νεότερη έκδοση.  

Γενική περιγραφή της δραστηριότητας 

Κάθε ομάδα υλοποίησε τις δραστηριότητες εννέα σελίδων, που περιλαμβάνονται 
στην ευρύτερη δραστηριότητα FLPS της εφαρμογής MW (Εικόνα 1). Κάθε σελίδα 
της δραστηριότητας, με εξαίρεση τη σελίδα 9 “Summary” που συνοψίζει τις βασικές 
έννοιες των προηγούμενων οκτώ σελίδων, περιλαμβάνει: (α) συγκεκριμένες 
πληροφορίες που παρουσιάζονται με ποικίλους τρόπους (κείμενο, animation, 
οπτικοποιήσεις Jmol), και αφορούν στο θέμα της σελίδας, και (β) συγκεκριμένες 
δραστηριότητες (στιγμιότυπα με σχολιασμό, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 
ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης) που θα πρέπει να εκτελέσουν, και για τις οποίες 
υπάρχουν συγκεκριμένες υποδείξεις, που θα τους διευκολύνουν στην προσπάθειά 
τους αυτή. Το περιεχόμενο κάθε σελίδας μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από 
το συγγραφέα της εργασίας και παραδόθηκε σε κάθε ομάδα, όχι ως συνεχές κείμενο, 
αλλά στη θέση και τη μορφή που παρουσιαζόταν σε κάθε σελίδα χωριστά. Το 
μεταφρασμένο υλικό διατίθεται από το συγγραφέα κατόπιν αποστολής σχετικού 
αιτήματος από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.  
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Εικόνα 1. Περιεχόμενα του εκπαιδευτικού module FLPS της εφαρμογής MW. 

Στη Σελίδα 1 “The first level: primary structure” (Το πρώτο επίπεδο οργάνωσης: η 
πρωτοταγής δομή), χρησιμοποιείται το μοντέλο της παρβαλβουμίνης για την 
παρουσίαση της πρωτοταγούς δομής των πρωτεϊνών. Στη Σελίδα 2 “Twenty amino 
acids” (Τα είκοσι αμινοξέα) εξετάζεται αναλυτικά η δομή των αμινοξέων που 
χρησιμοποιούνται στη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών. Η Σελίδα 3 “Secondary 
structure” (Η δευτεροταγής δομή) εισάγει τους μαθητές στα βασικά επίπεδα 
οργάνωσης της δευτεροταγούς δομής των πρωτεϊνών (α-έλικα, β-πτυχωτή δομή). 
Αντικείμενο μελέτης της Σελίδας 4 “The “glue” in secondary structure” (Η 
«κόλλα» της δευτεροταγούς δομής) είναι οι δεσμοί υδρογόνου ως βασικοί 
παράγοντες σταθεροποίησης των α-ελίκων και των β-πτυχωτών δομών στο μοντέλο 
της πρωτεΐνης G. Στη Σελίδα 5 “Water helps shape proteins” (Το νερό βοηθά στη 
διαμόρφωση της δομής της πρωτεΐνης) μοντελοποιείται η πρωτεϊνική αναδίπλωση 
στο νερό και στο λάδι. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο της λυσοζύμης, η Σελίδα 6 
“Tertiary structure” (Η τριτοταγής δομή) παρουσιάζει την τριτοταγή δομή ως 
αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων σταθεροποίησης (π.χ. γέφυρες άλατος, δισουλφιδικοί 
δεσμοί) διακριτών δευτεροταγών δομών. Στη Σελίδα 7 “Protein function” (Η 
λειτουργία της πρωτεΐνης) εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η αναδιπλωμένη 
πρωτεΐνη σχηματίζει τη θέση δέσμευσης του μορίου NAD στο μοντέλο της 
αλκοολικής αφυδρογονάσης. Επιπλέον, μοντελοποιείται η αποσταθεροποίηση της 
πρωτεϊνικής δομής από τη θερμότητα. Τα μοντέλα της αλκοολικής αφυδρογονάσης 
(ομοδιμερές) και της πρωτεΐνης G (ετεροτριμερές) παρουσιάζονται και στη Σελίδα 8 
“Quaternary structure” (Η τεταρτοταγής δομή), προκειμένου να συσχετιστεί η 
λειτουργικότητα κάποιων πρωτεϊνών με το σχηματισμό ενός συμπλόκου 
περισσότερων της μιας υπομονάδων. 

Αποτελέσματα 

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα διήρκεσε τέσσερις διδακτικές ώρες 
και πραγματοποιήθηκε από τέσσερις ομάδες των τεσσάρων μαθητών/τριών. Οι 
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ομάδες περάτωσαν το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε σελίδας μέσα στον 
προβλεπόμενο χρόνο (περίπου 20-25 λεπτά/σελίδα). Στη συνέχεια, κατέθεσαν τις 
απαντήσεις τους συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία των φύλλων δραστηριοτήτων 
(ΦΔ) που τους παραδόθηκαν, είτε πληκτρολογώντας κάποιο κείμενο (ερώτηση 
σύντομης ανάπτυξης, ΕΣΑ) ή γράμμα(-τα) (ερώτηση πολλαπλής επιλογής, ΕΠΕ) είτε 
επικολλώντας το κατάλληλο στιγμιότυπο που έλαβαν από το λογισμικό μοριακής 
οπτικοποίησης Jmol, αφού προηγουμένως χρησιμοποίησαν τα εργαλεία 
μορφοποίησης, επισήμανσης και σχολιασμού. Για κάθε διδακτικό στόχο που 
παρατίθεται πιο κάτω, παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία: (α) το ποσοστό των ομάδων 
που οδηγήθηκε στην επίτευξή του, (β) ενδεικτικές απαντήσεις των ομάδων 
(αποδεκτές και μη), και (γ) λανθασμένες ή ελλειμματικές προσεγγίσεις από ομάδες. 

Στόχος 1: Οι μαθητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την πρωτοταγή 
δομή της πρωτεΐνης ως την γραμμική αλληλουχία των αμινοξέων που την αποτελούν. Ο 
στόχος αυτός επετεύχθη από το σύνολο των ομάδων, όπως φαίνεται από τις 
απαντήσεις που κατέθεσαν χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα πλήκτρα ελέγχου και το 
εργαλείο σχολιασμού στα στιγμιότυπα της παρβαλβουμίνης που πήραν (Εικόνα 2).  

  

Εικόνα 2. Διαφορετικές όψεις της πρωτοταγούς δομής της παρβαλβουμίνης. 
Παραδείγματα απαντήσεων που έδωσαν διαφορετικές ομάδες. 

Στόχος 2: Οι μαθητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη σημασία των 
πλευρικών αλυσίδων στον καθορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αμινοξέων. 
Παρατηρώντας προσεκτικά τις δομές ball & stick των αμινοξέων γλουταμίνη (Q) και 
ιστιδίνη (H) με τη βοήθεια κατάλληλου χρωματισμού, όλες οι ομάδες ανέφεραν ότι 
και τα δύο αμινοξέα είναι πολικά, αλλά μόνο το ένα από αυτά είναι ηλεκτρικά 
φορτισμένο (Εικόνα 3). 

   
Εικόνα 3. Αναπαραστάσεις των αμινοξέων γλουταμίνη (Q) (αριστερά) και ιστιδίνη (Η) 

(δεξιά). Ο διαφορετικός χρωματισμός επελέγη από τις ομάδες για να καταδείξει τις 
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διαφορετικές χημικές ιδιότητες που προσδίδουν σε αυτά οι πλευρικές τους αλυσίδες 
(πολικότητα, ηλεκτρικό φορτίο). 

Στόχος 3: Οι μαθητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις 
αλληλεπιδράσεις των αμινοξέων με το νερό, και τα αποτελέσματα αυτών των 
αλληλεπιδράσεων στον τρόπο αναδίπλωσης των πρωτεϊνών. Όλες οι ομάδες 
ερμήνευσαν την πολικότητα που εμφανίζει το μόριο του νερού με βάση την παρουσία 
ενδομοριακών πολωμένων ομοιοπολικών δεσμών, που εξηγούν την ανομοιόμορφη 
κατανομή του ηλεκτρονιακού φορτίου στο μόριο. Περιγράφοντας τις 
αλληλεπιδράσεις των αμινοξέων με το νερό, οι ομάδες επισήμαναν ορθά ότι τα μη 
πολικά αμινοξέα έλκονται ασθενώς από το νερό, και ότι τα μόρια του νερού έλκονται 
μεταξύ τους πιο ισχυρά απ’ ό,τι έλκουν τα μη πολικά αμινοξέα. Παρακολουθώντας 
προσεκτικά την προσομοίωση της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών, προσδιόρισαν το 
νερό ως το διαλύτη που κατευθύνει την εν λόγω διαδικασία, η ολοκλήρωση της 
οποίας βρίσκει τα αμινοξέα με τις πολικές πλευρικές αλυσίδες τοποθετημένα κυρίως 
στην εξωτερική πλευρά της αναδιπλωμένης πρωτεΐνης. 

Στόχος 4: Οι μαθητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ των συνήθων 
τύπων δευτεροταγούς δομής και να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των δεσμών 
υδρογόνου στη σταθεροποίηση των δομών αυτών. Όλες οι ομάδες παρουσίασαν ένα 
αποδεκτό στιγμιότυπο α-έλικας της πρωτεϊνικής κινάσης, χρησιμοποιώντας τις 
αναπαραστάσεις cartoon και string of beads (Εικόνα 4). Επίσης, όλες οι ομάδες, 
χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση cartoon, παρουσίασαν αποδεκτό στιγμιότυπο 
της β-πτυχωτής δομής, και μάλιστα τμήμα της περιοχής εκείνης που περιλαμβάνει τα 
αμινοξέα 29-59, η οποία αντιστοιχεί στη μία από τις δύο β-πτυχωτές δομές που φέρει 
η πρωτεϊνική κινάση (Εικόνα 5). Επιπλέον, οι ομάδες παρουσίασαν αποδεκτά 
στιγμιότυπα τόσο της α-έλικας όσο και της β-πτυχωτής δομής της πρωτεΐνης G, στα 
οποία επισήμαναν κατάλληλα τους δεσμούς υδρογόνου ως παράγοντες 
σταθεροποίησης των δομών αυτών (Εικόνα 6). 

   

Εικόνα 4. Αναπαράσταση cartoon (αριστερά) και string of beads (δεξιά) της α-έλικας 
στην πρωτεϊνική κινάση. Παραδείγματα απαντήσεων διαφορετικών ομάδων. 
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Εικόνα 5. Αναπαραστάσεις cartoon της μίας εκ των δύο β-πτυχωτών δομών στην 
πρωτεϊνική κινάση (αμινοξέα 29-59). Παραδείγματα απαντήσεων διαφορετικών 

ομάδων. 

   
Εικόνα 6. Αναπαράσταση της α-έλικας (αριστερά) και της β-πτυχωτής δομής (δεξιά) της 

πρωτεΐνης G, στην οποία επισημαίνονται οι δεσμοί υδρογόνου. Παραδείγματα 
απαντήσεων διαφορετικών ομάδων. 

Στόχος 5: Οι μαθητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να προσδιορίζουν την τριτοταγή 
δομή ως το τελικό επίπεδο οργάνωσης μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Όλες οι ομάδες 
παρουσίασαν αποδεκτό στιγμιότυπο της τριτοταγούς δομής της λυσοζύμης, στο οποίο 
επισήμαναν την γέφυρα άλατος ως μία αλληλεπίδραση που σταθεροποιεί δύο α-
έλικες μεταξύ τους (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7. Αναπαράσταση της τριτοταγούς δομής της λυσοζύμης, στην οποία 
επισημαίνεται η γέφυρα άλατος μεταξύ δύο α-ελίκων. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο 

παρουσιάστηκε από όλες τις ομάδες. 

Στόχος 6: Οι μαθητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται ότι η 
τρισδιάστατη διαμόρφωση της πρωτεΐνης ευθύνεται για τη συγκεκριμένη λειτουργία που 
επιτελεί. Οι ομάδες εξετάζοντας το παράδειγμα αλληλεπίδρασης μεταξύ της ειδικής 
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θέσης πρόσδεσης της αλκοολικής αφυδρογονάσης, που οφείλεται στην τρισδιάστατη 
διαμόρφωση του ενζύμου, με το μόριο NAD, επισήμαναν τη διαφορετικότητα του 
σχήματος ενός αντίστοιχου με το NAD μορίου ως παράγοντα αποτροπής 
οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης με τη συγκεκριμένη θέση πρόσδεσης. Το 50% των 
ομάδων (2 από 4 ομάδες) εξήγησε ικανοποιητικά την αποσταθεροποίηση της 
πρωτεϊνικής δομής επικαλούμενο τη διάσπαση των μη ομοιοπολικών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πλευρικών αλυσίδων των απομακρυσμένων αμινοξέων 
εξαιτίας της αυξημένης κινητικότητας των μορίων που προκλήθηκε από την αύξηση 
της θερμοκρασίας. Μία ομάδα υποστήριξε ότι η απώλεια της λειτουργικότητας του 
πρωτεϊνικού μορίου από τη θερμοκρασία είναι αποτέλεσμα καταστροφής της 
τρισδιάστατης δομής της, ενώ μία ομάδα απέδωσε την εξέλιξη αυτή στη διάσπαση 
των δεσμών μεταξύ των μορίων της πρωτεΐνης. 

Στόχος 7: Οι μαθητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να εξηγούν ότι η τεταρτοταγής δομή 
είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων δύο ή περισσότερων πολυπεπτιδικών αλυσίδων, 
από τις οποίες αποτελείται μία πρωτεΐνη, ώστε να καταστεί λειτουργική. Το 75% των 
ομάδων (3 από 4 ομάδες) παρουσίασε αποδεκτό στιγμιότυπο της τεταρτοταγούς 
δομής της πρωτεΐνης TNF (Tumor Necrosis Factor) με τις τρεις πολυπεπτιδικές 
αλυσίδες από τις οποίες αποτελείται (Εικόνα 8, αριστερά). Μία ομάδα, μολονότι 
εξήγησε την εμφάνιση της τεταρτοταγούς δομής με βάση το πλήθος των 
πολυπεπτιδικών αλυσίδων, παρουσίασε μη αποδεκτό στιγμιότυπο του TNF, καθώς 
δεν προέκυπτε από αυτό κάτι τέτοιο (Εικόνα 8, δεξιά). 

   

Εικόνα 8. (Αριστερά) Έγχρωμη αναπαράσταση ribbon της τεταρτοταγούς δομής του 
TNF, στην οποία φαίνονται οι τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες από τις οποίες 

αποτελείται. (Δεξιά) Μη αποδεκτή (ως προς το ζητούμενο) αναπαράσταση spacefill του 
TNF. 

Συμπεράσματα – Συζήτηση  

Τα παραπάνω αποτελέσματα, αν και προερχόμενα από ένα μικρό δείγμα μαθητών, 
δείχνουν ότι πρόκειται για μια σχετικά επιτυχημένη δραστηριότητα. Με ελάχιστη 
καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, οι ομάδες αξιοποίησαν κατάλληλα το πολυμεσικό 
πληροφοριακό υλικό κάθε σελίδας (κείμενο, animation, οπτικοποιήσεις Jmol), και 
υλοποίησαν συγκεκριμένες δραστηριότητες (στιγμιότυπα με σχολιασμό, ΕΠΕ και 
ΕΣΑ) χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Σε αυτό συνέβαλε το καλό κλίμα συνεργασίας που 
αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών κάθε ομάδας και το οποίο ενθαρρύνθηκε σημαντικά 
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από τον εκπαιδευτικό. Εντός της ομάδας, οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες 
διαπροσωπικής επικοινωνίας, (ελεύθερη διατύπωση επιχειρημάτων, αποδοχή 
διαφορετικής άποψης, διαχείριση προβλημάτων και συγκρούσεων, αλληλοβοήθεια), 
ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης καινοτόμου 
δραστηριότητας. 

Σε γενικές γραμμές, η εξέταση των ΦΔ έδειξε ότι έχουν συμπληρωθεί επαρκώς και 
ορθά, πραγματώνοντας έτσι τους διδακτικούς στόχους που τέθηκαν σε ικανοποιητικό 
βαθμό. Οι ΕΠΕ απαντήθηκαν σωστά από το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες 
παρουσίασαν αποδεκτά στιγμιότυπα των πρωτεϊνών με τον κατάλληλο σχολιασμό, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού μοριακής οπτικοποίησης Jmol. 
Επιπλέον, οι ομάδες απάντησαν σχετικά ικανοποιητικά στις ΕΣΑ. 

Σε σχέση με τις καινοτόμες προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν από το συγγραφέα της 
παρούσας εργασίας για τη διδασκαλία των πρωτεϊνών (Γιαγτζόγλου 2016α; 2016β; 
2016γ), η χρήση του εκπαιδευτικού module FLPS του λογισμικού MW οδήγησε στην 
επίτευξη μεγαλύτερου πλήθους διδακτικών στόχων που αφορούν σε στοιχεία της 
βασικής βιοχημείας των πρωτεϊνών με τη μικρότερη δυνατή καθοδήγηση από τον 
εκπαιδευτικό. Συνεπώς, η διδακτική αξιοποίηση του παραπάνω λογισμικού 
προτείνεται να προηγηθεί της αντίστοιχης του λογισμικού προσομοίωσης Protein 
Investigator, καθώς το τελευταίο εστιάζει στη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων που 
διέπουν την αναδίπλωση των πρωτεϊνικών μορίων. Ωστόσο, οι hands-on 
δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε παράλληλα με αυτές των 
σχετικών (σε εννοιολογικό περιεχόμενο) σελίδων του module (Σελίδες 3 – 7) είτε με 
τη μορφή δραστηριοτήτων επέκτασης, που θα αξιολογούν την εμπέδωση των 
επιστημονικών εννοιών που αναπτύσσονται στις σχετικές σελίδες του module. 

Ως επέκταση της εργαστηριακής δραστηριότητας με τη χρήση του εκπαιδευτικού 
module FLPS του λογισμικού μοντελοποίησης MW, οι ομάδες διερεύνησαν 
περαιτέρω τις τρισδιάστατες δομές πρωτεϊνικών μορίων (π.χ. αντίσωμα, κολλαγόνο, 
αιμοσφαιρίνη, μυοσίνη) με τη βοήθεια του λογισμικού μοριακής οπτικοποίησης Jmol 
(http://www.umass.edu/molvis/bme3d/materials/explore.html#antibody) και, στη 
συνέχεια τις συσχέτισαν με τις λειτουργίες που επιτελούν. Κάθε ομάδα παρουσίασε 
τα αποτελέσματα της έρευνάς της στο επόμενο μάθημα με ποικίλους τρόπους (Power 
Point, video clip, poster, φυσικά μοντέλα κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη η 
σύνδεση της διδασκαλίας της βιολογίας με την καθημερινή ζωή ως σύνδεση 
γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο μοριακό επίπεδο με αποκρίσεις στο επίπεδο του 
οργανισμού. 

Συνοψίζοντας, το εκπαιδευτικό module FLPS της εφαρμογής MW φαίνεται ότι 
λειτούργησε ενισχυτικά στην κατανόηση από τους μαθητές των βασικών εννοιών της 
βιοχημείας των πρωτεϊνών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως μέσα από τις 
σχετικές διαλέξεις του εκπαιδευτικού και την επίλυση στο χαρτί απλών 
προβλημάτων. Το φιλικό περιβάλλον της διεπαφής χρήστη της εφαρμογής έδωσε 
στους μαθητές τη δυνατότητα να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η αναδίπλωση 
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των πρωτεϊνών τις καθιστά λειτουργικές, εξετάζοντας καθένα από τα τέσσερα 
επίπεδα οργάνωσης της πρωτεϊνικής δομής. Η απλοποιημένη διεπαφή χρήστη τους 
επέτρεψε να αλληλεπιδράσουν με πρωτεϊνικές δομές σε σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα, σε αντίθεση με άλλα λογισμικά, η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 
οποίων προϋποθέτει καθοδήγηση ή την επιτυχή παρακολούθηση ξεχωριστού 
επιμορφωτικού σεμιναρίου (Lundquist et al., 2016). Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές 
είναι σε θέση να περάσουν σε υψηλότερο επίπεδο πρόσκτησης γνώσης, και μάλιστα 
με έναν ευχάριστο τρόπο, γεγονός που φαίνεται από την επιθυμία των μαθητών για 
περαιτέρω ενασχόληση με την εφαρμογή εκτός ωρών διδασκαλίας, στον Η/Υ του 
σπιτιού τους. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα ευρύτερη χρησιμοποίηση 
των λογισμικών μοριακής οπτικοποίησης στη σύγχρονη βιοχημική έρευνα, η 
εφαρμογή MW λειτουργεί ως το μέσον που γεμίζει το κενό μεταξύ των προβλημάτων 
σχολικού επιπέδου και των επαγγελματικών εργαλείων ανάλυσης πρωτεϊνών 
(Elmore, 2016). 
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Περίληψη 

Πρόκειται για ένα διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας, το οποίο εμπλέκει τα μαθήματα 
της Μουσικής και των Μαθηματικών της Α’ τάξης του Λυκείου και αξιοποιεί 
εκπαιδευτικά τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αφορά στην 
επαφή των μαθητών/τριών με τα κυριότερα σημεία της σκέψης και της θεωρίας του 
Πυθαγόρα που αφορούν στη Mουσική και τα Mαθηματικά. Το πλαίσιο του σεναρίου 
περιλαμβάνει τη μελέτη της μουσικής και της μουσικής παιδείας στην Αρχαία 
Ελλάδα, τη μελέτη των μαθηματικών σχέσεων των μηκών των χορδών που παράγουν 
τους φθόγγους της Πυθαγόρειας κλίμακας, την κατασκευή αυτοσχέδιου μονόχορδου, 
την εκτέλεση απλών μελωδιών σ’ αυτό, καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικού 
σταυρόλεξου που βασίζεται στις αποκτηθείσες γνώσεις και είναι ελεύθερα 
προσβάσιμο στο Διαδίκτυο. Στο πλαίσιο του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών 
αξιοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο οι μαθητές/τριες απάντησαν 
ανώνυμα. 

Λέξεις - κλειδιά: Μονόχορδο του Πυθαγόρα, επιστημονική μελέτη της μουσικής, 
μαθηματικές σχέσεις μουσικών διαστημάτων, λόγοι ευθυγράμμων τμημάτων, 
ηλεκτρονικό σταυρόλεξο. 

Εισαγωγή 

Το σενάριο συνδυάζει την επιστημονική θεμελίωση της θεωρίας της Mουσικής, τον 
φιλοσοφικό στοχασμό των Αρχαίων Ελλήνων για την τέχνη της Mουσικής και την 
εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Δίδεται έμφαση στην εργασία σε ομάδες, σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας, 
στο πλαίσιο της βιωματικής-διερευνητικής μάθησης. Το παρόν διδακτικό σενάριο 
υλοποιήθηκε στην Α’ τάξη του Λυκείου του Πειραματικού Σχολείου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ), κατά το σχολικό έτος 2016-17, στο πλαίσιο 
του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία – Μουσική και συμμετείχαν 16 μαθητές/τριες, 
οι οποίοι/ες εισήχθησαν στο πειραματικό σχολείο με εξετάσεις. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μουσική - Μαθηματικά - Πληροφορική. 

Πρότερες γνώσεις και αναπαραστάσεις 
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Όσον αφορά το μάθημα της Μουσικής, οι μαθητές/τριες έχουν έρθει σε μια πρώτη 
επαφή με τη μουσική της Αρχαίας Ελλάδας στη ΣΤ΄ Δημοτικού, ενώ όσον αφορά το 
μάθημα των Μαθηματικών ήρθαν σε επαφή με την έννοια του λόγου ευθυγράμμων 
τμημάτων και της αναλογίας τόσο στη ΣΤ΄ Δημοτικού όσο και στο Γυμνάσιο. Σε ό,τι 
αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ οι μαθητές/τριες στο μάθημα της Πληροφορικής του 
Γυμνασίου απέκτησαν προχωρημένες δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ. Διευκρινίζεται ότι 
στο Π.Σ.Π.Θ., το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο έχουν έναν ενιαίο σύλλογο 
διδασκόντων και οι εμπλεκόμενες εκπαιδευτικοί γνώριζαν επακριβώς τι διδάχτηκαν 
οι μαθητές/τριές τους. Η επίδοση των μαθητών/τριων στα εμπλεκόμενα μαθήματα 
είναι υψηλή.  

Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών 

Το παρόν διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
της Μουσικής για την Α΄ Λυκείου (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μουσικής, 2003) και των 
Μαθηματικών. Συγκεκριμένα, εντάσσεται στην 12η ενότητα της Καλλιτεχνικής 
Παιδείας - Μουσικής με τίτλο «Τα Ελληνικά Μαθηματικά στη Μουσική» (Ζεάκης-
Γλυνιάς, Παπαχρόνης, Σίμος & Φραγκούλη, 2000) και στο 7ο κεφάλαιο της 
Ευκλείδειας Γεωμετρίας «Αναλογίες» (Αργυρόπουλος, Βλάμος, Κατσούλης, 
Μαρκάτης & Σίδερης, 2013). 

Σκοπός - Στόχοι -  Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η συνειδητοποίηση από μέρους των 
μαθητών/τριών ότι τα Μαθηματικά και η Μουσική συνδέονται στενά και έχουν 
κοινές βάσεις. 
Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές/τριες: 
• να γνωρίσουν τα κυριότερα σημεία της σκέψης και των θεωριών των Αρχαίων 

Ελλήνων φιλοσόφων που αφορούν στη μουσική και τα μαθηματικά, 
• να έρθουν σε επαφή με την επιστημονική μελέτη της μουσικής, 
• να υπολογίσουν τις αριθμητικές αναλογίες των μουσικών διαστημάτων και των 

μαθηματικών σχέσεων των μηκών των χορδών που παράγουν τους φθόγγους της 
κλίμακας (ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο΄), 

• να τοποθετήσουν τα διαστήματα αυτά σε μια χορδή, 
• να κατασκευάσουν μονόχορδο και να εκτελέσουν μια μελωδία σε αυτό, 
• να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό σταυρόλεξο, 
• να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, 
• να καλλιεργήσουν τη συνεργασία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, 
• να εξοικειωθούν με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/ θεωρίες μάθησης 

Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου στηρίχτηκε στη θεωρία μάθησης του 
κοινωνικού εποικοδομισμού και ακολουθήθηκαν οι εξής διδακτικές προσεγγίσεις: 
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Διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση: Επιχειρείται η διασύνδεση της σχολικής 
γνώσης μέσα από την ανάπτυξη ενός κεντρικού θέματος, όπου το κάθε γνωστικό 
αντικείμενο αναπτύσσει και καλλιεργεί σημαντικούς γνωστικούς στόχους και 
δεξιότητες που αφορούν τον πυρήνα του αντικειμένου και παράλληλα οι 
μαθητές/τριες αποκτούν σφαιρική άποψη για το θέμα, όπως αυτό παρουσιάζεται στην 
ολότητά του. (Ματσαγγούρας, 2003). 

Βιωματική προσέγγιση: Οικοδόμηση της νέας γνώσης μέσα από βιωματικές εμπειρίες. 

Συνεργατική μάθηση: Οι μαθητές/τριες εργαζόμενοι/νες σε ομάδες αποκτούν γνώσεις 
μέσα από μια γόνιμη διαδραστική διαδικασία (Whipple, 1987). 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Ο/Η εκπαιδευτικός προσεγγίζει κάθε παιδί με 
διαφορετικό τρόπο προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις ευκαιρίες μάθησης για κάθε 
έναν/μια από τους/τις μαθητές/τριες της τάξης του (Tomlinson et al, 2003). 

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών: Η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει μια ισορροπία 
ανάμεσα στη «νέα προφορικότητα» και στην κλασική «εγγραμματοσύνη» (Π.Ι., 
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2011) 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η/Υ, βιντεοπροβολέας ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα, Εργαστήριο 
Πληροφορικής, κιθάρες, χαρτόνι, χάρακας, αριθμομηχανή, Φύλλο Εργασίας 
Μουσικής, Φύλλο Εργασίας Μαθηματικών. 

Περιγραφή της διδασκαλίας 

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 μελών για όλες τις φάσεις της 
διδασκαλίας, με κριτήριο τη σχετική ευχέρεια τουλάχιστον ενός/μιας μαθητή/τριας 
κάθε ομάδας στη μουσική εκτέλεση.  

Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει τρεις φάσεις.  

Α΄ φάση: 2 διδακτικές ώρες - Αφιερώνεται στην προετοιμασία των μαθητών/τριών. 

Το μάθημα γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής και σε κάθε ομάδα δίδεται το 
Φύλλο Εργασίας (1). Κάθε ομάδα αναζητά στο Διαδίκτυο πληροφορίες (κείμενα, 
εικόνες, κ.λ.π.) που αφορούν στον φιλοσοφικό στοχασμό των Αρχαίων Ελλήνων για 
τη Mουσική (Μιχαηλίδης, 1982), εκπονεί  δημιουργικές δραστηριότητες και 
διαμορφώνει την τελική παρουσίαση αυτής της φάσης. Προτείνεται, αν είναι δυνατό, 
να γίνει αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, ώστε το δίωρο να είναι 
συνεχόμενο. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να γίνει στη βιβλιοθήκη του σχολείου 
και στη συνέχεια μέσα στην σχολική τάξη, όπου με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα  
ή διαδραστικού πίνακα γίνονται οι παρουσιάσεις των ομάδων. 
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Β΄ φάση: 2 διδακτικές ώρες - Συνδιδασκαλία Μουσικής και Μαθηματικών. 

Το μάθημα γίνεται στην τάξη. Ο/Η εκπαιδευτικός των Μαθηματικών κάνει αναφορά 
στην παιδεία των Αρχαίων Ελλήνων, τα τέσσερα μαθήματα που διδάσκονταν 
(Αριθμητική, Μουσική, Γεωμετρία, Αστρονομία) και τη στενή σύνδεση μεταξύ της 
Αριθμητικής και της Μουσικής (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2004)  και 
παρουσιάζει την ανακάλυψη του Πυθαγόρα που αφορά στη σχέση ανάμεσα στο 
μήκος των χορδών και στο ύψος του ήχου που δίνουν (Nef, 1985): εξηγεί ότι αν 
κρούσουμε μια χορδή και παραχθεί μια νότα, όταν κρούσουμε μία ίδια χορδή αλλά με 
μήκος το μισό από αυτό της αρχικής χορδής θα παραχθεί η ίδια νότα μια οκτάβα 
ψηλότερα και αν κρούσουμε μία ίδια χορδή αλλά με μήκος τα 2/3 της αρχικής χορδής 
θα παραχθεί η νότα που βρίσκεται μια 5η καθαρή ψηλότερα (Bergamini, 1977). 
Δίδεται στα παιδιά το Φύλλο Εργασίας (2), όπου με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών 
υπολογίζουν τις αριθμητικές αναλογίες των μουσικών διαστημάτων και τις 
μαθηματικές σχέσεις των μηκών των χορδών που παράγουν τους φθόγγους της 
κλίμακας (ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο΄). Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες, 
σχηματίζουν εκ νέου τις ομάδες εργασίας της Α΄ φάσης. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει 
μια κιθάρα (χορδόφωνο όργανο με χορδές μεγάλου μήκους).  Κάτω από μια χορδή 
της κιθάρας τοποθετούν μια στενή λωρίδα λευκού χαρτονιού, στην οποία σημειώνουν 
τις θέσεις των φθόγγων, όπως αυτές προέκυψαν από την επεξεργασία του Φύλλου 
Εργασίας (2). Στην εικόνα 1 βλέπετε «προετοιμασμένο» χορδόφωνo. 

 

Εικόνα 1: «Προετοιμασμένη» κιθάρα 

Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν την αποτύπωση των σημείων-μουσικών 
φθόγγων, παραλαμβάνουν από τον/την εκπαιδευτικό Μουσικής το Φύλλο Εργασίας 
(3), που περιέχει ένα απλό μουσικό θέμα για κάθε ομάδα. Ζητείται να 
χρησιμοποιήσουν μια χορδή της «προετοιμασμένης» κιθάρας τους και ακολουθώντας 
τις θέσεις των μουσικών φθόγγων που σημείωσαν, να συνεργαστούν για να 
εκτελέσουν το μουσικό θέμα. Η δραστηριότητα βιντεοσκοπείται, χωρίς να 
διακρίνονται τα πρόσωπα των μαθητών/τριών, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. 

Γ΄ φάση: 2 διδακτικές ώρες - Συνδιδασκαλία Μουσικής και Πληροφορικής 

Το μάθημα γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές/τριες, σχηματίζουν εκ 
νέου τις ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει ερωτήσεις 
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αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησε. Ο/Η εκπαιδευτικός Mουσικής καθοδηγεί 
διακριτικά τους/τις μαθητές/τριες, ενθαρρύνοντας την αυτενέργειά τους προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης των διδακτικών στόχων. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός 
Πληροφορικής δείχνει με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα τη χρήση του λογισμικού 
Hotpotatoes (https://hotpot.uvic.ca/) για τη δημιουργία ηλεκτρονικού σταυρόλεξου 
και καλεί μία – μία τις ομάδες των μαθητών/τριών να αναλάβουν τη χρήση του 
υπολογιστή για να εισάγουν τις λέξεις που θα αναζητά ο παίκτης, καθώς και τους 
ορισμούς τους. Η όλη διαδικασία της δημιουργίας του σταυρόλεξου προβάλλεται 
μέσω του βιντεοπροβολέα στην ολομέλεια της τάξης, η οποία συμμετέχει ενεργά 
προτείνοντας βελτιώσεις. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν και συντονίζουν τη 
διάδραση μεταξύ των μαθητών/τριών. Αφού γίνουν από τους/τις μαθητές/τριες και 
από τους/τις εκπαιδευτικούς βελτιωτικές παρεμβάσεις, υποδείξεις και διορθώσεις, το 
υλικό παίρνει την οριστική του μορφή και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
Τα μηνύματα προς το χρήστη εξελληνίστηκαν και οι μαθητές/τριες επέλεξαν τις 
ρυθμίσεις εμφάνισης της αρεσκείας τους. Το σταυρόλεξο μπορεί να λειτουργήσει 
διαδραστικά με το χρήστη στην ηλεκτρονική του μορφή. Επίσης μπορεί να 
εκτυπωθεί. Στην εικόνα 2 βλέπετε την ηλεκτρονική του έκδοση.  

 

Εικόνα 2: Η ηλεκτρονική έκδοση του σταυρολέξου 

Ακολουθούν οι ορισμοί των όρων του σταυρολέξου. 

Οριζόντια 
2. Ο Πυθαγόρας κατέληξε στην κατασκευή της μουσικής κλίμακας ύστερα από 
πειράματα που έκανε με το .................................(ΜΟΝΟΧΟΡΔΟ) 
3. Ποιο ήταν το όνομα του μουσικού φθόγγου Σι στην εποχή του Πυθαγόρα. 
(ΠΑΡΑΝΗΤΗ) 
6. Μια παραλλαγή της αρχαίας ελληνικής λύρας ήταν η ..................... (ΦΟΡΜΙΓΞ) 
7. Ποιο μουσικό όργανο, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, 
κατασκευάστηκε από τον θεό Ερμή και δόθηκε ως δώρο στον θεό Απόλλωνα; 
(ΛΥΡΑ) 
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8. Ο ..................... του Πάνα ήταν μουσικό όργανο της Αρχαίας Ελλάδας. (ΑΥΛΟΣ) 
 
Κάθετα 
1. Πως ονομάζεται ο πρόγονος του σημερινού  εκκλησιαστικού οργάνου, που 
κατασκεύασε ο Έλληνας μηχανικός Κτησίβιος από την Αλεξάνδρεια, τον 1ο αιώνα 
μ.Χ.; (ΥΔΡΑΥΛΙΣ) 
4. Ο Πυθαγόρας και η σχολή του υποστήριξαν την άποψη πως από την περιστροφή 
των πλανητών παράγονται ήχοι. Το σύνολο των ήχων αυτών δίνει την Αρμονία των 
................... (ΣΦΑΙΡΩΝ) 
5. Ήταν ο πρώτος που έθεσε τις βάσεις της επιστήμης της Μουσικής.(ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ) 

Αξιοποίηση ΤΠΕ – Προστιθέμενη αξία 

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών γίνεται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των μουσικών 
στόχων του αναλυτικού προγράμματος και μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, 
την αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό 
(Γεωργάκη, 2003). Οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται ως εποπτικά μέσα (Η/Υ, 
λογισμικό παρουσίασης σε διαδραστικό πίνακα) και πηγές πληροφόρησης που 
επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση των μαθητών/τριών σε οπτικοακουσικό υλικό, αλλά 
και ως ελκυστικά περιβάλλοντα εργασίας που διευκολύνουν την ομαδική δουλειά και 
τη συνεργασία, ώστε η γνώση να συν-οικοδομείται από τους/τις μαθητές/τριες. Οι 
ΤΠΕ αξιοποιούνται στη δημιουργία ηλεκτρονικού σταυρόλεξου. Η δημιουργία του 
σταυρόλεξου εμπλέκει τους/τις μαθητές/τριες σε μια παιγνιώδη εκπαιδευτική 
διαδικασία. Προκειμένου να δημιουργήσουν το σταυρόλεξο καλούνται να 
επεξεργαστούν σε βάθος το διδακτικό υλικό. Στη συνέχεια, καλούνται να απαντήσουν 
σε όλες τις ερωτήσεις του σταυρόλεξου και με τον τρόπο αυτό ελέγχουν τις γνώσεις 
τους. Τέλος, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για να λάβουν οι εκπαιδευτικοί την 
απαραίτητη ανατροφοδότηση. Με τη χρήση των google forms 
(https://www.google.com/forms/about/) δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 
και αποστάλθηκε στους μαθητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αξιολόγηση μαθητών/τριών - Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας. 
Αξιολογείται η διαδικασία κατάκτησης της γνώσης, καθώς και οι επιμέρους 
δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές/τριες, όπως παρατηρητικότητα, φαντασία, 
αυτοσυγκέντρωση, συνεργασία, πειθαρχία, συνθετική σκέψη και πρωτοβουλίες. Η 
αξιολόγηση των μαθητών/τριών στηρίζεται τόσο στην παρατήρηση της μαθησιακής 
τους πορείας από τους διδάσκοντες όσο και στα τελικά παραδοτέα. (Π.Ι., 
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2011). 

Το διδακτικό σενάριο αξιολογείται με βάση την παρατήρηση από τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες κατά την υλοποίησή του, τα παραδοτέα των μαθητών/τριών και 
τις απαντήσεις τους σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Στην υλοποίηση του 
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διδακτικού σεναρίου συμμετείχαν 16 μαθητές/τριες. Στον πίνακα 1 βλέπετε τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. 

 
Ερώτηση Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 
1. Πόσο ενδιαφέρουσες σου φάνηκαν 
οι δραστηριότητες; 

0 0 6 9 1 

2. Πόσο δύσκολες σου φάνηκαν οι 
δραστηριότητες; 

6 4 4 1 1 

3. Πόσο θεωρείς ότι σε βοήθησαν να 
εκτιμήσεις την προσφορά των Αρχαί-
ων Ελλήνων στην επιστημονική μελέ-
τη της Μουσικής; 

1 0 5 7 3 

4. Πόσο θεωρείς ότι σε βοήθησαν να 
γνωρίσεις την εσωτερική σύνδεση της 
Μουσικής με τα Μαθηματικά; 

1 1 3 7 4 

5. Πόσο κατανόησες τη σχέση μεταξύ 
της Μουσικής και των Μαθηματικών; 

0 1 2 10 3 

6. Πόσο ενδιαφέρον σου φάνηκε που 
συμμετείχες στην κατασκευή της 
μουσικής κλίμακας στο μονόχορδο; 

0 0 1 9 6 

7. Πόσο ενδιαφέρον σου φάνηκε που 
έπαιξες μια μελωδία στο μονόχορδο; 

0 0 0 8 8 

8. Θα υποστήριζες πως  η κατασκευή 
των μουσικών οργάνων βασίζεται στα 
Μαθηματικά; 

0 0 6 5 5 

9. Πόσο ενδιαφέρον σου φάνηκε που 
συμμετείχες στη δημιουργία ενός η-
λεκτρονικού σταυρολέξου; 

1 1 4 7 3 

10. Πόσο σου αρέσει που το ηλε-
κτρονικό σταυρόλεξο θα είναι διαθέ-
σιμο διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερό-
μενο; 

1 1 3 9 2 

Πίνακας 1  

Συμπεράσματα 

Η υλοποίηση του σεναρίου ήταν σύμφωνη με το σχεδιασμό και τους στόχους του 
σεναρίου. Το ενδιαφέρον, σύμφωνα με την παρατήρηση των διδασκόντων, τις 
προφορικές δηλώσεις και τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των ίδιων των 
μαθητών/τριών ήταν πολύ μεγάλο. Συμμετείχαν στο μάθημα με ενθουσιασμό, είχαν 
ενεργό ρόλο, πήραν πρωτοβουλίες και έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο. Τα παραπάνω 

2839

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



επιβεβαιώθηκαν προφορικά και από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες. Με βάση την 
παρατήρηση στο μάθημα και τα παραδοτέα, οι διδακτικοί στόχοι επετεύχθησαν. 
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Google forms (https://www.google.com/forms/about/) 

Hotpotatoes (https://hotpot.uvic.ca/) 

Παράρτημα - Φύλλα εργασίας 

Α΄ Φάση - Φύλλο Εργασίας Μουσικής (1) 

Ομάδα Α: Να συλλέξετε πληροφορίες που αφορούν στη «Θεωρία των Σφαιρών» της 
σχολής του Πυθαγόρα και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας λογισμικό παρουσίασης 
Power Point, να δημιουργήσετε σύντομη παρουσίαση του θέματός σας. 

Ομάδα Β: Να συλλέξετε πληροφορίες που αφορούν στην Πυθαγόρεια κλίμακα, και 
στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας λογισμικό παρουσίασης Power Point, να 
δημιουργήσετε σύντομη παρουσίαση του θέματός σας. 

Ομάδα Γ: Να συλλέξετε πληροφορίες που αφορούν στο μονόχορδο του Πυθαγόρα 
και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας λογισμικό παρουσίασης Power Point να 
δημιουργήσετε σύντομη παρουσίαση του θέματός σας. 

Ομάδα Δ: Να συλλέξετε πληροφορίες που αφορούν στη μουσική εκπαίδευση των 
νέων, κατά τον Πλάτωνα και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας λογισμικό παρουσίασης 
Power Point να δημιουργήσετε σύντομη παρουσίαση του θέματός σας. 

Β΄ Φάση - Φύλλο Εργασίας Μαθηματικών (2) 

Ο Πυθαγόρας, ο οποίος πρώτος έθεσε τις βάσεις της Μουσικής σαν επιστήμη, 
ανακάλυψε τη σχέση ανάμεσα στο μήκος των χορδών και το ύψος του ήχου που 
παράγουν. Με αφετηρία δύο βασικές διαπιστώσεις του Πυθαγόρα, μπορούμε κι εμείς 
να κάνουμε το ίδιο. 

Διαπιστώσεις: 
• Χορδές που έχουν μήκη με λόγο 1/2 παράγουν νότες που απέχουν διάστημα μιας 

οκτάβας. 
• Χορδές που έχουν μήκη με λόγο 2/3 παράγουν νότες που απέχουν διάστημα 5ης 

καθαρής. 

Με αφετηρία τη νότα ντο (θεωρούμε ότι ολόκληρη η χορδή που έχουμε παράγει τη 
νότα ντο) και με βάση αυτές τις διαπιστώσεις μπορούμε να βρούμε τα μήκη που 
πρέπει να έχουν οι χορδές για να παράγουν τις νότες μιας οκτάβας. Για παράδειγμα: 
▪ Η νότα ντο' βρίσκεται μια οκτάβα ψηλότερα από τη νότα ντο, επομένως οι χορδές 

τους πρέπει να έχουν μήκη με λόγο 1/2. Άρα η χορδή που παράγει την ντο' πρέπει 
να έχει μήκος το 1/2 του μήκους της χορδής που παράγει τη νότα ντο (δηλαδή αν 
η χορδή έχει μήκος 60cm, η νότα ντο' θα τοποθετηθεί στα (1/2)·60=30 cm): 
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▪ η νότα σολ, βρίσκεται μια 5η καθαρή πιο πάνω από τη νότα ντο, επομένως οι 
χορδές τους πρέπει να έχουν μήκη με λόγο 2/3. Δηλαδή, η χορδή που παράγει τη 
σολ πρέπει να έχει μήκος τα 2/3 του μήκους της χορδής που παράγει τη νότα ντο 
(δηλαδή αν η χορδή έχει μήκος 60cm, η νότα σολ θα τοποθετηθεί στα (2/3)·60=40 
cm):  

 

Με την ίδια λογική, μπορείτε να τοποθετήσετε και τις υπόλοιπες νότες στην 
παραπάνω χορδή και στη συνέχεια στη χορδή του μονόχορδου; 

 η νότα ............ , βρίσκεται ................................................... από τη νότα ............., 
επομένως η χορδή που παράγει τη νότα αυτή θα έχει μήκος τα  
........................................... του μήκους της χορδής που παράγει τη νότα ντο. 

(Η τελευταία πρόταση με την ίδια δομή επαναλαμβάνεται άλλες 6 φορές, μία για 
κάθε νότα που θα υπολογίσουν οι μαθητές/τριες.) 

Β΄ Φάση - Φύλλο Εργασίας Μουσικής (3) 

Εργασία σε ομάδες (3-4 ατόμων): χρησιμοποιώντας μια χορδή της κιθάρας σας και 
ακολουθώντας τις θέσεις των μουσικών φθόγγων που σημειώσατε, μελετήστε, 
συνεργαστείτε και εκτελέστε το αντίστοιχο μουσικό θέμα σας. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ -  «Μήλο μου κόκκινο» 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ -  «Beethoven’s 9th symphony - Theme» 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ -  «Σήμερα γάμος γίνεται» 

 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ -  «Frère Jacques » 

 

2842

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Το νερό πηγή ζωής. Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο 

Ρακαλλίδου Κρυστάλλω 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.ed 

rakallidou@sch.gr 

Σταυρίδου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.ed 
sissy.stavridou@gmail.com 

Εισαγωγή 

Με τον όρο «εκπαιδευτικό σενάριο» εννοούμε μια δομημένη μορφή κειμένου που 
καλύπτει με σαφήνεια και πληρότητα τους γνωστικούς και παιδαγωγικούς στόχους 
και μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες. Υλοποιείται από μια σειρά εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων. Η δομή και η ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι 
ρόλοι του διδάσκοντα-διδασκομένων αλλά και η αλληλεπίδρασή τους με τα μέσα και 
τα υλικά, περιγράφονται στο πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου. Πολύ συχνά μπορεί 
να επεκτείνεται και πέρα από μία μόνο διδασκαλία και να στηρίζεται στη διαθεματι-
κότητα και τη διεπιστημονικότητα. Στο εκπαιδευτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο, με 
τίτλο: «Το νερό, πηγή ζωής» παρατίθενται ο σκοπός και οι στόχοι, οι εμπλεκόμενες 
γνωστικές περιοχές, οι γνώσεις και οι πρότερες ιδέες των παιδιών, τα λογισμικά, η 
διάρκεια του σεναρίου, το πώς είναι οργανωμένη η τάξη και ποια υλικοτεχνική υπο-
δομή είναι απαραίτητη. Φυσικά συνεχίζουμε με την περιγραφή και την αιτιολόγηση 
του σεναρίου, τα φύλλα εργασίας και την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμά-
των. 

Λέξεις -κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο-ΤΠΕ, Φυσικές επιστήμες, σχεδιασμός, υλο-
ποίηση, αξιολόγηση. 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού σεναρίου 

ΤΙΤΛΟΣ: «Το νερό, πηγή ζωής» 

ΣΚΟΠΟΣ: Να αντιληφθούν, μέσω υπολογιστικών περιβαλλόντων, τις λειτουργίες και 
τη χρησιμότητα του νερού στη ζωή μας. 

ΣΤΟΧΟΙ: 

 Γνωστικοί: 

• Να ερμηνεύσουν το συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο αναπτύσσοντας 
ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη. 
• Να κατανοήσουν τον «κύκλο του νερού». 
• Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο.  
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• Να εξοικειωθούν με απλά λογισμικά. 

Δεξιοτήτων: 

• Να  περιγράφουν τον «κύκλο του νερού». 
• Να χειρίζονται βασικές συσκευές του υπολογιστή (π.χ. ποντίκι, πλη-
κτρολόγιο). 
• Να κατανοήσουν τις δυνατότητες του διαδικτύου ως πηγή πληροφο-
ριών. 
• Να γίνουν ικανά να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και να εκφράζο-
νται δημιουργικά. 
• Να βελτιώσουν τις ικανότητές επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Στάσεων: 

• Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα του νερού. 
• Να προβληματιστούν ως προς την ορθολογική χρήση του. 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται στην προσχολική ηλικία και περιλαμβάνει 
δραστηριότητες που καλύπτουν τα εξής γνωστικά αντικείμενα, που προβλέπει το 
ΔΕΠΠΣ: Φυσικές επιστήμες, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία και έκφραση, γλώσ-
σα, πληροφορική. Είναι επίσης συμβατό με το ΔΕΠΠΣ καθώς προβλέπει απλές και 
βασικές χρήσεις των ΤΠΕ στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, ως 
εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ως γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο, αλλά και ως ερ-
γαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης, εξάσκησης και επικοινωνίας. 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ΄Η ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά πράγματα γύρω από το νερό. Ξέρουν ότι υπάρχει πα-
ντού στη γη, ότι άλλοτε είναι γλυκό και άλλοτε αλμυρό (λίμνες, ποτάμια, θάλασσα) 
και τις διάφορες μορφές του (βροχή, χιόνι, πάγος κλπ.). Με βάση τα παραπάνω η νη-
πιαγωγός για να ανιχνεύσει τις πρότερες ιδέες και αντιλήψεις των παιδιών γύρω από 
τον κύκλο του νερού, θα τους δώσει έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη για να 
καταγράψουν τις απόψεις τους. 

Επίσης οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί από πριν με τις βασικές λειτουργίες του υπολο-
γιστή και με εκπαιδευτικά λογισμικά σε δραστηριότητες ελεύθερης αλλά και οργα-
νωμένης απασχόλησης. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
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Κidspirasion 

Για την υλοποίηση του σεναρίου αρχικά θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό ανοικτού τύ-
που, της εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), που μπορεί να εφαρμοστεί 
πρακτικά από μικρές ηλικίες. Αφορά ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων α-
νάμεσα σε διάφορες έννοιες.  Επίσης επιτρέπει τη διερεύνηση των σχέσεων αυτών 
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να στηρίζει τη μετατροπή της δηλωτικής γνώσης σε δια-
δικαστική. Τέλος, χρησιμοποιείται ως γνωστικό εργαλείο οικοδόμησης γνώσεων αλ-
λά και ως μέσο ανταλλαγής και επικοινωνίας ιδεών. 

GCompris 

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί εφαρμογή προσομοίωσης του GCompris. Η προσο-
μοίωση γενικά είναι λογισμικό ανοικτού τύπου και αποτελεί μια αναπαράσταση ή ένα 
μοντέλο που κατασκευάζεται για να αναπαραστήσει και να επιτρέψει την κατανόηση 
της λειτουργίας ενός συστήματος, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον κύκλο του 
νερού. Επειδή όμως κανονικά θα έπρεπε να επιτρέπει και την αλληλεπίδραση των 
παιδιών με οντότητες και παραμέτρους που θα διέθετε, αλλά εδώ συμβαίνει σε μικρό 
βαθμό. Η προσομοίωση είναι μερικώς αλληλεπιδραστική, χρησιμοποιείται και ως ε-
ποπτικό εργαλείο και ανήκει στα λογισμικά κλειστού τύπου, γιατί τα παιδιά μπορούν 
να επέμβουν και να παραμετροποιήσουν το περιβάλλον της ελάχιστα. Εξοικειώνονται 
με το σύστημα που «μιμείται» τον κύκλο του νερού, που δε θα μπορούσαν σε πραγ-
ματικές συνθήκες να το παρατηρήσουν ολοκληρωμένο και να κατανοήσουν τη συνέ-
χεια των λειτουργιών του.  

Μηχανές αναζήτησης-Διαδίκτυο 

Είναι λογισμικό γενικής χρήσης και ανοιχτού τύπου. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν ει-
κόνες, θα τις εκτυπώσουν και μέσω επικοινωνίας μεταξύ τους θα τις εντάξουν σε κα-
τηγορίες. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν να διερευνούν και να ανακαλύπτουν πληρο-
φορίες, που στη συνέχεια τις διαχειρίζονται, τις οργανώνουν και παρουσιάζουν τις 
γνώσεις που αποκόμισαν. 

Το διαδίκτυο είναι περιβάλλον γενικής χρήσης, ανοικτού τύπου που θα χρησιμοποιη-
θεί εδώ όμως ως εποπτικό μέσο και μέσο άντλησης πληροφοριών από τη νηπιαγωγό 
μέσω: 

• Βίντεο εκπαιδευτικής τηλεόρασης «Ο κύκλος του νερού» για αρχική 
παρουσίαση εννοιών: κύκλος νερού, χρήση και χρησιμότητα του νερού στη 
ζωή μας:  
• Και βίντεο για να κατανοήσουν τα παιδιά τις συνέπειες μόλυνσης και 
της κακής χρήσης του νερού: 

Luell Lopes, save water 
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  Sesame Street: Water Conservation 

Save Water Save Life - Classical Stop Motion Animation (Arena Animation  

PSA Water Pollution 2007 

Προσομοίωση  

Λογισμικό ανοιχτού τύπου, Gizmo-Explorelearning, Phases of Water, που επιτρέπει 
στα παιδιά να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν μόνα τους τις ιδιότητες του νερού 
στις τρεις μορφές του. Επίσης μπορούν να επέμβουν στις λειτουργίες, παραμετρο-
ποιώντας τη θερμοκρασία που οδηγεί αυτόματα και στην αλλαγή σύστασης του νε-
ρού, αφού αλλάζει και η μορφή του. 

Λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής-Διδακτικά παιχνίδια 

Λογισμικά καθοδήγησης και διδασκαλίας κλειστού τύπου που οδηγούν τα παιδιά σε 
προβληματισμό, αναστοχασμό και απόκτηση καλών συνηθειών μέσω επαναλαμβα-
νόμενης θετικής συμπεριφοράς. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια εξασκούν αισθητικο-
κινητικές δεξιότητες, συντονισμό λεπτών κινήσεων, συντονισμό ματιού χεριού και 
χρόνο αντίδρασης, μέσω της συνεχούς εξάσκησης και της συνεχούς ανατροφοδότη-
σης επί των αποτελεσμάτων. Επίσης καλύπτουν την απλή εκμάθηση γεγονότων και 
αναπτύσσουν στρατηγικές. Προσπαθούν δηλαδή να καθορίσουν την πιο κατάλληλη 
επόμενη κίνηση, προβλέπουν τυχαίες κινήσεις, εκτιμούν καταστάσεις και λαμβάνουν 
αποφάσεις. Κυρίως όμως μπορεί να επηρεάσει συναισθηματικά τους παίκτες και να 
αλλάξει τη στάση τους απέναντι σε μια κατάσταση που προσομοιώνεται. Σε αυτό 
βοηθάει και η συζήτηση επί των πράξεών τους ή επί των πράξεων άλλων ατόμων, τα 
αποτελέσματα και τις συνέπειές τους (Βούλγαρη, 2002): 

Με ερωτήσεις ή σχόλια για προβληματισμό ως προς: 

• Την ορθολογική χρήση του νερού από: The Water School (1), The Wa-
ter School (2) και US EPA-Watersense Kids. 
• Τον καθαρισμό του νερού: National Geographic kids-Iggy Arbuckle 
Stu's Coin Quest και National Geographic kids-Creek Cleanup. 
• Για εξοικείωση με τον υπολογιστή στο Free Kids Games National Ge-
ographic kids. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

Επαναληπτική προσομοίωση από το US EPA-Thirstin’s Water Cycle για προφορική 
περιγραφή του «Κύκλου του νερού». Λογισμικό κλειστού τύπου αφού τα παιδιά μπο-
ρούν μόνο να καθορίσουν από ποιο στάδιο του κύκλου του νερού θέλουν να αρχίσουν 
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και να σταματήσουν σε όποιο θέλουν. Επίσης μπορούν να δουν όσες φορές θέλουν 
μία συγκεκριμένη φάση. Το επιλέξαμε γιατί έτσι τα παιδιά θα νιώθουν πιο άνετα να 
περιγράψουν ότι έμαθαν χωρίς να νιώθουν ότι δε θα προλάβουν ή ότι δε θα ξεκινή-
σουν σωστά.  

ΤUX PAINT 

Τέλος θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανά-
πτυξης της δημιουργικότητας, ως δραστηριότητα αξιολόγησης των γνώσεων που α-
ποκόμισαν τα παιδιά. Είναι ανοιχτό εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να γίνει και 
γνωστικό. Επίσης είναι κατάλληλο για το αναπτυξιακό επίπεδο των νηπίων και μέσω 
της ζωγραφικής δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να πειραματίζονται με υλικά και 
χρώματα για να σχεδιάσουν και να ζωγραφίσουν εικόνες και σύνθετες αναπαραστά-
σεις για ένα θέμα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο ολικός σχεδιασμός του project με θέμα ο «κύκλος του νερού» περιλαμβάνει και μία 
σειρά δραστηριοτήτων άλλων πεδίων: ψυχοκινητικές, θεατρικές, γλωσσικές, μαθημα-
τικές, λογοτεχνικές κ.ο.κ.  Η αρχική εκτίμηση της διάρκειάς του υπολογίζεται στους 
τρεις μήνες με τις δραστηριότητες των ΤΠΕ να καταλαμβάνουν γύρω στη μία διδα-
κτική ώρα έκαστη, ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και το είδος της ίδιας 
της δράσης.  Από εκεί και πέρα η ίδια η διάθεση των μαθητών είναι εκείνη που θα 
καθορίσει την περαιτέρω διάρκεια ή διακοπή ενός διαθεματικού προγράμματος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

H απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, είναι υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Τα νήπια εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες των δύο-τριών ατόμων ανά υπολογιστή ή 
όλοι μαζί στην παρεούλα. Αν υπάρχει ένας υπολογιστής εργάζονται διαδοχικά. Οι 
ομάδες είναι μικτές από νήπια και προνήπια, κορίτσια και αγόρια. Επίσης χρειάζονται 
τα παρακάτω λογισμικά: 

Εννοιολογικής χαρτογράφησης: Kidspiration 

Προσομοίωσης: GCompris, Explorelearning 

Φυλλομετρητής: internet explorer ή άλλον 

Ζωγραφικής: Τux paint 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Οι μαθητές, μέσα από μια διαθεματική, διερευνητική – ανακαλυπτική και βιωματική 
προσέγγιση, κατανοούν τη διαδοχή των σταδίων του κύκλου του νερού,  το ρόλο της 
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ανθρώπινης παρέμβασης στον κύκλο, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται, 
αλλά και κάποιες προτεινόμενες δράσεις.  

Οι δραστηριότητες οδηγούν στην αναζήτηση εναλλακτικής πορείας υλοποίησης και 
δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι μαθητές μας να συμμετέχουν ενεργά 
στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε όλες τις δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου εί-
ναι διευκολυντικός, καθοδηγητικός, διαμεσολαβητικός.  Αξιοποιεί τις δυνατότητες 
των ΤΠΕ για να σχεδιάσει, να οργανώσει, να επεξεργαστεί και να αναλύσει τα δεδο-
μένα του θέματος που εξετάζει μαζί με τους μαθητές του, στο πλαίσιο μιας συνεργα-
τικής και ομαδοκεντρικής διδακτικής διαδικασίας.  Στόχος του είναι η κατανόηση της 
εξεταζόμενης κατάστασης.  Η επικοινωνία εκπαιδευτικού – μαθητών δεν εξυπηρετεί 
τη μεταφορά γνώσεων μέσω της τεχνολογίας από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή, αλλά 
επιτρέπει τη γνωστική επεξεργασία μέσω των δυνατοτήτων που η ίδια η τεχνολογία 
παρέχει στην ανάλυση και την κατασκευή νέων εννοιών. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην προσχολική εκπαίδευση αποφεύγεται η χρήση φύλλων εργασίας, γι’ αυτό παρα-
τίθενται κάποιες προφορικές οδηγίες κυρίως για τις εργασίες των παιδιών, στα υπο-
λογιστικά περιβάλλοντα που θα χρησιμοποιηθούν. 

Με όλες τις παρακάτω δραστηριότητες τα παιδιά αναπτύσσουν τις ικανότητές τους να 
χειρίζονται βασικές συσκευές του υπολογιστή και απλά λογισμικά. Επίσης αναπτύσ-
σουν τον προφορικό λόγο γιατί συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις, ακολουθούν και 
δίνουν οδηγίες και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας καινούργιες λέξεις 
π.χ. εξοικονόμηση, ρύπανση, βιολογικός καθαρισμός, υδραγωγείο, μοριακή δομή νε-
ρού κλπ. 

1η Δραστηριότητα: Λογισμικό Kidspiration 

(Εννοιολογική χαρτογράφηση γνώσεων και επιθυμιών) 

 α) Με αφορμή ένα σωλήνα που έσπασε στο μπάνιο και έτρεχαν νερά, τα παι-
διά κινητοποιήθηκαν και ήταν περίεργα να μάθουν, από πού έρχεται και που πάει αυ-
τό το νερό. Έτσι η νηπιαγωγός, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία και ύστερα από συζή-
τηση με τα παιδιά στα πλαίσια της μάθησης μέσω της αλληλεπίδρασης και της ανα-
κάλυψης, δημιούργησε έναν εννοιολογικό χάρτη με τις προτάσεις τους για το τί θα 
ήθελαν να μάθουν γύρω από το θέμα ΄Ετσι ανίχνευσε τις προϋπάρχουσες απόψεις 
των παιδιών για τον κύκλο του νερού, τις ιδιότητές του και τις μεταβολές της φυσικής 
του κατάστασης, ακολουθώντας το σύστημα διερεύνησης, καθοδηγούμενης ανακά-
λυψης και οικοδόμησης της γνώσης από τα ίδια τα παιδιά στα πλαίσια του εποικοδο-
μητισμού. Μάλιστα έχει στοιχεία κοινωνικού εποικοδομητισμού αφού η γνώση οικο-
δομείται με την επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά αλλά και μέσω της προσωπικής έκ-
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φρασης και εμπλοκής του καθένα. Στη συνέχεια αυτός ο χάρτης λειτούργησε ως ση-
μείο αναφοράς, για την πορεία των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν. Επίσης 
οπτικοποίησε τις επιθυμίες των παιδιών, αλλά άρχισαν και να γίνονται φανερές οι 
σχέσεις μεταξύ της χρήσης, της μόλυνσης και της εξοικονόμησης του νερού.  

 

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Που υπάρχει το νερό και ποιες είναι οι μορφές το 

β) Στην πορεία μετά τη δραστηριότητα 4, δημιουργήθηκε ακόμη ένας εννοιολογικός 
χάρτης κυρίως για συστηματοποίηση της γνώσης των παιδιών, ως προς τις μορφές 
του νερού και το που υπάρχει πάνω στη γη. Πάλι στα πλαίσια του κοινωνικού επικο-
δομητισμού και με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, παροτρύναμε τα παιδιά να μας 
πουν που υπάρχει νερό και στη συνέχεια ποιες μορφές ξέρουν. Έτσι αφού ενεργοποι-
ήθηκαν, σκέφτηκαν, συζήτησαν και συνεργάστηκαν, αποφάσισαν ποιες από τις από-
ψεις θα χρησιμοποιήσουν και αναζήτησαν κατάλληλες εικόνες στη βιβλιοθήκη του 
λογισμικού. Στο τέλος συμπλήρωσαν με τις εικόνες τον ημιδομημένο εννοιολογικό 
χάρτη του νερού που είχε ετοιμάσει η νηπιαγωγός. Έτσι εξασκήθηκαν και στη χρήση 
του υπολογιστή και του λογισμικού. 

       

 

2η Δραστηριότητα : Διαδίκτυο – Παρουσίαση Βίντεο 

(Που υπάρχει το νερό-μορφές και χρησιμότητα) 

Ο εκπαιδευτικός στη συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει φροντίσει να εξασφαλίσει 
υλικό οπτικό από το διαδίκτυο, και συγκεκριμένα από την εκπαιδευτική τηλεόραση. 
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Πρόκειται για εκπαιδευτικό βίντεο που προσομοιώνει τον κύκλο του νερού, αλλά και 
παράλληλα τονίζει τη χρησιμότητα του νερού στη ζωή μας. Ο εκπαιδευτικός παρου-
σιάζει το βίντεο στο σύνολο της τάξης προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν το 
ταξίδι του νερού στη φύση, πού υπάρχει το νερό γύρω μας, ποιές διαφορετικές μορ-
φές παίρνει, πώς αλλάζει και πώς μεταβάλλεται σε άλλη μορφή κλπ.  Ακολουθεί συ-
ζήτηση και προβληματισμός για το προβληθέν βίντεο, ερωτήσεις παρατηρητικότητας 
και ευαισθητοποίησης πάνω στο θέμα της μόλυνσης ή και της μείωσης του όγκου των 
υδάτινων πόρων.  Στη συνέχεια τα παιδιά με την παρότρυνση της παιδαγωγού προ-
χωρούν στη δραματοποίηση του γνωστού ποιήματος του Ζ. Παπαντωνίου: «Από πού 
είσαι ποταμάκι», έχοντας σαφείς εικόνες των αναπαραστάσεων στις οποίες παραπέ-
μπει το ποίημα. 

 Με τη χρήση ενός προγράμματος προσομοίωσης ο εκπαιδευτικός ξεπερνάει τις δυ-
σκολίες αναπαράστασης ενός δυναμικού συστήματος όπως είναι ο κύκλος του νερού, 
δυσκολίες που με τον παραδοσιακό τρόπο και μέθοδο διδασκαλίας θα ήταν δύσκολο 
έως ακατόρθωτο να ξεπερασθούν.  Παράλληλα η χρήση συστημάτων προσομοίω-
σης και ουσιαστικά η μίμηση των ιδιοτήτων του νερού σε ψηφιακή μορφή βοηθάει τα 
παιδιά να κατανοήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια ένα φυσικό φαινόμενο με ελκυστι-
κό, πλούσιο και άκρως αναπαραστατικό τρόπο.    

Σε δεύτερη φάση (με χρονική απόσταση και την κατάλληλη στιγμή) ο εκπαιδευτικός 
εξασφαλίζει βίντεο σχετικά με τα αποτελέσματα της αλόγιστης χρήσης του νερού και 
της μόλυνσης των υδάτινων πηγών από: 

Luell Lopes, save water 

Sesame Street: Water Conservation 

Save Water Save Life - Classical Stop Motion Animation (Arena Animation  

PSA Water Pollution 2007 

Οι μαθητές και πάλι σε ομαδική σύνθεση παρακολουθούν τα βίντεο.  Στη συνέχεια ο 
εκπαιδευτικός κάνει μία σειρά ερωτήσεων περαιτέρω ευαισθητοποίησής τους αλλά 
και παρατηρητικότητας πάνω στο θέμα της μόλυνσης και της λογικής χρήσης του νε-
ρού. Ακολουθεί συζήτηση και προβληματισμός. Τα παιδιά διατυπώνουν τις απορίες 
και τις ανησυχίες τους για το θέμα της σταδιακής μείωσης των υδάτινων πόρων. 

Η επίδειξη εικόνων και βίντεο στη νηπιακή ηλικία με την παράλληλη ανάλυση, σχο-
λιασμό, προβληματισμό και συζήτηση αλλά και επέκταση των ερεθισμάτων που προ-
σφέρει η εικόνα σε δραστηριότητες εικαστικής φύσης, φυσικών επιστημών, γλωσσι-
κών παιχνιδιών κλπ, στηρίζονται σε αναπτυξιακές γνωστικές και κονστρουκτιβιστι-
κές θεωρίες.  Οι μαθητές οικοδομούν, μέσω της αλληλεπίδρασης, τις νέες γνώσεις 
που προσφέρει η ψηφιακή εικόνα πάνω στις υπάρχουσες, εμπλουτίζοντας τις εμπειρί-
ες τους με δράσεις και συζητήσεις διαλεύκανσης πρωτύτερων ιδεών τους.  Η προβο-
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λή βίντεο οδηγεί σε εντονότερο αναστοχασμό και σκέψη για την υιοθέτηση κατάλλη-
λων συμπεριφορών προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος που ζούμε.    

3η Δραστηριότητα: Εκπαιδευτικό λογισμικό GCompris 

(Ο κύκλος του νερού) 

Με την προσομοίωση του GCompris τα παιδιά θα κατανοήσουν και θα περιγράψουν 
τον κύκλο του νερού. Αυτή η δραστηριότητα είναι συμπεριφοριστικού τύπου αφού 
ανήκει στο σύστημα της καθοδηγούμενης διδασκαλίας και χρησιμοποιούμε λογισμικό 
κλειστού τύπου κυρίως ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας. Η παρέμβαση των παιδιών 
είναι ελάχιστη και δεν υπάρχει παραμετροποίηση οντοτήτων π.χ. κάνοντας κλικ στον 
ήλιο βγαίνει το σύννεφο που θα βρέξει.  

       

Ονομάζεται «Μάθε για τον κύκλο του νερού» και βοηθά το παιδί να αντιληφθεί την 
αλληλουχία των φυσικών φαινόμενων που σχετίζονται με το νερό, καθώς και τις αν-
θρώπινες ενέργειες που φέρνουν το νερό στα σπίτια μας. Γεμίζει το ποτάμι, με κλικ 
στο αντλιοστάσιο, το νερό πηγαίνει στο υδραγωγείο και στα σπίτια, και με κλικ στο 
βιολογικό εμφανίζονται και οι σωλήνες που καταλήγουν σ’ αυτόν. 

 Ο κύκλος ολοκληρώνεται με την απόρριψη στη θάλασσα του καθαρού νερού που 
προκύπτει από το βιολογικό καθαρισμό. Η νηπιαγωγός παρουσιάζει την προσομοίω-
ση και ταυτόχρονα συζητάνε για το πώς θα μπορέσει ο πιγκουΐνος που γύρισε από το 
ψάρεμα να κάνει ντους. Έτσι τα παιδιά ενεργοποιούνται, μαθαίνουν πως έχουμε νερό 
στις βρύσες, που πάει μετά και προβληματίζονται για την ορθολογική χρήση του νε-
ρού, αφού όσο τρέχουν οι βρύσες στο μπάνιο αδειάζει το υδραγωγείο και γεμίζει όταν 
σταματούν. Η νηπιαγωγός καθ’ όλη τη διάρκεια επεξηγεί δυσνόητα σημεία και επι-
σημαίνει κάποιες λειτουργίες. Επίσης με τη μέθοδο των ερωτήσεων-απαντήσεων και 
της συζήτησης που εφαρμόζουμε μπορούμε να εντάξουμε  αυτή τη δραστηριότητα 
συνολικά στον εποικοδομητισμό. 

Δραστηριότητα 4: Διαδίκτυο-μηχανές αναζήτησης 

(Τρόποι χρήσης του νερού) 

Με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης διερεύνησης-ανακάλυψης τα παιδιά θα αναζητή-
σουν εικόνες στο διαδίκτυο μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, που να δείχνουν τους 
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τρόπους χρήσης του νερού. Στη συνέχεια θα χωριστούν σε ομάδες και θα τις χωρί-
σουν σε αντίστοιχες κατηγορίες (οικιακή χρήση, αγροτική, βιομηχανική, ψυχαγωγία) 
και αφού περιγράψουν τις εικόνες που επέλεξαν θα αιτιολογήσουν την επιλογή τους. 
Έτσι θα προχωρήσουν στη διαχείριση των δεδομένων μέσω συμβολικής έκφρασης 
ενώ ταυτόχρονα θα εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και θα οργανώσουν τη σκέψη 
τους. 

Η νηπιαγωγός περιγράφοντας στα παιδιά τι κάνει, ανοίγει ένα πρόγραμμα περιήγησης 
του διαδικτύου και επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.google.gr. Eπιλέγει την ομάδα 
«εικόνες» και γράφει τη λέξη «νερό» στο πεδίο αναζήτησης της μηχανής. Τα παιδιά, 
ανά ομάδες, επιλέγουν εικόνες και κάποια από αυτά τις αντιγράφουν σε ένα αρχείο 
word. Στο τέλος τις εκτυπώνουν και τις εκθέτουν ανά κατηγορία στον φανελοπίνακα. 
Στο τέλος συζητάνε για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι για να μην εξαντληθούν τα απο-
θέματα νερού στη γη.  

5η Δραστηριότητα: Προσομοίωση – Exprorelearning 

(Μορφές-ιδιότητες νερού) 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε δυάδες.  Η χρήση του ανοιχτού λογισμικού Gizmo-
Explorelearning, Phases of Water τους δίνει τη δυνατότητα για αλληλεπίδραση, συ-
νεργασία, ανταλλαγή απόψεων και ομαδικό προβληματισμό. Η επιλογή του συγκε-
κριμένου προγράμματος παρέχει τη δυνατότητα παρέμβασης των μαθητών πάνω στις 
ιδιότητες και τις μορφές του νερού όπως και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, 
δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να επιλέγουν μία παράμετρο (θερμοκρασία) και να 
παρακολουθούν τη συνέπεια της επιλογής τους.   

         

Οι μαθητές λοιπόν δρουν με τρόπο αλληλεπιδραστικό κάνοντας χρήση του συγκεκρι-
μένου λογισμικού, πειραματίζονται και διερευνούν. Παύουν λοιπόν σε κάθε περίπτω-
ση να είναι παθητικοί δέκτες γνώσεων.  

 Ο εκπαιδευτικός δρα ως συντονιστής της χρήσης του υπολογιστή από τις ομάδες, 
αλλά και ως σύμβουλος χρήσης του προγράμματος στα αρχικά βήματά του.  Στη συ-
νέχεια τα ίδια τα παιδιά που έχουν κάνει χρήση του προγράμματος επεξηγούν στα 
επόμενα τον τρόπο δουλειάς τους.    
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Το συγκεκριμένο λογισμικό επιλέχθηκε καθώς ενθαρρύνοντας την εμπλοκή των χρη-
στών του αλλά και την αλληλεπίδραση με το υλικό, τους συμμαθητές αλλά και τον 
εκπαιδευτικό μπορεί να ενταχθεί σε αυτά που θεωρούνται αναπτυξιακά κατάλληλα 
και έχουν σχεδιασθεί με βάση της γνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές  θεωρίες μά-
θησης.  Έτσι, στο συγκεκριμένο λογισμικό είναι εύκολο να διακριθεί ο ενεργητικός 
ρόλος των παιδιών στη μάθηση και στη δημιουργία της γνώσης αντί της παθητικής 
πρόσληψής της. Δημιουργείται επίσης ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης μεταξύ 
των μελών χρήσης του, αλλά και ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μεταξύ χρηστών 
και λογισμικού, όπως και χρηστών μεταξύ τους.  Πρόκειται συνεπώς για χρήση συ-
στήματος μάθησης μέσω ανακάλυψης, οικοδόμησης, διερεύνησης και συνεργασίας. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην επιλογή του συγκεκριμένου λογισμικού είναι καθο-
δηγητικός και διευκολυντικός.  

6η Δραστηριότητα: Λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής-Διδακτικά παιχνίδια 

(Χρήση-χρησιμότητα-προστασία-εξοικονόμηση νερού) 

α) Ορθολογική χρήση του νερού – Εξοικονόμηση 

• Ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά στην παρεούλα και ορίζεται κάποιο  
από αυτά για να χειρισθεί το ποντίκι και να παίξει The Water School (1). Οι 
ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό εντείνουν την ευαισθητοποίησή τους γύρω 
από το θέμα της αλόγιστης χρήσης του νερού και των συνεπειών αυτής, τα 
παιδιά εξετάζουν τις εικόνες, προβληματίζονται, συζητούν και ανταλλάσουν 
απόψεις για την κατάσταση του χώρου (τάξη, κουζίνα, τουαλέτες, κήπος) και 
για το τι θα έκαναν να εξοικονομήσουν νερό. Στο τέλος το παιδί που καθορί-
στηκε κάνει κλικ πάνω στο “Modernise” και συνεχίζουν τη συζήτηση βρίσκο-
ντας τις διαφορές με την προηγούμενη εικόνα. Κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης ο χειριστής του προγράμματος εναλλάσσεται.  
• Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.  Ο εκπαιδευτικός 
παρουσιάζει το λογισμικό The Water School (2) και US EPA-Watersense 
Kids και επεξηγεί τη χρήση τους. Οι μαθητές με παιγνιώδεις δραστηριότητες 
εξασκούνται στη χρήση του ποντικιού και γενικότερα του ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή, ενώ παράλληλα ευαισθητοποιούνται στην ορθή χρήση του νερού αλ-
λά και στην απόκτηση καλών συνηθειών ως προς αυτό.   

Οι έντονες εικόνες, τα χαριτωμένα σχήματα και η διαρκής δράση είναι δυνατόν να 
κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και να τους ωθήσουν στον πει-
ραματισμό και τη διερεύνηση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται από 
το κάθε διδακτικό παιχνίδι.  Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
ατομικά, ωστόσο προτιμάμε τις δυαδικές ομάδες για να υπάρχει αλληλεπίδραση και 
διδακτικό πνεύμα μέσα από τα ίδια τα παιδιά. 

β) Προστασία και καθαρισμός των υδάτινων πηγών 
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 Ζητάμε από τους μαθητές που είναι ήδη χωρισμένοι σε ομάδες να επιλέξουν 
ένα από τα δύο λογισμικά για να παίξουν:  

• National Geographic kids-Creek Cleanup. 
• National Geographic kids-Iggy Arbuckle Stu's Coin Quest. 

Και οι δύο δραστηριότητες αφορούν την κινητοποίηση και ευαισθητοποίησή τους 
γύρω από την προστασία και τον καθαρισμό των θαλασσών.  Τα παιδιά αφού εξοι-
κειωθούν με τα συγκεκριμένα παιχνίδια και συζητήσουν και ανταλλάσουν απόψεις με 
το άλλο μέλος της ομάδας τους συγκεντρώνονται στην παρεούλα και ανταλλάσουν 
απόψεις ομαδικά γύρω από το θέμα της προστασίας των υδάτινων πόρων.  Ο εκπαι-
δευτικός συντονίζει τη συζήτηση. 

Με το πέρας των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να χωρι-
σθούν σε δύο ομάδες.  Σε χαρτί του μέτρου με χρωματικό υλικό της αρεσκείας τους 
(μαρκαδόρους ή πινέλα) προχωρούν σε δύο απεικονίσεις: η πρώτη ομάδα καλείται να 
αποτυπώσει τη γη, τον κόσμο μας αν δεν είχαμε ξαφνικά νερό ή αν το νερό στις υδά-
τινες πηγές ήταν μολυσμένο.  Η δεύτερη πάντα συνεργατικά και ομαδικά καλείται να 
αποτυπώσει τον κόσμο μας με πολύ και καθαρό νερό ανάμεσά μας.  Όταν τελειώσουν 
γίνεται συζήτηση πάνω στα έργα και προβληματισμός για την στάση του σύγχρονου 
ανθρώπου απέναντι στη φύση. 

γ) Λογισμικά εξοικείωσης με τον υπολογιστή με θέμα το νερό 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού Free Kids 
Games National Geographic kids  puzzle στο σύνολο της ομάδας.  Στη συνέχεια ορί-
ζεται ένα ή ακόμη και δύο παιδιά για να εξασκηθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, α-
νάλογα με το βαθμό και την ικανότητα χειρισμού του υπολογιστή. Τα παιδιά ανταλ-
λάσσουν απόψεις και συνεργάζονται.   

Τα λογισμικά κλειστού τύπου όπως αυτά που θα εφαρμόσουμε - λογισμικά πρακτικής 
και εξάσκησης όπως έχουν χαρακτηρισθεί (drill and practice) - όπως άλλωστε και τα 
περισσότερα που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι βασισμένα στη θεωρία 
του συμπεριφορισμού και στη διατήρηση της αρχής ενίσχυσης της συμπεριφοράς με 
θετικά ερεθίσματα.  Τα συγκεκριμένα παιχνίδια επιλέχθηκαν καθώς έχουν χαμηλό ή 
διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας έτσι ώστε μέσω της αρχής της επιβραβευμένης συ-
μπεριφοράς ο χρήστης να κατακτά ή να προχωρά σε ανώτερο στάδιο δεξιοτήτων και 
στάσεων ίσως. Δεδομένου ότι η «επιβράβευση» είναι άμεση, ελκυστική και έντονη 
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του παιχνιδιού κάθε φορά που τα παιδιά προχωρούν 
στις ακριβείς και απαραίτητες για το λογισμικό ενέργειες εξέλιξης παιχνιδιού, τα συ-
γκεκριμένα λογισμικά κρίνονται αναπτυξιακά κατάλληλα για τους μαθητές του νη-
πιαγωγείου. Και αυτό, όχι μόνο γιατί εξασκούν τη λεπτή κινητικότητα και το συντο-
νισμό χεριού – ματιού αλλά παρέχουν άμεσα αποτελέσματα στις ενέργειές τους ώστε 
να παροτρύνονται για περαιτέρω δράσεις, αναζήτηση, πειραματισμό και προβληματι-
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σμό.  Από κει και πέρα εξαιρετικής σημασίας σε περιπτώσεις χρήσης ανάλογων λογι-
σμικών είναι η ίδια η παρέμβαση του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία, με 
ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από τον καθορισμένο κάθε φορά εκπαιδευτι-
κό στόχο, προκειμένου η όλη διαδικασία να μην αποβεί ακατάλληλη και στείρα για 
τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μικρών παιδιών. 

Επίσης, τα παιδιά θα παίξουν με την κάθε κατηγορία παιχνιδιών αμέσως μετά από 
την προβολή του βίντεο (δραστηριότητα 2) με το αντίστοιχο θέμα π.χ. βίντεο με θέμα 
τη μόλυνση της θάλασσας, τα παιδιά πράττουν και εξασκούνται με το παιχνίδι για τον 
καθαρισμό της θάλασσας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

7η Δραστηριότητα: Επαναληπτική Προσομοίωση 

(Ο κύκλος του νερού) 

           Τα παιδιά συγκεντρώνονται στην παρεούλα, όπου ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει 
τα βίντεο US EPA-Thirstin’s Water Cycle με τις αυτοτελείς, διαδοχικές φάσεις του 
κύκλου του νερού. Το βίντεο εσκεμμένα σταματάει σε κάποιο σημείο και κάποιος 
από τους μαθητές καλείται να περιγράψει τη συνέχειά του:  

Σε επόμενη φάση αφού τα ίδια τα παιδιά εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού ο 
εκπαιδευτικός δεν παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια προβολής του βίντεο, παρά το ίδιο 
το παιδί που θα περιγράψει τη διαδοχή της φάσης αποφασίζει σε ποιο σημείο θα στα-
ματήσει την προβολή.  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό το σημείο είναι καθοδη-
γητικός, διευκολυντικός όπου και όταν χρειαστεί.  Με κατάλληλες ερωτήσεις και το-
ποθετήσεις διευκολύνει το παιδί στην περιγραφή της κάθε φάσης.  Τέλος, σε ένα τρί-
το επίπεδο δυσκολίας τα παιδιά χωρίζονται σε δυαδικές ομάδες δράσης.  Το ένα παιδί 
χειρίζεται τον υπολογιστή και την προβολή του βίντεο, ενώ το δεύτερο θα περιγράψει 
τη συνέχεια της φάσης από εκεί που θα σταματήσει η προβολή.  Η επαλήθευση της 
περιγραφής θα γίνει με την προβολή της συνέχειας του βίντεο, ενώ παρακινείται από 
τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της περιγραφής όπου και όταν χρειαστεί να επεμ-
βαίνει καθοδηγητικά και η ομήγυρης της τάξης. 

   Η επιλογή του συγκεκριμένου λογισμικού επιτρέπει την ελεύθερη δράση των παι-
διών από το σημείο που αισθάνονται άνετα και από το βίντεο και φάση του κύκλου 
του νερού που νιώθουν ότι κατέχουν καλύτερα και έχουν φθάσει σε καλύτερο γνω-
στικό σημείο.  Αυτό πιθανόν θα τους δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αλλά και 
θάρρος να διατυπώσουν την άποψή τους και να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα.  
Η γνώση και πάλι σε αυτό το σημείο οικοδομείται πάνω στα προηγούμενα ερεθίσμα-
τα και γνώσεις των παιδιών.  Το συγκεκριμένο λοιπόν λογισμικό στηριζόμενο σε 
γνωστικές και κονστρουκτιβισμικές θεωρίες επιλέχθηκε καθώς παρέχει τη δυνατότη-
τα πρωτοβουλίας, δράσης χωρίς πίεση και άγχος επαλήθευσης.  Η προβολή του ίδιου 
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του βίντεο προβάλλει την επαλήθευση στις εκτιμήσεις των μαθητών.  Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού παραμένει καθοδηγητικός, στηρίζοντας και διευκολύνοντας κάθε φορά 
το μαθητή όπου και όταν χρειασθεί.    

8η Δραστηριότητα: Τux Paint 

(Έκφραση γνώσεων και συναισθημάτων για τον κύκλο του νερού, τη χρήση, την 
προστασία και την εξοικονόμησή του) 

 Ζητάμε από τους μαθητές μας, που είναι ήδη χωρισμένοι στις ομάδες τους ανά δύο, 
να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα θέματα : ο κύκλος του νερού, ρύπανση-προστασία 
του νερού, οικονομία του νερού. Αφού συζητήσουν και κάνουν την επιλογή τους θα 
τους ζητήσουμε να μας κάνουν μια ζωγραφιά με βάση το θέμα της ομάδας τους. Θα 
ξεκινήσει αυτός που θα σχεδιάσει και θα συνεχίσει όποιος αποφάσισε να χρωματίσει. 
Και οι δύο εκτελούν, αφού επικοινωνήσουν και αποφασίσουν από κοινού τι θα κά-
νουν. Εξηγούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν πολλά εργαλεία σχεδίασης και χρώ-
ματα. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι υπάρχουν και τα σχήματα. Μέσα από αυτή τη διαδι-
κασία τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες σύνθεσης, σύγκρισης, οργάνωσης και γενί-
κευσης εποικοδομητικής μάθησης. Με την αναπαράσταση εικόνων αναπτύσσεται η 
φαντασία τους, αφυπνίζεται η δημιουργικότητα και καλλιεργείται η αισθητική τους 
έκφραση. Εδώ το λογισμικό χρησιμοποιείται και ως εργαλείο αξιολόγησης. Με την 
εργασία σε ομάδες αναπτύσσουν τις ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. Ο ρό-
λος της νηπιαγωγού είναι συμβουλευτικός και όπου υπάρχει ανάγκη συντονιστικός. 

Ένα πολύ σημαντικό τμήμα του υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού (κυρίως για 
το νηπιαγωγείο), που χρησιμοποιήσαμε κι εμείς, έχει δημιουργηθεί με τις αρχές του 
συμπεριφορισμού, γιατί διευκολύνουν πολύ το σχεδιασμό τους. Τα λογισμικά καθο-
δήγησης, διδασκαλίας (tutorials) και πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice), 
κατά κανόνα βασίζονται πάνω τις θεωρίες αυτές. Αυτά τα λογισμικά είναι κατάλληλα 
κυρίως για την εξάσκηση δεξιοτήτων χαμηλού επιπέδου, για την αξιολόγηση των μα-
θητών και την εποπτική διδασκαλία. Δίνουν όμως και μεγάλη έμφαση στη διαρκή και 
ενεργό συμμετοχή του μαθητή, στην ενθάρρυνσή του, στην εξάσκηση και στο ρόλο 
της ταχείας ανάδρασης (Δαγδιλέλης, 2008, σελ. 27). 
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μόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 1: Γενικό 
Μέρος. Πάτρα: ΥΠΕΠΘ 

ΠΣΔ, Εκπαιδευτική Τηλεόραση, (27/6/2008), Ο κύκλος του νερού. Διαθέσιμο on 
line:http://vod.sch.gr/video/view/663.html, προσπελάστηκε στις 14/2/2017.  

Free Kids Games National Geographic kids, Διαθέσιμο on line: 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/games/puzzlesquizzes/waterfalls-puzzler/, 
προσπελάστηκε στις 14/2/2017.  

GCompris, Διαθέσιμο on line:http://download.cnet.com/GCompris/3000-2102_4-
10416632.html, προσπελάστηκε στις 14/2/2017.  

Gizmo-Explorelearning, Phases of Water, Διαθέσιμο on line: 

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceI
D=661,  προσπελάστηκε στις 14/2/2017.  

Luell Lopes, save water, Διαθέσιμο on line: 

http://www.youtube.com/watch?v=aHbboL-0YiQ&feature=BF&list=QL&index=4 

National Geographic kids-Creek Cleanup 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/games/actiongames/creek-cleanup,  προσπε-
λάστηκε στις 14/2/2017.  

National Geographic kids-Iggy Arbuckle Stu's Coin Quest, Διαθέσιμο on line: 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/games/iggygames/stus-coin-quest/, προσπε-
λάστηκε στις 14/2/2017.  

PSA Water Pollution, (2007). Διαθέσιμο on line: 

http://www.youtube.com/watch?v=m5zVASa0u9g&feature=BF&list=QL&index=2, 
προσπελάστηκε στις 14/2/2017.  

Sesame Street: Water Conservation, Διαθέσιμο on line: 

http://www.youtube.com/watch?v=gtcZbN0Z08c&feature=related,  προσπελάστηκε 
στις 14/2/2017.  

Save Water Save Life - Classical Stop Motion Animation (Arena Animation 
Kankurgachi), Διαθέσιμο on line: 
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http://www.youtube.com/watch?v=u0ghut49oog&feature=BF&list=QL&index=3, 
προσπελάστηκε στις 14/2/2017.  

The Water School (1), Διαθέσιμο on line: 

http://www.thewaterschool.co.uk/pupils_p2.htm, προσπελάστηκε στις 14/2/2017.  

The Water School (2), Διαθέσιμο on line: 

http://www.thewaterschool.co.uk/tapman.htm,  προσπελάστηκε στις 14/2/2017.  

US EPA-Watersense Kids, Διαθέσιμο on line: 

http://www.epa.gov/watersense/kids/games.html, προσπελάστηκε στις 14/2/2017.    

US EPA-Thirstin’s Water Cycle, Διαθέσιμο on line: 

http://www.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_watercycle.html, προσπελάστηκε στις 
14/2/2017.   
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Ψηφιακό Λεξικό Οικονομικών Όρων. Διδακτικό Σενάριο 

Καζάκου Γεωργία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.09  

MSc Πληροφορική στην Εκπαίδευση 
gkazakou@sch.gr 

Περίληψη 

Το παρόν σενάριο με τίτλο «Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων» απευθύνεται στους 
μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου οι οποίοι διδάσκονται το μάθημα «Πολι-
τική Παιδεία». Σκοπός του παραπάνω θεματικού, ηλεκτρονικού λεξικού είναι να 
βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με έννοιες με τις οποίες 
έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά.  Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και 
αξιοποίησης των ΤΠΕ με το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς αναθεώ-
ρησής του. Οι παιδαγωγικές αρχές που το διέπουν είναι αυτές των εποικοδομιστικών 
και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών. Ειδικότερα, το σενάριο χωρίζεται σε τέσσερις 
φάσεις: την προετοιμασία, την εφαρμογή, την παρουσίαση των εργασιών και την α-
ξιολόγησή τους. Οι μαθητές θα εργαστούν ομαδικά για να συντάξουν ένα ψηφιακό 
οικονομικό λεξικό το οποίο θα παρουσιάσουν.  
 

Λέξεις-Κλειδιά: Οικονομικά, λεξικό, web 2.0, Πολιτική Παιδεία 

Εισαγωγή 

Η σύνθετη και ολοένα μεταβαλλόμενη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα 
που βιώνουν οι μαθητές σήμερα, μπορεί να προσεγγιστεί, ερμηνευτεί και τελικά κα-
τανοηθεί αν αυτοί κατέχουν οικονομικές γνώσεις κι έναν οικονομικό τρόπο σκέψης. 
Ένας οικονομικά μορφωμένος άνθρωπος είναι σε θέση να αποφασίζει τόσο σε ατομι-
κό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κριτήρια. Αυτό 
σημαίνει ότι η κατάκτηση της οικονομικής γνώσης από τους μαθητές, όσο το δυνατό 
νωρίτερα, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική πλέον. Οι έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι 
η μικρή ηλικία των μαθητών δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για την κατανόηση 
των οικονομικών εννοιών, υπό την προϋπόθεση πάντα της σωστής παιδαγωγικής 
προσέγγισης  (Χατζής, Τυροβούζης, & Μακρίδου-Μπούσιου, 2004).   

Η μάθηση της οικονομικής ορολογίας είναι σημαντικό κομμάτι της μελέτης των Οι-
κονομικών γιατί οι μαθητές θα αποκωδικοποιήσουν το γλωσσικό κώδικα που είναι 
απαραίτητος για τη συζήτηση και ανάλυση στη συνέχεια των οικονομικών θεμάτων 
(Whitehead & Μακρίδου-Μπούσιου, 2006). Αν και οι μαθητές διαθέτουν κάποιες 
γνώσεις σχετικές με τα οικονομικά, διαχρονικά αυτές είναι πενιχρές και συχνά δια-
στρεβλωμένες (Arceo-Gómez & Villagómez, 2017; Δεδουσόπουλος Δεδουσόπουλος, 
Γιαλέρης, Σχιστού, Τέντες & Χατζηανδρέου, 2001; Kiliyanni & Sivaraman, 2016; 
Salemi, 2005). Με τη χρήση του λεξικού οι μαθητές θα κατανοήσουν το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν αλλά και τις λειτουργίες και δραστηριότη-
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τες που θα συναντήσουν στη δράση τους ως αυριανοί πολίτες. Η διαμόρφωση πολι-
τών ικανών να κρίνουν και να αποφασίζουν σωστά είναι άλλωστε ο σκοπός του μα-
θήματος «Πολιτική Παιδεία» αλλά και του ίδιου του Λυκείου. 

Όμως, το Λύκειο είναι μία βαθμίδα που συχνά χάνει τον προσανατολισμό του γιατί 
παρασύρεται από το κυνήγι για μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αποτέλε-
σμα οποιαδήποτε προσπάθεια για ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία δρα-
στηριοτήτων που ξεφεύγουν από τη φιλοσοφία των Πανελλαδικών Εξετάσεων συνα-
ντά εμπόδια (Χρυσαφίδης όπ. ανάφ. στο Μπρίνια, 2007). Επομένως, η κατάθεση δι-
δακτικών προτάσεων για την προσέγγιση οικονομικών θεμάτων που συνδυάζουν και-
νοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως αυτή της μεθόδου project με τη βοήθεια των 
Τ.Π.Ε. για να εκπληρωθεί ο σκοπός του Λυκείου αλλά κυρίως για να ξεπεραστεί «η 
μονοτονία και η μονολιθικότητά του» (Χρυσαφίδης όπ. ανάφ. στο Μπρίνια, 2007) εί-
ναι αναγκαία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχεδιάστηκε το παρόν σενάριο διδασκαλίας. Στις 
επόμενες ενότητες τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά του, η διαδικασία σχεδιασμού, α-
νάπτυξης και αξιολόγησής του καθώς και η προστιθέμενη αξία που οι Τ.Π.Ε. του α-
ποδίδουν σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών 

Η «οικονομική σκέψη» συνδέεται με την αυτόνομη μάθηση και τη δυνατότητα πρό-
σβασης σε οικονομικές ιδέες και έννοιες. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επι-
κοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες για αυτόνομη μάθηση και πρόσβα-
ση σε ιδέες και έννοιες. Ο βαθμός στον οποίο αυτές οι ευκαιρίες αξιοποιούνται εξαρ-
τάται από τη θέση που έχουν οι ΤΠΕ  στα οικονομικά μαθήματα. (Lim & Barnes, 
2005). Όμως, η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας των ερευνητικών δεδομένων 
που αφορούν στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη των οικονομικών, 
δείχνει ότι οι δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς 
στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων. Επιπλέον, οι έρευνες υποδεικνύουν ότι 
οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης χρειάζεται να σχεδιαστούν, να οργανω-
θούν και να περιλαμβάνουν τη συνέχεια μεταξύ παραδοσιακής διδασκαλίας και διδα-
σκαλίας με ΤΠΕ ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται (Ανδρέου, 2011).  

Το παρόν σενάριο βασίζεται σε ένα εργαλείο ανοιχτού τύπου, το οποίο εντάσσεται 
στα συστήματα έκφρασης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας, τα οποία 
βασίζονται στις εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Οι 
εποικοδομιστικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά οικοδομούν τις γνώσεις πάνω 
σε αυτές που ήδη κατέχουν από την εμπειρία τους. Η δε αξία των κοινωνικοπολιτι-
σμικών θεωριών έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια καθώς γίνεται ολοένα και πιο 
αντιληπτό ότι η γνώση οικοδομείται μέσα σε συνεργατικά περιβάλλοντα και μέσω 
της αλληλεπίδρασης του μαθητευόμενου με το κοινωνικό του περιβάλλον. Το περι-
βάλλον αυτό περιλαμβάνει την υλικοτεχνική υποδομή, άτομα ή ομάδες ατόμων και 
διακρίνεται από συγκεκριμένα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά χα-
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ρακτηριστικά.  

Επιπλέον το «Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων» είναι μία εφαρμογή ανοιχτού τύ-
που πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για ένα περιβάλλον όπου ο μαθητής αλληλε-
πιδρά με τις οικονομικές έννοιες δίνοντάς του τη δυνατότητα να αναπτύξει γνώσεις 
και δεξιότητές υψηλού επιπέδου. Παράλληλα δεδομένου ότι οι μαθητές εργάζονται 
σε ομάδες για να κατασκευάσουν το λεξικό, αλληλεπιδρούν γεγονός το οποίο προω-
θεί τη συνεργασία, την επικοινωνία και το μοίρασμα μεταξύ τους. Όπως φαίνεται από 
πολλές έρευνες πλέον, η εργασία σε ομάδες και άρα η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
συνομηλίκων πλεονεκτεί έναντι της εξατομικευμένης μάθησης (Κόμης, 2004; Ράπτης 
& Ράπτη, 2009).  

Ακόμη, υποστηρίζεται πως τα εργαλεία του ιστού Web 2.0 διαθέτουν πολλά πλεονε-
κτήματα αναφορικά με την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα πρα-
κτικά πλεονεκτήματα είναι η πληθώρα των εργαλείων του ιστού, άρα και πληθώρα 
επιλογών για τον εκπαιδευτικό, σε συνδυασμό με τις χαμηλές απαιτήσεις σε τεχνο-
γνωσία και την ευκολία στη χρήση τους. Τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα προκύπτουν 
από το γεγονός ότι προσφέρονται για ομαδοσυνεργατικές διεργασίες μάθησης. Αυτό 
σημαίνει ότι ενισχύεται η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών 
και εκπαιδευτικού, η ενεργητική συμμετοχή και η ομαδικότητα. Ακόμη, η παραγωγή 
υλικού από τους ίδιους τους μαθητές συνεπάγεται την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού 
επιπέδου, όπως είναι η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση. 

Η δε ένταξη πολυμέσων σε μία εκπαιδευτική εφαρμογή, το διαφοροποιεί από τις πα-
ραδοσιακές ψηφιακές εφαρμογές. Το κείμενο, τα γραφικά, ο ήχος, το κινούμενο σκί-
τσο και το βίντεο χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μιας πληροφορίας, μιας 
έννοιας ή ενός φαινομένου. Καθένα από τα παραπάνω μέσα παρουσιάζει την πληρο-
φορία με διαφορετικό σύστημα συμβόλων και άρα η πληροφορία αναπαρίσταται με 
διαφορετικό τρόπο στη μνήμη του μαθητή, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη δια-
φορετικών κάθε φορά νοητικών δεξιοτήτων. Οι πολυμεσικές εφαρμογές λοιπόν, α-
ξιοποιούν τα πλεονεκτήματα καθενός από τα παραπάνω μέσα και τα συνδυάζουν σε 
ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον (Μικρόπουλος, 2000). Δεδομένου ότι οι μαθητές έ-
χουν διαφορετικές ικανότητες επεξεργασίας και αναπαράστασης των πληροφοριών, 
κατανοεί κανείς τη συμβολή των πολυμέσων στην παραπάνω διεργασία και κατ’ επέ-
κταση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως οι πολυμεσικοί πόροι δίνουν μια νέα 
διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μακράκης, 2000). 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν από τη χρήση της παραπάνω εφαρμογής 
μπορούν να ταξινομηθούν σε τρία επίπεδα. 

1. ως προς το γνωστικό αντικείμενο επιδιώκεται οι μαθητές: να γνωρίσουν, να κατα-
νοήσουν, να αφομοιώσουν και να παρουσιάσουν τις οικονομικές έννοιες του σχολι-
κού βιβλίου, 
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2. ως προς τη χρήση των ΤΠΕ επιδιώκεται οι μαθητές: να μάθουν να χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να αναζητούν στο διαδίκτυο λήμ-
ματα που αφορούν στην οικονομική ορολογία του βιβλίου. 

3. ως προς τη μαθησιακή διαδικασία επιδιώκεται οι μαθητές (UNESCO, 1996): να συ-
νεργαστούν και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μεταξύ τους, να αναπτύξουν δη-
μιουργικές δεξιότητες όπως της ανάλυσης, της σύνθεσης, της επεξεργασίας των πλη-
ροφοριών και της λεκτικής έκφρασης. 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Τα συγκεκριμένα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής 
του σχολείου, όπου απαιτείται σύνδεση με το διαδίκτυο και χρήση βιντεοπροβολέα. 
Ο εκπαιδευτικός θα φροντίσει για τη διαμόρφωση των ομάδων και για την κατανομή 
τους στο χώρο ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Ένταξη του σεναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Ωρολόγιο πρόγραμμα 

Το παρόν σενάριο απευθύνεται  σε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών και εντάσσεται στα 
πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία», το οποίο κατά το τρέχον 
σχολικό έτος διδάσκεται στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου ως υποχρεωτικό μάθημα. 
Σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, 
Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α’ τάξης Γενικού Λυκείου 
και Επαγγελματικού Λυκείου» το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται τρεις (03) ώρες 
εβδομαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με τη διδασκαλία του μα-
θήματος επιδιώκεται, μεταξύ άλλων: να κατανοήσουν τη λειτουργία της οικονομίας, 
να υιοθετήσουν ως τρόπο επαγγελματικής δράσης το επιχειρείν και τις καινοτόμες 
δραστηριότητες, να κατανοούν και να κρίνουν το ρόλο του κράτους στην οικονομία. 

Προς επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων το παρόν σενάριο διδασκαλίας «Λεξικό 
οικονομικών όρων» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου μετά 
το τέλος της διδασκαλίας των κεφαλαίων 4 «Η οικονομία», 10 «Επιχειρηματικότητα 
και καινοτομία» και 11 «Το χρήμα και οι τράπεζες» του βιβλίου «Πολιτική Παιδεία» 
της Α’ τάξης, σε τρεις διδακτικές ώρες και στο πλαίσιο της επανάληψης των τριών 
αυτών κεφαλαίων, θα γίνει η εφαρμογή του σεναρίου στο εργαστήριο πληροφορικής.  

Διδακτική μεθοδολογία 

Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία το παρόν σενάριο χρησιμοποιεί την μέθοδο της 
εκπόνησης συνθετικών εργασιών, τη λεγόμενη μέθοδο project, την οποία το «Πρό-
γραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί 
και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α’ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματι-
κού Λυκείου» χαρακτηρίζει ως «τεχνική ζωτικής σημασίας γιατί, μεταξύ άλλων, προϋ-
ποθέτει συνεργασία και αλληλεγγύη, αυτονομία και υπευθυνότητα». 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Για να ανταπεξέλθουν οι μαθητές στις απαιτήσεις του σεναρίου θα πρέπει να διαθέ-
τουν τις βασικές γνώσεις χρήσης του κειμενογράφου και εργαλείων του διαδικτύου, 
όπως είναι οι φυλλομετρητές και οι μηχανές αναζήτησης. Τις γνώσεις αυτές οι μαθη-
τές κατέχουν ήδη από τη Γ’ τάξη του Γυμνασίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπου-
δών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο («Έγκριση Προγραμμάτων 
Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πιλοτική τους 
Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών»). 
Ακόμη, η γνώση της χρήσης και διαχείρισης εργαλείων web 2.0, όπως για παράδειγ-
μα η δημιουργία και διαχείριση εργασίας σε wiki, προβλέπεται από το «Πρόγραμμα 
Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου». 

Φάσεις σεναρίου 

1η Φάση: Προετοιμασία. Διάρκεια 20’ κατά την πρώτη διδακτική ώρα. 

Σκοπός της 1ης Φάσης του σεναρίου είναι ο εντοπισμός του θέματος της συνθετικής 
εργασίας των μαθητών, με άλλα λόγια επιδιώκεται οι μαθητές να εντοπίσουν, να ανα-
γνωρίσουν, να διατυπώσουν και να εφαρμόσουν ορισμούς σχετικούς με τις οικονομι-
κές έννοιες. 

Δραστηριότητα 1η: αφόρμηση 

Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει για τη διαμόρφωση των ομάδων (για παράδειγμα έξι 
ομάδες των τεσσάρων μαθητών) από προηγούμενες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η 
πρώτη διδακτική ώρα ξεκινά με μία δραστηριότητα αφόρμησης. Στόχος της είναι η 
ενεργοποίηση των μαθητών. Οι μαθητές παραπέμπονται σε ένα διαδικτυακό σταυρό-
λεξο το οποίο αποτελείται από ορισμούς σχετικούς με οικονομικές έννοιες του σχολι-
κού βιβλίου και τους ζητείται να το λύσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν ώστε να προ-
κύψει νικήτρια ομάδα. Συγκεκριμένα παραπέμπονται στο εργαλείο Crossword Labs 
και στη διεύθυνση: https://crosswordlabs.com/view/untitled92553 

Δραστηριότητα 2η: ερωτηματολόγιο γνώσεων 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα παραπέμψει τους μαθητές στην πλατφόρμα Αίσω-
πος όπου οι μαθητές, ομαδικά πλέον, καλούνται να απαντήσουν σε 6 ερωτήσεις Σ ή Λ 
και σε 6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στόχος της δραστηριότητας είναι η αξιολό-
γηση των μαθητών πριν από την παρέμβαση και αναφέρεται στην τρίτη διάσταση της 
αξιολόγησης του πλαισίου CIAO το οποίο αναλύεται στην ενότητα «Αξιολόγηση σε-
ναρίου».  

2η Φάση: Εφαρμογή. Διάρκεια 60’ σε δύο διδακτικές ώρες (20’ την πρώτη διδακτική 
ώρα και 40’ τη δεύτερη διδακτική ώρα).  

Σκοπός της 2ης Φάσης του σεναρίου είναι η διερεύνηση του θέματος της συνθετικής 
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εργασίας των μαθητών. Επιδιώκεται οι μαθητές να συλλέξουν στοιχεία από πηγές, να 
οργανώσουν τη δουλειά τους, να κατασκευάσουν το ψηφιακό λεξικό, να συνδέσουν 
και να συσχετίσουν έννοιες και πηγές δεδομένων, να συζητήσουν και να διαπραγμα-
τευτούν μεταξύ τους και τέλος να είναι υπεύθυνοι. 

Δραστηριότητα 3η 

Οι ομάδες διαλέγουν το φύλλο εργασίας (http://aesop.iep.edu.gr/node/19172/4770) 
που προτιμούν (το κάθε φύλλο εργασίας αναφέρεται σε ένα από τα τρία κεφάλαια του 
σχολικού βιβλίου) ανάλογα με τον χρόνο που έκαναν για να λύσουν το σταυρόλεξο 
(βλ. Δραστηριότητα 1η). Η ομάδα που τελείωσε πρώτη το σταυρόλεξο θα επιλέξει 
πρώτη κ.ο.κ. Κάθε ομάδα λοιπόν θα αναλάβει να ασχοληθεί με ένα κεφάλαιο του 
σχολικού βιβλίου. Στη σχετική σελίδα wiki θα αναπτύξουν τα κείμενά τους για τις 
λέξεις και τις έννοιες του κάθε κεφαλαίου, ανατρέχοντας στο σχολικό βιβλίο και στο 
διαδίκτυο. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα να τα εμπλουτίσουν με υλικό που θα ε-
πιλέξουν από το διαδίκτυο (εικόνες, πίνακες και βίντεο) καθώς και να τα συνδέσουν 
με εξωτερικούς συνδέσμους. Η χρήση του wiki επιτρέπει στους μαθητές να επικοινω-
νήσουν και να δουλέψουν εκτός σχολείου.  

Ο εκπαιδευτικός θα διατυπώσει τους βασικούς στόχους της εργασίας, θα ορίσει τα 
χρονικά περιθώρια, θα βοηθήσει τους μαθητές να συντονιστούν ως προς τον καταμε-
ρισμό του έργου και του διαθέσιμου χρόνου, θα τους καθοδηγήσει στην αναζήτηση 
πληροφοριών από το διαδίκτυο και στη συνέχεια στην οργάνωση του υλικού που θα 
συγκεντρώσουν. Θα τους διευκολύνει ακόμη ως προς την επικοινωνία μεταξύ τους, 
παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας, και τέλος θα υποστηρίξει τα όποια 
τεχνικά ζητήματα προκύψουν. Τέλος, θα τους εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
αξιολογηθούν. Ακόμη, θα παρουσιάσει στις ομάδες ένα παράδειγμα λήμματος που ο 
ίδιος έχει ετοιμάσει στο wiki: http://lexicooikonomias.wikispaces.com/ 

Πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτή τη φάση από την πλευρά του εκπαιδευτικού απαιτείται 
υπομονή και εμπειρία στη διαχείριση ομάδων εργασίας. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να αφήνει την ομάδα να δρα ελεύθερα και η καθοδήγηση θα πρέπει να περιο-
ρίζεται στη διατύπωση οδηγιών και όχι αποτελεσμάτων (Μπουρλετίδης, 2005). Γενι-
κά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων είναι 
πολλαπλός καθώς καλείται να συντονίσει, να καθοδηγήσει, να οργανώσει, να διευκο-
λύνει και να υποστηρίξει το έργο των μαθητών. 

3η Φάση: Παρουσίαση εργασιών. Διάρκεια 30’ κατά την τρίτη διδακτική ώρα.  

Σκοπός της 3ης Φάσης του σεναρίου είναι η παρουσίαση των εργασιών των μαθητών. 
Ειδικότερα επιδιώκεται οι μαθητές να κοινοποιήσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς 
τους, να επιχειρηματολογήσουν για το περιεχόμενό της, να έχουν αυτοπεποίθηση και 
να υποστηρίξουν τις απόψεις τους, να αναπτύξουν την αυτό-έκφραση και την επικοι-
νωνία μεταξύ τους. 
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Δραστηριότητα 4η  

Κατά την τρίτη διδακτική ώρα λοιπόν κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το έργο της, θα 
δεχθεί και θα κάνει σχόλια για το περιεχόμενο των καταχωρίσεών της στο wiki.  

4η Φάση: Αξιολόγηση των εργασιών. Διάρκεια 10’ κατά την τρίτη διδακτική ώρα. 

Σκοπός της 4ης φάσης του σεναρίου είναι η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών 
καθώς και η αυτοαξιολόγησή τους. Επιδιώκεται οι μαθητές να αξιολογήσουν την ερ-
γασία τους, να αναγνωρίσουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη διερεύνηση του θέματος 
με το οποίο ασχολήθηκαν και τέλος να καταλήξουν σε συμπεράσματα ως προς την 
ερμηνεία των οικονομικών εννοιών. 

Δραστηριότητα 5η  

Μετά το τέλος της παρουσίασης των ομάδων θα γίνει και η αξιολόγηση των εργα-
σιών. Προτείνεται η αξιολόγηση των μαθητών να γίνει τόσο από τον εκπαιδευτικό 
όσο και από τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να εμπλακούν πιο ενεργά στην όλη δια-
δικασία με γνώμονα το πλαίσιο αξιολόγησης CIAO (σχετικά φύλλα εργασίας 
http://aesop.iep.edu.gr/node/19172/4772).  

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Ως πλαίσιο αξιολόγησης προτείνεται το πλαίσιο CIAO το οποίο αναπτύχθηκε από 
ερευνητική ομάδα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας και αφορά στην αξιολό-
γηση λογισμικών ή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών γενικά (Jones 
et al., 1996; Jones et al., 1999; Scanlon et al., 1999). Η εν λόγω αξιολόγηση στηρίζε-
ται σε τρεις διαστάσεις: στο περιεχόμενο (context), στις αλληλεπιδράσεις 
(interaction), στις στάσεις και τα μαθησιακά αποτελέσματα (attitudes and outcomes) 
(Scanlon et al., 1998). Αξιοποιεί διάφορες ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές συλλογής 
δεδομένων και αναπτύχθηκε με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της ποιότητας των εκπαιδευτικών εφαρμογών. Το πλαίσιο αυτό ήρθε να καλύψει ένα 
ερευνητικό κενό: το γεγονός ότι οι έρευνες δεν αναφέρουν το πώς έμαθαν οι μαθητές 
παρά μόνο το τι έμαθαν (Jones et al., 1996). 

Η πρώτη διάσταση που στοχεύει στην εξέταση του περιεχομένου της εφαρμογής 
μπορεί να αξιολογηθεί με βάση το τελικό προϊόν. Ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους: οργάνωση, επικοινωνία και λειτουργία 
της ομάδας, προσωπική συμμετοχή, αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου, εντοπισμός 
και χρήση επαρκούς και κατάλληλου υλικού με βάση τις δοθείσες πηγές, σύνθεση 
κειμένων και παρουσίαση.  

Η δεύτερη διάσταση που στοχεύει στην εξέταση των αλληλεπιδράσεων των μαθητών 
με την εφαρμογή αλλά και των μαθητών μεταξύ τους μπορεί να αξιολογηθεί μέσω 
της παρατήρησης από τον εκπαιδευτικό και καταγραφής των παρατηρήσεών του σε 
ημερολόγιο. Επίσης, μέσω καταγραφής των απόψεων των μαθητών σε ομαδικά ημε-
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ρολόγια. Πρόκειται ουσιαστικά για μία αυτοαξιολόγηση των μαθητών που θα γίνει με 
τη σύνταξη έκθεσης στην οποία κάθε ομάδα θα αναφέρει την πορεία που ακολούθησε 
και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.  

Η τρίτη διάσταση που στοχεύει στην εξέταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μπο-
ρεί να αξιολογηθεί μέσω ερωτηματολογίων για τις γνώσεις και απόψεις των μαθητών 
για την εφαρμογή και τη μαθησιακή διαδικασία που ακολουθήθηκε. Τα ερωτηματο-
λόγια συμπληρώνονται πριν (βλ. 1η Φάση: Δραστηριότητα 2η) και μετά την παρέμ-
βαση (βλ. 4η Φάση: Δραστηριότητα 5η). 

Επέκταση του σεναρίου 

Το λεξικό που θα δημιουργηθεί από τους μαθητές θα είναι διαθέσιμο για επιπλέον 
αξιοποίησή του είτε ως βοήθημα είτε για εκ νέου ανανέωση, εμπλουτισμό και επέ-
κταση από τους μαθητές της Β’ τάξης αλλά και από εκείνους που θα διδαχθούν το 
μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» στη Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου. 
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Abstract 

The national educational context in Greece is consisted of a series of unique charac-
teristics which form its identity. These characteristics refer to positive and negative 
factors of the system. The first promote the implementation of innovative actions and 
reforms. On the other hand, the later either prevent the sufficient introduction of inno-
vations or inhibit them from the beginning. The poster aims to investigate the effect of 
negative factors on the introduction of innovations in the Greek education system. The 
presence of these factors constitutes a major challenge for national policy makers as 
their actions are closely related with the effect these factors have on their legislative 
work. The literature review highlighted that innovative reforms in Greek education 
are suspended due to the centralized character of the education system as well as a 
general lack of a long-term strategy on national level. Other factors are related with 
the lack of prior relative experience of teaching staff and the absence of accountability 
culture in Greece.          

Key words: Innovation, inhibiting factors, educational policy 

Introduction  

The national context is characterized by the existance of many factors related with 
long-term and current social reality. These factors have a direct impact on every as-
pect of social life including policy making. The last six years, the country faces an 
unprecedented financial crisis as inner economic stability depends on interstate and 
international funding. The existence of external funding is a crucial factor itself as it 
influences the general context of legislation in all fields of governance. The field of 
education is not an exception. Organisation for Economic Co-operation and Devel-
opment (OECD, 2015) and European Commission (EC, 2016) underline the existence 
of financial limitations in Greek education. OECD’s report (2015) provided data for 
the increase of unemployment rating in young people and EC (2016) underlined the 
insufficient financial support of education as the percent of the State budget is one of 
the shorter as of GDP ratio. The challenge for national policy makers is more than ob-
vious: comply with international trends in a very strict economic context while also 
try to balance the pressure of reforms in all teams which form the education system. 

Within this context, it seems rather difficult to introduce authentic innovations in 
Greek education. In the present poster, the term ‘authentic innovations’ refers to all 
these innovative actions which are not derived from factors outside the national con-
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text related with economy measures; but depend on the introduction of new ideas by 
sources such as university research, technological progress and international success-
ful paradigms. Thus, the poster aims: (a) to the approaching of innovation in educa-
tion as a field that offers new options for the organization of the system and teaching 
and, (b) to try to describe a series of factors which restrain the successful implementa-
tion of innovative actions in Greek education.    

Innovation in Education: what is it? 

The term “innovation in education” has been approached by many researchers. We 
consider crucial to refer to the work of Fullan (1991), who describes a three-
dimensional approach of the term as a procedure. According to this, innovation in ed-
ucation is related with actions which lead to: (a) change of disciplines and beliefs, (b) 
utilization of new teaching approaches, and (c) utilization of new teaching means. 
This approach underlines that innovation in education means that an entire systematic 
procedure is carried on. Thus, innovation is not related with random facts or actions 
but, on the contrary, with a systematic and organised common effort of different inter-
ested parts. This argument includes the core-view that an innovative action can be ef-
fective only if certain parts of a multi-staged system of education governance cooper-
ate in a balanced environment. Teachers and educators in general, form a rather sig-
nificant part of the implementation of innovation process as they have the ability to 
perform such actions in everyday practice in school facilities (Frost, 2012).  

Fullan (1991) argued that there is a series of factors which effect the introduction of 
innovations (actions, programs) in education. These factors belong to three major cat-
egories: (a) the characteristics of the change/innovation in terms such as the necessity 
of change, the reasons for change, the complexity of change and the quality of imple-
mentation, (b) the characteristics of the environment such as regional/topical charac-
teristics, the role of school principals and teachers, and (c) external factors. When not 
taken into consideration while planning an innovative action; these factors can prevent 
its effective implementation or minimize its positive impact on the interested parts.               

Thus, it is of vital importance not to ignore the general socio-cultural context of a 
classroom, a school facility or a local society/community. This is not possible all the 
time because policy makers work within a different frame compared to active teachers 
who face everyday school life. Policy makers tend to consider that their proposals-
reforms will be effective if accepted and implemented by teaching staff as planned. 
However, this approach highlights the often existing gap between theory and (every-
day) practice. It is common for policy makers to emphasize the content of an innova-
tive action itself while neglecting the real ability of the accepters to innovate them-
selves. Innovation as change can also cause fear of the new and unknown reforms 
which lie ahead so a systematic support of the accepters through training is requested. 
That means that school principals work as collaborators of teachers and not only as 
representatives of state authority (Hopkins, Ainscow, & West, 1998).       
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Inhibitors which prevent innovations in the Greek education system 

National education systems have common and unique characteristics. The first pro-
mote communication and interaction between them, while the later form their unique 
identity. Greece, as a state-member of European Union (EU) and other international 
organizations such as OECD, tries more or less to comply with modern regulations 
and trends in education. During the past decades Greece adopted reforms in education 
which led to modernization and democratization with emphasis given to the shaping 
of citizens with entrepreneurial spirit in order to connect education with the needs of 
national economy (Kazamias & Roussakis, 2003). This goal seemed to have failed as 
the quality of produced educational work was steadily questioned by public (Kazami-
as & Roussakis, 2003). Newer reforms followed and certain progress has been noticed 
by EU as the reformed curricula in Greece have integrated creative classroom projects 
and multidisciplinary teaching as well as a new role for teachers; to think and organ-
ize creative work (Cachia, Ferrari, Ala-Mutka & Punie, 2010). Yet, nevertheless, the 
situation remains negative for young people as unemployment levels still rise (OECD, 
2015).  

Despite the limited progress, the Greek education system is characterized by the exist-
ence of inhibitors which postpone or prevent innovative actions. One of the main in-
hibitors is the centralized-control character of the Greek education system (Diaman-
topoulou, 2006; Koutrouba, 2012; Stamelos, Vassilopoulos & Bartzakli, 2012; Kar-
amitopoulos, 2016). The centralization of the system refers to different aspects such 
as strict control in the implementation of innovative actions such as COMENIUS pro-
grams (Diamantopoulou, 2006), a cognitive-centered curricula (Koutrouba, 2012) or 
limitations in the work of education institutions such as School Counselors, which are 
strictly connected to the unclear legal framework of the institution as a whole (Sta-
melos, Vassilopoulos & Bartzakli, 2012; Karamitopoulos, 2016). In all, these limita-
tions effect innovations negatively as central control complicates decentralized activi-
ties.   

The Greek context is also characterized by the absence of concrete accountability pro-
cesses in education. Recent efforts by different governments aim to the compliance of 
the country with international trends. This orientation is not popular between teachers 
as they believe that evaluation and accountability processes will be connected with 
negative measures for those who will perform moderately in relative processes (Kar-
amitopoulos, 2016). Thus, teachers’ unions have adopted a cautious attitude towards 
actions derived by the State even if policy makers argue that their proposed reforms 
have an innovative orientation. This inhibitor can be limited only if the political lead-
ership of education supports that these processes will promote quality even in the aca-
demic context (Papadimitriou, 2011). Within this context, it would be meaningful that 
the Ministry of Education, as an organization where human resource management 
practices are needed, adopts practices capable to support both innovation success and 
innovation propensity at the same time (Arvanitis, Seliger & Stucki, 2016). That 
means that personnel of education receive multi-staged training in order to deal effec-
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tively, in terms of produced long-term educational work, with innovations introduced 
by policy makers.    

Apart from the above pro-innovation inhibitors, there are others which refer to the 
practical implementation of innovations. It has been found (Spiropoulou, Anastasaki, 
Deligianni, Koutra, Louka & Bouras, 2008) that school counselors argue that the 
number of innovative programs in the schools of their regions is not satisfactory. This 
research (Spiropoulou et al., 2008) found that introduction of innovative programs in 
Greek schools is suspended between other, due to the lack of teachers’ training, the 
incomplete infrastructure of schools and the limited financial support of these pro-
grams. It is interesting to mention that the findings of this research refer to the pro-
financial crisis period. That means that the inhibitors mentioned above not only still 
exist, but they exist in greater scale and put higher pressure to the function of the sys-
tem. It can also be mentioned that teachers’ training remains an open issue as a long-
term systematic frame for all teachers (pre-service & in-service personnel, permanent-
substitute teachers, officials with pedagogical and officials with administrative duties) 
is yet to be designed.   

Last but not least, it is interesting that Greek teachers feel insecure when dealing with 
innovative actions; a fact that highlights the lack of pre-service and in-service training 
of teaching staff as well as a general lack of prior experience on national level (Dia-
mantopoulou, 2006; Koutrouba, 2012). Despite the difficulties, it has been argued that 
the teachers can improve a positive attitude towards innovation when they co-organize 
it and evaluate its progress (Katsarou & Tsafos, 2008). Thus, successful innovations 
require suitable personnel in key-positions of the system. Although this seems an ob-
vious premise, relative literature illuminates the existence of a problematic executive 
selection system for school principals (Saiti, 2012) and school counselors (Anastasiou 
& Papakonstantinou, 2011; Karamitopoulos, 2016).    

Concluding remarks 

Greek policy makers face a major challenge because they have to work in a rather re-
strictive environment due to the negative economic situation of the country. The chal-
lenge focuses on the planning and introducing reforms and innovations which could 
be accepted by teachers. This could be achieved by the utilization of an alternative 
orientation in innovation: teacher leadership in innovation (Frost, 2012). This ap-
proach promotes the argument that teachers are able to lead innovative actions in 
schools under two specific conditions: (a) their energetic and non-passive role during 
the planning of reforms, which could be achieved through systematic cooperation 
with policy makers and ministries, and (b) their continuing professional development 
with parallel organized and professional support of their work by effective educational 
institutions (Frost, 2012). Both premises highlight the significant role of the State and 
policy makers. The core-challenge for them is to propose reforms of a decentralized 
philosophy, which will emphasise to a more independent action of teachers while at 
the same time will ensure supportive mechanisms for this action.       
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To conclude, the extensive effect of different inhibitors on innovation in education 
highlights the need of further research, which could specify at a higher level the prob-
lems of national education system. Thus, putting this knowledge to use seems to be 
the only choice for the planning of effective social-oriented policies.   
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Abstract 

The purpose of the paper is to present a modified model of an internalizing external 
costs caused by the operation of a manufacturing unit in conjunction with the new re-
ality created. The environment is characterized as a public good. Public goods are 
goods that provide benefits for society as a whole or part of it, usually regardless of 
whether the individual people are willing to pay to have these benefits. All entities, 
whether individuals or businesses or public agencies, have some financial resources 
with which they seek to achieve specific objectives (e.g. profit maximization). To 
achieve a specific objective usually there are many alternatives and possibilities. To 
be effective, i.e. to utilize the existing resources in the best manner possible, should be 
selected that the solution maximizes the desired outcome or minimizes the required 
sacrifices. 

Key-words: goods, benefit public, cost, environment, optimization 

Introduction 

The procedure for the selection process is called optimization, optimization or maxi-
mization. In the business world, almost all the decisions may be considered as optimi-
zation problems. The optimization can be applied not only to maximize profit and 
minimize the cost of production, the use of the optimal size ad in the employment of 
the highest quantity of a productive factor. 

When you come from markets not operate effectively, the price does not reflect the 
true social costs them. With the CBA all critical parameters problem attributed to a 
single base assessment, which facilitates decision making process. The basis of evalu-
ation is to compare benefits and costs. If the benefits are larger, then the project (or 
activity) is socially desirable otherwise considered socially beneficial. "Weak" Treaty 
Pareto: a project or a policy measure is socially acceptable when improving the wel-
fare of every member of society. 'Strong' condition Pareto: a project or a policy meas-
ure is socially acceptable when ensure improved welfare even one person without re-
ducing the welfare of another [1].  

The Pareto principle is based on individual conception of welfare, whereby the people 
regarded as the best exponents of their own prosperity through their options. He has 
limited use, since there is almost no action to improve. As someone while continuing 
to deteriorate the position of others. Not discussed concepts such as social justice or 
income redistribution.The search for suitable instruments or for the best possible 
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combination of the use of command and control and of economic instruments nowa-
days constitutes one of the most complex points of discussion on environmental eco-
nomics. The environmental reassessment of economic procedures and the change in 
production and consumption of non – conservation friendly models, which constitute 
the fixed position of the European Union and the OECD, could be achieved by using 
suitable economic instruments. We are focalising he present study on environmental 
taxes, the most well-known and widespread category of economic instruments, by 
studying the advantages and disadvantages of their enforcement [2].  

Methodology 

According to the first theorem of economic prosperity, under certain conditions, a 
competitive economy guarantees a Pareto-optimal economic outcome. In other words, 
a competitive market leads to allocations of resources to the property that any position 
cannot improve not worsen the position of another. This allocation is done automati-
cally through the price mechanism, e.g. where there is a demand the price goes up and 
when a bid price it falls.  

With the adjustment of prices solves the problem of distribution of goods. The second 
fundamental theorem states that through the competition of firms that have objective 
the maximization of profits and consumers who view their maximize the benefits can 
be excellent (in Pareto) distribution of resources regardless the initial distribution [3].  

Therefore it is necessary to have a central designer will decide who gets what in the 
economy. In fact, the free market is can lead to great disparities that can be removed 
by state intervention (e.g. taxation). According to the criterion of a Pareto distribution 
is effective when there is no other way allocation to improve one's position without 
diminishing someone else [4]. 

Implementation 

The expression ‘think globally, act locally’ is frequently used as a slogan urging peo-
ple to consider the health of the entire planet or a global system and to take action in 
their own localities. The same expression is also a Principle in Environmental Man-
agement suggesting decentralization as a basic method for sustainable development. 
Nevertheless, the decentralization degree D should not exceed an optimal value Dopt if 
maximum benefit Bmax = (B1+B2)max is to be achieved, where the partial benefits 
B1(D) and B2(D) represent development of skills/capabilities and coordination 
achievement, respectively, as functions of D.  

The former dependent variable, B, is an increasing function of D with a decreasing 
rate (i.e dB/dD>0, d2B/dD2<0), because of the validity of the Law of diminishing (dif-
ferential) returns (LDR). The latter dependent variable, B2, is a decreasing function of 
D with a decreasing algebraic or an increasing absolute rate (i.e., dB2/dD>0, 
d2B2/dD2<0 or d |dB2/dD| /dD>0), because of the validity of the LDR too. Evidently, 
Dopt is the abscissa of the equilibrium point in the tradeoff between B1 and B2, where 
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d(B1+B2)/dD2<0 is confirmed for the D-value found by solving the equation repre-
senting the first order necessary condition ; in economic terms, MB1=MB2, where 
MB1=dB1/dD and MB2=|dB2/dD| are the marginal benefits respectively [5]. 

By introducing expert systems in order to use case/models/rules based reasoning 
(CBR, MBR, RBR, respectively), for further support of skills/capabilities develop-
ment, the B1-curve will move upwards to its new position B’1 becoming also steeper, 
since the higher difference in B1-values will appear in the region of higher D-values, 
where the decline of the original curve is more expressed; as a result, Dopt is shifting 
to D’opt, where D’opt >Dopt. Similarly by introducing a controlled vocabulary within an 
ontological scheme/network for further support of coordination, the B2-curve will 
move upwards to its new position B’2 becoming also more flat, since the higher dif-
ference in B2-values will appear in the region of higher D-values, where the needs for 
better coordination are more intensive; as a result, Dopt is shifting to D’’opt, where 
D’’opt>Dopt.  

It is worthwhile noting that the vectors (D’opt-Dopt) and (D’’opt- Dopt) have the same 
direction, denoting a very tendency for increasing decentralization in environmental 
decision making and subsequent implementation of respective decision. In a similar 
way we can reach an identical conclusion by setting the Centralization Degree C, as 
the independent variable, in order to find Copt in the Discussion section of the present 
work, where certain other factors are also examined [6].  

Suggestion 

When there is a clearly defined system of property rights, the market mechanism will 
lead to an efficient allocation of resources. In environmental policy the polluter 
(whether company or individual, or the State) pays applicable in several countries the 
world. This is automatically an incentive to reduce pollution at least at the level where 
the marginal cost of reducing pollution equals the marginal cost of damage causing 
this pollution. Also, many countries apply the system of subsidies for the pollution 
control. This suggests that property rights are particularly importance in the formation 
of environmental policy.  

Who should have rights property the polluter or the victim worked the R. Coase 
(1960). In theory places great emphasize the importance of ownership of natural re-
sources and to negotiate between those who pollute and those who suffer from pollu-
tion. One of the conclusions of R. Coase was that under certain conditions the creation 
of property rights can be lead the parties are on opposite sides have interest to negoti-
ate among themselves to find an agreed solution on the level pollution would be con-
sidered socially acceptable [7].  

The adoption sustainable development as a central policy choice, but as a principle of 
both international and European and domestic legal systems (especially after the revi-
sion of  Article 24 of the Constitution) creates new standards for the role, nature and 
function of environmental policy tools.  
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In particular, the passage of regulatory approach to environmental protection, which 
was based mainly on the use tools of direct intervention on the strategic and integrated 
approach, which requires an overall strategy for sustainable development. Main aim 
towards Sustainable development is the environmental redefinition of economic pro-
cesses a fixed position of the European Union and OECD agreed at the World Johan-
nesburg [8]. 

Environmental redefinition of economic processes and changing unsustainable pat-
terns of production and consumption agreed at Johannesburg, cannot achieved with 
tools to intervene directly, but rather the use of economic tools. The same should be 
accepted and to solve the environmental problems the second generation, such as cli-
mate change, biodiversity loss and soil erosion, as taking effective measures in this 
direction requires the use of other tools except those of direct intervention. The key 
feature of economic instruments is that the type of conduct which guides the operators 
of production processes associated with a particular economic advantage.  

The logic function consists in particular to internalize partially or completely, of "ex-
ternalities» (externalities), i.e. the impact on the environment, which is secondary ef-
fects of production processes and consumption and which are not calculated as a cost 
to those who cause it. This is also an established position in economic theory. It 
should also be noted that all financial instruments not show the same degree of com-
patibility with the market mechanisms (e.g. permits emissions have the greatest de-
gree of compatibility with respect to subsidies, which a minimum) [9].  

These tools provide economic incentives for environmental change behaviour either 
through direct changes in the levels of prices and costs through fees products, duties 
on carbon or on raw materials, or through indirect changes in prices or the cost 
through financial and fiscal instruments such as direct subsidies, loans, or end through 
creating new markets for environmental goods, such as tradable licenses etc [10].  

The production and consumption of goods and services has resulted create adverse 
impacts on the environment. Starting thus with the principle "I live, so befoul" and 
realizing that one cannot speak for the elimination of pollution, the problem lies in 
"how much pollution." In other words, in what will be the "optimum" level of envi-
ronmental pollution or environmental protection from pollution, based on various 
economic, technological, social, psychological and other parameters that apply to a 
society in a given period [11-13]. 

Conclusion 

Externalities or external economies (externalities) occur when a person acts or a busi-
ness affect other people or companies when a company imposes a cost on others, but 
does not compensate, or end, when a company brings benefits in other businesses but 
does not receive remuneration for providing this benefit. We can distinguish two types 
of externalities, public e.g. air pollution, the water that affects the welfare of many 
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people and private e.g. a person casts trash in the yard of neighbour. (This movement 
affects the welfare of the neighbour and any other).  

The cases where the activity of an individual or business impose costs others refer to 
as negative externalities or external costs. When induced positive externality in the 
production of a commodity, the social costs production is less than the private cost. 
The optimal quantity of good Q optimum is greater than the equilibrium quantity Q 
market. Notice that in both cases we either external charges, or have external econo-
mies, the price mechanism does not give enough information to the recipient of deci-
sions. In one case the values do not represent the actual cost and the other is not repre-
sent a real benefit. We say market failure.  

According to Pigou in his ‘The economics of Welfare’, taxation is a effective tool for 
addressing the external charge. in the case foreign economy is given subsidy repre-
sents the real benefits of business. Unlike the Coase in his ‘The problem of social 
cost, 1960’ as a way of supporting addressing externalities awarding property rights 
over natural resources. He argues that if the contaminant obtains a right of victims of 
pollution, then pollution will pay the first to stop or reduce the polluting activity. Un-
like the pollutants to be able to benefit from the natural resource should compensate 
the victims, which have acquired the right to operate. 
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Summary 

The project was implemented during the school year 2014-15 with the cooperation of 
three Primary Schools in different cultural contexts. Specifically, the 7th Primary 
School of Xanthi with 49% Christian and 51% Muslim pupils, the 15th Primary 
School of Xanthi with an exclusively Roma pupil population and the Primary School 
of Multicultural Education of Alsoupoli, in Attica, with a pupil population from all 
around the world. The 6th Class of Primary School of all three schools was selected 53 
pupils (the sample was 30 boys and 23 girls). The aim of the project was to approach 
diversity through motor skills in dancing, musical kinetics and singing, as well as 
through the exchange of customary and traditional preferences in nutrition, within the 
aim of forming a positive attitude and acceptance of diversity, the familiarization, the 
highlighting and the respect towards cultural heritage. Two live meetings took place 
between the 7th and the 15th Primary School of Xanthi. The contact between those two 
schools and the Multicultural Primary School of Alsoupoli was made through Skype.  
The pupils were given a questionnaire at the beginning and the end of the project for 
the registration of their opinions. Consequently, it was demonstrated that motor activi-
ties in Physical Education contribute to the acceptance of diversity and the respect of 
cultural heritage and may constitute a motive for the removal of racism and racial dif-
ferences. 

Key words: Acceptance, Diversity, Mobility skills, Respect, Physical Education 

Introduction 

During the 2nd half of the 20th Century, humanity witnessed mass movements at an 
international level, for financial, political and religious reasons, which globally caused 
a major reconstruction of the demographic map (Tomlinson, 2003). The specific 
movement between the European countries and mainly from third countries towards 
Europe has led to transformations in cultural values. Especially, in our country, during 
the most recent period there has been an immense refugee and immigrant influx. The 
coexistence of people from different countries is an event and their harmonious inte-
gration in society is imperative. For this reason, disciplines and methods should create 
the appropriate conditions for the smooth adaptation of both sides (Aναγνώστου, 
2013). 

Τhe role of school is important as it constitutes one of the first institutions of sociali-
zation of children and it shall constitute an important factor for the limitation of phe-
nomena of xenophobia and racism. Through the organization and the content of its 
programme, as well as the relationships of teachers and pupils, it teaches attitudes and 
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expectations. Teachers, as «character makers», shall liberate children from their edu-
cational boundaries and offer them an unbiased educational environment, thus con-
tributing in the appreciation of culture differences in a pluralistic society (Koύλη & 
Παπαϊωάννου, 2006). 

Multicultural education attributes a particular value to diversity and the positive per-
spectives of cultural variety. The aim of intercultural education is to increase: a) the 
awareness of the range of our thoughts, values and behavior as a product of our own 
civilization, b) the ability and the skill to interact with people having different 
thoughts, values and behaviors and c) our ability to control our behavior, thus maxim-
izing the efficiency in the relationships between persons with different culture (Trian-
dis, 1986, Santrock, 2001). 

Physical education as a means to develop social and emotional skills is the appropriate 
space for the development of social behavior, cooperation and team work, as well as 
of the values, self-esteem and self-appreciation of the pupils (Σίσκος & Παπαιωάννου, 
2009). In the modern literature in Physical Education its targeted social orientation is 
suggested as it contributes in its qualitative upgrading through the «development of 
the social responsibility of pupils, the cultivation of understanding and respect» (Gal-
lahue,1996; NASPE,1995).  Following the aforementioned, both at a theoretical and a 
practical level, the appropriate methods and means shall be applied to the teaching of 
the course, so as pupils receive the appropriate messages of intercultural education. 
Thus, the opportunity is given to physical education teachers to cultivate the field of 
emotional development of the pupils systematically and as planned. 

Aims of the Project 

On the basis of all the aforementioned the aim of the project has been to approach di-
versity through motor skills in dancing, free expression, singing and musical kinetics 
education, as well as through the exchange of customary and traditional preferences in 
nutrition. The aim has been to form a positive attitude and acceptance of differentia-
tion, the familiarization, the highlighting and the respect towards cultural heritage. 
The development of critical thought has equally been an objective and mainly the aim 
has been to make children feel that they are worthy and acceptable members of the 
group and consequently of school and society. 

Methodology 

The project was conducted in the school year 2014-15. The total participation in the 
project amounted to 53 pupils (27 boys and 26 girls) of the 6th grade of three primary 
schools with different cultural backgrounds. Specifically, 17 pupils (9 boys, 8 girls) 
from the 7th Primary School of Xanthi, with 49% Christian and 51% Muslim children, 
17 pupils (10 boys, 7 girls) from the 15th Primary School of Xanthi, with a purely 
Roma pupil population and 19 pupils (8 boys, 11 girls) from the Primary School of 
Multicultural Education of Alsoupoli, Attica, with an intercultural  pupil population 
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from various countries (Nigeria, Ghana, Egypt, Pakistan, Bangladesh, Romania, Chi-
na, Argentina, USA, Australia) and English being the main language of the school. 

For the implementation and the success of the project activities, there has been a per-
fect cooperation with the Municipality of Xanthi, which provided us the indoor facili-
ties of the municipal gym, as well as with the Red Cross and the 4th Army Corps, 
which attended our live meetings and provided first care and transport. The sports 
club «Olympiada» of Komotini equally contributed to our project with the provision 
of sports material for the implementation of the «Kids Athletics» activity, along with 
the full support of the School Consultant of Physical Education. 

Project activities 

Two live meetings between the 7th and the 15th Primary School of Xanthi took place. 
The first meeting took place in the indoor gym, which was a venue at short distance 
for both schools. There, the opportunity was granted to pupils to get to know each 
other by musical kinetics games and to form groups and pairs of cooperation, as well 
as to paint.  

There was a purposeful exchange of pairs and groups to achieve the goal of everyone 
knowing each other. Consequently, pupils participated in the programme “Kids Ath-
letics”. They were given the chance to form groups and cooperate with each other by 
changing roles and groups, following the music pattern. The meeting was completed 
with traditional songs and dances by both schools.  

The second meeting of the two schools took place, once more, at the indoor gym. 
During the second meeting pupils were more familiar to each other and less tense, as 
well as very happy for their meeting with the children of the other school. They all 
danced, sang and discussed their habits and customs, while they equally shared the 
nutritional habits that they have registered with interviews of the pupils from their 
family background.  

The contact of all three schools given the distance was made through Skype. The Mul-
ticultural Primary School of Alsoupoli did not have the chance for a live communica-
tion with the two other schools. Thus, via the aid of technology, pupils of all three 
schools had the chance to interact with the pupils from other schools, who were hun-
dreds of kilometers away. Before the communication, pupils saw on the map the loca-
tion of the communicating schools in Greece. The distance made them shout, but they 
soon realized that technology eliminates the distance. When the screens were 
switched on and the first contact was made between the schools, surprise was great 
when they came to see their interlocutors from other schools. Especially, for the pu-
pils from Xanthi, the surprise was greater as they were talking to children from differ-
ent nationalities, nationalities they have never seen before and of which they have on-
ly heard about or seen respective information on TV. The surprise was pleasant for 
everyone involved and that was apparent on their smiling faces and their willingness 
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to learn more for these pupils. They talked about their places of origin, their prefer-
ences and likings and with great anticipation they arranged the next meeting. 

In the context of the next distance meeting they had the chance to discuss cultural is-
sues, customs and habits of their countries and their place of origin. They talked about 
their nutritional habits and they exchanged traditional recipes which they have regis-
tered from their family background and in the end they played traditional games. 

There was a third contact where mobility was intensely present. This time they sang 
traditional songs and they danced folk dances from their country as well as Greek folk 
dances.  

For the purposes of the project a 5-grade Likert scale questionnaire was created, in 
which the stances and attitudes of the children were expressed. It was distributed at 
the beginning and the end of the project, in order to register and evaluate the positive 
or lack of positive impact of the project on the beliefs and wishes of the pupils as far 
as their diversity, communication and tolerance towards the unknown is concerned. 

Results 

The results at the end of the project showed increased responsiveness and pupils' par-
ticipation in the project as compared to the initial measurement. Their faith in equali-
ty, their desire to get to know their peers with different cultures and their responsive-
ness to dancing and singing with them increased. Their wish to learn about the nutri-
tional habits of the other children has equally increased along with their wish to be-
come friends. Likewise, a significant increase was observed in the percentage of pu-
pils believing that technology and communication through Skype played a major role 
in the implementation and success of the project. Their wish to interact freely with 
other children was doubled.  Analysis of the findings for both sexes demonstrated that 
boys express themselves more easily and freely in relation to girls who tend to be 
more timid and hesitate more. Boys are equally more responsive to establishing new 
friendly relationships with the pupils from other schools. 

Table 1: Total results of questionnaires for each school 
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The increase in the percentages of all parameters from the initial assessment at the end 
of the project, for every individual school, as well as for the total of all schools, has 
demonstrated the positive impact of the project on the pupils (Graph 1). 

 

Graph 1: Total results of the questionnaires 

Through the program it has been shown that motor actions in physical education can 
contribute to the acceptance of diversity, respect for cultural heritage and provide an 
incentive for the elimination of racism, the abolition of borders, as well as the normal-
ization of ethnic and racial differences (Aθανασόπουλος, 2001 ). It has equally 
demonstrated that the different language and culture of the children ceases to be a 
problem. To the contrary, the specific diversity is beneficial for transmitting values, 
such as equality, equality in law and equal chances (Πατσιαούρας, 2008). Due to its 
influence in the socialization and the social orientation of pupils, Physical Education 
may help in the restriction of ethnic discrimination and promote intercultural under-
standing (Chepyator-Thomson, 1994). 

Children felt more complete and happier through this new experience and expressed 
their wish to continue their communication and the project. They promised to com-
municate and exchange experiences and new ideas. It was an innovative and beautiful 
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experience for all, for pupils and teachers, alike. Even for those who were involved in 
the project by «distance». This experience must continue and show that there is no 
«different». In the end of the project we all sang a song that refers to diversity. «Dif-
ferent» was the title of the song (Aerika, Ioannidis, Lekkas) and the main lyric went 
like this: «we build bridges, we demolish walls». 

The walls of distance and differences were demolished and bridges had already been 
built. The concern of us all now is to maintain and expand those bridges. After all we 
are «all different and all equal». 

Conclusions  

Participation in motor activities may contribute to the acceptance of diversity, respect 
for cultural heritage and the development of positive life attitudes. Physical education, 
due to the nature of its lessons and objectives, through various motor and athletic ac-
tivities, may help in the development of the body as well as in the psychological and 
intellectual cultivation, the harmonious integration of pupils in society and may con-
stitute the gateway, through which stereotypes and phenomena of xenophobia and rac-
ism may be removed and abandoned. Likewise, through physical education ethnic and 
racial differences are normalized and it is consequently proven that all children are 
equal, regardless of their color, gender or religion. 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν, να διερευνηθεί η επίδραση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία των αθλητικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως 
ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό μέσο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το δείγμα της έ-
ρευνας αποτέλεσαν 56 παιδιά προσχολικής ηλικίας και συγκεκριμένα νήπια, 4-6 χρό-
νων, τα οποία προέρχονταν από τρία τμήματα, δύο διαφορετικών νηπιαγωγείων στην 
πόλη της Χαλκίδας. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της επίδρασης ενός συ-
γκεκριμένου αθλητικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού στη μετάδοση εννοιών, όπως της 
συνεργασίας και του εθελοντισμού, με τρόπο βιωματικό. Η παρούσα έρευνα, διενερ-
γήθηκε με τη μέθοδο της έρευνας δράσης. Συγκεκριμένα υιοθετήθηκε το μοντέλο του 
Kemmis (1980). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το αθλητικό ηλεκτρονικό 
παιχνίδι, μπορεί να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο εάν αξιοποιηθεί 
σωστά μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων παράλληλα με 
την ψυχαγωγία των νηπίων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αθλητικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, συνεργασία 

 
Εισαγωγή 

 Από την προηγούμενη δεκαετία καταγράφεται ότι η ταχεία ανάπτυξη και διάδοση 
των νέων τεχνολογιών και κυρίως των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, οφείλεται στην ευ-
ρεία αποδοχή τους από το νεανικό κοινό και στην νέα μορφή διασκέδασης που αυτά 
προάγουν. Αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, το οποίο διεισδύει όλο 
και περισσότερο στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και μία από τις κυρίαρχες πλέον κερ-
δοφόρες και επιδραστικές μορφές ψυχαγωγίας και από τα πιο δημοφιλή μέσα στη νε-
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ανική διασκέδαση (Kirriemuir, 2002). Εξελίσσονται δε όλο και περισσότερο, γίνονται 
πιο συναρπαστικά και ελκυστικά με αποτέλεσμα να απορροφούν την προσοχή των 
χρηστών και να τους καθηλώνουν μπροστά από μια οθόνη για πολλές ώρες και μάλι-
στα, το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες. (Φατσέα 
& Αντωνίου, 2010). 

Χαρακτηριστική είναι η έρευνα του Παρασκευόπουλου (2006) όπου το 96% των παι-
διών από ένα δείγμα 700, δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(Η/Υ) τουλάχιστον μια φορά, ενώ το 55,9% έχει Η/Υ στο σπίτι του. Και το σημαντικό 
είναι ότι ένα ποσοστό 47,6% από αυτά θα προτιμούσαν κυρίως να χρησιμοποιούν τον 
υπολογιστή για να παίζουν παιχνίδια.  

Μεγάλη μερίδα επιστημόνων υποστηρίζει ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών γενικό-
τερα, επηρεάζει την νοητική, κοινωνική και φυσική ανάπτυξη των παιδιών σε αρκετά 
μεγάλο βαθμό (Heyman & Dekel, 2009; Maslen & Straker, 2009) και εγείρουν συζη-
τήσεις ότι αυτά προκαλούν επιθετικότητα και εθισμό. Οι ανησυχίες επιτείνονται γιατί 
σύμφωνα με αναφορές, οι παίκτες αποκτούν εμμονή με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
ενώ ορισμένες μελέτες αποδεικνύουν ότι μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση του πραγ-
ματικού με τον εικονικό κόσμο και επιδεινώνουν τα προβλήματα συγκέντρωσης 
στους παίκτες Από την άλλη, ερευνητές αποδεικνύουν τις θετικές κοινωνικές επιδρά-
σεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ισχυρίζονται ότι τα βιντεοπαιχνίδια (και σήμε-
ρα ηλεκτρονικά παιχνίδια), μπορούν να ενισχύσουν τις θετικές κοινωνικές συμπερι-
φορές, και ως εκ τούτου να έχουν ένα ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην 
προώθηση των ηθικών αξιών. (Khoo, 2012). Η ίδια συγγραφέας, αναφέρει πως παί-
κτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών ισχυρίζονται ότι αποκομίζουν πολλά οφέλη από τα η-
λεκτρονικά παιχνίδια όπως η δημιουργία νέων φιλιών, η καλύτερη κοινωνική αλλη-
λεπίδραση με τους φίλους τους και η καλύτερη σχέση με την ομαδική εργασία. 

Ωστόσο, το ερώτημα που απασχολεί, όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση είναι αν 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν μέσο για την υποβοήθηση της 
μάθησης. Πάνω σε αυτό, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνί-
δια, θα μπορούσαν να είναι ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη των μαθησιακών 
στόχων. Κι αυτήν την άποψη την στηρίζουν στο ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν 
καταλυτική επίδραση στο νεανικό πληθυσμό, αλλά και στο γεγονός ότι υποκινούν 
τους νέους με έναν περισσότερο εποικοδομητικό τρόπο σε σχέση με αυτόν που υιοθε-
τεί έως τώρα η συμβατική εκπαίδευση (Prensky, 2002; Kirriemuir & McFarlane, 
2004). 

Όσον αφορά στις μικρές ηλικίες, όπως αυτή των νηπίων, λίγες μελέτες έχουν γραφεί 
σχετικά με την εκπαιδευτική σημασία των ψηφιακών - ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
(Jackson et al, 2011). Σύμφωνα με μία από αυτές, τα νήπια επιλέγουν εκπαιδευτικά 
παιχνίδια έναντι των παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας, στα οποία αρέσουν ηλεκτρονικά 
παιχνίδια περιπέτειας, δράσης, φαντασίας και βίας (Buchman & Funk, 1996). Ερευ-
νητές όπως οι Cordes & Miller (2000), τονίζουν πως δεν υπάρχουν αξιόπιστα εμπει-
ρικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν την παιδαγωγική αξία των ψηφιακών και διαδι-
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κτυακών εφαρμογών στην προσχολική αγωγή και περιγράφουν αρκετές βλαβερές συ-
νέπειες στην υγεία και στη μάθηση των παιδιών. Σε άλλες έρευνες, ωστόσο, τονίζεται 
ότι η χρήση  Η/Υ από τα νήπια, ως εργαλείου-μέσου, έχει καλύτερα αποτελέσματα, 
όταν συνδυάζεται με δραστηριότητες πέραν του υπολογιστή (Νικολοπούλου, 2013), 
ενώ τα προγράμματα προσχολικής αγωγής με τη χρήση νέων τεχνολογιών προάγουν 
τη μάθηση όταν χαρακτηρίζονται από παιδοκεντρικές διαδράσεις και αλληλεπιδρά-
σεις, και πλαισιώνονται από περιβάλλοντα και δραστηριότητες με νόημα και ενδια-
φέρον για τα ίδια τα παιδιά. Προϋπόθεση για την αξιοποίηση του Η/Υ στην προσχο-
λική εκπαίδευση είναι η ενεργή αλλά και η λειτουργική ένταξή του στη σχολική τάξη, 
η ενσωμάτωσή του στις καθημερινές δραστηριότητες, στην όλη πρακτική του νηπια-
γωγείου (Plowman & Stephen, 2003). Γι’ αυτόν το λόγο, έχει ιδιαίτερη σημασία ο 
τρόπος, με τον οποίον χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές 
στο νηπιαγωγείο, καθώς μια συνεχής ατομική αξιοποίηση αυτών των εφαρμογών 
μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη μάθηση και στην κοινωνικοποίηση των παι-
διών (Θεοδότου, 2010). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν, να διερευνηθεί η επίδραση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία των αθλητικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως 
ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό μέσο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Οι στόχοι της εργασίας αυτής μεταξύ άλλων ήταν α) να διερευνηθεί η συμβολή του 
συγκεκριμένου ΑΗΠ αφενός μεν στην ανάπτυξη και προώθηση της ομαδικότητας, 
συνεργασίας, αλτρουισμού και ευγενούς άμιλλας των νηπίων και β) να αναδειχθεί η 
παιδαγωγική διάσταση των ΑΗΠ και η λειτουργική τους χρήση στη διδασκαλία, κα-
θώς και η αποτελεσματικότητά τους ως μέσου ψυχαγωγίας. 

Μεθοδολογία 
 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 56 παιδιά προσχολικής ηλικίας και συγκεκριμένα 
νήπια ηλικίας 4-6 χρόνων, τα οποία προέρχονταν από τρία (3) τμήματα, δύο διαφορε-
τικών νηπιαγωγείων της Χαλκίδας. Η επιλογή των νηπιαγωγείων έγινε τυχαία. 

Το αθλητικό ηλεκτρονικό παιχνίδι (ΑΗΠ) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, 
ήταν το «Ολυμπιακοί Αγώνες Λονδίνο 2012». 

Η παρούσα έρευνα, διενεργήθηκε με τη μέθοδο της έρευνας δράσης και συγκεκριμέ-
να υιοθετήθηκε το μοντέλο του Kemmis (1980), σύμφωνα με το οποίο, η έρευνα 
δράσης εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις: σχεδιασμός, δράση, παρατήρηση και στοχα-
σμός. Γενικότερα, η έρευνα δράσης αποτελεί ένα εναλλακτικό μοντέλο εκπαιδευτικής 
έρευνας. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η συνεχής διάδραση μεταξύ του ερευνητή – 
εκπαιδευτικού και της ερευνητικής ομάδας. Ο εκπαιδευτικός – ερευνητής (διευκολυ-
ντής) ο οποίος τροφοδοτείται συνεχώς με πληροφορίες από την ερευνητική ομάδα 
έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει κάθε στιγμή στον αρχικό σχεδιασμό.  
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Σχεδιασμός της έρευνας 

Κάθε εβδομάδα η έρευνα πραγματοποιούταν σε τρία τμήματα δύο νηπιαγωγείων από 
δύο διδακτικές ώρες στο κάθε τμήμα και διήρκεσε 10 εβδομάδες. Οι πρώτες δύο ε-
βδομάδες ήταν εισαγωγικές. Τα νήπια γνωρίστηκαν με την ερευνήτρια, ενημερώθη-
καν για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες εβδομάδες και 
πραγματοποίησαν δραστηριότητες με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι επόμενες 
οκτώ εβδομάδες αποτέλεσαν το κύριο μέρος της έρευνας και κατά τη διάρκειά τους 
πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες βασισμένες σε τέσσερα αθλήματα του ΑΗΠ. 
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος και από τα διαθέσιμα ολυμπιακά αθλή-
ματα του ΑΗΠ, επιλέχθηκαν τα εξής: 
1.Τοξοβολία (3η και 4η εβδομάδα) 
2.Άρση Βαρών (5η και 6η εβδομάδα) 
3.Δρόμος 100 μ. (7η και 8η εβδομάδα) 
4.Άλμα εις μήκος (9η και 10η εβδομάδα) 
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο διευκολυντής παρατηρούσε τις συμπεριφορές των 
μαθητών που αποτελούσαν την ομάδα. Στο τέλος καταγράφονταν και αξιολογούνταν 
τα αποτελέσματα και σύμφωνα με αυτά, όπου κρινόταν αναγκαίο γίνονταν οι απαραί-
τητες παρεμβάσεις στο σχέδιο διδασκαλίας που αφορούσε το επόμενο άθλημα. 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: 
- Η επίδραση του ΑΗΠ στον τρόπο συμπεριφοράς των νηπίων ήταν εμφανής 
από την πρώτη κιόλας στιγμή εφαρμογής του ερευνητικού προγράμματος. Μέσα από 
το ΑΗΠ αλλά και τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, τα νήπια έπρεπε να 
ακολουθήσουν συγκεκριμένους κανόνες και παρά τον ενθουσιασμό τους έπρεπε να 
τους σεβαστούν. Μέσα από συζητήσεις και τις επισημάνσεις των εκπαιδευτικών τα 
παιδιά κατανόησαν τη σημασία της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος. 
- Μέσω του ΑΗΠ τα νήπια μπόρεσαν επιπλέον να εξασκήσουν την παρατηρη-
τικότητα και την κριτική ικανότητα τους. Παρακολουθώντας κάθε φορά ένα εισαγω-
γικό βίντεο που έδειχνε τον τρόπο χειρισμού του αθλητή, έπρεπε μέσα σε ελάχιστο 
χρόνο να παρατηρήσουν και να αφομοιώσουν τον τρόπο χειρισμού, να κατανοήσουν 
τους κανόνες του αγωνίσματος αλλά και να διακρίνουν τα βασικά στοιχεία και χαρα-
κτηριστικά του κάθε αθλήματος (π.χ. στην τοξοβολία βασικό στοιχείο αποτελούσε ο 
στόχος, στο άλμα εις μήκος το άλμα πριν τη βαλβίδα κτλ.). 
- Το συγκεκριμένο ΑΗΠ αποτέλεσε ένα εξαιρετικό μέσο ψυχαγωγίας για τα 
νήπια. Σε αυτό συνέβαλλε αφενός το γεγονός ότι τα νήπια είχαν την ευκαιρία να χρη-
σιμοποιήσουν τον Η/Υ, αφετέρου τα ολυμπιακά αγωνίσματα ήταν ενδιαφέροντα και ο 
τρόπος χειρισμού τους δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολος. 
-  Τέλος, τα νήπια παίζοντας το ΑΗΠ αλλά και λαμβάνοντας μέρος στις λοιπές 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν συγχρόνως με το παιχνίδι, είχαν την ευκαι-
ρία να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες σε διάφορα αντικείμενα συνδυάζοντας 
το παιχνίδι με τη βιωματική γνώση. 
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Συμπεράσματα 
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να συμφωνούν με εκείνα παρόμοιων ερευνών 
που αποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προσελκύουν τους νέους ανθρώπους 
και φαίνεται να τους υποκινούν με ένα περισσότερο εποικοδομητικό τρόπο από αυτόν 
που υιοθετεί έως τώρα η συμβατική εκπαίδευση (Kirriemuir & McFarlane, 2004). 
Αποδεικνύεται επίσης πως ο χώρος του νηπιαγωγείου έχει καθοριστική σημασία στη 
μαθησιακή ανάπτυξη και στην περαιτέρω σχολική επίδοση των παιδιών, καθώς οι 
δραστηριότητες σε αυτήν την ηλικία βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις απαραίτη-
τες γνωστικές και πνευματικές ικανότητες και να καλλιεργήσουν μια θετική στάση 
προς το σχολείο γενικότερα (Siraj-Blatchford et al., 2008). Γι αυτό ο εκπαιδευτικός 
θα πρέπει να είναι έτοιμος να αποδεχτεί και να υιοθετήσει τις δυνατότητες των νέων 
τεχνολογιών ως ένα μέσον που μπορεί να δώσει ώθηση σε μια ποιοτικότερη παιδεία 
(Πανόπουλος, 2001). 

Για να υπάρξουν θετικές συνέπειες στην κατάκτηση της γνώσης και στην κοινωνικο-
ποίηση των μικρών παιδιών μέσα από την ενασχόληση τους με τα ηλεκτρονικά παι-
χνίδια όταν αυτά χρησιμοποιούνται σαν εκπαιδευτικό μέσο, προτείνεται να εφαρμό-
ζονται σε ένα κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας και να καλλιεργούν την αλληλεπί-
δραση και την ανταλλαγή απόψεων μέσα στην παιδαγωγική ομάδα. 
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Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο του μαθήματος των Εικαστικών με 
τη χρήση της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Αισθητική 

Εμπειρία» 

Ματσούκας Παναγιώτης  
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 08, Μ.Δ.Ε., Υποψ. Διδάκτορας 

matsoukas.panagiotis@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τρόπους εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση της μεθόδου «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία», 
που ανέπτυξε ο Α. Κόκκος για την εκπαίδευση ενηλίκων. Η μέθοδος στοχεύει στην 
ενσωμάτωση της αισθητικής εμπειρίας μέσω της συστηματικής παρατήρησης και 
κριτικής ανάλυσης έργων τέχνης. Οι τέχνες χρησιμοποιούνται ως εργαλείο κριτικής 
και δημιουργικής σκέψης, αλλά και στοχασμού. Η συνεισφορά του σεναρίου έγκειται 
στην προσαρμογή της μεθόδου στην τυπική εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα μαθή-
ματα καλλιτεχνικής παιδείας. Ως εκ τούτου, παρουσιάζεται σχέδιο υποδειγματικής 
διδασκαλίας με θέμα ‘Το Μουσείο και Εγώ’, στοχεύοντας στη μετατόπιση των αντι-
λήψεων των μαθητών. 

Λέξεις – κλειδιά: μετασχηματίζουσα μάθηση, αισθητική εμπειρία, στοχασμός, μετα-
γνώση 

Εισαγωγή 

Η παρατήρηση έργων τέχνης οδηγεί τη σκέψη σε ποικίλες συνδέσεις: κοινωνικές, πο-
λιτικές, ιδεολογικές, ιστορικές, προσωπικές, αισθητικές και άλλες, διευρύνοντας εν 
κατακλείδι τη στοχαστική διάθεση του μαθητή. Παρατηρώντας ένα έργο τέχνης, ο 
μαθητής καλείται να ρίξει μια προσεκτικότερη ματιά στον δικό του συναισθηματικό 
κόσμο και να σκεφτεί αποτελεσματικότερους τρόπους χειρισμού του. Με αυτή την 
έννοια, οι τέχνες συμβάλλουν στη μεταγνώση. Μας βοηθούν να σκεφτούμε με τον 
ίδιο ή παρόμοιο τρόπο όταν προσεγγίζουμε δικά μας προσωπικά ζητήματα. Ίσως εδώ 
είναι το σημείο που ο στοχασμός του ανήλικου μαθητή πορεύεται κοινά με τον στο-
χασμό του ενηλίκου (Α. Κόκκος και συνεργάτες, 2011 σ. 42). Ο Brookfield (1986) 
σχολιάζει (όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 2011 σ.43) ότι οι Erikson και Piaget έχουν ισχυριστεί την ύπαρξη στοι-
χείων αυτοκατεύθυνσης και στη μάθηση των ανηλίκων. Τα παιδιά δεν είναι πάντα 
εξαρτημένα αναφορικά με τη μάθησή τους, ενώ, όπως λέει και ο Tennant (1997 21), 
«η μάθηση γι’ αυτά είναι μια φυσική δραστηριότητα».  

Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη «Θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης» ο ενήλικος εκπαι-
δευόμενος επαναξιολογεί τις πρότερες υποθέσεις του πάνω στις οποίες βασίζονται οι 
πεποιθήσεις του και αναλαμβάνει δράση βάσει διορατικών σκέψεων που προέρχονται 
από τη μετασχηματισμένη άποψη, σαν αποτέλεσμα αυτών των επαναξιολογήσεων. 
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Αυτή η μάθηση μπορεί να συμβεί στους τομείς είτε της λειτουργικής είτε της επικοι-
νωνιακής μάθησης. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διόρθωση στρεβλωμένων υποθέσεων 
- επιστημονικών, κοινωνικοπολιτισμικών, ή ψυχικών – που είναι αποτέλεσμα προη-
γούμενης μάθησης (Mezirow J., 1990, σ. 14). Ουσιαστικά, επανεξετάζει κριτικά ε-
μπειρίες που έχει κατακτήσει κατά την παιδική ηλικία ή αργότερα και ωθείται στη 
διόρθωση στρεβλών υποθέσεων που αφορούν σε κοινωνικά, πολιτισμικά, ψυχικά ή 
άλλα κεφάλαια της ζωής.  

Υποδειγματική Διδασκαλία της μεθόδου ‘Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την 
αισθητική εμπειρία’ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Το διδακτικό σενάριο «Το Μουσείο και Εγώ» επιλέχθηκε ως θέμα υποδειγματικής 
διδασκαλίας από τον διδάσκοντα και αναπτύχθηκε βάσει των 6 σταδίων της μεθόδου 
που διατυπώθηκε από τον Α. Κόκκο (Α. Κόκκος & συνεργάτες 2011 σ. 97-100). Α-
πευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό να είναι ικανοί να 
προσεγγίζουν κριτικά διαφορετικά πεδία γνώσης μέσα από την αξιοποίηση της αι-
σθητικής εμπειρίας. Ειδικότερος στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι η καλλιέργεια 
κουλτούρας σε πολιτιστικά ζητήματα, μέσω της εν λόγω διδακτικής μεθόδου. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Στόχοι Υποδειγματικής Διδασκαλίας 

Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου συνάδουν με τον 6ο άξονα του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ: 
“Αισθητική - Κριτική - Ανάλυση Έργου” του Προγράμματος Σπουδών Γυμνασίου 
του μαθήματος των Εικαστικών ως προς τον άξονα αισθητικής αποτίμησης και ως 
προς τον άξονα της κριτικής σκέψης.  

Α’ στάδιο: η ανάγκη διερεύνησης της αντίληψής μας για τον πολιτιστικό μας πλούτο 
και τη διαχείρισή του 

Το διδακτικό σενάριο, διάρκειας τεσσάρων διδακτικών ωρών, απευθύνεται σε μαθη-
τές της Α’ Γυμνασίου. Για την υλοποίησή του αντλείται υλικό από το διδακτικό εγ-
χειρίδιο των Εικαστικών Α’ Γυμνασίου και ειδικότερα από το Κεφάλαιο 5ε «‘Ο άν-
θρωπος και οι αναλογίες του’, το Κεφάλαιο 7 ‘Ιστορία της αρχαιοελληνικής γλυπτικής’ 
και το Κεφάλαιο 11 ‘Στους θησαυρούς του μουσείου’».  

Β’ στάδιο: Έκφραση των απόψεων των μαθητών (45’) 

Διατύπωση ερευνητικής ερώτησης προς τους μαθητές, προκειμένου να διαμορφω-
θούν απόψεις αναφορικά με την πολιτιστική διαχείριση και την επιμέλεια εκθέσεων.  

Γ’ στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων 

Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει τα υποθέματα, βάσει των απόψεων που διατύπωσαν οι 
μαθητές στο προηγούμενο στάδιο. Τα υποθέματα θα βοηθήσουν στη διατύπωση των 
κριτικών ερωτημάτων, στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι μαθητές. 
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Δ’ στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα 

Επιλογή έργων τέχνης από τον διδάσκοντα και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτή-
ματα. Παρουσίασή τους στους μαθητές, ώστε να επιλέξουν εκείνα που προτιμούν να 
επεξεργαστούν κατά ομάδες.  

 

Εικόνα 1: Η Αθηνά του Πειραιώς (πιθανώς τέλη 4ου αι. π.Χ.) 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά 

Γλύπτης: Κηφισόδοτος ή Ευφράνορας 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Piraeus_Athena 

 

Εικόνα 2: Αίθουσα Χαλκών 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά 

Πηγή: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων, 
https://efadyat.files.wordpress.com/2013/10/cimg2302.jpg 
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Εικόνα 3: Μουσείο Μεσογειακών Αρχαιοτήτων, Στοκχόλμη 

Πηγή: http://www.varldskulturmuseerna.se/en/medelhavsmuseet/about-the-
museum/visit-the-museum/ 

Ε’ στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτή-
ματα (90’) 

Στάδιο 5α 

Η μέθοδος επεξεργασίας που ακολουθήθηκε είναι η τεχνική του Visible Thinking και 
συγκεκριμένα η ρουτίνα Αντιλαμβάνομαι – Γνωρίζω – Ενδιαφέρομαι (Perceive – 
Know – Care About) 
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/0
3c_Core_routines/SeeThinkWonder/SeeThinkWonder_Routine.html. Η συγκεκριμένη 
ρουτίνα ενθαρρύνει τους μαθητές να κάνουν προσεκτικές παρατηρήσεις. Βοηθά στην 
ενεργοποίηση της περιέργειας και θέτει το σκηνικό της αναζήτησης. 

Στάδιο 5β  

Οι μαθητές απαντούν τα δύο κριτικά ερωτήματα. 

«Πως νιώθετε παρατηρώντας τα έργα περασμένων γενεών;» 

«Σας ικανοποιεί η παρουσίαση των εκθεμάτων των ελληνικών αρχαιολογικών μου-
σείων ή θα τα παρουσιάζατε διαφορετικά αν ήσασταν υπεύθυνος του μουσείου;» 

ΣΤ’ στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός (45 λεπτά) 

Στο έκτο στάδιο ζητείται από τις ομάδες των μαθητών να ξαναγράψουν τη γνώμη 
τους για το εξεταζόμενο θέμα, απαντώντας στο αρχικό ερώτημα του δευτέρου σταδί-
ου συμπεριλαμβάνοντας αυτή τη φορά και τα όσα προέκυψαν από την επεξεργασία 
των έργων και των εικόνων στο στάδιο 5β.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το σχέδιο υποδειγματικής διδασκαλίας με θέμα ‘Το Μουσείο και εγώ’ δεν έχει εφαρ-
μοστεί σε σχολική αίθουσα, ώστε να υπάρχουν πραγματικά ευρήματα, αλλά στην α-
νάπτυξή του δίδονται απαντήσεις κατά προσέγγιση από τον συγγραφέα του, βάσει της 
εμπειρίας του.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει τα κατάλληλα ερεθίσματα, που 
μπορούν να διεγείρουν τη σκέψη των μαθητών και να οδηγήσουν σε κριτικό στοχα-
σμό, με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας στους μαθητές σε πολιτιστικά ζητήματα. 
Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, το σύνολο των μαθητών αναμένεται να 
επιδείξει ενθουσιασμό με την πρωτόγνωρη εμπειρία. Είναι πολύ πιθανό στην αρχή να 
δυσκολευτούν να εισέλθουν στη διεργασία του κριτικού στοχασμού, λόγω του τωρι-
νού συνήθη τρόπου διδασκαλίας. Σε κάθε στάδιο απαιτούνται από πλευράς τους και-
νούριες ενέργειες. Παρόλα αυτά κατά την εξέλιξη των σταδίων, θα προσαρμοστούν 
στη διεργασία, θα αρχίσουν να προβληματίζονται με την «ανάγνωση» των έργων και 
να στοχάζονται. Σταδιακά αναμένεται να εγκαταλείψουν την απλή περιγραφή των 
εικόνων και να επιδείξουν προβληματισμούς σε σχέση με τα νοήματα που θα αντλη-
θούν από εκείνες μέσω της μεθόδου.  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η συμβολή της συγκεκριμένης μεθόδου, εκτός από 
την επίτευξη των διδακτικών της στόχων, που είναι η εξέταση των αντιλήψεων των 
μαθητών, οδηγεί και σε άλλους τρεις στόχους: λειτουργεί η ίδια ως υπόδειγμα εναλ-
λακτικής χρήσης αποτελεσματικών τρόπων διδασκαλίας, αναδεικνύει τη χρησιμότητα 
των τεχνών στην εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό ρόλο που μπορεί να έχει η αισθη-
τική εμπειρία, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία των μαθημάτων αισθητικής αγωγής. 
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Αντιμετωπίζοντας το σχολικό εκφοβισμό με τη ματιά του εκπαιδευτικού 

Μουρατίδου Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.06 

vmouratidou@sch.gr 
 

Παπαθανασίου Ιωάννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 

iwanna.pap93@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την παρουσίαση των  διαστάσεων των μορφών βίας 
και των επιπτώσεων αυτής στην ψυχοσύνθεση παιδιών και εφήβων. Στοχεύει στην 
αναγνώριση και καταγραφή των βασικότερων μορφών του εκφοβισμού όπως: ο λε-
κτικός,  ο φυλετικός ή ρατσιστικός, ο σωματικός, ο σεξουαλικός, ο ηλεκτρονικός εκ-
φοβισμός, η απειλή-εξαναγκασμός, η αρπαγή – καταστροφή προσωπικών αντικειμέ-
νων και ο κοινωνικός αποκλεισμός . Τέλος, εστιάζει στο πώς θα συμβάλλει ενεργά το 
σχολείο στην προάσπιση της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών και των ε-
φήβων μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον. 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θυματοποίηση, θύτης, θύμα 

Εισαγωγή 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μεταξύ μαθητών μέσα και έξω στο σχολείο 
δεν είναι κάτι καινούριο και δεν αφορά αποκλειστικά μόνο τους μαθητές, τους καθη-
γητές και τους γονείς αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Η θυματοποίηση  των παιδιών 
είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που έχει απασχολήσει τους παιδαγωγούς για το λόγο 
ότι αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του αναφαίρετου δικαιώματος όλων των παιδιών 
και των εφήβων, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνική ταυτότητα, την ηλικία ή την 
καταγωγή τους, να ζουν σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον χωρίς να φοβούνται αν 
κάποιος συμμαθητής τους θα προσπαθήσει να τους μειώσει, να τους ταπεινώσει, να 
τους εξευτελίσει ή να τους επιβληθεί δια της βίας.  

Αποσαφήνιση εννοιών 

O εκφοβισμός αποτελεί μία μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, καθώς είναι ένα φαινό-
μενο που έχει στόχο να βλάψει ή να τραυματίσει ένα ή περισσότερα άτομα (Solberg, 
Olweus & Endersen, 2007) κατά την οποία το άτομο που προκαλεί την εκάστοτε ενό-
χληση ή ταλαιπωρία χαρακτηρίζεται ως επιθετικό ή/και εκνευριστικό(Parke & Slaby 
(1983). Σύμφωνα με τον Olweus (1993): «ένας μαθητής ή μαθήτρια αποτελεί θύμα 
εκφοβισμού/θυματοποίησης όταν επανειλημμένα και για μεγάλο χρονικό διάστημα 
γίνεται στόχος αρνητικών πράξεων από έναν ή περισσότερους συμμαθητές». Έρευνες 
έχουν δείξει ότι θυματοποίηση υπάρχει παντού, σε όλα τα σχολικά πλαίσια, νηπιαγω-
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γείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο(Smith & Brain, 2000).Το πρόβλημα του εκφοβι-
σμού δεν αφορά μόνο τα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και των μι-
κρών επαρχιακών πόλεων. Το μέγεθος του σχολείου ή ο αριθμός των παιδιών στην 
τάξη δεν επιδρά στην ύπαρξη του φαινομένου (Olweus, 1993).  

Χαρακτηριστικά Θύτη-Θύματος-Παρατηρητών 

To πρόβλημα του εκφοβισμού ελλοχεύει παντού και δυστυχώς είναι μία αναπόσπα-
στη παράμετρος της σχολικής εμπειρίας (Storch & Ledley, 2005), καθώς εμπλέκονται 
όχι μόνο οι θύτες και τα θύματα, αλλά όλοι οι μαθητές του σχολείου, όταν παρατη-
ρούνται τέτοια φαινόμενα .Συχνά ο δράστης είναι θύμα εκφοβισμού στο σπίτι του, 
όπου οι εχθρικοί –αυταρχικοί γονείς χρησιμοποιούν τη σωματική τιμωρία με σκοπό 
να επιβληθούν, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να υιοθετούν τις εκάστοτε κι-
νήσεις των και να προβαίνουν σε εφαρμογή τους όταν έρχονται αντιμέτωποι με ενδε-
χόμενες προκλήσεις(Olwens,1993). Οι οικογενειακές και κοινωνικοπολιτιστικές ε-
πιρροές, τα εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα, το «ήθος» και η πολιτική του σχολείου σχε-
τίζονται με την εμφάνιση και τη διαιώνιση περιστατικών θυματοποίησης. Οι «θύτες» 
είναι συνήθως πιο δυνατοί σωματικά αλλά και μεγαλύτεροι ηλικιακά σε σχέση με 
τους συμμαθητές τους. Παρουσιάζουν μικρή ικανότητα ενσυναίσθησης, έχουν συνή-
θως χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ενώ μπορούν να εφευρίσκουν ευφάνταστες δι-
καιολογίες για τις πράξεις τους για να αποφύγουν την τιμωρία. Τα παιδιά που εκφοβί-
ζουν τους συμμαθητές τους στο σχολείο κάνουν χρήση της υπεροχής τους προκειμέ-
νου να ελέγχουν τους άλλους και να τους προκαλούν βλάβη, ενώ τα παιδιά που εκφο-
βίζονται γίνονται ολοένα και πιο ανίσχυρα, ευάλωτα και ανασφαλή.  Τα παιδιά – θύ-
ματα είναι σωματικά πιο αδύναμα από τους συνομηλίκους τους, εσωστρεφείς και 
ντροπαλοί με χαμηλή αυτοπεποίθηση και δεν έχουν την τάση να διεκδικούν. Δεν 
μπορούμε να μιλάμε για εκφοβισμό εάν οι εμπλεκόμενες δυνάμεις είναι περίπου ίσης 
ισχύος,γιατί ο εκφοβισμός αφορά επίδειξη δύναμης μέσα από την επιθετικότητα και 
την κυριαρχία του (Αρτινοπούλου, 2011).  Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι μαθη-
τές–παρατηρητές ο ρόλος των οποίων περιορίζεται σε αυτόν του απλού θεατή. Δεν 
έχουν την τάση να συμμετέχουν σε επεισόδια θυματοποίησης ενώ συχνά εντοπίζεται 
αδιαφορία από μέρους τους όταν πρόκειται να βοηθήσουν κάποιο θύμα ή να σταμα-
τήσουν εκφοβιστικές συμπεριφορές. 

Μορφές εκφοβισμού 

1.Λεκτικός 

Είναι ο τύπος εκφοβισμού που συναντάται συχνότερα (Harris & Petrie, 2002, Rigby 
1996). Ο λεκτικός εκφοβισμός περιλαμβάνει τη συστηματική χρήση υβριστικών εκ-
φράσεων από πλευράς θύτη και θεσπίζει σταθερά ένα άτομο ως στόχο πειραγμάτων, 
κάνοντάς το περίγελο στους άλλους συμμαθητές. Εκδηλώνεται με υβριστικές ή περι-
παικτικές εκφράσεις, κοροϊδίες και ειρωνείες, σαρκαστικές εκφράσεις, με παρατσού-
κλια, άσχημα πειράγματα και αγενή σχόλια. Είναι πολύ εύκολο να ειπωθούν λέξεις 
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και φράσεις που πληγώνουν, αφήνοντας με αυτό τον τρόπο ορατά σημάδια κάτι που 
είναι δύσκολο να αναγνωριστεί από τους ενήλικες.  

2. Φυλετικός ή ρατσιστικός 

Ο φυλετικός ή ρατσιστικός εκφοβισμός υφίσταται λόγω της διαφορετικότητας του 
θύματος ως προς την καταγωγή, την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματος, τη θρη-
σκεία, την κοινωνική και οικονομική καταγωγή της οικογένειάς του, τη σεξουαλική 
ταυτότητα, ακόμη και την αναπηρία. Αποσκοπεί στο να στιγματίσει τη διαφορετικό-
τητα του στόχου ως προς τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ενώ συνέπεια του δια-
χωρισμού αυτού είναι το παιδί-θύμα να  στοχοποιείται και να γίνεται αντικείμενο α-
πειλών, ειρωνικών πειραγμάτων και σχολίων, κοινωνικού αποκλεισμού, και σωματι-
κής επιθετικότητας με αποτέλεσμα το στιγματισμό του(Τσικρικά, 2009).  

3. Σωματικός 

 Ο σωματικός εκφοβισμός είναι από τα συχνότερα φαινόμενα που απαντάται μεταξύ 
των παιδιών. Εμφανίζεται κυρίως στις μικρές ηλικίες: σπρωξίματα, αγκωνιές, σκου-
ντήγματα, χτυπήματα, μπουνιές, γροθιές, δαγκωματιές, τσιμπήματα, τρικλοποδιές, 
τράβηγμα μαλλιών, φτυσίματα, εγκλεισμός σε τουαλέτες, σε αίθουσες γυμναστικής 
και σε αποθηκευτικούς χώρους, στριμώγματα σε τοίχους, σε γωνιές του σχολείου α-
κόμη και πίσω από τις πόρτες των αιθουσών(Τσικρικά, 2009). Αυτή του είδους η επι-
θετική συμπεριφορά είναι εύκολο να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί από τους 
εκπαιδευτικούς. 

4. Σεξουαλικός 

Ο σεξουαλικός εκφοβισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον λεκτικό εκφοβισμό. 
Τα παιδιά-θύματα γίνονται αποδέκτες υβριστικών σχολίων και χειρονομιών σεξουα-
λικού περιεχομένου (σεξουαλικά παρατσούκλια, προσβλητικά μηνύματα με σεξιστικό 
περιεχόμενο). Συνήθως οι δράστες, ωστόσο, δεν μένουν μόνο σ’αυτά. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι τα αγόρια – θύματα να δεχθούν υβριστικά σεξουαλικά παρα-
τσούκλια ή αισχρά σκίτσα με ομοφοβικό περιεχόμενο με στόχο να τους προκαλέσουν 
αισθήματα ντροπής και έντονης αμηχανίας. Επιπλέον μπορεί να το θύμα να υπόκειται 
σε περίεργα ‘αγγίγματα’ σε διάφορα σημεία παρά τη θέλησή του, περίπτωση στην 
οποία διακρίνεται από τη σεξουαλική παρενόχληση με ποσοτικά κριτήρια(Τσικρικά, 
2009).  

5. Ηλεκτρονικός 

O ηλεκτρονικός εκφοβισμός (ο όρος cyberbulling αποδίδεται στον Καναδό εκπαιδευ-
τικό Bill Belsey που χρησιμοποίησε τον όρο αυτό σε μια διάλεξή του:  “Cyberbulling: 
an emerging threat for the “Always On” Generation – for parents and teachers”(2000) 
), είναι η επιθετική συμπεριφορά από πρόθεση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων είτε 
από κινητό είτε από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάνει την εμφάνισή του στις ιστοσελί-

2901

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



δες κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το facebook, youtube, twitter, istagram, blogs 
κ.α. Αποστολή κειμένων, e-mails, άμεσων μηνυμάτων με κακό και βλάσφημο περιε-
χόμενο, νεκρές κλήσεις, κλοπή ηλεκτρονικής ταυτότητας, ανάρτηση προσβλητικών 
και εξευτελιστικών φωτογραφιών, ανάρτηση βίντεο και άλλου υλικού, λεκτικές  α-
πειλές,  καυγάδες και ξυλοδαρμοί αποσκοπούν στο να ενοχλήσουν, να κοροϊδέψουν, 
να προσβάλλουν, να μειώσουν και να γελοιοποιήσουν  το  ανυπεράσπιστο άτομο.  

Χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

a) Η δημιουργία ομάδων εναντίον  συγκεκριμένου ατόμου ή κάποιας συγκεκρι-
μένης μερίδας ανθρώπων, συχνά ανηλίκων, προσκαλώντας άλλους να δημοσι-
εύσουν μηνύματα μίσους. Η κλοπή και παραποίηση φωτογραφιών, ο χλευα-
σμός, η κοροϊδία και η συκοφαντική  δυσφήμιση(denigration), η κλοπή ηλε-
κτρονικής ταυτότητας, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ο αποκλεισμός 
(exclusion) και οι απειλητικές κλήσεις είναι μερικοί από τους πιο συνηθισμέ-
νους τρόπους έκφρασης του cyberbulling(Bill Belsey, 2000).    

b) Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός   συνδέεται άμεσα με την ενδοσχολική βία και 
μπορούμε να πούμε ότι τα περιστατικά παρενόχλησης που λαμβάνουν χώρα 
μεταξύ παιδιών και εφήβων, εντός και εκτός του σχολείου, μεταφέρονται   τα-
χύτατα από τον πραγματικό στον ηλεκτρονικό κόσμο. Οι έφηβοι που πέφτουν 
θύματα γίνονται μοναχικοί, νιώθουν φοβισμένοι, αισθάνονται ανασφάλεια, 
χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, απομονώνονται από τις παρέες 
τους, πιστεύουν ότι κάτι δεν πάει καλά και μπορεί να μην θέλουν να ξαναπάνε 
στο σχολείο. Επιπλέον, σε ακραίες περιπτώσεις, η συνεχής, επίμονη και έντο-
νη παρενόχληση μπορεί να έχει  τρομερές συνέπειες όπως η πρόθεση για αυ-
τοκτονία(Τσικρικά, 2009). 

6. Απειλή – εξαναγκασμός 

Αυτή η μορφή επιθετικής συμπεριφοράς λαμβάνει χώρα όταν το άτομο εξαναγκάζε-
ται να προβεί σε ενέργειες που δεν επιθυμεί ή όταν αρνείται να  συμμορφωθεί  με τις 
επιθυμίες κάποιου προσώπου. Αυτή η μορφή επιθετικής συμπεριφοράς θεωρείται από 
τις πιο επικίνδυνες και τις πιο δύσκολες να αναγνωριστούν. Ο  εξαναγκασμός άλλων 
παιδιών να αντιπαθήσουν, να συκοφαντήσουν ή να υποστηρίξουν ψευδή στοιχεία για 
ένα συγκεκριμένο άτομο, είτε είναι σεξουαλικός εξαναγκασμός είτε είναι λεκτική α-
πειλή αντιμετωπίζεται με βάση τον Ποινικό Κώδικα (Κεφάλαιο 154,Άρθρο 16). 

7. Αρπαγή – καταστροφή προσωπικών αντικειμένων 

Η αρπαγή και η καταστροφή της προσωπικής περιουσίας στοχεύει να προκαλέσει 
βλάβη στο θύμα αλλά και φθορά στην ατομική του ιδιοκτησία. Οι συμπεριφορές αυ-
τές περιλαμβάνονται στις έμμεσες μορφές της έννοιας της θυματοποίησης καθώς το 
θύμα συνήθως δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το θύτη ενώ ο τελευταίος δρα μεταχει-
ριζόμενος αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να είναι μεγάλης συναισθηματικής αξί-
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ας(Κοντογιάννης, 2016). Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται επίσης και η εκβιαστική 
αρπαγή χρημάτων. 

8. Κοινωνικός αποκλεισμός 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια έμμεση μορφή εκφοβισμού που στόχο έχει να 
απορρυθμίσει τις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου που εκφοβίζεται. Εκδηλώνεται μέ-
σω του αποκλεισμού του παιδιού-θύματος από την ομάδα του παιχνιδιού, της ομαδι-
κής εργασίας ή μέσω διάδοσης άσχημων φημών και ψευδών ειδήσεων, που στόχο 
έχουν να περιορίσουν το κοινωνικό δίκτυο του παιδιού ή να απομακρύνουν τους φί-
λους του.  

Λύσεις - Αντιμετώπιση 

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα πολυδιάστατο, δυναμικό και κοινωνικό 
φαινόμενο, που δεν αφορά αποκλειστικά τη δυάδα του  κακού - δυνατού και του κα-
λού–αδύναμου παιδιού, αλλά εμπλέκει συνολικά το σχολείο ως ζωντανό οργανισμό.  
Οι συνέπειες του εκφοβισμού και της βίας στα παιδιά είναι σοβαρές και καθοριστικές 
για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Γι’ αυτό η συστηματική πρόληψη 
και η κατάλληλη αντιμετώπιση κάθε μορφής εκφοβισμού και βίας στο σχολείο είναι 
πολύ σημαντική. Τα παιδιά έχουν απόλυτο δικαίωμα σε ένα σχολικό περιβάλλον το 
οποίο να τους παρέχει ασφάλεια και προστασία. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις τα 
περιστατικά εκφοβισμού και βίας στα σχολεία δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αποσιωπώνται, διότι θεωρείται ότι εκθέτουν (ντρο-
πιάζουν) και στιγματίζουν τους θύτες, τα θύματα και το κύρος και την «καλή» φήμη 
του σχολείου. Γενικά παρατηρείται έλλειψη ενημέρωσης, περιορισμένη ευαισθητο-
ποίηση και εν γένει σχετική άγνοια για την ολιστική διαχείριση του προβλήματος. 

Να τονίσουμε  ότι η ιδιότητα του μαθητή δεν χάνεται μετά το πέρας των μαθημάτων 
και οτιδήποτε κάνει ο μαθητής εκτός των «σχολικών συνόρων» συνεχίζει να έχει α-
ντίκτυπο στο σχολικό περιβάλλον την επόμενη μέρα. Η θυματοποίηση του παιδιού  
τόσο στο σχολείο όσο και στο διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη διοίκηση 
του σχολείου με ρηξικέλευθες λύσεις. Οι διευθυντές καθοδηγούν και προΐστανται του 
σχολείου και είναι παιδαγωγικοί ηγέτες (Κατσαρός, 2008) . Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί 
δεν έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση να αντιμετωπίσουν τέτοιες  καταστάσεις από 
τη μία πλευρά, ενώ δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες δομές  μέσα στα σχολεία, όπως 
κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι,  που θα μπορούσαν να τα  στελεχώσουν  και  
να αναζητήσουν τη ρίζα του προβλήματος.   

Νομοθεσία 

Οι αποβολές, ποινές και  τιμωρίες θεωρούνται επιδερμικές λύσεις  που δεν  επιφέρουν 
κανένα αποτέλεσμα, παρά μόνο οδηγούν  στην αποφυγή ευθυνών. Οι συμπεριφορές 
εκφοβισμού στο σχολείο σχετίζονται με την επίβλεψη των παιδιών, όχι μόνο μέσα 
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στην τάξη, αλλά και στους διαδρόμους ή στον αύλιο χώρο, καθώς τα φαινόμενα εκ-
φοβισμού γίνονται σε μέρη όπου τα παιδιά μπορούν να ξεφύγουν από την επίβλεψη 
των ενηλίκων (Smith & Shu, 2000).Στα περισσότερα σχολεία, τα περιστατικά ενδο-
σχολικής βίας αντιμετωπίζονται με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 26 
κατά το οποίο τιμωρούμε το θύτη και επιπλήττουμε το θύμα, κάνοντας μία πυροσβε-
στική κίνηση, και όχι επιλύοντας το πρόβλημα ολιστικά. Τα ολοκληρωμένα προ-
γράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης λειτουργούν: 

1) σε πρωτογενές επίπεδο: πρόβλεψη πιθανών περιστατικών θυματοποίησης 
(Carney & Merrell,2001) και  

2) σε δευτερογενές επίπεδο: εντοπισμός των παιδιών που εμπλέκονται καθώς και 
έγκαιρη παρέμβαση των εκπαιδευτικών(Μόττη-Στεφανίδη & Τσιάντης,2000).  

Καινοτόμα Προγράμματα 

Η  προσέγγιση ότι ο εκφοβισμός είναι ένα πρόβλημα που αφορά ολόκληρο το σύστη-
μα οπότε οι παρεμβάσεις για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
όλους τους εμπλεκόμενους (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς) .Τα τελευταία χρόνια 
έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού 
εκφοβισμού και εφαρμόζονται στο σχολικό  χώρο από εκπαιδευτικούς και ειδικούς 
που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σε πρακτικό επίπεδο, μπορούν να 
υλοποιηθούν τα καινοτόμα προγράμματα της Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλι-
νικής Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. Κυριακού, όπως είναι το:  «Enable» («Δράσεις 
φορέων κατά της σχολικής βίας», υπ.αριθμ.:1177/21-4-2016 εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την Ε΄και ΣΤ΄του Δημοτικού σχολείου και την Α΄ Γυμνασίου, που 
βασίζονται στη συναισθηματική αγωγή και στην εκπαίδευση των συνομηλίκων από 
τους συνομηλίκους (peer to peer education). Tο πρόγραμμα «Υouth Power», μια ολο-
κληρωμένη παρέμβαση πρόληψης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου για παιδιά που 
βρίσκονται στην προεφηβεία. Απευθύνεται στους μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄ του Δημοτι-
κού, που βρίσκονται στη μεταβατική φάση της προεφηβείας και μπορεί  να υλοποιη-
θεί κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης. Με τέτοιες γενναίες παρεμβάσεις θα κα-
λυφθεί και το κομμάτι των «παρατηρητών» και θα γίνει έτσι μια προσπάθεια οι παρα-
τηρητές να μην μένουν παθητικοί, αλλά να δείχνουν την αντίθεσή τους προς το θύτη 
και τη συμπαράσταση προς το θύμα. Επίσης, η διαμόρφωση συμφωνημένου κώδικα 
συμπεριφοράς, η αυξημένη και αποτελεσματική επιτήρηση από τους εκπαιδευτικούς 
(άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.201/ 1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α ́) αλλά και η υλοποίηση 
προγραμμάτων προαγωγής της υγείας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 170596/ΓΔ4/13-
10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να 
συμβάλλουν στην έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόβλεψη ενός προβλήματος.Η επικαι-
ροποίηση του  κανονισμού  λειτουργίας του σχολείου, η  δημιουργία σχολής γονέων 
και η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ  γονιών και εκπαιδευτικών με απώτερο σκοπό 
την έγκαιρη ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα προαγωγής της υγείας, συμβάλλουν 
στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Η συγκρότηση ομάδων δράσεων πρόλη-
ψης (Ο.Δ.Π.)  και η δημιουργία του δικτύου πρόληψης της ενδοσχολικής βίας( σύμ-
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φωνα με την  υπ.αριθμ:448/18-02-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ) δεν είναι δευτερεύ-
ουσας σημασίας. 

Συμπεράσματα 

Με την παρούσα εργασία καταδείξαμε τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού μέσα και 
έξω από την τάξη και την εμπλοκή της εν δυνάμει σχολικής κοινότητας στην αντιμε-
τώπισή του. Η προάσπιση της ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών είναι πρω-
ταρχικής σημασίας και η συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων-κηδεμόνων και μαθη-
τών  θωρακίζει  και προάγει ένα υγιές σχολείο. Η τεράστια έκταση του σχολικού εκ-
φοβισμού και οι σημαντικές επιπτώσεις  που έχει στην ψυχική υγεία και στην κοινω-
νική προσαρμογή των εμπλεκομένων (θυμάτων και θυτών) κάνει επιτακτική τη λήψη 
μέτρων  αντιμετώπισης .  Οι   λυσιτελείς παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον  μέσα 
από παρεμβατικά προγράμματα πρόληψης  αποσκοπούν στην προαγωγή της ψυχικής 
υγείας, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, στην διεύρυνση των κοινω-
νικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων,  στην δημιουργία θετικού - υποστηρικτικού  
ψυχολογικού  κλίματος και στην δημιουργία ασφαλούς βάσης για την ακαδημαϊκή 
ανάπτυξη όλων των παιδιών. Επειδή το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας- 
αν θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία που παραπαίει- θα πρέπει να αναθεωρήσουμε 
τις απόψεις μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να αφαιρέσουμε τον μανδύα του 
«ωχαδερφισμού» και να δώσουμε λύσεις.   
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Περίληψη 

Ο ναζισμός επιβάλλεται κατά τις δεκαετίες του 1930 και 1940 στη Γερμανία και στην 
Ευρώπη με εγκλήματα πολέμου και εξόντωση συγκεκριμένων ομάδων θυμάτων του 
ρατσισμού, καθώς και με απόλυτο έλεγχο της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής ζωής, προπαγάνδα από τα ΜΜΕ, ιδεολογική κατήχηση και χαφιεδισμό. 
Οι ναζιστές συνεργάζονται με το οικονομικό κεφάλαιο, τα φασιστικά καθεστώτα, τις 
Εκκλησίες, τους «διανοούμενους» και με όλους όσους ανέχτηκαν τις πρακτικές τους 
δρώντας ή σιωπώντας. Η διατήρηση της ιστορικής αυτής μνήμης είναι αναγκαία στα 
σχολεία, με ενδιαφέρον και ποικίλο υλικό μάθησης, με επισκέψεις, καθώς και με 
προβολή σχετικών κινηματογραφικών ταινιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: αντιναζιστική εκπαίδευση, αντιναζιστικές ταινίες, Ιστορία του ναζι-
σμού. 

Η βαρβαρότητα του ναζισμού: ιστορικά δεδομένα 

Η ρατσιστική τυραννία και εγκληματικότητα του ναζισμού είχε ως αποτελέσματα γε-
νοκτονίες (La Capra, 2001: 14, 41, 63, 66, 115, 126, 128, 136, 168. Weiner, 2002: 10. 
Kershaw, 2004: 242), μαζικές εκτελέσεις και 50 εκατομμύρια νεκρούς από τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, στρατόπεδα συγκέντρωσης και αστυνομοκρατία, εκμηδένιση της 
ανθρώπινης υπόστασης, της ηθικής και του πολιτισμού, καταστροφή κατοικημένων 
περιοχών και κύματα προσφύγων (Bessel, 2004: 169-170, 172, 182-183, 187), πείνα 
(Weiner, 2002: 10). Οι εικόνες φρίκης συμπυκνώνονται στο διαμελισμό των σωμά-
των, στον πόνο και στον θρήνο (La Capra, 2001: 117-118), στην τρομοκράτηση του 
πληθυσμού με αεροβομβαρδισμούς, ώστε αυτός να βιώνει εικόνες καταστροφής και 
θανάτου, τρυπημένης ή καμένης σάρκας και αερίων (Bloch, [1940] 1999: 54-55, 57). 
Κάθε πόλεμος διασπά και προκαλεί βία, κατά συνέπεια ανοιχτές πληγές, απουσίες και 
ανείπωτες απώλειες, θυσίες και θύματα, τραύμα (La Capra, 2001: 45-50, 53-55, 64). 
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι στρατόπεδα σαδισμού και θανάτου (La Capra, 
2001: 33-34, 91, 115, 125, 127, 135). Οι χιτλερικοί διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, 
όπως είναι τα καταναγκαστικά έργα μέχρι θανάτου στα στρατόπεδα, σε συνθήκες 
κρύου ή πείνας, καθώς και η θανάτωση των Εβραίων στους θαλάμους αερίων και η 
καύση τους στους φούρνους (Dreyfus et al., 1980/1990: 159), οι μαζικοί τάφοι 
(Weiner, 2002: 9). Οι ναζί τρομοκρατούν, έχοντας στο πλευρό τους την αστυνομία. 
Καλλιεργείται κλίμα φόβου και τα θύματα δεν μπορούν να βρουν προστασία (Bessel, 
2004: 180. Kershaw, 2004: 245). Αθώα θύματα πολέμου βέβαια είναι και οι γυναίκες 
των... εχθρών κάθε πλευράς. Οι νικητές Σοβιετικοί στρατιώτες βίασαν 2.000.000 
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Γερμανίδες κατά την νικηφόρα προέλασή τους στη Γερμανία (Bytwerk, 2005: 54). 

Τακτικές των ναζί ήταν α) η προπαγάνδα στο ραδιόφωνο, στον κινηματογράφο, σε 
τελετές και εορτές (Dreyfus et al., 1980/1990: 132), η ‘λαϊκή διαφώτιση’, η ιδεολογι-
κή διδασκαλία με απόλυτη συνοχή, η πολιτιστική ηγεμονία, β) ο ψυχολογικός πόλε-
μος, γ) ο απόλυτος έλεγχος της πληροφόρησης, των ΜΜΕ, της εκπαίδευσης, του ε-
λεύθερου χρόνου, των δραστηριοτήτων, της κινηματογραφικής παραγωγής, του θεά-
τρου, των τεχνών γενικά, της μουσικής (Kallis, 2006: 116-117, 120-121, 127, 134-
135), δ) ο απόλυτος έλεγχος των επιχειρήσεων και των γυναικών με την ευγονική, ε) 
ο μονοκομματισμός, στ) η διάλυση των εργατικών οργανώσεων και αντικατάστασή 
τους από το Γερμανικό Εργατικό Μέτωπο, ζ) ο όρκος πίστης, η) η συνεργασία με την 
Εκκλησία (Προτεσταντική και Καθολική), θ) πογκρόμ εναντίον των κομμουνιστών 
και των εργατικών συνδικάτων, των Εβραίων, Μαρτύρων του Ιεχωβά, Σλάβων, τσιγ-
γάνων και μαύρων, των ομοφυλόφιλων, των αναπήρων (με στείρωση και ευθανασία), 
στα πλαίσια της ανωτερότητας και της ανάγκης για φυλετική καθαρότητα της Αρίας 
φυλής (La Capra, 2001: 12, 110, 122, 132. Bessel, 2004: 170-171, 175-176, 182-183. 
Pagaard, 2005: 191, 193-196, 202). Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά διώκονται περισσότερο 
από άλλα θρησκεύματα, επειδή αρνούνται τη στράτευση (Dreyfus et al., 1980/1990: 
138). Κυριαρχεί επίσης η ξενηλασία (Noakes & Pridham, 1983/1999: 15) και επιβάλ-
λεται η ναζιστική πειραματική ψευδοεπιστήμη βασισμένη στον ρατσισμό (Nash et al., 
2000: 13, 48) και η αντίληψη ότι οι κατώτερες φυλές πρέπει να χαθούν, σύμφωνα με 
τον νόμο της επιλογής των ειδών (Bytwerk, 2005: 52). 

Το 1920 ιδρύεται το ναζιστικό κόμμα (Dreyfus et al., 1980/1990: 125). Ο Χίτλερ, 
πριν γίνει αρχηγός, κατετάγη εθελοντικά αξιωματικός του στρατού, για να βρει ένα 
στόχο και μια τάξη στη ζωή του. Ως μικροαστός που αγωνιζόταν να τοποθετηθεί πά-
νω από τους εργάτες, αντιπαθούσε τους κομμουνιστές ως φιλεργατικούς και αντικα-
πιταλιστές επαναστάτες, παράλληλα με τη διαμόρφωση από τον ίδιον της αντισημιτι-
κής και ρατσιστικής ιδεολογίας. Το 1920 τα οικονομικά του ναζιστικού κόμματος ή-
ταν πενιχρά, προέρχονταν από απλές συνδρομές μελών. Το 1921 ο Χίτλερ γίνεται αρ-
χηγός του λόγω της ρητορείας του και των διασυνδέσεών του με το στρατό. Το 1923 
εδραιώνει την απόλυτη εξουσία του στο κόμμα, ακόμα και διά της βίας (Noakes & 
Pridham, 1983/1999: 10, 19, 29-30). Την ίδια χρονιά, παιδιά ζητούν μερίδα σε συσσί-
τια, την εποχή της γερμανικής οικονομικής κρίσης (Dreyfus et al., 1980/1990: 92). Το 
1924 το κόμμα συγκεντρώνει ήδη το 7% των Γερμανών ψηφοφόρων (Dreyfus et al., 
1980/1990: 125) και επηρεάζει όλο και περισσότερο το πλήθος με την προπαγάνδα 
(Noakes & Pridham, 1983/1999: 71-72). Οι συνεργάτες του Χίτλερ άρχισαν να χά-
νουν ακόμα και την ταυτότητά τους μπροστά στην επιβολή που ασκούσε ο αρχηγός 
(Noakes & Pridham, 1983/1999: 47, 56). Στις 30/1/1933 ο Χίτλερ ανακηρύσσεται κα-
γκελάριος και στις 23/3/1933 γίνεται απόλυτος άρχων σε ένα μονοκομματικό κράτος 
(Dreyfus et al., 1980/1990: 130). Από το 1934 εξολοθρεύει τους διαφωνούντες στο 
κόμμα του (Dreyfus et al., 1980/1990: 136). 

Η οικονομική κρίση χτυπά το 1929 τις ΗΠΑ και την Αγγλία και το 1933 τη Γαλλία, 
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με ταυτόχρονη κατάρρευση του νομισματικού συστήματος και του διεθνούς εμπορίου 
(Dreyfus et al., 1980/1990: 104). Ο Χίτλερ παρουσιάζεται αρχικά σαν φιλειρηνιστής 
(Dreyfus et al., 1980/1990: 138). Κάθε χώρα ανταγωνίζεται τις άλλες για τα τοπικά 
συμφέροντα. Υπογράφονται συνθήκες με το Ράιχ, α) από τη Σοβιετική Ένωση το 
1918 η συνθήκη Μπρεστ-Λιτόβσκ, που αποτελεί προδοσία της παγκόσμιας επανά-
στασης για να σωθεί η ρωσική, το 1922 το σύμφωνο μη επίθεσης και το 1939 η συν-
θήκη Ρίμπεντροπ-Μολότοφ ως αντιπερισπασμός στις άλλες δυνάμεις, β) από την Πο-
λωνία το 1934 σύμφωνο μη επίθεσης, γ) από την Αγγλία το 1935 ναυτική συνθήκη 
αγγλογερμανικής συμμαχίας, με αποτέλεσμα η Γερμανία να δημιουργήσει πολεμικό 
στόλο, δ) από τη Γαλλία το 1938 συνθήκη φιλίας (Dreyfus et al., 1980/1990: 89, 104, 
106, 111-112, 126, 138, 150). Οι δυνάμεις του Χίτλερ το 1936 εισβάλλουν πρώτα στη 
Ρηνανία της Γαλλίας, με έγκριση της Αγγλίας, αφού η Γερμανία είχε ήδη υπογράψει 
σύμφωνο μη επίθεσης, μετά προσεγγίζουν τους Ισπανούς εθνικιστές και Ιταλούς φα-
σίστες. Την 1/9/1939 πραγματοποιούν την πρώτη εισβολή στην Πολωνία, που σημα-
τοδοτεί την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Dreyfus et al., 1980/1990: 139). 

Το σχέδιο εξόντωσης των Εβραίων, κομμουνιστών και αναρχικών οργανώνεται με 
ψεύδη, δριμύτατη συκοφάντηση και ‘λαϊκή διαφώτιση’, δηλαδή προπαγάνδα για τη 
σταδιακή αποδοχή του σχεδίου (Noakes & Pridham, 1983/1999: 136, 158. Bytwerk, 
2005: 37-57). Οι συκοφαντίες ήταν ότι οι Εβραίοι και κομμουνιστές σχεδιάζουν να 
στειρώσουν τις γυναίκες, να διαλύσουν την οικογενειακή ζωή, να καταστρέψουν τη 
Γερμανία και να στείλουν εργάτες στη Σιβηρία (Bytwerk, 2005: 44, 47). Η μεσαία 
τάξη της Γερμανίας θεωρεί υπεύθυνους για την καταστροφή της τους νικητές του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, Εβραίους και κομμουνιστές (Dreyfus et al., 1980/1990: 125). 
Στόχος του Χίτλερ και των συνεργατών του ήταν η συντριβή του κομμουνισμού, τον 
οποίο μάλιστα θεωρούσαν ιουδαϊκό δημιούργημα (Noakes & Pridham, 1983/1999: 
47, 56). Ο Χίτλερ σε συνεργασία αρχικά με τον Μουσολίνι αφάνισε μεθοδικά, πρώτα 
κρυφά, μετά φανερά και μαζικά, με φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης και εκτελέ-
σεις, τους Γερμανούς κομμουνιστές, που είχαν στην αρχή την πλειοψηφία στη Θου-
ριγγία και Σαξονία, και εμπόδισε το αυξημένο ρεύμα του κομμουνισμού στη Γερμα-
νία (Noakes & Pridham, 1983/1999: 27, 146, 153, 160). Η παγκόσμια και γερμανική 
elite παρατήρησε ότι το ναζιστικό γερμανικό κόμμα ήταν πραγματικά ικανό να απαλ-
λάξει τη Γερμανία από τους κομμουνιστές (Bessel, 2004: 176), κι αυτό συνετέλεσε 
στην εξόντωσή τους (Kershaw, 2004: 242, 250). Για να δικαιολογούν τις συλλήψεις 
κομμουνιστών, τούς αποκαλούσαν τρομοκράτες και διέδιδαν ότι εκείνοι σχεδίαζαν 
επανάσταση (Noakes & Pridham, 1983/1999: 139). Το 1932, 6 εκατομμύρια άνεργοι 
υπήρχαν στη Γερμανία, από τα 20 εκατομμύρια περίπου του εργατικού δυναμικού, 
ενώ κομμουνιστές και σοσιαλδημοκράτες ήταν διασπασμένοι μεταξύ τους. Το 1933 
οι ναζί πυρπολούν το Ράιχσταγκ και κατηγορούν γι’ αυτό τους κομμουνιστές ως πρό-
σχημα για να τους επιτεθούν, με αφαίρεση των εδρών τους, παρανομοποίηση του 
κόμματός τους και απαγόρευσή τους να δημοσιεύουν (Dreyfus et al., 1980/1990: 128-
130). 

Σε ό,τι αφορά τον αντισημιτισμό, το 1934 ιδρύεται η Εκκλησία του Ράιχ ξεχωριστά 
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από τον Προτεσταντισμό, σε μια προσπάθεια απόρριψης του ιουδαϊσμού, ενώ το 
1935 οι Εβραίοι γίνονται παρίες διά νόμου (Dreyfus et al., 1980/1990: 136-137). Το 
1940 ο Julius Streicher εξέδωσε παιδικό βιβλίο που παραλλήλιζε τους Εβραίους με 
δηλητηριώδη ερπετά που πρέπει να εξοντωθούν (Bytwerk, 2005: 49). Από το 1941 
εξοντώνονται 5 εκατομμύρια Γερμανοεβραίοι (Dreyfus et al., 1980/1990: 136). Ο 
φθόνος εναντίον τους στόχευε στη λεηλασία των περιουσιών τους και στην εκτόπισή 
τους από τη γερμανική οικονομία. Ο σκοπός υλοποιείται στην αρχή με αποκλεισμό 
των Εβραίων από τα δικαστήρια, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΜΜΕ, τα πολιτιστικά 
ιδρύματα, και εν συνεχεία με εξευτελισμούς και χρήση βίας. Οι εργαζόμενοι στους 
φορείς αυτούς άρχισαν να αντιλαμβάνονται την κοινωνία υπό το πρίσμα της ιεράρχη-
σης της ανθρώπινης αξίας (Bessel, 2004: 178-179). Η πλειοψηφία αδιαφόρησε για 
τους Εβραίους (Bytwerk, 2005: 56). Στη συνέχεια, διατάσσεται ο εκτοπισμός τους 
από την Ευρώπη και ο αφανισμός τους με το Ολοκαύτωμα (Kershaw, 2004: 250, 252-
253, 245). Η ρητορική περί παγκόσμιου ιουδαϊσμού συνεχίζεται και σήμερα 
(Bytwerk, 2005: 56). Οι διασωθέντες έγκλειστοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
πέθαναν σταδιακά από παθολογικές ασθένειες ή αυτοκτόνησαν, χωρίς βέβαια να έχει 
μελετηθεί σοβαρά η ψυχική υγεία τους. Γενικά, τα ποσοστά θνησιμότητας αυξάνο-
νται εντός της εικοσαετίας από την αποφυλάκιση τέτοιων κρατουμένων (Williams et 
al., 1993: 573-575). Προφορικές μαρτυρίες επιζώντων από το Ολοκαύτωμα φανέρω-
ναν την τραυματική μνήμη και τα ψυχικά τραύματα των επιζώντων, που εκδηλώνο-
νταν με αναδρομές, εφιάλτες και αγχώδεις διαταραχές (La Capra, 2001: 87-88). 

Στρατολογούνται μέλη του ναζιστικού κόμματος, προερχόμενα από την εργατική και 
κυρίως τη μικροαστική τάξη (Noakes & Pridham, 1983/1999: 18). Η στρατολόγηση 
αγοριών και κοριτσιών στη χιτλερική νεολαία από τα 10 τους χρόνια και η ναζιστική 
προπαγάνδα στα σχολεία, όχι όμως για τα παιδιά των χιτλερικών, που δεν φοιτούσαν 
σ’ αυτά, αλλά για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων εκδηλώνεται με τις εξής πρακτι-
κές: εικόνες του Χίτλερ, σβάστικες, σλόγκαν, εμβατήρια, προφίλ του σκληροτράχη-
λου νέου, τυφλή πειθαρχία, συλλογική ζωή και συναδελφικότητα, δεξιά ιδεολογία 
εστιασμένη στην ηγεσία, στον φανατισμό, στον εθνικισμό, στον ρατσισμό, στην ε-
χθρότητα προς τη δημοκρατία, στη φιλοκαπιταλιστική στάση, στον αντικομμουνισμό 
και αντισημιτισμό, σχολικά μαθηματικά εφαρμοσμένα στο στρατό, παραστρατιωτικά 
γυμνάσια και ασκήσεις εδάφους στόχων, στρατιωτική γυμναστική και εκμάθηση των 
μελλοντικών ρόλων για τα κορίτσια, στα πλαίσια του τρίπτυχου «παιδιά-εκκλησία-
κουζίνα», εθελοντικά κοινωφελή έργα (δενδροφύτευση, συγκομιδή, μαστορικά) 
(Dreyfus et al., 1980/1990: 131-132, 136. Noakes & Pridham, 1983/1999: 10. La Cap-
ra, 2001: 101, 115, 128-129. Pagaard, 2005: 191, 193-196, 200). Τα μέσα προπαγάν-
δας ήταν οι αφίσες, τα βιβλία, τα περιοδικά, τα φυλλάδια, τα ιστορικά δράματα και 
ντοκιμαντέρ, οι δημόσιοι πολιτικοί λόγοι και οι συνομιλίες (Bytwerk, 2005: 39, 40 
42, 49). Οι συκοφαντίες δεν διαδίδονταν μόνον από τα ΜΜΕ και τα έντυπα αλλά και, 
αποτελεσματικότερα, από στόμα σε στόμα (Bytwerk, 2005: 47, 50). 

Υπάρχει αναμφισβήτητη σχέση μεταξύ του Χίτλερ και του μεγάλου κεφαλαίου 
(Dreyfus et al., 1980/1990: 139). Η Γερμανία εκμεταλλεύεται τον πλούτο των κρατών 
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που υποδούλωσε, καθώς και εκατομμύρια ξένων εργατών που φέρνει στο έδαφός της 
(Dreyfus et al., 1980/1990: 159). Η elite προσφέροντας γόνιμο έδαφος για την άνθηση 
του ναζισμού (Kershaw, 2004: 246, 249) προσπαθεί να σταθεροποιήσει την εξουσία 
της (Bessel, 2004: 183) μέσω της στρατηγικής της εθνικής εκκαθάρισης για την εθνι-
κή ‘σωτηρία’ (Kershaw, 2004: 249, 253). Ο ναζισμός συνεργάζεται με τα φασιστικά 
καθεστώτα (Μουσολίνι, Φράνκο) (Kershaw, 2004: 241, 247) και με τον χριστιανισμό, 
για την πάταξη του ασιατικού ιουδαϊσμού και του αθεϊστικού σοσιαλισμού (Kershaw, 
2004: 247-248. Kallis, 2006: 129, 135). Η Καθολική Εκκλησία είναι στο πλευρό του 
το 1933, τοπική και από το Βατικανό (Noakes & Pridham, 1983/1999: 158-166), με 
συνθήκη, αν και αυτή παραβιάζεται από το 1934 (Dreyfus et al., 1980/1990: 137) και 
εξής. Η γερμανική «διανόηση» τάχθηκε επίσης στο πλευρό του ναζισμού, με το ιδεο-
λόγημα ότι ο γερμανικός πολιτισμός κινδυνεύει. Αυτή η νοοτροπία κυριάρχησε (Ker-
shaw, 2004: 247-249). 

Στους ναζί αρκούσε η συγκατάβαση, η σιωπηρή συναίνεση των πολιτών, αφήνοντας 
την εκτέλεση του σχεδίου γενοκτονίας στους αξιωματικούς (Bytwerk, 2005: 56), δη-
λαδή ο Χίτλερ δεν έκανε μόνος του τις εκτελέσεις, αλλά χάραζε την πολιτική του και 
οι ιεραρχικά κατώτεροί του έπαιρναν ανάλογες αποφάσεις. Καθοδηγούσε και αυτοί 
σχεδίαζαν τις λεπτομέρειες και εκτελούσαν τις εντολές. Σε σκληρές αποφάσεις, οι 
σύμβουλοί του έκαναν προτάσεις και ο Χίτλερ υιοθετούσε την καταλληλότερη, σύμ-
φωνα με την αρχή της επιβίωσης του ισχυρότερου (Pagaard, 2005: 199). Οι γκεσταπί-
τες δεν θα μπορούσαν να ελέγχουν όλη τη χώρα. Αυτό το πέτυχαν με την ενθάρρυνση 
της κατασκοπείας και των καταγγελιών (Pagaard, 2005: 201). Οι φρουροί και οι δή-
μιοι δεν ήταν τέρατα αλλά συνηθισμένοι άνθρωποι φυσιολογικοί, που γνώριζαν το 
σωστό και το λάθος, σύμφωνα με τις καταθέσεις επιζώντων (La Capra, 2001: 125, 
128, 167). Η θανάτωση γινόταν σε μια οργανωμένη, έννομη, ‘πολιτισμένη’ κοινωνία 
(La Capra, 2001: 126). Την ίδια εποχή οξύνεται η αποικιοκρατία στην Αφρική, με 
πολέμους και ιμπεριαλιστικές επεκτάσεις (Kershaw, 2004: 247). Η φρίκη των ναζι-
στικών εγκλημάτων είναι ίδια με την αποικιοκρατία, το δουλεμπόριο και τη μεταχεί-
ριση μαύρων και ερυθρόδερμων (La Capra, 2001: 171). 

Η αντίδραση της πλειοψηφίας των Γερμανών πολιτών ήταν η ενεργός συμμετοχή ή η 
ανοχή στον ναζισμό (Pagaard, 2005: 191). Γεννάται το ερώτημα πώς ο Χίτλερ μετέ-
τρεψε τον μέσο Γερμανό σε πρόθυμο εκτελεστή (La Capra, 2001: 115). Η συλλογική 
παθολογία του γερμανικού έθνους είναι μια από τις αιτίες της ανόδου του ναζισμού 
(La Capra, 2001: 140). Τα αίτια του συμβιβασμού των Γερμανών πολιτών μπορούν 
να αναζητηθούν πιο συγκεκριμένα στην ηλιθιότητα και στην κοντόφθαλμη θεώρηση, 
στην παραπληροφόρηση, στον οπορτουνισμό (Bessel, 2004: 185), που σημαίνει κυ-
νήγι της καριέρας και της εξουσίας, στον σαδισμό, στην τυφλή προσήλωση στον αρ-
χηγό, στην ιδεολογική προσήλωση (Kershaw, 2004: 245) και στο τραύμα από τον χα-
μένο Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Kershaw, 2004: 247), καθώς ο γερμανικός εθνικισμός 
γεννήθηκε από τη συντριβή της Γερμανίας σ’ αυτόν και την ταπεινωτική ανακωχή 
που επακολούθησε (Noakes & Pridham, 1983/1999: 8-9). Υπήρξαν όμως και Γερμα-
νοί πολίτες που αντιστάθηκαν στο ναζιστικό πρόγραμμα (Pagaard, 2005: 191) και νε-
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ολαιίστικες ομάδες που αρνούνταν να ενταχθούν στη χιτλερική νεολαία. Τέτοιες ήταν 
οι Edelweisspiraten, Navajos, Weisse Rose, Swingjugend. Αυτές οι νεανικές ομάδες 
είτε άκουγαν διαφορετική μουσική, ντύνονταν και διασκέδαζαν διαφορετικά από τα 
μέλη της χιτλερικής νεολαίας είτε ήρθαν και σε ένοπλη σύγκρουση μ’ αυτήν. Το κρά-
τος τιμώρησε τα μέλη αυτών των νεολαιών με φυλακίσεις, καταναγκαστικά έργα και 
θανάτωση, ιδιαιτέρως όσων ήρθαν σε σύγκρουση μαζί του ή ανήκαν στην εργατική 
τάξη (Pagaard, 2005: 201-205). 

Η αξιοποίηση της Ιστορίας της ναζιστικής φρίκης με εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες 

Η επικράτηση του ναζιστικού κόμματος παραμένει για τους εκπαιδευτικούς ένα πα-
ράδειγμα ολοκληρωτικής δικτατορίας (Pagaard, 2005: 189). Είναι σημαντικό οι μα-
θητές να αναπτύσσουν μόνοι τους σχολικές δραστηριότητες ανάλογες με τις νοητικές: 
αναγνώριση, επιλογή, ταξινόμηση, σύνδεση, ταύτιση, ομαδοποίηση, διάκριση εν-
νοιών, σηματοδότηση, συσχετίσεις, κατανόηση, ερμηνεία, επεξεργασία, αποθήκευση, 
διατήρηση στη μνήμη, ανάκληση, αντίληψη του χώρου, της χρονικής σύνδεσης, της 
σχέσης αιτίας-αποτελέσματος, υποθέσεις, ερμηνείες, συνέπειες, γενικεύσεις, στόχοι, 
δράσεις, αποφάσεις με χρήση συλλογισμών (επαγωγικών, παραγωγικών, αναλογικών, 
αποτελεσματικών) (Moniot, 1993/2000: 138-147, 190-191). Συλλέγοντας επιστημο-
νικό υλικό από τις τοπικές βιβλιοθήκες και το διαδίκτυο και επεξεργαζόμενοι αυτό με 
τις προαναφερθείσες ποικίλες νοητικές διεργασίες, οι μαθητές θα αποκτήσουν βιωμα-
τική και στέρεη γνώση της Ιστορίας της ναζιστικής θηριωδίας. 

Μια καλή βάση της ιστορίας του ναζισμού έχει ήδη παρουσιαστεί στο προηγούμενο 
υποκεφάλαιο του παρόντος άρθρου, η οποία μπορεί να προταθεί στα σχολεία. Χωρίς 
αυτή την ευσύνοπτη και περιεκτική ιστορική γνώση, τα τυποποιημένα, ερβαρτιανού 
τύπου και ξεπερασμένα από την κριτική παιδαγωγική στάδια διδασκαλίας και τα 
‘κονστρουκτιβιστικά’ σχέδια μαθήματος δεν είναι παρά καταπιεστικά προγράμματα 
επιβολής στους μαθητές και φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα από τον στόχο της αντι-
ναζιστικής εκπαίδευσης, που είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης για την εξάλει-
ψη του ναζιστικού φαινομένου. Πολύ πιο βιωματικά και αποτελεσματικά είναι επι-
λεγμένα σύντομα αποσπάσματα από ιστορικά ντοκιμαντέρ ή από αφηγήσεις απλών 
ανθρώπων ή από λογοτεχνικά έργα για τη ναζιστική κτηνωδία, όπως παρουσιάστηκε 
στο προηγηθέν υποκεφάλαιο του παρόντος άρθρου, συνοδευόμενα από τις αναγκαίες 
εξηγήσεις εκ μέρους του εκπαιδευτικού, διάλογο και σημειώσεις προς τους μαθητές 
παρά προτεινόμενα άχαρα στάδια διδακτικής και ανιαρά φύλλα δραστηριοτήτων-
αγγαρείας με καταμέτρηση διδακτικών ωρών. Οι θέσεις αυτές είναι σύμφωνες με την 
φρεϊρεανή παιδαγωγική προσέγγιση της πρόσκτησης κοινωνικής, ταξικής και επανα-
στατικής συνείδησης (Φρέιρε, [1968] 1977). 

Υλικό για τη διδακτική της Ιστορίας σε παιδιά μπορούν να αποτελέσουν χάρτες, καλ-
λιτεχνικά έργα (Plane, 2001), φωτογραφίες, video, film, on line μουσεία (Pagaard, 
2005: 197, 201). Το παρελθόν αποκτά για το παιδί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα 
σχετικά εικονογραφημένα βιβλία περιπέτειας, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα κινημα-
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τογραφικά έργα (Virta, 2002: 690). Ως δραστηριότητες μπορούν να επιλεγούν σενά-
ρια, δραματοποιήσεις, μελέτη ντοκουμέντων και περιληπτική απόδοση ή ένταξη των 
πληροφοριών σε πίνακα, παραγωγή κινουμένων σχεδίων, σκίτσων και σταυρόλεξων, 
δημιουργία μπαλάντας ή σύντομων μονόπρακτων, κατασκευή πλακάτ με συνθήματα 
αντίστασης (Husbands, 1996/2004: 130, 151, 153). Μπορούμε, για παράδειγμα, να 
ζητήσουμε από τα παιδιά να οργανώσουν μια αντιστασιακή δράση (Pagaard, 2005: 
202). 

Πιο ολοκληρωμένη βιωματική προσέγγιση της ναζιστικής φρίκης, με στόχο να μην 
την ξαναζήσουμε, προσφέρεται κατά τη διάρκεια σχολικών επισκέψεων σε εκπαιδευ-
τικούς φορείς. Για παράδειγμα, projects γνώσης και μνήμης για το Ολοκαύτωμα προ-
σφέρει η Ισραηλιτική Κοινότητα και ο Σύλλογος Απόγονοι Θυμάτων Ολοκαυτώμα-
τος. Επιπλέον, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στον Βόλο (συνοικία Αναλήψεως) 
προσφέρονται στους μαθητές που επισκέπτονται το κτίριο κατά τη διάρκεια σχολικής 
εκπαιδευτικής εκδρομής projects ολίγων ωρών για την κατανόηση του ναζιστικού 
φαινομένου, με βιωματικές δράσεις και αποσπάσματα αντιναζιστικών ταινιών, καθώς 
και φύλλα εργασίας, για συμπλήρωση και συζήτηση. Στην ίδια πόλη, η ξενάγηση στο 
Μουσείο Της Πόλης (συνοικία Παλαιών) παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
περιηγηθούν στα ιστορικά εκθέματα που μεταξύ άλλων αναφέρονται στο Ολοκαύτω-
μα και στην Αντιστασιακή Δράση, όπως ηλεκτρονικά posters με φωτογραφίες, παλιές 
εφημερίδες, ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα σχολεία μπορούν επίσης να επιλέξουν αντιναζιστικές ταινίες για προβολή, από τον 
κατάλογο που ακολουθεί, με αφορμή διάφορες σχολικές εκδηλώσεις και εναλλακτικά 
μαθήματα. Οι μαθητές μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις σχετικά με τα αποτελέ-
σματα του ναζισμού και τα αίτια της γένεσής του, ώστε με την ευαισθητοποίηση αυτή 
και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης να απορρίψουν τον ναζισμό και να προασπί-
σουν την ελευθερία, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στη ζωή τους. Τέτοιες ταινίες είναι, 
σύμφωνα με τον Πίνακα 1, ενδεικτικά: 

Τίτλος Έτος Σκηνοθέτης 
Saul Fia 2015 Λάζλο Νέμες 
Jimmy’s Hall 2014 Κεν Λόουτς 
Môj pes Killer 2013 Μίρα Φορνάι 
Das weiße Band 2009 Μίχαελ Χάνεκε 
Inglourious Basterds 2009 Κουέντιν Ταραντίνο 
Die Welle 2008 Ντένις Γκάνσελ 
The reader 2008 Στίβεν Ντάλντρι 
The Boy in the Striped Pyjamas 2008 Τζον Μπόιν 
Die Fälscher 2007 Στέφαν Ρουτσοβίτσκι 
Katyn  2007 Αντρέι Βάιντα 
Mio fratello è figlio unico 2007 Ντανιέλε Λουκέτι 
Black Book 2006 Πωλ Βερχόφεν 
This is England 2006 Σέιν Μίντοουζ 
Sophie Scholl - Die letzten Tage 2005 Μαρκ Ρότεμουντ 
The Pianist 2002 Ρομάν Πολάνσκι 
Amen 2002 Κώστας Γαβράς 
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The Βeliever 2001 Χένρι Μπιν 
The Grey Zone 2001 Τιμ Μπλέικ Νέλσον 
Apt Pupil 1998 Μπράιαν Σίνγκερ 
American History X 1998 Τόνι Κέι 
La Vita E Bella 1997 Ρομπέρτο Μπενίνι 
Funny Games 1997 Μίχαελ Χάνεκε 
Land and Freedom 1995 Κεν Λόουτς 
Underground 1995 Εμίρ Κουστουρίτσα 
La haine 1995 Ματιέ Κασοβίτς 
Swing Kids 1993 Τόμας Κάρτερ 
Schindler’s List 1993 Στίβεν Σπίλμπεργκ 
Romper Stomper 1992 Τζέφρεϊ Ράιτ 
Music Box 1989 Κώστας Γαβράς 
Au revoir les enfants 1987 Λουί Μαλ 
Idi i Smotri 1985 Έλεμ Κλίμοφ 
Made in Britain 1982 Άλαν Κλαρκ 
Lili Marleen 1981 Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ 
Mephistο 1981 Ίστβαν Ζάμπο 
Playing for time 1980 Ντάνιελ Μαν 
Die Blechtrommel 1979 Φόλκερ Σλέντορφ 
Una Giornata Particolare 1977 Έτορε Σκόλα 
The Serpent’s Egg 1977 Ίνγκμαρ Μπέργκμαν 
Ο θίασος 1975 Θεόδωρος Αγγελόπουλος 
Salo o le 120 Giornate di Sodoma 1975 Πιέρ Πάολο Παζολίνι 
Cabaret 1972 Μπομπ Φόσι 
La caduta degli dei 1969 Λουκίνο Βισκόντι 
L’armée des ombres 1969 Ζαν-Πιέρ Μελβίλ 
Obchod na korze 1965 Γιαν Καντάρ, Έλμαρ Κλος 
Nackt unter Wölfen 1963 Φρανκ Μπάιερ 
The Great Escape 1963 Τζον Στούργζ 
Ivanovo Detstvo 1962 Αντρέι Ταρκόφσκι 
Kapò 1960 Τζίλο Ποντεκόρβο 
The diary of Anne Frank 1959 Τζωρτζ Στίβενς 
Letyat zhuravli 1957 Μιχαήλ Καλατόζοφ 
Kanal 1957 Αντρέι Βάιντα 
Το ξυπόλητο τάγμα 1953 Γρηγόρης Θαλασσινός 
Ladri di Biciclette 1948 Βιτόριο ντε Σίκα 
Germania anno zero 1948 Ρομπέρτο Ροσελίνι 
Roma città aperta 1945 Ρομπέρτο Ροσελίνι 
The Great Dictator 1940 Τσάρλι Τσάπλιν 

Πίνακας 1: Κατάλογος αντιναζιστικών ταινιών 
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Αντιστροφή ρόλων στο παραμύθι Σταχτοπούτα. Διδακτικό σενάριο 

Αζναουρίδου Φωτεινή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ60, M.Ed : «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (ΕΑΠ) 

fotiniazna@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο «Αντιστροφή ρόλων στο παραμύθι Σταχτοπούτα» 
είναι ένα σενάριο που προτείνουμε να υλοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο και θα 
προσπαθήσουμε να αναδείξουμε καλές πρακτικές με χρήση Τ.Π.Ε. Το διδακτικό 
σενάριο είναι ένα σχέδιο μαθήματος διευρυμένο και σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα, τη μεθοδολογία ανάπτυξης και συνδέεται με τις σχετικές θεωρίες 
μάθησης, όπως τον εποικοδομητισμό του J.Piaget, την  ανακαλυπτική μάθηση, τις 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και τη  συνεργατική μάθηση. Αναφέρεται στο 
γνωστικό  αντικείμενο «Τέχνη και Δημιουργία», απευθύνεται σε μαθητές της 
Προσχολικής Εκπαίδευσης και θα αναπτυχθεί με τη χρήση των Τ.Π.Ε.  

Προτείνουμε το σενάριο αυτό για να διαπιστώσουμε πώς τα παιδιά της Προσχολικής 
ηλικίας εσωτερικεύουν και διαμορφώνουν πρότυπα συμπεριφοράς, αξίες και στάσεις 
ως προς το φύλο.( Tibbets 1979) 

Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε., έμφυλες διακρίσεις, στερεότυπα, Ελευθεροπούτα. 

Οργάνωση Διδασκαλίας, Μεθοδολογική Προσέγγιση και απαιτούμενη 
υλικοτεχνική υποδομή 

Το  διδακτικό σενάριο εντάσσεται στη γνωστική περιοχή «Τέχνη και Δημιουργία». 
Aπευθύνεται σε μαθητές της Προσχολικής  Εκπαίδευσης. Το θέμα είναι συμβατό με 
το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ. 

Για την οργάνωση της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της 
ομαδοσυνεργατικής  Διδασκαλίας (ΟΣΔ). Οι μαθητές στην τάξη  θα χωριστούν σε 
ομάδες των τεσσάρων ατόμων η καθεμιά. H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία προωθεί 
την κοινωνικοποίηση του ατόμου, τη βιωματική μάθηση και τον εκδημοκρατισμό της 
κοινωνίας. (Καμαρινού 2000, σ. 24)  

Σύμφωνα με αυτή, μάθηση, δε σημαίνει απλά απόκτηση πληροφοριών, αλλά μια 
συνεχής διαδικασία οικοδόμησης και ανοικοδόμησης της γνώσης. Η άποψη αυτή 
υποστηρίχτηκε και από τον Vygotsky(1993) και τους σύγχρονους εποικοδομιστές της 
γνώσης. (Good &Brophy 2000,σ. 421). 

Ο χωρισμός, σε ομάδες, των μαθητών στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γίνεται με 
βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον μαθητή που 
γνωρίζει να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον υπολογιστή. Υπάρχουν κάποια 
γνωστικά προαπαιτούμενα. Οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τα λαϊκά 
παραμύθια και κυρίως το παραμύθι «Σταχτοπούτα». 

2918

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. και τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία  λαμβάνουν υπόψιν τις 
γνωστικές θεωρίες μάθησης, όπως είναι ο εποικοδομητισμός του J.Piaget(1950), όπου 
κάθε μαθητής με ένα δικό του τρόπο κατασκευάζει τη γνώση, τη θεωρία του Bruner,  
με την  ανακαλυπτική μάθηση, όπου ο μαθητής ανακαλύπτει ο ίδιος τη γνώση, τις 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση, όπως οι θεωρίες του Vygotsky(1993), 
σύμφωνα με τις οποίες δίνεται μεγάλη σημασία στο ρόλο του δασκάλου, στην ανά-
πτυξη της Γλώσσας, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στη συνεργατική μάθηση.( 
Mercer,N., 1995 σ.99) 

Για την υλοποίηση του Διδακτικού σεναρίου  απαιτούνται περίπου δύο μήνες, και  
κάθε διδακτική παρέμβαση διαρκεί περίπου τέσσερεις ώρες.  

Θεωρητική προσέγγιση 

Το παρόν σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομητισμού  του Piaget(1950), 
όπου ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση που έχει σχέση με την άρση των διακρίσεων και 
την προαγωγή της ισότητας ανάμεσα στα φύλα. 

Στην προσπάθεια αυτή οι μαθητές αλληλεπιδρούνε με το περιβάλλον (εκπαιδευτικό 
λογισμικό), τον εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή, τους 
συμμαθητές τους, που τυχόν να έχουν και διαφορετικές απόψεις. Οι διαφορετικές 
απόψεις βοηθάνε τους μαθητές να υιοθετήσουν μια λογική ανωτέρου επιπέδου.( 
Mercer,N., 1995, σελ.90) 

Επίσης στηρίζεται και στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία για μάθηση 
(Vygotsky1993), σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια δημιουργεί ένα σύνολο 
γνώσεων με τη βοήθεια του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Οι κοινωνικογνωστικές 
θεωρίες κινητοποιούν τη διαδικασία ανάπτυξης για τη νέα γνώση, υποστηρίζουν τη 
συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. Με βάση τις θεωρίες αυτές 
τα παραμύθια είναι μέσο κοινωνικοποίησης ως προς τους ρόλους (Δαγδιλέλης, 
2010,σελ.30). 

Προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση σύμφωνα με την οποία εστιάζουμε στην 
επεξεργασία των πληροφοριών που έχουν τα παιδιά από την οικογενειακή και την 
κοινωνική τους ζωή για το ρόλο των φύλων. Δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα μέσα 
από στρατηγικές προσέγγισης να εκφράζουν τις απόψεις τους, να διαπραγματεύονται 
με τους συμμαθητές και το δάσκαλο τους τις ιδέες τους για το θέμα, ώστε να 
ανακαλύψουν τη νέα γνώση οικοδομώντας πάνω στα δικά τους νοητικά σχήματα. 
(Ράπτης, A. & Ράπτη, A. 2004)  

Το σενάριο λαμβάνει υπόψιν τις θεωρίες κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύ-
λου και πώς τα παιδιά αποδέχονται τις κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές για το φύ-
λο τους. Σημαντική σχετική θεωρία είναι η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud,  η θεω-
ρία του Bandura για την κοινωνική μάθηση και τη διαμόρφωση της ταυτότητας φύ-
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λου, η αναπτυξιακή γνωστική θεωρία του Köhlberg που υποστηρίζει ότι η απόκτηση 
της ταυτότητας του  φύλου σχετίζεται με την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων 
του παιδιού (Maccoby, 1966), η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, του  G.H 
Mead, όπου σημαντικό ρόλο στην  απόκτηση της ταυτότητας του φύλου παίζει η αλ-
ληλεπίδραση και η επικοινωνία του ατόμου με άλλα άτομα της ίδιας κοινωνίας. (G.H 
Mead 1934 

Διδακτική Προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Υπήρξε μεγάλος προβληματισμός και πολλές αντιπαραθέσεις για την είσοδο των Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο Νηπιαγωγείο. Σήμερα η 
ένταξη του υπολογιστή στην Προσχολική Εκπαίδευση θεωρείται δεδομένη, εφόσον 
αποτελεί και γνωστικό τομέα-αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος του Νηπια-
γωγείου. (Ντολιοπούλου, 2002). 

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών  στην Προσχολική Εκπαίδευση βοηθάει σημαντικά 
τα παιδιά να αναπτύξουν γνωστικές, νοητικές δεξιότητες, να ενισχύσουν την  αυτοπε-
ποίθηση και αυτοεκτίμηση τους, τη συνεργατικότητα και όλα αυτά με την ενεργό 
συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης. Πολλές έρευνες έδειξαν τη θετική επί-
δραση των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης όλων των γνωστικών 
αντικειμένων.( Mioduser, Tur-Kaspa & Leitner, 2000, Fear & Hirschbuhl, 1999,Kapa, 
1999). Οι ΤΠΕ προσφέρουν δυνατότητες στις διερευνητικές, ενεργητικές, μαθητοκε-
ντρικές και συνεργατικές μορφές μάθησης (Bransford, Brown & Cocking, 2000). Ο 
εκπαιδευτικός, συμβάλλει  στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να επιλύουν 
προβλήματα, στην ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας, στην αυτονομία των παι-
διών, της λεπτής κινητικότητας, στην κοινωνικοποίηση τους, διότι τα παιδιά αρέσκο-
νται να εργάζονται σε ομάδες των 3-5 ατόμων και στην κατάκτηση της σχέσης αίτιο-
αποτέλεσμα. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή βοηθά στην ανάπτυξη της συ-
νεργατικής μάθησης και διευκολύνει τις ομαδικές διαδικασίες, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι αντικαθιστά την ανθρώπινη επικοινωνία. Οι μαθητές εργάζονται κυρίως ομα-
δικά, αλλά και μεμονωμένα με τη βοήθεια του διαδικτύου. Δημιουργούνται κοινότη-
τες μάθησης, με κοινούς στόχους, αναπτύσσονται διάφορες δεξιότητες συντονισμού, 
επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και αυτά όλα συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώ-
σης. Οι μαθητές αναπτύσσουν τα νοητικά τους μοντέλα. Οι εφαρμογές που κάνουν οι 
μαθητές πάνω στα εκπαιδευτικά λογισμικά αναδεικνύουν και τα αναπτυξιακά  βήμα-
τα του μαθητή κατά τη διαδικασία της μάθησης. (Fullan, 1999). 

Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνο-
λογικών εργαλείων Τ.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε τον  υπολογιστή 
και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης(Inspiration, Kindspiration), μια ειδική 
τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες, για να ανιχνευ-
τούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών για τους ρόλους των φύλων, το διαδίκτυο ως 
πηγή άντλησης πληροφοριών και  εικόνων, λογισμικά ζωγραφικής, Revelation Natu-
ral Art και tuxpaint, ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου με απλό χειρισμό και διασκεδα-
στικά εφέ ήχου, όπου οι μαθητές δημιουργούν ελεύθερα ζωγραφικές συνθέσεις. 
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Το προτεινόμενο σενάριο- Διδακτικές παρεμβάσεις 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ. Κάποιοι είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον 
Η/Υ και τη χρήση του. Χωρίζονται σε πέντε ομάδες, γίνεται επίδειξη των λογισμικών 
και δίνονται οδηγίες χρήσης. Ακολουθεί συζήτηση και δραστηριότητες προκειμένου 
να πετύχουν και οι στόχοι όλων των γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσονται στο 
σενάριο αυτό. 

Διδακτικές Παρεμβάσεις 

1ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Η Σταχτοπούτα» 

Στόχοι:  

Οι μαθητές/ τριες 

 Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην ερ-
γασία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδι και διασκέδαση. 

 Να προσεγγίζουν την πρόσθεση με τη βοήθεια του tuxpaint 
 Να αναιρέσουνε τα στερεότυπα των ρόλων των δύο φύλων.                                             
 Να γνωρίσουν τις κυρίαρχες ιδεολογίες για τις σχέσεις των φύλων, που οδηγούν 

στη διαμόρφωση ανδρικών και γυναικείων ταυτοτήτων. 

Δραστηριότητα - Με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης google και στη σελίδα 
http://www.paramithia.net/grim2.html βρίσκουμε και διαβάζουμε  το παραμύθι «Η 
Σταχτοπούτα». 

-Δείχνουμε εικόνες από το παραμύθι  και συζητάμε για τα πρόσωπα που εικονίζονται. 

-Το συζητάμε και αναλύουμε τις σχέσεις των φύλων. 

Στα Κλασσικά λαϊκά παραμύθια το γυναικείο φύλο παρουσιάζεται μέσα από στερεό-
τυπες  αντιλήψεις. (Μαραγκουδάκη κ.ά 2007) 

Η γυναίκα απεικονίζεται ως «καλή», όταν είναι υπάκουη,  πρόθυμη και συνήθως μέ-
σα στο σπίτι. Η ομορφιά και η παθητικότητα  παρουσιάζονται ως αρετές και  «οδη-
γούν» σε ένα καλό γάμο. Συνήθως οι κακές και άσχημες γυναίκες είναι αυτές που εμ-
φανίζονται ως δραστήριες, έξυπνες και δυναμικές ( μητριές, μάγισσες). 

 -Συζητάμε με τα παιδιά τη στάση της Σταχτοπούτας, πώς θα μπορούσαμε να κάνου-
με αντιστροφή του ρόλου της και τι όνομα θα της δίναμε σύμφωνα με τα  νέα της χα-
ρακτηριστικά. Εμείς για παράδειγμα θα την ονομάσουμε «Ελευθεροπούτα» για την 
ανάπτυξη του σεναρίου. 

Δραστηριότητα - Σχεδιάζουμε το σχέδιο εργασίας με θέμα: «Η αντιστροφή των ρό-
λων του παραμυθιού» με τη βοήθεια του λογισμικού Inspiration.   
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-Τέλος, γράφουμε στην επιφάνεια του inspiration μια λέξη-κλειδί και σημειώνουμε 
γύρω της κάθε άλλη λέξη που οι μαθητές/τριες θεωρούν σχετική. Στη συνέχεια ακού-
με στο Youtube το παραμύθι της Σταχτοπούτας. 

Δραστηριότητα -Κάνουμε επίδειξη του λογισμικού Inspiration και με τη βοήθεια του 
ποντικιού ζητάμε από τα παιδιά να τοποθετήσουν σε πλαίσιο γυναικεία και αντρικά 
πρόσωπα από το παραμύθι και  να γράψουνε το όνομα τους. Προτρέπουμε  τα παιδιά 
να κάνουν αντιστοίχιση το κάθε πρόσωπο  με το γράμμα που αρχίζει η φωνούλα του. 

Δραστηριότητα -Τα παιδιά προσεγγίζουν την πρόσθεση με τη βοήθεια του λογισμι-
κού  tuxpaint. 

2ηΔιδακτική Παρέμβαση: Να ζωγραφίσουμε το παραμύθι Σταχτοπούτα 

Στόχοι: 

Οι μαθητές/ τριες 

 Να συμμετέχουν ενεργά και να αλληλεπιδρούν με πολλούς τρόπους με το διαδί-
κτυο  προσεγγίζοντας τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. 

 Να επιλέγουν υλικά και τρόπους προκειμένου  να εκφράζονται και να επικοινω-
νούν μέσα από τα εικαστικά 

 Να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής 

Δραστηριότητα -Αναζητούμε στο Διαδίκτυο σχέδια με  τους ήρωες του παραμυθιού 
«Σταχτοπούτα» και κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση σε ένα φύλλο word. Τα παι-
διά ζωγραφίζουν τα σχέδια αυτά. 
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Δραστηριότητα -Με τη βοήθεια του tuxpaint οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν εικόνες 
από το παραμύθι και πάνω από κάθε πρόσωπο του παραμυθιού γράφουν το όνομα 
τους. 

3η Διδακτική Παρέμβαση: Παραμύθι «Eλευθεροπούτα» 

Στόχοι:  

Οι μαθητές/ τριες 

 Nα καλλιεργήσουν τη συνειδητή διαπολιτισμική επικοινωνία, καθώς και το διά-
λογο, τη συνεργασία και τη συλλογική πρωτοβουλία. 

 Να αναιρέσουνε τα στερεότυπα των ρόλων των δύο φύλων. 
 Να ζωγραφίζουν στην επιφάνεια του λογισμικού Revelation natural art 

Δραστηριότητα - Συζητάμε για την αντιστροφή των ρόλων στο παραμύθι. Ζητάμε 
από τα παιδιά να δώσουν νέο όνομα στη Σταχτοπούτα με τον αντίστροφο ρόλο. Για 
παράδειγμα δίνουμε το όνομα «Ελευθεροπούτα». Μέσα από καταστάσεις προβλημα-
τισμού, ανάλογα ερωτήματα και έμφυλες δραστηριότητες θα προσπαθήσουμε να α-
ναιρέσουμε τα στερεότυπα των ρόλων των δύο φύλων. Ο ρόλος του γυναικείου φύ-
λου είναι αναχρονιστικός. Θα διαβάσουμε το παραμύθι στα παιδιά και θα προσπαθή-
σουμε να ανασκευάσουμε την ιστορία, κάνοντας αντιστροφή των ρόλων των ηρώων 
και ηρωίδων με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Στα παραμύθια ανατροπών οι ηρωί-
δες  εκφράζουν την ανάγκη τους για ελευθερία και αυτονομία και οι ήρωες των δύο 
φύλων ξεφεύγουν   από στερεότυπους ρόλους και σχέσεις. Έχουμε αντιστροφές των 
ρόλων των δύο φύλων  και οι ηρωϊδες αποφασίζουν  τι  θα επιλέξουν χωρίς να απαρ-
νούνται τον εαυτό τους για χάρη των άλλων.  

Έχουμε αμφισβήτηση των δίδυμων ισοδυναμιών: όμορφη-καλή-θύμα, άσχημη-κακή-
πανούργα και αμφισβήτηση του γάμου ως απόλυτου ιδανικού. 

Η Ελευθεροπούτα αντιδρά στην απόφαση της μητριάς να μην πάει μαζί τους στη 
γιορτή στο παλάτι. 

Ντύνεται όπως συνήθιζε να ντύνεται, απλά, κομψά. 

Στο παλάτι, αυτή πλησιάζει τον πρίγκιπα και συστήνεται. Εκείνος της ζητάει να χο-
ρέψουν και η Ελευθεροπούτα εκείνη τη στιγμή είναι απασχολημένη με κάτι άλλο. 
Όταν τελειώνει ζητάει αυτή από τον πρίγκιπα να χορέψουν. Ο Πρίγκιπας ενθουσιάζε-
ται με τη Ελευθεροπούτα, με το χαρακτήρα της και το δυναμισμό της. Της λέει να 
βρεθούν αργότερα να συζητήσουν. Ζητάει την Ελευθεροπούτα να τον παντρευτεί και 
εκείνη αρνείται, γιατί θέλει πρώτα να τελειώσει τις σπουδές της. Του προτείνει όμως 
να κάνουν παρέα τον ελεύθερο χρόνο τους. Ο Πρίγκηπας στενοχωρείται με όλα αυτά 
και συμφωνεί με ό,τι του λέει η Ελευθεροπούτα. Τελικά μετά από χρόνια η Ελευθε-
ροπούτα ζητάει από τον Πρίγκιπα να τον παντρευτεί και Εκείνος χαρούμενος και εν-
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θουσιασμένος συμφωνεί. Έτσι γίνεται ο γάμος τους , αλλά σε ένα άλλο μέρος και χω-
ρίς πολλούς καλεσμένους. 

 Δραστηριότητα - Οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν με το λογισμικό Revelation Natural 
Art την Ελευθεροπούτα με τον Πρίγκηπα. 

 

 

4ηΔιδακτική Παρέμβαση: Να ζωγραφίσουμε το παραμύθι «Ελευθεροπούτα» 

Στόχοι: 

Οι μαθητές/ τριες 

 Να γνωρίσουν τον υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο που εξυπηρετεί συγκεκρι-
μένες μαθησιακές και διδακτικές ανάγκες. 

 Να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που υιοθετούν 
τα δύο φύλα. 

Δραστηριότητα -Με τη βοήθεια του λογισμικού tuxpaint ζωγραφίζουμε την Ελευθε-
ροπούτα με τον πρίγκηπα. 

Δραστηριότητα -Μαγνητοφωνούμε ένα παιδί που αφηγείται το παραμύθι Ελευθερο-
πούτα και με τη βοήθεια του υπολογιστή αλλοιώνουμε τη φωνή του. Επαναλαμβά-
νουμε και με άλλους μαθητές/τριες.  

      Δραστηριότητα -Με τη βοήθεια του Kindspiration ζωγραφίζουμε τη Σταχτοπούτα 
και την Ελευθεροπούτα και κάνουμε συγκρίσεις. 
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Διάχυση έμφυλων δραστηριοτήτων 

Με την ολοκλήρωση των  έμφυλων δραστηριοτήτων θα κατασκευάσουμε αφίσες 
σχετικές με το θέμα μας, θα γράψουμε άρθρο σε σχολική εφημερίδα, θα  ζωγραφί-
σουμε σελιδοδείκτες με σχετικά μηνύματα και θα διοργανώσουμε εκδήλωση σχολική, 
για να δείξουν τα παιδιά στους γονείς τα έργα τους. 

Αξιολόγηση 

Σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών οργανώνουμε το συνολικό διδακτικό χρόνο 
και αξιοποιούμε αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων 
και του περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών. Κάνουμε  συστηματικό έλεγχο, 
παρουσιάζουμε και συζητάμε τις εργασίες των παιδιών, γιατί αυτό θεωρείται πολύ 
σημαντικό για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την εκτί-
μηση της επίδοσης των μαθητών. Εφόσον ολοκληρωθεί το σχέδιο εργασίας  θέτουμε 
αρχικά ερωτήσεις στον εαυτό μας για την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παρά-
δειγμα: Δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων προστριβές μεταξύ 
των μαθητών; Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού είναι δημιουργική; Οι μαθητές  στην 
πλειοψηφία τους  είναι  ενθουσιασμένοι; Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν ενεργά 
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  την ενασχόληση τους με τον Η/Υ; Πέτυχαν οι 
στόχοι που τέθηκαν αρχικά και άλλοι που δεν είχαν τεθεί; Οι διδακτικές θεωρίες μά-
θησης που στηριχτήκαμε προωθούν τη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στην 
ομαδοσυνεργατική - μαθητοκεντρική  διδασκαλία και στη συνεργατική μάθηση; Ανέ-
πτυξαν ικανότητες υψηλού επιπέδου, κριτικής σκέψης, ικανότητες αναζήτησης πλη-
ροφοριών σε ένα μεγάλο φάσμα δεδομένων; Υπήρξε διεπιστημονική προσέγγιση της 
γνώσης; 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία για την αξιολόγηση της επίτευξης των 
στόχων που εμπλέκονται στο θέμα μας, « Αντιστροφή των ρόλων του παραμυθιού 
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Σταχτοπούτα». Θα ρωτήσουμε  τα παιδιά αν η αντιστροφή του παραμυθιού τους άρε-
σε και αν  επιθυμούν να γίνει  και σε άλλα παραμύθια; Για παράδειγμα  για το γνω-
στικό αντικείμενο της «Γλώσσας» κάνουμε ερωτήσεις στους μαθητές για τη θεματική 
μας ενότητα και καταγράφουμε τις απαντήσεις, για τα «Μαθηματικά» προτρέπουμε 
τα παιδιά σε βιωματικά- εμπράγματα παιχνίδια και μετά θα τους δίνουμε φύλλα ερ-
γασίας με ασκήσεις αντίστοιχες με τις μαθηματικές έννοιες του βιωματικού παιχνι-
διού. Για το γνωστικό αντικείμενο «Παιδί και Περιβάλλον» θα  κάνουμε μια ομαδική 
εργασία σχετική με το θέμα. Για το «Δημιουργία και έκφραση» θα ζωγραφίσουν με 
χρώματα σε διάφορες επιφάνειες, αλλά και στον υπολογιστή. Θα δραματοποιήσουμε 
ένα παραμύθι και θα  χορέψουν. Για το γνωστικό αντικείμενο «Παιδί και Νέες Τε-
χνολογίες» προτρέπουμε τους μαθητές να κάνουν αναζήτηση στο Διαδίκτυο και να 
βρούνε παραμύθια. Χρησιμοποιούμε τη μαγνητοφώνηση που είναι σημαντική για την 
ανατροφοδότηση.  

Η Προστιθέμενη Παιδαγωγική αξία, ιδιαίτερα στις πρώτες παρεμβάσεις, είναι ότι οι 
μαθητές έχουν γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία για το παραμύθι Σταχτοπούτα, 
μέσα από τις εικόνες, το ηχητικό υλικό, το Διαδίκτυο. Από τις πρώτες ήδη παρεμβά-
σεις πιστεύουμε ότι θα υπάρχει αλληλεπίδραση, επικοινωνία διαπροσωπική λεκτική, 
λογική, σωματική/ψυχοκινητική. Η μαθησιακή διαδικασία έτσι γίνεται ευχάριστη και 
ελκυστική. Ο/Η Εκπαιδευτικός αποκτά νέο ρόλο και γίνεται ο/η οργανωτής/τρια των 
μαθησιακών καταστάσεων, ο/η συντονιστής/στρια, ο/η διευκολυντής της μάθησης και 
αυτός/η που βοηθάει το/η μαθητή/τρια να αναλάβει το νέο του/της ρόλο, να εμπλακεί 
ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, στην αυτοδιόρθωσή του/της, ώστε να γίνει και 
συνυπεύθυνος/η και συμμέτοχος/η για τη μάθηση του/της.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) μελέτης περιβάλλοντος. (Διαθέσιμο on line: 
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Γκασούκα, Γεωργαλίδου, Λαμπροπούλου, Φουλίδη, Κώστας(2015) Οδηγό χρήσης μη 
σεξιστικήςγλώσσας στα διοικητικά έγγραφα http://www.isotita.gr/index.php/docs/c200/   
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Τ.Π.Ε στη Διδακτική. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
στα κέντρα στήριξης. Επιμόρφωση Τεύχος 1ο, Γενικό μέρος: Πάτρα. 

Δαφέρμου, Χ. & Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006) «Οδηγός Νηπιαγωγού: 
Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί - δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης», Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ), Οδηγός Εκπαιδευ-
τικών για προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου(2011). Αθήνα, Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο &Ε.Κ.Τ.,και Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, & 
ΕΣΠΑ 2007-2013 

«Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων» (4.1.1.α) 
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Αξιολόγηση διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως 
δεύτερης ή ξένης. Η περίπτωση του βιβλίου της Γλώσσας B΄ Δημοτικού 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αξιολογήσει το διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης του βιβλίου της Γλώσσας B΄ Δημοτικού. 
Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίχθηκε στη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών 
δεδομένων. Τα δευτερογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία και άρθρα σε 
περιοδικά και τα πρωτογενή δεδομένα μέσα από τη διεξαγωγή έρευνας.  

Λέξεις- κλειδιά: διαπολιτισμικός, ετερότητα, εκπαίδευση, διδακτικός, εγχειρίδιο 

Εισαγωγή 

Εδώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών έχει 
εισέλθει στα ελληνικά σχολεία διαμορφώνοντας μια νέα παιδαγωγική κατάσταση. 
Δεδομένου ότι το σχολείο καθίσταται απαραίτητο εργαλείο προετοιμασίας των νέων 
προκειμένου να εισέλθουν, όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι και καταρτισμένοι, 
στη νέα αγορά εργασίας και δεδομένου ότι το σχολείο όχι μόνο δεν μπορεί να αλλά-
ξει την κοινωνία, αλλά είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί και να προσαρμόζεται στις 
μεταβολές και τους μετασχηματισμούς της, γίνεται αντιληπτό ότι το σχολείο του 21ου 
αιώνα, οφείλει να είναι δυνάμει διαπολιτισμικό και εκτός από την αναγνώριση της 
ετερότητας , να λάβει υπόψη του τη συνεκπαίδευση, τη συλλογικότητα, την αλληλεγ-
γύη και τη συνεργασία. Οφείλει δηλαδή να μετατραπεί σε ένα σχολείο ένταξης, σε 
ένα σχολείο για όλους (Νικολάου, 2005). 

Θεωρία- Αποσαφήνιση των όρων 

 Ο όρος «Γλώσσα» 

Σύμφωνα με τον Chomsky (1957:13), στο έργο του  Syntactic Structures [Συντακτι-
κές Δομές] «μια γλώσσα είναι ένα σύνολο (πεπερασμένο ή μη) προτάσεων, καθεμιά 
από τις οποίες είναι πεπερασμένη σε έκταση και κατασκευασμένη από ένα περασμένο 
σύνολο στοιχείων». Κατά τον Chomsky, όλες οι φυσικές γλώσσες, είτε στην προφο-
ρική είτε στη γραπτή μορφή τους, είναι γλώσσες σύμφωνα με το περιεχόμενο του ο-
ρισμού του, δεδομένου ότι (α) κάθε φυσική γλώσσα διαθέτει πεπερασμένο αριθμό 
φθόγγων (και πεπερασμένο αριθμό γραμμάτων στο αλφάβητο της, υπό την προϋπό-
θεση ότι διαθέτει αλφαβητικό σύστημα γραφής) και (β) μολονότι μπορεί να υπάρχουν 
άπειρες διακριτές προτάσεις στη γλώσσα, κάθε πρόταση αναπαρίσταται με μια πεπε-
ρασμένη ακολουθία αιτών των φθόγγων (ή γραμμάτων). Το καθήκον του γλωσσολό-
γου που περιγράφει μια συγκεκριμένη φυσική γλώσσα είναι να προσδιορίσει ποιες 
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από τις πεπερασμένες ακολουθίες στοιχείων σε αυτή τη γλώσσα είναι προτάσεις και 
ποιες είναι μη-προτάσεις. Ο σκοπός του Chomsky είναι να εστιάσει στις αμιγώς δομι-
κές ιδιότητες των γλωσσών και να προτείνει τη μελέτη τους από μια μαθηματικά ορι-
σμένη οπτική γωνία. Η μεγάλη συμβολή του Chomsky στη γλωσσολογία έγκειται στο 
ότι υπογράμμισε τη λεγόμενη δομική εξάρτηση των διαδικασιών με τις οποίες κατα-
σκευάζονται οι προτάσεις των φυσικών γλωσσών και επιπρόσθετα στο ότι διατύπωσε 
μια γενική θεωρία της γλώσσας, η οποία στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο ορισμό αυ-
τής της ιδιότητας (Lyons, 1999).   

 Ο όρος «Πρώτη Γλώσσα» 

Η πρώτη γλώσσα αφορά στη μητρική γλώσσα του ατόμου. Οι γλωσσικές ικανότητες 
στη μητρική γλώσσα αποτελούν τη βάση για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας 
(Δράκος, 1998). Με την ίδια θέση συμφωνεί και ο Δαμανάκης (1997) ο οποίος, ανα-
φερόμενος σε πορίσματα παλαιότερων σκανδιναβικών ερευνών (Skutnabb-Kangas & 
Toukoumaa, 1976 οπ. αν. Νικολάου, 2005) τονίζει ότι παιδιά που είχαν αποκτήσει 
ικανοποιητικό επίπεδο στη μητρική τους γλώσσα, μπορούσαν όχι μόνο να την καλ-
λιεργούν, αλλά και να αποκτούν με τη συνδρομή της τις γνώσεις στη δεύτερη γλώσ-
σα. Αντίθετα, τα παιδιά που είχαν μεταναστεύσει σε μικρότερη ηλικία και των οποί-
ων διαταράχτηκε η εξέλιξη της μητρικής γλώσσας τους κατά τα πρώτα σχολικά έτη 
—πριν δηλαδή αποκτήσουν την ικανότητα αφαιρετικής σκέψης— παρουσίαζαν ά-
σχημη επίδοση και στις δύο γλώσσες. Παρόμοια ήταν και η εικόνα των παιδιών που 
μετανάστευσαν σε προσχολική ηλικία και δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την ανά-
πτυξη της μητρικής τους γλώσσας. 

Το ρήγμα στην κατάκτηση της μητρικής γλώσσας, το οποίο επιδρά στην εξέλιξη και 
των δύο γλωσσών (μητρικής και κυρίαρχης) έχει ως συνέπεια τη «διπλή ημιγλωσσία» 
(semilinguismus) ή «αφαιρετική διγλωσσία», που σημαίνει ότι το παιδί από την αλλο-
δαπή δεν κατέχει σωστά ούτε τη μητρική ούτε την ξένη γλώσσα (Δράκου, 1998). 

Βασικές αρχές Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Ο Helmut Essinger (1988) ορίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως την παιδαγωγική 
απάντηση στα προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης που ανακύπτουν σε μια πολυπολι-
τισμική και πολυεθνική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Essinger, οι βασικές αρχές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι (Νικολάου, 2005): 

Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy): το άτομο μαθαίνει πώς να καταλαβαίνει 
τους άλλους, να βάζει τον εαυτό του στη θέση τους, να βλέπει τα προβλήματά τους 
μέσα από τα μάτια τα δικά του και να καλλιεργεί τη συμπάθειά του γι’ αυτούς. Πρώ-
τιστο έργο της εκπαίδευσης είναι να ενθαρρύνει το άτομο να ενδιαφερθεί για τους 
άλλους, τα προβλήματά τους και τη διαφορετικότητά τους. 

Εκπαίδευση για αλληλεγγύη: Η έννοια της αλληλεγγύης υποδηλώνει έκκληση για 
την καλλιέργεια μιας συλλογικής συνείδησης, η οποία υπερβαίνει τα όρια ομάδων, 
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φυλών και κρατών καθώς και έκκληση για παραμερισμό της κοινωνικής ανισότητας 
και αδικίας. 

Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό: το άνοιγμά μας στους άλλους πολιτι-
σμούς αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής τους στο δικό μας πολιτισμό, καλλιεργώντας 
με τον τρόπο αυτό το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα. 

Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης: Αυτό σημαίνει εξάλειψη 
των εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ούτως ώστε οι διαφορετικοί λαοί να 
μπορέσουν να ανοίξουν διάλογο μεταξύ τους και να επικοινωνήσουν. Η διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση είναι πάνω από όλα μια έκκληση για συνάντηση και διάλογο, που 
θα «σπάσει» τον επαρχιωτισμό της εθνικής καταγωγής και θα ανοίξει ένα δρόμο στην 
αλληλεγγύη με τους συνανθρώπους μας ανεξάρτητα από την εθνική και πολιτισμική 
τους προέλευση.  

Βασικές αρχές Διδακτικής 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση αποτελεί  μια από τις πιο διαδεδομένες προσεγγίσεις 
στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. Όπως υποστηρίζεται από την Μπέλλα (2007), 
θεωρείται ότι η επικοινωνιακή προσέγγιση στηρίζεται πολύ περισσότερο στη θεωρία 
της γλώσσας παρά σε θεωρία γλωσσικής κατάκτησης. Η μετάβαση από τις πιο παρα-
δοσιακές διδακτικές  μεθοδολογίες  σχετίζεται τόσο με τις απόψεις του Chomsky όσο 
και με τις απόψεις του Corder και των θεωρητικών της Δημιουργικής Κατασκευής.  Ο 
προσανατολισμός των διδακτικών μεθοδολογιών επηρεάστηκε από τη θέση του 
Chomsky ότι η γλωσσική εκμάθηση αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του ανθρώπου 
και δεν είναι δυνατόν να προκύπτει από μίμηση όπως πρέσβευε ο συμπεριφορισμός. 
Η συγκεκριμένη άποψη απελευθέρωσε τους διδάσκοντες, ώστε να αποτελούν μονα-
δική πηγή γνώσης και ενώ στο επίκεντρο τις διδασκαλίας ήρθε ο μαθητής, ο οποίος 
είναι περισσότερο ελεύθερος πια να καταπιαστεί με διδακτικές δεξιότητες λιγότερο 
κατευθυνόμενου χαρακτήρα. Παράλληλα οι απόψεις του Corder και των θεωρητικών 
της Δημιουργικής Κατασκευής ότι τα λάθη των μαθητών οδηγούν και συμβάλλουν 
στη γλωσσική κατάκτηση, έστρεψαν τη διδασκαλία σε μεθόδους και τεχνικές, όπως η 
ελεύθερη παραγωγή λόγου, απαλλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τους διδάσκοντες 
από το άγχος της αποφυγής των λαθών των μαθητών. 
Οι βασικές αρχές της επικοινωνιακής μεθοδολογίας συνοψίζονται από τους Richards 
και Rogers (2001:172) ως εξής: 

1. Οι μαθητές μαθαίνουν μια γλώσσα με σκοπό να επικοινωνήσουν. 
2. Η αυθεντική και πλήρης σημασίας επικοινωνία θα πρέπει να αποτελεί το στόχο 

της δραστηριότητας της γλωσσικής τάξης. 
3. Η γλωσσική ευχέρεια αποτελεί βασική διάσταση της επικοινωνίας. 
4. Η επικοινωνία προϋποθέτει πρόσμειξη διαφορετικών γλωσσικών δεξιοτήτων. 
5. Η μάθηση αποτελεί διεργασία δημιουργικής κατασκευής και περιλαμβάνει δοκι-

μές και λάθη.  
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Οι Johnson και Johnson (1998) αναγνωρίζουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά του τρό-
που με τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα η επικοινωνιακή μεθοδολογία: 
 
α. Καταλληλότητα: Η γλωσσική χρήση θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την επικοι-
νωνιακή περίσταση, τους ρόλους των συμμετεχόντων και τον στόχο της επικοινωνίας. 
 
β. Εστίαση στο μήνυμα: Οι μαθητές θα πρέπει να παράγουν και να κατανοούν μηνύ-
ματα στο πλαίσιο ποικίλων επικοινωνιακών περικειμένων. Από εκεί προκύπτει η επι-
κέντρωση της επικοινωνιακής προσέγγισης σε ασκήσεις μεταφοράς πληροφοριών (οι 
μαθητές καλούνται συνήθως να αποσπάσουν από ένα κείμενο τις πληροφορίες που 
τους είναι απαραίτητες προκειμένου να συμπληρώσουν κάποιες ασκήσεις, όπως ένα 
πίνακα ή ένα χάρτη) και σε  ασκήσεις πληροφοριακού κενού (οι μαθητές καλούνται 
να δώσουν πληροφορίες που δεν είναι εκ των εκ των προτέρων γνωστές στους συμ-
μαθητές τους προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάποιος επικοινωνιακός στόχος). 
 
γ. Ψυχογλωσσική επεξεργασία: Σύμφωνα με τις ψυχογλωσσολογικές και τις γνωστι-
κές θεωρίες κατάκτησης κατά τη διαδικασία κατανόησης γραπτού ή προφορικού λό-
γου οι μαθητές δεν δίνουν προσοχή σε όλα ανεξαρτήτως των  γλωσσικά στοιχεία, αλ-
λά επιλέγουν σε ποια από αυτά θα εστιάσουν την προσοχή τους. Έτσι, οι ασκήσεις 
μεταβίβασης πληροφοριών, τις οποίες η επικοινωνιακή μεθοδολογία χρησιμοποίει σε 
μεγάλο βαθμό, αποσκοπούν στην αυθεντική κατά το δυνατόν μεταβίβαση πληροφο-
ριών και μηνυμάτων συνιστώντας μια σοβαρή απόπειρα προσομοίωσης των πραγμα-
τικών ψυχογλωσσικών διεργασιών, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για 
τη γλωσσική κατάκτηση. 
 
δ. Διακινδύνευση: Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής μεθοδολογίας οι μαθητές καλού-
νται να εξασκηθούν σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επικοινωνιακή δραστηριότητα, 
στη κατανόηση μηνυμάτων μέσα από περικείμενα που δεν τους είναι εξολοκλήρου 
κατανοητά . Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές διακινδυνεύουν να κάνουν λάθος προω-
θώντας με αυτόν τον τρόπο τη γλωσσική κατάκτηση, 
 
ε. Ελεύθερη εξάσκηση:  Οι ασκήσεις τις επικοινωνιακής μεθοδολογίας προωθούν την 
ταυτόχρονη εξάσκηση ποικίλων υποδεξιοτήτων και όχι την εξάσκηση μιας κάθε φορά 
δεξιότητας. Η πρακτική αυτή υποδηλώνει πως η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως δεξιότη-
τα που απαρτίζεται από επιμέρους υποδεξιότητες  σε συνδυασμό μεταξύ τους με σκο-
πό να επιτευχθεί η γλωσσική ευχέρεια (Μπέλλα,2007:225-227). 
 
Η κλασική εκδοχή της επικοινωνιακής προσέγγισης φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να 
στηρίζεται στο ρόλο της διεπίδρασης και της διαπραγμάτευσης της σημασίας μεταξύ 
των μαθητών στην τάξη της Γ2. Οι μαθητές μέσω ομαδικών ή ανά ζεύγη  επικοινω-
νιακών δραστηριοτήτων  μπορούν να επιτύχουν επικοινωνιακούς σκοπούς διαπραγ-
ματευόμενοι τις σημασίες στο γλωσσικό τους εξαγόμενο. 
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Επιπλέον μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι διδακτικές πρακτικές της επικοινωνιακής 
προσέγγισης μπορούν να αντιμετωπιστούν ως διεργασίες αυτοματοποίησης. Οι μαθη-
τές μέσω της εξάσκησης του γλωσσικού υλικού φτάνουν στο σημείο να το χρησιμο-
ποιούν αυτόματα. 
 
Όπως υποστηρίζει η Μπέλλα (2007), η επικοινωνιακή μεθοδολογία μπορεί να συσχε-
τιστεί με τη θεωρία κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας κατά ποικίλους τρόπους. Υ-
ποκινείται από τη θεωρία της διαγλώσσας και ενσωματώνει σημαντικά χαρακτηρι-
στικά των ψυχογλωσσικών και γνωστικών θεωριών όπως η αυτοματοποίηση, η επε-
ξεργασία πληροφοριών και η επιλεκτική προσοχή. Παράλληλα, η μεταβίβαση του 
ενδιαφέροντος  από την αμιγώς γραμματική στην επικοινωνιακή ικανότητα, χωρίς 
ωστόσο να παραμελείται η γραμματική ανάπτυξη και με τις κοινωνιογλωσσολογικές 
προσεγγίσεις.  
 
Κατά τη διαδικασία εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη η έμφυτη προδιάθεση του ανθρώπου να κατακτά δεξιότητες γενικά και τη 
γλώσσα ειδικότερα (Βαρλόκωστα & Τριανταφυλλίδου 2003: 21) χρησιμοποιώντας τη 
σε φυσικές επικοινωνιακές καταστάσεις. . Η διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να συν-
δέεται με την εμπειρία του μαθητή μέσα από πραγματικές καταστάσεις και να προ-
σαρμόζεται στις ανάγκες του αποδέκτη. Οι μαθητές είναι σε θέση να αντιλαμβάνο-
νται συγκεκριμένες γλωσσικές δομές στο πλαίσιο διαφόρων επικοινωνιακών περικει-
μένων. Η χρήση της γλώσσας επιτελείται πάντοτε σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο και 
εντάσσεται σε περικείμενο. Επιπλέον, όπως ισχυρίζεται και η Μπατσαλιά (2006:26) 
σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση συνάπτεται και μια επικοινωνιακή σχέση. Έτσι εάν 
ο συνομιλητής μας, θεωρήσει ότι η γλωσσική μας συμπεριφορά υποδηλώνει ένα είδος 
κοινωνικής σχέσης, την οποία δεν θέλει να την αποδεχτεί, τότε θα προβεί σε γλωσσι-
κές πράξεις με τις οποίες θα  προσπαθήσει να αποκαταστήσει το είδος της διαμορ-
φούμενης σχέσης. Η επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας οδηγεί στην υιοθέτηση 
μιας θεωρίας μάθησης, η οποία εντάσσει τη διερεύνηση των γλωσσικών δεξιοτήτων 
σε αντίστοιχη διερεύνηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και κατά συνέπεια επεκτείνε-
ται το πλαίσιο των κοινωνικών δεξιοτήτων (Μπατσαλιά, 2000: 523) 

Κριτήρια συγγραφής  διδακτικού υλικού 

Η χρήση της γλώσσας δεν επιτελείται στο κενό και αφηρημένα με μεμονωμένες και 
ανεξάρτητες γλωσσικές μονάδες, αλλά πάντοτε σε ένα πλαίσιο συμφραζομένων, ε-
νταγμένη σε περικείμενο το οποίο λαμβάνεται συστηματικά υπόψη για την ερμηνεία 
ενός αποσπάσματος. Με τον όρο «περικείμενο» αναφερόμαστε σε ό,τι περιβάλλει μια 
ενότητα λόγου, είτε πρόκειται για ένα άλλο απόσπασμα λόγου, είτε για την εξωγλωσ-
σική περίσταση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν, είτε ακόμα για την κοινή γνώση 
που έχουν οι συνομιλητές για τον κόσμο. (Αρχάκης, 2002:2). 
Στη θεωρία κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας έγινε από πολύ νωρίς αντιληπτό ότι 
πολλές εξωτερικές μεταβλητές, όπως οι κοινωνικές σχέσεις των μη φυσικών ομιλη-
τών με τους συνομιλητές τους, τα είδη των επικοινωνιακών καταστάσεων στις οποίες 
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συμμετέχουν και οι δραστηριότητες τις οποίες καλούνται να φέρουν εις πέρας παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και στην κατάκτηση της γλώσσας-στόχου 
(Μπέλλα, 2007: 183). Όλα τα παραπάνω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συγ-
γραφή του διδακτικού υλικού εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσ-
σας.  
 
Με αφετηρία τους λειτουργικούς στόχους της διδασκαλίας, είναι δυνατό να αποφύ-
γουμε την παγίδα της εξαντλητικής διδασκαλίας γραμματικών και αποπερικειμενο-
ποιημένων παραδειγμάτων (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999: 270). Όπως υποστη-
ρίζει η Celce-Murcia (2002), η γραμματική, είτε πρόκειται για την εκμάθηση της 
πρώτης, είτε πρόκειται για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας, κατακτάται μόνο 
μέσα από την ένταξή της σε περικειμενοποιημένο λόγο στον οποίο η γραμματική εί-
ναι μια πηγή δομών που ενδέχεται ή όχι να χρησιμοποιηθεί ρητά από το μαθητή κα-
θώς παρατηρεί ή συμμετέχει στην ανταλλαγή νοημάτων. Η έμφαση αυτή επαναπροσ-
διορίζει τις προτεραιότητες του μαθήματος, που δεν είναι η χρήση μόνο γραμματικώς 
ορθών τύπων, αλλά και επικοινωνιακά κατάλληλων. Ο αποπερικειμενοποιημένος λό-
γος και η παραγωγή με γραμματική ακρίβεια μας προσφέρει μόνο ένα μέρος της δυ-
νατότητας χρήσης ενός εκφωνήματος σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Η 
γνώση του περικειμένου είναι απαραίτητη και συνδέεται με πραγματολογικές πληρο-
φορίες που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες, το σκοπό, το χώρο, το θέμα κ.α. Με 
αυτήν την έννοια ο μαθητής δεν κατακτά μόνο γραμματική ικανότητα αλλά και ικα-
νότητα που αφορά ζητήματα πραγμάτωσης, όπως το πότε να χρησιμοποιήσει τη 
γλώσσα και με ποιον τρόπο (Μπέλλα, 2007: 183-184).  
 
Η θεωρητική υπόθεση είναι ότι η ανάπτυξη της γραμματικής μπορεί και πρέπει να 
επιτευχθεί μέσα από την επικοινωνία και «έτσι κύριος στόχος είναι η ικανότητα για 
προσαρμογή του λόγου στο περιβάλλον και η αξιοποίηση της γραμματικής για την 
επίτευξη του μέγιστου δυνατού επικοινωνιακού αποτελέσματος» (Μήτσης,1996). 

Διεκπεραιωτικές δραστηριότητες 

Το διδακτικό υλικό θα πρέπει να περιέχει διεκπεραιωτικές δραστηριότητες. Ο όρος 
«διεκπεραιωτικές δραστηριότητες» έχει προταθεί από την Μπέλλα (2007) για την α-
πόδοση του αντίστοιχου όρου «task». Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τον ορι-
σμό των διεκπεραιωτικών δραστηριοτήτων. Ορισμένοι από τους ορισμούς αυτούς 
είναι οι εξής:  

• «Δραστηριότητα στην τάξη που απαιτεί κατανόηση, χειρισμό και αλληλεπί-
δραση στη σημασιολογικά εστιασμένη χρήση της γλώσσας-στόχου» 
(Nunan:1989/1993). 

• «Σχέδιο εργασίας, που απαιτεί την πραγματολογική επεξεργασία της γλώσσας 
από τους μαθητές, με στόχο να επιτύχουν κάποιο αποτέλεσμα το οποίο μπορεί 
να αξιολογηθεί βάσει του αν έχει αποκαλυφθεί το κατάλληλο νοηματικό πε-
ριεχόμενο. Με αυτόν το στόχο, απαιτείται από τους μαθητές να εστιάσουν στη 
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σημασία και να χρησιμοποιήσουν τα γλωσσικά μέσα που έχουν στη διάθεσή 
τους, παρόλο που ο σχεδιασμός της δραστηριότητας μπορεί να τους προδιαθέ-
τει για τη χρήση συγκεκριμένων γλωσσικών τύπων.» (Ellis, 2003:16). 

Σύμφωνα με το Skehan (1998:95) τα χαρακτηριστικά των tasks είναι τα εξής: 
 
α) προτεραιότητα στη σημασία. 
β) ύπαρξη συγκεκριμένου επικοινωνιακού «προβλήματος» προς επίλυση. 
γ) σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο. 
δ) συχνά απαιτούμενη ολοκλήρωση της δραστηριότητας. 
ε) αξιολόγηση του τρόπου εκτέλεσης της δραστηριότητας με βάση το αποτέλεσμα. 
 
Στόχος των tasks: 
• Παράγεται γλώσσα που προσομοιάζει με έμμεσο ή άμεσο τρόπο στον πραγματικό 

κόσμο. Οι διεκπεραιωτικές δραστηριότητες αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την 
ανάπτυξη ενός πλήθους δεξιοτήτων (ΚΠΛ, ΚΓΛ, ΠΠΛ και ΠΓΛ), ενώ επιστρα-
τεύουν και διάφορες γνωστικές διεργασίες. (Ellis, 2003:16). 

• Παρέχουν εισαγόμενο της γλώσσας-στόχου, πλούσιο σε επικοινωνιακές χρήσεις 
προβληματικών δομών-στόχων, προωθούν τη γλωσσική κατάκτηση μέσω της διε-
πίδρασης, συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση, παρέχουν τη δυνατότητα στους 
μαθητές να εντοπίσουν τα «κενά» μεταξύ της γλώσσας-στόχου και της διαγλώσ-
σας τους και συμβάλλουν στο «επιθυμητό γλωσσικό εξαγόμενο» (pushed output). 
(Fotos, 2002: 138-139). 

 
Η διδασκαλία που περιστρέφεται γύρω από τις διεκπεραιωτικές δραστηριότητες πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους:  
 
α) είναι μια πολύ καλά θεμελιωμένη θεωρία κατάκτησης εφόσον συνδέεται πολύ στε-
νά με πολλές από τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην ΚΓ2: 
• παρέχει άφθονο γλωσσικό εισαγόμενο. 
• παρέχει ευκαιρίες για γλωσσικό εξαγόμενο. 
• δίνει έμφαση τόσο στη διαπραγμάτευση της σημασίας όσο και στα κοινωνιο-

γλωσσικά πρότυπα ποικίλης ικανότητας. 
 
β) αποτελεί μια αμιγώς επικοινωνιακή προσέγγιση που ενθαρρύνει την εστίαση στον 
τύπο (focus on form). (Μπέλλα, 2007: 240-241). 
 
Η εστίαση στον τύπο έχει σκοπό να μετακινήσει την προσοχή των μαθητών σε προ-
βληματικούς γλωσσικούς τύπους κατά τη διάρκεια επικοινωνιακών δραστηριοτήτων 
επικεντρωμένων στη σημασία και ενταγμένων σε περικείμενο. Έτσι οι μαθητές μπο-
ρούν να ωφεληθούν τόσο σε επίπεδο γλωσσικής ακρίβειας όσο και σε επίπεδο γλωσ-
σικής ευχέρειας. 
 

2934

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Υπόθεση 

Η υπόθεση της παρούσης εργασίας είναι ότι το διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης, του βιβλίου της Γλώσσας της B΄ Δημοτικού 
αξιολογείται θετικά. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας 

Πίνακας 1 

Φύλο Συχνότητα 

Άνδρες 12 

Γυναίκες 88 

Σύνολο 100 

Ερευνητικό εργαλείο 

Ερευνητικό εργαλείο της παρούσης έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο 

Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Παράμετροι που αφορούν το μαθητή 

Πίνακας 2: Αξιολόγηση του διδακτικού υλικού της Γλώσσας σε σχέση με τον μαθητή 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το διδακτικό 
υλικό της Γλώσσας: Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ 

λίγο 

1 

 

Παρέχει τη δυνατότητα για αυτό-
αξιολόγηση; 

8,30% 

 

46,90% 

 

39,60% 

 

5,20% 

 

2 

 

Περιλαμβάνει κείμενα που είναι 
εναρμονισμένα με το επίπεδο 
γλωσσομάθειας των μαθητών; 

20,80% 

 

51,00% 

 

18,80% 

 

9,40% 
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3 

 

Περιλαμβάνει κείμενα που το 
περιεχόμενό τους είναι 
εναρμονισμένο με τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών; 

21,90% 

 

59,40% 

 

14,60% 

 

4,20% 

 

4 

 

Διατυπώνει με σαφήνεια τις 
ερωτήσεις, τις ασκήσεις και τις 
δραστηριότητες; 

35,40% 

 

52,10% 

 

9,40% 

 

3,10% 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι άνω του 70% των ερωτώμενων θεωρεί 
τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας περιλαμβάνει κείμενα που 
είναι εναρμονισμένα με το επίπεδο γλωσσομάθειας  και των ενδιαφερόντων των μα-
θητών ενώ διατυπώνει με σαφήνεια τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες. Ακόμα το 
55,2% των ερωτώμενων θεωρεί τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της 
Γλώσσας παρέχει τη δυνατότητα για αυτοξιολόγηση των μαθητών.   

Παράμετροι που αφορούν τον εκπαιδευτικό 

Πίνακας 3: Αξιολόγηση του διδακτικού υλικού της Γλώσσας σε σχέση με τον 
εκπαιδευτικό 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το διδακτικό 
υλικό της Γλώσσας: Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ 

λίγο 

1 

 

Περιλαμβάνει βιβλίο δασκάλου 
που παρέχει σαφείς οδηγίες; 

16,70% 

 

46,90% 

 

30,20% 

 

6,20% 

 

2 

 

Περιλαμβάνει βιβλίο δασκάλου 
που θέτει στόχους διδασκαλίας 
συμβατούς με τις ανάγκες των 
μαθητών; 

12,50% 

 

56,30% 

 

28,10% 

 

3,10% 

 

3 

 

Παρέχει τη δυνατότητα για αυτό-
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού; 

6,30% 

 

44,80% 

 

38,50% 

 

10,40% 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι άνω του 63% των ερωτώμενων θεωρεί 
τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας περιλαμβάνει βιβλίου δα-
σκάλου που παρέχει σαφείς οδηγίες ενώ επιπλέον θέτει στόχους διδασκαλίας συμβα-
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τούς με τις ανάγκες των μαθητών.  Ακόμα το 51,1% των ερωτώμενων θεωρεί τουλά-
χιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας παρέχει τη δυνατότητα για αυτο-
ξιολόγηση του εκπαιδευτικού.  

Παράμετροι που αφορούν τη διδακτική προσέγγιση 

Πίνακας 4: Αξιολόγηση του διδακτικού υλικού της Γλώσσας σε σχέση με την 
διδακτική προσέγγιση 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το διδακτικό 
υλικό της Γλώσσας: Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ 

λίγο 

1 

 

Δίνει έμφαση στην επικοινωνιακή 
λειτουργία της γλώσσας; 56,30% 20,80% 19,80% 3,10% 

2 

 

Δίνει έμφαση στην κειμενοκεντρική 
λειτουργία της γλώσσας; 59,40% 18,80% 19,80% 2,10% 

3 

 

Περιέχει ασκήσεις μηχανιστικού 
τύπου; 35,40% 7,30% 52,10% 5,20% 

4 

 

Δίνει δυνατότητα διαθεματικής 
προσέγγισης της γνώσης; 53,10% 25,00% 19,30% 2,10% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι άνω του 77% των ερωτώμενων θεωρεί 
τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας δίνει έμφαση στην επικοι-
νωνιακή και κειμενοκεντρική λειτουργία της γλώσσας ενώ δίνει την δυνατότητα δια-
θεματικής προσέγγισης της γνώσης. Ακόμα το 42,7% των ερωτώμενων θεωρεί του-
λάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας περιέχει ασκήσεις μηχανιστι-
κού τύπου. 

Παράμετροι που αφορούν το περιεχόμενο 

Πίνακας 5: Αξιολόγηση του διδακτικού υλικού της Γλώσσας σε σχέση με το 
περιεχόμενο 
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Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι στο διδακτικό 
υλικό της Γλώσσας: Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ 

λίγο 

1 

 

Το περιεχόμενο των κειμένων 
επιτυγχάνει την κατανόηση της 
πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των 
λαών; 

45,80% 

 

9,40% 

 

34,40% 

 

10,40% 

 

2 

 

Μέσα από το περιεχόμενο των 
βιβλίων προωθείται ο σεβασμός της 
ταυτότητας και της πολιτισμικής 
ποικιλότητας; 

53,10% 

 

14,60% 

 

27,10% 

 

5,20% 

 

3 

 

Το περιεχόμενο των κειμένων 
αναδεικνύει τον πολιτισμό της 
διδασκόμενης γλώσσας χωρίς 
εθνοκεντρισμό; 

62,50% 

 

17,70% 

 

16,70% 

 

3,10% 

 

4 

 

Το περιεχόμενο των βιβλίων είναι 
εμπλουτισμένο με στοιχεία από 
διαφορετικούς πολιτισμούς; 

37,50% 

 

4,20% 

 

51,00% 

 

7,30% 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι άνω του 67% των ερωτώμενων θεωρεί 
τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας  προωθεί τον σεβασμός της 
ταυτότητας και της πολιτισμικής ποικιλότητας και αναδεικνύει τον πολιτισμό της δι-
δασκόμενης γλώσσας χωρίς εθνοκεντρισμό. Ακόμα το 55,2% των ερωτώμενων θεω-
ρεί τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας επιτυγχάνει την κατανό-
ηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των λαών  ενώ 41,7% θεωρεί ότι το  περιεχόμε-
νο των βιβλίων είναι εμπλουτισμένο με στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς.  

Συμπεράσματα της έρευνας 

Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψαν τα εξής:  

Βρέθηκε ότι ως προς τις παραμέτρους που αφορούν τους μαθητές ότι  ποσοστό άνω 
του 70% των ερωτώμενων να θεωρεί τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της 
Γλώσσας περιλαμβάνει κείμενα που είναι εναρμονισμένα με το επίπεδο γλωσσομά-
θειας  και των ενδιαφερόντων των μαθητών ενώ διατυπώνει με σαφήνεια τις ασκή-
σεις και τις δραστηριότητες. Ακόμα το 55,2% των ερωτώμενων θεωρεί τουλάχιστον 
αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας παρέχει τη δυνατότητα για αυτοξιολόγη-
ση των μαθητών.   
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Ως προς τις παραμέτρους που αφορούν τον εκπαιδευτικό ποσοστό άνω του 63% των 
ερωτώμενων θεωρεί τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας περι-
λαμβάνει βιβλίου δασκάλου που παρέχει σαφείς οδηγίες ενώ επιπλέον θέτει στόχους 
διδασκαλίας συμβατούς με τις ανάγκες των μαθητών.  Ακόμα το 51,1% των ερωτώ-
μενων θεωρεί τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας παρέχει τη 
δυνατότητα για αυτοξιολόγηση του εκπαιδευτικού.  

Στο θέμα της διδακτικής προσέγγισης ποσοστό  άνω του 77% των ερωτώμενων θεω-
ρεί τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας δίνει έμφαση στην επι-
κοινωνιακή και κειμενοκεντρική λειτουργία της γλώσσας ενώ δίνει την δυνατότητα 
διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Ακόμα το 42,7% των ερωτώμενων θεωρεί 
τουλάχιστον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας περιέχει ασκήσεις μηχανι-
στικού τύπου.  

Τέλος σχετικά με το περιεχόμενο άνω του 67% των ερωτώμενων θεωρεί τουλάχιστον 
αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας  προωθεί τον σεβασμό της ταυτότητας 
και της πολιτισμικής ποικιλότητας και αναδεικνύει τον πολιτισμό της διδασκόμενης 
γλώσσας χωρίς εθνοκεντρισμό. Ακόμα το 55,2% των ερωτώμενων θεωρεί τουλάχι-
στον αρκετά ότι το διδακτικό υλικό της Γλώσσας επιτυγχάνει την κατανόηση της πο-
λιτισμικής ιδιαιτερότητας των λαών  ενώ το 41,7% θεωρεί ότι το  περιεχόμενο των 
βιβλίων είναι εμπλουτισμένο με στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς.  
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Αξιολόγηση ιστοσελίδων ελληνικών μουσείων από μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης  

Μανώλη Βάια   
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

vamano@otenet.gr 
  

Περίληψη 

Η ολοένα και αυξανόμενη διαδικτυακή παρουσία των μουσείων ανοίγει ένα νέο πεδίο 
στην επικοινωνιακή και την εκπαιδευτική διάστασή τους. Η αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για την προσέλκυση νέων επισκεπτών, ιδιαίτερα των νεαρότερων σε ηλικία λόγω 
και της μεγάλη εξοικείωσής τους με τα νέα μέσα. Η συγκεκριμένη εργασία αφορά 
στην Αξιολόγηση ιστοσελίδων ελληνικών μουσείων από μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης. Η αξιολόγηση γίνεται σε συνάρτηση με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού, με την εμπειρία που αποκομίζουν οι μα-
θητές από την επίσκεψή τους και την αλλαγή της σχέσης τους με το μουσείο.  

Λέξεις Κλειδιά: Μουσειακές ιστοσελίδες, αξιολόγηση, μαθητές Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευσης 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή των μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων, όπου «ο 
όρος μουσείο δε δηλώνει ένα κτήριο που φιλοξενεί συλλογές  αλλά  «περισσότερο 
μια ιστοσελίδα» (Mason & McCarthy, 2008), το μουσείο επιχειρεί να επαναπροσδιο-
ρίσει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο (Βέμη & Νάκου, 2010).  

Με τις εφαρμογές των ΤΠΕ η εκπαιδευτική διάσταση του σύγχρονου μουσείου ανα-
πτύσσεται με διαφορετικές στρατηγικές, μέσα και μεθόδους προσέγγισης του κοινού 
(Νικονάνου, 2005). Η ικανότητα του μέσου να συνδυάζει ήχο, βίντεο, κείμενο σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα προσφέρει στο μουσείο νέους τρόπους προσέλκυσης κοι-
νού, ανοίγει νέες προοπτικές στην προσβασιμότητα σε πολιτιστικές πληροφορίες από 
κοινό που μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί τον οργανισμό παρά μονό 
εικονικά.  

Μέσα από τους  δικτυακούς τους τόπους  τα μουσεία επιχειρούν να δημιουργήσουν 
ένα περιβάλλον όπου οι επισκέπτες μπορούν να εμπλέκονται σε δραστηριότητες διε-
ρεύνησης, να επικοινωνήσουν και να αποκτήσουν μια σημαντική εμπειρία, η οποία 
ενδέχεται να επηρεάσει και τη σχέση τους με το μουσείο γενικότερα.  

Αν και ο αριθμός των μουσείων που επιζητούν ολοένα και περισσότερο τη διαδι-
κτυακή παρουσία τους αυξάνεται διαρκώς,  η συζήτηση για την αξιολόγηση των 
μουσειακών ιστοσελίδων  άργησε να ξεκινήσει. Πολλές ιστοσελίδες αξιολογούνται 
ως προς την ευχρηστία και την προσβασιμότητά τους   (CIDOC,   Kravchyna and 
Hastings 2002), δεν υπάρχουν όμως αναλύσεις για την ψηφιακή παρουσίαση του πε-
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ριεχομένου και τη γενικότερη εντύπωση που αφήνουν στον εικονικό επισκέπτη και 
ιδιαίτερα το μαθητή.  

Η  αξιολόγηση είναι αναγκαία γιατί καταδεικνύει αν τα μουσεία καταφέρνουν με τις 
ιστοσελίδες τους να ενδυναμώσουν τη σχέση τους με τους επισκέπτες.   

Αξιολόγηση ιστοσελίδων 

Η αξιολόγηση ιστοσελίδων αφορά στην ευχρηστία,  την προσβασιμότητα και την ε-
μπειρία που αποκομίζουν οι χρήστες. Οι έρευνες σε δικτυακούς τόπους μουσείων εί-
ναι λίγες (Fotakis & Oikonomides, 2008) και όπως καταγράφεται σε διεθνή συνέδρια 
(International Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums (ICHIM) και 
Museums and the Web (MW) ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους, δίνουν έμφαση σε 
διαφορετικές πλευρές της αξιολόγησης και αφορούν σε διαφορετικά είδη κοινού.   

Στην ελληνική βιβλιογραφία και σε σχέση με το μαθητικό κοινό οι έρευνες είναι ελά-
χιστες παρ’ όλο που τα περισσότερα μουσεία στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από σχε-
δόν αποκλειστικό προσανατολισμό των δραστηριοτήτων στις σχολικές ομάδες (Νικο-
νάνου, 2008). Με δεδομένη τη σχέση των μαθητών με το διαδίκτυο χρειάζεται να 
διερευνηθεί αν και κατά πόσο οι ιστοσελίδες των ελληνικών μουσείων διαθέτουν χα-
ρακτηριστικά ώστε να διευκολύνουν την ανάπτυξη θετικής στάσης των μαθητών 
προς αυτά και μπορούν να οδηγήσουν σε φυσική επίσκεψη.  

Μία από τις σημαντικές παραμέτρους ποιότητας ιστοσελίδας είναι η ευχρηστία του. 
Πρόκειται για τη δυνατότητα του χρήστη να αλληλεπιδρά και να έχει όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη πρόσβαση στο περιεχόμενο. Οι τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστί-
ας χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, τις  αναλυτικές και τις εμπειρικές (Αβού-
ρης, 2000). Οι αναλυτικές τεχνικές στηρίζονται σε θεωρητικά μοντέλα, τα οποία 
προσομοιώνουν τη συμπεριφορά του χρήστη ή σε πρότυπα και κανόνες και αφορούν 
τον καλό σχεδιασμό διεπιφανειών. Οι εμπειρικές τεχνικές αξιολόγησης απαιτούν την 
ενεργό συμμετοχή των χρηστών και στοχεύουν στην καταγραφή των αντιδράσεων 
και απόψεων του χρήστη.  

Μεθοδολογία 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση ιστοσελίδων ελληνικών μουσείων 
για  να διερευνηθεί  αν η ενασχόληση με την ιστοσελίδα διαφοροποιεί την άποψη των 
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για το μουσείο και οδηγεί σε φυσική επίσκεψη. 

Η αξιολόγηση αφορά ιστοσελίδες τεσσάρων ελληνικών μουσείων τα οποία επιλέχτη-
καν λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους σε συγκεκριμένα  κριτήρια όπως 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ (πλήρης έως ελάχιστη αξιοποίηση), διαφορε-
τικότητα στο είδος των συλλογών (ζωολογικό, λαογραφικό, αρχαιολογικό,  αρχαία 
και νεότερη ιστορία και τέχνη), στην έδρα (Αθήνα, Στεμνίτσα, Κόρινθος) και το φο-
ρέα διαχείρισης (Ιδιώτης, Πανεπιστήμιο, Κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση).  Τα μου-
σεία της έρευνας είναι: 
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Πίνακας 1: Τα  μουσεία της έρευνας 

Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο  το οποίο είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μεθό-
δους αξιολόγησης στα μουσεία (Οικονόμου, 2003). Η κατασκευή των ερωτηματολο-
γίων στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την on-line και off-line 
αξιολόγηση γενικών διεπιφανειών διαδικτύου (Nielsen, 2000) και δικτυακών τόπων 
μουσείων (Wallace, 2001), απλοποιήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Έχει δομηθεί σε τρεις άξονες οι οποίοι αφορούν 
στην Ευχρηστία, το Περιεχόμενο και τη Γενική εντύπωση και αποτίμηση της εμπει-
ρίας.   Ειδικότερα: Ο  πρώτος άξονας σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οργανώ-
νονται και εμφανίζονται οι πληροφορίες, την ποσότητα και την ποιότητα  των πληρο-
φοριών, τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών, το είδος και την ποσότητα των πολυ-
μέσων που χρησιμοποιούνται κ.α.  Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το υλικό και τη 
διάταξη της ιστοσελίδας, το πλαίσιο, τα κείμενα, εικόνες, το είδος των γραφικών, τα 
χρώματα, τις εικόνες, τη γραμματοσειρά, κ.α. γεγονός που επηρεάζει τη συνολική γε-
νική παρουσίαση  (CIDOC, 1997). Ο τρίτος άξονας αφορά στην εμπειρία που αποκό-
μισαν οι επισκέπτες  η οποία θα τους οδηγήσει και σε φυσική επίσκεψη στο μουσείο. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στο Σχολικό εργαστήριο κατά τη διάρ-
κεια πλοήγησης των μαθητών/τριών στις ιστοσελίδες. 

Οι 100 μαθητές που επιλέχτηκαν για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων των μουσείων 
είναι 10-12 ετών, φοιτούν σε Ε και ΣΤ τάξεις (51 κορίτσια, 49 αγόρια)  και ζουν σε 
ημιαστική και αστική περιοχή.  Όλοι έχουν εξοικείωση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
και πρόσβαση στο σχολείο και στο σπίτι. Συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τον υπολογι-
στή για αναζήτηση πληροφοριών και ως μέσο δικτύωσης, έχουν επισκεφτεί δικτυα-
κούς τόπους μουσείων για να βρουν πληροφορίες για το μουσείο ή και για εκθέματα 
και γενικά υλικό για σχολική χρήση.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:   

α) Ποια είναι η άποψη των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα χαρακτηρι-
στικά των ιστοσελίδων των ελληνικών μουσείων; 

β) Με ποιο τρόπο η ενασχόληση με την ιστοσελίδα επηρεάζει την άποψη του/της  
μαθητή/τριας για το μουσείο,  οδηγεί στη φυσική επίσκεψη;  
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Ανάλυση δεδομένων 

Η κωδικοποίηση των δεδομένων προκύπτει από τη βαθμολόγηση των απαντήσεων 
στις  4 ερωτήσεις που αφορούν σε κάθε κριτήριο. Η διατύπωση των ερωτήσεων δίνει 
τη δυνατότητα βαθμολόγησης διαβαθμισμένης σε κλίμακα από το 1 έως 5 η οποία 
εκφράζει  συμφωνία ή διαφωνία, ικανοποίηση ή μη ενώ υπάρχει και δυνατότητα σχο-
λιασμού  /αιτιολόγησης απόψεων.  

 Για την αποτύπωση των δεδομένων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Excel.  

 
 Πίνακας 2: Ανάλυση δεδομένων 

Η  ανάλυση των δεδομένων έχει ως εξής:    

α)  Στοιχεία Ευχρηστίας   

Σχετικά με στοιχεία που αφορούν στην Ευχρηστία η βαθμολογία είναι υψηλή για την 
ιστοσελίδα του Μουσείο Μπενάκη  (18/20), η οποία αν είναι πολύπλοκη στην πλοή-
γηση, έχει προσεγμένη αισθητική και αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Η πολυ-
πλοκότητα σχετίζεται και με την ποσότητα και ποικιλία των θεμάτων της. Το Λαο-
γραφικό Μουσείο Στεμνίτσας (17,5/20) και το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (17/20)  είναι πιο εύκολα και απλά στην πλοήγηση λόγω των πολύ λι-
γότερου υλικού. Επίσης τα χρώματα και τα γραφικά εκλαμβάνονται ως αρκετά ευχά-
ριστα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου χαρακτηρίζεται από περιορισμένες δυνα-
τότητες, γραφικά και χρώματα, έλλειψη ενημέρωσης της ιστοσελίδας ( 14,5/20).   

β) Περιεχόμενο  

Σε ό,τι αφορά στο Περιεχόμενο οι βαθμολογίες αποτυπώνουν την ποικιλία η οποία 
υπάρχει και στις ιστοσελίδες:  Πλήθος πληροφοριών για τις συλλογές του σε ψηφιακή 
μορφή παραθέτει μόνο το Μουσείο Μπενάκη και αξιολογείται πολύ υψηλά (19/20). 
Τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται από έλλειψη στοιχείων και αξιολογούνται λιγότερο 
θετικά:  Το Λαογραφικό (16,5/20) έχει εικόνες των εκθεμάτων με την απολύτως απα-
ραίτητη πληροφορία ενώ το Ζωολογικό (14,5/20) έχει μόνο ελάχιστες ενδεικτικές ει-
κόνες από τις συλλογές του. Η  πολύ χαμηλή βαθμολογία στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
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Κορίνθου  (13/20) αντανακλά την πολύ φτωχή διαδικτυακή παρουσία του μέσα από 
την πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού.  

γ)Γενική εντύπωση      

Σε σχέση με τη Γενική εντύπωση οι μαθητές και οι μαθήτριες θεωρούν ότι η επαφή  
με το Μουσείο μέσα από την ιστοσελίδα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για το Μου-
σείο Μπενάκη το οποίο θα ήθελαν να επισκεφτούν πάλι και εικονικά αλλά και στο 
φυσικό του χώρο (20/20). Το Ζωολογικό Μουσείο και το Λαογραφικό φαίνεται να 
παρουσιάζουν λιγότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές (14,5/20) και μικρότερη επιθυ-
μία για επίσκεψη στο χώρο παρ’ όλο που οι συλλογές τους βρίσκονται κοντά στα εν-
διαφέροντά τους –ζώα του τόπου, αντικείμενα από τα παλιά χρόνια. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου αξιολογείται πολύ χαμηλά (10/20) χωρίς να πα-
ρακινεί για επίσκεψη παρά μόνο ελάχιστους μαθητές, παρ’ όλο που βρίσκεται πολύ 
κοντά στον τόπο όπου ζουν.                                               

Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη έρευνα καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο μαθητές της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης αξιολογούν  ιστοσελίδες ελληνικών μουσείων. Από την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων,  προκύπτει ότι, αν η διαδικτυακή επίσκεψη είναι ενδιαφέρουσα 
για τον/την μαθητή/τρια οδηγεί και σε φυσική επίσκεψη.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη αναδεικνύεται 
ως η πλέον ενδιαφέρουσα γιατί είναι εύχρηστη για τον επισκέπτη/μαθητή και τον 
βοηθάει ώστε να μπορεί να ερευνήσει, να βρίσκει ότι ψάχνει χωρίς να μπερδεύεται ή 
να χάνεται. Διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών με την προσεγμένη αισθητι-
κή, τα όμορφα χρώματα και γραφικά, τις εικόνες και τις έγκυρες πληροφορίες τόσο 
για το μουσείο όσο και για τα εκθέματα και  αξιοποιεί δυναμικά τις δυνατότητες των 
ΤΠΕ.  

Οι ιστοσελίδες του Ζωολογικού Μουσείου και του Λαογραφικού Μουσείου φαίνεται 
ότι δεν διεγείρουν ιδιαίτερα την περιέργεια των μαθητών. Έχουν παρόμοια βαθμολο-
γία γιατί είναι εύκολα στην πλοήγηση αλλά με λίγες πληροφορίες, λιτές σε γραφικά 
χωρίς συχνή ενημέρωση. Προσεγγίζουν το διαδίκτυο περισσότερο ως τρόπο προβο-
λής παρά ως μέσο έκφρασης ή εργαλείο εκπαιδευτικής και πολιτιστικής διάχυσης.  Η 
ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Κορίνθου έχει συγκριτικά την μικρότερη 
βαθμολογία λόγω του περιεχομένου, παρουσίασης, στοιχείων ευχρηστίας. Φαίνεται 
πως η πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού αδικεί τον πλούτο των συλλογών των 
μουσείων που φιλοξενεί και χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ ως ηλεκτρονικό φυλλάδιο. 

Από την έρευνα, καταδεικνύεται πως η μουσειακή ιστοσελίδα πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται ως μια δυναμική οντότητα, η οποία συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
προκειμένου να  μπορεί να προσελκύει ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών 
(Φωτάκης και Οικονομίδης, 2008). 
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Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στελέχη εκπαίδευσης  
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Περίληψη 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα αποτελεί 
ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, ιδιαίτε-
ρα όταν επιχειρείται η εφαρμογή του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου, προκαλώντας συ-
χνά ποικίλες αντιδράσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελεί μέρος 
μιας ευρύτερης εμπειρικής έρευνας, είναι να παρουσιαστούν οι απόψεις ενός δείγμα-
τος Σχολικών Συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο τους στην 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σε μια περίοδο που επιχειρήθηκε η υλοποίηση του 
θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και η ενεργοποίηση του ρόλου 
των Σχολικών Συμβούλων σε αυτήν. Ως μεθοδολογικά εργαλεία αξιοποιήθηκαν η τε-
χνική των ημιδομημένων συνεντεύξεων και η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Ανά-
μεσα στα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας επισημαίνεται από τους συμμε-
τέχοντες η αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης αλλά και ένας 
ευρύτερος προβληματισμός από τις προωθούμενες διαδικασίες όσον αφορά στην άμ-
βλυνση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους Σχολικούς Συμ-
βούλους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικοί Σύμβουλοι, αξιολόγηση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι κάθε εκπαιδευτική καινοτομία ή αλλαγή προϋποθέτει την αποδοχή 
της, άλλοτε από τους εκπαιδευτικούς της πράξης και άλλοτε από τα ηγετικά της στε-
λέχη (Πασιάς, κ.α., 2015 ̇ Μπαγάκης, 2006). Μια τέτοια καινοτομική παρέμβαση στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επιχειρήθηκε μέσω της εφαρμογής του θεσμού της 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, στην οποία ο ρόλος της σχολικής κοινότη-
τας και των καθ’ ύλη αρμοδίων, των Σχολικών Συμβούλων παιδαγωγικής ευθύνης 
διαφαίνονταν καθοριστικός (Φ.Ε.Κ. 614Β/15-3-2013). Αν ληφθεί υπόψη ότι ο αξιο-
λογικός τομέας του έργου των Σχολικών Συμβούλων, παρότι υφιστάμενος, παραμένει 
αρκετά χρόνια ανενεργός (ήδη από τη θεσμοθέτησή του το 1982), το βασικό ερώτημα 
που αναδεικνύεται είναι, αν και κατά πόσον η εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης 
αποτελεί κατά τους Σχολικούς Συμβούλους διακριτή στόχευση του ρόλου τους όσον 
αφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Βοζαΐτης & Υφαντή, 
2013) ή βρίσκεται έξω από τον ορίζοντα του συμβουλευτικού και παιδαγωγικού τους 
ρόλου (Βεκρής, 2014  ̇ Βοζαΐτης, κ.α., 2016  ̇ Ζουγανέλη, κ.α., 2007  ̇ Λουκέρης κ.α, 
2009 ̇ Μανούσου & Δασκαλόπουλος, 2005 ̇ Μαντάς, κ.α. 2009). Επιπλέον, κατά πό-
σον διαφαίνεται η ετοιμότητά τους ως προς την άσκηση ενός τέτοιου ρόλου, δεδομέ-
νης της μακροχρόνιας απουσίας αξιολογικών διαδικασιών στην εκπαίδευση. Σ’ αυτά 
τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα έρευνα. 
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Υλικό και Μέθοδος 

Το υλικό της έρευνας βασίστηκε στη συγκέντρωση δεδομένων που προέκυψαν από 
ημιδομημένες συνεντεύξεις (Βάμβουκας, 2010, σ. 232 ̇̇ Cohen et al., 2008, σ. 458 ̇ 
Robson, 2007, σ. 330 ̇ Mason, 2003, σ. 83-131), που διενεργήθηκαν με τους Σχολι-
κούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014, και συγκεκριμένα κατά 
την περίοδο Ιανουάριος-Απρίλιος 2014. O συνολικός πληθυσμός των Σχολικών Συμ-
βούλων ανερχόταν σε σαράντα δύο (42). Οι δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι-μετά από 
τυχαία επιλογή- συμμετείχαν στην πιλοτική έρευνα που προηγήθηκε, οπότε δε συ-
μπεριελήφθησαν στην τελική έρευνα. Ακολούθως, από τους σαράντα (40) Σχολικούς 
Συμβούλους, ανταποκρίθηκαν οι τριάντα τέσσερις (34) (ποσοστό συμμετοχής: 85%). 
Η ερώτηση που ετέθη στους συμμετέχοντες στην έρευνα Σχολικούς Συμβούλους ήταν 
η εξής: «Ποια είναι η θέση σας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του επιτε-
λούμενου εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο γενικότερα; Θεωρείτε ότι ανήκει στην 
αρμοδιότητά σας; Αιτιολογήστε τη θέση σας». Στη συνέχεια, οι απαντήσεις ομαδο-
ποιήθηκαν σε κατηγορίες ανάλυσης και παρουσιάζονται ακολούθως (Βάμβουκας, 
2010, σ. 269 ̇ Kυριαζή, 2002, σ. 283). 

 

Τα Δεδομένα 
 

Στο παραπάνω ερώτημα, η πλειονότητα του δείγματος (16 αναφορές) θεωρεί ότι η 
αξιολόγηση ανήκει μεν στην αρμοδιότητα των Σχολικών Συμβούλων, συμβάλλοντας 
στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, όμως ταυτόχρονα εξέφρασε 
μια σειρά από προϋποθέσεις ή επιφυλάξεις στην εφαρμογή της, οι οποίες θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, διασφαλίζοντας το κύρος και την αξιοπιστία της.  Έτσι, σε έξι (6) 
αναφορές τονίστηκε ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να αποσυνδεθεί από οποιανδήποτε 
μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και να μη συσχετιστεί με ποσοστώσεις προ-
αγωγής ή μισθολογικής καθήλωσής τους, όπως προέβλεπε ο σχετικός Νόμος 
4024/2011, άρθρο 7. Κατέθεσαν σχετικά:  

 

 «Μια αλλοίωση του ρόλου του, τουλάχιστον στο μεταβατικό στάδιο θα επιφέρει, αυτή η 
διαδικασία της αξιολόγησης[...] δεν μπορώ να φανταστώ στα χέρια ποιων θα αφηνόταν 
η αξιολόγηση. Σκέφτομαι δηλαδή ότι οι συνάδελφοι μάς εμπιστεύονται, γιατί να μη μάς 
εμπιστευτούν και στη διαδικασία της αξιολόγησης. Υπό τον όρο, ότι οι προϋποθέσεις, το 
πλαίσιο της αξιολόγησης θα μας βοηθήσει, ώστε να μην είμαστε ανακόλουθοι. Αυτό που 
κάναμε ως τώρα να μην ακυρωθεί από τις διαδικασίες. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που 
φοβάμαι. Αλλιώς, εάν κληθώ να αξιολογήσω τους συναδέλφους, δεν πιστεύω ότι θα 
έχω προβλήματα. Έχει σημασία το πλαίσιο, όμως. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα εφαρμο-
στεί, λέω το χαρακτηριστικό αυτού του Νόμου με τις ποσοστώσεις και όλα αυτά. Αν έχω 
τέτοια θέματα, προφανώς θα δημιουργηθούν προβλήματα.. Εάν, όμως, η αξιολόγηση 
είναι ελεύθερη από τέτοια θέματα, νομίζω ότι ο Σύμβουλος είναι κατάλληλο πρόσωπο.» 
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(κωδ. 04). 

 

«Η αξιολόγηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του εκπαιδευτικού έργου είναι απαραί-
τητη, αλλά ίσως δεν θα έπρεπε να συνδέεται με το μισθολογικό κλιμάκιο και με κανέναν 
τρόπο με απολύσεις. Στόχος της θα πρέπει να είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έρ-
γου.» (κωδ.10). 

«Πιστεύω ότι πρέπει να εμπλακεί. Έχω εκθέσεις από Γενικούς Επιθεωρητές[...] Είναι 
μια αγχώδης διαδικασία-την έζησα και εγώ-αλλά δρα και βελτιωτικά. Σού δίνει και αυ-
τή την ανατροφοδότηση. Πώς θα την πάρει ο εκπαιδευτικός την ανατροφοδότηση; Βέ-
βαια, με τις προϋποθέσεις που είναι σήμερα και με τις ποσοστώσεις, αυτό είναι πρό-
βλημα όντως. Εάν, λοιπόν, τη δούμε την αξιολόγηση σαν μέσο που κυρίως στοχεύει στη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού και στην αυτογνωσία του, ναι, ο Σύμβουλος πρέπει να εί-
ναι μέσα.» (κωδ. 15). 

«Φυσικά και πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, χωρίς όμως να συνδέε-
ται με τη μισθολογική τους κατάσταση. Στόχος θα πρέπει να είναι βελτίωση του εκπαι-
δευτικού και όχι η τιμωρία του.» (κωδ. 20). 

Σε τρεις (3) αναφορές τονίστηκε ότι η εφαρμογή της θα πρέπει να συνδυαστεί είτε με 
την κατάλληλη προετοιμασία του σώματος των Σχολικών Συμβούλων (μέσω της επι-
μόρφωσης, ή σχετικής επάρκειας), είτε με έναν γενικότερο επαναπροσδιορισμό του 
ρόλου τους και του τρόπου επιλογής τους. Κατέθεσαν σχετικά:  

«Όσον αφορά το παιδαγωγικό κομμάτι, ο Σχολικός Σύμβουλος είναι ο καθ’ ύλην αρμό-
διος για την αξιολόγηση. Επιβάλλεται, όμως, να λάβει ουσιαστική επιμόρφωση ως προς 
αυτό τον τομέα.» (κωδ. 06). 

«Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογούνται, όπως και όλοι μας όσοι εμπλεκόμαστε στην 
εκπαίδευση ιεραρχικά από κάτω μέχρι τον υπουργό. Εάν ο σύμβουλος είναι καλός γνώ-
στης του αντικειμένου, τότε δύναται να προβεί σε αξιολόγηση. Εδώ παίζουν ρόλο τα 
κριτήρια επιλογής του Σχολικού. Συμβούλου που όπως είναι τώρα υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα για αρκετές ειδικότητες. Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του Σχολι-
κού Συμβούλου και να κριθεί η επιλογή του με βάση τις ουσιαστικές του σπουδές στο 
αντικείμενο που καλείται να υπηρετήσει και όχι την άσχετη πτυχιολαγνεία που μοριοδο-
τείται σήμερα. [...]. Θεωρώ ότι η σωστή αξιολόγηση θα βοηθήσει στην καλυτέρευση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης.» (κωδ. 40).  

«Είναι μια από τις αχίλλειες πτέρνες της μνημονιακής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ανήκει 
στην αρμοδιότητα του Σχολικού Συμβούλου, αν αυτός είναι επαρκής.» (κωδ. 41). 

Σε  τρεις (3) αναφορές τονίστηκαν ως βασικές προϋποθέσεις για την αξιολόγηση η 
αντικειμενικότητα των κριτηρίων, όπως επίσης, η ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστο-
σύνης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους Σχολικούς Συμβούλους: 

«Απ’ ό,τι τουλάχιστον μπορώ να καταλάβω ή να σκεφτώ είναι ότι δεν εκφράζεται, δεν 
εμπνέεται εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς ως προς το εάν η αξιολόγηση, που θα α-
ποτολμηθεί από στελέχη ή μη, βασίζεται σε σταθερά και αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό 
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είναι το αγκάθι. Όχι τόσο τα πρόσωπα, όσο το πώς. Το με ποια κριτήρια και με ποιο 
πλαίσιο θα αξιολογείται ο εκπαιδευτικός, το εκπαιδευτικό έργο, και ούτω καθεξής. Γι’ 
αυτό λέμε ότι τελικά πρέπει να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και στην αξιολόγηση. Να ξέ-
ρουμε ποιος αξιολογεί, τι και γιατί, με ποια κριτήρια.[...].» (κωδ. 22). 

«Πιστεύω ότι ο Σχολικός Σύμβουλος από τη στιγμή που έχει καλή σχέση με τον εκπαι-
δευτικό και είναι ξεκάθαρο στο τι ζητάει από αυτόν και το τι πρέπει να κάνει, είναι 
προς τύχη του εκπαιδευτικού να κάνει αυτός την αξιολόγηση και όχι κάποιος άλλος.» 
(κωδ. 28). 

«Το βασικό θέμα είναι ότι, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις θετικά στην αξιολόγηση 
πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στον αξιολογούμενο και στον 
αξιολογητή. Η εμπιστοσύνη μπορεί να χτιστεί μόνο, όταν έρχεται σε επαφή ο αξιολογη-
τής, ο Σχολικός Σύμβουλος με τους εκπαιδευτικούς του, συζητήσει, πειραματιστεί, δου-
λέψει αρκετά και από εκεί και πέρα μπαίνεις στη διαδικασία το να αξιολογείς τη δου-
λειά του άλλου[... ].Όταν δεν θα υπάρχει αμοιβαιότητα και εμπιστοσύνη, δε θα μπορεί 
να λειτουργεί η αξιολόγηση.» (κωδ. 32). 

Σε τρεις (3) αναφορές τονίστηκε η αστάθεια της Πολιτείας στον τομέα αυτό, η οποία 
δεν προδιαγράφει ένα θετικό αποτέλεσμα: 

«Ωστόσο, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Πολιτεία, ενώ είχε βάλει ψηλά τον πήχη για την 
αυτοαξιολόγηση, βλέπω έκανε λίγο πίσω, για πολιτικούς λόγους, λόγω εκλογών και άλ-
λα πράγματα.» (κωδ. 02). 

«Προφανώς και ο Σχολικός Σύμβουλος είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την α-
ξιολόγηση, το θέμα είναι για ποιο σκοπό γίνεται η αξιολόγηση. Έτσι και αλλιώς αξιολό-
γηση γίνεται, είτε το θέλουμε, είτε δε το θέλουμε. Γίνεται, γιατί αλλιώς δε λειτουργεί τί-
ποτα. Όλοι μας την κάνουμε. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο γίνεται, για ποιους σκοπούς 
και τι επηρεάζει. Από εκεί ξεκινάει. Και ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να βελτιώσει  
το εκπαιδευτικό έργο σε όλες του τις μορφές. Από εκεί και πέρα, αν η Πολιτεία θέλει να 
τον χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς ή η  Ο.Λ.Μ.Ε. [...] αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. 
Αλλά γενικά πιστεύω ότι χωρίς αξιολόγηση δεν υπάρχει πρόοδος.» (κωδ. 31). 

Τέλος, ένας (1) Σχολικός Σύμβουλος εξέφρασε την προϋπόθεση ύπαρξης αξιόπιστων 
μηχανισμών δηλώνοντας  ότι  

«για να είμαι ειλικρινής, αν είχαμε αξιόπιστους μηχανισμούς, δε θα ήταν κακό να αξιο-
λογεί ο Σύμβουλος με την έννοια να δίνει μια έγκυρη γνώμη για το τι συμβαίνει με το 
συνάδελφο.» (κωδ. 34). 

  Σε πέντε (5) αναφορές οι Σχολικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν αρνητικά ως προς την 
άσκηση καθηκόντων αξιολόγησης, καθόσον αυτή θα επιφέρει σταδιακά μια αλλοίω-
ση στο ρόλο τους, ο οποίος θα πρέπει να παραμείνει καθαρά συμβουλευτικός ή εξαι-
τίας άλλων επιμέρους προβλημάτων. Είναι χαρακτηριστικές, προς τούτο, οι θέσεις 
τους: 

«Για μένα πρέπει να αλλαχθεί ο όρος και να αντικατασταθεί με την «ελεγκτική εποπτεί-
α», που γίνεται, υπάρχει παντού. Έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορώ να λειτουργώ παράλ-
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ληλα ως Σύμβουλος και ως αξιολογητής. Με ποια έννοια δεν μπορώ να λειτουργώ; Όχι 
της ικανότητας αλλά της αποδοχής. Δεν σε αποδέχονται οι συνάδελφοι και ως αξιολο-
γητή και ως Σύμβουλο.» (κωδ. 03). 

«Ο Σχολικός Σύμβουλος, λοιπόν, ή θα ανατροφοδοτεί τον ένα (ενν. την Πολιτεία), ή θα 
ανατροφοδοτεί τον άλλο (ενν. ο εκπαιδευτικός). Αν ανατροφοδοτεί και τους δυο-θα 
μπορούσε να γίνει και αυτό- αλλά αυτό προϋποθέτει μια πολύ υψηλή κουλτούρα αυτοα-
ξιολόγησης του εκπαιδευτικού, τόσο υψηλή, που όταν θα έλθει ο άλλος να του πει κάτι, 
να μπορεί να τεκμηριώσει ότι αυτό που του προτείνει δεν είναι αποδοτικό. Αυτό δεν υ-
πάρχει αυτή τη στιγμή.[...]» (κωδ. 13). 

«Πιστεύω ότι ο Σύμβουλος θα έπρεπε να μείνει εκτός της αξιολόγησης, γιατί ο Σύμβου-
λος πρέπει να έχει τακτική, συχνή επικοινωνία, επαφή, προσωπική, επαγγελματική με 
τον εκπαιδευτικό, για να μπορέσει να τον βοηθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 
Και, όταν έρχεται, λοιπόν, καταρχήν ο Σύμβουλος να αξιολογήσει έναν εκπαιδευτικό, 
μπαίνουμε σε ένα πρόβλημα. Αν τον αξιολογήσει άσχημα, σημαίνει ότι πιθανόν και ο 
Σύμβουλος να μην έχει κάνει τη δουλειά του σωστά. Άρα, ο Σύμβουλος, πιθανόν, να 
μην αξιολογήσει κάποιους εκπαιδευτικούς τελείως, αντικειμενικά, για να μη θεωρηθεί 
και ο ίδιος υπαίτιος. Ένα δεύτερο είναι, όταν υπάρχουν προσωπικές σχέσεις πιθανόν 
κάποιους να τους επηρεάζει στο πώς θα κάνουν αυτή την αξιολόγηση. Και δημιουργεί 
κι ένα ζήτημα ο όγκος των συναδέλφων που αντιστοιχεί σε κάθε Σύμβουλο, γιατί, αν 
δεν μπορείς να δεις τους συναδέλφους τακτικά, δεν μπορείς με 1-2 επισκέψεις να τούς 
αξιολογήσεις.» (κωδ. 26). 

«Δε θα έπρεπε να έχει ο Σχολικός Σύμβουλος καμιά σχέση με την αξιολόγηση, ούτε με 
την αυτοαξιολόγηση. Γιατί γίνεται ένας εξωτερικός μπαμπούλας στην πραγματικότητα. 
Θα έπρεπε ο ρόλος του να περιοριστεί στη συμβουλευτική.» (κωδ. 30). 

«Θα προτιμούσα να μην εμπλακώ στην αξιολόγηση, διότι δε θα ήθελα να με φοβούνται 
αυτοί που θα πήγαινα να στηρίξω.» (κωδ. 37). 

Εννέα (9) Σχολικοί Σύμβουλοι τάχθηκαν ανεπιφύλακτα υπέρ της αξιολόγησης, θεω-
ρώντας ότι αυτή εντάσσεται οργανικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατέχουν 
την απαραίτητη τεχνογνωσία, είναι προσοντούχοι, η αξιολόγηση θα λειτουργήσει α-
νατροφοδοτικά προς το έργο τους ή ακόμα και ως ανταπόκριση στην επιθυμία των 
ίδιων των εκπαιδευτικών. Δήλωσαν σχετικά: 

«Εάν θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση, νομίζω η καλύτερη επιλογή είμαστε εμείς. Είμαστε 
άνθρωποι με πολλά προσόντα και οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία έχουμε 
προέλθει από σχολεία[….]. Είμαστε μάχιμοι εκπαιδευτικοί. Εάν, λοιπόν, κάποιος πρέ-
πει να αξιολογεί τους συναδέλφους, πρέπει κάποιος που προέρχεται από αυτό το χώρο, 
που ξέρει τα προβλήματά του, δεν είναι κανένας θεωρητικός και ούτε κουβαλάει μέσα 
στο μυαλό του ιδεολογήματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ύστερα, το 
γεγονός ότι έχουμε την επιστημονική, παιδαγωγική καθοδήγηση-συνδέεται με την αξιο-
λόγηση, γιατί τους δίνεις την καθοδήγηση, μετά ποιος θα αξιολογήσει, εάν αυτά που 
είπες έπιασαν τόπο; Εγώ δεν πρέπει να κάνω και αυτό το πράγμα; Αν κάποιος πρέπει 
να το κάνει, αυτή είμαι εγώ. Δηλ. δεν μπορεί το έργο που κάνω εγώ και  τη δεκτικότητα, 
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ας πούμε, να το μετράει κάποιος άλλος.» (κωδ. 09). 

«Φυσικά, γιατί […] εκτός από Σύμβουλος ειδικότητας, έχουμε και μια κατανομή του 
Συμβούλου παιδαγωγικής καθοδήγησης και επομένως, ο Σχολικός Σύμβουλος πάνω-
κάτω ξέρει τι γίνεται στο σχολείο, έχει μια επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς.» (κω-
δ.16). 

«Νομίζω ότι ο Σχολικός Σύμβουλος είναι αρμόζον να είναι αυτός, ο οποίος παρακο-
λουθεί τη δουλειά, έχει δείγματα της δουλειάς στην τάξη και γενικότερα της δράσης του 
εκπαιδευτικού. Γιατί, αυτός τον επιμορφώνει, αυτός τον στηρίζει στο έργο του, αυτός 
του εξηγεί, όποτε χρειαστεί και επομένως, πρέπει να έχει και μια ανατροφοδότηση από 
τη δουλειά που έχει κάνει. Επομένως, είναι για 2 λόγους, δηλαδή, σημαντικό. Πρώτα 
από όλα, είναι ανατροφοδοτική ως προς το έργο του Συμβούλου, να δει τι κάνει, τι περ-
νάει από αυτά τα οποία θέλει να κάνει, αλλά είναι και αξιολόγηση αθροιστική για τον 
εκπαιδευτικό. Να δει, ας πούμε, πόσο είναι πρόθυμος να εφαρμόσει κάποιες συγκεκρι-
μένες καλές πρακτικές ή αντιστέκεται […] Είναι σημαντικό να δει ο Σύμβουλος στην 
πράξη τον εκπαιδευτικό, έστω και αν αυτό έχει μια ποσοτική αποτίμηση.» (κωδ. 17). 

«Τάσσομαι αναφανδόν υπέρ της αξιολόγησης και, παρά τις φοβίες που έχουν δημιουρ-
γήσει οι τελευταίες εξελίξεις, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί βλέπουν με θετικό μάτι την 
αξιολόγηση.» (κωδ. 24). 

«Από το καθηκοντολόγιο του ανήκει. Βέβαια. Λέει ότι αξιολογείς και τον εκπαιδευτικό. 
Μέσα στο έργο σου είναι και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Μια εκπαιδευτική σχέση 
έχει πάντοτε 2 σκέλη. Έχει το κομμάτι του τι προσφέρεις και το κομμάτι του τι πήρε ο 
άλλος και πού πρέπει εσύ να ξέρεις τι πήρε ο άλλος από αυτό που του έδωσες. Δηλ. και 
ο εκπαιδευτικός στην ουσία φροντίζει για την ανάπτυξη των παιδιών του. Κάποια στιγ-
μή θα τα αξιολογήσει. Μπορεί να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού που κάνει και το 
πιο δυσάρεστο, αλλά θα το κάνει. Με ακριβώς την ίδια έννοια και εγώ. Δηλ. και εγώ δε 
θεωρώ ότι είναι εκτός της γραμμής των καθηκόντων μου η αξιολόγηση.» (κωδ. 25). 

Δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι δήλωσαν ότι δεν μπορούν να λάβουν μια ξεκάθαρη θέ-
ση, αφού υπάρχουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα σχετικά με το ζήτημα αυτό, 
καθιστώντας αδύνατη την τοποθέτησή τους. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα κατέθεσαν: 

«Δεν είμαι έτοιμη να σού απαντήσω. Επειδή, μάλλον πρόκειται για ένα θεσμό που δεν 
τον βρίσκουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επειδή φαντάζομαι είναι θαμπή αντανά-
κλαση-νομίζω- του παλιού Επιθεωρητή, με ένα βάρος ιστορικό, αρνητικό, κ.λπ. 
[…]πραγματικά είναι ένα κομμάτι που με απασχολεί και μένα. Δηλ. συμβουλεύω και 
ταυτόχρονα αξιολογώ; Ξέρω εγώ; Πρέπει να καλλιεργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης 
[...]Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλήξει..» (κωδ. 07). 

«Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το θέμα, υπάρχουν συν και πλην. Δεν μπο-
ρώ να απαντήσω τι μπορεί να γίνει. Εκείνο που εύχομαι είναι να μη χαλάσει η σχέση 
μεταξύ καθηγητών και Σχολικών Συμβούλων, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό σκέ-
φτομαι μόνο ότι, αν αυτή η σχέση χαλάσει και περιέχει μέσα φόβο και εξαναγκασμό[...] 
θεωρώ ότι θα έχουμε να χάσουμε πολλά από κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, ίσως είναι θέμα 
προς μελέτη και όχι προς απάντηση.» (κωδ. 12). 
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Τέλος, δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι δεν τοποθετήθηκαν καθόλου στο ερώτημα αυτό, 
δηλώνοντας ότι «Ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση. Δε θα ήθελα να 
απαντήσω περισσότερο. Δεν είναι κάτι που θα ήθελα να εκφέρω γνώμη.» (κωδ. 35). 

Αναλυτικά οι θέσεις τους εμφανίζονται στον πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Η στάση των Σχολικών Συμβούλων σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 
Αν και η παρούσα έρευνα δεν διεκδικεί τη γενίκευση των πορισμάτων της, ωστόσο η 
ολοκλήρωση της παρουσίασης των θέσεων του δείγματος των Σχολικών Συμβούλων 
σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου γενικότε-
ρα, αναδεικνύει ενδιαφέροντα ζητήματα, ενόψει και της συζήτησης που φαίνεται κα-
τά καιρούς να ανοίγει σχετικά με το θεσμικό επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Σχο-
λικού Συμβούλου.  

Ειδικότερα, οι προωθούμενες πολιτικές περί αξιολόγησης φάνηκαν να προβληματί-
ζουν τα συγκεκριμένα στελέχη, αφού αναφέρθηκε ως μια συνιστώσα η οποία επηρεά-
ζει το έργο τους ή προφανώς θα το επηρεάσει στο μέλλον, εκθέτοντας γενικές εκτι-
μήσεις από τη μέχρι τώρα αποκτηθείσα εμπειρία στο θεσμικό ρόλο τους. Επιπροσθέ-
τως, δε φαίνεται να έχει διασφαλιστεί η καθολική αποδοχή αλλά και η αντίστοιχη ε-
τοιμότητα των στελεχών αυτών ως προς την εμπλοκή τους με  την αξιολόγηση, προϋ-
ποθέσεις εκ των ων ουκ άνευ για μια επιτυχημένη εφαρμογή του. Δεν είναι, εξάλλου, 
τυχαίο ότι κανένας Σχολικός Σύμβουλος δεν ανέφερε τις διαδικασίες αξιολόγησης ως 
μια σημαντική πτυχή του έργου τους, σε επιμέρους άξονα των συνεντεύξεων (Βοζαΐ-
της, 2014 ̇ ̇Βοζαΐτης & Υφαντή, 2014). Αντιθέτως, επισημάνθηκε ως παράγοντας που 
πρόκειται να διαφοροποιήσει το επίπεδο συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς. 
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι προβλέπουν ότι οι σχετικές διαδικασίες, εάν εφαρμοστούν, θα 
επιφέρουν μια αλλοίωση σε ένα ήδη δοκιμαζόμενο ρόλο και από άλλες δυσχέρειες, 
όπως κατατέθηκε. Ωστόσο, η αμφισβήτηση που εκφράστηκε για την αποτελεσματι-
κότητα της αξιολόγησης δε σχετίζεται με μια αρνητική εξ αρχής προδιάθεση των 
Σχολικών Συμβούλων γι’ αυτήν, όσο με μια ανησυχία τους για την άμβλυνση του 
βαθμού εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτούς και τους εκπαιδευτικούς. Είναι άξιο παρα-
τήρησης, όπως κατατίθεται, η αναγκαιότητα άσκησης δυναμικού ρόλου από την Πο-

Κατηγορίες Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Θετική υπό προϋποθέσεις 16 47,05 

Θετική ανεπιφύλακτα 9 26,47 

Αρνητική 5 14,70 

Ουδέτερη 2 5,89 

Χωρίς τοποθέτηση 2 5,89 

Σύνολο αναφορών 34 100,00 
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λιτεία στον τομέα της αξιολόγησης, είτε με την παροχή σχετικής επιστημονικής και 
επιμορφωτικής υποστήριξης προς αυτούς που καλούνται να την υλοποιήσουν (Γουρ-
ναρόπουλος, 2009), είτε και με τη διαμόρφωση σταθερής εκπαιδευτικής πολιτικής, 
χωρίς παλινωδίες και αντιφάσεις. Δεκαέξι (16) αναφορές θετικής μεν στάσης αλλά 
υπό προϋποθέσεις (ποσοστό: 47,05%) στην εφαρμογή της αξιολόγησης αποτυπώνουν 
την αμφισβήτηση των Σχολικών Συμβούλων για τον επικείμενο ρόλο της στη μισθο-
λογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αντιτάσσοντας στο συγκεκριμένο αξιολογικό μο-
ντέλο τη δική τους θεώρηση για την αξιολόγηση ως προωθητικό παράγοντα βελτίω-
σης του εκπαιδευτικού έργου. 

Γενικότερα, οι θέσεις των Σχολικών Συμβούλων του δείγματός μας σχετικά με την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αφενός επηρεάστηκαν 
από τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις του Π.Δ. 152/2013, όπου επισημαίνονταν 
αδικίες στην δρομολογούμενη κατάταξη των εκπαιδευτικών σε μισθολογικές κατηγο-
ρίες, αφετέρου απεκάλυψαν και μια διευρυμένη επιφυλακτικότητα εκ μέρους τους για 
τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης. Έτσι, η μακροχρόνια απουσία μιας κουλτούρας 
αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι λογικό και αναμενόμενο να 
δημιουργεί επιφυλάξεις από τους Σχολικούς Συμβούλους στο ζήτημα αυτό, χωρίς, 
όμως, να μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τη στάση τους και αρνητική. Επιπλέον, οι 
αντιφάσεις αυτές αποκαλύπτουν, όπως διατυπώθηκε σε άλλη μελέτη (Οτζάκογλου, 
2014), την αδυναμία συγκρότησης ενός ενοποιητικού λόγου από τα συγκεκριμένα 
στελέχη της εκπαίδευσης, που να καθιστά την αξιολόγηση αναγκαία και επιβεβλημέ-
νη για τον επαναπροσδιορισμό των παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών αλ-
λά και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. 

Καταλήγοντας, πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι οι διατυπωμένες αυτές 
θέσεις των Σχολικών Συμβούλων του δείγματος προφανώς κινούνταν στο επίπεδο 
μιας επερχόμενης και όχι συντελεσμένης εμπλοκής τους σε διαδικασίες αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών, εξαιρουμένης βέβαια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα 
Πρότυπα, Πειραματικά σχολεία της χώρας, αφού οι σχετικές διαδικασίες, σύμφωνα 
και με το Π.Δ. 152/2013-για τους γνωστούς λόγους- τελικώς δεν ολοκληρώθηκαν. Οι 
θέσεις αυτές, ενδεχομένως, να διαφοροποιηθούν, εάν αυτοί ενεργά εμπλακούν στο 
μέλλον στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ακόμη και οι θετικές εκτιμήσεις εννέα 
(9) Σχολικών Συμβούλων για την άσκηση του αξιολογικού τους ρόλου διατυπώθηκαν 
ως τέτοιες, επειδή προφανώς συστοιχούν με μια γενικότερη αποδοχή των αξιολογι-
κών διαδικασιών στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό χώρο, για την οποία δύ-
σκολα θα εκφραζόταν θεμελιακά διαφορετική θέση, όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί 
σχετικά πρόσφατα (Κωνσταντίνου, 2013, σ. 1  ̇Χρονοπούλου, 2014, σ. 170). 
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Αξιοποίηση της αισθητικής eεμπειρίας ως μέσο για την ανάπτυξη της στοχαστι-
κής διάθεσης των μαθητών 

Καρακού Μαρία  
Msc Σπουδές στην εκπαίδευση 

marykk@hotmail.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια πρόταση εισαγωγής ενός συνδυασμού μεθόδων 
και τεχνικών στο τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο του Γυμνασίου, μέσα από την παρατή-
ρηση έργων τέχνης, με βάση το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος και μέ-
σα από ειδικά διαμορφωμένες δράσεις. Συγκεκριμένα με βάση τη  μέθοδο του Α. 
Κόκκου, την πρόταση της Γ. Μέγα, την προσέγγιση του David Perkins, τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα Artful και Visible Thinking και την επιλογή από ένα πλήθος  ενερ-
γητικών  τεχνικών, προτείνεται μια μεθοδολογία που στοχεύει στην ενσωμάτωση της 
τέχνης σε τακτική διδασκαλία στην τάξη, μέσω της οποίας υποστηρίζεται ότι μπορεί 
να προκληθεί η ενεργοποίηση της στοχαστικής διάθεσης των μαθητών. 

Λέξεις – κλειδιά: αισθητική εμπειρία, στοχαστική διάθεση 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η τέχνη, ως υπέρτατο στοιχείο πολιτισμού, θα μπορούσε σύμφωνα με την άποψη  του 
Dewey,  όπως παρουσιάζεται στο έργο του Art as Experience (1934), αλλά και των 
μελετητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Harvard (Μέγα, 2011), να ενταχθεί στη 
μαθησιακή διεργασία  σαν μαθησιακό εργαλείο, ώστε να προσεγγίζονται δημιουργικά 
τα διάφορα θέματα και  να συμβάλλει στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών, μέσω 
της ενεργοποίησης της στοχαστικής διάθεσης, συνιστώσες της οποίας αποτελούν η 
κριτική σκέψη και η δημιουργική σκέψη. 

Προσδιορίζοντας την κριτική σκέψη σύμφωνα με τον Perkins (1994), αναφερόμαστε 
σε μια ειδική διαχείριση του νου που επιτρέπει στο στοχαστή να ανταποκρίνεται απο-
τελεσματικά σε προβληματικές καταστάσεις, θέτοντας στον αντίποδα την απλοϊκή, 
ρηχή, επιπόλαιη, χωρίς κριτήρια σκέψη, που ωθεί σε γρήγορες αποφάσεις και λύσεις, 
όχι απαραίτητα αποτελεσματικές. Η Λεωνίδου (2006), υποστηρίζει ότι ως ικανότητες 
κριτικής σκέψης που αναπτύσσει ο μαθητής θα μπορούσαν να αναφερθούν η ικανό-
τητα διάκρισης σχετικών – άσχετων  πληροφοριών, ο προσδιορισμός του κατά πόσο η 
ακρίβεια μιας δήλωσης επαληθεύεται από τα γεγονότα καθώς και του βαθμού αξιοπι-
στίας των πηγών των πληροφοριών, ο έλεγχος της επάρκειας των δεδομένων, ο εντο-
πισμός ασαφειών, η αναγνώριση συνεπειών σε ένα συλλογισμό.  

Όσον αφορά στη δημιουργικότητα, αρκετοί ερευνητές την ορίζουν με όρους παρα-
γωγής κάποιου νέου ή ενορατικού. Η δημιουργικότητα έχει σαν αποτέλεσμα κάτι το 
νέο, κάτι που δεν υπήρχε πιο μπροστά στον ίδιο τύπο μέσα στον πολιτισμό (Παρα-
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σκευόπουλος, 2004). Η δημιουργική σκέψη περιγράφεται από τους ερευνητές του πε-
δίου ως σκέψη που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική και αυθεντική. Οι εκπαιδευτι-
κοί, συχνά προσδιορίζουν κάποιες από τις ιδέες των μαθητών τους ως δημιουργικές, 
όταν διακρίνουν σε αυτές χαρακτηριστικά πρωτοτυπίας, ενώ θεωρούν κάποιες δρά-
σεις  δημιουργικές, όταν προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις. 

Σύμφωνα με τη Μέγα (2010), οι βασικές αρχές που συναντάμε σε κάθε δράση που 
προάγει τον στοχασμό σε εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι: 

• Το περιβάλλον της στοχαστικής διάθεσης 
• H στοχαστική ενεργοποίηση  
• Ο στοχασμός πάνω στον εαυτό 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενεργοποίηση της στοχαστικής διάθεσης, θα πρέ-
πει οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά στην όλη διαδικασία,  να οδηγούνται στην 
πράξη και εν συνεχεία στον στοχασμό όσων έπραξαν. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτι-
κός  να δημιουργήσει ένα τέτοιο υποστηρικτικό περιβάλλον, θα πρέπει να επιλέξει 
και να χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίσταση ανάμεσα από ένα πλήθος ενεργη-
τικών μεθόδων και τεχνικών, όπως: ερωταπαντήσεις, συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, 
ασκήσεις, συνέντευξη,  επίδειξη,  ομάδες εργασίας, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρό-
λων – δραματοποίηση, προσομοίωση (Courau, 2000, Κόκκος, 2007). 

Μεθοδολογία 

Ως βάση για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας που προτείνεται στην παρούσα εισήγη-
ση, αξιοποιείται η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική ε-
μπειρία» του Α. Κόκκου, όπως αναφέρεται στο βιβλίο ¨Εκπαίδευση μέσα από τις Τέ-
χνες¨ (2011), σε συνδυασμό με τις προτάσεις της Γ. Μέγα (2011) για την τέχνη στο 
σχολικό σύστημα. H πρόταση μεθοδολογίας βασίζεται στην ιδέα ότι η σκέψη μπορεί 
να γίνει ορατή στο πλαίσιο της μαθησιακής διεργασίας, ώστε οι μαθητές να μπορούν 
να επενδύσουν σε αυτή. Στόχος είναι η καλλιέργεια της στοχαστικής σκέψης ως στά-
ση ζωής, μέσα από τη συστηματοποίηση, την έρευνα και την ανάλυση της σκέψης, 
καθώς και την επεξεργασία γνωστικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων και των 
τεχνών. 

Τα στάδια της μεθόδου: 

1ο στάδιο: Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών πάνω σε ένα θέμα.  

2ο στάδιο: Γραπτή έκφραση παραδοχών σχετικά με το θέμα, ατομικά ή ομαδικά.  

3ο στάδιο: Εντοπισμός υποθεμάτων που πρέπει να προσεγγιστούν ολιστικά, ορισμός 
κριτικών ερωτημάτων.  
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4ο στάδιο: Επιλογή σημαντικών έργων τέχνης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως ερέ-
θισμα για την επεξεργασία των υποθεμάτων. 

5ο στάδιο: Προσέγγιση των ερωτημάτων από διαφορετικές οπτικές, προκειμένου να 
αποκαλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες διαστάσεις και να αναπτυχθούν. Ένα 
από τα βασικά μαθησιακά εργαλεία σε αυτή τη διεργασία είναι η αισθητική εμπει-
ρία. Το έργο τέχνης που έχει επιλεγεί αναλύεται (5α) και συνδέεται κριτικά με τα σχε-
τικά κριτικά ερωτήματα (5β). Στο στάδιο 5α ενσωματώνεται το μοντέλο Perkins. Πρό-
κειται για μια δομημένη προσέγγιση, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί, στο πλαίσιο 
επεξεργασίας οποιουδήποτε έργου τέχνης, με τις ανάλογες κατά περίπτωση προσαρ-
μογές (Μέγα, 2002, Κόκκος, 2007).  

Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι ρουτίνες σκέψης του Artful  και 
Visible Thinking. Πρόκειται για σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας, που πραγματώθη-
καν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Project Zero του πανεπιστημίου του 
Harvard και δίνουν έμφαση στην αποκωδικοποίηση ενός έργου διατυπώνοντας ερω-
τήσεις, κάνοντας  παρατηρήσεις, εξερευνώντας πολλές οπτικές (VisibleThinking, 
2016). Απαιτούν λιγότερο χρόνο από το μοντέλο Perkins επιλέγονται ανάλογα με το 
είδος της αξιοποιούμενης μορφής τέχνης. Η παρουσίαση του γνωστικού αντικειμέ-
νου, μπορεί να παρεμβληθεί ανάλογα με την έκτασή του, ανάμεσα στις φάσεις του 
Perkins, στο στάδιο 5α.  

6ο στάδιο: Γραπτή καταγραφή σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο των τελικών παραδο-
χών, ώστε να εντοπιστεί εμπλουτισμός ή/και διαφοροποίηση από τις αρχικές.  

Διδακτικό σενάριο 

Μέσα από  ένα δίωρο διδακτικό σενάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε τμήμα της 
Β΄ Γυμνασίου, στο μάθημα της Βιολογίας, στην ενότητα «Παρεμβάσεις του ανθρώ-
που στο περιβάλλον», παρουσιάζεται αναλυτικότερα το 5ο στάδιο της μεθόδου του Α. 
Κόκκου, σε συνδυασμό με το μοντέλο Perkins. 

Σκοπός: Να ενεργοποιηθεί η στοχαστική διάθεση των μαθητών σχετικά με το κριτικό 
ερώτημα: ¨Ποιες είναι οι βασικότερες εκδηλώσεις της μόλυνσης του περιβάλλοντος 
σε παγκόσμιο επίπεδο και πως επηρεάζουν τη ζωή στον πλανήτη;¨  

Στόχοι:  

Σε επίπεδο γνώσεων: Να γνωρίζουν οι μαθητές τις βασικότερες εκδηλώσεις της μό-
λυνσης του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να αναφέρουν πως τα περιβαλλοντικά προβλήματα επηρε-
άζουν τη ζωή στον πλανήτη 

Σε επίπεδο στάσεων: Να κινητοποιούνται σχετικά με τη μόλυνση του περιβάλλοντος 
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Το έργο που αξιοποιήθηκε ήταν ο πίνακας  ¨Η Κραυγή¨ του Edvard Munch. Το  5ο 
στάδιο πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη: στο πρώτο (5α) έγινε η επεξεργασία του επι-
λεγμένου έργου, ενώ στο δεύτερο (5β), όλες οι ιδέες που προέκυψαν συσχετίστηκαν 
με το κριτικό ερώτημα. 

Στο στάδιο 5α, οι μαθητές εργαζόμενοι σε τρείς ομάδες, απάντησαν γραπτά στο κρι-
τικό ερώτημα. Από τις απαντήσεις τους προέκυψε ότι δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα για 
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς θεωρούσαν ότι αφορούν κυρίως κατοίκους 
αστικών κέντρων και βιομηχανικών περιοχών. Στη συνέχεια συντονίστηκε η διεργα-
σία παρατήρησης του έργου με την υλοποίηση των τεσσάρων φάσεων του μοντέλου 
Perkins, όπως περιγράφεται παρακάτω.  

1η Φάση: Χρόνος για παρατήρηση  

Στην συγκεκριμένη φάση ο παρατηρητής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανά-
πτυξη της εμπειρικής νοημοσύνης, δεν σπεύδει σε ερμηνείες με την πρώτη ματιά, αλ-
λά δίνει όσο χρόνο χρειάζεται στην αντικειμενική παρατήρηση. O παρατηρητής είναι 
φυσικό να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που ήδη γνωρίζει από τις προσωπικές του 
εμπειρίες, στοχεύοντας σε καλύτερο συντονισμό με αυτό που παρατηρεί και όχι να 
προβεί σε πρόχειρες εκτιμήσεις (Perkins, 1994). Σύμφωνα με τα παραπάνω, το έργο 
εξετάστηκε από τους μαθητές προσεκτικά, αργά, βαθμιαία αλλά χωρίς ερμηνεία. Στη 
συνέχεια εκφράστηκαν οι πρώτες παρατηρήσεις και ερωτήματα, ενώ σταδιακά το εν-
διαφέρον εστιάστηκε στο ερώτημα το οποίο θεωρήθηκε βασικό: «ποια είναι αυτή η 
φιγούρα και γιατί ουρλιάζει;» 

2η Φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση 

Το ζητούμενο είναι, η ανοικτή, χωρίς προκαταλήψεις παρατήρηση. Προϋπόθεση για 
την αποτελεσματικότητα της 2ης φάσης είναι η ενεργοποίηση της ανοικτής σκέψης, 
που παράγεται όχι για ερμηνευτικό σκοπό αλλά για να  παρατηρήσει καλύτερα, λαμ-
βάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που συνθέτουν το έργο, χωρίς να 
παίρνει τίποτα ως δεδομένο. Αντιθέτως, ανασυνθέτει τα δεδομένα με μια πιο δη-
μιουργική ματιά (Μέγα, 2011, Perkins, 1994). Οι μαθητές σε ομάδες και με την αξιο-
ποίηση του καταιγισμού ιδεών, παρακινήθηκαν να υποθέσουν ένα γεγονός ή μία ι-
στορία που περιγράφει ο πίνακας, να αναζητήσουν εκπλήξεις, συναισθήματα,  συμ-
βολισμούς και νοήματα. Επίσης κλήθηκαν να εντοπίσουν κίνηση στο έργο, τις δια-
στάσεις  χρόνου και τόπου, τα σχήματα των σωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του 
χώρου γύρω από το θεματικό αντικείμενο, που καλείται «αρνητικός χώρος». Στο ση-
μείο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να δοθούν κάποια στοιχεία  για το έργο. 

3η Φάση: Αναλυτική και βαθιά παρατήρηση 

Η σκέψη στη συγκεκριμένη φάση μετατρέπεται σε αναλυτική. Ο παρατηρητής εμβα-
θύνει, συγκρίνει το πριν και το τώρα, εξηγεί και αποδεικνύει. Οι συγκεκριμένες στο-
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χαστικές δράσεις προκύπτουν από την ίδια την ύπαρξη του έργου τέχνης και από την 
εκμετάλλευση των εμπειριών που ο παρατηρητής συνέλεξε από τη μέχρι τώρα ενα-
σχόλησή του με το έργο τέχνης. Αυτή η αναλυτική παρατήρηση αποτελεί έναν πιο 
διεισδυτικό τρόπο να εγκύψουμε στα πράγματα, που ενεργοποιεί τη στοχαστική μας 
διάθεση (Μέγα, 2011, Perkins, 1994). Οι ομάδες αναζήτησαν μηνύματα και προσπά-
θησαν να ερμηνεύσουν συμβολισμούς, δίνοντας αιτιολογημένες απαντήσεις. Όλα τα 
παραπάνω διασυνδέθηκαν με το κεντρικό ερώτημα που είχε αρχικά εντοπιστεί. Στο 
σημείο αυτό δόθηκαν οι υπόλοιπες  πληροφορίες σχετικά με τον καλλιτέχνη και το 
έργο. Εν συνεχεία οι ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους στην ολομέλεια με παιχνίδι 
ρόλων και παντομίμα. Μέσα από τη διεργασία αυτή αποκρυπτογραφήθηκαν τα μηνύ-
ματα του καλλιτέχνη. Ακολούθησε παρουσίαση των κυριότερων κατηγοριών περι-
βαλλοντικών κινδύνων και των συναφών θεμάτων  σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, έγινε παρουσίαση με power point  και συζήτηση στα α-
κόλουθα θέματα: παγκόσμια κλιματική αλλαγή, φαινόμενο του θερμοκηπίου, όξινη 
βροχής, εξασθένιση της στοιβάδας του όζοντος, μείωση βιοποικιλότητας.  

4η Φάση: Ανασκόπηση διεργασίας 

Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η οργανωτική σκέψη του παρατηρητή. Ειδικότερα, 
δοκιμάζεται η ικανότητα του να αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριών που έχει δε-
χθεί από τις προηγούμενες φάσεις με στόχο να κατανοήσει το έργο τέχνης (Perkins 
1994). Οι μαθητές σε ομάδες επιχείρησαν να αναστοχαστούν συνθετικά πάνω στο 
έργο, έχοντας υπόψη την εμπειρία των προηγούμενων φάσεων. Όλοι οι κίνδυνοι που 
παρουσιάστηκαν, συνδέθηκαν με τα μηνύματα του πίνακα. 

Στο στάδιο 5β, όλες οι ιδέες που προέκυψαν επιχειρήθηκε να συνδεθούν με το  αρχι-
κό κριτικό ερώτημα. Οι μαθητές εργάστηκαν σε τρείς ομάδες και εν συνεχεία συντο-
νίστηκε συζήτηση, μέσα από την οποία εκφράστηκαν οι απόψεις τους στην ολομέ-
λεια. Oι τελικές απόψεις των μαθητών ήταν εμφανώς εμπλουτισμένες σε σχέση με τις 
αρχικές καθώς περιελάμβαναν αρκετές έννοιες και ορολογίες από το διδακτικό αντι-
κείμενο. Σε αρκετές  δε περιπτώσεις, παρατηρήθηκε και σημαντική μετατόπιση από-
ψεων, σε σχέση με το ποιούς αφορούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα και το μέγεθος 
των περιβαλλοντικών κινδύνων.  

Συμπεράσματα 

Όπως προέκυψε από το διδακτικό σενάριο που παρουσιάστηκε, η αισθητική εμπει-
ρία μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο διδακτικό εργαλείο, μέσω του οποίου 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί εμπλουτισμός των απόψεων των μαθητών, σχετικά με 
διάφορα αντικείμενα μάθησης.  

Καταλήγοντας υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων μέσα από 
την αισθητική εμπειρία προσφέρει εναύσματα σκέψης και διακίνησης συναισθημά-
των, που ίσως δεν μπορούν να αναδυθούν με τέτοια ένταση μέσα από άλλες εκπαι-
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δευτικές πρακτικές. Μπορεί επίσης να συμβάλει στην κριτική προσέγγιση θεμάτων, 
στην ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων όπως είναι οι ικανότητες για κατανόηση πο-
λύπλοκων καταστάσεων, ανακάλυψη και διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων των 
πληροφοριών, σύλληψη εναλλακτικών, συναίσθηση των διαφορών, διαμόρφωση αι-
σθητικών κριτηρίων.  

Είναι δε εφικτό να αξιοποιείται υψηλής αξίας αισθητική εμπειρία ακόμα και σε ομά-
δες μαθητών που δεν έχουν καμία επαφή με την τέχνη, αν υπάρχει η κατάλληλη εμ-
ψύχωση. Η όλη διαδικασία ωθεί και τους εκπαιδευτικούς να γίνονται περισσότερο 
δημιουργικοί, να έρχονται σε επαφή με σκέψεις και συναισθήματα που δεν έχουν την 
ευκαιρία να βιώνουν μέσα στις κοινωνικές σταθερές, Είναι ιδιαίτερα σημαντικό δε να 
τονιστεί ότι τα εργαστήρια που σχεδιάζονται σύμφωνα με την πρόταση αυτή μπορούν 
να προσαρμοστούν σε όλα τα μαθήματα και να υλοποιηθούν από εκπαιδευτικούς ό-
λων των ειδικοτήτων και όχι απαραίτητα ειδήμονες σε θέματα τέχνης. Για την εξεύ-
ρεση δε των κατάλληλων έργων μπορούν να αξιοποιηθούν πηγές από το διαδίκτυο, 
βιβλία ή/και ανθρώπινες πηγές του περιβάλλοντος: καλλιτέχνες, ειδικότητες καλλιτε-
χνικών, φιλόλογοι κτλ (Κόκκος, 2011).  
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνικές παραγω-
γής χιουμοριστικών κειμένων 

 
Κίργινας Σωτήρης 

Δάσκαλος 
kirginas@gmail.com   

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο το οποίο προτείνεται ως 
επέκταση - συμπλήρωση των δραστηριοτήτων του βιβλίου της Γλώσσας της Δ΄ τάξης 
που αφορούν στην ενότητα «Γελάσαμε με την ψυχή μας» (τεύχος γ΄, ενότητα 11). Το 
διδακτικό σενάριο υλοποιείται σε πέντε φάσεις: (α) γνωριμία με το χιουμοριστικό 
στοιχείο, (β) αφήγηση προσωπικών χιουμοριστικών βιωμάτων των μαθητών (γ) προ-
σέγγισης της φύσης και τεχνικής του χιουμοριστικού στοιχείου, (δ) ανάγνωση παράλ-
ληλων κειμένων και (ε) συγγραφή χιουμοριστικών κειμένων. Μέσα από τις προτεινό-
μενες δραστηριότητες δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον 
γλωσσικό κώδικα που παράγει το χιουμοριστικό στοιχείο μέσα από επαναλήψεις, πα-
ρηχήσεις, μεταφορικές χρήσεις λέξεων και φράσεων, να γνωρίσουν τις τεχνικές με τις 
οποίες παράγεται το κωμικό στοιχείο (επαναλήψεις καταστάσεων, αντιστροφή ρό-
λων, ατάκες), να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις στην πρόσληψη του αστείου και 
να δημιουργούν οι ίδιοι χιουμοριστικά κείμενα.  

Λέξεις - κλειδιά: Χιουμοριστικό στοιχείο, γνωστική αντίθεση, χιουμοριστικός στό-
χος 

Εισαγωγή 

Κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 στο πλαίσιο Πράξης που υλοποιεί το Κέντρο Ελ-
ληνικής Γλώσσας με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών 
σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθή-
ματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» - Οριζόντια 
Πράξη στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, ομάδα δασκάλων 
συνέταξε και εφάρμοσε εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα της Γλώσσας για το δη-
μοτικό. Η σύνταξη έλαβε χώρα στα πλαίσια κοινότητας, η οποία βασίστηκε στο μο-
ντέλο των Κοινοτήτων Πρακτικής του Wenger (1998) και Wenger, White, & Smith 
(2009). Στόχος της κοινότητας ήταν η συγγραφή και εφαρμογή εκπαιδευτικών σενα-
ρίων για το γλωσσικό μάθημα με χρήση των ΤΠΕ. Το σενάριο, επομένως, αν και α-
ποτελεί πρωτότυπη δημιουργία των εκπαιδευτικών, ακολουθεί συγκεκριμένες προ-
διαγραφές που ορίστηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως προς τη φιλοσοφία, 
τη σύνταξη και τη δομή του (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012).  

Ένα από τα σενάρια αυτά, με τον τίτλο «Αστείες ιστορίες» αφορούσε το μάθημα της 
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Γλώσσας της Δ΄ τάξης και εντάσσεται στην ενότητα 11 του γ΄ τεύχους του σχολικού 
εγχειριδίου με γενικό τίτλο «Γελάσαμε με την ψυχή μας». Η σύνταξη του σεναρίου 
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2014 και η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε κατά 
τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2014. Σκοπός του σεναρίου είναι να εξοικειωθούν 
οι μαθητές με τον γλωσσικό κώδικα που παράγει το χιουμοριστικό στοιχείο μέσα από 
επαναλήψεις, παρηχήσεις, μεταφορικές χρήσεις λέξεων και φράσεων, να γνωρίσουν 
τις τεχνικές με τις οποίες παράγεται το κωμικό στοιχείο (επαναλήψεις καταστάσεων, 
αντιστροφή ρόλων, ατάκες), να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις στην πρόσληψη 
του αστείου και να δημιουργούν οι ίδιοι χιουμοριστικά κείμενα.  

Αφετηρία και στόχοι 

Με αφορμή χιουμοριστικές φράσεις και ατάκες από αποσπάσματα κωμικών ταινιών 
του ελληνικού κινηματογράφου δίνεται το έναυσμα για συζήτηση με θέμα τις χιου-
μοριστικές ιστορίες και αποφασίζεται η περαιτέρω διερεύνηση των τεχνικών με τις 
οποίες μπορεί να δημιουργηθεί το κωμικό στοιχείο σε ένα κείμενο.  

Βασικός στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον γλωσσικό κώ-
δικα που παράγει το χιουμοριστικό στοιχείο μέσα από επαναλήψεις, παρηχήσεις, με-
ταφορικές χρήσεις λέξεων και φράσεων, να γνωρίσουν τις τεχνικές με τις οποίες πα-
ράγεται το κωμικό στοιχείο (επαναλήψεις καταστάσεων, αντιστροφή ρόλων, δίσημη 
ερμηνεία του ίδιου γεγονότος), να αναγνωρίζουν χιουμοριστικές ατάκες και φράσεις 
μέσα σε ένα χιουμοριστικό κείμενο. 

Επίσης στο επίπεδο των γραμματισμών επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την 
κριτική τους σκέψη μέσω της ενσυναίσθησης, να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες χρήσης 
της διαδικτυακής εφαρμογής δημιουργίας εικονογραφημένων ιστοριών Storybird, να 
κατανοήσουν πως ο χώρος, ο χρόνος, το φύλο, η ηλικία, ο κοινωνικός ρόλος είναι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφορετική πρόσληψη του χιουμοριστικού στοιχεί-
ου, να αναγνωρίζουν ποια είναι η ασυμβατότητα σε ένα χιουμοριστικό κείμενο, να 
αναγνωρίζουν ποιος είναι ο χιουμοριστικός στόχος ενός χιουμοριστικού κειμένου και 
να κατανοήσουν την υποκειμενική διάσταση του χιουμοριστικού φαινομένου. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Με το διδακτικό σενάριο επιχειρείται η ανάλυση των χιουμοριστικών κειμένων στο 
πλαίσιο της Γενικής Θεωρίας για το Γλωσσικό Χιούμορ (Attardo, 2001), σύμφωνα με 
την οποία το χιούμορ στηρίζεται στην ασυμβατότητα (incongruity), δηλαδή τη γνω-
στική αντίθεση (script opposition) ανάμεσα σε δύο γνωστικά σχήματα, τα οποία, ενώ 
φαίνονται διαφορετικά και ετερόκλητα, μέσα στο κείμενο συνδυάζονται, προκαλώ-
ντας την έκπληξη και την ανατροπή των προσδοκιών του αποδέκτη. Η Γενική Θεωρία 
για το Γλωσσικό Χιούμορ (Attardo, 2001) διακρίνει δύο είδη χιουμοριστικών κειμέ-
νων: (α) εκείνα στα οποία το χιούμορ συνίσταται σε μία και μόνη γνωστική αντίθεση 
στο τέλος του κειμένου, δηλαδή στην ατάκα του. Τα κείμενα αυτά θυμίζουν σε πολ-
λές περιπτώσεις τα ανέκδοτα και (β) εκείνα στα οποία μία ή περισσότερες γνωστικές 
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αντιθέσεις εντοπίζονται υπό τη μορφή χιουμοριστικών φράσεων σε πολλά και διάφο-
ρα σημεία των κειμένων αυτών και όχι απαραιτήτως στο τέλος τους. Δεδομένου μά-
λιστα ότι η παρουσία ατάκας δεν αποκλείει την ύπαρξη χιουμοριστικών φράσεων και 
το αντίθετο (Τσάκωνα, 2004),  χιουμοριστικό είναι ένα κείμενο όταν περιέχει μία α-
τάκα ή δύο τουλάχιστον χιουμοριστικές φράσεις, ή κάποιες φορές συνδυασμό και των 
δύο.  

Επιπλέον, το σενάριο προσπαθεί να διερευνήσει εκτός από τους τρόπους παραγωγής 
του χιουμοριστικού στοιχείου και τις διαφοροποιήσεις της πρόσληψης του χιουμορι-
στικού στοιχείου που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (χώρος, χρόνος, φύλο, 
ηλικία, κοινωνικός ρόλος). Γιατί δε γελούν όλοι οι άνθρωποι με τα ίδια αστεία; Από 
ποιους παράγοντες εξαρτάται αυτό; Στην προσπάθεια μας να απαντήσουμε σε τέτοια 
ερωτήματα θα αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες των μαθητών, αλλά θα αναδείξουμε και 
τον κοινωνικό ρόλο του αστείου.  

Ως μέθοδος διδασκαλίας προτείνεται η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση για την διε-
ρεύνηση, την διεξαγωγή δραστηριοτήτων και την τελική παρουσίασή τους. Σε αυτό 
το συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον οι μαθητές είναι απαραίτητο να είναι ενή-
μεροι πως είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για τη δική τους μάθηση, αλλά και για των άλλων 
μελών της ομάδας. Για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι μαθητές κα-
λούνται να αλληλοβοηθούνται και να αλληλοϋποστηρίζονται, παρέχοντας ταυτόχρο-
να αμοιβαία αλληλοτροφοδότηση για την ατομική και την ομαδική τους απόδοση 
(Καρτσιώτης κ.ά., 2010). Η τάξη λειτουργεί τόσο ως σύνολο όσο και ως ομάδες ερ-
γασίας με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και την κατάλληλη χρήση των προτει-
νόμενων εφαρμογών. 

Οι τεχνικές που ακολουθούνται δεν είναι τίποτε άλλο από εργαλεία δημιουργικής 
σκέψης και έκφρασης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά, για να παραγά-
γουν πρωτότυπες ιδέες, αλλά και να απελευθερώσουν το δημιουργικό τους δυναμικό. 

Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου βασίστηκε στην ανακαλυπτική– διερευνητική 
θεωρία μάθησης του Jerome Bruner (1966) και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 
του Vygotsky (1978). Συγκεκριμένα, το διδακτικό σενάριο στηρίζεται περισσότερο 
στις αναζητήσεις, απορίες και ερωτήσεις των μαθητών και όχι στην παρουσίαση της 
γνώσης από τον δάσκαλο. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεργασία της συν-
οικοδόμησης, μια κοινωνική διεργασία στο πλαίσιο της οποίας τα άτομα διαπραγμα-
τεύονται για να συνεννοηθούν ή για να επιλύσουν ένα πρόβλημα, ώστε να καταλή-
ξουν σε κοινές δράσεις και συμπεράσματα από κοινού.  

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται στο σενάριο ως γνωστικά εργαλεία για την οικοδόμηση νοή-
ματος από τους μαθητές. Επιλέχθηκαν ανοιχτές εφαρμογές (λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, εφαρμογή δημιουργίας εικονογραφημένων ιστοριών) και δραστη-
ριότητες που θυμίζουν παιχνίδι ως έναν βαθμό. Κύρια προσπάθεια του σεναρίου είναι 
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οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ να προσφέ-
ρουν στους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες που δεν μπορούν να αποκτηθούν με τη 
συμβατική διδασκαλία. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην κοινωνική διάσταση των 
ΤΠΕ, αφού με την ανάρτηση των ψηφιακών δημιουργημάτων των παιδιών ο λόγος 
της τάξης απευθύνεται  στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Το σενάριο περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ. Πιο 
συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω λογισμικά:  

(α) Το Inspiration ως εργαλείο με το οποίο τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν εν-
νοιολογικούς χάρτες, συμμετέχοντας ενεργά, βιωματικά, εποικοδομητικά και συνερ-
γατικά σε δημιουργικές δράσεις. Η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών λειτουργεί ως 
μέσο για την οργάνωση του περιεχομένου κάποιων μαθημάτων, την παρουσίαση υλι-
κού, την αποτύπωση και αποτίμηση των αναπαραστάσεων από τον εκπαιδευτικό, την 
αυτοδιόρθωση και τον αυτοέλεγχο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

(β) Την εφαρμογή δημιουργίας εικονογραφημένων ιστοριών Storybird ως μια web2.0 
εφαρμογή η οποία μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη της ανάγκης των μαθητών για 
έκφραση και επικοινωνία. Αφορά τη γραπτή έκφραση – δημιουργική γραφή, την α-
νάπτυξη της φαντασίας, την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και την ανάπτυξη 
της ικανότητας του μαθητή να συνθέσει ιστορίες δίνοντάς του και τη δυνατότητα 
σχολιασμού της δουλειάς των συμμαθητών του. 

Φάσεις εφαρμογής του σεναρίου 

Το σενάριο εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα Δ΄ δημοτικού σχολείου με Ενιαίο Αναμορ-
φωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)  κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 
σχολικού έτους 2013-14. Είχε διάρκεια δέκα (10) διδακτικές ώρες και έλαβε χώρα 
τόσο εντός της αίθουσας διδασκαλίας, όσο και στο εργαστήριο υπολογιστών. Στη συ-
νέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία εφαρμογής και οι δραστηριότητες που έγι-
ναν. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 5 ομάδες των 4 μαθητών η καθεμία. Ο χωρισμός των ομά-
δων έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας ή δύο μαθητές που 
να είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και 
την πληκτρολόγηση κειμένου. 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου απαιτήθηκαν: Η/Υ με σύνδεση στο 
διαδίκτυο, το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration και η εφαρμογή 
δημιουργίας εικονογραφημένων ιστοριών Storybird  με την ταυτόχρονη δημιουργία 
από τον εκπαιδευτικό κωδικών για χρήση από τις ομάδες των μαθητών. 

Α΄ Φάση: Γνωριμία με το χιουμοριστικό στοιχείο 

Με την έναρξη της Α΄ φάσης προβλήθηκαν αποσπάσματα από το βίντεο με τίτλο «Α-
τάκες που άφησαν εποχή στον Ελληνικό Κινηματογράφο» 
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(https://www.youtube.com/watch?v=ELs-olSCqCs). Μετά την προβολή των αποσπα-
σμάτων, ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά για τον τρόπο και τις τεχνικές που προ-
καλείται το χιουμοριστικό στοιχείο σε κάθε σκηνή. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε από 
την ολομέλεια της τάξης ένας εννοιολογικός χάρτης με τη βοήθεια του λογισμικού 
εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, στον οποίο καταγράφηκαν όλοι οι τρόποι 
και οι τεχνικές παραγωγής του αστείου, σαν μια πρώτη προσπάθεια για την προσέγ-
γιση της φύσης και της τεχνικής του χιουμοριστικού στοιχείου και τον σχηματισμό 
μιας σχετικά ολοκληρωμένης εικόνας για τους τρόπους παραγωγής του αστείου.  

Ο εννοιολογικός χάρτης εκτυπώθηκε και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της 
τάξης, ώστε, όταν στις επόμενες συναντήσεις κληθούν να δημιουργήσουν το δικό 
τους χιουμοριστικό κείμενο, θα μπορούν να συμβουλευτούν το αρχείο με τις χιουμο-
ριστικές τεχνικές, να τις χρησιμοποιήσουν, να πάρουν ιδέες για να επινοήσουν δικές 
τους ή να αξιολογήσουν τη δουλειά τους. 

Β΄ Φάση: Αφήγηση προσωπικών χιουμοριστικών βιωμάτων των μαθητών 

Στην Β΄ φάση της εφαρμογής οι μαθητές κλήθηκαν να θυμηθούν προσωπικά βιώμα-
τα, να μιλήσουν για αυτά, να πουν τι τους έκανε να γελάσουν, να εξηγήσουν γιατί τα 
βρήκαν αστεία, να δώσουν πληροφορίες για τον χώρο, τον χρόνο, τον σκοπό της επι-
κοινωνίας, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, επάγ-
γελμα κλπ.) και τις μεταξύ τους σχέσεις. Έτσι οι μαθητές μίλησαν για χιουμοριστικές 
ιστορίες που έζησαν οι ίδιοι στο σχολείο, στο σπίτι, στις παρέες τους. Μετά την πα-
ρουσίαση των αφηγήσεων οι μαθητές εστίασαν στις ατάκες ή τις χιουμοριστικές 
φράσεις, δηλαδή στα σημεία εκείνα που τους φάνηκαν χιουμοριστικά και προκάλε-
σαν το γέλιο, και διερεύνησαν όλοι μαζί τι παρουσιάζεται ως ασυμβατότητα (γνωστι-
κή αντίθεση) στις ιστορίες τους αυτές και πού στηρίζεται αυτή, δηλαδή ποιες είναι οι 
προσδοκίες και οι κανονικότητες που ανατρέπονται. 

Γ΄ Φάση: Ανάγνωση του πρώτου κειμένου. Μια πρώτη προσέγγιση της φύσης και 
τεχνικής του χιουμοριστικού στοιχείου  

Αφού οι μαθητές διάβασαν τη χιουμοριστική ιστορία «Ο Αργύρης και το πρόβλημα» 
που περιέχεται στο βιβλίο της Γλώσσας της Δ΄ δημοτικού (τεύχος γ΄, Ενότητα 11, 
σελ. 11), ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης από την οποία οι μαθητές:  

(α) αντιλήφθηκαν ότι ο χιουμοριστικός στόχος, δηλαδή το πρόσωπο στο οποίο ανα-
φέρεται  το χιούμορ, είναι ο Αργύρης,  

(β) αναγνώρισαν ότι η παραβίαση, η ασυμβατότητα (γνωστική αντίθεση) στην οποία 
έχει προβεί ο Αργύρης είναι ότι δεν διάβασε και δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, 
και  

(γ) υπογράμμισαν τις ατάκες και τις χιουμοριστικές φράσεις που περιέχονται στο κεί-
μενο και το κάνουν αστείο. 
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Κάθε ομάδα παρουσίασε  τα ευρήματα της δουλειάς της και ακολούθησε συζήτηση 
από την οποία οι μαθητές προετοιμάστηκαν για μια προσεκτική ανάγνωση χιουμορι-
στικών κειμένων μέσα στις ομάδες. Η συζήτηση εστίασε περισσότερο στην κατανόη-
ση από τη μεριά των μαθητών ότι το χιουμοριστικό στοιχείο σε ένα κείμενο δημιουρ-
γείται, όταν έχουμε ασυμβατότητα, παραβίαση (γνωστική αντίθεση), ανατροπή της 
φυσικής τάξης, βασίζεται στις χιουμοριστικές φράσεις και ατάκες και αφορά πάντοτε 
το ρόλο μιας ομάδας, αποκλείοντας από αυτό άλλες.  

Στη συνέχεια οι μαθητές αναδιηγήθηκαν την ιστορία από τη σκοπιά του Αργύρη, του 
δασκάλου και των συμμαθητών του. Με τη δραστηριότητα αυτή δόθηκε η ευκαιρία 
στους μαθητές να αντιληφθούν πώς μπορεί να βίωσαν ο Αργύρης, ο δάσκαλος ή οι 
συμμαθητές το χιουμοριστικό αυτό περιστατικό. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντή-
σουν σε ερωτήματα του τύπου: «Είναι πάντα αστείο το περιστατικό με τον Αργύρη;», 
«Μήπως κάποιες φορές το αστείο φέρνει λύπη, μελαγχολία ή θυμό σε κάποιους;». Με 
τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι το αστείο μπορεί να προκαλέσει 
εκτός από γέλιο και άλλες αντιδράσεις όπως λύπη, σύγχυση, φόβο, πανικό, οίκτο, α-
ποδοκιμασία κ.ά. Η αντίδραση σε κάθε περίπτωση εξαρτάται όχι μόνο από τον χαρα-
κτήρα και την ιδιοσυγκρασία αυτού που αντιλαμβάνεται την ασυμβατότητα, αλλά και 
από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν εκεί όπου αυτή εντοπίζεται. Για παρά-
δειγμα, όταν αυτός που εντοπίζει την ασυμβατότητα αισθάνεται ότι βρίσκεται σε α-
σφαλές πλαίσιο και δεν απειλείται σοβαρά από την ανατροπή ή τη διάψευση των 
προσδοκιών του, τότε είναι δυνατό να επιλέξει να γελάσει με αυτή και να την αντιμε-
τωπίσει με παιγνιώδη και χιουμοριστικό τρόπο. Αντίθετα, όταν αισθάνεται ότι απει-
λείται σε ικανό βαθμό, το πιο πιθανό είναι να μην επιλέξει το χιούμορ ως αντίδραση 
στην ασυμβατότητα (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2013).  

Στο τέλος του διδακτικού δίωρου οι μαθητές δραματοποίησαν το κείμενο παίζοντας 
με τους ρόλους του Αργύρη και του δασκάλου. 

Δ΄ Φάση: Ανάγνωση παράλληλων κειμένων 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τριών κλήθηκαν να επισκεφτούν τον ιστοχώρο 
του Μικρού Αναγνώστη (http://www.mikrosanagnostis.gr) και συγκεκριμένα την ενό-
τητα «Να σου πω μια ιστορία»,  να βρουν και να διαβάσουν ένα χιουμοριστικό βιβλίο 
από τα διαθέσιμα λογοτεχνικά βιβλία που προσφέρονται από τον ιστοχώρο και συ-
μπληρώνοντας το 2ο Φύλλο εργασίας να προσπαθήσουν να εξηγήσουν γιατί το βρί-
σκουν χιουμοριστικό ή πού βρίσκουν το χιουμοριστικό στοιχείο.  

Η κάθε ομάδα προετοίμασε για το δικό της βιβλίο τα παρακάτω: 

• Παρουσίαση του βιβλίου που διάβασαν στους συμμαθητές τους. 

• Αιτιολόγηση της χιουμοριστικής ιδιότητας του βιβλίου που διάβασαν.  

• Επιλογή αποσπασμάτων που θεωρούν πιο κωμικά και ανάγνωσή τους όσο το δυ-

νατόν κατάλληλα για να αναδειχτεί το κωμικό στοιχείο. 
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• Δραματοποίηση μιας χιουμοριστικής σκηνής του βιβλίου. 

Ε΄ Φάση: Συγγραφή χιουμοριστικών κειμένων 

Η τάξη μεταφέρθηκε στο εργαστήριο υπολογιστών και οι μαθητές χωρισμένοι σε ο-
μάδες κλήθηκαν να ανοίξουν τη διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας εικονογραφημέ-
νης ιστορίας Storybird και να παράγουν τον προσωπικό τους λόγο γράφοντας ένα 
σχετικά σύντομο χιουμοριστικό κείμενο, το οποίο μπορεί να είναι εμπνευσμένο είτε 
από τα προσωπικά τους βιώματα είτε από τα κείμενα που επεξεργάστηκαν κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου. 

Αφού ολοκλήρωσαν τη συγγραφή των χιουμοριστικών ιστοριών, προβλήθηκαν με 
τον βιντεοπροβολέα στην ολομέλεια της τάξης και ακολούθησε συζήτηση αν ο χιου-
μοριστικός στόχος επετεύχθη ή όχι.  

Συμπεράσματα 

Το σενάριο ξεκίνησε με την προβολή αποσπασμάτων με ατάκες από ταινίες του πα-
λιού ελληνικού κινηματογράφου με τις οποίες "γελάσαμε με την ψυχή μας", γεγονός 
που «ταιριάζει» απόλυτα με τον τίτλο του κεφαλαίου που διαπραγματευόμαστε. Μά-
λιστα μετά από απαίτηση όλων των παιδιών στο τέλος του σεναρίου προβλήθηκε ο-
λόκληρη η ταινία «Της κακομοίρας» με πρωταγωνιστή τον Ζήκο (Κώστας Χατζη-
χρήστος). Όλες οι δραστηριότητες του σεναρίου εφαρμόστηκαν με επιτυχία από τους 
μαθητές και στο τέλος οι ίδιοι οι μαθητές προσπάθησαν να παράγουν χιουμοριστικά 
κείμενα εφαρμόζοντας όσα έμαθαν περί χιουμοριστικού στόχου, χιουμοριστικών 
φράσεων και ατάκας. Τα χιουμοριστικά κείμενα που παρήχθησαν δεν είχαν την απαι-
τούμενη ποιότητα χιούμορ (ή έστω αυτή που θα περιμέναμε), καθώς οι μαθητές εστί-
ασαν την προσοχή τους περισσότερο στην επιλογή των κατάλληλων εικόνων προκει-
μένου να δημιουργηθεί η ιστορία και παρά στο περιεχόμενο της ιστορίας τους. Επο-
μένως, σε μελλοντική εφαρμογή του παρόντος σεναρίου προτείνεται η συγγραφή των 
χιουμοριστικών κειμένων να γίνει πρώτα στο χαρτί  ή ακόμη καλύτερα σε ένα αντί-
στοιχο φύλλο εργασίας και στη συνέχεια να ψηφιοποιηθεί στο Storybird. Με τον τρό-
πο αυτό αναμένεται ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς των παιδιών θα είναι ποιοτικότε-
ρο. 

Γεγονός πάντως είναι ότι επετεύχθησαν οι βασικοί στόχοι του σεναρίου που ήταν από 
τη μια μεριά η εξοικείωση των παιδιών με τις τεχνικές παραγωγής χιουμοριστικών 
κειμένων (ασυμβατότητα, χιουμοριστικός στόχος, χιουμοριστικές φράσεις, χιουμορι-
στικές ατάκες) και από την άλλη με το στοιχείο της κριτικής προσέγγισης του αστείου 
και πως αυτό μπορεί να προκαλέσει εκτός από γέλιο και άλλες αντιδράσεις (λύπη, 
σύγχυση, φόβο, πανικό, οίκτο, αποδοκιμασία κ.ά). Οι μαθητές αντιλήφθησαν ότι η 
αντίδραση σε κάθε περίπτωση εξαρτάται όχι μόνο από τον χαρακτήρα και την ιδιοσυ-
γκρασία αυτού που αντιλαμβάνεται την ασυμβατότητα, αλλά και από τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν εκεί όπου αυτή εντοπίζεται. 
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Το σενάριο περιορίστηκε στην αξιοποίηση χιουμοριστικών κειμένων. Σε άλλες εκτε-
νέστερες εκδοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα κειμενικά είδη για τους ίδιους 
στόχους, όπως γελοιογραφίες, αστείες συνομιλίες και κείμενα από τον προφορικό λό-
γο ή το διαδίκτυο, κόμικς, κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια κλπ. 

Η χρονική διάρκεια του σεναρίου μπορεί να διευρυνθεί εμπλουτίζοντάς το με επιπλέ-
ον δραστηριότητες όπως: δημιουργία ανθολογίας χιουμοριστικών κειμένων, παρακο-
λούθηση ανάλογης χιουμοριστικής ταινίας ή θεατρικής παράστασης και σχολιασμός 
των εντυπώσεων, σύγκριση κινηματογραφικής και γραπτής απόδοσης της ίδιας ιστο-
ρίας, ανάγνωση του χιουμοριστικού κειμένου και ηχογράφηση για ραδιοφωνική εκ-
πομπή, μετατροπή του αφηγηματικού κειμένου σε θεατρικό κ.ά. 
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Απ' τη στείρα σχολική γνώση στη νοηματοδότησή της: Ένα παράδειγμα βασι-
σμένο στην ενότητα “Ενέργεια” της Φυσικής της Ε' και Στ' τάξης 

 
Πολυζώη Άννα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, ΜΔΕ «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 
anna_pol.rhodes@hotmail.com 

Περίληψη 

Μέσα απ’ την παρούσα εργασία διατυπώνουμε μια διδακτική πρόταση βασισμένη 
στην εκτεταμένη Ενότητα της Ενέργειας, που υπάρχει στο μάθημα της Φυσικής της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε’ και ΣΤ’ τάξη). Στόχος είναι να δοθεί μια άλλη προ-
σέγγιση της σχολικής γνώσης που να προκύπτει πρώτον αξιοποιώντας μεθοδολογικά 
τον εποικοδομητισμό, δεύτερον έχοντας τοπικό προσανατολισμό και τρίτον δίνοντας 
έμφαση στις δεξιότητες. Με άλλα λόγια κάνουμε λόγο για μια παραγόμενη γνώση 
που θα έχει νόημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Αξίζει να αναφερθεί πως το 
συγκεκριμένο διδακτικό παράδειγμα δεν έμεινε στη σφαίρα της θεωρίας, αλλά εφαρ-
μόστηκε στην τάξη αποτελώντας μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για εκπαιδευόμενους 
και εκπαιδευτικούς.  

Λέξεις-Κλειδιά: εποικοδομητισμός, σχολική γνώση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενέρ-
γεια, φυσική, περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Όλα ξεκίνησαν απ’ τα καίρια εκπαιδευτικά ερωτήματα που ρωτούν πώς μπορούν να 
πάρουν σάρκα και οστά στην εκπαίδευση όλες αυτές οι εμβριθείς παιδαγωγικές ανα-
λύσεις του εποικοδομητισμού, πώς μπορεί το μάθημα από μια απλή μετάδοση γνώσης 
να γίνει μια γνώση με νόημα για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, πώς μπορούμε 
να απαλλαγούμε απ’ το μανδύα του παραδοσιακού μετωπικού μοντέλου και να συμ-
βάλλουμε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων; Στην προσπάθεια απάντησης των παραπάνω 
ερωτημάτων ακολουθήσαμε το δικό μας ταξίδι, το οποίο στα πρώτα του βήματα ήταν 
θεωρητικό και στη συνέχεια πέρασε στο πρακτικό κομμάτι που ήταν και το ζητούμε-
νο. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε ένα μέρος αυτού του ταξιδιού και θα 
αναφερθούμε κατά κύριο λόγο στο πρακτικό μέρος του, προκειμένου να δώσουμε 
ιδέες, να προβληματίσουμε, να δώσουμε τη σκυτάλη της τελειοποίησης σε κάθε εκ-
παιδευτικό και να συμπορευτούμε εν τέλει όλοι μαζί στο δρόμο της βελτίωσης της 
διδακτικής πράξης αναφορικά με τη διαπραγμάτευση της γνώσης.  

Σχολική γνώση 

Στη σύγχρονη εποχή η σχολική γνώση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με μια ποικιλία 
επιθέτων όπως χρησιμοθηρική, πρόσκαιρη, περιορισμένη, μονοδιάστατη, στεί-
ρα…(Χλωπτσιούδης, 2013). Πώς δικαιολογούνται όλα αυτά τα φορτισμένα αρνητικά 
επίθετα; Αρκεί να μελετήσει κανείς τον όγκο της διδακτέας ύλης με την οποία φορ-
τώνεται ένα παιδί με την είσοδό του στο σχολείο (Νιβολιανίτης, 2015), αλλά συνάμα 
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και ο εκπαιδευτικός, που πολλές φορές πρέπει να παραμερίσει τις δημιουργικές του 
σκέψεις, ώστε να προλάβει «να βγάλει» την ύλη… Σε μια κοινωνία που μέσα απ’ το 
εκπαιδευτικό της σύστημα -αναφερόμαστε στην πράξη κρίνοντας εκ του αποτελέ-
σματος- προβάλει τη γνώση ως τον ακρογωνιαίο λίθο της. Σε μια κοινωνία που συνε-
χίζει να θεωρεί πως τα παιδιά έρχονται στο σχολείο για να μάθουν -λες και είναι tabu-
la rasa- που η γνώση συνδέεται με το επαγγελματικό προσανατολισμό βαραίνοντας 
με ακόμα ένα αγκάθι το μαθητή, είναι φυσικό επακόλουθο η σχολική γνώση να είναι 
εξαναγκαστικό έργο με ημερομηνία λήξης.  

Σε αντιδιαστολή με όλα τα παραπάνω επιδιώκουμε με την παρούσα διδακτική πρότα-
ση να δούμε ως αυτοσκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και την ανα-
ζήτηση της γνώσης μέχρι το επίπεδο που επιθυμεί ο καθένας. Προσεγγίζουμε τη γνώ-
ση συνδέοντας την με την πραγματικότητα και ειδικότερα με τα τοπικά προβλήματα. 
Φεύγουμε από την αποστήθιση και δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι προσωπικά ευρήματα, αλλά είναι καταγεγραμμέ-
να στα αναλυτικά προγράμματα απ’ το 2003 (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) χωρίς όμως να έχουν 
καταφέρει να εισαχθούν ολοκληρωτικά στην πράξη. 

Θεματολογία και στοχοθεσία 

Το διδακτικό μας πρόγραμμα βασίζεται, όπως ήδη έχει λεχθεί, στην Ενότητα της Ε-
νέργειας που υπάρχει στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Οι κυριότεροι 
λόγοι επιλογής αυτής της ενότητας είναι πρωτίστως η σημασία της ενέργειας στην 
περιβαλλοντική (κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική) κρίση και το γεγονός πως είναι 
συνυφασμένη με τα προβλήματα της περιοχής που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα. Δευ-
τερευόντως συντέλεσε στην επιλογή το πολύ μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου της 
ύλης που κατέχουν οι συγκεκριμένες ενότητες της «Ενέργειας» (βλ. πίνακα). Ειδικό-
τερα όσον αφορά στο γνωστικό επίπεδο, ο μαθητής της ΣΤ’ τάξης δύναται να γνωρί-
σει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις μορφές ενέργειας, την ηλεκτρική ενέρ-
γεια, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, το πετρέ-
λαιο, το φυσικό αέριο και τους ορυκτούς άνθρακες. Στην Ε’ τάξη η έννοια της ενέρ-
γειας προσεγγίζεται με πέντε (5) ενότητες που έχουν να κάνουν με τις μορφές ενέρ-
γειας, την αποθήκευση, τη  μετατροπή και την υποβάθμιση. 

Φ
Υ

ΣΙ
Κ

Η
 

Ε’ τάξη 

Βιβλίο μαθητή 
3η Ενότητα «Ενέργεια», 24-31 σελ. 
7 διδακτικές ώρες 

Τετράδιο εργασιών 
3η Ενότητα «Ενέργεια», 40-55 σελ. 

ΣΤ’ τάξη 

Βιβλίο μαθητή 
1η Ενότητα «Ενέργεια», 12-43 σελ. 
19 διδακτικές ώρες 

Τετράδιο εργασιών 
1η Ενότητα «Ενέργεια», 20-50 σελ. 

Πίνακας 1. Η επιλεγμένη διδαχθείσα ύλη του διδακτικού προγράμματος.  
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Η διδακτική μας πρόταση σαφώς θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη της τη στοχοθεσία 
που υπάρχει στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. των Φυσικών Επιστημών (2003: 443) και είναι συνοπτι-
κά η ακόλουθη: 

➢ Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με την προώθηση της ανεξάρ-
τητης σκέψης, της αγάπης για εργασία, της ικανότητας για λογική αντιμετώ-
πιση καταστάσεων και της δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με 
άλλα άτομα. 

➢ Η εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, την επιστημο-
νική μεθοδολογία και με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής […]. 

➢ Ο μαθητής, ως μελλοντικός πολίτης, να είναι ικανός να τοποθετείται κριτικά 
απέναντί σε τεχνολογικές εφαρμογές και να αποφαίνεται για τις θετικές ή αρ-
νητικές επιπτώσεις τους στην ατομική και κοινωνική υγεία, τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και το περιβάλλον. 

➢ Η απόκτηση αισθητικών αξιών σε σχέση με το περιβάλλον. 
➢ Η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιό-

τητες που έχει αποκτήσει. 
➢ Η απόκτηση της ικανότητας να επικοινωνεί, να συνεργάζεται με επιστημονι-

κούς και κοινωνικούς φορείς, να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες, 
να παρουσιάζει τις σκέψεις ή τα συμπεράσματα από τις μελέτες του. 

Διδακτική προσέγγιση 

Η παρούσα διδακτική πρόταση έλαβε χώρα στη Ε’ τάξη, όπου συμμετείχαν 23 μαθη-
τές και μαθήτριες (Δ.Σ. Μασσάρων Ρόδου). Επιλέξαμε σκόπιμα τη Ε’, διότι ήταν 
πρόκληση, αν μπορούσε να υλοποιηθεί σε αυτήν την τάξη κάλλιστα θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί και σε μεγαλύτερες (Στ’ τάξη και Γυμνάσιο). Συνολικά χρειάστηκαν 7 
διδακτικές ώρες, όσες δηλαδή προβλέπει και το βιβλίο του δασκάλου. Χρησιμοποι-
ήθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια συνδυαστικά με ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότη-
τες, τις οποίες συγκεντρώσαμε σε έγχρωμα φύλλα εργασίας (Φ.Ε.). Ως μοντέλο σχε-
διασμού των Φ.Ε. ακολουθήθηκε του Robert Gagné (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013∙ 
Gagné, 1985), το οποίο συνδυάστηκε με τη γνωσιακή θεωρία του Piaget, τον εποικο-
δομητισμό (Kalantzis & Cope, 2013: 281). Επιπλέον, πέρα απ’ τους γενικότερους 
σκοπούς, που αναφέρθηκαν επιγραμματικά παραπάνω, προσδιορίστηκαν και επιμέ-
ρους γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι (Ρέλλος, 2007: 37), οι 
οποίοι για λόγους οικονομίας χώρου δεν αναφέρονται, ωστόσο ο αναγνώστης μπορεί 
να τους συμπεράνει μέσα απ’ την παράθεση των δραστηριοτήτων που ακολουθεί.   

Αναφορικά με τη δομή των φύλλων εργασίας (Φ.Ε.), που χρησιμοποιήθηκαν, αυτά 
σε γενικές γραμμές περιελάμβαναν: 

1. Δύο έως πέντε δραστηριότητες. 
2. Στοχευμένες εικόνες (για ενεργοποίηση, προβληματισμό κ.ά.) και δια-

γράμματα. 
3. Άσκηση γενίκευσης (στο τέλος σχεδόν κάθε φύλλου εργασίας). 
4. Παραθέματα με πρόσθετο ή διευκρινιστικό υλικό. 
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5. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις σχετικές με το διαπραγματευόμε-
νο θέμα. 

6. Κατευθυνόμενες έρευνες διαμορφωμένες για να γίνουν απ’ τα παιδιά 
(σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο) ή «έτοιμες» έρευνες που υλοποιήθη-
καν από αξιόπιστους φορείς. 

7. Πολλαπλές πηγές (άρθρα από εφημερίδες, έρευνα και συνέντευξη που 
πραγματοποιήθηκαν απ’ τη γράφουσα, εικόνες κ.ά.). 

8. Έξτρα προαιρετικές δραστηριότητες. 

Οι αρχές που διέπουν τα Φ.Ε. συνδέονται άρρηκτα λόγω της περιβαλλοντικής 
φύσης του θέματος με τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, δη-
λαδή τη διαθεματικότητα, τον προσανατολισμό στις αξίες, την κριτική, δημιουρ-
γική και συστημική σκέψη, τη τοπική γνώση, τη συνεργατικότητα, τη συμμετοχή 
σε δημοκρατικές διαδικασίες και την περιβαλλοντική δράση (Παπαβασιλείου, 
2011). Επίσης, αξιοποιήθηκαν μέθοδοι της ΕΑΑ, όπως η επίλυση προβλήματος, η 
έρευνα-δράση, η μελέτη πεδίου, η χαρτογράφηση εννοιών, η συζήτηση, τα παι-
χνίδια/ζωγραφική/αφίσες/κατασκευές, το debate και η διασαφήνιση αξιών 

.  
Εικόνα 1. Δραστηριότητα απ’ το Φύλλο εργασίας 1. 
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Δραστηριότητες 

Ως ξεκίνημα δόθηκε σε κάθε ομάδα (σύνολο 5) το Φ.Ε. 1.. Ακολουθούσαν δραστη-
ριότητες αναγνώρισης και κατανόησης των μορφών ενέργειας μέσα από Φ.Ε., τα ο-
ποία είχαν τη μορφή παιχνιδιών. Προκειμένου να γνωρίσουν οι μαθητές τις πηγές ε-
νέργειας με τρόπο βιωματικό χρησιμοποιήθηκαν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ανέλυσαν 
τα στοιχεία των λογαριασμών και αναζήτησαν πληροφορίες (κατά τη διάρκεια της 
Πληροφορικής) σε συγκεκριμένες διευθύνσεις. Τα αποτελέσματα τα παρουσίασαν σε 
χαρτόνια σε μορφή αφίσας. Ταυτόχρονα προβλήθηκε βίντεο αναφορικά με το λιγνίτη 
μια που είναι και η βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και 
δόθηκε άρθρο εφημερίδας σχετικό με τα αποθέματά του και την ανάγκη χρήση Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Έγινε γνωριμία με τις ΑΠΕ και χαρτογράφησή 
τους.  

 
Εικόνα 2. Δραστηριότητα απ’ το Φύλλο εργασίας 3. 

Εν συνεχεία, μελέτησαν ομαδικά έρευνα αναφορικά με το Διασυνδεδεμένο δίκτυο της 
Ελλάδας και το μη. Αυτό ήταν απαραίτητο για το επόμενο βήμα, δηλαδή τη μελέτη 
της ενεργειακής κατάστασης στο νησί τους. Οπότε τους τέθηκαν σε επόμενες δρα-
στηριότητες κριτικά ερωτήματα, ώστε να σκεφτούν «γιατί» η Ρόδος δεν είναι διασυν-
δεδεμένη με το υπόλοιπο δίκτυο, ποιους πόρους χρησιμοποιεί, τι γίνεται με τα υπό-
λοιπα γειτονικά νησιά. Σε αυτό το πλαίσιο συνδυάστηκε η σχολική εκδρομή με την 
επίσκεψη σε χώρο με φωτοβολταϊκά. Έλαβαν χώρα συνεντεύξεις στους υπεύθυνους 
διαχείρισης της ενέργειας και γνώρισαν τα σενάρια για αξιοποίηση της γεωθερμίας 
(ηφαίστειο Νισύρου) για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ακολούθησε depate 
στην τάξη βασισμένο σε διαγράμματα που δόθηκαν μέσω των Φ.Ε. σχετικά με τις 
ανάγκες που υπάρχουν στο νησί και την υπό εξέλιξη κατασκευή εργοστασίου της 
ΔΕΗ. Οι μαθητές έπρεπε μέσα από ένα συστημικό τρόπο σκέψης να βρουν λύσεις για 
τα προβλήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν στο νησί κατά τους 
θερινούς μήνες και έφτιαξαν το δικό τους δεκάλογο εξοικονόμησης ενέργειας, που 
δημοσίευσαν στο ιστότοπό τους. 
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Έμαθαν να βρίσκουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και σύγκριναν μέσω διαγραμμά-
των τα αποτυπώματα των ευρωπαϊκών και μη χωρών. Τέλος, όλα τα ευρήματά των 
ομάδων παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια του σχολείου, αλλά και στους γονείς. μέσα 
από τη δική τους παρουσίαση powerpoint και μια έκθεση με το υλικό (αφίσες, χαρτό-
νια, φωτογραφίες από ΑΠΕ), που έφτιαξαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  

 
Εικόνα 3. Δραστηριότητα απ’ το Φύλλο Εργασίας 5. 

Αξίζει να επισημανθεί πως για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριο-
τήτων-εργασιών των Φ.Ε. εξαρχής η κάθε ομάδα όρισε τους ρόλους που θα είχε το 
κάθε άτομο της (συντονιστής, εισηγητής, γραμματέας κτλ). Ο ρόλος του εκπαιδευτι-
κού ήταν καθαρά συντονιστικός, ενθαρρυντικός και συνεργατικός (Καραγεώργος, 
2000: 38). Μετά την ολοκλήρωση της κάθε δραστηριότητας απ’ την κάθε επιμέρους 
ομάδα ακολουθούσε συζήτηση με όλη την τάξη, επιλογή της σωστότερης εκδοχής 
από αυτές που έδωσαν οι ομάδες και καταγραφή των αποτελεσμάτων.  

Συμπεράσματα 

Μέσα από αυτή τη διδακτική προσέγγιση, η οποία αξιολογήθηκε μέσω του προγράμ-
ματος SPSS, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τη γνώση, να την μελε-
τήσουν ολόπλευρα μέσα από διάφορες πηγές, να τη συνδέσουν άμεσα με την καθη-
μερινότητά τους, να συνεργαστούν, να σταθούν κριτικά απέναντι στα τοπικά προ-
βλήματα, να σκεφτούν την ατομική τους ευθύνη, να νιώσουν περήφανοι για τα επι-
τεύγματά τους… Απ’ την άλλη μεριά ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν να πιστέψει 
στους μαθητές, να προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα και να συντονίσει την προ-
σπάθεια των μαθητών προς μια ολόπλευρη μάθηση. Τα αποτελέσματα απ’ το SPSS 
έδειξαν πως η παρούσα τάξη (πειραματική ομάδα) όπου και υλοποιήθηκε το πρό-
γραμμα και σε γνωστικό και σε επίπεδο στάσεων έφερε υψηλότερα ποσοστά σε σύ-
γκριση με την τάξη (ομάδα ελέγχου) που χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή μέθοδος 
διδασκαλίας. Παραμερίζοντας τους στατιστικούς αριθμούς και τελειώνοντας την 
προσπάθεια παρουσίασης της προσέγγισής μας στην καθορισμένη έκταση, κλείνουμε 
με τη φράση των μαθητών «Μα γιατί δεν κάνουμε πάντα έτσι το μάθημα;»… 
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Εικόνα 4. Δραστηριότητα απ’ το Φύλλο Εργασίας 6.  
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Περίληψη 

Θέμα της ανακοίνωσης αποτελεί η μετάβαση από το εκπαιδευτικό λογισμικό στο εκ-
παιδευτικό σενάριο. Αρχικά, προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού 
λογισμικού, καθώς και το εύρος και η ποικιλία των κριτηρίων με τα οποία η εκπαι-
δευτική κοινότητα αξιολογεί και εν συνεχεία υιοθετεί στη διδακτική πράξη όσα από 
αυτά θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στα τεθέντα κριτήρια. Ακολούθως, επισημαίνονται 
τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, οι διαφορές του από ένα εκπαιδευ-
τικό λογισμικό, αλλά και, κυρίως, η «πολιτική» διάστασή του, με την έννοια ότι η 
υιοθέτησή του σχετίζεται με την προϋπόθεση ενός διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικού 
αλλά και την πρόθεση διαμόρφωσης ενός διαφορετικού τύπου μαθητή. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, κριτήρια αξιολόγησης, εκπαιδευτικό σενά-
ριο 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, αναπτύχθηκαν εκατοντάδες τίτλοι εκπαιδευτικού λογι-
σμικού ως απότοκος και συνάμα έκφραση μιας προϊούσας εκτεχνολόγησης της Εκ-
παίδευσης που συναρτάται με την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ) ως μέσων διδασκαλίας και μάθησης. Αξιοποιώντας μια μεγάλη 
ποικιλία σημειωτικών πόρων (κείμενα, ήχο, εικόνα, βίντεο), τα εκπαιδευτικά λογι-
σμικά ως προγράμματα σχεδιασμένα να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς αποτελούν προϊόντα έρευνας στη βάση της υιοθέτησης σαφών στρατηγικών μά-
θησης. 

Σκοπός δε της αξιολόγησής τους είναι η αποτίμησή τους σε ένα πολυμεσικό και δια-
δραστικό περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μάθηση επιτυγχάνεται με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη βάση διδακτικών και παιδαγωγικών αρχών. Δεν πρέ-
πει μάλιστα να παραβλέπεται το γεγονός ότι τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευ-
τικού λογισμικού είναι ποικίλα και σε μεγάλο βαθμό συναρτώνται με το «ποιος» α-
ξιολογεί. Ως εκ τούτου, πολλά από αυτά είναι υποκειμενικού χαρακτήρα, ενώ η όποια 
προσπάθεια ποσοτικοποίησης του βαθμού ικανοποίησής τους παραμένει σχετική στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης κάθε φορά αξιολόγησης (Ο.Ε.Π.Ε.Κ., 2008: 31).  

Από την πλευρά του εκπαιδευτικού – χρήστη, σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού λογισμικού θα μπορούσε να θεωρηθεί καταρχάς η συνάφειά του με το 
περιεχόμενο των ΑΠΣ - ΔΕΠΠΣ και ως εκ τούτου η δυνατότητα που παρέχει για α-
ποτελεσματική κάλυψη των θεματικών ενοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε διδακτικό 
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αντικείμενο, τάξη και βαθμίδα Εκπαίδευσης. Πρόκειται για κριτήριο το οποίο εστιάζει 
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στον βαθμό κατά τον οποίο αυτό διακρί-
νεται από πληρότητα, επιστημονική εγκυρότητα και ανταποκρίνεται στους διδακτικούς 
στόχους που έχουν τεθεί (σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων), παρέχοντας ποικιλία 
αναπαραστατικών μορφών τού προς επεξεργασία υλικού (κείμενο, ποσοτικά δεδομένα, 
εικόνες, πίνακες, χάρτες κτλ.), δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας αλλά και δυνα-
τότητα εμπλουτισμού και επικαιροποίησης. Βέβαια, είναι σημαντικό το εκπαιδευτικό λογι-
σμικό να μην αποτιμάται μόνο με άξονα τη συνάφειά του προς τις θεματικές του ΑΠΣ, δε-
δομένου ότι υπάρχουν λογισμικά, όπως τα «Λουλούδια του Κρύσταλλου», που έχουν δια-
θεματικό χαρακτήρα και αποβλέπουν όχι τόσο στην απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται 
με συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, όσο στη δυνατότητα βίωσης των παιδαγωγικών διαδικα-
σιών (Ράπτης & Ράπτη, 2004: 248). 

Στο πλαίσιο δε της συνεξέτασης όχι μόνο του «τι» αλλά και του «πώς», σημαντικά 
κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι και αυτά που σχετίζονται 
με τη στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης την οποία το εκάστοτε λογισμικό έχει 
σχεδιαστεί να υποστηρίζει. Πιο συγκεκριμένα, καίριας σημασίας κριτήριο αποτελεί ο 
βαθμός στον οποίο εξασφαλίζονται προϋποθέσεις για διερευνητική μάθηση και βιω-
ματική προσέγγιση της γνώσης και όχι απλή απομνημόνευσή της. Σε ένα τέτοιο διε-
ρευνητικό περιβάλλον, δεν δίνονται στον μαθητή έτοιμες απαντήσεις, αλλά αντίθετα 
παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι για την αναζήτηση της απάντησης, καθώς και οι κα-
τάλληλες δημιουργικές δραστηριότητες - μαθησιακές προκλήσεις που μπορεί να ε-
μπλέξουν ενεργά τον μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία.  

Η ενεργοποίηση αυτή δεν εξαντλείται στην ενίσχυση της αυτενέργειας του μαθητή, 
αλλά προϋποθέτει ευελιξία στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού, ώστε αυτό 
να ανταποκρίνεται στα διαφορετικά στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων, να υποστη-
ρίζει την ουσιαστική αυτονομία του μαθητή σε επίπεδο ελέγχου της μάθησής του και 
να εξασφαλίζει τη διαρκή αλληλεπίδραση του μαθητή τόσο με το λογισμικό όσο και 
με τον εκπαιδευτικό. Δεν είναι ίσως υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι, αν το λογι-
σμικό δεν εξασφαλίζει ένα περιβάλλον αλληλεπιδραστικό, τότε ίσως ο παραδοσιακός 
τρόπος διδασκαλίας είναι πιο αποτελεσματικός (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2003: 
138). 

Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, το εκπαιδευτικό λογισμικό αποτελεί ένα εποικοδο-
μιστικό περιβάλλον στο οποίο ο μαθητής δεν αποτελεί παθητικό δέκτη, αλλά ενεργό 
και υπεύθυνο άτομο που μαθαίνει «πώς να μαθαίνει» και «πώς να ενεργεί» σε περι-
βάλλοντα διαβαθμισμένης πολυπλοκότητας. Οι παραπάνω στόχοι μπορεί να επιτευ-
χθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν ευνοείται η συνεργατική μάθηση σε επί-
πεδο ανταλλαγής πληροφοριών, αναζήτησης πηγών, αλλά και επίλυσης προβλημά-
των. Η ύπαρξη εργαλείων συνεργατικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης, όπως 
αυτά που εξασφαλίζουν σύγχρονη και ασύγχρονη συνομιλία (chat και forum, αντί-
στοιχα), καθώς και ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail), εξασφαλίζουν την ατομική μά-
θηση με αποτελεσματικότερο τρόπο, καθώς η δημοσιοποίηση της γνώσης οδηγεί 
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στην καλύτερη αντίληψη του ίδιου του γνωστικού αντικειμένου (Σγουροπούλου & 
Κουτουμάνος, 2001).  

Είναι δεδομένο ότι, αν πρόκειται για λογισμικό διδασκαλίας (tutorial), βασικό κριτή-
ριο αξιολόγησης αποτελεί η διδακτική του αποτελεσματικότητα, το κατά πόσο δηλα-
δή διευκολύνει τη μάθηση. Ο στόχος αυτός, όμως, δεν είναι ανεξάρτητος από τεχνο-
λογικά χαρακτηριστικά, όπως η μεταφερσιμότητα, η διαλειτουργικότητα, η αξιοπι-
στία και κυρίως η ευχρηστία, η ικανότητα δηλαδή του συστήματος, κατά ISO 9241, 
να λειτουργεί με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας υποκειμενι-
κή ικανοποίηση στους χρήστες (Ξένος, 2003: 239). 

Σε κάθε περίπτωση, η αποτίμηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του εκπαιδευ-
τικού λογισμικού είναι συνάρτηση του τρόπου χρήσης και τελικά της έμπνευσης και 
της στοχοθεσίας του κάθε εκπαιδευτικού, καθώς είναι δυνατόν ένα ανοιχτό περιβάλ-
λον να ενσωματωθεί σε μάθημα οργανωμένο σύμφωνα με προγραμματισμένη διδα-
σκαλία, αλλά και ένα κλειστού τύπου λογισμικό να ενταχθεί σε ένα ανοιχτό μαθησια-
κό περιβάλλον. 

Ωστόσο, τα λεγόμενα «εκπαιδευτικά λογισμικά», αυτά δηλαδή που έχουν εξ αρχής 
σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί για να ενταχθούν στη διδακτική πράξη αποτελούν μικρή 
περιοχή στην ολιστική προσέγγιση της τεχνολογίας και ως επί το πλείστον παραπέ-
μπουν σε κλειστού τύπου στρατηγικές. Αντίθετα, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές μη 
εκπαιδευτικές με τη στενή έννοια του όρου, όπως τα λογιστικά φύλλα, το wiki ή τα 
Google docs που μπορούν, επίσης, να συμβάλουν στην επίτευξη υψηλού παιδαγωγι-
κού αποτελέσματος και ως εκ τούτου τα κριτήρια αξιολόγησης ενός λογισμικού τεί-
νουν να συναρτώνται όχι με αυτόν καθ’ αυτόν τον χαρακτηρισμό του ως «εκπαιδευ-
τικού», αλλά με την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία που αυτό μπορεί να εξασφαλίσει 
μέσα σε κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον.    

Συν τοις άλλοις, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διανύει μια μεταβατική περίοδο 
που χαρακτηρίζεται από το πέρασμα από την κλειστή οργανωσιακά και πληροφορια-
κά τάξη (στην οποία κυριαρχούσε το αυστηρό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, η 
μονοκρατορία του σχολικού εγχειριδίου και ο εμπλουτισμός του με εκπαιδευτικά λο-
γισμικά) στην κλειστή μεν οργανωσιακά, αλλά ανοιχτή πληροφοριακά τάξη με έμφα-
ση στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και στις πολλαπλές πηγές άντλησης 
πληροφοριών.  

Καθώς, λοιπόν, το βιβλίο δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό μαθησιακό πόρο, που με 
τη γραμμικότητα της οργάνωσής του καθοδηγεί τη διδακτική πράξη, χρειάζεται το 
σενάριο ως σχέδιο διδασκαλίας που «εξασφαλίζει συνειδητή πορεία προς συγκεκρι-
μένες και συνειδητά επιλεγμένες διδακτικές κατευθύνσεις» (Κουτσογιάννης & Αλε-
ξίου, 2012: 15). Υπό αυτό το πρίσμα, συντελείται και το πέρασμα από το εκπαιδευτι-
κό λογισμικό ως εποπτικό μέσο στο εκπαιδευτικό σενάριο ως εκπαιδευτικό πλαίσιο 
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ουσιαστικής αξιοποίησης του τεχνολογικού περιβάλλοντος που διαθέτει ο εκπαιδευ-
τικός. 

Το πέρασμα αυτό προϋποθέτει αλλά και περαιτέρω ευνοεί μια ουσιαστική αλλαγή σε 
επίπεδο εγγράμματων ταυτοτήτων, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Ο 
εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται στον ρόλο του μεταδότη γνώσεων, αλλά και ο μαθη-
τής δεν αποτελεί πλέον τον παθητικό αποδέκτη της. Εμπλέκονται και οι δύο σε μια 
διαδικασία που προάγει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, την ελευθερία και τη δη-
μιουργικότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο, η διδασκαλία μετακινείται από τη λογική της 
ορατής παιδαγωγικής πρακτικής προς την αόρατη (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012: 
15). 

Πέραν, ωστόσο, των αλλαγών σε επίπεδο στάσεων διδασκόντων – διδασκομένων, 
αλλαγές πυροδοτούνται και σε άλλες διαστάσεις της διδακτικής διαδικασίας: το γνω-
στικό αντικείμενο παύει πλέον να νοείται ως ύλη που αντιμετωπίζεται γραμμικά και 
αθροιστικά∙ ευνοούνται η αναδιάταξη της ύλης, η αντικατάσταση του μαθησιακού 
υλικού με άλλο προσφορότερο, η αξιοποίηση ποικιλίας σημειωτικών πόρων με έμφα-
ση στα ψηφιακά μέσα. Επιπλέον, διευκολύνεται ο εμπλουτισμός των  παραδοσιακών 
μέσων πρακτικής γραμματισμού (μέσων για γραφή, ανάγνωση και επικοινωνία) με 
νέα, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια του ηλεκτρονικού γραμματισμού. 

Συμπερασματικά, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό με 
έμφαση στην καθοδηγούμενη μάθηση ή και καθοδηγούμενη αυτενέργεια, με τον πολύ 
καλό αλγόριθμο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του μαθητή και με τη σταθμισμένη 
εν γένει ποιότητά του αποτελεί ως προϊόν έρευνας ένα πιο εύκολο εργαλείο χρήσης για 
τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα, το σενάριο, ως προϊόν έμπνευσης του εκπαιδευτικού, προϋ-
ποθέτει γνώσεις και δυνατότητες αξιοποίησης του ευρύτερου τεχνολογικού περιβάλλο-
ντος. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι ίδιες οι τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις υπα-
γορεύουν τη στροφή προς την οργάνωση ανοιχτών μαθησιακών περιβαλλόντων στα ο-
ποία η έννοια «εκπαιδευτικό λογισμικό» αυτή καθ’ αυτήν χάνει τη δυναμική της. Ένα 
σενάριο, για παράδειγμα, με δομημένη αναζήτηση σε αποθετήρια και βιβλιοθήκες, με 
συνεργατική γραφή σε Google docs και παρουσίαση μέσω λογισμικού δυναμικών πα-
ρουσιάσεων μπορεί να αποτελεί ένα παιδαγωγικό σενάριο χωρίς τη χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού με τη στενή έννοια του όρου. 

Ως εκ τούτου, τα κριτήρια ποιότητας από το «εκπαιδευτικό λογισμικό» μεταφέρονται 
στο «εκπαιδευτικό σενάριο» που μπορεί να περιλαμβάνει τόσο κλειστά λογισμικά για 
την υποστήριξη των σχολικών εγχειριδίων όσο και ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλο-
ντα μη «εκπαιδευτικού», αλλά ευρύτερα παιδαγωγικού χαρακτήρα. 
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Από το κείμενο στην παράσταση: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εξοικείωση των 
μαθητών με τα χαρακτηριστικά των θεατρικών κειμένων 

 
Κίργινας Σωτήρης 

Δάσκαλος 
kirginas@gmail.com   

Περίληψη 

To σενάριο που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση επέκτα-
σης-συμπλήρωσης των δραστηριοτήτων από μια ενότητα του σχολικού εγχειριδίου 
του γλωσσικού μαθήματος της Δ΄ Δημοτικού. Σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρί-
σουν οι μαθητές τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του θεατρικού κειμένου 
και τις διαφορές του από τα άλλα είδη κειμένων, καθώς και η δημιουργία πολυτροπι-
κών κειμένων με τη χρήση του διαδικτύου, του λογισμικού Revelation Natural Art 
και του επεξεργαστή κειμένου. Με την εφαρμογή του σεναρίου οι μαθητές εκφρά-
στηκαν δημιουργικά και παρήγαγαν πρωτότυπες ιδέες απελευθερώνοντας το δη-
μιουργικό δυναμικό τους. Ασκήθηκαν επίσης στον κριτικό γραμματισμό αξιολογώ-
ντας τα κείμενά τους και τις διαδικτυακές πληροφορίες με τη χρήση συγκεκριμένων 
κριτηρίων.  

Λέξεις-κλειδιά: Θεατρικό κείμενο, πρόσκληση, αφίσα, πρόγραμμα, αξιοποίηση ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 στο πλαίσιο Πράξης που υλοποιεί το Κέντρο Ελ-
ληνικής Γλώσσας με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών 
σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθή-
ματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση», ομάδα δα-
σκάλων συνέταξε και εφάρμοσε εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα της Γλώσσας 
για το δημοτικό. Η σύνταξη των σεναρίων έλαβε χώρα στα πλαίσια κοινότητας, η ο-
ποία βασίστηκε στο μοντέλο των Κοινοτήτων Πρακτικής του Wenger (1998) και 
Wenger, White, & Smith (2009). Στόχος της κοινότητας ήταν η συγγραφή και εφαρ-
μογή εκπαιδευτικών σεναρίων για το γλωσσικό μάθημα με χρήση των ΤΠΕ. Το σε-
νάριο, επομένως, αν και αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία των εκπαιδευτικών, ακο-
λουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που ορίστηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσ-
σας ως προς τη φιλοσοφία, τη σύνταξη και τη δομή του (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 
2012).  

Θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικές πρακτικές 

Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου βασίστηκε στην ανακαλυπτική - διερευνητική 
θεωρία μάθησης του Bruner (1966) και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του 
Vygotsky (1978). Συγκεκριμένα, το διδακτικό σενάριο στηρίζεται περισσότερο στις 
αναζητήσεις, απορίες και ερωτήσεις των μαθητών και όχι στην παρουσίαση της γνώ-
σης από τον δάσκαλο. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεργασία της συν-
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οικοδόμησης, μια κοινωνική διεργασία στο πλαίσιο της οποίας τα άτομα διαπραγμα-
τεύονται, για να συνεννοηθούν ή για να επιλύσουν ένα πρόβλημα, ώστε να καταλή-
ξουν σε κοινές δράσεις και συμπεράσματα από κοινού.  

Ως μέθοδος διδασκαλίας προτείνεται η ομαδοσυνεργατική διερεύνηση για τη διεξα-
γωγή των δραστηριοτήτων και την τελική παρουσίασή τους. Σε αυτό το συνεργατικό 
διερευνητικό περιβάλλον οι μαθητές είναι απαραίτητο να είναι ενήμεροι πως είναι 
υπεύθυνοι όχι μόνο για τη δική τους μάθηση, αλλά και για των άλλων μελών της ο-
μάδας. Για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι μαθητές καλούνται να αλ-
ληλοβοηθούνται και να αλληλοϋποστηρίζονται, παρέχοντας ταυτόχρονα αμοιβαία 
αλληλοτροφοδότηση για την ατομική και την ομαδική τους απόδοση (Καρτσιώτης 
κ.ά. 2010). Η τάξη λειτουργεί τόσο ως σύνολο όσο και ως ομάδες εργασίας με την 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού και την κατάλληλη χρήση των προτεινόμενων εφαρ-
μογών. 

Οι τεχνικές που ακολουθούνται αποτελούν εργαλεία δημιουργικής σκέψης και έκ-
φρασης, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, για να παραγάγουν πρωτότυπες 
ιδέες, αλλά και να απελευθερώσουν το δημιουργικό τους δυναμικό. 

Αφετηρία και στόχοι 

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα δομικά και μορφολο-
γικά χαρακτηριστικά του θεατρικού κειμένου και τις διαφορές του από τα άλλα είδη 
κειμένων. Οι επιμέρους στόχοι του σεναρίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τι είναι 
το πρόγραμμα, η πρόσκληση και η αφίσα μιας θεατρικής παράστασης και τι πληρο-
φορίες περιέχουν, να διαπιστώσουν τις διαφορές του θεατρικού κειμένου από τα άλλα 
είδη κειμένων, να απολαύσουν δείγματα θεατρικών κειμένων, να εκτιμήσουν την τέ-
χνη του θεάτρου. Επιπλέον, μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου αναμένεται οι 
μαθητές να διαπιστώσουν τις διαφορές του θεατρικού κειμένου από τα άλλα είδη κει-
μένων, να φτιάχνουν την αφίσα και τις προσκλήσεις μιας θεατρικής παράστασης, να 
γνωρίσουν το σχετικό με το θέατρο λεξιλόγιο, να ασκηθούν στην παραγωγή θεατρι-
κού κειμένου και στην αξιολόγηση των δικών τους κειμένων με τη χρήση συγκεκρι-
μένων κριτηρίων. 

Στο επίπεδο των γραμματισμών επιδιώκεται οι μαθητές να ασκηθούν στην αναζήτηση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο και την κριτική επιλογή και αξιοποίηση τους, να γρά-
φουν κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου και να δημιουργούν αφίσες και προσκλή-
σεις θεατρικών παραστάσεων με το λογισμικό Revelation Natural Art. 

 Οργάνωση της διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή 

Το σενάριο υλοποιείται στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο πληροφορικής 
του σχολείου, με τον απαιτούμενο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύνδεση 
στο διαδίκτυο. Επίσης, απαραίτητη είναι η διαθεσιμότητα βιντεοπροβολέα ή διαδρα-
στικού πίνακα για την προβολή της θεατρικής παράστασης «Ο Κεραμιδοτρέχαλος» 
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και την παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών. Οι μαθητές δουλεύουν - συνεργάζο-
νται σε ομάδες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς ως προς το 
γνωστικό επίπεδο, για να βοηθηθούν οι πιο αδύναμοι μαθητές. Παιδαγωγικά σωστό 
θα ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις να λαμβάνονται υπόψη και οι επιλογές των μαθη-
τών. Απαραίτητο κρίνεται να υπάρχει σε κάθε ομάδα κάποιος που να γνωρίζει όσο το 
δυνατόν καλύτερα χρήση Η/Υ. Οι ρόλοι των μελών της ομάδας πρέπει να έχουν προ-
συμφωνηθεί. Επίσης, ωφέλιμο είναι να υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής των ρόλων 
των μελών της ομάδας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου: 

1. Ο χειριστής του Η/Υ  
2. Ο γραμματέας που θα συμπληρώνει το φύλλο εργασίας 
3. Ο παρατηρητής 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται συνεργατικά χωρισμένοι σε ομάδες για την 
επίτευξη μιας δραστηριότητας. Είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία πλοήγησης στο 
διαδίκτυο, με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και του λογισμικού Revelation 
Natural Art.  

Ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή των ομάδων. Λειτουργεί 
καθοδηγητικά όποτε χρειάζεται, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας, όταν του ζητη-
θεί, και λειτουργεί ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά τη διαδικασία. Έχει 
φροντίσει για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου και έχει ετοιμάσει 
τα φύλλα εργασίας των ομάδων. 

Διδακτικές προσεγγίσεις με ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται στο σενάριο ως γνωστικά εργαλεία για την οικοδόμηση νοή-
ματος από τους μαθητές. Επιλέχθηκαν ανοιχτές εφαρμογές (λογισμικό επεξεργασίας 
κειμένου, λογισμικό δημιουργικής έκφρασης) και δραστηριότητες που θυμίζουν παι-
χνίδι ως έναν βαθμό. Κύρια προσπάθεια του σεναρίου είναι οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ να προσφέρουν στους μαθητές γνώ-
σεις και δεξιότητες που δεν μπορούν να αποκτηθούν με τη συμβατική διδασκαλία. 
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην κοινωνική διάσταση των ΤΠΕ, αφού με την ανάρ-
τηση των ψηφιακών δημιουργημάτων των παιδιών ο λόγος της τάξης απευθύνεται 
στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

Α΄ Φάση: Γνωριμία με τα χαρακτηριστικά του θεατρικού κειμένου  

Οι μαθητές διαβάζουν από το σχολικό βιβλίο (ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, 2006) ένα απόσπασμα 
του θεατρικού έργου της Άλκης Ζέη «Ο Κεραμιδοτρέχαλος» (Ζέη, 2011). Με τη 
δραστηριότητα αυτή οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το θεατρικό 
κείμενο και με τα χαρακτηριστικά του, δομικά και μορφολογικά. Οι μαθητές, γνωρί-
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ζοντας ήδη τα χαρακτηριστικά των άλλων τύπων κειμένων, μπορούν να αντιληφθούν 
με την πρώτη γνωριμία την ιδιαιτερότητα των θεατρικών κειμένων. Οι ερωτήσεις που 
τίθενται στους μαθητές έχουν σκοπό να τους προβληματίσουν ως προς τα στοιχεία 
του θεατρικού κειμένου και ως προς τις διαφορές θεατρικού και αφηγηματικού  κει-
μένου. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές ερωτήσεις: Πώς είναι γραμμένοι οι διάλογοι; 
Γιατί είναι γραμμένοι με αυτόν τον τρόπο; Γιατί υπάρχουν παρενθέσεις ανάμεσα στα 
λόγια των ηρώων;  

Με τη δραστηριότητα αυτή αναμένουμε οι μαθητές να διαπιστώσουν χαρακτηριστικά 
που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο θεατρικό κείμενο (πρόσωπα, σκηνές, πρά-
ξεις, σκηνικές οδηγίες) και τα οποία συνιστούν τη μεγάλη διαφορά από το αφηγημα-
τικό κείμενο. Στο θεατρικό κείμενο το πρόσωπο που μιλάει δηλώνεται στην αρχή της 
πρότασης με το όνομά του, το οποίο ακολουθείται είτε από άνω κάτω τελεία είτε από 
παύλα, ενώ στο αφηγηματικό κείμενο ο διάλογος δηλώνεται είτε με εισαγωγικά είτε 
με παύλες. 

Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος οι μαθητές παρακολουθούν από τη διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=-mFllbmnTbk την παιδική θεατρική παράσταση 
«Ο Κεραμιδοτρέχαλος» (Ζέη & Γεράρδος, 2013).  

Β΄ Φάση: Συγγραφή θεατρικών κειμένων 

Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες καλούνται να επιλέξουν ένα από τα παραμύθια 
που γνωρίζουν και να το μετατρέψουν σε θεατρική παράσταση χρησιμοποιώντας όλα 
τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που γνώρισαν κατά τη διάρκεια του 
πρώτου  διδακτικού δίωρου. Αφού ολοκληρώσουν τη συγγραφή των θεατρικών τους 
κειμένων, οι μαθητές διανέμουν τους ρόλους και ετοιμάζονται να το παρουσιάσουν 
στους συμμαθητές τους. 

Γ΄ Φάση: Δραματοποίηση θεατρικών κειμένων 

Το δίωρο αυτό αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στη δραματοποίηση των θεατρικών κειμέ-
νων που συνέγραψαν οι μαθητές. Μετά την ολοκλήρωση της δραματοποίησης της 
κάθε ομάδας, ακολουθεί συζήτηση για τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές που θα μπορού-
σαν να γίνουν στο θεατρικό τους κείμενο. 

Δ΄ Φάση: Γνωριμία με τα προγράμματα θεατρικών παραστάσεων 

Στο τέταρτο διδακτικό δίωρο οι μαθητές ασκούνται στην ανάγνωση προγραμμάτων 
θεατρικών παραστάσεων και συζητούν για τις πληροφορίες που μπορούν να συλλέ-
ξουν από αυτά. Οι μαθητές επισκέπτονται τον ιστοχώρο culturenow.gr και αφού δουν 
διάφορα προγράμματα θεατρικών παραστάσεων καλούνται να απαντήσουν σε ερω-
τήσεις. Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές ερωτήσεις: Τι είδους κείμενα είναι; Το πα-
ρουσιάζουν αυτά; Σε τι είδους έντυπα μπορούμε να συναντήσουμε τέτοια κείμενα; Τι 
είδους πληροφορίες δίνει καθένα από αυτά τα κείμενα;  
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Ακολουθεί συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους αναζητούμε πληροφορίες για 
μια θεατρική παράσταση που μας ενδιαφέρει να παρακολουθήσουμε. Οι μαθητές κα-
λούνται με κριτική εξέταση των πληροφοριών που βρίσκουν στον σχετικό ιστοχώρο 
να αποφασίσουν ποια θεατρική παράσταση θα παρακολουθήσουν και γιατί και ποιας 
αξίας εισιτήρια θα αγοράσουν. 

Σαν προέκταση της δραστηριότητας, και εφόσον αυτό είναι εφικτό, μπορεί να οργα-
νωθεί η μετάβαση των μαθητών για να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση 
που επέλεξαν, δίνονταν τη δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν με τη διαδικα-
σία αγοράς εισιτηρίων, αναζήτησης πληροφοριών για την ώρα έναρξης και λήξης, 
τρόπους μετάβασης κλπ). 

ΣΤ΄ Φάση: Δημιουργία αφίσας  

Στο πλαίσιο του πέμπτου διδακτικού δίωρου οι μαθητές θα γνωρίσουν τα δομικά χα-
ρακτηριστικά των αφισών και θα εστιάσουν στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που χαρα-
κτηρίζουν αυτήν την κειμενική μορφή. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συζήτηση, οι μα-
θητές πρέπει να αντιληφθούν τους λόγους χρήσης πολλών και διαφορετικού χρώμα-
τος, μεγέθους και είδους γραμματοσειρές, τη σχέση των εικόνων με όσα αναφέρει η 
αφίσα, τη χρήση σύντομων ονοματικών προτάσεων κ.ά. Επίσης καλό είναι να γίνει 
συζήτηση για τα διαφορετικά σημειωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις αφίσες 
προκειμένου να επιτευχθεί ο επικοινωνιακός τους στόχος (Αντωνοπούλου, 2013). Στο 
τέλος του διδακτικού δίωρου οι μαθητές, αξιοποιώντας όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας, καλούνται να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια αφίσα για τη θεατρική πα-
ράσταση που συνέγραψαν. 

Σε φύλλο εργασίας δίνονται ενδεικτικές αφίσες θεατρικών παραστάσεων δίπλα στην 
εκφώνηση της δραστηριότητας, περισσότερο για να κινητοποιήσουν τη φαντασία των 
μαθητών και να τους υποδείξουν τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να περιλά-
βουν και όχι ως υπόδειγμα το οποίο θα πρέπει οι μαθητές να μιμηθούν.  

Η αφίσα της παράστασης προτείνεται να γίνει με το λογισμικό Revelation Natural 
Art, αλλά εναλλακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί και κάποιο άλλο πρόγραμμα για τη δη-
μιουργία αφίσας (π.χ. Glogster). Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν είναι εξοικειω-
μένοι με το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να προβλεφτούν αντίστοιχες 
ώρες εξοικείωσης τους. 

Ζ΄ Φάση: Δημιουργία πρόσκλησης 

Στο πλαίσιο του πέμπτου διδακτικού δίωρου οι μαθητές γνωρίζουν τα δομικά χαρα-
κτηριστικά των προσκλήσεων και στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν οι ίδιοι 
μία πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση που συνέγραψαν. 

Όπως και στη δημιουργία αφίσας έτσι και στη δημιουργία πρόσκλησης δίνονται πα-
ραδείγματα προσκλήσεων δίπλα στην εκφώνηση της δραστηριότητας, περισσότερο 
για να κινητοποιήσουν τη φαντασία των μαθητών και να τους υποδείξουν τις απαραί-
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τητες πληροφορίες που πρέπει να περιλάβουν και όχι ως υπόδειγμα το οποίο θα πρέ-
πει οι μαθητές να μιμηθούν. Η πρόσκληση της παράστασης προτείνεται να γίνει με το 
λογισμικό Revelation Natural Art, αλλά εναλλακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί και κά-
ποιο άλλο πρόγραμμα για τη δημιουργία πρόσκλησης (π.χ. επεξεργαστής κειμένου). 

Επίλογος 

Κατά την εφαρμογή του συνταγμένου σεναρίου όλες οι δραστηριότητες του σεναρίου 
εφαρμόστηκαν με ευχάριστη διάθεση από τους μαθητές. Ο σκοπός και οι στόχοι του 
σεναρίου υλοποιήθηκαν με επιτυχία, αναδείχτηκαν και αναπτύχθηκαν όλες οι θεματι-
κές του με τη δημιουργία από τους μαθητές πολυτροπικών κειμένων (αφίσες, προ-
σκλήσεις), αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. ως γνωστικά εργαλεία. Οι μαθητές απέκτησαν 
γνώσεις και δεξιότητες ανακαλύπτοντας και διερευνώντας τα διαφορετικά κειμενικά 
είδη εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά. Εκφράστηκαν δημιουργικά και παρήγαγαν 
πρωτότυπες ιδέες απελευθερώνοντας το δημιουργικό δυναμικό τους. Ασκήθηκαν επί-
σης στον κριτικό γραμματισμό αξιολογώντας τα κείμενά τους και τις διαδικτυακές 
πληροφορίες με τη χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων. Τέλος ασκήθηκαν στην επίλυση 
προβλημάτων καταλήγοντας σε κοινές δράσεις και συμπεράσματα.     

Προβληματικό σημείο αποτέλεσε ο περιορισμός της δημιουργικής εργασίας των μα-
θητών σε ένα διδακτικό δίωρο, που είχε ως αποτέλεσμα μαθητές χαμηλών επιδόσεων 
να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Για τον λόγο αυτό προτείνε-
ται, σε όποιον επιθυμεί να εφαρμόσει το σενάριο, η συνέχιση της εργασίας των ομά-
δων στο σπίτι ειδικά και μόνο για αυτή την εργασία. Θα μπορούσε, επίσης, να προ-
βλεφθεί η μετατροπή των παραμυθιών σε μικρά δρώμενα (σκετς) ώστε οι μαθητές να 
λειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο της θεατρικής αγωγής. Επιπλέον, κάποιες από τις 
δραστηριότητες που προτείνονται στο σενάριο απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο, οπό-
τε οι εκπαιδευτικοί που σκοπεύουν να το εφαρμόσουν πρέπει να έχουν υπόψη τους τα 
προβλήματα που θα δημιουργηθούν, εάν στο σχολείο που διδάσκουν υπάρχει πρό-
βλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Στο σενάριο υπάρχουν δραστηριότητες που α-
ξιοποιούν βίντεο από τον δικτυακό τόπο του YouTube. Μπορεί σε μεταγενέστερο 
χρόνο το συγκεκριμένο βίντεο να μην είναι πλέον διαθέσιμο ή να έχει αλλάξει ο τρό-
πος πρόσβασης και απόκτησης λογαριασμού χρήστη στον συγκεκριμένο δικτυακό 
τόπο. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν εναλλακτικές λύσεις 
και να χρησιμοποιήσουν είτε άλλες πηγές είτε άλλο παραπλήσιο βίντεο.    
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Περίληψη 

Οι ραγδαίες επιστημονικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις δημιουργούν την 
επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών  μονάδων σε βασικά θέματα 
διοίκησης  ανθρώπινου δυναμικού μιας και οι τελευταίες έρευνες σε διεθνές επίπεδο 
τα καταδεικνύουν ως τους σημαντικότερους παράγοντες για τη δημιουργία αποτελε-
σματικών σχολείων. Η ομαδική εργασία εισάγεται όλο και πιο πολύ στα σχολεία επι-
κροτώντας την άποψη ότι «κανένας μας δεν είναι τόσο έξυπνος όσο είμαστε όλοι μα-
ζί» (Blanchard et al. 1996). Ο/Η διευθυντής-ηγέτης/ντρια/τρια, της ομάδας είναι ο/η 
μεταλαμπαδευτής/ρια του οράματος του σχολείου.  Οι πράξεις και οι πρακτικές 
του/της συμβάλλουν θετικά στη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων, παρέχοντας 
επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης, εξέλιξης και ανέλιξης επαγγελματικής και προ-
σωπικής (Riley & MacBeath, 1998).  

Λέξεις κλειδιά: σχολείο, διευθυντής/τρια, ομάδα, αποτελεσματική ομάδα. 

Ορισμός ομάδας 

Ως ομάδα από τους περισσότερους θεωρητικούς ορίζεται μια συνάθροιση ατόμων, με 
ξεκάθαρο και κοινό σκοπό, κοινή ευθύνη και αλληλεξάρτηση προς την επίτευξη αυ-
τού του σκοπού (Γαβαλάς,2013). Ο Douglas (1997), υποστηρίζει πως πρόκειται για 
ένα δυναμικό σύνολο ατόμων, που συναντώνται  μια χρονική περίοδο αναπτύσσοντας 
ένα σταθερό πρότυπο σχέσεων, κατάλληλο  να ανακαλύψουν και να χρησιμοποιή-
σουν τις συλλογικές και ατομικές υπάρχουσες πηγές ενέργειας.  

Η έννοια της ομάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική και κοινωνική 
ζωή των ατόμων. Οι ανθρωπινές ομάδες δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν πολ-
λούς και διαφορετικούς λόγους (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010). 

Πιο πρόσφατα ο Belbin (2010) αναφέρεται στην ουσία της ομάδας σαν ένα παιχνίδι 
που οι παίχτες του έχουν αμοιβαίους ρόλους και εμπλέκονται με δυναμικό τρόπο ο 
ένας με τον άλλον.  

Οι λόγος δημιουργίας ομάδων είναι η κάλυψη των βιολογικών, των ψυχολογικών και 
των κοινωνικών αναγκών. Τα άτομα μέσω των ομάδων επιζητούν αυτοπραγμάτωση 
και αυτοπραγμάτωση, ασφάλεια και επικοινωνία. 
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Είδη ομάδων στην εκπαίδευση 

Στην εκπαίδευση συναντάμε  αρκετούς  τύπους ομάδων  εκπαιδευτικών  πού επηρεά-
ζουν το σχολικό κλίμα.  Αρχικά οι ομάδες διακρίνονται σε τυπικές και άτυπες. Οι 
πρώτες δημιουργούνται συνειδητά για την εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού. Λειτουρ-
γούν με βάση ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο όταν συνδέεται με επαγγελματικό 
περιβάλλον συνήθως έχει οριστεί από τη διοίκηση και διακρίνονται σε λειτουργικές ή 
ιεραρχικές  και σε ομάδες έργου (Μπουραντάς, 2002). Οι άτυπες ομάδες από την άλ-
λη σχηματίζονται κυρίως από το βαθμό ικανοποίησης που βιώνουν τα μέλη της με 
την συναναστροφή ατόμων που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Σε αυτές εντάσσονται οι 
ομάδες συμφερόντων και  φιλίας (Μπουραντάς, 2002).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο διαχωρισμός των Cohen & Bailey (1997) σχετικά με 
τις ομάδες που μπορούμε να συναντήσουμε σε έναν οργανισμό και κατ επέκταση και 
στην σχολική μονάδα. Πρόκειται για τις ομάδες εργασίας, τις παράλληλες ομάδες, τις 
ομάδες έργου και τις διοικητικές ομάδες. Επίσης μπορούμε να συναντήσουμε τις επι-
τροπές, τις εικονικές ομάδες και τις ομάδες κρίσης ( O’ Connor, 2006).  

Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ομάδα στην εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Adair (1986), αποτελεσματική ομάδα θεωρείται εκείνη 
που εκπληρώνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους στόχους της και εξυπηρετεί 
όπου χρειαστεί περισσότερες και πιο σύνθετες δραστηριότητες.  

Η δημιουργία και ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων έχει απασχολήσει αρκετά την 
εκπαιδευτική ηγεσία, μιας και όλο και περισσότερο φαίνεται να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη επιτυχημένων   σχολείων και δύναται να φέρουν καλύτερα αποτελέ-
σματα από την ατομική προσπάθεια ( Harris, 2009).  

Ο Hackman (1987) αναφέρει ότι πέντε κύριοι παράγοντες χαρακτηρίζουν τις αποτε-
λεσματικές ομάδες. Οι ξεκάθαροι στόχοι., οι καλές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη με ευ-
θύνη του ηγέτη, οι κατάλληλες δραστηριότητες για ομαδική εργασία, οι στοχευμένοι  
σκόποι για την εκτέλεση εργασιών και το υποστηρικτικό οργανωσιακό περιβάλλον.  

Ο Chivers (1995) προεκτείνει την θεωρία του Hackman προσθέτοντας και κάποιες 
άλλες παραμέτρους εξίσου σημαντικές όπως: την ύπαρξη ξεκάθαρων αποτελεσμάτων 
των στόχων τα οποία καλό να είναι συγκεκριμένα και θετικά, την ειλικρινή επικοινω-
νία ως συστατικό καλών σχέσεων με την καθοριστική συμβολή του/της διευθυ-
ντή/τρίας, (διευκολυντή που προασπίζει το καλό κλίμα της ομάδας, γνωρίζοντας τα 
δυνατά και αδύνατα σημεία των μελών, όπως  και τις δυνατότητες και απειλές που 
προκύπτουν από τη συνύπαρξη), την ύπαρξη συστημάτων παρακολούθησης των εξε-
λίξεων των εργασιών, στις λύσεις προβλημάτων και διευκολυντικών διαδικασιών της 
ομαδικής εργασίας και κινήτρων, τις ευκαιρίες ανάληψης ρίσκου και δημιουργικότη-
τας.  

Στάδια ανάπτυξης ομάδας των εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου 
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Οι αποτελεσματικές ομάδες εκπαιδευτικών στο σχολείο διανύουν διάφορα στάδια 
από τη δημιουργία τους μέχρι την τελική τους ολοκλήρωση. Αναφέρονται πέντε χα-
ρακτηριστικά στάδια.  

Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της σχηματισμού(forming). Σε αυτό  « σπάει ο πά-
γος», τα μέλη της ομάδας προσπαθούν να γνωριστούν και επικρατεί αβεβαιότητα. Ε-
πιδιώκεται η αποδοχή και το αίσθημα του «ανήκειν». Τα παλιά μέλη του συλλόγου 
των διδασκόντων γνωρίζονται με τα καινούρια και τίθενται τα όρια ως προς τα καθή-
κοντα, αρμοδιότητες και στόχους της ομάδας (Osland, et al.200, Tuckman, 1965, 
1977).  

Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο των αντιπαραθέσεων ή των ανακατατάξεων 
(storming). Το στάδιο αυτό είναι επίπονο  μιας και εμφανίζονται διαφορές,  διαφωνίες 
και συγκρούσεις  λόγω δημιουργίας «κλικών» και ατομικών αντιλήψεων. Εδώ  απο-
φασίζεται  αν ο/η διευθυντής/τρια- ηγέτης/τρια και η κατευθυντήρια γραμμή του / της 
είναι η κατάλληλη, καθώς και διερευνούνται οι ρόλοι των μελών, η  αξία τους η σκο-
πιμότητα και οι μέθοδοι εργασίας. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, το στά-
διο αυτό μπορεί να γίνει παραγωγικό και δημιουργικό αν υπάρξει ειλικρινής επικοι-
νωνία (Osland, et al.2007, Tuckman , 1965, 1977).  

Στο τρίτο στάδιο γίνεται η σύνθεση, ή ομαλοποίηση, ή διαμόρφωσης των κανόνων 
(norming). Η ομάδα σε αυτό το στάδιο είναι πολύ δεμένη και με μεγάλο βαθμό συλ-
λογικότητας, συνεκτικότητας και δέσμευσης στο κοινό σκοπό, αφού έχουν αντέξει 
κατά την προηγούμενη φάση. Τα μέλη διαμορφώνουν κανόνες, συμφωνούν στους ρό-
λους και στις αρμοδιότητες και πειραματίζονται. Μπορεί όμως να παρουσιάσουν και 
έναν παρορμητισμό στη λήψη αποφάσεων για χάρη της συνοχής της ομάδας (Osland, 
et al.2007, Tuckman, 1965, 1977).  

Το τέταρτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την απόδοση (performing). Τα μέλη της ομά-
δας αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στην υλοποίηση του έργου. Η ομάδα λειτουργεί με 
μεγάλη ωριμότητα, συνεκτικότητα, υποστήριξη και ενδιαφέρον για την απόκτηση και 
ενδυνάμωση δεξιοτήτων (Osland, et al.2007, Tuchman,1965, 1977).  

Τέλος, στο πέμπτο και τελικό στάδιο η ομάδα περνάει στο στάδιο της διάλυσης ή 
τερματισμού (adjourning). Από τη στιγμή που θα επιτευχτεί ή όχι ο στόχος, τα μέλη 
της ομάδας αρχίζουν να αποχωρούν και να αναζητούν νέες συνεργασίες. Στο σημείο 
αυτό η ομάδα ή θα διαλυθεί ή θα μεταλλαχθεί σε άλλη ομάδα (Osland, et al.2007, 
Tuchman, 1965, 1977).  

 

Κατανομή ρόλων στην ομάδα 

Ένας σημαντικός παράγοντας που επιδρά στην αποτελεσματικότητα της ομάδας  σε 
ένα σχολείο είναι και  ο καταμερισμός των ρόλων. Ο ρόλος μπορεί να είναι ένα οργα-
νωμένο σύνολο συμπεριφορών, που αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη αποστολή που 
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έχει αναλάβει κάθε εργαζόμενος. Ο ρόλος των μελών μέσα στην ομάδα δε θα πρέπει 
να συγχέεται με τη θέση τους  μέσα στο σχολείο, αφού υπάρχει  ξεκάθαρη διάκριση 
μεταξύτους (Belbin, 1993).  

 Στα πλαίσια μιας μεγάλης έρευνας ο Belbin (2010) ανέπτυξε εννιά διαφορετικούς 
τύπους ρόλων που φαίνεται να  συνυπάρχουν μέσα σε μια ομάδα. Επισημαίνεται ότι 
όλοι οι ρόλοι είναι απαραίτητοι και χρήσιμοι για την αποτελεσματικότητα της ομά-
δας, ενώ χαρακτηριστικά των διαφόρων ρόλων μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο άτομο ( 
Belbin, 2010).  

Συγκεκριμένα οι εννέα ρόλοι είναι ( Bush & Middlewood, 2005):  

- του Διεκπεραιωτή/εκτελεστή ή του καλλιεργητή / δημιουργικού (plant): Χαρακτη-
ρίζεται από εσωστρέφεια, δημιουργικότητα, φαντασία, πρωτοτυπία, ευρηματικότητα 
στην επίλυση προβλημάτων.   

  - του Συντονιστή (coordinator): Χαρακτηρίζεται από ωριμότητα, σιγουριά, εξω-
στρέφεια, ξεκάθαρους στόχους, ικανότητα στην κατανομή αρμοδιοτήτων, ικανότητα 
στη λήψη τ αποφάσεων,  

- του Διαμορφωτή (shaper): Τον χαρακτηρίζει η άμιλλα, ο δυναμισμός, ανοιχτός 
στις προκλήσεις, καθοδηγητικός και ενθαρρυντικός, με ετοιμότητα να επαναπροσδιο-
ρίζει τους στόχους και να αναδιαμορφώνει τον προγραμματισμό για υπερπήδηση των 
εμποδίων.  

- του Εξερευνητή/Διερευνητή, Πόρων (Resource Ιnvestigator): Διακρίνεται από 
σταθερότητα και ενθουσιασμό. Είναι επικοινωνιακός, διερευνητικός, αξιοποιεί τις 
ευκαιρίες, διεξάγει διαπραγματεύσεις, ψάχνει πηγές εκτός της ομάδας, αναπτύσσει 
σχέσεις.  

- του αξιολογητή/ ελεγκτή, καθοδηγητή (Monitor-Evaluator): Είναι διορατικός, 
νηφάλιος, στρατηγικός, ευφυής, εσωστρεφής, σταθερός, αξιοκρατικός, δίνει προσοχή 
σε όλες τις επιλογές και βοηθάει την ομάδα να παίρνει τεκμηριωμένες αποφάσεις.  

- του ομαδικού εργάτης (Team Worker): Είναι συνεργάσιμος, διπλωμάτης, ήπιος, 
σταθερός και εξωστρεφής χωρίς να είναι κυριαρχικός, ενεργητικός ακροατής, χτίζει 
σχέσεις, αποτρέπει εντάσεις, καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα.  

- του Εφαρμοστή (Implementer): Χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και είναι πειθαρ-
χημένος, έμπιστός και συντηρητικός. Μετατρέπει τις ιδέες σε πρακτικές ενέργειες.  

- του Ολοκληρωτή (Completer Finisher): Είναι αγχώδης, ευσυνείδητος, φιλόπονος, 
εσωστρεφής. Επισημαίνει τα λάθη και τις παραλείψεις, τηρεί τα χρονοδιαγράμματα, 
οδηγεί την ομάδα στην επίτευξη του στόχου και διατηρεί την ομάδα σε εγρήγορση.  
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- του Ειδικού (Specialist): Χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση στο σκοπό και είναι 
πιστός, διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, εργάζεται χωρίς υποκίνηση  προωθεί την 
ομάδα σε εξειδικευμένα θέματα.  

Ο ρόλος του/ της διευθυντή/ντριας- ηγέτη/τριας στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικών ομάδων στην εκπαίδευση 

Για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ομάδας στο χώρο του σχολείου σημαντικός 
είναι ο ρόλος του/της διευθυντή/ντρίας – ηγέτη/τριας. Σκιαγραφώντας την επικρατέ-
στερη οπτική, παραδοσιακά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται μια μοναχική 
δραστηριότητα (Sarason, et al 1996, O’Nell, 1997). Παρόλο που τα τελευταία χρόνια 
οι εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να γίνονται πιο συνεργατικοί και εξωστρεφείς ακόμα 
κάποιοι αντιλαμβάνονται την ύπαρξη μιας ομάδας σαν μια μορφή έλλειψης επαγγελ-
ματικής αυτονομίας(Hoyle & John, 1998, Johnson, 2003).  

O/Η διευθυντής/ντρια – ηγέτη/τρια είναι αυτός/ή, που με τις σωστές πρακτικές ηγεσί-
ας θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν νοοτροπία και να ενσωματώσουν 
τις ομάδες εργασίας στους σχολικούς οργανισμούς (Harris, 2009).  

Μέσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών ο/η διευθυντή/ντρια – ηγέτη/τρια είναι αυτός/ή 
που θα αναπτύξει και θα μεταδώσει το «όραμα» του σχολείου, του κοινού σκοπού. 
Αυτός/ή θέτει «υψηλές αξίες στην ομάδα» με απώτερο σκοπό την εξέλιξη της ομάδας 
σε ανωτέρα επίπεδα λειτουργίας. Η ενεργητική του/της φυσική και ουσιαστική πα-
ρουσία διαμορφώνει μια σχολική κουλτούρα εμψύχωσης και ενθάρρυνσης της επαγ-
γελματικής και κοινωνικής συνοχής της ομάδας (Busher, 2005, Bell, 1997, Maddux, 
1988). Στηριζόμενη σε ερευνητικά στοιχεία η Wheelan ( 2005) υποστηρίζει πως δεν 
θα πρέπει να αναλαμβάνει όλες τις νέες εργασίες, αλλά να εμμένει κυρίως στο ρόλου 
του/της διευκολυντή/τριας  της εξέλιξης και προόδου της ομάδας. Θα πρέπει να κατα-
λαβαίνει τα άτομα και τις ανάγκες τους, όπως  και τις διεργασίες και τα δυναμικά που 
αναπτύσσονται ανά πάσα στιγμή. Ο Blanchard et al. (1996), υπογραμμίζει πως θα 
πρέπει να είναι ευέλικτος/η και προσαρμοστικός/ή στις αναπτυξιακές ανάγκες των 
μελών της και όχι να περιμένει το αντίθετο. Να λειτουργεί περισσότερο συμβουλευ-
τικά και λιγότερο διευθυντικά, υποστηρίζοντας την κουλτούρα συνεργασίας και συ-
νοχής.  

Επίσης, άλλος ένας βασικός ρόλος του/ της διευθυντή/ντριας – ηγέτη/τριας είναι η 
σωστή διανομή ρόλων και καθηκόντων στα μέλη, ώστε  να αποφεύγονται  οι  άσκο-
πες συγκρούσεις και να συγκροτούνται αποτελεσματικότερες ομάδες. Η ύπαρξη δια-
φορετικών προσωπικοτήτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης αποτελε-
σματικών ομάδων (Belbin, 2010 ,Vong, 2003). Αν όμως δεν μπορούν να βρουν το ρό-
λο που ταιριάζει στην προσωπικότητα τους ή να αξιολογήσουν την απόδοσή τους 
στην ομάδα, τότε οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες (Asong, 2005).  

Συμπεράσματα 
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Τα οφέλη της ομαδικής εργασίας είναι πολυποίκιλα (Bell, 1997, Busher, 2005). Οι 
εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία όπου επικρατεί το αίσθημα της αυθεντικής 
συλλογικότητας είναι πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί. Έχουν κοινές αξίες και αυτο-
δεσμεύονται στο κοινό «όραμα» του σχολείου, χωρίς να χρειαστεί να τους επιβλη-
θούν εξωτερικά κίνητρα. Μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε καθήκοντα μέσα από τη 
κοινή στοχοθεσία, το μοίρασμα των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των διάφορων ρό-
λων που αναλαμβάνουν κάθε φορά. Δε νοιώθουν την ανάγκη στείρου ανταγωνισμού 
και περιχαράκωσης στους ρόλους και στα καθήκοντα τους (Trethowan, 1998, Belbin, 
2010, Bell, 1997, McGregor, 2000).  

Το αντίθετο όμως  συμβαίνει όταν με τη στάση του ο/η διευθυντής/ντρια – ηγέ-
της/τρια προωθεί τα προσωπικά του/της συμφέροντα, καθοδηγώντας την ομάδα σε 
λήψη αποφάσεων που δεν εξυπηρετούν το κοινό καλό, αλλά τις προσωπικές φιλοδο-
ξίες του/της (Belbin ,2010). Αν όμως υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρινής 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας, αυτό μπορεί να προληφθ 
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Περίληψη 
 

Η έρευνα πραγματεύεται το θέμα της επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων 
βάσει των απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννί-
νων. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι απόψεις τους σχετικά με τα κριτήρια, τον τρόπο ε-
πιλογής, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ (Νόμος 4327/2015). 
Επιπλέον, διερευνώνται οι απόψεις σχετικά με τη συμβολή τους στην αξιολόγηση του 
διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία βρίσκονται αλλά και τα κριτήρια βάσει 
των οποίων αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους. Από τη στατιστική επεξεργα-
σία και ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με 
το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα με το κριτήριο της ψηφοφορίας, 
θεωρώντας ότι η γνώση του θεσμικού πλαισίου είναι σημαντική, αλλά δεν αποδέχο-
νται σαν κριτήριο επιλογής την συμμετοχή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και 
τη συμμετοχή των αιρετών του ΠΥΣΔΕ. Επειδή θεωρούν ότι η επιλογή τους γίνεται 
με βάση κομματικά κριτήρια, συμφωνούν με την ισοψηφία διοικητικών – αιρετών και 
την παρουσία ενός δικαστικού στο συμβούλιο επιλογής. Θεωρούν ότι το προφίλ ενός 
αποτελεσματικού διευθυντή βασίζεται περισσότερο σε όρους εμπειρίας και λιγότερο 
σε όρους γνώσεων, δίνοντας έμφαση αρχικά στην προσωπικότητα και γενική συγκρό-
τησή του, έπειτα στην υπηρεσιακή του κατάσταση και τη διδακτική του εμπειρία και 
τελικά στα επιστημονικά προσόντα του. Τέλος, δεν υπάρχει απόκλιση, αναφορικά με 
την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην οποία επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος οι ίδιοι και 
οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας, ενώ δε θεωρούν απαραίτητη τη συμμετοχή του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων καθώς και των σχολικών συμβούλων. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: Αξιολόγηση, Απόψεις, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Κριτήρια 
επιλογής, Αποτελεσματικότητα 
 

Εισαγωγή 
 
Για την επιλογή αποτελεσματικών διευθυντών είναι απαραίτητο να οριστούν ορισμέ-
να κριτήρια, όσο βέβαια αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί από τη Πολιτεία. Κάθε φορά θα 
πρέπει να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιλέγεται ο αποτελεσματικότερος 
κατά το δυνατόν διευθυντής για τη διοίκηση ενός σχολείου. Έτσι λοιπόν, τα κριτήρια 
επιβάλλεται να ορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια για να αναδεικνύεται κάθε φορά 
ο πιο κατάλληλος για τη θέση αυτή. Στα πρώτα συστήματα επιλογής διευθυντών 
(1970-1980) τα κριτήρια στα οποία δίδονταν βαρύτητα ήταν η αρχαιότητα και η ε-
μπειρία τους ως εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων, η διαδικασία 
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αυτή εμπλουτίστηκε με την εισαγωγή νέων κριτηρίων, όπως τα επιστημονικά τους 
προσόντα ή της ικανότητά τους ν’ ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στα συγκεκριμέ-
να καθήκοντα. Με την αλλαγή αυτής της πεποίθησης δίδεται η δυνατότητα διεκδίκη-
σης μιας διευθυντικής θέσης ακόμη και από εκπαιδευτικούς χωρίς μακροχρόνια προ-
ϋπηρεσία αλλά με ουσιαστικά προσόντα. 
 
Ο διευθυντής αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα της σχολικής μονάδας αφού κα-
λείται να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για ένα σχολείο δημοκρατικό, συναγωνιστι-
κό, αποτελεσματικό και ανοιχτό στην κοινωνία (Λεμονή κ.ά., 2013). Ο ρόλος του πε-
ριλαμβάνει πλήθος αρμοδιοτήτων, τόσο ενδοσχολικών όσο και εξωσχολικών, καθώς 
και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Παρόλο που η θέση ενός διευθυντή σχολικής μονάδας δεν είναι η υψηλότερη στην 
εκπαιδευτική ιεραρχία, ο ρόλος του είναι καθοριστικός για τη διοίκηση και οργάνωση 
του σχολείου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του και τη μέγιστη αποτελεσμα-
τικότητά του. Η εξέλιξη της σχολικής μονάδας απεικονίζει αφενός τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματά του και αφετέρου την προσπάθεια, τη θέληση και τους μελ-
λοντικούς του στόχους (Σπυροπούλου, 2010). 
 

Σκοπός  της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι, ως ένα βαθμό, να καλύψει το κενό που υπάρχει 
στην ελληνική βιβλιογραφία στο διερευνώμενο θέμα αλλά και να αποτελέσει μια α-
φορμή για περαιτέρω και πιο οργανωμένη διερεύνηση ενός τόσο σημαντικού ζητήμα-
τος. Ειδικότερα, επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων για την επιλογή των διευθυντών σχολι-
κών μονάδων στις οποίες υπηρετούν, όσον αφορά τα κριτήρια και τη διαδικασία επι-
λογής τους. 
 

Οι στόχοι της έρευνας 
 
Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 
 
α) να εξεταστεί η άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τα κριτήρια, τη μοριοδότηση 
και το σύστημα επιλογής των διευθυντών. 
 
β) να εξεταστεί η άποψή τους σχετικά με το προφίλ του αποτελεσματικού διευθυντή. 
 
γ) να διαπιστωθεί αν, σύμφωνα με τη γνώμη τους, η διαδικασία και τα κριτήρια επι-
λογής συμβάλλουν στην επιλογή ενός αποτελεσματικού διευθυντή και 
 
δ) να προταθούν ορισμένες τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου που προφανώς θεω-
ρούν χρήσιμες για τυχόν βελτίωση των κριτηρίων επιλογής των διευθυντών. 
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Οι άξονες που θα κινηθεί η έρευνα αφορούν: 
 
1ος άξονας: Τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. 
 
2ος άξονας: Τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα κριτήρια και τον τρό-
πο επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και το ισχύον νομικό πλαί-
σιο. 
 
3ος άξονας: Τις απόψεις τους για το προφίλ του αποτελεσματικού διευθυντή. 
 
4ος άξονας: Τη συμβολή τους στην αξιολόγηση του διευθυντή της σχολικής μονάδας 
που ανήκουν. 
 

Ερωτήματα της έρευνας 
 
Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να δώσει απάντηση στα παρακά-
τω ερωτήματα που σχετίζονται με την επιλογή στελεχών διοίκησης της σχολικής μο-
νάδας, και να συμβάλλει στην επιτυχία των προσπαθειών για ένα αποτελεσματικό 
σχολείο. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν έχουν ως εξής: 
 
1. Κατά πόσο θεωρούν άρτια και αντικειμενική τη διαδικασία και τα κριτήρια επι-

λογής των διευθυντών; 
2. Πιστεύουν ότι παρουσιάζει ελλείψεις και προβλήματα η διαδικασία επιλογής; 
3. Ποιες αλλαγές ενδεχομένως θα έκαναν το σύστημα επιλογής πιο αποτελεσματικό; 
4. Κατά πόσο συμφωνούν µε την μοριοδότηση όλων των κριτηρίων επιλογής (Συνέ-

ντευξη, ψηφοφορία, εκπαιδευτική εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση); 
5. Ποιες τροποποιήσεις θα πρότειναν οι ίδιοι αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής; 
6. Κατά πόσο κρίνουν αποτελεσματική τη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολι-

κών μονάδων με το ισχύον νομοθετικό/θεσμικό πλαίσιο; 
7. Ποιοι φορείς κατά την άποψή τους θα πρέπει να εμπλακούν για την επιλογή των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων; 
8. Ποια στοιχεία κατά την άποψή τους (γνώση, εκπαιδευτική εμπειρία κλπ) σκια-

γραφούν το προφίλ του αποτελεσματικού διευθυντή σχολικής μονάδας; 
 

Αναγκαιότητα έρευνας 
  
Η αναγκαιότητα διερεύνησης του θέματος, με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογρα-
φίας, θεμελιώνεται ακόμη από το γεγονός ότι με παρόμοια ζητήματα έχει ασχοληθεί ο 
Μαυροσκούφης (2003) που παρουσιάζει και ερμηνεύει ποσοτικά δεδομένα και ποιο-
τικά χαρακτηριστικά σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των διευθυ-
ντών. Ακόμη, με βάση τον Πασιαρδή (1994) και τη μελέτη του αποτελεσματικού 
διευθυντή απ’ τη σκοπιά της αυτοαξιολόγησης των αναγκών, προβάλλεται η ενασχό-
ληση με το αποτελεσματικό σχολείο μέσα από την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης. Ακόμη, εξετάσθηκαν και από τους Σαΐτη, Τσιμασκή & Χατζή (1997) τα προ-
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σόντα ενός αποτελεσματικού ηγέτη μιας σχολικής μονάδας και πώς αυτά ανταποκρί-
νονται στο έργο τους. Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας θεωρείται αναγκαία διότι 
μέχρι σήμερα έχουν ασχοληθεί ορισμένοι ερευνητές, οι οποίοι προτείνουν τη διερεύ-
νηση του θέματος από τη συγκεκριμένη σκοπιά.  Τέλος, είναι αναγκαία αφού εξε-
τάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο 
δεν έχει ερευνηθεί ξανά. 

 
Μέθοδοι έρευνας 

 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, να διερευνηθούν και να ελεγχθούν οι ερευνη-
τικές μας υποθέσεις, αποφασίστηκε να επιλεγεί η μέθοδος της επισκόπησης πεδίου. 
Με βάση το σκοπό, είναι ξεκάθαρο ότι για τη συλλογή των δεδομένων θα έπρεπε να 
επιλεγεί η ποσοτική προσέγγιση, και ένας καλός τρόπος συλλογής είναι το ερωτημα-
τολόγιο, γιατί θέλουμε να βρούμε συσχετίσεις ανάμεσα σε μεταβλητές και να εξετά-
σουμε υποθέσεις. 
 
Για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου δεν καταφύγαμε σε ερευνητικές ερωτήσεις 
που θα θέλαμε να ερευνήσουμε, αλλά εντοπίζουμε, μέσα από ανασκόπηση της βι-
βλιογραφίας ερωτηματολόγια που υπάρχουν ήδη, ενισχύοντας έτσι την εγκυρότητα 
και την αξιοπιστία τους. Ορισμένες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιες, ενώ άλ-
λες τροποποιήθηκαν σε μικρό βαθμό, ώστε να εξυπηρετούν το σκοπό της έρευνάς 
μας (Millan & Schumacher, 2001̇  Robson, 2002 ̇ Παναναστασίου & Παπαναστασίου, 
2005̇ Cohen κ.α., 2008). 
 
Το ερωτηματολόγιο δόθηκε και συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς ύστερα από 
τηλεφωνική επικοινωνία εκτός ωραρίου δουλειάς  σε απογευματινές ώρες. 
 

Πληθυσμός – Δείγμα 
 

Τον πληθυσμό της έρευνάς μας αποτέλεσαν  οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Νομού Ιωαννίνων. Αφού πρώτα υπολογίστηκε ο αριθμός των σχολεί-
ων, ήρθαμε σε επαφή με τους διευθυντές των σχολείων και έπειτα με τους εκπαιδευ-
τικούς και συζητήθηκε μαζί τους η πραγματοποίηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας 
σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 155 εκπαιδευτι-
κοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων που υπηρετούν στα σχολεία 
του Νομού κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε 
το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2016 και η συλλογή τους ολοκληρώθηκε ένα μήνα 
αργότερα. 
Η στρατηγική δειγματοληψίας της ποσοτικής μας έρευνας ήταν χωρίς πιθανότητα και 
συγκεκριμένα ευκαιριακή ή βολική δειγματοληψία, αφού η επιλογή των ατόμων θα 
γίνει με βάση την προθυμία τους και τη διαθεσιμότητά τους για τη μελέτη. Το είδος 
αυτό της δειγματοληψίας περιλαμβάνει άτομα που βρίσκονται κοντά στον ερευνητή, 
συμμετέχουν και βοηθούν στην πραγματοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας. Συνε-
πώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα 
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συμμετείχαν στην έρευνά μας είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυ-
σμού, και έτσι τα συμπεράσματά δε θα μπορούν να γενικευτούν. 
 

Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 
 
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 32 ερωτήσεις, οι οποίες κυρίως είναι κλειστού τύ-
που. Σε πολλές απ’ αυτές υπάρχουν διαβαθμισμένες πιθανές απαντήσεις καθώς και 
επιλογή για να επιλέξει ο ερωτώμενος οποιαδήποτε «άλλο» εκτός από το πλαίσιο που 
ορίζει το ερωτηματολόγιο. 
 
Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε ερωτήματα 
που αναφέρονται στα ακόλουθα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία των υποκει-
μένων της έρευνας (Φύλο, Έτη Υπηρεσίας, Τίτλοι Σπουδών) ενώ το δεύτερο μέρος, 
σε συνάφεια με το θεωρητικό, κάλυπτε τα ερευνητικά μας ερωτήματα μέσα από τους 
άξονες που είχαν τεθεί. 
 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Αποτελεσμάτων 
 
Η εγκυρότητα της έρευνας μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από την ειλικρίνεια το πε-
ριεχόμενο των δεδομένων που συλλέγουμε και τους συμμετέχοντες. 
Ως προς την αξιοπιστία του εργαλείου, στην έρευνά μας υπάρχει αξιοπιστία εσωτερι-
κής συνέπειας, αφού η χορήγηση του εργαλείου θα γίνει μια φορά, όπως επίσης και η 
εκδοχή του. Κάθε συμμετέχων στη μελέτη συμπληρώνει το εργαλείο μια φορά. Ο έ-
λεγχος των απαντήσεων βασίζεται σε πληροφορίες από ολόκληρα τα ερωτήματα του 
εργαλείου. Αυτό είναι σημαντικό επειδή αυξάνει την αξιοπιστία του εργαλείου, έτσι 
ώστε οι τιμές να μην διαφέρουν στη δυσκολία ή στις αλλαγές μέσα στο χρόνο 
(Creswell, 2011). 
 
Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία μιας έρευνας αποτελούν βασικές συνιστώσες για την 
επιτυχία της. Ο όρος εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια άποψη πα-
ρουσιάζει με ακρίβεια τα φαινόμενα στα οποία αναφέρεται. Από την άλλη, ο όρος 
αξιοπιστία αναφέρεται στην εξαγωγή ίδιων αποτελεσμάτων σε επαναληπτικές έρευ-
νες κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε μια προσπάθεια γενικευμένης ισχύος των ευρημά-
των (Bird et al, 1999). 
 
Την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ο ερευνητής φρόντισε να την εξασφαλίσει σε όλα 
τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας.  
 

Στατιστική Ανάλυση 
 
Το επόμενο στάδιο της συλλογής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ήταν η 
στατιστική τους ανάλυση. Αφού καταγράφηκαν, κωδικοποιήθηκαν και απαριθμήθη-
καν οι απαντήσεις τους, ακολούθησε η στατιστική τους επεξεργασία μέσω του Στατι-
στικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες (S.P.S.S. V.22). H στατιστική επεξερ-
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γασία περιελάμβανε κυρίως ανάλυση συχνοτήτων και γινόταν συσχετισμός μεταβλη-
τών. 
 
Στη συνέχεια οι μεταβλητές χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: τις «ανεξάρτητες» και 
τις «εξαρτημένες». Τις ανεξάρτητες μεταβλητές αποτέλεσαν το φύλο, τα έτη υπηρε-
σίας και το επίπεδο σπουδών. Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι στόχοι της έρευνάς 
μας. Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής έγινε έλεγχος ύπαρξης ανάμεσα στις ανε-
ξάρτητες και ορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές, των οποίων τα αποτελέσματα ερμη-
νεύτηκαν με βάση τις πιθανότητες, και συγκεκριμένα με το κριτήριο χ2. 
 
Στην πορεία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν μετά από 
στατιστική ανάλυσή τους. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση την εξέταση των 
συχνοτήτων κατανομής κάθε μεταβλητής χωριστά και με βάση τη συσχέτιση των α-
νεξάρτητων μεταβλητών, δηλαδή αυτών που σχετίζονταν με τα ατομικά χαρακτηρι-
στικά των υποκειμένων του δείγματος, με τις εξαρτημένες μεταβλητές, δηλαδή με 
αυτές που εκφράζουν γνώμες/στάσεις (Μελισσόπουλος, 2006). 
 
Χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες (σχετικές, αθροιστικές) και ελέγχθηκαν στατιστικές 
διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές του δείγματός 
μας. Η διερεύνηση των διαφοροποιήσεων έγινε με το εξαχθέν p-value και επίπεδο 
σημαντικότητας ίσο με 0,05, οποιαδήποτε απόκλιση p<0.05 είναι στατιστικά σημα-
ντική. 
 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 
 
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα - συμπεράσματα σε σύγκριση με τους άξονες παρα-
τηρούμε τα εξής: 
 
Σε ό,τι αφορά στα ερωτήματα του 1ου άξονα σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των 
εκπαιδευτικών, παρατηρήθηκε ότι το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν περίπου 
ίσος αριθμός ανδρών – γυναικών, οι οποίοι δεν κατέχουν μόνο το βασικό πτυχίο 
σπουδών τους, αλλά ανώτερους και ανώτατους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς 
τίτλους επιπροσθέτως από τη μεγάλη εκπαιδευτική τους εμπειρία. 
 
Αναφορικά με τον 2ο άξονα σχετικά με τις εκτιμήσεις για τα κριτήρια και τον τρόπο 
επιλογής καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
παρατηρούμε ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συμφωνούν με 
την επί θητεία άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας. Η ε-
φαρμογή της θητείας, είναι ένα μέτρο που θεωρούν ότι πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
και επιδρά θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
Τα υποκείμενα του δείγματός μας, με μικρές αποκλίσεις, συμφωνούν με τον τρόπο 
επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων, όπως αυτός πραγματοποιήθηκε το 2015 
με τον Νόμο 4327/2015. Από το γεγονός αυτό διαφαίνεται ότι προφανώς θεωρούν τη 

3006

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



συγκεκριμένη διαδικασία σε γενικές γραμμές δίκαια και αντικειμενική.  
 
Βέβαια, δεν παύει να διαφαίνεται κι ένας σκεπτικισμός όσον αφορά και τις διαδικασί-
ες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, γεγονός που επιβεβαιώνεται κι από τις 
απόψεις τους. Θεωρούν ότι για να γίνει κάποιος διευθυντής πρέπει να έχει γνώση της 
εκπαιδευτικής νομοθεσίας, η οποία θεωρούν ότι συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην 
εύρυθμη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας καθώς και μια 12ετή εκπαιδευτική εμπει-
ρία. Ακόμη, είναι σύμφωνοι με την διαδικασία επιλογής τους με βάση τον Νόμο 
4327/2015 και συγκεκριμένα θεωρούν ότι το κριτήριο της ψηφοφορίας πρέπει να τε-
θεί σε ισχύ, βάζοντάς το πρώτο στις επιλογές των απαραίτητων κριτηρίων επιλογής, 
ακολουθώντας ο γραπτός διαγωνισμός και τέλος, η συνέντευξη. Πολλοί μάλιστα θε-
ώρησαν τον συνδυασμό των ως άνω κριτηρίων απαραίτητο για την επιλογή ενός σχο-
λικού διευθυντή. Αντιθέτως, παρόλο που υπάρχει σχετική συμφωνία με το νομοθετι-
κό πλαίσιο που εφαρμόζεται για την επιλογή ενός διευθυντή, θεωρούν ότι δε συμβάλ-
λει στην επιλογή ενός αποτελεσματικού ατόμου για τη θέση αυτή. 
 
Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής τους, θεωρούν τη συμμετοχή των ιδίων καθώς 
και του ΠΥΣΔΕ στην όλη διαδικασία ιδιαίτερης βαρύτητας, διαφωνώντας με την επι-
λογή από το ΠΥΣΔΕ ύστερα από πρόταση των ιδίων και του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων. Θεωρούν ότι η συμμετοχή των αιρετών στο ΠΥΣΔΕ δεν είναι απαραίτη-
τη, τονίζοντας πως η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων εξαρτάται σε σημα-
ντικό βαθμό από κομματικά κριτήρια και στα μέλη του ΠΥΣΔΕ θα πρέπει να υπάρχει 
ισοψηφία αιρετών – διοικητικών καθώς και παρουσία ενός δικαστικού. 
 
Όσον αφορά το κριτήριο των γραπτών εξετάσεων αποκλειστικά κατά περιφέρεια σε 
θέματα σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση, εκφράζουν έντονη διαφωνία, και σε 
μικρότερο βαθμό στη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής κατά 50% και των γρα-
πτών εξετάσεων επίσης 50%. Παρόλο που το κριτήριο των γραπτών εξετάσεων ήταν 
δεύτερο στις προτιμήσεις τους, και το θεώρησαν πιο απαραίτητο κριτήριο από τη συ-
νέντευξη, εδώ φαίνεται να μην ισχύει αυτή η πεποίθησή τους. Αντίθετα, το κριτήριο 
της ψηφοφορίας, που εξ αρχής θεωρήθηκε σημαντικό και εκφράστηκε και η επιθυμία 
τους για εφαρμογή του στο μέλλον, συνεχίζει να είναι στις προτιμήσεις τους ακόμη 
και σε μοριδότηση κατά 50% και το υπόλοιπο 50% να δίνεται από γραπτές εξετάσεις. 
 
Με βάση τον 3ο άξονα, σχετικά με τις απόψεις τους για το προφίλ αποτελεσματικού 
διευθυντή, θεωρούν ότι βασίζεται αρχικά σε όρους προσωπικότητας, ύστερα σε όρους 
εμπειρίας και τέλος σε όρους γνώσεων. Διαχρονικές μελέτες έχουν αποδείξει την έμ-
φαση που δίνεται στην προσωπικότητα (ηγετικά χαρίσματα, στυλ, κ.λπ.) σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα της θέσης ενός σχολικού διευθυντή. Το γεγονός ότι πιστεύ-
ουν πως η συνέντευξη είναι ένα απαραίτητο κριτήριο αξιολόγησης που βοηθά στην 
επιλογή ενός αποτελεσματικού διευθυντή, ίσως απορρέει από την άποψή τους ότι εί-
ναι ένας τρόπος για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους. Η εμπειρία θεωρείται 
επίσης σημαντικό και απαραίτητο προσόν (τουλάχιστον 12ετής όπως αναφέρθηκε σε 
προηγούμενες απαντήσεις τους). Η εμπειρία μπορεί μεν να συμβάλει θετικά στην α-
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ποτελεσματικότερη άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων, όμως θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να δίνεται έμφαση και στο γνωστικό υπόβαθρο κάθε φορά των υποψηφίων, 
μια κατηγορία που με βάση τους συμμετέχοντές μας, φαίνεται να θεωρείται λιγότερο 
σημαντική σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Τέλος, με αυτόν τον τρόπο επιλογής, δε δί-
νεται η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους με αξιόλογες γνώσεις και επιθυμητά προσό-
ντα να διεκδικήσουν μια θέση σχολικού διευθυντή και οι θέσεις καλύπτονται συνεχώς 
από τους ήδη υπάρχοντες. 
 
Τέλος, με βάση τον 4ο άξονα, σχετικά με τη συμβολή των εκπαιδευτικών στην αξιο-
λόγηση του διευθυντή της σχολικής μονάδας που ανήκουν, η πλειοψηφία τους θεωρεί 
χρήσιμη και αναγκαία τη συμβολή τους στη διαδικασία επιλογής. Με τη συμμετοχή 
και των εκπαιδευτικών στην επιλογή των διευθυντών στη θέση ευθύνης που υπάγο-
νται, δύναται να διασφαλιστεί η ποιότητα και η βιωσιμότητα του ρόλου του διευθυ-
ντή - αξιολογητή κυρίως μέσω διαδικασιών, που εξασφαλίζουν την επιλογή τους πέ-
ρα από κομματικές σκοπιμότητες ή παρόμοιες πρακτικές (Κουτούζης, 1999). Η αξιο-
λόγηση θεωρούν πως είναι το σπουδαιότερο μέσο βελτίωσης της παρεχόμενης διοί-
κησης και θα πρέπει, τόσο η δική τους συμμετοχή όσο και των διευθυντών δευτερο-
βάθμιας, να είναι ενεργή στην όλη διαδικασία. Αντίθετα, δε θεωρούν ότι οι σχολικοί 
σύμβουλοι καθώς και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων θα πρέπει να συμμετέχουν 
στη διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντών. Τέλος, θεωρούν ότι η ενδεχόμενη αξιο-
λόγηση από τους ίδιους, αφενός επηρεάζει ιδιαίτερα τον τρόπο διοίκησης, αφετέρου 
όμως δε συμβάλλει στην κινητοποίησή τους για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιο-
τήτων. 
 

Προτάσεις 
 
Σ’ αυτό το μέρος διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις που απορρέουν από τα ευρήμα-
τα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Οι προτάσεις αυτές, απευθύνονται σε κάθε 
αναγνώστη/ενδιαφερόμενο/εκπαιδευτικό, ιδιαίτερα όμως σε όσους ασχολούνται με το 
θέμα της επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Θεωρούμε ότι σε περίπτωση που 
ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους φορείς, θα μπορεί να αναβαθμιστεί, έστω και 
στο ελάχιστο, η όλη διαδικασία. 
 
Αυτό που διερευνήσαμε σε συνδυασμό με τα πορίσματα των σύγχρονων ερευνών, θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί και να ληφθεί υπόψη από τους ιθύνοντες της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής προκειμένου να συμπεριλάβουν καινοτόμα στοιχεία στο σχεδιασμό 
της διαδικασίας επιλογής στελεχών εκπαίδευσης γενικότερα.  
 
Ακόμη, μέσω της υποχρεωτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να 
καλύψουν θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 
της εκπαίδευσης, η οποία θα υλοποιείται από διακεκριμένους φορείς (π.χ. Πανεπι-
στημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα) είναι κάτι που στην έως τώρα βιβλιογραφία δεν 
έχει διερευνηθεί. Η απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και η δυνατότητα πρα-
κτικής εφαρμογής τους είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να έχουν πλήρη γνώση των αρ-
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μοδιοτήτων και να ανταπεξέλθουν με βάση μετρήσιμα κριτήρια και όχι την εμπειρία 
τους. 
 
Επίσης, η πιλοτική εφαρμογή της αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες είναι ένα ση-
μαντικό μέσο ώστε να εντοπιστούν και να διαμορφωθούν τα κριτήρια επιλογής τους. 
Να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων από όλους τους ε-
μπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτικοί, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, σχολικοί 
σύμβουλοι, διευθυντές δευτεροβάθμιας). Η αξιολόγηση του διευθυντή σε δεύτερη 
φάση θα μπορούσε να γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ενός προσωπικού φακέλου, με 
σκοπό την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και διοίκηση της εκ-
παίδευσης. 
 
Ακόμη, με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαν να εξετασθούν κι άλλες πτυχές του υπό 
διερεύνηση ζητήματος. Τέλος, η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και ανταλλα-
γής απόψεων με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία, θα ήταν χρήσιμο όχι μόνο 
στη βελτίωση του έργου αλλά και στην εύρεση των παραγόντων που το ενισχύουν. 
Σημαντικά οφέλη θα είχε εν κατακλείδι και η μελέτη των κριτηρίων αλλά και του γε-
νικότερου τρόπου επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, όπως εφαρμόζεται σε 
προηγμένα κράτη, που έχουν αξιολογηθεί και φέρουν θετικά αποτελέσματα. 
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Βήματα για τη Ζωή. «Από τον φόβο στην ασφάλεια . . .» 

Μπαλωμένου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 
mbalomenou@sch.gr 

 

Περίληψη  

Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στο τρόπο προσέγγισης του συναισθήματος του φό-
βου και του αντίθετού του της ασφάλειας μέσα από το πρόγραμμα Ατομικών και 
Κοινωνικών Δεξιοτήτων «Βήματα για τη Ζωή». Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε ένα 
τμήμα Δημόσιου Νηπιαγωγείου στην Αττική που φοιτούν νήπια πρώτης και δεύτερης 
προσχολικής ηλικίας. Η εφαρμογή του προγράμματος έγινε σύμφωνα με το βιβλίο 
της Νάντιας Κουρμούση «Βήματα για τη Ζωή» για το Νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα 
εφαρμόστηκε ολόκληρη τη σχολική  χρονιά, αλλά το συγκεκριμένο άρθρο επικε-
ντρώνεται  στο συναίσθημα φόβος-ασφάλεια.   Ξεκινώντας την προσέγγισή μας όσον 
αφορά το συναίσθημα του φόβου, αρχικά κατασκευάσαμε έναν εννοιολογικό  χάρτη 
για τους φόβους μας. Μετέπειτα, τους ξεχωρίσαμε σε κατηγορίες. Τέλος είχαμε μια 
ξεχωριστή ιδέα για να τους καταπολεμήσουμε. Φτιάξαμε ένα «στοιχειωμένο» σπίτι 
και εκεί «κρύψαμε» τους φόβους μας. 

Λέξεις κλειδιά: συναισθήματα, φόβος, ασφάλεια, Βήματα για τη Ζωή 

Εισαγωγή 

Τα «Βήματα για τη Ζωή» (Κουρμούση 2013) είναι ένα πρόγραμμα Ατομικών και 
Κοινωνικών Δεξιοτήτων. Ένας από τους βασικούς  στόχους του προγράμματος είναι 
να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται  τα συναισθήματά τους, 
ακόμη να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. Έτσι στο πρόγραμμα «Βήματα για τη Ζωή» 
υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα  η οποία ασχολείται με την αναγνώριση και διαχείρι-
ση  των πιο σπουδαίων συναισθημάτων ενός ανθρώπου. Ασχολείται με συναισθήματα 
όπως χαρά – λύπη – θυμός – διαχείριση θυμού – φόβος – ασφάλεια. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, στηρίζεται από τη θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης 
(Bandura A., 1977), αφού περιλαμβάνει τη διδασκαλία αλλά και επίδειξη των διδα-
σκομένων δεξιοτήτων από τον εκπαιδευτικό, την δοκιμή από το μαθητή και την ανα-
τροφοδότηση μέχρις ότου επιτευχθεί η μάθηση. Ως πρόγραμμα που στοχεύει στην 
αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών μέσω δράσεων και στους εκ-
παιδευτικούς (επιμόρφωση και αλλαγή της οπτικής τους) αλλά και στους γονείς (επι-
στολές με οδηγίες και εμπλοκή τους στη συνέχιση της μάθησης) ακουμπάει στο οικο-
λογικό – συμπεριφοριστικό μοντέλο συστημάτων (Eco – Behavioral Systems Model) 
(Weissberg R., Caplan M., Sivo P., 1989).  
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Το Πρόγραμμα «Βήματα για τη Ζωή» έχει δανειστεί στοιχεία και από το μοντέλο  
ABCD ( Affective – Behavioral- Cognitive – Dynamic), του οποίου βασικό αξίωμα 
είναι ότι η αντιμετώπιση καταστάσεων από το παιδί αποτελεί λειτουργία συναισθη-
ματικής επίγνωσης, συναισθηματικού – γνωστικού ελέγχου, αλλά και κοινωνικής 
γνωστικής αντίληψης (Kusche C. et al., 1999, Greenberg M. & Kusche C., 1993, 
Κουρμούση Ν., 2012).  Τα παιδιά παροτρύνονται να αντιλαμβάνονται και να εκφρά-
ζουν τα συναισθήματά τους και όχι να τα καταστέλλουν ή να τα καταπνίγουν, ενώ 
ταυτόχρονα οι δάσκαλοι παρακινούνται να χρησιμοποιούν τις πραγματικές εμπειρίες 
της τάξης στη δημιουργική διαδικασία της μάθησης (Kusche C. et al., 1999, Κουρ-
μούση Ν., 2012). 

Προσέγγιση του θέματος 

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε με το συναίσθημα του φόβου  και το ακρι-
βώς αντίθετο το συναίσθημα  της ασφάλειας. Τα συγκεκριμένα συναισθήματα ανα-
φέρονται στο βιβλίο «Βήματα για τη Ζωή» (Κουρμούση 2013)  στο κεφάλαιο  Ανα-
γνώριση – Διαχείριση συναισθημάτων και Ενσυναίσθηση στο εικοστό πρώτο(21) μά-
θημα: φοβάμαι /νιώθω ασφαλής. 

Βασικοί στόχοι κατά την ενασχόλησή μας με τα συγκεκριμένα συναισθήματα ήταν: 
1) Η αναγνώριση των φόβων, η κατανόησή  τους και ο διαχωρισμός τους, σε πραγμα-
τικούς και φανταστικούς φόβους.  2) Ήταν να βρούμε  τρόπους αντιμετώπισης και  
διαχείρισης των φόβων μας και τελικά να καταφέρουμε να φθάσουμε στο αίσθημα 
της ασφάλειας.  

Εννοιολογικός Χάρτης 

Ξεκινήσαμε με τις εικόνες συναισθημάτων που έχει το πρόγραμμα και κατόπιν φτιά-
ξαμε έναν εννοιολογικό χάρτη (Εικόνα 1) που καταγράψαμε όλους τους φόβους μας. 
Συζητήσαμε για την κατανόηση των φόβων. Έτσι ξεχωρίσαμε τους φόβους σε πραγ-
ματικούς και φανταστικούς.  

 
Εικόνα1. Εννοιολογικός Χάρτης 
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Κάποιοι πραγματικοί φόβοι που αναφέρθηκαν είναι: το να χαθούν ή να τα αφήσουν 
κάπου μόνα, ή να μετακομίσουν μακριά από τους φίλους τους επίσης να χωρίσουν οι 
γονείς τους. Αναφέρθηκαν και φανταστικοί φόβοι όπως τα φαντάσματα, οι κατσαρί-
δες, οι ακρίδες κλπ. 

Τρόποι Διαχείρισης των Φόβων 

Μετά από διαλογική συζήτηση απενοχοποιήσαμε αρκετούς φόβους. Αφού τελικός 
στόχος ήταν να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας και να αισθανθούμε ασφαλείς, δό-
θηκαν στα παιδιά ατομικά φύλλα εργασίας στα οποία ζωγράφισαν από τη μια πλευρά 
ότι τα φοβίζει και από την άλλη ότι τα κάνει να αισθάνονται ασφαλή (Εικόνα 2).Με 
βάση τα φύλλα εργασίας  κάναμε ένα νέο εννοιολογικό χάρτη με τρόπους με τους ο-
ποίους μπορούμε  να τα καταφέρουμε να αισθανόμαστε ασφάλεια. Αναφέρθηκαν 
διάφοροι  τρόποι, ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς:  Όταν φοβάμαι καλή ιδέα είναι : 
1) να μιλήσω στους γονείς μου, 2) να μου κάνουν μια αγκαλιά, 3) να σκεφτώ κάτι 
χαρούμενο. 

 
Εικόνα 2. Ενδεικτικό Φύλλο Εργασίας 

Το «Στοιχειωμένο» Σπίτι 

Κάπου εκεί αναφέρθηκε και μια πρωτότυπη ιδέα για να καταπολεμήσουμε τους φό-
βους μας η οποία είναι πιθανόν επηρεασμένη από τις ιστορίες και τα παραμύθια που 
ακούνε και βλέπουν τα παιδιά στην τηλεόραση. Δυο παιδιά είπαν να φτιάξουμε ένα 
σπίτι  όχι  όμως ένα οποιοδήποτε σπίτι αλλά ένα «στοιχειωμένο σπίτι» (Εικόνα 3). 
Όταν τα ρώτησα πως νομίζουν ότι είναι ένα «στοιχειωμένο σπίτι» (Εικόνα 3)  μου 
είπαν ότι έχει σπασμένα παράθυρα, κατσαρίδες, αράχνες και πως αν ρίξουν μέσα σε 
αυτό το σπίτι τις ζωγραφιές με τους φόβους τους αυτοί θα εξαφανιστούν.   

Η ιδέα άρεσε πολύ και στα υπόλοιπα παιδιά τα οποία την εμπλούτισαν και με μια αό-
ρατη μάγισσα την Κυρία Ρουφήχτρα όπως την ονόμασαν, η οποία είναι μέσα στο σπί-
τι (Εικόνα 3)  και εξαφανίζει τους φόβους. Σε δεύτερο χρόνο τους ζήτησα να ζωγρα-
φίσουν το «στοιχειωμένο σπιτάκι»  τους (Εικόνα 3) όπως το φαντάζονταν. Έτσι ζω-
γράφισαν σπίτια (Εικόνα 5) στα οποία κυριαρχούσε το μαύρο και τα σκούρα χρώμα-
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τα γιατί πιστεύουν ότι ένα στοιχειωμένο σπίτι είναι πάντα σκοτεινό και τρομακτικό, 
έχει μέσα φαντάσματα, κατσαρίδες, αράχνες κ.ά.      

 
Εικόνα 3. Το «Στοιχειωμένο» Σπιτάκι 

 
                 Εικόνα 4. Τα παιδιά με τους φόβους τους 

Έτσι φτιάξαμε αυτό το «στοιχειωμένο σπίτι» (Εικόνα 3)  σύμφωνα με τις επιθυμίες 
των παιδιών. Το αποτέλεσμα τα ενθουσίασε, μίλησαν για το «στοιχειωμένο σπιτάκι» 
(Εικόνα 3) στα παιδιά του διπλανού τμήματος και το παρουσίασαν  στους γονείς 
τους. Μίλησαν για τους φόβους τους μπροστά στο σπιτάκι (Εικόνα 4) και στη συνέ-
χεια έριξαν όλες τις ζωγραφιές  με τους φόβους τους μέσα στο σπιτάκι (Εικόνα 6).   

 Το «στοιχειωμένο σπιτάκι» (Εικόνα 3)   λειτούργησε πολύ καλά όλη τη χρονιά αφού 
τα παιδιά κάθε φορά που φοβόντουσαν κάτι, το ζωγράφιζαν και το έριχναν μέσα στο 
σπιτάκι (Εικόνα 6) και ανακουφίζονταν. Έτσι  στο τέλος της χρονιάς το «στοιχειωμέ-
νο» σπιτάκι ήταν γεμάτο με τους φόβους των παιδιών (Εικόνα 7). 
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Εικόνα 5. Ζωγραφιές «Στοιχειωμένων» Σπιτιών 

 
Εικόνα 6. Οι Φόβοι Εξαφανίζονται 

Κάποια σκέφτηκαν να φτιάξουν κάτι ανάλογο και στο σπίτι τους με τους γονείς τους. 
Τελικά σαν εκπαιδευτικός πιστεύω ότι το «στοιχειωμένο» σπιτάκι (Εικόνα 3) με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο πέτυχε ακριβώς το στόχο του που ήταν η διαχείριση των φόβων 
των παιδιών και η κατάκτηση του αισθήματος της ασφάλειας ενός πολύ σημαντικού 
συναισθήματος για την σωστή και υγιή ανάπτυξη του ανθρώπου και ιδιαίτερα των 
παιδιών. 

  
Εικόνα 7. Οι φόβοι των παιδιών μέσα στο σπιτάκι 

 

3014

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση: 

Κουρμούση, Νάντια, «Βήματα για τη ζωή» (Β’ Αναθεωρημένη Έκδοση) Β. Κούτρας 
(Επιμ.), Εκδόσεις Σοκόλη – Κουλεδάκη Θ (σσ. 148-155) και σια, χ.τ, Δεκέμβριος 
2013. 

Κουρμούση, Νάντια, (2012). «Εκπαίδευση σε ατομικές και κοινωνικές  δεξιότητες στο 
πλαίσιο της αγωγής υγείας στο νηπιαγωγείο». Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2012. 

Ξενόγλωσση: 

Bandura, A. (1997). Social Learning Theory. Άπερ Σαντλ Ρίβερ: Prentice Hall. 

Greenberg, M. T. & Kusche, C. (1993). Promoting Social and Emotional Develop-
ment in Deaf Children. The PATHS Project. Σιάτλ: University of Washington Press. 

Kusche, C. & Greenberg, M. (1994). PATHS: Promoting Alternative Thinking Strate-
gies. Σάουθ Ντίαρφιλντ: Channing Bete Company Inc. 

Weissberg, R. Caplan M. & Sivo P. (1989).”A new conceptual framework for estab-
lishing school-based social competence promotion in the Schools. Στο L. S. Bond & 
B. E. Compas (Επιμ.), Primary Prevention and Promotion in the Schools (σσ. 255-
296). Νιούμπερι Παρκ: Sage Publications. 

3015

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Βραδυμαθείς μαθητές: Απόψεις και στάσεις δασκάλων και λογοθεραπευτών 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Λογοθεραπεύτρια 
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Περίληψη 

Η εμπειρία των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνει ότι στις γενικές τάξεις υπάρχουν κάποιοι 
μαθητές που χρειάζονται περισσότερο χρόνο σε σχέση με τον μέσο όρο των συμμα-
θητών τους για να κατανοήσουν και να μάθουν κάτι, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραι-
τήτως πως έχουν και κάποια νοητική καθυστέρηση ή κάποιο άλλο διανοητικό ή συ-
ναισθηματικό πρόβλημα. Αυτοί οι μαθητές παρόλο που δεν ξεχωρίζουν και δεν χαρα-
κτηρίζονται ως πολύ διαφορετικοί από τους συμμαθητές τους, ωστόσο αναμένεται ότι 
θα είναι πάντα πιο αργοί και μάλιστα συχνά δέχονται πειράγματα από τους άλλους 
μαθητές λόγω αυτής της βραδύτητάς τους. Η παρούσα ερευνητική εργασία ασχολεί-
ται με αυτήν την κατηγορία των βραδυμαθών μαθητών. Προβάλλεται το προφίλ τους 
και προτείνονται πιθανοί τρόποι αποτελεσματικής παρέμβασης. Για την καλύτερη 
διερεύνηση του θέματος πραγματοποιήθηκε και δειγματοληπτική έρευνα σε λογοθε-
ραπευτές και δασκάλους, στο πλαίσιο της οποίας κατασκευάστηκε και χορηγήθηκε 
ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Βραδυμαθείς μαθητές, τρόποι παρέμβασης, λογοθεραπευτές, δά-
σκαλοι, ένταξη. 

Βραδυμαθείς μαθητές 

Βραδυμαθής (slow learner) λέγεται ο μαθητής που η μάθησή του συμβαίνει με ρυθμό 
βραδύτερο κατά 85% από τους συνομήλικους του (Borah, 2013). Σύμφωνα με τους 
Flannigan και Groth (2016), οι βραδυμαθείς μαθητές είναι δύσκολο να εντοπιστούν 
επειδή δεν διαφέρουν στην εμφάνιση και μπορεί να λειτουργήσουν φυσιολογικά στις 
περισσότερες καταστάσεις. Ένας βραδυμαθής μαθητής έχει συνήθως φυσιολογική 
σωματική ανάπτυξη, επαρκή μνήμη και κατέχει την κοινή λογική. Αυτό που πρέπει 
να γίνει κατανοητό είναι ότι, παρόλο που το παιδί έχει αυτές τις ιδιότητες, δεν έχει 
την ικανότητα να ανταπεξέλθει πλήρως στα καθήκοντα του σχολείου. Σύμφωνα με 
τον S. Kirk (1973), τα βραδυμαθή παιδιά δεν θεωρούνται νοητικά υστερούντα, καθώς 
ο δείκτης νοημοσύνης τους είναι περίπου 70-85, δηλαδή στα κατώτερα όρια του φυ-
σιολογικού.  

Πρόκειται για παιδιά που μαθαίνουν με αργό ρυθμό, δεν κατανοούν εύκολα οδηγίες 
και, όταν τις κατανοούν, δυσκολεύονται να τις εκτελέσουν. Έχουν δυσκολίες στη λο-
γικομαθηματική σκέψη και η επίδοσή τους είναι πιο χαμηλή από αυτή των άλλων 
παιδιών. Αδυναμίες αντιμετωπίζουν γενικά σε βασικές λειτουργίες της σκέψης, στην 
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ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών επεξεργασίας, στην επιλεκτική προσοχή και στη 
διατήρηση της προσοχής. Κοινά χαρακτηριστικά των βραδυμαθών μαθητών είναι το 
επίπεδο νοημοσύνης τους που κυμαίνεται μεταξύ 70 και 90, η ικανότητα της ανάγνω-
σης που έρχεται περίπου ένα χρόνο αργότερα από ό,τι στα άλλα παιδιά και ο ρυθμός 
με τον οποίο μαθαίνουν που κυμαίνεται από το 4/5 έως το 9/10 σε σχέση με εκείνον 
του μέσου όρου. Η περιληπτική σκέψη είναι δύσκολη για τους βραδυμαθείς μαθητές 
και το εύρος της προσοχής τους είναι σύντομο. Ο βραδυμαθής μαθητής αντιδρά πιο 
αργά από ό,τι τα υπόλοιπα παιδιά, η προσωπική έκφραση είναι δύσκολη και η αυτοε-
κτίμησή του χαμηλή. Είναι δύσκολο να καταλάβει τα πράγματα από μόνος του, ειδικά 
εάν δοθούν οδηγίες πολλαπλών σταδίων (Ahmad et al., 2015). Ωστόσο, οι μαθητές 
αυτοί είναι σε θέση να μάθουν παρόλο που η εκμάθηση των δεξιοτήτων έρχεται πολύ 
πιο αργά (Borah, 2013). Σύμφωνα με τον Chauhan (2011), οι βραδυμαθείς μαθητές 
χαρακτηρίζονται από περιορισμένη γνωστική ικανότητα, μέτρια νοημοσύνη, φτωχή 
μνήμη, απόσπαση προσοχής και έλλειψη συγκέντρωσης, αδυναμία έκφρασης των ι-
δεών τους. Συνοπτικά πρόκειται για τα παιδιά που: α) λειτουργούν επιστρατεύοντας 
όλες τους τις ικανότητες αλλά και πάλι υστερούν βαθμολογικά σε σύγκριση με τους 
συνομηλίκους τους, β) έχουν την τάση να χαρακτηρίζονται από ανωριμότητα στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις, γ) δυσκολεύονται στην εκτέλεση πολυεπίπεδων εντο-
λών, δ) ζουν το σήμερα χωρίς μακροπρόθεσμους στόχους, ε) έχουν περιορισμένες 
εσωτερικές στρατηγικές: περιορισμένες οργανωτικές δεξιότητες, δυσκολίες στη με-
ταφορά και τη γενίκευση της γνώσης κ.λπ.), στ) στα διάφορα τεστ σημειώνουν επα-
νειλημμένα χαμηλές βαθμολογίες, ζ) αποδίδουν καλύτερα με «χειροπιαστά» υλικά 
και σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις σε εργαστήρια, κατασκευές και πρακτικές δρα-
στηριότητες, η) χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοεικόνα, θ) εκτελούν εργασίες με 
πιο χαμηλούς ρυθμούς, ι) ο ρυθμός κατάκτησης δεξιοτήτων είναι πιο αργός, ενώ κά-
ποιες πιο περίπλοκες δεξιότητες μπορεί να μην κατακτηθούν ποτέ (Βλαχόπουλος, 
2005). 

Διδασκαλία των βραδυμαθών μαθητών 

Καθίσταται σαφές ότι οι μαθητές αυτοί χρειάζονται μια επιπλέον βοήθεια στο κανο-
νικό σχολείο, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις. 
Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί έχουν προτείνει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της μάθησης των μαθητών με βραδυμάθεια. Τα πε-
ρισσότερα από τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εκπαιδευτικών και 
η αποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων έχει ήδη καθιερωθεί από τους ερευνητές 
(Grove & Walker, 1990; Cromby et al., 1996; Λεονταρή, 1996; Ζησιμόπουλος, 2007). 
Έχει βρεθεί ότι σημαντικές κατευθύνσεις παρέμβασης είναι: τα ευέλικτα αναλυτικά 
προγράμματα, η προσαρμογή των διδακτικών στόχων στις μαθησιακές ανάγκες των 
μαθητών με τη μέθοδο της ανάλυσης έργου (Ζησιμόπουλος, 2007∙ Ματσαγγούρας, 
2002), η χρήση Νέων Τεχνολογιών, η χρήση της μεθόδου Makaton (Grove & Walker, 
1990) και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών αυτών (Λεονταρή, 1996). 
Πιο συγκεκριμένα, σε τάξεις με βραδυμαθείς μαθητές, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
μειώνουν τη διάσπαση της προσοχής παρέχοντας ένα περιβάλλον εργασίας ήρεμο και 
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ήσυχο, να δίνουν έμφαση στις δυνατότητες που υπάρχουν με αρκετά συχνή επιβρά-
βευση, να κρατούν ό,τι είναι ουσιώδες από το μάθημα, να προσθέτουν ποικιλία στην 
μαθησιακή ρουτίνα (παιχνίδια, παζλ, σταυρόλεξα κ.λπ.), να δουλεύουν με υλικό που 
έχει κάποιο βαθμό πρόκλησης αλλά επιτρέπει και την επιτυχία, να κάνουν την μάθη-
ση ευχάριστη και άνετη και να έχουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση αλλά και το 
παιδί, να δίνουν ανατροφοδότηση με συνεχείς επαναλήψεις, να δίνουν συγκεκριμένες 
οδηγίες και όχι γενικές, να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εξερευνούν ακαδημαϊκές περιο-
χές που τους ενδιαφέρουν (Βλαχόπουλος, 2005). 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των επαγ-
γελματιών λογοθεραπευτών και δασκάλων γενικής αγωγής σχετικά με τους βραδυμα-
θείς μαθητές. Ο χαρακτήρας της έρευνας είναι περιγραφικός και δεν διατυπώνεται 
εξαρχής συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας. Προκειμένου να διερευνηθεί ο βασικός 
σκοπός της εργασίας, η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 
• Γνωρίζουν οι ερωτώμενοι τα βασικά χαρακτηριστικά των βραδυμαθών μαθητών; 
• Είναι σύμφωνοι και θετικοί απέναντι στην ένταξη των βραδυμαθών μαθητών στην 

κανονική γενική τάξη; 
• Ποιες πρακτικές θεωρούν ότι είναι σημαντικές για την προώθηση της ένταξης των 

βραδυμαθών μαθητών στο γενικό σχολείο; 
• Ποια χαρακτηριστικά θεωρούν σημαντικά για την επάρκεια ενός επαγγελματία 

ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις δυσκολίες των βραδυμαθών μαθητών; 

Ερευνητικό εργαλείο 

Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων της έρευνας-εργασίας πραγματοποιή-
θηκε ποσοτική έρευνα και η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χορήγηση ατομικού 
ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος συμπερι-
λήφθηκαν οι ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηρι-
στικά των ερωτώμενων: φύλο, ηλικία, ειδικότητα, χρόνια υπηρεσίας, επιπλέον κατάρ-
τιση σε ειδική αγωγή, εμπειρία με βραδυμαθείς μαθητές. Στο δεύτερο μέρος περιλαμ-
βάνονται ερωτήσεις που αφορούν στις απόψεις των ερωτώμενων για τα χαρακτηρι-
στικά των βραδυμαθών, καθώς και στις στάσεις τους για την ένταξη βραδυμαθών μα-
θητών στα γενικά σχολεία. Ως προς τη δομή του, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες εξασφαλίζουν αντικειμενικές πληροφορίες και 
διευκολύνουν τους ερωτώμενους, καθώς είναι μια πιο γρήγορη διαδικασία (Fife-
Schaw, 1995). Όσον αφορά στον τύπο των ερωτήσεων, η πλειοψηφία των ερωτήσεων 
του δεύτερου μέρους βασίζονται στην πενταβάθμια κλίμακα Likert. 

Στατιστική επεξεργασία 

Η επεξεργασία και η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων έγινε 

3018

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS (Version 20.0). 

Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας ποσοτικής έρευνας αποτελείται από 82 επαγγελματίες λογο-
θεραπευτές και 80 δασκάλους γενικής αγωγής. Το δείγμα για την κάθε ομάδα επιλέ-
χθηκε με τη διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας. 

Αποτελέσματα 

Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία των 162 συμμετεχόντων στην έρευνα, προέ-
κυψαν τα ακόλουθα: 
• Σε σχέση με το φύλο: Οι 144 (88.9%) ήταν γυναίκες και οι 18 (11.1%) άνδρες. 
• Σε σχέση με την ηλικία: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας έως 35 

ετών, ενώ μόλις 16 (9.9%) συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 46–55 ετών. 
• Σε σχέση με την ειδικότητα: Οι 80 (49.4%) ήταν δάσκαλοι/ες γενικής αγωγής και οι 

82 (50.6%) λογοθεραπευτές/τριες.  
• Σε σχέση με την προϋπηρεσία: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχε από 0 έως 5 

έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση (63%), ενώ μόλις το 12.4% είχε περισσότερα από 
15 έτη προϋπηρεσίας. Αξίζει να αναφερθεί πως το 61.1% δήλωσε ότι την περίοδο 
διεξαγωγής της έρευνας εργαζόταν με βραδυμαθείς μαθητές, ενώ το 28.4% δεν έ-
χει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν με βραδυμαθείς μαθητές. 

• Σε σχέση με την κατάρτισή τους σε θέματα ειδικής αγωγής: Οι 95 (58.6%) συμμετέ-
χοντες έχουν κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή, εκ των οποίων το 38.9% δήλωσε ότι 
αυτή προέρχεται από επιμορφωτικά σεμινάρια, το 40% έχει σχετικό μεταπτυχιακό 
δίπλωμα, το 8.4% έχει σχετικό δεύτερο πτυχίο, το 4.2% έχει διδακτορικό δίπλωμα 
και το 8.4% έχει λάβει άλλου είδους κατάρτιση (μετεκπαίδευση, πρακτική άσκη-
ση, σεμινάρια, δίπλωμα εξειδίκευσης κ.ά.). 

Όσον αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με τους βραδυ-
μαθείς μαθητές και τα χαρακτηριστικά τους, τους ζητήθηκε να δηλώσουν τον βαθμό 
συμφωνίας ή διαφωνίας τους με μία σειρά προτάσεων. Τα αποτελέσματα παρουσιά-
ζονται ακολούθως: 
• Περίπου το 45% συμφώνησε ότι η βραδυμάθεια και η νοητική καθυστέρηση δεν 

σχετίζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, περίπου 30% των συμμετεχόντων ούτε συμφώ-
νησε ούτε διαφώνησε με την άποψη αυτή. 

• Το 84% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι 
αποτελεσματική στη διδασκαλία βραδυμαθών μαθητών. 

• Περίπου το 80% των συμμετεχόντων συμφώνησε με την άποψη ότι οι βραδυμα-
θείς μαθητές δυσκολεύονται στην εκτέλεση πολυεπίπεδων εντολών.  

• Το 40.1% δεν πιστεύει ότι οι βραδυμαθείς μαθητές χαρακτηρίζονται από ανωριμό-
τητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ωστόσο, περίπου το ένα τρίτο των ερωτη-
θέντων συμφώνησε με την άποψη αυτή. 

• Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η απόδοση των βραδυμαθών παιδιών 
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είναι καλύτερη σε πνευματικές δραστηριότητες παρά σε πρακτικές.  
• Οι μισοί περίπου συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι οργανωτικές δεξιότητες των βρα-

δυμαθών παιδιών υστερούν σε σχέση με αυτές των υπόλοιπων παιδιών.  
• Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (61.7%) πιστεύει ότι οι βραδυμαθείς μαθητές 

παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεικόνα. 
• Το 84.5% διαφώνησε με την άποψη ότι οι βραδυμαθείς μαθητές δεν τα καταφέρ-

νουν στο σχολείο επειδή δεν προσπαθούν όσο θα έπρεπε. 
• Το 41.3% διαφώνησε και το 35.8% συμφώνησε με την άποψη ότι είναι δύσκολο 

να διατηρηθεί η πειθαρχία μέσα στη σχολική αίθουσα όταν συνυπάρχουν παιδιά με 
διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης.  

• Το 77.2% θεωρεί εφικτή τη διδασκαλία βραδυμαθών μαθητών στη γενική τάξη. 
Ωστόσο, η πλειοψηφία δήλωσε ότι η συμπεριφορά αυτών των παιδιών απαιτεί πε-
ρισσότερη προσοχή από τον δάσκαλο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά. 

Αναφορικά με τη στάση των συμμετεχόντων στην έρευνα για την ένταξη των βραδυ-
μαθών μαθητών στις γενικές τάξεις, τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τον βαθμό στον 
οποίο μπορεί αυτό να γίνει. Η πλειοψηφία απάντησε ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι 
ούτε εύκολη ούτε δύσκολη, ενώ το 37.6% δήλωσε ότι είναι εύκολο ή πάρα πολύ εύ-
κολο να επιτευχθεί η ένταξη των βραδυμαθών μαθητών στο γενικό σχολείο. Επομέ-
νως, μπορεί να διαπιστωθεί ότι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και λογοθεραπευτές 
είναι θετικά κείμενοι προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στην έρευνα εξετάστηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων και αναφορικά με την ση-
μαντικότητα συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών για την προώθηση της έντα-
ξης των βραδυμαθών μαθητών στο γενικό σχολείο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέ-
σματα, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία αξιολογεί όλες τις υπό μελέτη εκπαιδευτικές 
πρακτικές ως τουλάχιστον πολύ σημαντικές για την προώθηση της ένταξης αυτών 
των μαθητών. Για την ευκολότερη σύγκριση των αξιολογήσεων αυτών υπολογίστηκε 
για κάθε εκπαιδευτική πρακτική ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων 
και ως πιο σημαντικές πρακτικές ξεχωρίζουν η συστηματική επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών, η σταθερή συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς εκπαιδευτικούς και 
άλλες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.) και η ευαισθητοποίη-
ση γονέων και μαθητών για αμοιβαία αποδοχή. 

Τέλος, διερευνήθηκαν και οι απόψεις των ερωτώμενων για τα χαρακτηριστικά που 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επάρκεια ενός εκπαιδευτικού ή ειδικού για 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών των βραδυμαθών μαθητών. Ως τουλάχιστον πολύ 
σημαντικά χαρακτηριστικά αξιολογήθηκαν οι προσωπικές ιδιότητες (συμπάθεια, δια-
κριτικότητα, ευχάριστη φωνή, αίσθηση της αποστολής κλπ.) του εκπαιδευτικού από 
το 61,8% των ερωτώμενων, η ακαδημαϊκή του πληρότητα από το 75,3% και το επαγ-
γελματικό του ενδιαφέρον από το 84%. 

 

Συμπεράσματα 
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Δάσκαλοι και λογοθεραπευτές δηλώνουν σε γενικές γραμμές σύμφωνοι και θετικοί 
απέναντι στην ένταξη των βραδυμαθών μαθητών στο γενικό σχολείο. Ως πιο σημα-
ντικές εκπαιδευτικές πρακτικές για την επίτευξη αυτής της ένταξης θεωρούν την συ-
στηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη σταθερή συμβουλευτική υποστήριξη 
από ειδικούς επαγγελματίες και την ευαισθητοποίηση γονέων και μαθητών για αμοι-
βαία αποδοχή. Για να συμβάλλει ο εκπαιδευτικός επαρκώς στην αντιμετώπιση των 
δυσκολιών αυτών των μαθητών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ακαδημαϊκή πλη-
ρότητα και επαγγελματικό ενδιαφέρον. Χρειάζεται αρκετή υπομονή από τους εκπαι-
δευτικούς για να διδάξουν βραδυμαθείς μαθητές. Το σημαντικότερο όλων είναι να 
δίνονται κίνητρα σε αυτούς τους μαθητές για να συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για το 
μάθημα από μόνοι τους και να μην τα παρατάνε εύκολα. Καταλήγοντας μπορούμε να 
πούμε ότι οι μαθητές με βραδυμάθεια θα πρέπει να εντάσσονται όσο το δυνατόν ευ-
κολότερα στο σύνολο της τάξης αλλά και της κοινωνίας, χωρίς να νιώθουν μειονεκτι-
κά λόγω του πιο αργού τρόπου της μάθησής τους. Θα πρέπει να βρίσκονται όλο και 
περισσότεροι τρόποι για πιο δημιουργική μάθηση και για ενίσχυση τους ενδιαφέρο-
ντος όλων των μαθητών στην τάξη. 
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Περίληψη 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολείο αντιμετωπίζεται ως τελικός αποδέ-
κτης αποφάσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, γίνεται ευ-
ρύτερα αποδεκτό, ότι οι αλλαγές και οι καινοτομίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να 
προχωρήσουν αν αυτές δεν έχουν γίνει κατανοητές σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η 
παρούσα μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και να 
αναδείξει τις πραγματικές δυνατότητες που διαθέτει η σχολική μονάδα για την αποτε-
λεσματική χάραξη της εκπαιδευτικής της πορείας. Η σχολική μονάδα μπορεί να κα-
ταστεί φορέας αλλαγής και ανάπτυξης μέσα από την πλήρωση συγκεκριμένων προϋ-
ποθέσεων άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Λέξεις κλειδιά: σύστημα, σχολική μονάδα, εκπαιδευτική πολιτική, αλλαγή, καινοτο-
μία 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης και των κοινωνικών αλλαγών, 
η σχολική μονάδα αντιμετωπίζει την πρόκληση να δώσει νέο νόημα στην ύπαρξη και 
τη λειτουργία της. Το σχολείο, ως αυτοτελής και αυτοδύναμος εκπαιδευτικός οργανι-
σμός, που έχει καθορισμένη αποστολή, επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους και με την 
αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων παράγει το άυλο αγαθό της γνώ-
σης, για να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές και τις παιδαγωγικές ανάγκες των εκπαι-
δευόμενων. Με μια κουλτούρα που ευνοεί τη συνεργατικότητα και την ευρύτερη δυ-
νατή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, μπορεί να μετεξελιχθεί σε σημαντικό φορέα 
άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής (Ζωγόπουλος,2012). Για να είναι, όμως, σε θέση να 
ανταποκριθεί στη νέα αυτή εκπαιδευτική πρόκληση απαιτείται νέος οργανωτικός 
σχεδιασμός με έμφαση σε θέματα συνεργασίας, συμμετοχής, συλλογικότητας, έρευ-
νας και δράσης. 

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Στη σχετική βιβλιογραφία ο όρος «σχολείο» δεν καλύπτεται εννοιολογικά από έναν 
κοινά αποδεκτό ορισμό, αφού υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των ειδικών επιστημόνων, 
η οποία οφείλεται στη διαφορετική επιστημονική σκοπιά θεώρησής του. Από τη σκο-
πιά της οργανωτικής –διοικητικής επιστήμης το σχολείο ορίζεται «ως κοινωνική ορ-
γάνωση ή οργανισμός ή σύστημα, που χαρακτηρίζεται από μια αλληλεξάρτηση των 
στοιχείων της, όπως αξίες, κοινωνικοί ρόλοι, σύστημα διοίκησης κ.ά., τα οποία και υ-
πηρετούν τις ειδικές λειτουργίες (π.χ. ιδεολογικές, οικονομικές κ.ά.), που αναλαμβάνει 
να επιτελέσει το σχολείο» (Σαΐτης,2008). Βασικός παράγοντας επιρροής στη λειτουρ-
γία ενός σχολικού οργανισμού είναι η εκάστοτε εφαρμοζόμενη πολιτική. Ως εκπαι-
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δευτική πολιτική ορίζεται «το σύνολο των αρχών, κανόνων και διαδικασιών που έχουν 
σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση ορισμένων στόχων μέσω του μηχανισμού των σχο-
λείων». Ποιες γνώσεις επιλέγονται για μετάδοση στο σχολείο, πώς ιεραρχείται το κά-
θε είδος γνώσης στα σχολικά προγράμματα, οι μέθοδοι διδασκαλίας, το είδος της α-
ξιολόγησης, οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα σχολικά εγχειρίδια, τα εποπτικά μέσα, η 
δομή του σχολικού συστήματος και η σχέση του με τους άλλους κοινωνικούς θε-
σμούς, η διοίκηση και η χρηματοδότησή του, είναι ζητήματα που καθορίζονται από 
την εκπαιδευτική πολιτική (Πολυχρονόπουλος, 1980). 

Η υπάρχουσα κατάσταση 

Η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζεται, αποφασίζεται και σχεδιάζεται ανάλογα με τον 
κοινωνικό ρόλο που καλούνται να παίξουν τα σχολεία, ρόλο που κι αυτός αποτελεί 
μέρος της γενικότερης πολιτικής. Συχνά, η ρητορική της εκπαιδευτικής πολιτικής α-
ναφέρεται στην εκπαιδευτική αλλαγή και στη βελτίωση της σχολικής πρακτικής ή 
στα αποτελέσματα. Όμως, η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις διακηρυγμένες 
προθέσεις. Στην Ελλάδα, η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής προβάλλεται 
στο πρόσωπο του κάθε υπουργού Παιδείας, ο οποίος φαίνεται «προσωπικά» να παίρ-
νει τις αποφάσεις και η εκπαιδευτική πολιτική να προβάλλεται ως υπουργική πολιτι-
κή. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν και υποστηρίζουν ότι σε όλες τις εκπαιδευτικές αλλα-
γές οι φορείς που αποφασίζουν δεν έχουν ουσιαστική σχέση με την υπαρκτή εκπαι-
δευτική πραγματικότητα. Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής γίνεται ερήμην 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία καλείται να συμμορφώνεται με τις επιταγές 
και τις απαιτήσεις της κάθε κυβερνητικής πολιτικής. 

Σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως το ελληνικό, το σχολείο δεν έχει 
λόγο στη διαδικασία διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής, ούτε δυνατότητες ου-
σιαστικής διαπραγμάτευσης ή απόκλισης. Ανεξάρτητα από το αν μπορεί ή δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί η εκπαιδευτική πολιτική, το σχολείο καλείται να την εφαρμόσει ακόμα 
κι όταν αυτή προσκρούει στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας. Η 
πιστότητα της μεταφοράς των αλλαγών από τη θεωρία στη σχολική πράξη εξασφαλί-
ζεται με τα βιβλία ύλης, τα σχολικά εγχειρίδια, τα αναλυτικά προγράμματα και τα 
βιβλία του δασκάλου, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η καλλιέργεια καινοτόμου 
επαγγελματικής κουλτούρας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, για ανάπτυξη νέων παι-
δαγωγικών προσεγγίσεων και διδακτικών μεθόδων (Μαυρογιώργος, 1992). 

Προϋποθέσεις άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

Η μονάδα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και να διαθέτει πραγματικές δυνατό-
τητες μιας τέτοιας ανάληψης ευθυνών, καθώς και ουσιαστικές αρμοδιότητες που να 
εξασφαλίζουν την ποιοτική αναβάθμισή της. Η ανάδειξη του σχολείου σε φορέα δια-
μόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει: 

▪ Ενιαίο όραμα και στόχους για την εκπαίδευση, που μπορούν να προκύψουν μέσα 
από συλλογικές διαδικασίες, όπου οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των άλλων ε-
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μπλεκόμενων φορέων διαμορφώνουν κοινά συμφέροντα, κοινές ανάγκες, κοινές προ-
τεραιότητες και εν τέλει μια κουλτούρα συνεργασίας (Hargreaves, 1994). 

▪ Ευέλικτη διοίκηση, με περιθώρια αλλαγών στο επίπεδο της εκπαιδευτικής περιο-
χής και στο επίπεδο του σχολείου. Εδώ, βέβαια, τίθεται το ερώτημα.: Μπορεί το σχο-
λείο να είναι εντελώς αυτόνομο ή θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της κεντρικής εκ-
παιδευτικής πολιτικής; Η διεθνής εμπειρία και η έρευνα έχει καταδείξει ότι δεν μπορεί 
παρά να υπάρχει ένα πλαίσιο κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης με 
βάση το οποίο θα οριοθετούνται οι κατευθυντήριες αρχές της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής στη σχολική μονάδα. Το κράτος μπορεί να παρέχει σταθερό προσανατολισμό, 
πόρους και συνεχή υποστήριξη στις προσπάθειες αλλαγής του σχολείου (Dale, 1997). 

▪ Συνεκτικό σύστημα συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης της εκπαιδευ-
τικής μονάδας σε θέματα διοίκησης, προγραμματισμού, κατανομής έργου, ανάπτυξης 
και διαχείρισης προγραμμάτων, διαχείρισης οικονομικών, επίλυσης ιδιαίτερων προ-
βλημάτων και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. 

Περιοχές άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

Όπως γίνεται φανερό, από την ανάλυση του θέματος, το σχολείο διαθέτει σχετικό 
βαθμό αυτονομίας, ώστε να ασκεί την εκπαιδευτική πολιτική με τρόπο που αυτή να 
εναρμονίζεται με τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, 
η σχολική μονάδα μπορεί να παίρνει αποφάσεις στο πλαίσιο ευέλικτων γενικών αρ-
χών της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής και να λογοδοτεί στην προϊστάμενη εκ-
παιδευτική αρχή. Πρωταρχικό μέλημα είναι η διαμόρφωση ενός διαφορετικού πλαι-
σίου λειτουργίας που θα στηρίζεται στις αρχές της συνεργασίας, της ανάδειξης της 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων όλων των μελών της, με την παράλληλη αλλαγή στις 
δομές της μονάδας και κυρίως την αλλαγή της κουλτούρας που έχει διαμορφωθεί μέ-
χρι σήμερα (Fullan & Hargreaves, 1993). Ειδικότερα, στη σχολική μονάδα παρέχο-
νται δυνατότητες να διαμορφώσει και να ασκήσει εκπαιδευτική πολιτική στις παρα-
κάτω περιοχές. 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ανθρώπινο δυναμικό 
και συγχρόνως στοχεύει στη μόρφωση ανθρώπινου δυναμικού. Η εκπαιδευτική μονά-
δα εφαρμόζοντας ένα μοντέλο διοίκησης που στηρίζεται στις δημοκρατικές αρχές για 
τη λήψη αποφάσεων, στις κοινές αξίες μεταξύ των φορέων, στο κοινό όραμα για το 
σχολείο και στη συμμετοχή όλων, διαμορφώνει την «εσωτερική της πολιτική» και 
επιτυγχάνει τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολικού συστήματος και την ανταπό-
κρισή του στις σύγχρονες απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου. Στο μοντέλο αυτό 
λειτουργίας, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εγκαταλείψουν τη μοναξιά της τάξης 
τους, να ανοίξουν την πόρτα της συνεργασίας με τους συναδέλφους τους, να εκτιμή-
σουν και να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους και να ασχοληθούν με νέα ζητήματα που 
ξεφεύγουν από τα στενά όρια της σχολικής αίθουσας. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, 
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ευθύνες και αρμοδιότητες και στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας 
που θα διέπει την εκπαιδευτική μονάδα. 

Βασικές παράμετροι της διαχείρισης προσωπικού σε μια εσωτερική εκπαιδευτική πο-
λιτική της σχολικής μονάδας είναι: Α) Η υποδοχή και αρχική στήριξη του «καινού-
ριου» ατόμου στη μονάδα. Στην ελληνική πραγματικότητα ο μηχανισμός υποδοχής 
του πρωτοεμφανιζόμενου σε ένα σχολείο και ιδιαίτερα του νέου εκπαιδευτικού είναι 
στην ουσία ανύπαρκτος. Είναι, κυρίως, έργο του διευθυντή ή άλλου οριζόμενου (π.χ. 
μέντορας) μέσα από συλλογικά αποδεκτές διαδικασίες, να προβλέπει για τη λειτουρ-
γία μηχανισμού υποδοχής στη σχολική μονάδα (Ανθοπούλου, 1999). Β) Η συνεχής 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς συμβάλλει στη συγκρότηση της επαγγελμα-
τικής ταυτότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού  

Αναλυτικά Προγράμματα 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης της 
οικονομίας, της πληροφορίας και της κουλτούρας, καθώς και η ελεύθερη μετακίνηση 
πληθυσμών, διαμορφώνουν νέα κοινωνικά δεδομένα και νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Το άνοιγμα των τοπικών κοινωνιών προς την κατεύθυνση μιας παγκόσμιας πολυπολι-
τισμικής κοινωνίας υπαγορεύει μία εκπαίδευση ανθρώπων ικανών να συνυπάρχουν 
ειρηνικά και ισότιμα με τους άλλους, να σέβονται την πολιτισμική διαφορετικότητα 
και παράλληλα να διατηρούν την εθνική και τοπική τους ταυτότητα. Για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού απαιτείται ένα ευέλικτο εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα, όπου η κα-
τά τόπους σχολική μονάδα θα προσαρμόζει το περιεχόμενό του ανάλογα με τις συν-
θήκες και τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, με θέματα τοπικής ιστορίας, αξιοποί-
ησης τοπικών πηγών μάθησης, προσαρμογής της ύλης στις δυνατότητες των μαθη-
τών, διαμόρφωσης ιδιαίτερων στόχων και σκοπών πέρα των γενικών που καθορίζει η 
κεντρική εκπαιδευτική πολιτική. 

Διδακτικός χρόνος και υλικοτεχνική υποδομή 

Η σχολική μονάδα μπορεί να παρεμβαίνει στην κατανομή και τη διευθέτηση του δι-
δακτικού χρόνου, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα και να ανταποκρίνεται στην ιεράρ-
χηση των προτεραιοτήτων της. Ως φορέας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, κα-
λείται να εξοικονομήσει χρόνο, αλλά και να κατανείμει το χρόνο έτσι ώστε να βρουν 
εφαρμογή όλες οι δραστηριότητες που δρομολογήθηκαν κατά τη φάση του προγραμ-
ματισμού στα πλαίσια της διεύρυνσης του Αναλυτικού Προγράμματος. Για τα Διαθε-
ματικά προγράμματα, προβλέπεται μέρος του διδακτικού χρόνου που ορίζεται από 
«κεντρικά». Αυτό σημαίνει ότι η κατανεμημένη χρονικότητα του σχολείου, ίσως πα-
γιδεύει τη σχολική λειτουργία σε μία κλειστή και αυτο-επαναλαμβανόμενη διαδικα-
σία, που δεν θα παρέχει χώρο στον χρόνο για το τυχαίο, το απρόβλεπτο και το διαφο-
ρετικό. Δεν αρκεί, όμως, η διασφάλιση του χρόνου για τέτοιες καινοτόμες προτάσεις, 
απαιτείται, πέρα από τη συνεχή ενδοσχολική επιμόρφωση και η παραγωγή και διάθε-
ση κατάλληλου διδακτικού υλικού, για τις άμεσες διδακτικές ανάγκες που προκύ-
πτουν. Εκτός από το υλικό και τους πόρους που διατίθενται από κεντρικά, ο σύλλογος 
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διδασκόντων, οι μαθητές και μέσω αυτών οι γονείς τους και η ευρύτερη κοινωνία, 
μπορούν να αναζητήσουν την εξασφάλιση πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής. Η ε-
νεργός συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση του σχολείου, ίσως, συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, καθότι αναπτύσσεται στους μαθητές το αίσθημα 
του καθήκοντος και της υπευθυνότητας (Ανθοπούλου, 1999). 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και Αυτό-αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θεωρείται ότι αποτελεί μία ουσιαστική παρά-
μετρος ελέγχου της αξιοπιστίας του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς συνδέεται τό-
σο με τα ζητήματα της οργάνωσης, της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των σχο-
λείων όσο και με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την 
εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών (Ι.Ε.Π., 2012). Σε παγκόσμια κλίμακα τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται μια δημοκρατική στροφή προς την εφαρμογή αποκε-
ντρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, προς την αυτό-αξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων και την ενίσχυση της αυτονομίας τους (MacBeath, 2001). Στόχος της αυτο-
αξιολόγησης, είναι η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, 
μέσα από τη συστηματική συλλογή πληροφοριών και τη συνακόλουθη λήψη αποφά-
σεων. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε συνάρτηση με την Αυτό-
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας επιτυγχάνουν την αποτύπωση της υπάρχουσας κα-
τάστασης, στοχεύοντας στην ανατροφοδότηση και στην ποιοτική βελτίωση του εκ-
παιδευτικού αποτελέσματος. 

Επίλογος 

Η ύπαρξη ενός πλαισίου κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, με 
βάση το οποίο θα οριοθετούνται οι κατευθυντήριες αρχές της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάδειξη της μονάδας σε φορέα διαμόρ-
φωσης και άσκησης εσωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, απαιτείται συστηματική, συ-
νολική παρέμβαση και πνεύμα συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την 
κατάκτηση των νέων προκλήσεων. Η συνεργασία δεν είναι δεδομένη, αλλά είναι α-
παραίτητη για να πετύχει η εκπαιδευτική καινοτομία. Στο μικρο-επίπεδο του σχολεί-
ου το κλίμα και η κουλτούρα του πρέπει να είναι τέτοια που να ενθαρρύνουν τις αλ-
λαγές, τις μεταρρυθμίσεις, τις καινοτομίες και να παροτρύνουν το προσωπικό του να 
βρίσκει καινούργιους και αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων (Πα-
σιαρδής, 2004). Μέσα από την προώθηση της ατομικής και συλλογικής αυτονομίας, 
την ανακατανομή ρόλων, την αναμόρφωση σχέσεων κ.ο.κ. το καθημερινό τοπίο του 
σχολείου, σταδιακά, αλλάζει και γίνεται λιγότερο ανελαστικό, περισσότερο αυτόνο-
μο, συλλογικό, ενδιαφέρον και δημιουργικό. 

Βιβλιογραφία 

Ανθοπούλου, Σ.-Σ. (1999). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο Διοίκηση Εκπαι-
δευτικών Μονάδων - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τόμος Β΄. Πάτρα: Ε.Α.Π.  

3027

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Dale, R. (1997). The state and the governance of education: An analysis of the re-
structuring of the state – education relationship, in Hasley A. H., Lauder H., Brown 
Ph. & Wells A. S. (eds), Education, Culture, Economy and Society, Oxford University 
Press, Oxford. 

Fullan, M. & Hargreaves, A. (1993). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Μτφρ. Χατζηπα-
ντελή Π. Αθήνα: Πατάκης. 

Hargreaves, A. (1994). Restructuring restructuring: Postmodernity and the prospects 
for educational change in Journal of Education Policy, 9, (1), pp. 47-65. 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Υπ.Παι.Θ.Π.Α. (2012). Αξιολόγηση του Εκ-
παιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη 
Σχολική Μονάδα. Τόμος 1: Βασικό Πλαίσιο. Αθήνα. 

MacBeath, J. (2001). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο: Ουτοπία και πράξη. Μτφρ. Δού-
κας Χ. και Πολυμεροπούλου Ζ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Μαυρογιώργος, Γ. (1992). Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία: Για μια Αντί-(παλη) πρότα-
ση. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. 

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορί-
ας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Πολυχρονόπουλος, Π. (1980). Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα. Τόμος Α΄. Αθήνα: 
Καστανιώτη. 

Σαΐτης, Χ. (2008). Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό   
Ινστιτούτο/YΠΕΠΘ. 

Σολομών, Ι. (1999). Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού 
έργου στη Σχολική Μονάδα. Ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης. Αθήνα: 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Ζωγόπουλος, Ε. (2012). Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Τα Εκ-
παιδευτικά, Vol. 101-102, 37-51. Ανακτήθηκε 11 Ιανουαρίου, 2016, από: 
http://www.taekpaideutika.gr/ekp_101-102/05.pdf  

3028

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.taekpaideutika.gr/ekp_101-102/05.pdf


Γλώσσα και αριστερά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου 
 

Παπαστεφανάκη Ελευθερία 
Φιλόλογος, Υπ. διδάκτορας Παν. Κρήτης 

eleftheriapapast@gmail.com 
 

Περίληψη 
 
Η δεκαετία του 1940 παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για τις κοινωνικοοικο-
νομικές ανατροπές και πολιτικές συγκρούσεις που τη χαρακτηρίζουν, αλλά και για την 
εξέλιξη του γλωσσικού μας ζητήματος. Τη συνταρακτική αυτή περίοδο, ο δημοτικι-
σμός κουβαλώντας πίσω του μακρόχρονη ιστορία θα έρθει να διαπλεχθεί με το μεγάλο 
ζήτημα της κοινωνικής αλλαγής. Πάνω στις γραμμές που χάραξαν οι παλιοί γλωσσο-
εκπαιδευτικοί αγώνες και οι γλωσσικές θέσεις του Δημήτρη Γληνού, οι αριστεροί δια-
νοούμενοι της εποχής αλλά και ευρύτερα ο εαμικός κόσμος θα γράψει τη δική του σε-
λίδα στην ιστορία του γλωσσικού ζητήματος, έστω και αν το ζήτημα αυτό της γλώσσας 
έχει πάψει από καιρό να είναι στο επίκεντρο των πνευματικών και κοινωνικών αγώνων. 
Το αίτημα για γλωσσική μεταρρύθμιση και εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στην εκ-
παίδευση, όπως και το αίτημα για την υιοθέτηση των αρχών του Σχολείου Εργασίας, 
θα συνδεθεί τώρα με το αίτημα της ριζικής κοινωνικής αλλαγής και της εγκαθίδρυσης 
του σοσιαλισμού. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: γλωσσικό ζήτημα, Κατοχή, Εμφύλιος. 
 

Εισαγωγή 
 
Την περίοδο αυτή μπορούμε να διαπιστώσουμε πως η αριστερά, που φτάνει να οικο-
δομήσει τους δικούς της πολιτικούς θεσμούς, τοποθετείται έναντι του γλωσσικού ζη-
τήματος και αναπτύσσει, όσο της επιτρέπει το πολεμικό κλίμα της εποχής και ο σύντο-
μος χρονικά ορίζοντας κατά τον οποίο έγινε κυρίαρχη πολιτική δύναμη, το δικό της 
δημόσιο λόγο στη σφαίρα της διοίκησης, της τέχνης, της προπαγάνδας και της παιδείας. 
Δύο κορυφαίες στιγμές την περίοδο αυτή θα είναι: α) η οικοδόμηση της εκπαίδευσης 
του Βουνού και β) το επιστημονικό έργο του Ανταίου. Η νίκη των ανταρτών σε πολλές 
περιοχές της χώρας θα δημιουργήσει  διάθεση για ανατροπές στην κρατική δομή, εγ-
χείρημα που θα ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά πριν ακόμα τη λήξη της Κατοχής. 
Η εκπαίδευση έχει κεντρικό ρόλο στους σχεδιασμούς αυτούς. 
 

Η γλώσσα στην εκπαίδευση του Βουνού 
 

Μέσα στην Κατοχή, στον τομέα της εκπαίδευσης διαμορφώνεται το «Σχέδιο για μια 
Λαϊκή Παιδεία» από το Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΕΑ. Εμπνευστές του σχεδίου είναι 
οι διανοούμενοι εκπαιδευτικοί του ΕΑΜ και της οργάνωσης της νεολαίας ΕΠΟΝ. Στο 
σχέδιο πρωτοστατούν ο Κώστας Σωτηρίου, ο Μιχάλης Παπαμαύρος και η Ρόζα Ιμ-
βριώτη. Σύμφωνα με το «Σχέδιο για μια Λαϊκή Παιδεία», το εκπαιδευτικό σύστημα 

3029

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



διαμορφώνεται σε 4 περιόδους αντίστοιχες με την ηλικία του παιδιού. Στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση, προβλεπόταν η διδασκαλία της κοινής δημοτικής γλώσσας, ως μόνης 
γλώσσας του ελληνικού λαού, το μονοτονικό σύστημα και η κατάργηση της ιστορικής 
ορθογραφίας1. Στις δύο ανώτερες τάξεις του γυμνασίου περιλαμβάνεται η διδασκαλία 
λογοτεχνικών κειμένων, με δείγματα από όλες τις εποχές της ελληνικής γλώσσας, κα-
θώς και λογοτεχνικά κείμενα της καθαρεύουσας (Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας, 1944: 4-
5). Το ενδιαφέρον από την άποψη της γλώσσας είναι ότι στη σφαίρα της παιδείας θα 
εισαχθεί η δημοτική γλώσσα. Τα αναγνωστικά, τα οποία με εντολή της ΠΕΕΑ ετοιμά-
ζονται για την εκπαίδευση, είναι γραμμένα στη δημοτική γλώσσα και παράλληλα, όπως 
και τα αναγνωστικά της μεταρρύθμισης του 1917, εκφράζουν μια νέα παιδαγωγική α-
ντίληψη, που αξιοποιεί και συνδέει τους πρόσφατους λαϊκούς αγώνες με την εκπαιδευ-
τική πράξη και τις αξίες που θα πρέπει να διέπουν την εκπαίδευση. 
 
Η γλώσσα των αναγνωστικών είναι μια κανονισμένη δημοτική, που δεν ακολουθεί τις 
γλωσσικές ακρότητες και αναζητήσεις των αριστερών μεταρρυθμιστών παιδαγωγών, 
των πιο ριζοσπαστών δημοτικιστών και των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης της με-
σοπολεμικής εποχής. Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε ότι από τα αναγνωστικά δε λείπουν 
εκφράσεις ιδιωματικές (χαρακτηριστικές των αγροτικών περιοχών της Ελεύθερης Ελ-
λάδας), όπως και λέξεις που έγιναν διάσημες μέσα στις συνθήκες του αγώνα: τηλεβόας, 
μπλόκο, γερμανοτσολιάς, σύνδεσμος, μηχανοκίνητα κτλ, όπως και λέξεις παρμένες 
από την ομιλούμενη γλώσσα: τσοπάνης, μπενζίνα, γριά-βαβω, τοπωνύμια στη λαϊκή 
διάλεκτο κτλ (Τα αετόπουλα, 1944: 26 – 27). Έτσι, η γλώσσα τους βρίσκεται σε ευθεία 
αντίθεση με το πνεύμα των γλωσσικών αγώνων των περασμένων δεκαετιών, όπου θέμα 
συζήτησης και κριτικής γίνεται η λέξη στάνη ή δραγάτης (Τριανταφυλλίδης, 1929: 3). 
Τώρα εκφράζονται χωρίς δισταγμούς σε απλή γλώσσα οι στόχοι, οι προθέσεις, η κα-
θημερινή ζωή και οι αγώνες των ανθρώπων της Αντίστασης. Σημαντικό, επίσης, είναι 
ότι στα αναγνωστικά περιλαμβάνονται κείμενα παρμένα από τον τύπο την Αντίστασης 
(Ριζοσπάστης, κτλ). 
 
Ωστόσο, και στη σφαίρα της παιδείας, όπως και στη σφαίρα των άλλων πολιτικών επι-
λογών του ΕΑΜ, ακολουθείται μια πολιτική, η οποία επιδιώκει την οικοδόμηση ευρύ-
τερων κοινωνικών συμμαχιών και έτσι απαλείφει ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ακρότητα 
και να επηρεάσει αρνητικά τους πολιτικούς και κοινωνικούς συμμάχους του ΕΑΜ 
(Νούτσος, 1990: 171-172, 614-615∙ Σωμερίτης, 1975: 185-202∙ Σκαλιδάκης, 2014: 
305). Ο Κ. Σωτηρίου κρίνοντας εκ των υστέρων τη δράση του στο Βουνό σημειώνει 
για το πρόβλημα της ορθογραφικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του σχεδιασμού της 
παιδείας της Αντίστασης: «απαραίτητη είναι η μεταρρύθμιση, μα σήμερα να μην κάνουμε 
ό,τι έκαναν οι καθαρευουσιάνοι με τη «δίκη των τόνων». Έχουμε άλλα, πολύ σοβαρά 
προβλήματα να λύσουμε. Έτσι δεν έγινε καμιά κουβέντα πλέον» (Ο Κώστας Σωτηρίου 
αφηγείται, 1987, 73). 
 

                                                             
1 Την ανάγκη το νέο σχολείο της «Λαϊκής Δημοκρατίας» να κάνει χρήση της δημοτικής γλώσσας θα τη 
σημειώσουν και τα έργα που εκδίδονται με φροντίδα της ΕΠΟΝ (ΕΠΟΝ, 1944: 3-4). 
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Η ανάπτυξη των αριστερών δυνάμεων και η προσέγγιση ευρύτερων στρωμάτων του 
πληθυσμού με την αριστερά, από τα χρόνια της Κατοχής, θα έχει ως συνέπεια την πλα-
τιά αυτοοργάνωση του πληθυσμού, ώστε να αντιμετωπίσει, πρώτα από όλα, τα έντονα 
επισιτιστικά προβλήματα. Η οικοδόμηση των θεσμών της «Ελεύθερης Ελλάδας» (Σκα-
λιδάκης, 2014: 95-111, 165-175, 213-240) θα δώσει τη δυνατότητα σε ευρύτερα κοι-
νωνικά στρώματα να ασχοληθούν με δραστηριότητες από τις οποίες ως τότε ήταν απο-
κλεισμένοι: διοίκηση, στρατός, εκπαίδευση, δικαιοσύνη. Το γεγονός αυτό βοηθά ώστε 
ευρύτερα στρώματα να αναπτύξουν ένα λόγο που αφορά τους παραπάνω τομείς και 
ουσιαστικά να επεκτείνουν τη γλωσσική τους πράξη σε νέες σφαίρες δραστηριότητας.  
 
Η χρήση της δημοτικής από τα όργανα που οικοδόμησε το ΕΑΜ, βοηθά ώστε η γλώσσα 
αυτή να χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στους νέους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Έτσι στη 
σφαίρα της δικαιοσύνης, που η χρήση της καθαρεύουσας θα αποτελεί πρόβλημα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά τη μεταπολίτευση του 1974, η ΠΕΕΑ με την πράξη 
30 ορίζει «οι αποφάσεις και τα πρακτικά του ακυρωτικού των αναθεωρητικών και των 
λαϊκών δικαστηρίων, γράφονται στη γλώσσα του λαού» (Κείμενα της Εθνικής Αντίστα-
σης, 1981: 105-106∙ Σκαλιδάκης, 2014: 111-112). 
 
Παράλληλα, η πλατιά συμμετοχή των πληθυσμών στον ένοπλο αγώνα συμπορεύεται 
αλλά και προϋποθέτει την προσωπική συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εμπλεκόμε-
νων, με τρόπο ώστε η σχέση με τη γνώση που οικοδομούν τα υποκείμενα να διαφέρει 
ποιοτικά από τη γνώση η οποία οικοδομούνταν στο κλασικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Το γεγονός διαπιστώνεται και στην περίπτωση της εκπαίδευσης των πολιτικών εξορί-
στων από την Κ. Καμαρινού, που αφορά τόσο το περιεχόμενο, τη συμμετοχή, αλλά και 
τη διάσταση της εκπαίδευσης των ενηλίκων  (Καμαρινού, 2005: 65-78). Άλλωστε, η 
αλλαγή των διαθέσεων τη δεκαετία του 1940 θα αποτυπωθεί ως και στην ονοματοδο-
σία, που ξεφεύγει από το οικογενειακό και θρησκευτικό πλαίσιο για να εκφράσει τους 
νέους κοινωνικούς και εθνικούς πόθους (με βαφτιστικά όπως Ελευθερία, Λαοκρατία, 
Μόσχα, Άρης, κτλ) (Τομαρά-Σιδέρη, 2000: 101-108). Χαρακτηριστικό προς τα παρα-
πάνω είναι και το πλούσιο εκδοτικό έργο που έλαβε χώρα μέσα στην Κατοχή από πλή-
θος οργανώσεις κάθε είδους πολιτικής τοποθέτησης, που έθεταν με επιτακτικό τρόπο 
τα μεγάλα ζητήματα της εποχής και την προοπτική της εθνικής απελευθέρωσης και της 
μεταπολεμικής μοίρας της χώρας (Βαρών-Βασάρ, 1987). 
 

Η γλώσσα του Ανταίου 
 

Από την άλλη πλευρά, η επιστημονική παραγωγή της αριστεράς, την περίοδο αυτή θα 
κάνει κυρίαρχα χρήση της δημοτικής γλώσσας. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό είναι η 
γλώσσα του Ανταίου2, καθώς οι διάφοροι επιστήμονες και τομείς εργασίας χρησιμο-
ποιούν τη δημοτική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό, όπως διακήρυχνε προπολεμικά και ο 
                                                             
2 Το περιοδικό Ανταίος αποτελεί μια σημαντική πηγή μελέτης για την περίοδο της Κατοχής και του 
Εμφυλίου. Η ύλη του και οι θεματικές του μπορούμε να πούμε ότι συμπυκνώνουν το οικονομικό, κοι-
νωνικό και πολιτικό πρόταγμα της αριστεράς της εποχής. Το περιοδικό αποτέλεσε τη συνέχεια των 
ΟΜΣΑ των Ομάδων Μελέτης Σχεδιοποιημένης Ανοικοδόμησης, που συγκέντρωσαν από την περίοδο 
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Δ. Γληνός στην Αναγέννηση, καλλιεργείται η δημοτική γλώσσα στα διάφορα επιστη-
μονικά πεδία. Τομείς όπως η φυσική, η οικονομία, η βιολογία (με την ενθουσιώδη από 
την πλευρά του Ανταίου υποδοχή των θεωριών του Λισένκο), η γεωλογία, η ορυκτολο-
γία κτλ, (δηλ. τομείς που απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας με τις αντί-
στοιχες έννοιές τους) προσπαθούν να διατυπώνουν τον επιστημονικό τους λόγο στη 
δημοτική γλώσσα.  
 
Οπωσδήποτε στην όλη ύλη του Ανταίου, το γλωσσικό ζήτημα δεν αποτελεί το κυρίαρχο 
επιστημονικό θέμα συζήτησης, ούτε το κύριο θέμα κριτικής. Ωστόσο το παλιό θέμα 
του γλωσσικού ζητήματος φιλοξενείται στις στήλες του περιοδικού και συνδέεται με 
δύο ζητήματα. Α) Με την καλλιέργεια της δημοτικής στον επιστημονικό λόγο και β) 
την παιδεία. Το περιοδικό παίρνει αποστάσεις τόσο από την καθαρεύουσα, όσο και από 
τις ακραίες θέσεις των πρώτων δημοτικιστών, προσπαθώντας να ακολουθήσει μια δη-
μοτική, που ενσωματώνει λόγιες λέξεις ενταγμένες στη δημοτική και απαλλαγμένες 
από τα κλιτικά στοιχεία της καθαρεύουσας. Από την άλλη, τονίζει την έκδοση επιστη-
μονικών έργων (που γενικά πυκνώνουν την περίοδο αυτή) που κάνουν χρήση της δη-
μοτικής γλώσσας. Παράδειγμα αποτελεί η Μαιευτική του Λούρου, η Ηλεκτρολογία 
του Γιαννίδη, η Φυσική του Παπαπέτρου κτλ. 
 
Αναλυτικότερα στα κείμενα του Ανταίου αναφορικά με την ορθογραφία διαπιστώνουμε 
ότι: 1) διατηρείται το πολυτονικό σύστημα, 2) διατηρούνται τα διπλά σύμφωνα (π.χ. 
γραμμένη), 3) καταργείται το «η» και το «ω» της υποτακτικής (π.χ. να συμφωνήσει, να 
ξεπεράσει), 4) οι ρηματικοί τύποι με το βοηθητικό ρήμα «έχω» γράφονται με «ει», 5) 
διατηρείται το «ω» στη μετοχή όταν η συλλαβή τονίζεται (π.χ. ζητώντας), διατηρείται 
η χρονική αύξηση (π.χ. ωρισμένα), 6) διατήρηση του «ω» στα παραθετικά κατά περί-
πτωση (π.χ. κυριώτατες). Η όλη συντακτική και ορθογραφική υφή της γλώσσας του 
Ανταίου έτυχε της επιμέλειας του Κ. Σωτηρίου. Στο αρχείο του σώζεται ιδιόχειρο ση-
μείωμα, το οποίο μεταξύ των άλλων σημειώνει: «3. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στη 
γλώσσα. Πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για να αναπτύξουμε την επιστημονική δημο-
τική γλώσσα. Τα περισσότερα άρθρα στον «Ανταίο» γράφονται σε καθαρεύουσα με 
μορφή της δημοτικής. Η σύνταξη είναι συχνά καθαρευουσιάνικη, και το τυπικό στη δη-
μοτική. Νομίζω κάποιος πρέπει να αναλάβει υπεύθυνα το γλωσσικό χτένισμα. 4. Να κα-
θιερωθεί ομοιόμορφη ορθογραφία (τονισμός, διπλά κ.τ.λ.)» (Αρχείο Κ. Σωτηρίου). 
Στο χώρο της παιδείας, που θεωρείται βασικός πυλώνας της Ανοικοδόμησης, θα προ-
ταθεί η εισαγωγή της δημοτικής σε όλη την εκπαίδευση και η κατάργηση της καθαρεύ-
ουσας. Το επιχείρημα ότι η δημοτική διδάσκεται επικουρικά δίπλα στην καθαρεύουσα 
(που επικαλούνταν οι παλαιότεροι δημοτικιστές (Δελμούζος, 1914: 267)) εγκαταλείπε-
ται τελείως3. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το όραμα της ανθρωπιστικής παιδείας, 
                                                             
της κατοχής το επιστημονικό δυναμικό του ΕΑΜ. Το πρώτο του τεύχος κυκλοφόρησε με ημερομηνία 
20 Μαΐου 1945 και το τελευταίο με την ένδειξη Ιούνιος - Ιούλιος 1951. 
3 Στην πρώτη από τις βδομαδιάτικες συγκεντρώσεις του νέου Εκπαιδευτικού Ομίλου, το 1946, με θέμα 
την γλώσσα τονίζεται «1) Η γλωσσική διδασκαλία πρέπει να στηριχτεί αποκλειστικά στη δημοτική γλώσσα 
και αν ακόμα η καθαρεύουσα υπάρχει για λίγο καιρό σε ορισμένες κοινωνικές εκδηλώσεις. 2) Να υιοθετη-
θεί ενιαίος γλωσσικός τύπος της δημοτικής με βάση τον τύπο της κρατικής Γραμματικής αλλά με περιορι-
σμό των λόγιων στοιχείων. 3) Να απλοποιηθεί περισσότερο η ορθογραφία και προπάντων να εφαρμοστεί 
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που προτάσσει ο τομέας της παιδείας, εγκαταλείποντας τον κλασικισμό (όπως αυτός 
έθρεψε την ανθρωπιστική παιδεία στη νεοελληνική εκπαίδευση) προσανατολίζεται 
προς τις μεταφράσεις των αρχαίων κειμένων, ώστε να δοθεί το ευρύτερο κοινωνικοοι-
κονομικό πλαίσιο του αρχαίου κόσμου. Άλλωστε, η εκπαίδευση κατά τους σχεδια-
σμούς των αριστερών παιδαγωγών θα προσανατολιστεί σε ένα ανανεωμένο όραμα του 
ανθρωπισμού, που συμπεριλαμβάνει τη γερή τεχνολογική κατάρτιση των αυριανών ερ-
γαζομένων (Ιμβριώτη, 1945, 10). 
 
Το σημαντικό σημείο σε όλη την εργασία που αναλαμβάνει η αριστερά με το σχέδιο 
για την Ανοικοδόμηση, είναι το γεγονός ότι η παιδεία, η οικονομία, η βιομηχανία και 
οι διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι θεωρούνται ως ένα σφιχτοδεμένο σύνολο το οποίο 
θα πραγματοποιήσει το όραμα της Ανοικοδόμησης στη χώρα4. Απαύγασμα της θέσης 
αυτής  είναι το έργο του Δ. Μπάτση «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα». Ο Κ. Σωτη-
ρίου βοήθησε στην επεξεργασία της δημοτικής γλώσσας που χρησιμοποίησε ο Δ. Μπά-
τσης στο βιβλίο του, γεγονός χαρακτηριστικό των προβλημάτων της ενδογλωσσικής 
μετάφρασης. Για το λόγο αυτό, ο Δ.  Μπάτσης αφού αφιερώνει με χειρόγραφο σημεί-
ωμα το βιβλίο στον Κ. Σωτηρίου τον ευχαριστεί για τη βοήθεια αυτή (Αρχείο Κ. Σω-
τηρίου). 
  

Συμπεράσματα 
 
Στην ιστορία του γλωσσικού μας ζητήματος η δεκαετία του 1940, έχει μείνει γνωστή 
για την περίφημη δίκη των τόνων, την κατηγορία κατά του καθηγητή Κακριδή ότι υ-
πονόμευσε την εθνική μας γλώσσα απλά και μόνο γιατί εξέδωσε τις πανεπιστημιακές 
του σημειώσεις με τη χρήση ενός απλοποιημένου τονικού συστήματος. Η συγκυρία της 
προσαγωγής του Κακριδή, λίγο μετά την είσοδο των στρατευμάτων κατοχής στην πρω-
τεύουσα της χώρας, την έκανε ακόμα πιο αξιομνημόνευτη ακόμα και για τους σύγχρο-
νους παρατηρητές. Χωρίς το γλωσσικό ζήτημα να είναι στο επίκεντρο των πνευματι-
κών αγώνων της εποχής, η αριστερά θα προσπαθήσει να υλοποιήσει το δικό της πολι-
τικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο, αξιοποιώντας τα συμπεράσματα και τα δι-
δάγματα των παλαιών γλωσσοεκπαιδευτικών αγώνων. Σε αυτή τη γραμμή, η δημοτική 
αναγνωρίζεται ως γλώσσα της δημόσιας διοίκησης που οργανώσει η ΠΕΕΑ, ως 
γλώσσα της παιδείας και της επιστήμης. Απέχοντας από τις πιο ακραίες λύσεις και 
προτάσεις των παλαιότερων δημοτικιστών, οι πρωταγωνιστές της εκπαίδευσης του 
Βουνού και παλαιοί πρωταγωνιστές των μεσοπολεμικών γλωσσοεκπαιδευτικών κινή-
σεων, Ρόζα Ιμβριώτη, Κώστας Σωτηρίου και Μιχάλης Παπαμαύρος θα καταθέσουν τη 
δική τους γλωσσική πρόταση. Ένα ευρύτερο επιστημονικό δυναμικό, που συστρατεύ-

                                                             
η τονική μεταρρύθμιση… Να γραφτούν κατάλληλα βιβλία για τη γλωσσική διδασκαλία, καθώς και διδα-
χτικά βιβλία στη δημοτική, ώστε να είναι έτοιμα για άμεση εφαρμογή του νέου προγράμματος και τέλος να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καλή χρήση της δημοτικής από τις εφημερίδες και τα περιοδικά που τη χρη-
σιμοποιούν» (Παιδεία και ανασυγκρότηση, 1946: 147). 
4 Η λέξη «Ανοικοδόμηση» μετά την Κατοχή θα αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη συνθηματολογία της επο-
χής, όπως η λέξη απελευθέρωση τα χρόνια της Κατοχής. Τόσο πολύ κεντρική είναι η θέση της έννοιας 
της Ανοικοδόμησης που επεκτείνεται ως και στο σιτηρέσιο (Όμιλος Υγειονομικών Μελετών, 1945: 83). 

3033

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



εται με το ΕΑΜ την εποχή εκείνη θα προσπαθήσει να εφαρμόσει τη δημοτική σε εξει-
δικευμένους επιστημονικούς κλάδους. Η δεκαετία του 1950 με την οικοδόμηση του 
σκληρού αντικομουνιστικού κράτους θα επενδύσει στη χρήση της καθαρεύουσας. Τε-
λικά μετά τη μεταπολίτευση και με καθυστέρηση αρκετών δεκαετιών θα αναγνωριστεί 
η δημοτική ως η επίσημη γλώσσα του κράτους. 
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Γλώσσα και σχολική επίδοση 

Σταυρόπουλος Βασίλειος 
Π.Ε. 02, Μ.Ed. Θεωρία – Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 

vstauropoulos@gmail.com 

Περίληψη 

Μέχρι τη δεκαετία του 1960 δεν υπήρχαν εκτεταμένες μελέτες σε σχέση με τις δια-
φορές στη χρήση της γλώσσας ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Από τη 
δεκαετία αυτή και μετά, μεγάλος αριθμός από εμπειρικές μελέτες ιδιαίτερα στις 
Η.Π.Α., μελετούν τη γλώσσα και τη γλωσσική επάρκεια των «μορφωτικά στερημέ-
νων παιδιών» στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, καθώς και τη σχέση 
ανάμεσα στη σχολική επίδοση των μαθητών και το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Ιδιαίτερα σημαντικές σε αυτό το πεδίο έρευνας, υπήρξαν οι προσπάθειες του B. Bern-
stein (1924-2000), ο οποίος μελέτησε την επίδραση της κοινωνικής και οικονομική 
προέλευσης του παιδιού στη γλωσσική και εν γένει σχολική επιτυχία. Αποτέλεσμα 
της έρευνάς του υπήρξαν οι όροι «κοινή ή περιορισμένη» γλώσσα που μιλούν τα “κα-
τώτερα” στρώματα των εργαζομένων και την «επίσημη ή επεξεργασμένη» που μι-
λούν τα μεσαία και ανώτερα στρώματα και είναι ή γλώσσα του σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσα, σχολική επιτυχία, B. Bernstein, «κοινή ή περιορισμένη» 
γλώσσα, «επίσημη ή επεξεργασμένη» γλώσσα. 

Εισαγωγή 

Επισταμένες έρευνες στον κλάδο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, με τη χρήση 
γλωσσικών δοκιμασιών (tests), καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές από χα-
μηλά κοινωνικά στρώματα έχουν χαμηλότερες δυνατότητες γλωσσικής επικοινωνίας 
και εμφανίζουν λιγότερη διάθεση να εκφραστούν, σε σχέση με παιδιά από οικογέ-
νειες που ανήκουν στα μεσοστρώματα. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που προέρχονται 
από κατώτερες κοινωνικές τάξεις έχουν φτωχότερο και τυποποιημένο λεξιλόγιο, κάτι 
που αφορά τόσο τον αριθμό των λέξεων που χρησιμοποιούν, όσο και των αριθμό των 
λέξεων που κατανοούν, αν τις συναντήσουν σε κάποιο κείμενο και αδυνατούν να α-
ντιληφθούν κυρίως αφηρημένες έννοιες. Επίσης, σε επίπεδο συντακτικής δομής, τα 
παιδιά αυτών των κοινωνικών στρωμάτων χρησιμοποιούν προτάσεις με απλή συντα-
κτική δομή, χωρίς ποικιλία προσδιορισμών. Από την άλλη πλευρά τα παιδιά που προ-
έρχονται από μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα χρησιμοποιούν πιο πλούσιο 
ποσοτικά και ποιοτικά λεξιλόγιο και πιο σύνθετη συντακτική δομή στις προτάσεις 
τους με ελάχιστα συντακτικά λάθη (Φραγκουδάκη, 1987).  

Περαιτέρω, οι έρευνες αυτές κατέληξαν σε πιο γενικευτικά συμπεράσματα σύμφωνα 
με τα οποία (Bernstein, 1991): 

1. Η γλωσσική ικανότητα συνδέεται με την ικανότητα ανάπτυξης συλλογισμών. 
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2. Οι διαφορές στη γλωσσική επάρκεια ανάμεσα στους μαθητές των διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων μεγαλώνει με το πέρασμα των χρόνων. 

3. Η ικανότητα γραφής των μαθητών σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική και οι-
κονομική προέλευση του μαθητή. 

Οι παραπάνω έρευνες δέχτηκαν έντονη κριτική, τόσο για την αντικειμενικότητα των 
ερευνητών, όσο και για την αξιοπιστία και την ακρίβεια των εργαλείων που χρησιμο-
ποιήθηκαν. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι μικρές αλλαγές στις δοκιμασίες π.χ. τυπο-
ποίηση και σαφέστερος προσδιορισμός των ζητουμένων, οδήγησαν σε βελτίωση των 
αποτελεσμάτων των παιδιών από χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Επίσης, η γλωσσική 
νόρμα (κανόνας) σύμφωνα με την οποία κρίνονται οι μαθητές ταυτίζεται με τον 
γλωσσικό κώδικα των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικά στρωμάτων. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι δο-
κιμασίες. Ο χώρος, αν είναι οικείος π.χ. το σπίτι ή το σχολείο του μαθητή, ή  ανοί-
κειος π.χ. κάποιο άλλο ίδρυμα επηρεάζει κυρίως τα παιδιά χαμηλής κοινωνικής προέ-
λευσης, όπως επίσης και η εθνικότητα η το χρώμα του εξεταστή. Σε έρευνές του ο 
Λάμποβ παρατήρησε ότι τα παιδιά των μαύρων στις Η.Π.Α. έχουν καλύτερες επιδό-
σεις σε γλωσσικές ασκήσεις, όταν ό ερευνητής – εξεταστής είναι μαύρος. Επιπλέον, 
ξεκινώντας από την παραδοχή της σύγχρονης γλωσσολογίας ότι δεν υπάρχουν ανώ-
τερες και κατώτερες γλώσσες απέδειξε ότι η γλώσσα των νέγρων είναι πλουσιότατη 
συντακτικά και λεξιλογικά, με ευρεία δυνατότητα ανάπτυξης αφηρημένων φιλοσοφι-
κών εννοιών. Θεωρείται «υποδεέστερη» της επίσημης αγγλικής επειδή η τελευταία 
αποτελεί τη γλωσσική νόρμα των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών τάξεων στις 
Η.Π.Α. (Μπασλής, 2000). 

Η θεωρία του Μπέιζιλ Μπερστίν 

 Ο Μπ. Μπερστίν  ξεκινά τη μελέτη του στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και μετά 
από πολύχρονες εμπειρικές έρευνες καταλήγει σε μια ολοκληρωμένη ερμηνευτική 
θεωρία για τη σχέση της γλώσσας με το σχολείο. Η θεωρία του μπορεί να συνοψιστεί 
στα εξής (Φραγκουδάκη, 1985): 

1. Η γλώσσα (γνώση χειρισμού, ευχέρεια εκμάθησης κανόνων) αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους παράγοντες σχολικής επιτυχίας. 

2. Οι διάφορες κοινωνικές τάξεις μιλούν διαφορετική «γλώσσα», όχι τόσο ως 
προς το λεξιλόγιο, αλλά ως προς τη δομή και τη σχέση των ατόμων με τη 
γλώσσα. 

3. Η γλώσσα του σχολείου είναι η γλώσσα των μεσαίων αστικών στρωμάτων, με 
αποτέλεσμα να ευνοούνται οι μαθητές που προέρχονται από τα μεσαία και 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Αντίθετα, οι μαθητές από τα κατώτερα στρώ-
ματα εισέρχονται σε ένα ανοίκειο γλωσσικά περιβάλλον, με αποτέλεσμα να 
αναστέλλονται οι δυνατότητες σχολικής επιτυχίας. 
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Ο Μπερστίν  (Bernstein, 1971) ορίζει δύο γλώσσες: την «κοινή ή περιορισμένη» που 
μιλούν τα στρώματα των εργαζομένων και την «επίσημη ή επεξεργασμένη» που μι-
λούν τα μεσαία και ανώτερα στρώματα και είναι ή γλώσσα του σχολείου. Οι δύο αυ-
τοί γλωσσικοί κώδικες διαφέρουν κυρίως ως προς τη δομή τους και εκφράζουν δια-
φορετικές κοινωνικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, δηλαδή διαφορετική ιεραρχία, 
επικοινωνιακές σχέσεις και επικοινωνιακούς τρόπους.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της «κοινής ή περιορισμένης» γλώσσας των εργαζομένων 
είναι τα ακόλουθα: 

1. Σύντομες φράσεις, απλές γραμματικά και συντακτικά, συχνά ανολοκλήρωτες, 
παρατακτικός λόγος. 

2. Μεγάλη χρήση περιεκτικών εκφράσεων, χρήση της οριστικής και της προ-
στακτικής έγκλισης και συχνή επανάληψη ορισμένων μόνο συνδέσμων. 

3. Περιορισμένη και τυποποιημένη χρήση επιθέτων και επιρρημάτων. 

4. Αποτελείται από απλές διαπιστώσεις και ερωτήσεις και χρησιμοποιείται η ίδια 
πρόταση για να δηλώσει και την αιτιολογία και το συμπέρασμα, κάτι που δεί-
χνει ότι είναι αποτέλεσμα κοινωνικής παραδοχής και όχι συμπέρασμα λογικού 
συλλογισμού. 

5. Δίνει έμφαση στη λέξη και όχι στην πρόταση, με συχνή χρήση στερεοτυπικών 
εκφράσεων και χαρακτηρισμών.  

6. Δίνεται έμφαση στο συγκινησιακό επίπεδο και όχι στο λογικό, απουσιάζει το 
προσωπικό ύφος που αποδίδεται συχνά με εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά 
στοιχεία. 

7. Ο λόγος δεν περιέχει καμία ενθάρρυνση προς το παιδί να εκφράζει ατομικές 
και προσωπικές εμπειρίες. 

8. Αναφέρεται κυρίως στο» εδώ» και στο «τώρα» στο άμεσο, στο ευθύ, στο πε-
ριγραφικό. 

9. Κυριαρχεί  η  αυταρχική  εντολή,  διατυπωμένη  σε μικρές απλές φράσεις,       
και ο λόγος περιορίζεται μόνο στον  παρεμποδιστικό του ρόλο. 

Από την άλλη πλευρά, τα χαρακτηριστικά της  «επίσημης ή επεξεργασμένης» γλώσ-
σας των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων είναι τα εξής:  

1. Ακριβής και αυστηρή συντακτική και γραμματική δομή. 

2. Περίπλοκή δομή με συχνή χρήση υποτακτικού λόγου. 

3. Ο λόγος είναι σύνθετος, προσωπικός και διαφοροποιημένος. 

4. Το περιεχόμενό του είναι πιο ακριβές, πιο εξατομικευμένο, πιο περίπλοκο. 
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5. Ποικιλία στη χρήση των επιθέτων, των επιρρημάτων και των προθέσεων, ώ-
στε να αποδίδονται ακριβέστερα οι συλλογισμοί. 

6. Η δομή και η διατύπωση εκφράζει ατομική εκτίμηση και αξιολόγηση, με ιε-
ραρχημένη χρήση εννοιών. 

7. Το περιεχόμενο του λόγου έχει τη μορφή άρτιου λογικού συλλογισμού, ενώ 
τυχόν συναισθηματικοί συμβολισμοί εκφράζονται με παραγλωσσικά και εξω-
γλωσσικά στοιχεία. 

8. Ενθαρρύνει την έκφραση της περιέργειας και της ερευνητικής διάθεσης. 

Ο Μπερστίν αναφέρει δύο υποθετικά παραδείγματα διαλογικής συζήτησης μεταξύ 
μητέρας και παιδιού στο λεωφορείο. Η πρώτη μητέρα είναι κατώτερης μορφωτικής – 
οικονομικής στάθμης και χρησιμοποιεί περιορισμένο  τύπο μηνύματος, ενώ η δεύτερη 
είναι ανώτερης μορφωτικής – οικονομικής στάθμης και χρησιμοποιεί τον  επεξεργα-
σμένο τύπο μηνύματος (Καραγιαννίδου, 2004). 

1η μητέρα 

Μητέρα:   Κρατήσου γερά. 

Παιδί:        Γιατί; 

Μητέρα:    Σου είπα κρατήσου γερά. 

Παιδί:        Γιατί; 

Μητέρα:   Γιατί θα πέσεις. 

Παιδί:        Γιατί; 

Μητέρα:   Σου είπα να κρατιέσαι γερά, 
έτσι; 

 

2η μητέρα 

Μητέρα:  Κρατήσου όσο μπορείς πιο   
καλά, σε παρακαλώ. 

Παιδί:  Γιατί; 

Μητέρα:  Αν δεν κρατιέσαι καλά, θα πέ-
σεις προς τα εμπρός και θα χτυπήσεις. 

Παιδί: Γιατί; 

Μητέρα:  Γιατί αν το λεωφορείο σταμα-
τήσει απότομα, θα τιναχτείς προς τα ε-
μπρός  επάνω στο μπροστινό κάθισμα. 

Παιδί:  Γιατί; 

Μητέρα: Τώρα καλό μου, κρατήσου όσο 
μπορείς  πιο καλά και μην προβάλλεις                    
αντιρρήσεις. 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών 
διευκολύνεται, όταν το περιβάλλον  όπου ζουν, τους παρέχει πλούσια γλωσσικά ερε-
θίσματα. Όμως το περιβάλλον διαμορφώνεται κάθε φορά, ανάλογα  και με την κοι-
νωνική τάξη ,όπου ανήκουν τα παιδιά. Παιδιά που προέρχονται από τα μεσαία και τα 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα, έχουν πλούσιες γλωσσικές εμπειρίες, από τις οποίες 
και διαμορφώνουν το δικό τους γλωσσικό κώδικα [αναγνώσματα, λεκτικά παιχνίδια, 
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παραμύθια, συζητήσεις, κτλ.]. Επίσης, τα παιδιά αυτά από την πρώτη νηπιακή ηλικία 
δέχονται άμεση και έμμεση πίεση να μετατρέψουν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες 
τους σε λόγο. Αντίθετα, παιδιά που προέρχονται από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
στερούνται γλωσσικών εμπειριών και όχι μόνο, με αποτέλεσμα ο γλωσσικός κώδικας 
που χρησιμοποιούν να είναι περιορισμένος (Bernstein, 1990).  

Το παιδί λοιπόν, των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων μαθαίνει την επίσημη γλώσ-
σα του σχολείου από το οικογενειακό του περιβάλλον. Γνωρίζει εξαρχής ότι ο γλωσ-
σικός αυτός κώδικας εκφράζει ιεραρχημένες κοινωνικές σχέσεις και ξέρει πότε και 
κάτω από ποιες προϋποθέσεις να τον χρησιμοποιεί. Εκτός από τη γνώση του γλωσσι-
κού κώδικα, τα παιδιά αυτά με την είσοδό τους στο σχολείο γνωρίζουν και αποδέχο-
νται την ιεραρχική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, όντας ικανά να κινηθούν 
ευέλικτα μέσα στα πλαίσιά της. Αντίθετα, τα παιδιά «κατώτερων» κοινωνικά οικογε-
νειών, εκτός του ότι με την είσοδό τους στο σχολείο αντιμετωπίζουν ένα ανοίκειο 
γλωσσικά περιβάλλον, αγνοούν τη σχολική κοινωνική ιεραρχία, με αποτέλεσμα να 
χρησιμοποιούν με ακατάλληλο κοινωνικά τρόπο τη γλώσσα, κάτι που χαρακτηρίζεται 
από τους εκπαιδευτικούς ως επιθετική και προβληματική συμπεριφορά. Τέλος, οι μα-
θητές αυτοί δεν αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της γνώσης σε μη πρακτικό επίπεδο 
και προβάλλουν αντιστάσεις σε κάθε προσπάθεια διδασκαλίας και μάθησης αξιών και 
τρόπων συμπεριφοράς διαφορετικών από αυτών της οικογένειάς τους, οδηγώντας έ-
τσι ουσιαστικά τους εαυτούς τους εκτός σχολικού περιβάλλοντος (Bernstein, 1973). 

Όσον αφορά τη σχέση γλωσσικού κώδικα και οικογενειακής ιεραρχίας ο Μπερστίν 
επισημαίνει ότι πίσω από κάθε είδος γλώσσας κρύβεται και μια διαφορετική οικογε-
νειακή ιεραρχία. Ο «περιορισμένος» γλωσσικός κώδικας αντιστοιχεί και εκφράζει 
ένα σύστημα «κλειστών οικογενειακών ρόλων» με τα εξής χαρακτηριστικά. Η οικο-
γενειακή ιεραρχία είναι αυστηρή και ο ρόλος του κάθε ατόμου αυστηρά οριοθετημέ-
νος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς συζήτηση από τα κατάλληλα σε ιεραρχία μέλη. 
Η ατομικότητα των παιδιών υποχωρεί μπροστά σε μια «μαζοποιημένη» συλλογικότη-
τα και η κοινωνικοποίησή τους είναι αποτέλεσμα των συναναστροφών τους με την 
ομάδα των συνομηλίκων. Η λεκτική επικοινωνία είναι περιορισμένη και κατ’ επέκτα-
ση η έκφραση λογικών συλλογισμών ή συναισθημάτων. Η έκφραση και η δημιουργι-
κότητα περιορίζονται και ανάλογα η αντιληπτική ικανότητα και η δυνατότητα διαχεί-
ρισης καταστάσεων.  

Από την άλλη πλευρά, ο «επεξεργασμένος» γλωσσικός κώδικας αντιστοιχεί σε ένα 
«ανοιχτό σύστημα οικογενειακών ρόλων». Το σύστημα αυτό σέβεται την ατομικότη-
τα των μελών της οικογένειας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από συλλογικές δια-
δικασίες ατομικών παρεμβάσεων, κάτι που αφήνει μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλίας 
έκφρασης και δράσης σε κάθε μέλος. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων ενισχύει τη λεκτι-
κή επικοινωνία, τη διατύπωση και υποστήριξη επιχειρημάτων και λογικών κρίσεων. 
Η οικογένεια ασκεί έλεγχο στις σχέσεις των νεαρών μελών της με την ομάδα των συ-
νομηλίκων και ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες κοινωνικοποίησής τους (Bernstein, 
1975).   
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Κριτική - συμπεράσματα 

Η κριτική που ασκήθηκε στην παραπάνω θεωρία υπήρξε έντονη. Ο αξιολογικός χα-
ρακτηρισμός «περιορισμένος» που αποδόθηκε στο γλωσσικό κώδικα των κατώτερων 
στρωμάτων θεωρήθηκε μεροληπτικός υπέρ των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών 
στρωμάτων, καθώς, όπως αναφέραμε, η σύγχρονη γλωσσολογία δεν αποδέχεται τις 
έννοιες της ανωτερότητας και της κατωτερότητας στις γλώσσες, αλλά την έννοια της 
διαφορετικότητας μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων κοινωνικών απαιτήσεων. Οι α-
κραίες διαπιστώσεις του Μπερστίν οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος στις έντονες 
ιδιοτυπίες της αγγλικής κοινωνίας, στην οποία έλαβαν χώρα οι έρευνές του, όπου η 
γλώσσα είναι βασικό ταξικό χαρακτηριστικό κοινωνικής διαφοροποίησης, σε επίπεδο 
λεξιλογίου, σύνταξης ακόμα και προφοράς (Φραγκουδάκη, 1987). Τέλος, επικρίθηκε 
η διπολική δομή της κατάταξης των ατόμων σε «περιορισμένο» και «επεξεργασμένο» 
γλωσσικό κώδικα, χωρίς ενδιάμεσες κλιμακώσεις και αμφισβητήθηκαν τα αποτελέ-
σματα των πειραματικών του ερευνών, καθώς έγιναν σε συνθήκες εργαστηρίου και 
όχι σε «φυσική κατάσταση», όπου τα παιδιά εκφράζονται αυθόρμητα και όχι με τη 
μορφή εξέτασης .  
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«Γνωρίζοντας τον κόσμο». Καινοτόμος προσέγγιση της γεωγραφίας μέσα από 
διαθεματική δραστηριότητα 

Τσέζου Αθηνά-Σπυριδούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

inestsezou@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη και σημασία της «διαφορετικότητας» 
από μαθητές της  ΣΤ τάξης. Το θέμα προσεγγίζεται διαθεματικά υπό το πρίσμα αφε-
νός της γεωγραφίας όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχολικό εγχειρίδιο και αφετέρου 
των κοινωνικοπολιτικών δομών και κουλτούρας που διέπουν τους διαφορετικούς λα-
ούς που γνωρίζουμε ταξιδεύοντας επάνω στον χάρτη. Στην αρχή της μαθησιακής δια-
δικασίας  εφαρμόστηκε μια διαγνωστική αξιολόγηση με εισαγωγικές ερωτήσεις και 
δραστηριότητες, κυρίως σε θέματα γενικών γνώσεων και τεχνολογίας, που είχε στόχο 
να αξιολογήσει την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και να διαγνώσει έγκαιρα 
τυχόν ελλείψεις ή παρερμηνεύσεις που θα παρεμπόδιζαν τη μάθηση. Έχοντας πλέον 
ως δεδομένο τι ξέρουν οι μαθητές/τριες και τι χρειάζεται να μάθουν, παρακινήθηκαν 
να ανακαλύψουν τη νέα γνώση, τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γεωγραφίας , της Γλώσσας, των εικαστικών και 
των Τ.Π.Ε.. 
 
Λέξεις κλειδιά: Διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα,  
 

Εισαγωγή 

Οι νέοι τρόποι προσέγγισης της γνώσης επιτάσσουν νέους τρόπους διδασκαλίας. Μέ-
σω αυτών επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να μπορέσουν να ανακαλύψουν τη γνώση με 
την καθοδήγηση και παρότρυνση του εκπαιδευτικού που λειτουργεί ως σύμβουλος. 
Επίσης μέσω δραστηριοτήτων να αναδυθούν τα ταλέντα, οι δεξιότητες και τα ενδια-
φέροντά τους ενώ ταυτόχρονα να μάθουν να σκέφτονται οικουμενικά και με κριτικό 
πνεύμα φιλτράροντας κάθε φορά τις παρεχόμενες πληροφορίες. Για τους λόγους αυ-
τούς προωθείται η διαθεματικότητα η οποία έχει στόχο την καλλιέργεια βασικών α-
ξιών και στάσεων που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002). Σε 
μια εποχή όπου η ιδέα της παγκοσμιοποίησης κυριαρχεί είναι απαραίτητο οι αυριανοί 
πολίτες να είναι σε θέση να την διαχειριστούν. Θεμέλιος λίθος σ’ αυτό είναι η αποδο-
χή του άλλου και ο αλληλοσεβασμός. Το μάθημα της Γεωγραφίας αποτελείται γνω-
στικά από ενότητες όπου μεταξύ των άλλων οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν βήμα-
βήμα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τους άλλους λαούς. 

Ο άξονας της παγκόσμιας γεωγραφίας προσεγγίζεται ολιστικά. Μελετώνται οι διαφο-
ρετικές κουλτούρες των λαών από άποψη θρησκείας, παραδόσεων, ηθών και εθίμων, 
γλώσσας κλπ. Στόχος πέρα από τη γνώση είναι η πάταξη του πολιτισμικού ρατσισμού 
και η εντρύφηση στην ιδέα πως όπως ένα άτομο δεν είναι μόνο του μέσα σε μια ομά-
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δα, έτσι και κάθε κοινωνία δεν είναι μόνη της ανάμεσα στις άλλες (Claude Levi-
Strauss, 1979). 
 

Δράσεις – Υλοποίηση προγράμματος 

Το διαθεματικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη ΣΤ τάξη δημοτικού από μαθη-
τές/τριες 11-12 ετών. Ως πρώτη επαφή τα παιδιά είδαν ένα βίντεο σχετικά με τη Παγ-
γαία και την αρχική δημιουργία των ηπείρων. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρήθη-
κε πως η σημερινή μορφή της γης και η κατανομή των ηπείρων πάνω σ’ αυτή προήλ-
θε από ένα ενιαίο κομμάτι γης που χωρίστηκε σε κομμάτια εξ αιτίας ενός μεγάλου 
σεισμού με τρόπο φυσικό και τυχαίο. Στην πορεία οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε 
ομάδες. Η κάθε ομάδα ύστερα από κλήρωση ανέλαβε να ασχοληθεί με μια ήπειρο. Τα 
ερευνητικά ερωτήματα όλων ήταν κοινά. Έπρεπε να συλλέξουν πληροφορίες για κά-
θε ήπειρο από κοινωνικοπολιτική, ιστορική, λαογραφική και γεωγραφική σκοπιά κα-
θώς και αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό όσων περιέγραφαν. Στη συνέχεια το 
παραγόμενο υλικό το οργάνωσαν σε διαφάνειες power point και το παρουσίασαν στις 
υπόλοιπες ομάδες. Στόχος στην παρούσα φάση ήταν οι μαθητές να εντοπίσουν και να 
γενικεύσουν σε πολύ γενικά πλαίσια τις έντονες διαφορές που διέπουν σε επίπεδα 
κουλτούρας και νοοτροπίας τους πολιτισμούς της ανατολής και της δύσης, του βορρά 
και του νότου και ποιες συνθήκες συνετέλεσαν σε αυτό ( πχ κλίμα, θρησκεία, ιστορία 
κλπ).  

Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές/τριες φτιάχνουν ενώνοντας δυο μεγάλες πλάκες φελι-
ζολ μια μακέτα στην βάση της οποίας έχει αποτυπωθεί με γαλάζιο και πράσινο χρώμα 
ο παγκόσμιος χάρτης. Εξοικειώνονται έτσι με την θέση των ηπείρων, των ωκεανών 
και των θαλασσών. Η κάθε ομάδα με χρήση απλών υλικών (χαρτόνι, φελιζολ, πηλός) 
έφτιαξε αξιοθέατα που ανά τον κόσμο χρήζουν θαυμασμό και παρουσιάζουν ιδιαίτε-
ρη επισκεψιμότητα. Επίσης με πλαστελίνες έφτιαξαν αντιπροσωπευτικά ομοιώματα 
χαρακτηριστικών ζώων και τα τοποθέτησαν στην κατάλληλη θέρη πάνω στον χάρτη. 
Με τον τρόπο αυτό η μακέτα εμπλουτίστηκε πολύ παρουσιάζοντας ένα άρτιο αποτέ-
λεσμα.  

Στη συνέχεια πλαισιώσαμε και εμπλουτίσαμε τις ιδέες μας καλλιτεχνικά με ένα μου-
σικοχορευτικό δρώμενο. Συγκεκριμένα επιμέρους μικρότερες νέες ομάδες ανέλαβαν 
να παρουσιάσουν χώρες που ξεχώρισαν και τους κέντρισαν την προσοχή.   Σύμφωνα 
με τον Cleperede (1873-1940) ενώ στον βιολογικό τομέα η διαγωγή μας παρακινείται 
από τις ανάγκες μας, στον ψυχολογικό παρακινείται από τα ενδιαφέροντά μας. Εφό-
σον λοιπόν ο βασικός σκοπός της αγωγής είναι η υποκίνηση και η ανάπτυξη ενδιαφε-
ρόντων που έχουν εκδηλωθεί, αναδιαμορφώσαμε τις ομάδες και αυτή τη φορά με βά-
ση τις προσωπικές τους επιλογές.  Έτσι λοιπόν οι χώρες που επιλεχθείσα ήταν η Κίνα, 
η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Ινδία, οι ΗΠΑ, η Νέα Ζηλανδία και η Αλάσκα. Για να γίνει 
πιο ολοκληρωμένη η δουλειά των συμμετεχόντων κατασκευάσθηκαν παραδοσιακές 
στολές από υφάσματα και τις στολίσαμε με τα κατάλληλα αξεσουάρ. Επίσης τα παι-
διά μέσω βίντεο έμαθαν παραδοσιακούς χορούς από την χώρα που αντιπροσώπευαν. 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος η παρουσίαση του έγινε με την μορφή 
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γιορτής λήξης του σχολικού έτους η οποία διεξάχθηκε στο σχολείο ενώπιο των υπο-
λοίπων τάξεων και των γονιών των μαθητών. Η  κάθε ομάδα ανέφερε βασικές πλη-
ροφορίες για το θέμα της ενώ ταυτόχρονα έπαιζαν σε προβολή οι φωτογραφίες από 
όσα αναφέρονται. Τέλος έκλεινε την παρουσίαση της χορεύοντας ρυθμικά τον παρα-
δοσιακό χορό.  

Αποτίμηση-Αξιολόγηση 

Στο διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα αναφερθήκαμε σε δυο επίπεδα διδασκαλίας. 
Συγκεκριμένα σε αυτό του περιεχομένου σε επίπεδο δηλωτικής γνώσης  αλλά και σε 
αυτό των διαδικασιών δηλαδή ανάλυση της διαδικαστικής γνώσης· στις δεξιότητες, 
που  στοχεύθηκε να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες (Ματσαγγούρας, 2003). Με την εκ-
πόνηση του προγράμματος αναδείχθηκαν ταλέντα τους με σεβασμό στη διαφορετικό-
τητα των γύρω μας. Με την αποκαλυπτική μάθηση κατέκτησαν τη νέα γνώση με τρό-
πο ολόπλευρο και αρμονικό. Η παραγωγική τους συνεργασία ενίσχυσε την αυτοπει-
θαρχία και ενδυνάμωσε τις προσωπικές τους σχέσεις. Τα παιδιά διαχειρίστηκαν δη-
μιουργικά το αντικείμενο του μαθησιακού περιβάλλοντος και συνέθεσαν μια παρου-
σίαση γεμάτη μηνύματα, γνώση και φαντασία που εντυπωσίασε μικρούς και μεγά-
λους.  

Η αξιολόγηση ωστόσο του προγράμματος δεν γίνεται μόνο στο τέλος του. Όσο αυτό 
εκπονείται  κατασκευάζουν οι μαθητές τον προσωπικό τους Φάκελο Εργασιών  Μα-
θητή (ΦΕΜ). Ο φάκελος αυτός περιέχει όσα έργα έχουν γίνει από τον μαθητή (ομάδα 
σε αυτή την περίπτωση) και αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, την πρόοδο και 
την επίδοση τους σε δεδομένα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. 
Ο ΦΕΜ λοιπόν αποτελεί ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης πέρα από τα όρια της στενής 
και κλασσικής αφού αναγνωρίζει το δικαίωμα να καταθέτουν την άποψή τους κι άλ-
λοι φορείς εκτός του δασκάλου, που ενδιαφέρονται άμεσα για την πρόοδο και την 
επίδοση του μαθητή (stakeholders). Έτσι πιθανόν να περιέχει τις απόψεις και τις με-
τατροπές που γίνονται κατά την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας σε συμφωνία 
με την ομάδα οι οποίες θα διαμορφώσουν το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα. Στόχος 
του ΦΕΜ ήταν λοιπόν να παρουσιάσει την εξελικτική πορεία του προγραμματισμού, 
του στοχασμού, της διαλεκτικής σχέσης του μαθητή με το αντικείμενο μελέτης, τους 
συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς ενώ τελικά να προβούν σε αυτοκριτική και αυ-
το- /ετερο-  αξιολόγηση. Άλλωστε η αξιολόγηση είναι η προσπάθεια να επιτύχουμε 
το βέλτιστο ταίριαγμα ανάμεσα στο μαθητή και το μαθησιακό περιβάλλον», τότε α-
ντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική καθίσταται αυτή η στοχαστικοκριτική ανάλυση 
(Seely, 1994). 

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα γνω-
στικό υπόβαθρο χρησιμοποιήσιμο και στην μετέπειτα ζωή τους. Αυτό δομείται μέσα 
από την ενεργό μάθηση και την συμμετοχή τους. Επαλήθευση στις αρχικές μας προσ-
δοκίες ήταν ένα ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν κατά το οποίο φάνηκε ότι κατέ-
κτησαν τους διδακτικούς μας στόχους. Επιπλέον, μέσω της έρευνας που έκαναν για 
την συλλογή των πληροφοριών, είδαν και άλλα πράγματα τα οποία τους κίνησαν το 
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ενδιαφέρον (όπως  η βλάστηση και διάσημες προσωπικότητες σε όλους τους τομείς 
ανά τον κόσμο) που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές προτάσεις για απερχόμε-
νες προσεγγίσεις. 
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Γραφειοκρατία στις σχολικές μονάδες και αποτελεσματικότητα 
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Περίληψη 

Μελετώντας κανείς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να το χαρακτηρίσει 
γραφειοκρατικό. Η διοίκηση σε κάθε σχολική μονάδα έχει τις ιδιαιτερότητές της, ό-
μως υπάγεται και θέτει σε εφαρμογή  εντολές, νόμους, προεδρικά διατάγματα, εγκυ-
κλίους, κανόνες ενός συγκεντρωτικού συστήματος που είναι ιεραρχικά δομημένο. Η 
σύγχρονη εκπαίδευση και ειδικότερα το σύγχρονο, ανοικτό στην τοπική κοινωνία 
σχολείο, απαιτεί την ύπαρξη στελεχών-ηγετών, τα οποία, προσαρμόζοντας τη συμπε-
ριφορά τους στο σκοπό, στις περιστάσεις, στους ανθρώπους και στο συνεχώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον, αλλά και δρώντας με βάση κάποιο όραμα, πρέπει να τείνουν 
στην υιοθέτηση ευέλικτης δομής και ευέλικτης και ευπροσάρμοστης ηγεσίας. Με την  
αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της γραφειοκρατίας επιτυγχάνεται βελτίωση της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Γραφειοκρατία, ηγεσία, μοντέλο Max Weber, συγκεντρωτισμός 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας κοινωνίας αντανακλά το κοινωνικό σύστημα που επι-
κρατεί και ταυτόχρονα είναι η κινητήριος δύναμη που το συνεχίζει. Όλα τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα είναι μικρογραφία των κοινωνικών συστημάτων (Πασιαρδής, 2004). 
Ως ολότητα, το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν είναι μια αυθύπαρκτη και αυτάρκης οντό-
τητα, αλλά λειτουργεί μέσα σ΄ ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται από διάφορους 
παράγοντες, κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και από τα δημογραφικά δεδομέ-
να της χώρας. Ως κοινωνική οργάνωση έχει αξίες και σκοπούς, που καθορίζονται σε 
μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδρασή του με τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές, όμως 
ταυτόχρονα θέτει και τις δικές του προτεραιότητες, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
μορφωτικές ανάγκες της κοινωνίας (Χατζηπαναγιώτου, 2005). Για να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες του το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει η οργάνωση και η διοίκηση 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να πραγματοποιείται με σωστούς χειρισμούς από πρό-
σωπα  που διαθέτουν οράματα, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες.  

Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί πως η οργάνωση και η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Από τις επιλογές αυτές προκύπτει 
συγκεκριμένος τρόπος κατανομής της εξουσίας, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των μερών του συστήματος, ο οποίος προσδίδει στο σύστημα συγκεντρωτικό 
ή αποκεντρωτικό χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος έχει κα-
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θοριστική σημασία για τον προσδιορισμό των περιθωρίων που έχουν τα στελέχη της 
εκπαίδευσης να ασκήσουν διοίκηση (Κατσαρός, 2008). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται γραφειοκρατικό υπό την έννοια 
ότι λειτουργεί με βασικές γραφειοκρατικές δομές (Ιορδανίδης, Τσακιρίδου, Παραφέ-
στα) 

Γραφειοκρατία στη Διοίκηση  της Εκπαίδευσης 

Ορισμός Διοίκησης της Εκπαίδευσης-Ορισμός Γραφειοκρατίας 

Διοίκηση ορίζεται ως ένα σύστημα δράσης που συνίσταται στην ορθολογική χρησι-
μοποίηση των διαθέσιμων πόρων – ανθρώπινων και υλικών – για την πραγματοποίη-
ση των στόχων που επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους εκπαιδευτικών συστη-
μάτων και ιδρυμάτων (Πασιαρδής, 2004), μέσα από λειτουργίες, όπως είναι ο προ-
γραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος (Κατσαρός, 
2008). 

Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διοίκησης εκτιμάται κυρίως με βάση το 
βαθμό στον οποίο πραγματοποιούνται οι σκοποί και οι στόχοι που έχουν οριστεί σε 
πολιτικό επίπεδο από τις εκλεγμένες αρχές (Kατσαρός, 2008). Η διοίκηση στην ελλη-
νική εκπαίδευση είναι έντονα επηρεασμένη από το μοντέλο της γραφειοκρατίας του 
Max Weber. 

 Γραφειοκρατία είναι το σύστημα διεκπεραίωσης των δημόσιων κυρίως υποθέσεων, 
στο οποίο κυριαρχούν οι περιττές ενέργειες που επιβραδύνουν την όλη διαδικασία 
(Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 2002) 

Χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας του Weber και το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα 

 Οι μηχανιστικοί οργανισμοί, όπως είναι κυρίως τα σχολεία, σύμφωνα με το μοντέλο 
της γραφειοκρατίας, μπορούν να περιγραφούν με βάση τις αρχές του μοντέλου αυτού, 
όπως έχουν καθοριστεί από τον Weber. Αυτό που έκανε ο Weber ήταν να κωδικοποι-
ήσει, να περιγράψει και μετά να διαφοροποιήσει ένα τόσο παλιό σύστημα οργάνωσης 
όσο και η ιστορία. Ο όρος «γραφειοκρατία» δεν είναι δικός του αλλά προέρχεται από 
τη γαλλική λέξη «bureau» που σημαίνει γραφείο Είναι μία από τις πιο σημαντικές 
θεωρίες που δανείστηκε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία τριάντα 
χρόνια κι έτσι έχουμε άνθιση του επιστημονικού κλάδου της Διοίκησης της Εκπαί-
δευσης (Πασιαρδής, 2004). 

Υπάρχουν πέντε κύρια χαρακτηριστικά στο γραφειοκρατικό μοντέλο του Weber 
(1947):1.εξειδίκευσηκαικαταμερισμός της εργασίας, 2.απρόσωπος προσανατολισμός, 
3. Ιεραρχία, 4. κανόνες και κανονισμοί και 5. προσανατολισμός καριέρας. 

3047

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



1. Το βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου του  Weber είναι ότι ο εργαζόμενος στο 
σχολείο προσπαθεί πάντα να είναι όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικός στην εκπλή-
ρωση των στόχων του. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει ο εργαζόμενος να εξειδικευτεί 
όσο πιο πολύ γίνεται,διότι μόνο έτσι θα γίνει πιο αποδοτικός στην εργασία του (Πα-
σιαρδής, 2004).Υπάρχει  επίσης σαφής καταμερισμός εργασίας όσον αφορά τη διοί-
κηση και την εκπαιδευτική λειτουργία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο καταμερισμός 
εργασίας αφορά τη διάκριση του προσωπικού σε εκπαιδευτικούς, διοικητικά στελέχη, 
επιστήμονες παιδαγωγούς και κοινωνικούς εκπροσώπους γίνεται με βάση το κύριο 
έργο τους, που αντιστοιχεί σε κάθε θέση, ενώ οι θέσεις καταλαμβάνονται με βάση 
προσόντα που καθορίζονται με βάση το νόμο (Iορδανίδης, 2002). 

2. Σύμφωνα με τον απρόσωπο προσανατολισμό δίνεται έμφαση στις τυπικές και α-
πρόσωπες σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών, γονέων και κάθε εμπλεκόμενου (Κατσαρός, 2008). Επιπρόσθετα στο δημο-
τικό σχολείο η λήψη αποφάσεων στηρίζεται στα γεγονότα και όχι στο συναίσθημα. 
Υπάρχει ισότητα στην αντιμετώπιση των μαθητών και των εκπαιδευτικών και σημα-
σία δεν έχουν τα άτομα αλλά οι θέσεις που κατέχουν. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος, ο 
απρόσωπος προσανατολισμός να οδηγήσει σε χαμηλό ηθικό και κίνητρα για εργασία 
και να διαταραχθούν οι σχέσεις του προσωπικού (Πασιαρδής, 2004). 

3. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της γραφειοκρατίας του Weber είναι ότι η διοίκηση 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ιεραρχικά οργανωμένη κι έχει συγκεντρω-
τικό χαρακτήρα που διαμορφώνουν ένα τυπικό δίκτυο διαβίβασης εντολών από πάνω 
προς τα κάτω.Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ο Υπουργός και η κεντρική υπη-
ρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ενώ ιεραρχικά διαβαθμίζονται προς τα κάτω οι θέ-
σεις των Περιφ. Δ/ντών, των Δ/ντών Δ/νσεων, των Δ/ντών και των Υποδ/ντών των 
σχολείων και των εκπαιδευτικών. Κάθε θέση συνοδεύεται από ένα βαθμό εξουσίας 
που δίνει το δικαίωμα σε όποιον την κατέχει να λαμβάνει αποφάσεις η σημασία των 
οποίων κλιμακώνεται όσο ψηλότερα  βρίσκεται η θέση στην ιεραρχία, ενώ κάθε θέση 
αποκτάται με διορισμό από μια ανώτερη εξουσία (Iορδανί-
δης,2002·Μιχαλακόπουλος,1987).Η ιεραρχική δομή διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:  

α. στο εθνικό επίπεδο (Υπουργείο Παιδείας)  β. στο περιφερειακό επίπεδο ( Περιφέ-
ρεια) και γ. στο τοπικό επίπεδο (Δήμος). 

4. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει πολλούς κανονισμούς και κανόνες.  
Σύμφωνα με τον Κατσαρό(2008) οι κανόνες αυτοί αφορούν πρωτίστως τους μαθητές, 
αλλά και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και καλύπτουν διάφορες πτυχές της 
σχολικής ζωής, από θέματα διδασκαλίας και μάθησης ως τον τρόπο επαφής των εκ-
παιδευτικών με τους γονείς των μαθητών. 

 5. Με τον προσανατολισμό για καριέρα  προσφέρονται κίνητρα στους εκπαιδευτι-
κούς και παράλληλα επιβεβαιώνεται η αφοσίωση και ευσυνειδησία ως προς το θεσμό 
της εκπαίδευσης. Στην ελληνική εκπαίδευση υπάρχει αυτό το στοιχείο με την έννοια 
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ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξελιχθούν σε στελέχη, όπως είναι οι υποδιευθυντές, 
οι διευθυντές, οι σχολικοί σύμβουλοι. Όμως μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες κα-
τευθύνσεις  όπως να δίνεται έμφαση στην αρχαιότητα και όχι στην αποδοτικότητα και 
στην επίδοση του εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα να προκαλούνται συγκρούσεις μετα-
ξύ των αρχαιότερων στην υπηρεσία και των φιλόδοξων νεαρότερων και πιθανώς ικα-
νότερων στελεχών (Πασιαρδής, 2004). 

 Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας του Weber εμφανίζονται στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με διαφοροποιήσεις όμως ως προς την ένταση ή και 
την έκταση της εφαρμογής και ισχύος τους. 

Χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας που μπορούν να αξιοποιηθούν από τα σύγ-
χρονα συστήματα διοίκησης της εκπαίδευσης 

Για να ανταπεξέλθει η εκπαιδευτική διοίκηση στις νέες κοινωνικο-οικονομικές προ-
κλήσεις οφείλει να «μαθαίνει» με την ίδια ταχύτητα με την οποία συντελείται η αλ-
λαγή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από αναμόρφωση των παραδοσιακών 
άκαμπτων γραφειοκρατικών δομών. Πιο συγκεκριμένα, η αναμορφωτική διαδικασία 
προϋποθέτει τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου, μεθοδική αναμόρφωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και συστηματοποίηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών (Hargreaves 1999). 

Τα δύο βασικά γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά εκπαίδευσης που μπορούν να αξιο-
ποιηθούν και στα σύγχρονα συστήματα διοίκησης της εκπαίδευσης, είναι η τυποκρα-
τία (κανόνες και διαδικασίες) και ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας σε ανώτερα ιε-
ραρχικά κλιμάκια.  

Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά έχουν τις θετικές και τις αρνητικές τους πλευρές. 
Από τη μια πλευρά μπορεί να προσφέρουν σαφήνεια στις οδηγίες και την καθοδήγη-
ση, καθορισμό ευθυνών και ρόλων και μείωση της εργασιακής πίεσης. Από την άλλη 
πλευρά όμως μπορεί να λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προσφορά κινήτρων, στη 
δημιουργικότητα, στην εργασιακή ικανοποίηση, στην εισαγωγή και εφαρμογή καινο-
τομιών. Όμως η κατάργησή τους δεν θα οδηγούσε σε επιθυμητά αποτελέσματα. Η 
ιεραρχική δομή στην εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Δεν είναι απαραίτητο να δρα 
ανασταλτικά. Και η ιεραρχία και οι τυπικοί κανόνες και κανονισμοί μπορούν να α-
ξιοποιηθούν για να διευκολύνουν τη διοίκηση των οργανισμών, να παρέχουν ευελιξί-
α, να προωθούν τη συνεργασία και το συναδελφικό κλίμα, παρά να είναι άκαμπτοι 
και αυταρχικοί. Έτσι μπορούν οι οργανισμοί να είναι ανταγωνιστικοί κι επιτυχημένοι 
και τα μέλη τους να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και να επιτελούν τους ρόλους τους 
με βεβαιότητα (Ioρδανίδης, Τσακιρίδου, Παραφέστα). Πώς όμως μπορούν να αξιο-
ποιηθούν; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η μεθοδική αναμόρφωση αυτών των 
γραφειοκρατικών χαρακτηριστικών; 

 Σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό λειτουργούν τρία αλληλένδετα συστήματα: 
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Τεχνικό σύστημα (εγκαταστάσεις), κοινωνικό σύστημα (άνθρωποι) και οικονομικό 
σύστημα (χρήματα). 

Αυτοί που διοικούν τους οργανισμούς (διευθυντές-μάνατζερ-ηγέτες) πρέπει να κινού-
νται και στα τρία επίπεδα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Σήμερα οι κοινωνίες ζητούν σχολικά προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες. Οι γο-
νείς απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στις δράσεις του σχολείου και της διοίκησής 
του και μέρα με τη μέρα επεμβαίνουν στη σχολική ζωή. Οι νομοθέτες απαιτούν πε-
ρισσότερο γνωστοποιημένα αποτελέσματα και υψηλότερες επιδόσεις κι επίπεδα από-
δοσης (Πασιαρδής, 1996). 

Οι διευθυντές-ηγέτες των σχολείων πρέπει να απαντήσουν σε αυτές τις προκλήσεις με 
το σχεδιασμό περισσότερο αποτελεσματικών και ποιοτικών μεθόδων διοίκησης: 

α. Μία λύση είναι η διαχείριση του  εξωτερικού περιβάλλοντος (Basham and Lunen-
burg,1989). Υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις-θεωρίες για κατανόηση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος: το εξωτερικό περιβάλλον ως πηγή πληροφόρησης (in-
formation perspective), ως πηγή εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων (resource-
dependence perspective) και ως πηγή ενθάρρυνσης των σχολείων να συμμορφωθούν 
με τους κανόνες και τις απαιτήσεις που προέρχονται από το νομικό, κοινωνικό, επαγ-
γελματικό και πολιτικό συγκείμενο των οργανισμών (Hoy & Miskel, 2001). 

β. Το σχολείο ως κοινωνικό σύστημα αναπτύσσει διάφορους μηχανισμούς αυτοπρο-
στασίας μπροστά στις διάφορες αλλαγές και την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος. Στο 
εσωτερικό του συστήματος αναπτύσσονται τρεις τέτοιοι μηχανισμοί: προστατευτικοί 
μηχανισμοί και προβλέψεις για το μέλλον, όπως οικονομετρικά μοντέλα, η μέθοδος 
Delphi κ.ά., έλεγχος των συνόρων και συστηματική εξέταση του περιβάλλοντος (en-
vironmental scanning), και αναπροσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών π.χ. με την 
αποκέντρωση. Στο εξωτερικό του συστήματος μπορούν να αναπτυχθούν άλλοι τρεις 
προστατευτικοί μηχανισμοί: εγκαθίδρυση δεσμών με άλλους παρεμφερείς ή συγγε-
νείς οργανισμούς και υπηρεσίες, συμβίωση και συνεταιρισμός και συνειδητή προ-
σπάθεια αλλαγής του περιβάλλοντος μέσω δημιουργίας ομάδων επιρροής. 

γ. Η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των σχολικών μονάδων σε σχέση με τη 
μόρφωση των παιδιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παιδαγωγική ηγεσία, η 
οποία, από ό,τι φαίνεται, αφορά μία δραστηριότητα που κινητοποιεί τους άλλους, ενώ 
διευκολύνει τη μάθηση μέσω της κουλτούρας, του ήθους και του σχολικού κλίματος. 
Η παιδαγωγική ηγεσία βασίζεται στο διάλογο και όχι στο μονόλογο και οι μαθητές 
είναι οι βασικοί συμμέτοχοι σε αυτόν. Κατά τον Evans (1999) οι διευθυντές που δεν 
καθοδηγούνται από παιδαγωγικές επιλογές ωθούνται συχνά στη δημιουργία και τή-
ρηση γραφειοκρατικών σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς. 
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Ο διευθυντής – ηγέτης της σχολικής μονάδας θεωρείται ο  σημαντικότερος διαμορ-
φωτής θετικού κλίματος, στην καλλιέργεια των σχέσεων ανάμεσα στο προσωπικό, 
στη διατήρηση της συνοχής του προσωπικού και των μαθητών ως ομάδων συνεργα-
σίας. Από την πλευρά του είναι απαραίτητη η συνέπεια, η συνοχή στην εργασία του 
σχολείου και η παρώθησή του προς τους εκπαιδευτικούς να μεγιστοποιούν τις προ-
σπάθειές τους. Θα πρέπει να προσανατολιστεί προς την εφαρμογή καινοτομιών και 
απαραίτητων αλλαγών στη σχολική μονάδα. Να παρέχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής 
των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για το κοινό συμφέρον, μέσα από δημοκρα-
τικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τους Sergiovanni & Starrat (2002), o αποτελεσματικός 
ηγέτης αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως συμβούλους του, τους έχει εμπιστοσύ-
νη και δεν τους θεωρεί μόνο εκτελεστές των εντολών του. Οι ευθύνες που τους ανα-
θέτει είναι ανάλογες των δυνατοτήτων τους. Ανατροφοδοτεί τους εμπλεκόμενους στη 
διδακτική διαδικασία εκπαιδευτικούς με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διδασκα-
λίας – μάθησης. Η επιδοκιμασία των θετικών πρωτοβουλιών λειτουργεί συχνά ως κί-
νητρο περαιτέρω προσπάθειας.  

δ. Ο παιδαγωγός-ηγέτης προσπαθεί για τη δημιουργία σχολικού οράματος που να 
στοχεύει σε υψηλά μαθησιακά επίπεδα και φροντίζει με τη συλλογικότητα εκπαιδευ-
τικών και μαθητών να τους υλοποιήσει ακόμη και μέσα σε συγκεντρωτικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Αξίζει να πούμε ότι τα ηγετικά στελέχη δημιουργούν τις εξελίξεις στο 
χώρο της σχολικής μονάδας που ηγούνται ακόμη και μέσα σε συγκεντρωτικό σύστη-
μα αρκεί να έχουν τη θέληση, τη δύναμη  και το περιθώριο να δημιουργούν τα γεγο-
νότα (Ιορδανίδης, 2008 ). 

ε. Σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των 
διαδικασιών και των αποτελεσμάτων και πρέπει να βασίζεται σε εκ των προτέρων 
καθορισμένα κριτήρια ποιότητας και στη χρήση στατιστικών μεθόδων και τεχνικών 
ανάλυσης. Η διαδικασία αξιολόγησης είτε με τη μορφή της εσωτερικής είτε με τη 
μορφή της εξωτερικής αξιολόγησης πρέπει να αξιοποιείται ως μηχανισμός εξασφάλι-
σης της απαραίτητης ανατροφοδότησης και ως μορφή κοινωνικού ελέγχου, στοιχεία 
απαραίτητα για τη διασφάλιση της ολικής ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Επίλογος 

Συμπερασματικά,  η γραφειοκρατική  προσέγγιση του Weber είναι έντονη στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Weber που επικρατούν 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο συγκεντρωτισμός μέσω της ιεραρχικής 
δομή της εξουσίας και  της τυποκρατίας (κανόνες και διαδικασίες). Παρά τις θετικές 
του διαστάσεις και τα πλεονεκτήματά του, που είναι η ομοιομορφία και η προβλεψι-
μότητα στις διαδικασίες, ο αποτελεσματικός συντονισμός, ο έλεγχος στην άσκηση 
της διοικητικής δράσης και η πειθαρχία, το γραφειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης έχει 
δεχθεί έντονη κριτική.  
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Σήμερα που το περιβάλλον είναι πολύπλοκο, δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο η 
εμμονή στην ιεραρχική δομή συμβάλλει στη μείωση της ευελιξίας του οργανισμού. 
Το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί αποστασιοποιημένο από τις κοινωνικές δομές. 
Οφείλει να είναι ανοικτό και να αλληλεπιδρά με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λει-
τουργεί . Η εναρμόνιση των αναγκών του εκπαιδευτικού οργανισμού με αυτές της 
κοινωνίας, είναι σημαντική παράμετρος για την αποτελεσματικότητα και την ποιότη-
τα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Παπασταμάτης & Πανιτσίδου, 
http://eclass.ouc.ac.cy/mod/forum/discuss). Για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
χρειάζεται αναδόμηση της σχολικής οργάνωσης με την έννοια της λιγότερης πολυ-
πλοκότητας, τυπολατρίας και συγκέντρωσης του συστήματος, και περισσότερης αυ-
τονομίας και ευελιξίας των διευθυντών και των εκπαιδευτικών. 
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Δημιουργική γραφή με τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ 

Διάμεση Κυριακή 

Καθηγήτρια στο Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων 
kdiamesi@otenet.gr 

 Περίληψη 

Η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου είναι στόχος σ’ όλη τη διάρκεια της εκ-
παίδευσης, μέσα από ποίκιλες μεθόδους και διδακτικές πρακτικές, συχνά με πενιχρά 
αποτελέσματα. Μοναδική πυξίδα αυτή τη φάση των αναζητήσεων και των ανακατα-
τάξεων είναι ο προσανατολισμός σε διδακτικές πρακτικές που προάγουν την αυτε-
νέργεια των μαθητών, τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα, οι καινοτόμες 
δράσεις. Στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος ή και παράλληλα με το επίσημο 
πρόγραμμα, οι καινοτόμες δράσεις προάγουν την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, 
τη μύηση στην ομαδική εργασία, τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και την  α-
ξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στη παρούσα εργασία προτείνουμε ως καινοτόμα 
δράση τη δημιουργική γραφή. Οι μαθητές, με αφορμή «τη μικρή ιστορία» του Έρνεστ 
Χέμινγουεϊ παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Λέξεις κλειδιά: καινοτόμος  δράση, δημιουργική γραφή, βιωματική εμπειρία, παρα-
γωγή γραπτού και προφορικού λόγου 

Εισαγωγή 

Οι παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές στο σχολείο για τη μύηση των μαθητών στη 
λογοτεχνία και στη παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου αμφισβητούνται όλο 
και περισσότερο τόσο από τους μαθητές όσο και από τους διδάσκοντες και οδηγούν 
σε εξωσχολικές προσπάθειες για τη κατάκτηση της μόρφωσης.  (Love,2011).. Συχνά 
απορρίπτονται ως βαρετές και κυρίως ως αναποτελεσματικές. Οι διδάσκοντες, συχνά 
απογοητευμένοι, προσπαθούν να ενημερωθούν πάνω σε νέες παιδαγωγικές θεωρίες 
και να ακολουθήσουν νέες διδακτικές πρακτικές (Cantet, 2008), αναζητώντας καινού-
ριους τρόπους κινητοποίησης των μαθητών.  Η εκπαιδευτική κοινότητα, συχνά πριν 
τα επίσημα κείμενα και πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις όπως αυτές διδάσκο-
νται στις πανεπιστημιακές έδρες, πειραματίζεται σε νέες πρακτικές με πρωτογενή 
στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες  που 
θα τους οδηγούν στην αναζήτηση της γνώσης και που θα συνδέονται με τη ζωή (Me-
irieu, 1992). Το παρόν διδακτικό σενάριο προτείνει τη παραγωγή γραπτού και προ-
φορικού λόγου από τους μαθητές στο πνεύμα των καινοτόμων δράσεων ή όπως λέγο-
νται, των καλών πρακτικών, που έρχονται σαν εναλλακτική πρακτική στη παραδο-
σιακή διδασκαλία του σημερινού σχολείου σηματοδοτώντας μια καινούρια σχέση με-
ταξύ του διδάσκοντος και του μαθητευόμενου, άρα και μεταξύ του σχολείου και του 
μαθητή. 
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Στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια, οι καινοτόμες δράσεις αναπτύ-
χθηκαν μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ευέλικτης ζώνης (Αλαχιώ-
της,2002γ), μέσα από τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, τα προγράμ-
ματα αγωγής υγείας και τους ομίλους. Παράλληλα όμως, συχνά στα πλαίσια του 
κρυφού αναλυτικού προγράμματος, παρεισφρέουν στη διδασκαλία διάφορων μαθη-
μάτων (Αλαχιώτης, 2002δ) ως εναλλακτική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η τάξη. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο φιλοδοξεί να εμπνεύσει τους διδάσκοντες 
ώστε να οργανώσουν το μάθημα της παραγωγής λόγου μέσα από το ερέθισμα που 
δίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο. Σίγουρα μπορεί πιο εύκολα να ενταχθεί στο πλαίσιο 
μιας διαθεματικής προσέγγισης όπου εμπλέκονται το μάθημα της λογοτεχνίας, της 
γλώσσας, των αγγλικών και της πληροφορικής. Όμως, ακόμα κι αν επιλέξουμε να 
υλοποιήσουμε το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στα πλαίσια του μαθήματος της 
γλώσσας ή της λογοτεχνίας, η διαθεματικότητα διέπει τη διδασκαλία και οι μαθητές 
αξιοποιούν σφαιρικά κεκτημένες γνώσεις και δεξιότητες.     

Διδακτικό σενάριο 

Το διδακτικό σενάριο έχει σαν κύριο στόχο τη παραγωγή γραπτού και προφορικού 
λόγου  στα ελληνικά και στα αγγλικά με αφορμή τη μικρή ιστορία του Έρνεστ Χέ-
μινγουεϊ. Η  επιλογή της συγκεκριμένης ιστορίας  υπαγορεύτηκε από το πνεύμα στο 
οποίο γράφτηκε: ο  Έρνεστ Χέμινγουεϊ έβαλε στοίχημα δέκα δολάρια ότι μπορεί να 
γράψει μια μικρή ιστορία έξι λέξεων που να συγκινεί  τον αναγνώστη ή τον ακρατή 
και το κέρδισε γράφοντας: 

For sale: baby shoes. Never worn. 

Προς πώληση: μωρουδίστικα παπούτσια. Αφόρετα 

Οι μαθητές, με αφορμή «τη μικρή ιστορία» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ  παράγουν γρα-
πτό ή και προφορικό λόγο. Προτείνουμε δύο δραστηριότητες: στη πρώτη οι ομάδες 
των μαθητών διηγούνται μέσα στη τάξη (LeClézio, 1985)και  γράφουν μια ή πολλές, 
δικές τους μικρές ιστορίες μ’ έναν συγκεκριμένο μικρό αριθμό λέξεων που έχουν 
προκαθορίσει, στα αγγλικά και στα ελληνικά (Santerres-Sarkany,1990), ενώ στη δεύ-
τερη δραστηριότητα, διηγούνται μέσα στη τάξη και γράφουν, στα αγγλικά και στα 
ελληνικά, την ιστορία που φαντάζονται με αφετηρία τη μικρή ιστορία του Ερνεστ 
Χέμινγουεϊ (Iser, 1991). Η προφορική διήγηση μέσα στη τάξη μπορεί να μαγνητο-
φωνηθεί από τους ίδιους τους μαθητές, ώστε οι μαθητές-αφηγητές να ακούσουν 
στους ίδιους τους εαυτούς τους. Σκοπός του διδακτικού αυτού σεναρίου είναι να α-
σκηθούν οι μαθητές με τρόπο εναλλακτικό και στη παραγωγή του κειμένου, αλλά και 
στη πρόσληψη ώστε να γίνει ο μαθητής «ενεργός αναγνώστης» (Eco, 1979), «συγ-
γραφέας» και ακροατής του κειμένου. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα η γραφή θεωρείτο μια δραστηριότητα μοναχική κι 
ο συγγραφέας πρόσωπο ξεχωριστό, και ιδιαίτερο. Τον 20ο αιώνα, το ρεύμα του σου-
ρεαλισμού υπαγορεύει επαναστατικούς για την εποχή τρόπους παραγωγής κειμένου, 
απελευθερωμένους από τον έλεγχο της λογικής, με τη γραφή να υπακούει σε αυτομα-
τισμούς που υπαγορεύει το όνειρο και η πηγαία έμπνευση. To 1960 ο Ρεϋμόν Κενό, ο 
Ίταλο Καλβίνο και ο μαθηματικός Φρανσουά Λε Λιονέ δημιουργούν το OULI-
PO(Bloomfield, Lesage, 2014)  με στόχο να πειραματιστούν με καινούριες φόρμες 
λογοτεχνικής γραφής.  
 
Σήμερα, συχνά επιχειρούμε να τη καταστήσουμε τη δημιουργική γραφή αντικείμενο 
διδασκαλίας, χωρίς όμως να είναι σίγουρο ότι η γραφή με τη μορφή της ελεύθερης 
δημιουργίας μπορεί να διδαχθεί. Το διδακτικό σενάριο που προτείνουμε επιχειρεί να 
αποδεσμεύσει τη παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου από το στείρο διδακτι-
σμό και να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα της ελεύθερης δημιουργικής έκφρα-
σης. Στηρίζεται στις παιδαγωγικές θεωρίες που πλαισιώνουν τις καινοτόμες δράσεις, 
δηλαδή, τις εκπαιδευτικές αυτές πρακτικές, που αντίθετα με τις παραδοσιακές πρα-
κτικές διδασκαλίας στοχεύουν στη κατάργηση των παραδοσιακών δομών της διδα-
κτικής πράξης με καινούρια δεδομένα στο περιεχόμενο, στη στοχοθεσία, στη μεθοδο-
λογία και στην αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου. Ο διδάσκων είναι μέντορας και 
οδηγός, βοηθάει, συζητάει, καθοδηγεί, δεν παίρνει μόνος του τις αποφάσεις και καλ-
λιεργεί ένα κλίμα ελευθερίας, δημοκρατίας και συνεργασίας. Βασικός μεθοδολογικός 
άξονας των  καινοτόμων δράσεων και του παρόντος διδακτικού σεναρίου, είναι η 
βιωματική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2011): οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από την 
εμπειρία και το βίωμα, καλλιεργούν τη δημιουργία μηχανισμών μάθησης, τη κριτική 
ικανότητα, ασκούνται στην ανακάλυψη και κυρίως  μαθαίνουν  πώς να μαθαίνουν, 
αποκτώντας συνειδητούς μηχανισμούς μάθησης που θα χρησιμοποιήσουν στη ζωή 
τους, πέρα από τη σχολική πραγματικότητα (Feyfant, 2011). Παράλληλα, με τις γνώ-
σεις που αποκτούν, οι μαθητές αναπτύσσουν μεταγνωστικές  δεξιότητες 
(Flavell,1979) και γίνονται ενσυνείδητοι φορείς γνώσεων (Χρυσαφίδης, 2006). Η ε-
νεργή συμμετοχή στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, πρακτική, που ούτως ή 
άλλως είναι η σύγχρονη προσέγγιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών (Puren 
C.,2013) καθιστά το μαθητή ενεργό μέλος της μαθησιακής διαδικασίας και όχι παρα-
τηρητή ή ακροατή. 

Το διδακτικό σενάριο που προτείνουμε βασίζεται στην ομαδική εργασία: οι μαθητές 
θα παράγουν κείμενο σε ομάδες και θα προτείνουν την ανάγνωση ομαδικών εργα-
σιών. Με τη προώθηση της ομαδικής εργασίας αξιοποιείται  η «Ζώνη Επικείμενης 
Ανάπτυξης» (Vygotski, L. S.,1934). και επιτυγχάνεται το ανώτερο επίπεδο της δυνη-
τικής ικανότητας που ο μαθητής είναι ικανός να κατακτήσει με την βοήθεια των άλ-
λων μέσα στην ομάδα του. Έτσι, επιβεβαιώνεται η άποψη ότι  η πνευματική ανάπτυ-
ξη είναι λειτουργία των ανθρώπινων κοινοτήτων, παρά μεμονωμένων ατόμων. Η με-
θοδολογική προσέγγιση του σεναρίου υπαγορεύει τη μάθηση ως  ολότητα της γνώσης 
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του κόσμου, αξιοποιώντας τη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονική προσέγγιση της 
γνώσης. Στο διδακτικό σενάριο που προτείνουμε,  οι γνώσεις δεν παρουσιάζονται κα-
τακερματισμένες, αλλά σαν ένα σύνολο από αλληλεπιδρώντα στοιχεία. Το διδακτικό 
σενάριο φιλοδοξεί να καταργήσει το πνεύμα της χρηστικότητας της γνώσης (Duru-
Bellat, 2006) και να οδηγήσει στην απόλαυση της κατάκτησης της γνώσης που ασυ-
νείδητα οδηγεί σταδιακά στη προσωπική ολοκλήρωση και ισορροπία. Εγκαθιδρύεται  
ένα καινούριο κλίμα μέσα στη τάξη, καταργώντας το διαχωρισμό «καλών» και «κα-
κών» μαθητών, αφού όλοι θα προβούν στη προσωπική παραγωγή λόγου και στην έκ-
θεση του κειμένου που παρήγαγαν.  Οργανώνοντας ένα διδακτικό σενάριο με τρόπο 
εναλλακτικό, οι διδακτικοί στόχοι είναι ποικίλοι: η δράση στοχεύει τόσο στην από-
κτηση γνώσεων όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταγνώσης. Στο διδακτικό 
αυτό σενάριο οι μαθητές δεν αξιολογούνται με το παραδοσιακό τρόπο βαθμολόγη-
σης. Προτείνουμε πρακτικές αυτοαξιολόγησης από τους ίδιους τους μαθητές και  τη 
περιγραφική αξιολόγηση από τις ομάδες των μαθητών που συμμετέχουν στη παραγω-
γή λόγου αλλά και από αυτούς που είναι ακροατές και αναγνώστες και τον διδάσκο-
ντα/μέντορα. Σημαντικό μέρος της αξιολόγησης είναι οι κριτικές και τα σχόλια, αφού 
το προϊόν του διδακτικού σεναρίου εκτίθεται, παρουσιάζεται και διαχέεται.    

Οι νέες τεχνολογίες είναι κυρίαρχο εργαλείο της πρόσβασης στη μάθηση και της πα-
ραγωγής υλικού και η χρήση τους αποτελεί και αντικείμενο μάθησης, αλλά και εργα-
λείο μάθησης συγχρόνως (Bassy A.,2008). Στο παρόν διδακτικό σενάριο οι νέες τε-
χνολογίες αποτελούν εργαλείο πρόσβασης σε πληροφορίες (αναζήτηση πληροφοριών 
μέσω διαδικτύου), εργαλείο παρουσίασης του υλικού στη τάξη ( power point), αλλά 
και βασικό εργαλείο διάχυσης του υλικού (δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου και 
blog). 

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται 

Γ’ Γυμνασίου 
Α’ Λυκείου 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Ελληνική γλώσσα 
Αγγλική γλώσσα 
Λογοτεχνία 
Πληροφορική 

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Το διδακτικό σενάριο είναι σύμφωνο με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων 
Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) (http://ebooks.edu.gr/) και με το  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 
21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -
Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 (http://digitalschool.minedu.gov.gr ) 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 
Γνώση χρήσης του υπολογιστή, μοφοποίηση κειμένου σε  
Γνώση αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο 

Διδακτικοί στόχοι 

1. Να βρουν οι μαθητές για τη ζωή του Ερνεστ Χεμινγουαίη. 
2. Να μάθουν οι μαθητές για το έργο του Ερνεστ Χεμινγουαίη. 
3. Να διαβάσουν οι μαθητές μικρές ιστορίες του Ερνεστ Χεμινγουαίη στα ελληνικά 

και στα αγγλικά. 
4. Με αφορμή τη μικρή ιστορία να γράψουν μία δική τους ιστορία στα αγγλικά και 

στα ελληνικά. 
5. Να γράψουν μικρές ιστορίες στα ελληνικά και στα αγγλικά με συγκεκριμένο προ-

καθορισμένο αριθμό λέξεων.  
6. Να διηγηθούν μπροστά σε κοινό, χωρίς να τη διαβάζουν την ιστορία που έγρα-

ψαν. 
7. Να αξιοποιήσουν μέσα στη τάξη τις νέες τεχνολογίες.  
8. Να εκθέσουν το γραπτό τους κείμενο στο κοινό της τάξης ή και σε οποιοδήποτε 

άλλο κοινό, είτε διαβάζοντας το, είτε μοιράζοντας το σε φυλλάδια, είτε επικοινω-
νώντας το μέσω των κοινωνικών δικτύων, ώστε να διαβαστεί. 

9. Να μαγνητοφωνήσουν τη προφορική διήγηση των συμμαθητών τους και να σχο-
λιάσουν το τρόπο παρουσίασης. 

10. Να συντάξουν κείμενο στον υπολογιστή. 
11. Να μορφοποιήσουν κείμενο στον υπολογιστή. 
12. Να στήσουν ένα βιβλίο στον υπολογιστή. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Για το διδακτικό σενάριο θα χρειαστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και μαγνητόφωνο. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος απαιτούνται τέσσερις διδακτικές ώρες. Τα 
στάδια της προτεινόμενης διδασκαλίας, όπως αυτά περιγράφονται μπορούν να υλο-
ποιηθούν και εκτός σχολικού ωραρίου, στο πλαίσιο μίας δράσης ή ενός ομίλου. 

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας 

Στάδιο 1ο :  Μία ομάδα μαθητών βρίσκουν στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Ερ-
νεστ  Χεμινγουέι, μέσα από φωτογραφίες, συνεντεύξεις, βιογραφίες  και άρθρα και τα 
παρουσιάζουν στη τάξη με power point. Οι υπόλοιποι μαθητές κρατάνε σημειώσεις. 
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Στάδιο 2ο : Μία ομάδα μαθητών παρουσιάζουν το έργο του Ερνεστ Χεμινγουέι  μέσα 
από αποσπάσματα των μυθιστορημάτων του, διηγήματα  και μικρές ιστορίες του στα 
αγγλικά και στα ελληνικά, από μετάφραση. 

Στάδιο 3ο : οι μαθητές διαβάζουν αποσπάσματα του έργου του Ερνεστ Χεμινγουέι, 
στα αγγλικά και στα ελληνικά από μετάφραση. 

Στάδιο 4ο : συζητάμε στη τάξη λόγια του Ερνεστ Χεμινγουαίη για τη ζωή και τη 
συγγραφή. 

Στάδιο 5ο :Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και σε συνεργασία με τον διδάσκο-
ντα/μέντορα καθορίζουν τον αριθμό των λέξεων (να μην είναι πάνω από 10-12) με τις 
οποίες θα γράψουν τη δικιά τους «πιο μικρή ιστορία». Αποφασίζουν αν θα γράψουν 
«τη πιο μικρή ιστορία» στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή και στις δύο γλώσσες.  

Στάδιο 6ο : η κάθε ομάδα διαβάζει δυνατά μέσα στη τάξη ή σε ευρύτερο κοινό τη 
δική της μικρή ιστορία. 

Στάδιο 7ο : μια ομάδα μαθητών μαγνητοφωνεί τις ιστορίες που διαβάστηκαν   

Στάδιο 8ο : οι μαθητές σχολιάζουν μέσα στη τάξη τις ιστορίες που διαβάστηκαν, α-
νταλλάσουν απόψεις και συζητούν 

Στάδιο 9ο : οι μαθητές ακούν τη μαγνητοφωνημένη ανάγνωση των συμμαθητών τους 
και σχολιάζουν τον τρόπο ανάγνωσης. 

Στάδιο 10ο :  Οι μαθητές σε καινούριες ομάδες, διαφορετικές από τις προηγούμενες  
γράφουν μια δικιά τους ιστορία με αφορμή τη «πιο μικρή ιστορία» του Ερνεστ Χέ-
μινγουεϊ  στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή και στις δύο γλώσσες. 

Στάδιο 11ο : η κάθε ομάδα διαβάζει δυνατά μέσα στη τάξη ή σε ευρύτερο κοινό τη 
δική της ιστορία. 

Στάδιο 12ο : μια ομάδα μαθητών μαγνητοφωνεί τις ιστορίες που διαβάστηκαν   

Στάδιο 13ο : οι μαθητές σχολιάζουν μέσα στη τάξη τις ιστορίες που διαβάστηκαν, 
ανταλλάσουν απόψεις και συζητούν 

Στάδιο 14ο: οι μαθητές δημιουργούν ένα blog όπου ανεβάζουν τα κείμενα τους και 
τα σχολιάζουν.   

Στάδιο 15ο : οι μαθητές ακούν τη μαγνητοφωνημένη ανάγνωση των συμμαθητών 
τους και σχολιάζουν τον τρόπο ανάγνωσης. 
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Στάδιο 16ο :  μια ομάδα αναλαμβάνει να στήσει σε ηλεκτρονικό βιβλίο όλες τις ιστο-
ρίες και να το ανεβάσει στην ιστοσελίδα του σχολείου 

Αξιολόγηση 

ΦΥΛΛΟ Α 

 Πολύ 
δύσκολα 

δύσκολα Μάλλον εύ-
κολα 

εύκολα Πολύ εύ-
κολα 

Μπορώ να μιλή-
σω για τη ζωή 
και το έργο του 
Έρνεστ Χέ-
μινγουεϊ  

     

Μπορώ να γρά-
ψω μια δικιά μου 
ιστορία στα ελ-
ληνικά με αφετη-
ρία ένα μικρό 
κείμενο 

     

Μπορώ να χρη-
σιμοποιήσω τις 
νέες τεχνολογίες 
για να βρω πλη-
ροφορίες και να 
τις παρουσιάσω  

     

Μπορώ να γρά-
ψω μια δικιά μου 
ιστορία με πολύ 
λίγες λέξεις 

     

Μπορώ να εκθέ-
σω ένα γραπτό 
μου στο κοινό 

     

Μπορώ να μορ-
φοποιήσω ένα 
κείμενο στον υ-
πολογιστή 

     

Μπορώ να στήσω 
ένα βιβλίο στον 
υπολογιστή 

     

Μπορώ να ε-
μπνευστώ από 
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ένα κείμενο και 
να διηγηθώ με-
γαλόφωνα μια 
ιστορία στα ελ-
ληνικά  
Μπορώ να ε-
μπνευστώ από 
ένα κείμενο και 
να διηγηθώ με-
γαλόφωνα μια 
ιστορία στα αγ-
γλικά 

     

Μπορώ να δου-
λέψω ομαδικά 
για να παράγω 
ένα κείμενο 

     

Μπορώ να παρα-
κολουθήσω τη 
μεγαλόφωνη α-
νάγνωση μιας 
ιστορίας και να 
τη σχολιάσω μέ-
σα στη τάξη 

     

 
Μπορώ να φτιά-
ξω ένα blog και 
να ανεβάζω τα 
σχόλια μου 

     

 
Μπορώ να στήσω 
ένα βιβλίο στον 
υπολογιστή 
 

     

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ Β 
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 ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΕ ΞΕ-
ΡΩ/ΜΟΥ ΕΙ-
ΝΑΙ ΑΔΙΑ-
ΦΟΡΟ 

Είναι εύκολο να 
γράψω μια ιστο-
ρία με αφετηρία 
ένα αγγλικό κεί-
μενο 

     

Μου αρέσει να 
εμπνέομαι από 
έναν συγγραφέα 
και να  διηγούμαι 
μια ιστορία 

     

Μου αρέσει να 
συζητείται μέσα 
στη τάξη αυτό που 
διηγήθηκα 

     

Μου αρέσει να 
εμπνέομαι από 
ένα μικρό κείμενο 
και να  γράφω μια 
ιστορία  

     

Μου αρέσει να 
μου ασκούν κα-
λόπιστη κριτική 
όταν διηγούμαι 
μια ιστορία 

     

Μου αρέσει να 
μπορούν να δια-
βάσουν στο διαδί-
κτυο τη μικρή ι-
στορία που έγρα-
ψα  

     

Μου αρέσει να 
συμμετέχω σε μια 
συλλογική «έκδο-
ση» 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1 

Σημειώστε ποια από τα παρακάτω έργα  έγραψε ο Ερνεστ Χεμινγουαίη 

 
Για ποιόν χτυπάει η καμπάνα  
Η πανούκλα  
Ο γέρος και η θάλασσα  
Μαντάμ Μποβαρύ  
Οι πράσινοι λόφοι της Αφρικής  
Άνθρωποι και ποντίκια  
Αποχαιρετισμός στα όπλα  

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 

Συζητήστε μέσα στη τάξη μέσα στη τάξη τα λόγια του Ερνεστ Χεμινγουαίη 
Κρατήστε σημειώσεις 

-Μερικές φορές, ένας έξυπνος άνθρωπος αναγκάζεται να μεθύσει, για να περάσει την 
ώρα του με ηλίθιους. 
-Σε ότι αφορά την ηθική, γνωρίζω μόνο ένα πράμα: είναι ηθικό εκείνο ύστερα από το 
οποίο νοιώθεις τον εαυτό σου καλύτερα και είναι ανήθικο, αν νοιώθεις χειρότερα. 
-Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις αν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον είναι να τον 
εμπιστευτείς. 
-Η ζωή κάθε ανθρώπου, ειπωμένη αληθινά, είναι ένα μυθιστόρημα. 
-Το πιο δύσκολο κομμάτι στη συγγραφή ενός μυθιστορήματος είναι να το τελειώσεις. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  3 

Σας δίνονται οι παρακάτω λέξεις: (οι μαθητές και ο διδάσκων διαλέγουν τις ελλη-
νικές λέξεις)  
Γράψτε μια μικρή ιστορία στα ελληνικά 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  4 

For sale: baby shoes. Never worn. 

Γράψτε στα αγγλικά την ιστορία που φαντάζεστε με αφετηρία τη μικρή ιστορία του 
‘Ερνεστ Χεμινγουαίη. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………........................................ 
 
 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  5 

Αφού παρακολουθήσετε τη παρουσίαση των συμμαθητών σας για τη ζωή και το 
έργο του Χέμινγουεϊ  συμπληρώστε τον πίνακα 
 
 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Ο Έρνεστ   Χέμινγουεϊ  το καλοκαίρι 
του 1933 ταξίδεψε στην Αφρική και συμμετείχε 
σε σαφάρι. Οι εμπειρίες του αποτέλεσαν υλικό για το 
μυθιστόρημα Οι Πράσινοι Λόφοι της Αφρικής (Green 
Hills of Africa) που εκδόθηκε το 1935. 
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Ο Χέμινγουεϊ δεν βρέθηκε ποτέ στο μέτωπο.   
Ο Χέμινγουεϊ τιμήθηκε το 1963 με το Βραβείο Πού-
λιτζερ. 

  

Ο Χέμινγουεϊ υπήρξε θαυμαστής των ταυρομαχιών 
ήδη από το 1925 μετά από ταξίδια του στην Ισπανία. 

  

Ο Χέμινγουεϊ δεν πήρε ποτέ το Νόμπελ λογοτεχνίας.   
Ο Χέμινγουεϊ δε γνώρισε ποτέ τον  Σκοτ Φιτζέραλντ, 
και τον Τζαίημς Τζόυς.  

  

   
Ο Χέμινγουεϊ τα τελευταία χρόνια της ζωής του αρκε-
τά προβλήματα υγείας. 

  

Ο Χέμινγουεϊ κάλυψε δημοσιογραφικά 
τον ελληνοτουρκικό πόλεμο με σημαντικές ανταπο-
κρίσεις για την καταστροφή της Σμύρνης και 
την ανταλλαγή πληθυσμών στη Θράκη. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%84_%CE%A6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CF%82_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_1919-1922
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7


Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Γλώσσας Β΄ Δημοτικού: 
«Με προσκαλούν και προσκαλώ» 

 
Γιαννιώτη Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

vasilikigiannioti@gmail.com  
 

Περίληψη 
 

Το συγκεκριμένο σενάριο πραγματοποιήθηκε το έτος 2014-2015 κατά τη διάρκεια επι-
μόρφωσης β΄ επιπέδου υπολογιστών.  Αφορά στη Γλώσσα της Β δημοτικού και συγκε-
κριμένα στο μάθημα «Με προσκαλούν και προσκαλώ»  όπου κύριος στόχος είναι οι 
μαθητές/τριες να συντάξουν προσκλήσεις.  Στη διδασκαλία ενσωματώνονται οι ΤΠΕ 
με τη χρήση λογισμικών κατάλληλων για την ηλικία των μαθητών/τριών ενώ αξιοποι-
ούνται οι εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης σύμφωνα με 
τις οποίες τα παιδιά δομούν τη γνώση πάνω στην προϋπάρχουσα  μέσα σε ομαδοσυ-
νεργατικά πλαίσια.  Δημιουργούν, λοιπόν, ένα βιβλίο με διάφορα είδη προσκλήσεων 
τις οποίες διαμοιράζονται αφού έχουν διακοσμήσει κατάλληλα με τη βοήθεια λογισμι-
κών διερεύνησης και μάθησης, ενώ παράλληλα αξιολογούν τόσο την προσπάθειά τους 
όσο και τα γραπτά των συμμαθητών/τριών τους.  Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν χρη-
σιμοποιώντας τις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία. 
 
Λέξεις κλειδιά: σύνταξη προσκλήσεων, λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, λο-
γισμικό ζωγραφικής, αξιολόγηση, Γλώσσα, Εικαστικά, ΤΠΕ 
 

Εισαγωγή 
 

Οι μαθητές/τριες έχουν έρθει σε επαφή με γραπτές προσκλήσεις μιας και δίνουν στους 
συμμαθητές τους για τα γενέθλια ή τη γιορτή τους ή παίρνουν από αυτούς.   Επίσης 
έχουν δει προσκλήσεις γάμου και βαφτίσεων. Άρα γνωρίζουν τον ρόλο της πρόσκλη-
σης. Δεν έχουν συντάξει ποτέ μια πρόσκληση εξολοκλήρου, διότι όσες μοιράζουν είτε 
τις έχουν συμπληρώσει οι γονείς τους είτε έχουν πάρει έτοιμες προσκλήσεις και έχουν 
συμπληρώσει μόνο τα στοιχεία που λείπουν.  Θεωρούν πως προσκλήσεις δίνονται μόνο 
για πάρτι, γάμους και βαφτίσεις ενώ δεν έχουν έρθει σε επαφή με άλλου είδους προ-
σκλήσεις. 
 
Όσον αφορά στον γραπτό λόγο είναι ικανοί να παράγουν προτάσεις επαυξημένες σχε-
τικές με ένα θέμα, καθώς σε κάθε ενότητα έχουν γράψει από μια εργασία παραγωγής 
γραπτού λόγου.  Γράφουν  και ανακοινώνουν στους συμµαθητές/τριές τους ή στον δά-
σκαλο/α μικρά λεκτικά σύνολα µε περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας 
τα βασικά σημεία στίξης, ερωτηματικό, τελεία, κόμμα, θαυμαστικό. ∆ιαβάζουν σιω-
πηρά και κατανοούν μικρά κείμενα, για να αντλήσουν πληροφορίες, να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις ή να εκτελέσουν ορισμένες ενέργειες.  Έχουν ασκηθεί στην αυτοαξιολό-
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γηση, καθώς μετά από κάθε άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου καλούνται να απαντή-
σουν γραπτώς σε ερωτήσεις ώστε να καταλάβουν πόσο ανταποκρίθηκαν στις απαιτή-
σεις του κάθε κειμένου, ενώ ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν βελτιώσεις στην αρχική 
μορφή του κειμένου τους είτε ξαναγράφοντάς το είτε διορθώνοντας τα λάθη τους. 
 
Σε σχέση με τη συνεργασία μεταξύ τους, έχουν μάθει να συνεργάζονται καθώς είναι 
χωρισμένοι σε ομάδες και τους ανατίθενται συχνά εργασίες ομαδοσυνεργατικές. Τέ-
λος, όσον αφορά στις ΤΠΕ μπορούν να χειριστούν τον Η/Υ για να γράψουν κειμενάκια 
μιας και γνωρίζουν τα γράμματα στο πληκτρολόγιο  και τα ειδικά πλήκτρα του κενού, 
της διαγραφής και του enter. Κινούν το ποντίκι με σχετική ευκολία για ασκήσεις αντι-
στοίχισης, σωστού λάθους, μεταφοράς εικόνων κ.α.  Έχουν εξοικειωθεί με το Λογι-
σμικό Kidspiration από προηγούμενη εφαρμογή του με τη δασκάλα της τάξης και γνω-
ρίζουν πώς να δημιουργούν εννοιολογικούς  χάρτες καθώς και τη σημασία τους.  

 

Συμβατότητα με τα ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ και ύλη Β΄ τάξης 
 
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί ένα μέρος της ενότητας 14 του β΄ τεύχους του 
βιβλίου της γλώσσας σελ. 58-59.  Στις ασκήσεις της ενότητας συμπεριλαμβάνεται και 
η σύνταξη διαφόρων ειδών προσκλήσεων τόσο στο βιβλίο Γλώσσας (σελ. 61)  όσο και 
στο τετράδιο εργασιών (σελ. 13) ενώ ένας από τους στόχους της συγκεκριμένης ενό-
τητας είναι οι μαθητές/μαθήτριες να μάθουν να γράφουν διαφόρων ειδών προσκλήσεις 
αλλά και να κατανοούν τα βασικά σημεία μιας πρόσκλησης.   
 
Επίσης θεωρείται σημαντικό σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα η  χρήση 
ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης εφόσον οι ΤΠΕ επιτρέπουν στους μαθητές/τριες να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες, κριτική σκέψη και ουσιαστική εμπλοκή στην αναζήτηση 
της γνώσης (ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής, 2003).  Τέλος κατανοούν τη σημασία του Υπο-
λογιστή ως μέσου καλύτερης οργάνωσης των ιδεών τους, ως εποπτικού μέσου, ως μέ-
σου παροχής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ τους.  
 

Περιγραφή λογισμικών 

Όσον αφορά στα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν, το kidspiration επιλέχθηκε διότι 
αποτελεί ένα ανοιχτό περιβάλλον διερεύνησης και μάθησης.  Μέσα σε αυτό το περι-
βάλλον οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργικότητά τους, 
οργανώνουν τη σκέψη τους, αποκτούν μεταγνωστικές ικανότητες ενώ τους δίνεται η 
ευκαιρία για συνεργασία και κοινωνική αλληλεπίδραση.  Επομένως το συγκεκριμένο 
λογισμικό συμφωνεί με τις εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτσμικές σύγχρονες θε-
ωρίες μάθησης (Αργύρης, κ.α., 2010).  Στη δεδομένη διδακτική παρέμβαση θα γίνει 
χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης που λειτουργεί και ως σχεδιάγραμμα για να 
δομηθούν κατάλληλα οι σκέψεις των παιδιών ώστε με ευκολία να μετατραπούν σε κεί-
μενο.  Επίσης οι μαθητές/τριες θα οπτικοποιήσουν τις ιδέες τους με εικόνες από τη 
βιβλιοθήκη.   
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Το tuxpaint  αποτελεί ένα λογισμικό ψηφιακής ζωγραφικής που συνδυάζει και κείμενο.  
Έχει πολλές δυνατότητες όχι μόνο ζωγραφικής αλλά και διακόσμησης μιας δραστηριό-
τητας με έτοιμες εικόνες ενώ με διάφορα εφέ (σκιές, καθρεφτισμός,  αποχρωματισμός 
κ.τ.λ) τα παιδιά επιστρατεύουν τη δημιουργικότητά τους και βελτιώνουν το αισθητικό 
αποτέλεσμα.   
 
Τέλος ως αξιολόγηση  της δραστηριότητας τόσο από τους μαθητές/τριες όσο και από 
τη δασκάλα θα γίνει χρήση ενός ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί στα Google docs 
από την εκπαιδευτικό.  Η συμπλήρωσή του θα γίνει από τους μαθητές της τάξης αφού 
ολοκληρώσουν τη συγγραφή της πρόσκλησης.  Μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωσή 
του τα παιδιά θα πατήσουν Υποβολή.  Το Google docs είναι ένας online, εύκολος στη 
χρήση, επεξεργαστής κειμένου, λογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων κ.τ.λ., που επι-
τρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να δημιουργούν, να αποθηκεύουν, να μοιράζο-
νται και να συνεργάζονται άμεσα και με ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δί-
νεται η δυνατότητα πρόσβασης από οποιονδήποτε υπολογιστή.  

Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Όλες οι δραστηριότητες της παρακάτω διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν 
στην αίθουσα υπολογιστών, ενώ ήταν εγκατεστημένος και ο βιντεοπροβολέας.  Οι μα-
θητές/τριες χωρίστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες όπου ο ένας τουλάχιστον ήξερε να 
χειρίζεται καλά το ποντίκι και είχε κάποια εξοικείωση με τη γραφή λέξεων στον υπο-
λογιστή.  Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν συντονιστικός, διαμεσολαβητικός, καθοδη-
γητικός ως προς τη συνεργασία των μαθητών.  Στους υπολογιστές ήταν εγκατεστημένα 
τα λογισμικά kidspiration και tuxpaint ενώ υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδί-
κτυο.  Επίσης βιντεοπροβολέας πρόβαλλε το μάθημα από το βιβλίο της Β΄ τάξης.   

 

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Ο μαθητής/μαθήτρια πρέπει να μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξω-
τερικά ερεθίσματα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά μαζί του (Μα-
τσαγγούρας, 2000).  Η προστιθέμενη αξία του εκπαιδευτικού σεναρίου με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε. έγκειται στο γεγονός ότι παρέχεται στους μαθητές/μαθήτριες ένα εμπλου-
τισμένο μαθησιακά περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα παιδιά οικοδομούν γνώσεις που 
έχουν νόημα για αυτά. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται ενισχύουν 
την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ενθαρρύνουν τη διερευνητική και συ-
νεργατική μάθηση και ενεργοποιούν το ενδιαφέρον και την προσωπική εμπλοκή του 
κάθε παιδιού.  

Συγκρίνοντας τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας με τη διδασκαλία με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. διαπιστώνεται ότι η χρήση των προαναφερόμενων λογισμικών ενθαρρύνει την 
ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των παιδιών και εμπλουτίζει τη γνώση τους 
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καθώς συνιστούν ισχυρά γνωστικά εργαλεία στη διάθεση τους (Μικρόπουλος,  2000˙ 
Ράπτης & Ράπτη, 2001) . 

Για να έχει νόημα η μάθηση για τους μαθητές/τριες πρέπει ο/η εκπαιδευτικός να δη-
μιουργεί περιβάλλοντα μάθησης όπου ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε δραστηριό-
τητες που έχουν νόημα για αυτούς, τους ενεργοποιούν, εμπλουτίζουν την παράδοση με 
πρακτικές δραστηριότητες και δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος για συμμετοχή σε 
συζητήσεις (Βοσνιάδου, 2001). 

 Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών εντάσσουν τις ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010).  Οι Τ.Π.Ε. αδιαμ-
φισβήτητα συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ενισχύουν την προσω-
πική εμπλοκή των παιδιών στη μάθηση. Παράλληλα, με την χρήση Τ.Π.Ε. στη μαθη-
σιακή διαδικασία οι μαθητές καλλιεργούν τον ψηφιακό τους γραμματισμό, ώστε να 
είναι ικανοί να αξιολογούν πληροφορίες και να παράγουν άλλες, χρησιμοποιώντας με 
τον κατάλληλο τρόπο ψηφιακά εργαλεία. Έτσι, οικοδομούν οι ίδιοι νέα γνώση πάνω 
στην προϋπάρχουσα, στο πλαίσιο της κονστρουκτιβιστικής μάθησης και του κοινωνι-
κοπολιτισμικού εποικοδομισμού (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014). 

Σκοπός 
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σκοπεύει να μάθει στα παιδιά πώς να συντάσσουν μια 
πρόσκληση καθώς και τα βασικά σημεία αυτής αλλά και τη χρησιμότητά της, μέσα από 
τη χρήση κατάλληλων λογισμικών. 
Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι είναι: 

Α)  Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: οι μαθητές/τριες να συντάξουν προσκλήσεις και 
να συμπεριλάβουν όλα τους τα βασικά στοιχεία, να κάνουν χρήση του πληθυντικού 
ευγενείας μέσα σε κείμενα, να συγκρίνουν διαφορετικές προσκλήσεις μεταξύ τους και 
να καταλήξουν σε συμπεράσματα ως προς τα βασικά τους μέρη αλλά και τις διαφορές 
τους.  Επίσης, έγινε προσπάθεια τα παιδιά να διακρίνουν τα γεγονότα που κρύβονται 
πίσω από εικόνες και για τα οποία στέλνουμε πρόσκληση, να προτείνουν, να διατυπώ-
σουν και να καταγράψουν τίτλους για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιστρατεύο-
ντας τη φαντασία και τη δημιουργική τους σκέψη και τέλος να σχεδιάσουν έναν χάρτη 
ιδεών για να οργανώσουν τη σκέψη τους. 

Β) Ως προς τη χρήση Τεχνολογικών Μέσων: ζητούμενο ήταν τα παιδιά να εξοικειωθούν 
με τη χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης και ζωγραφικής, να ασκηθούν 
στη χρήση του ποντικιού, στη γραφή λέξεων και φράσεων. 

Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: οι μαθητές/τριες να βιώσουν τη χαρά της δη-
μιουργίας ενός ψηφιακού έργου, να σέβονται τη γνώμη του συμμαθητή/τριάς τους, να 
συνεργαστούν και να νιώσουν την ομαδικότητα.  Επιπλέον να αναλάβουν πρωτοβου-
λίες και να δέχονται ή να απορρίπτουν τις απόψεις των συμμαθητών/τριών τους ανα-
πτύσσοντας κατάλληλη επιχειρηματολογία, να αξιολογούν την προσπάθειά τους και να 
αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης και αυτοδιόρθωσης. 
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 
Δραστηριότητα 1η (2 διδακτικές ώρες) 

Ως ερώτηση αφόρμησης ήταν αν τα παιδιά κάνουν συλλογή από κάτι. Έπειτα αναφέ-
ραμε το χόμπι της ηρωίδας του κειμένου, Χαράς, που είναι να κάνει συλλογή από προ-
σκλήσεις. Στη συνέχεια τα παιδιά μέσα από τις εμπειρίες τους και κατόπιν ερώτησης 
μας ανέφεραν εάν έχουν δει πρόσκληση ή αν έχουν λάβει πρόσκληση και για ποιους 
λόγους. Έτσι, μέσα από τα βιώματά τους, διασαφηνίστηκαν οι λόγοι για τους οποίους 
στέλνουμε μια πρόσκληση. Έπειτα η δασκάλα κάλεσε τους μαθητές/τριες να διαβά-
σουν σιωπηρά την κάθε πρόσκληση (σελ.58-59, β΄ τεύχος Γλώσσας).  Ακολούθησαν 
ερωτήσεις για την κάθε μια ξεχωριστά:  Ποιο είναι το γεγονός; Πότε γίνεται; Πού γί-
νεται; Ποιος προσκαλεί; Ποιους προσκαλεί; Πώς αρχίζει η κάθε πρόσκληση; Γιατί;  
 
Στη συνέχεια τα παιδιά σε ομάδες αναζήτησαν τα κοινά στοιχεία όλων των προσκλή-
σεων καθώς και τις διαφορές μεταξύ τους.  Ανακοίνωσαν τις παρατηρήσεις τους στην 
τάξη.  Η δασκάλα υπογράμμιζε πάνω στις προσκλήσεις (που προβάλλονταν από τον 
βιντεοπροβολέα) τις απαντήσεις των μαθητών/τριών με διαφορετικό χρώμα μαρκαδό-
ρου έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη επαφή με τα βασικά στοιχεία μιας πρόσκλησης.  Το 
συμπέρασμα ήταν ότι όλες οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν τον τόπο, τον χρόνο,  τον 
λόγο και το άτομο ή τα άτομα στα οποία στέλνονται ενώ υπάρχουν και διαφορές ως 
προς το ύφος μιας πρόσκλησης. 
   
Έπειτα οι μαθητές/τριες, τραβώντας μια εικόνα τυχαία από ένα κουτί, κλήθηκαν να 
γράψουν μια πρόσκληση με βάση τη φωτογραφία (οι παρακάτω εικόνες εκτυπώθηκαν 
έγχρωμες, πλαστικοποιήθηκαν και τοποθετήθηκαν ανακατεμένες σε ένα κουτί). Σχη-
μάτισαν και πάλι τις ομάδες των δυο ή τριών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.  
Οι φωτογραφίες -εικόνες είχαν σχέση με τα εξής: με τον γάμο ενός ζευγαριού, μία φω-
τογραφία βάφτισης, φωτογραφία παιδιού που σβήνει τα κεράκια, εικόνα θεατρικής πα-
ράστασης, μεταμφιεσμένους, έκθεση ζωγραφικής, αφίσα γιορτής βιβλίου, μουσική πα-
ράσταση. 
 
Με βάση αυτές τις φωτογραφίες τα παιδιά μάντεψαν το γεγονός για το οποίο θα έγρα-
φαν την πρόσκληση καθώς και το ύφος που θα χρησιμοποιούσαν (επίσημο-πληθυντι-
κός ευγενείας, ανεπίσημο -φιλικό). 
 
Συμπλήρωσαν και έναν εννοιολογικό χάρτη στο kidspiration όπου οργάνωσαν τα βα-
σικά στοιχεία της πρόσκλησης. 
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Εικόνα 1: Εννοιολογικός χάρτης με βασικά σημεία πρόσκλησης 

Ολοκληρώθηκε  η ώρα ενώ τα παιδιά επέλεξαν εικόνες από τη βιβλιοθήκη. 

Δραστηριότητα 2η  (2 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια του λογισμικού ζωγραφικής tuxpaint κλήθηκαν να γρά-
ψουν σε ομάδες την πρόσκλησή τους και να τη διακοσμήσουν κατάλληλα.  Η δασκάλα 
στον βιντεοπροβολέα που είναι εγκατεστημένος στο εργαστήρι υπολογιστών τους «ξε-
νάγησε» στο νέο περιβάλλον, εξηγώντας τα βασικά εργαλεία του συγκεκριμένου λογι-
σμικού.  Στη συνέχεια τους άφησε  να διερευνήσουν το περιβάλλον και να πειραματι-
στούν.  Παρενέβαινε συντονιστικά, εάν υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα και βοηθη-
τικά, χωρίς να δίνει έτοιμες λύσεις. 
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Εικόνα 2: Δείγμα γραφής από ομάδα μαθητών 

Αφού ολοκληρώθηκε η πρόσκληση οι μαθητές αξιολόγησαν την δραστηριότητά τους 
συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να προβούν σε διορθώσεις πριν πα-
ραδώσουν στη δασκάλα την εργασία τους ( http://goo.gl/IQJ6Cl ).   

Από τη μια πλευρά οι μαθητές/τριες κατάλαβαν εάν έκαναν σωστά την εργασία και 
προχώρησαν σε διορθώσεις, από την άλλη η δασκάλα κατανόησε τα σημεία στα οποία 
δυσκολεύτηκαν οι μαθητές έτσι ώστε να εστιάσει στα σημεία αυτά στην επόμενη διδα-
σκαλία της.  Μετά την αξιολόγηση, οι προσκλήσεις αποθηκεύτηκαν. 

Δραστηριότητα 3η  (1 διδακτική ώρα) 

Όλες οι προσκλήσεις εκτυπώθηκαν έγχρωμες για όλα τα παιδιά της τάξης.  Κάθε ομάδα 
διάβασε τη δική της πρόσκληση κι έγινε σχολιασμός της δραστηριότητας από τα παιδιά 
και την εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα βιβλίο με τις προσκλήσεις που 
έφτιαξαν τα παιδιά της τάξης. Η κάθε ομάδα σχεδίασε το δικό της εξώφυλλο και οπι-
σθόφυλλο με το λογισμικό tuxpaint.   Έδωσε  τίτλο, επέλεξε χρώματα και σχέδια.  Οι 
εργασίες όλων των μαθητών βιβλιοδετήθηκαν από τη δασκάλα με το εξώφυλλο και 
οπισθόφυλλο που φιλοτέχνησε η κάθε ομάδα και μοιράστηκαν στα παιδιά.   
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Εικόνα 3: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο από ομάδα παιδιών 

 
Επέκταση- Παραλλαγές 

Σε μεγαλύτερες τάξεις δεν προτείνεται η χρήση ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη 
αλλά καλό θα είναι τα παιδιά να κρατούν σημειώσεις κατά τη διδασκαλία των βασικών 
σημείων μιας πρόσκλησης και να δημιουργήσουν οι ίδιοι τον εννοιολογικό χάρτη.  Ε-
πίσης, ως προέκταση, μπορούν οι μαθητές/τριες της Β΄τάξης να συντάξουν ξανά προ-
σκλήσεις για να τις μοιράσουν στους συμμαθητές τους στα άλλα τμήματα της Δευτέρας 
έτσι ώστε να τους προσκαλούν για παιχνίδι στην αυλή ή στους γονείς τους ώστε να 
τους καλούν σε εκδήλωση που διοργανώνει η τάξη ή το σχολείο τους.  Έτσι θα συνδέ-
σουν την δραστηριότητα με πραγματικές δράσεις. 
 

Αξιολόγηση 

Όσον αφορά στα λογισμικά τα παιδιά δεν συνάντησαν δυσκολίες.  Κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής των δραστηριοτήτων συμμετείχαν στην ομαδική εργασία, τηρούσαν τους 
κανόνες, διατύπωναν τις απόψεις τους και χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες που τους 
προσέφερε η τεχνολογία. Η δασκάλα παρατηρούσε τον τρόπο εργασίας των μαθη-
τών/τριών, έθετε ερωτήσεις και όπου χρειαζόταν  έκανε  διορθωτικές – διαμεσολαβη-
τικές παρεμβάσεις.  Οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν κατά την εφαρμογή 
του εκπαιδευτικού σεναρίου. Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν, αντάλλα-
ξαν απόψεις και δραστηριοποιήθηκαν. Οι δραστηριότητες με τη χρήση του υπολογιστή 
ήταν πιο ελκυστικές και κέντρισαν το ενδιαφέρον των παιδιών. Παράλληλα η συμμε-
τοχή των μαθητών με χαμηλή επίδοση ήταν πιο ενεργητική και παραγωγική. 
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Διαχείριση σχολικής κρίσης μέσα από μία μελέτη περίπτωσης 

Μαμάκου Κυριακή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, M.Sc. στη Συστηματική Φιλοσοφία 

kmamakou@hotmail.com 

Λούκας  Ηλίας 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 18.12 Μεταπτυχιακός φοιτητής 

ililoukas@sch.gr       

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διαπραγματευόμαστε τη διαχείριση της σχολικής κρίσης, μέ-
σα από μία μελέτη περίπτωσης λιποθυμικού επεισοδίου, το οποίο οφείλεται σε ένα 
επίκαιρο πρόβλημα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν κάποιοι μαθητές λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Ειδικότερα, 
θα αναφερθούμε στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας, 
στη σημασία της συγκρότησης ομάδας διαχείρισης κρίσης, στην παροχή Πρώτων 
Βοηθειών και στην κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης σχολικής κρίσης, με στόχο να α-
ποδείξουμε πως, αν η κρίση αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, μπορεί να 
έχει και θετική πλευρά, να αποτελέσει ευκαιρία για ανάπτυξη και να μας οδηγήσει 
στη μάθηση (Coombs, 2007· Harvard Business School, 2011). 

Λέξεις - κλειδιά: κρίση, ομάδα διαχείρισης κρίσης, σχέδιο διαχείρισης κρίσης, Πρώ-
τες Βοήθειες. 

Εισαγωγή 

Στην εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από το στοιχείο του απρόβλεπτου, οι κρίσεις 
αποτελούν στοιχείο της καθημερινότητάς μας, που όλοι αργά ή γρήγορα καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε, καθώς αναστατώνουν τον έως τότε φυσιολογικό ρυθμό της ζωής 
μας (Χατζηχρήστου, 2012). Σύμφωνα με τους Brock, Sandoval & Lewis, (2005, σ. 
57), η σχολική κρίση μπορεί να οριστεί ως «ένα ξαφνικό γεγονός, ένα γεγονός που 
έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει ένα μεγάλο αριθμό μαθητών και/ή προσωπικού, ένα 
γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία, την ασφάλεια και/ή τη θετική κοι-
νωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών».  

Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας στο σχολείο – παροχή Πρώτων Βοηθειών 

Για την αντιμετώπιση ενός λιποθυμικού επεισοδίου είναι απαραίτητη η διασφάλιση 
της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Εξάλλου, για το θέμα αυτό υπάρ-
χει και η σχετική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο διατάξεων (ν. 
15568/1985 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), Π.Δ. αριθ. 17/1996 (ΦΕΚ 11, τ. Α΄).  

Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση λιποθυμικού επεισοδίου εκείνο που προέχει είναι η α-
σφαλής μεταφορά του θύματος στο νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει την κατάλλη-
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λη ιατρική μέριμνα και παρακολούθηση (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Μέχρι, όμως, να 
πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει να προσφέρουμε στον μαθητή τις Πρώτες Βοήθειες.  

Με τον όρο «Πρώτες Βοήθειες» εννοούμε «την επιδέξια εφαρμογή αποδεκτών αρχών 
θεραπείας σε περιπτώσεις κάκωσης ή ξαφνικής αρρώστιας, με τη χρησιμοποίηση των 
διαθέσιμων εκείνη τη στιγμή μέσων ή υλικών» (British Red Cross Society, 1987: 9, 
όπ. αναφ. στο Σαΐτη & Σαΐτης, 2011).  
 
Επιπρόσθετα, εφόσον ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι υπεύθυνος για τη σω-
ματική ακεραιότητα των μαθητών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1566/85, και μπο-
ρεί να διωχθεί ποινικά και πειθαρχικά, σε περίπτωση ατυχήματος μαθητή, οφείλει να 
έχει μεριμνήσει για την ύπαρξη ενός γενικού πλαισίου ασφάλειας και υγείας, το οποί-
ο, σύμφωνα με τους Everard & Morris (1999), περιλαμβάνει: 

• Ύπαρξη και γνωστοποίηση κανονισμού ασφαλείας, που αφορά συγκεκριμένα 
μέτρα ασφάλειας. 

• Εκπαίδευση προσωπικού και μαθητών στην παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
• Κατανομή αρμοδιοτήτων ασφαλείας. 
• Εντοπισμό και μελέτη πιθανών κινδύνων. 
• Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης. 
• Συνεννόηση με εκπροσώπους ασφαλείας. 

Συγκρότηση ομάδας διαχείρισης κρίσης και κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης σχο-
λικής κρίσης 

Σε δεύτερο επίπεδο, για μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος, που περι-
γράφεται στη μελέτη περίπτωσης, κρίνεται ωφέλιμη η συγκρότηση ομάδας διαχείρι-
σης κρίσης, με πρωταρχικό της στόχο την κατάρτιση ενός σχεδίου αντιμετώπισης της 
σχολικής κρίσης και τη συλλογή και αποσαφήνιση των πληροφοριών για την κρίση. 
Στη συνέχεια, η ομάδα αξιολογεί τις επιπτώσεις της κρίσης στο σχολείο, συντονίζει 
όλους τους πόρους, μέσα και έξω από το σχολείο και ανταποκρίνεται γρήγορα στην 
κρίση, παρέχοντας υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Τέλος, αξιο-
λογεί το πρόγραμμα διαχείρισης της κρίσης και συντονίζει τις εργασίες παρακολού-
θησης (Special Education & Kindergarten Education Division, Education Bureau, 
2015).  

Σύμφωνα με τους Brock et al. (2005), τα βήματα για τη συγκρότηση της ομάδας δια-
χείρισης από τον διευθυντή είναι συγκεκριμένα. Αναλυτικότερα, ο διευθυντής σε συ-
νεργασία με τον σχολικό σύμβουλο, και αν είναι δυνατό με την παρουσία σχολικού 
ψυχολόγου, συζητούν την πολιτική διαχείρισης κρίσεων και καταρτίζουν ένα χρονο-
διάγραμμα για την εφαρμογή της. Παράλληλα, ο ψυχολόγος και ο σύμβουλος υλο-
ποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ύστερα 
από αυτά τα σεμινάρια, ο διευθυντής ζητά τη συμμετοχή του προσωπικού για την εκ-
πόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και παράλληλα, διενεργεί μια αξιολόγηση 
των αναγκών για να προσδιορίσει τα ζητήματα της διαχείρισης της κρίσης. Κατόπιν, 
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συγκροτεί την επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του 
προσωπικού. Η επιτροπή αυτή καλό είναι να περιλαμβάνει, εκτός από τους εκπροσώ-
πους των εκπαιδευτικών, τον διευθυντή, τον/τους υποδιευθυντές, τον/τους σχολικούς 
ψυχολόγους, τον/τους σχολικούς συμβούλους και τους επιστάτες. Στη συνέχεια, η 
επιτροπή συνέρχεται με σκοπό να εξετάσει και να συζητήσει την πολιτική διαχείρισης 
κρίσεων, τους κανόνες και τις διοικητικές οδηγίες. Τέλος, εκπονεί το σχέδιο διαχείρι-
σης κρίσεων του σχολείου και  αποφασίζει για τον τρόπο ενημέρωσης του προσωπι-
κού αναφορικά με αυτό και κάνει την ανασκόπησή του με όλο το προσωπικό. Βάσει 
της αξιολόγησης των αναγκών παρέχει επιπλέον επιμόρφωση για τη διαχείριση της 
κρίσης, αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 

Ακόμη, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ορί-
ζονται τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν την ομάδα διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο, η 
οποία πρέπει να αποτελείται απαραίτητα από τους: συντονιστή διαχείρισης της κρί-
σης, συντονιστή παρέμβασης στην κρίση, σύνδεσμο με τις υπηρεσίες ασφαλείας, 
σύνδεσμο με τις ιατρικές υπηρεσίες και υπεύθυνο επικοινωνίας (Brock et al., 2005). 
Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι να υπάρχει αναπληρωτής για κάθε συντονιστή και να 
καταρτιστεί τηλεφωνικό δένδρο για την αποτελεσματική και γρήγορη μετάδοση των 
γεγονότων. 

Μελέτη περίπτωσης σχολικής κρίσης 

Θέμα: Λιποθυμικό επεισόδιο σε σχολείο 

Σε Γυμνάσιο της Αθήνας, η καθηγήτρια των Φιλολογικών μαθημάτων, παρατήρησε 
σε κάποιους μαθητές, τον Κώστα και τον Δημήτρη (με καλές και μέτριες σχολικές 
επιδόσεις αντίστοιχα), αλλαγές, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι αλλαγές 
αυτές είχαν να κάνουν με έλλειψη συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 
ραθυμία για την εκτέλεση ασκήσεων, συναισθηματικές μεταπτώσεις. Αρχικά, δεν έ-
δωσε σημασία, καθώς θεώρησε ότι στην ηλικία των παιδιών δικαιολογούνται τέτοιου 
είδους συμπεριφορές, αφού βρίσκονται στην εφηβεία. Με την παρέλευση δυο μηνών 
η κατάσταση συνεχιζόταν και αποφάσισε να το συζητήσει με κάποιους συναδέλφους 
της. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι και κάποιοι άλλοι παρατήρησαν αλλαγές στη 
συμπεριφορά τους. Μάλιστα, κάποιος συμπλήρωσε πως του έκανε εντύπωση η αλλα-
γή στη συμπεριφορά του Κώστα, ενός παιδιού κοινωνικού, ευγενικού και καλού μα-
θητή. «Δεν έρχεται διαβασμένος, εκδήλωσε αντικοινωνική συμπεριφορά στα δια-
λείμματα αρκετές φορές και τον βλέπω πολύ απομονωμένο στα διαλείμματα». Ένας 
καθηγητής αναρωτήθηκε μήπως έμπλεξε με κακές παρέες, γιατί δε φέρνει μαζί του τα 
απαραίτητα για τα καλλιτεχνικά. «Όποτε του κάνω παρατήρηση μου λέει πως τα ξέ-
χασε». Τον Δεκέμβριο, ο Δημήτρης, ένας άλλος μαθητής που παρουσιάζει συμπτώ-
ματα όμοια με του Κώστα, κατά τη διάρκεια της τρίτης ώρας, ζαλίστηκε και είχε τά-
σεις λιποθυμίας. Ο διδάσκων ειδοποίησε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με τη 
σειρά του ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και τους γονείς του. Από το ΕΚΑΒ έμαθε ότι ο Δη-
μήτρης ήταν νηστικός και ότι εκεί οφείλεται η ζάλη του. Μετά από συζήτηση με τους 
γονείς του διαπίστωσε ότι αυτοί είναι άνεργοι τους τελευταίους μήνες και αντιμετω-
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πίζουν οικονομικά προβλήματα. Αυτή η πληροφορία τον προβλημάτισε και αναρω-
τήθηκε μήπως και άλλοι μαθητές αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. 

Ερωτήματα 

1. Τι θα έπρεπε να κάνει ο διευθυντής του σχολείου πριν την εκδήλωση των συνε-
πειών της κρίσης; 

2. Αντιμετωπίστηκε το περιστατικό της κρίσης σωστά;  
3. Καταρτίστε ένα πολυεπίπεδο σχέδιο διαχείρισης κρίσης για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της κρίσης αυτής μακροπρόθεσμα. 

Απαντήσεις 

1. Ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να έχει μεριμνήσει για τη συγκρότηση ομάδας 
διαχείρισης κρίσης, με στόχο την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης σχολικής κρί-
σης, που θα διευκολύνει την άμεση αντίδραση σε μια κατάσταση κρίσης.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Χατζηχρήστου (2012) οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες 
των μελών που συγκροτούν τη σχολική ομάδα διαχείρισης κρίσεων είναι οι εξής: 
• Επικεφαλής – συντονιστής: διαπιστώνει την ύπαρξη κρίσης, συντονίζει τις 

ενέργειες των μελών της ομάδας, αναλαμβάνει τις διοικητικές διαδικασίες και 
τέλος αξιολογεί το σχέδιο δράσης. 

• Συντονιστής ψυχολογικής παρέμβασης: συνήθως πρόκειται για σχολικό ψυ-
χολόγο που εργάζεται σε φορέα παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών της περιο-
χής που ανήκει το σχολείο και ενημερώνει εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθη-
τές. Εφαρμόζει ο ίδιος παρεμβάσεις και εκπαιδεύει ομάδα εκπαιδευτικών για 
παρέμβαση σε ενδεχόμενη κρίση. 

• Υπεύθυνος ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης: συνεργάζεται με τον συντονιστή 
ψυχολογικής παρέμβασης και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, π.χ. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 

• Υπεύθυνος άμεσης βοήθειας: εντοπίζει και τηρεί αρχείο υποστηρικτικών δι-
κτύων, π.χ. ΕΚΑΒ, Αστυνομία. Έχει εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοη-
θειών και αναλαμβάνει την κατασκευή «τηλεφωνικού δένδρου». 

• Υπεύθυνος ενημέρωσης: επικοινωνεί με τους γονείς των μαθητών και τα 
Μ.Μ.Ε. 

Επιπλέον, όφειλε να είχε μεριμνήσει για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, αλλά 
και μαθητών στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, καθώς και για την κατάρτιση και 
γνωστοποίηση κανονισμού ασφαλείας. 

2. Δε γίνεται καμία αναφορά για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στον μαθητή από 
κάποιον κατάλληλα εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, 
κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011· Everard & Morris, 
1999). Αναφέρεται μόνο πως ενημερώθηκε ο διευθυντής και οι γονείς του μαθητή 
και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Επιπλέον, δε γίνεται λόγος ούτε για το ποιος συνόδευσε 
τον μαθητή στο ΕΚΑΒ. Ο υπεύθυνος άμεσης βοήθειας, ή σε περίπτωση αδυναμί-
ας του πρώτου, ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής ή και κάποιος εκπαιδευτικός ο-
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φείλουν να συνοδεύσουν τον μαθητή, ως υπεύθυνοι για την ασφάλεια των μαθη-
τών.   

3. Σε δεύτερο επίπεδο, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα 
μας, εκτιμάται πως παρόμοια περιστατικά μπορεί να ξανασυμβούν και να αφο-
ρούν αρκετούς μαθητές του σχολείου. Κατά συνέπεια, το θέμα πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί με καθολικές παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Έτσι, μετά τη διαπίστωση 
του προβλήματος από τον διευθυντή, ο οποίος έχει ρόλο συντονιστή, σε μακρο-
πρόθεσμο επίπεδο μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες, πέρα από αυτές 
που αφορούν τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των μαθητών, προς ε-
νίσχυση, τόσο του μαθησιακού/εκπαιδευτικού τομέα, όσο και της ψυχικής ανθε-
κτικότητας των μαθητών (Χατζηχρήστου, 2012). Ενδεικτικά, βασιζόμενοι στη 
σχετική βιβλιογραφία, που παρατέθηκε, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις: 

− Πρόσκληση εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών για επίδειξη και εκμάθηση πα-
ροχής Πρώτων Βοηθειών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

− Δημιουργία Προγράμματος «Αγωγής Υγείας», με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση των μαθητών σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας. 

− Πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων σε συζήτηση για την εξεύρεση 
λύσεων και πρόταση δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

− Διοργάνωση ημέρας εορταγοράς (bazaar), με στόχο τη συγκέντρωση αγα-
θών για οικογένειες μαθητών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 
και την ενίσχυση του πνεύματος εθελοντισμού των μαθητών. 

− Πρόσκληση σχολικού ψυχολόγου σε ημερίδα με θέμα τις ψυχολογικές συ-
νέπειες της οικονομικής κρίσης, την οποία θα παρακολουθήσουν εκπαι-
δευτικοί, μαθητές και γονείς. 

− Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολικής τάξης και ενθάρρυνση των μαθητών να 
εκφράσουν τα συναισθήματά τους. 

− Παραπομπή των μαθητών που χρειάζονται εξατομικευμένη στήριξη στον 
σχολικό ψυχολόγο, με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων τους. 

Επίλογος - Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως, αν και δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις εκδήλωσης κρίσης στο σχολείο, παρ’ όλα 
αυτά η σύσταση μιας καλά εκπαιδευμένης ομάδας σχολικής διαχείρισης κρίσης και 
ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσης, αυξάνουν τις πιθανότη-
τες επιτυχούς αντιμετώπισής της.   
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Διδακτικό σενάριο στην ενότητα «Είδη και εφαρμογές ηλεκτρικών μηχανών» 
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Περίληψη 

Ο άνθρωπος αξιοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια για την ικανοποίηση των αναγκών του. 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη χρήση της η-
λεκτρικής ενέργειας είναι οι ηλεκτρικές μηχανές. Σκοπός της εργασίας είναι η δη-
μιουργία ενός διδακτικού σεναρίου για την εκπαιδευτική ενότητα «Είδη και εφαρμο-
γές ηλεκτρικών μηχανών», αξιοποιώντας κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, μέσα 
και δραστηριότητες ώστε να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να 
εκπληρωθούν οι προσδοκώμενοι διδακτικοί στόχοι. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, ηλεκτρικές μηχανές, ηλεκτρική ενέργεια  

Εισαγωγή 

Για την ικανοποίηση των αναγκών του ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέρ-
γεια σε μεγάλη έκταση στην καθημερινότητά του και για πολλές χρήσεις. Για την πα-
ραγωγή, τη μεταφορά και την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιού-
νται οι ηλεκτρικές μηχανές (Βασιλακόπουλος, 1993). Σκοπός της εργασίας είναι η 
δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου για την εκπαιδευτική ενότητα «Είδη και εφαρ-
μογές ηλεκτρικών μηχανών», χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές και μέσα. Το 
συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος και κάποια φύλλα 
διδασκαλίας (φύλλο εφαρμογής, φύλλο ελέγχου και φύλλο ανάθεσης εργασίας). Το σχέ-
διο μαθήματος είναι ο προγραμματισμός της διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα κύρια 
μέρη αυτής (Κιτσαράς, 2004). Το φύλλο εφαρμογής βοηθά στην αφομοίωση της ύ-
λης, το φύλλο ελέγχου συμβάλλει στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων και της δι-
δασκαλίας, ενώ το φύλλο ανάθεσης εργασίας περιλαμβάνει εργασία που δίνεται 
στους μαθητές για το σπίτι (Πλαγιανάκος, 2000).  

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θα αξιοποιη-
θούν κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές. Εκπαιδευτικές τεχνικές είναι οι δραστηριό-
τητες που βοηθούν τον καθηγητή να εκπληρώσει τους διδακτικούς στόχους μιας εκ-
παιδευτικής ενότητας, να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να 
καλύψει τις ανάγκες αυτών (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010). Συγκεκριμένα προτείνο-
νται ως τεχνικές οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η εισήγηση, η συζήτηση, η επίδειξη και η 
εργασία σε ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι όταν εργάζονται σε ομάδες επικοινωνούν κα-
λύτερα και παράλληλα ενισχύεται το ομαδικό πνεύμα. Με τις τεχνικές ερωτήσεις-
απαντήσεις και συζήτηση δημιουργείται συμμετοχικό κλίμα, ενώ το αντικείμενο της 
διδακτικής ενότητας προσεγγίζεται σταδιακά και αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα 
των μαθητών. Με την εισήγηση παρουσιάζονται άμεσα πολλές πληροφορίες αλλά 
απαιτείται ο συνδυασμός της με άλλες τεχνικές και οπτικοακουστικά μέσα για να μην 
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κουραστούν οι μαθητές (Οικονόμου, 2011). Κατά την επίδειξη ο εκπαιδευτικός δεί-
χνει το αντικείμενο που εξετάζεται (π.χ. ένα εργαλείο, μια συσκευή) και κανονίζει να 
εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους ώστε αυτοί να αισθανθούν, να ακούσουν ή και να αγ-
γίξουν το αντικείμενο της εκπαίδευσης, ενεργοποιώντας έτσι το ενδιαφέρον τους 
(Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010).  

Στο παρόν διδακτικό σενάριο, με τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών ερωτήσεις-
απαντήσεις, συζήτηση και κυρίως της επίδειξης με την ένταξη και την αξιοποίηση, 
στο πλαίσιο αυτής, ηλεκτρικών συσκευών καθημερινής χρήσης ως εκπαιδευτικό υλι-
κό, επιχειρείται να προαχθεί η ανακαλυπτική και η βιωματική μάθηση. Στην ανακαλυ-
πτική μάθηση οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με τη βοήθεια των εμπειριών τους καθώς 
η μάθηση σχετίζεται με αυτές και παράλληλα ο εκπαιδευτικός τους δίνει έναυσμα να 
ανακαλύψουν μόνοι τους τις νέες γνώσεις (Ράπτης & Ράπτη, 2007), ενώ στη βιωματι-
κή μάθηση οι εκπαιδευόμενοι οικειοποιούνται με τις γνώσεις μέσω των εμπειριών 
τους (Δεδούλη, 2002). Με την εργασία σε ομάδες προάγεται η συνεργατική μάθηση. 
Μέσω αυτής οι μαθητές επικοινωνούν και κοινωνικοποιούνται περισσότερο, γεγονός 
που είναι πολύ χρήσιμο καθώς η αγορά εργασίας χρειάζεται στελέχη που μπορούν να 
συνεργαστούν αρμονικά (Ματσαγγούρας, 2000).  

Για την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας στην τάξη θα χρησιμοποιηθεί κατάλλη-
λο πρόγραμμα παρουσιάσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (PowerPoint του Mi-
crosoft Office ή εναλλακτικά κάποιο δωρεάν πρόγραμμα π.χ. το Impress του Li-
breOffice). Επίσης, αν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του καθηγητή και των μαθη-
τών σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η διδακτική διαδικασία θα μπορούσε 
να εμπλουτιστεί και με άλλες εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών (Τ.Π.Ε.) όπως π.χ. το πακέτο δημιουργίας διαδραστικών δραστηριοτήτων Hot 
Potatoes, αλλά και χρήση email και blog. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλλε στο να αναπτύ-
ξουν οι μαθητές θετική στάση σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
των νέων τεχνολογιών και του internet ως μέσα διδασκαλίας και εκπαίδευσης, τα ο-
ποία θα τους βοηθήσουν να εμπεδώσουν τις καινούριες γνώσεις (Βάσσιος & Λεφά-
κης, 2015· Βάσσιος, 2016).  

Η υλοποίηση του παρόντος διδακτικού σεναρίου βασίστηκε σε σχετική βιβλιογραφία 
(Βιδιαδάκης, Κανελλόπουλος, Μπινιάρης, & Χατζαράκης, 1999· Ψωμιάδης, 2004· 
Γαντζούδης, Λαγουδάκος, & Μπινιάρης, χ.η.). 

Διδακτικό σενάριο 

Σχέδιο μαθήματος 

Μάθημα: Ηλεκτρικές μηχανές  

Τίτλος Ενότητας: Είδη και εφαρμογές ηλεκτρικών μηχανών 

Τάξη:  Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.  
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Στόχοι 

▪ Να αναγνωρίζουν, οι μαθητές, τα βασικά είδη ηλεκτρικών μηχανών.  

▪ Να αναφέρουν τα πεδία εφαρμογής των ηλεκτρικών μηχανών.  

▪ Να επεξηγούν τα τεχνικά στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα μιας ηλε-
κτρικής μηχανής. 

▪ Να διαπιστώσουν τη χρησιμότητα και τη συμβολή των ηλεκτρικών μηχανών στη 
διαχείριση και την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην ικανο-
ποίηση πολλών και ποικίλων ανθρωπίνων αναγκών.   

Απαιτούμενα εποπτικά μέσα και υλικά  

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολέας, πρόγραμμα παρουσιάσεων, διαφάνειες, ηλε-
κτρικές μηχανές (συσκευές) καθημερινής οικιακής χρήσης.  

Πορεία μαθήματος 

1. Προετοιμασία [2΄] 

Ερωτήσεις προς τους μαθητές για το αν γνωρίζουν κάποια από τα είδη και τα πεδία 
εφαρμογής των ηλεκτρικών μηχανών (τεχνικές: ερωτήσεις-απαντήσεις). 

2. Παρουσίαση [23΄] 

▪ Παρουσίαση των ειδών των ηλεκτρικών μηχανών (τεχνικές: εισήγηση, συζήτηση 
/ μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολέας, διαφάνειες). 

▪ Αναφορά στα πεδία εφαρμογής και τη χρησιμότητα των ηλεκτρικών μηχανών. 
Επίδειξη βασικών ηλεκτρικών μηχανών καθημερινής οικιακής χρήσης (τεχνικές: 
εισήγηση, επίδειξη, συζήτηση / μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολέας, 
διαφάνειες). 

▪ Παρουσίαση και διερεύνηση της πινακίδας τεχνικών στοιχείων των ηλεκτρικών 
μηχανών. (Θα τονιστεί στους μαθητές ότι αν και η πινακίδα δεν περιλαμβάνεται 
στη διδακτική ύλη της παρούσας ενότητας, γίνεται εκτενής αναφορά σε αυτή ε-
πειδή στις αμέσως επόμενες διδακτικές ενότητες θα κληθούν να συνδέσουν και να 
δουλέψουν με διάφορες ηλεκτρικές μηχανές, αξιοποιώντας τα στοιχεία που ανα-
γράφονται στις πινακίδες αυτών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μπορούν να επεξη-
γούν και να τα ερμηνεύουν σωστά) (τεχνικές: εισήγηση, συζήτηση / μέσα: ηλε-
κτρονικός υπολογιστής, προβολέας, διαφάνειες). 

3. Εφαρμογή [7΄] 
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Φύλλο εφαρμογής όπου θα συμπληρώσουν την πινακίδα με τα τεχνικά στοιχεία δια-
φόρων ηλεκτρικών μηχανών (συσκευών). Θα τους δοθούν συσκευές καθημερινής οι-
κιακής χρήσης (π.χ. ξυριστική μηχανή, ηλεκτρικός πολυκόφτης, μίξερ χειρός, φορτι-
στής κινητού) (εργασία σε ομάδες). 

4. Έλεγχος [6΄] 

Φύλλο ελέγχου με τρεις ερωτήσεις σωστού-λάθους και άσκηση συμπλήρωσης κενών. 

5. Ανακεφαλαίωση [4΄] 

Αναφορά στα είδη των ηλεκτρικών μηχανών, τις βασικές εφαρμογές τους και την πι-
νακίδα στοιχείων. 

6. Ανάθεση εργασίας [3΄] 

Να βρουν οι μαθητές στο σπίτι τους τρεις οικιακές ηλεκτρικές μηχανές και να ση-
μειώσουν την τάση λειτουργίας, το ρεύμα που αυτές καταναλώνουν και την ισχύ που 
απορροφούν. 

Φύλλο εφαρμογής 

Συμπληρώστε τις κάτωθι πινακίδες με τα τεχνικά στοιχεία που αναγράφονται στις 
αντίστοιχες πινακίδες των ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρικών μηχανών) που σας δό-
θηκαν.  

 

Εικόνα 1: Πινακίδα τεχνικών στοιχείων 

Φύλλο ελέγχου 

Ερωτήσεις σωστού-λάθους: 

1) Οι μετασχηματιστές χρησιμεύουν για να ανυψώνουν ή να υποβιβάζουν την τάση 
του εναλλασσόμενου ρεύματος. 

α) Σωστό       β) Λάθος 

2) Οι ανορθωτές μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. 

α) Σωστό       β) Λάθος 
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3) Οι μετασχηματιστές και οι ανορθωτές ονομάζονται και στατές ηλεκτρικές μηχανές 
γιατί δεν έχουν περιστρεφόμενα μέρη. 

α) Σωστό       β) Λάθος 

Συμπλήρωση κενών: 

Οι ……………………….. παίρνουν ηλεκτρική ενέργεια και παράγουν κινητική ε-
νέργεια, ενώ οι γεννήτριες μέσω περιστροφικής κίνησης παράγουν 
……………………. ενέργεια. 

Φύλλο ανάθεσης εργασίας 

Να βρείτε στο σπίτι σας τρεις ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρικές μηχανές) και να ση-
μειώσετε την τάση λειτουργίας, το ρεύμα που καταναλώνουν και την ισχύ που απορ-
ροφούν (παράδοση στο επόμενο μάθημα). 

Επίλογος 

Σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου για την ενότητα 
«Είδη και εφαρμογές ηλεκτρικών μηχανών», ακολουθώντας τη δομή που ενδείκνυται 
για την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας. Επιπροσθέτως, προτάθηκε η αξιο-
ποίηση, στην εκπαιδευτική διαδικασία, πολυχρησιμοποιημένων οικιακών ηλεκτρικών 
συσκευών (μηχανών), επιχειρώντας έτσι τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
με την καθημερινή ζωή. Το παρόν διδακτικό σενάριο φιλοδοξεί να ενισχύσει το έργο 
των εκπαιδευτικών σχετικών ειδικοτήτων, παρέχοντάς τους εκπαιδευτικό υλικό και 
ιδέες. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αντίστοιχη ενότητα για την εκπαίδευ-
ση σπουδαστών ηλεκτρολόγων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
αλλά και να εμπλουτιστεί με επιπλέον Τ.Π.Ε. και δραστηριότητες. Φυσικά θα ήταν 
χρήσιμο να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας ώστε να εντοπιστούν 
τυχόν αδυναμίες του.  
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Διδακτικό σενάριο στρατηγικής διοίκησης: Πως οι στρατηγικοί στόχοι του Ορ-
γανισμού αντιμετωπίζουν τις ευκαιρίες για καινοτομίες σε προϊόντα, δράσεις και 

το επιχειρησιακό μοντέλο 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.09, & Π.Ε.17.05 

Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας 
odykopsi@yahoo.gr 

 
Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο διδακτικό 
σενάριο στρατηγικής διοίκησης μέσα από την ανάλυση της απαίτησης ενός οργανι-
σμού να απαντήσει στο ερώτημα: πως οι στρατηγικοί στόχοι του αντιμετωπίζουν τις 
ευκαιρίες για καινοτομίες σε προϊόντα, δράσεις και να προσδιορίσει το κατάλληλο 
επιχειρησιακό μοντέλο. Έτσι αναλύονται οι έννοιες της απαίτησης κατά όρους και 
στη συνέχεια γίνεται ιεράρχηση των στόχων και καθορισμός της στρατηγικής του ορ-
γανισμού. Έτσι οι διδασκόμενοι/νες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν μέσα από μία 
ανάλυση περίπτωσης (case study) τις βασικές αρχές της εφαρμοσμένης διοικητικής 
στρατηγικής (strategic management). Επίσης θα κληθούν να εφαρμόσουν τα κατάλ-
ληλα γνωσιακά εργαλεία και να πραγματοποιήσουν μία γόνιμη κρίση της περίπτω-
σης. 

Λέξεις κλειδιά: στρατηγική, διοίκηση, ποιότητα, απαίτηση 

Εισαγωγή 

Το προφίλ του οργανισμού καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίες του οργανισμού. 
Το περιβάλλον, οι εργασιακές σχέσεις και οι στρατηγικές προκλήσεις αποτελούν τον 
οδηγό για το σύστημα διαχείρισης του οργανισμού. Οι λειτουργίες του συστήματος 
περιλαμβάνονται στις έξης βασικές κατηγορίες του κεντρικού τμήματος του μοντέ-
λου. Η ηγεσία, ο στρατηγικός προγραμματισμός και ο προσανατολισμός στον πελάτη 
και την αγορά αποτελούν την τριάδα της ηγεσίας. Ο προσανατολισμός στο ανθρώπινο 
δυναμικό, η διαχείριση των διαδικασιών και τα επιχειρησιακά αποτελέσματα αποτε-
λούν την τριάδα των αποτελεσμάτων. Η τριάδα της ηγεσίας συνδέεται άμεσα με την 
τριάδα των αποτελεσμάτων, το οποίο είναι σημαντικό για την επιτυχία του οργανι-
σμού. Η μέτρηση, ανάλυση και διαχείριση των πληροφοριών υποστηρίζει ολόκληρο 
το μοντέλο και είναι σημαντική για την αποτελεσματική διαχείριση του οργανισμού 
και για τη δημιουργία ενός συστήματος βελτίωσης, της απόδοσης και της ανταγωνι-
στικότητας βασισμένο σε γεγονότα. 

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ καθιέρωσε το 1987 το βραβείο ποιότητας Mal-
colm Baldrige (Malcolm Baldrige National Quality Award- MBNQA) θέλοντας να 
ηγηθεί μιας εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας των αμερικανικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κύριος λόγος της θέσπισης του βραβείου αυτού, το ο-
ποίο μπορεί να θεωρηθεί ως η απάντηση των ΗΠΑ στην καθιέρωση του Ιαπωνικού 
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Βραβείου ποιότητας Deming, ήταν η μείωση του επιπέδου ποιότητας των αμερικανι-
κών προϊόντων. 

Το βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige έχει υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις από 
το 1987 που δημιουργήθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται κάθε χρόνο. Οι τροποποιή-
σεις αυτές αφορούν τον αριθμό των κριτηρίων και αντικειμένων αξιολόγησης, τις κα-
τηγορίες των κριτηρίων, το σύστημα αξιολόγησης και τη συνολική αξία των διαφορε-
τικών κριτηρίων. Οι σημαντικότερες ίσως τροποποιήσεις στο βραβείο ποιότητας α-
φορούν τη μεγαλύτερη έμφαση που δόθηκε στα επιχειρησιακά αποτελέσματα του ορ-
γανισμού από το 1995 και μετά και στην εισαγωγή των κοινωνικών αποτελεσμάτων 
το 2003. Η πρώτη τροποποίηση ήταν αποτέλεσμα της μικρής συσχέτισης των οικονο-
μικών αποτελεσμάτων και των μελλοντικών αποδόσεων των επιχειρήσεων με τη συ-
νολική βαθμολογία βάσει των κριτηρίων του μοντέλου και κατά συνέπεια της αρνη-
τικής διαφήμισης, ενώ η δεύτερη ήταν αποτέλεσμα της ύπαρξης του συγκεκριμένου 
κριτηρίου σε πολλά διεθνή βραβεία ποιότητας και της ανάγκης να διασφαλιστεί η η-
θική συμπεριφορά του οργανισμού και η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κα-
νονισμούς. 

 

Σχήμα 1: Baldridge Criteria for Performance Excellence Framework: A Systems Per-
spective 

 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Οργανισμού 

Strategic Objectives: Ο όρος «στρατηγικοί στόχοι » αναφέρεται σε αρθρωτούς στό-
χους ή στις απαντήσεις του οργανισμού για την αντιμετώπιση σημαντικών αλλαγών ή 
βελτιώσεων, της ανταγωνιστικότητας ή κοινωνικών θεμάτων, καθώς και τα πλεονε-
κτήματα της υγειονομικής περίθαλψης.  Οι στρατηγικοί στόχοι γενικά εστιάζονται 
τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά ζητήματα της επιχείρησης  και αφορούν σε σημα-
ντικές υπηρεσίες  όπως ασθενών, ενδιαφερόμενων μερών, αγοράς, υπηρεσιών φρο-
ντίδας υγείας, ή τεχνολογικών δυνατοτήτων  και στρατηγικών προκλήσεων .  Σε γενι-
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κές γραμμές αναφέρεται, ότι οι στρατηγικοί στόχοι είναι αυτοί που  ένας οργανισμός 
πρέπει να επιτύχει για να παραμείνει ή να γίνει ανταγωνιστικός και να διασφαλίσει τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.  Οι στρατηγικοί στόχοι θέτουν τις  μακροπρόθε-
σμες  κατευθύνσεις ενός οργανισμού και οδηγούν την κατανομή των πόρων και τις 
ανακατανομές. 

Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι είναι: συνολική ικανοποίηση των πελατών, προθυμία 
πελατών να διαφημίσουν τον οργανισμό, ικανοποίηση της οικογένειας όσον αφορά τη  
επικοινωνία με τον συγγενή της, βελτίωση δείκτη ασφαλείας ασθενών, αύξηση κατά 
25% των πελατών που είναι baby-boomers, επίτευξη μεριδίου κέρδους στην αγορά, 
αύξηση μέσου όρου ακαθάριστων κερδών, επίτευξη 30% μερίδιο αγοράς, ικανοποίη-
ση υπαλλήλων, αφοσίωση των εργαζομένων στον οργανισμό.  

Address: Ανταποκρίνονται, αναφέρονται  

Opportunities: Ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον οργανισμό σύμφωνα με τους πό-
ρους που έχει όσο αναφορά την ανάπτυξη του.   

Innovation: Καινοτομία- νέες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός στους πελάτες 
τους σύμφωνα με τους πόρους που διαθέτει.  

Opportunities for innovation: Αναφέρεται στη λήψη ουσιαστικών αλλαγών για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών, των προγραμμάτων, των διαδικασιών, ή οργανωτική απο-
τελεσματικότητα και τη δημιουργία νέων αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αφορά 
την υιοθέτηση μιας ιδέας, τη διαδικασία, την τεχνολογία, ή ένα προϊόν που είναι είτε 
νέο είτε για νέα προτεινόμενη εφαρμογή του.  Επιτυχής οργανωτικές καινοτομία είναι 
μια διαδικασία πολλών σταδίων που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την ανταλλαγή 
γνώσεων, την απόφαση για την εφαρμογή, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη μά-
θηση. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική δομή ή 
το επιχειρηματικό μοντέλο για να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά το έργο της οργά-
νωσης. 

Η Διαδικασία του Οργανισμού προς Αναγνώριση Ευκαιριών για Καινοτομία 

Ο Οργανισμός ακολουθεί μία τυποποιημένη διαδρομή σταδίων προκειμένου να ανα-
γνωρίσει τις δυνατές ευκαιρίες για καινοτομία που υπάρχουν στο εξωτερικό και εσω-
τερικό του περιβάλλον. Products: Προϊόντα της επιχείρησης. Στο παράδειγμα μας α-
ναφέρονται  οι υπηρεσίες που προφέρει ο οργανισμός στους πελάτες της. Όπως α-
σφαλές περιβάλλον διαμονής, οικογενειακή ατμόσφαιρα, φροντίδα. Operations: Λει-
τουργίες του οργανισμού. Αναφέρεται στις δραστηριότητες εκείνες που εμπλέκονται 
στην λειτουργία μιας επιχείρησης με σκοπό την παραγωγή αξίας για τους ενδιαφερό-
μενους. Business model: Επιχειρηματικό μοντέλο. Το σχέδιο που υλοποιείται από μια 
εταιρεία να δημιουργήσει έσοδα και να έχει κέρδος  από τις λειτουργίες της. Περι-
λαμβάνει τα στοιχεία και τις λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και τα έσοδα που 
παράγει και τις δαπάνες που προκύπτουν. 
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Σχήμα 2: Τα βήματα προσδιορισμού των δυνατοτήτων για καινοτομία 

Ο Τρόπος που ο Οργανισμός ανταποκρίνεται στην Απαίτηση 

Η εταιρία έχει ένα βασικό όραμα. Για να πετύχει αυτό το όραμα αναπτύσσει τρεις με 
τέσσερις στρατηγικές, οι οποίες πλαισιώνονται από το SPT (Strategic Planning 
Team). Το SPT  έχει τις ικανότητες για να αναγνωρίσει πιο ακριβώς είναι: το όραμα, 
οι βασικές δεξιότητες, οι στρατηγικές προκλήσεις και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα 
του οργανισμού. Το SPT προσδιορίζει τους στρατηγικούς στόχους μαζί με τους στό-
χους του APEX για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε χρόνια που ακολουθούν. 

Επιπλέον αξιολογούνται τα συστήματα εργασίας-λειτουργίας του οργανισμού ώστε 
να ευθυγραμμιστούν με τις βασικές ικανότητες των εργαζομένων και την στήριξη των 
στρατηγικών στόχων. Οι στόχοι του APEX βασίζονται στην ανάλυση SWOT και 
στην ανάλυση SWOT του ανταγωνιστή. Κάθε στρατηγικός στόχος αφορά τουλάχι-
στον, μια στρατηγική πρόκληση, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα ή βασικές ικανότητες,  

Ο οργανισμός χρησιμοποιεί κάποιους συντελεστές για να κάνει το περιβαλλοντικό 
έλεγχο, την ανάλυση SWOT, τον καθορισμό των στρατηγικών προκλήσεων και πλε-
ονεκτημάτων. Μέσα από αυτούς τους συντελεστές δημιουργούνται ευκαιρίες για και-
νοτομία. 

Βήματα Δράση Συμμετέχοντες 

1 Ανασκόπηση του περιβαλλοντικού ελέγχου   

 

 

2 Καθορισμός στρατηγικής κατεύθυνσης  

3 Καθορισμός υπαρχουσών και αναγκαίων βασικών ικα-
νοτήτων  
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4 SWOT analysis / καθορισμός στρατηγικών προκλήσεων 
και πλεονεκτημάτων  

 

 

             SPT  
5 Καθορισμός στρατηγικών 

6 Καθορισμός στρατηγικών στόχων  

7 Καθιέρωση υψηλού επιπέδου δράσεων και λεπτομερών 
σχεδίων δράσης 

8 Συγκράτηση διοικητική υποχώρησης BOD, SPT, SABs, 
FABs 

9 Ανάπτυξη στρατηγικών πλάνων  FAB, facility leaders, 
workforce. Suppliers, 
partners 

10 Κατανομή πόρων  SPT, regional vice 
presidents, executive 
directors 

11 Κοινοποίηση των πλάνων / Έγκριση τελικού στρατηγι-
κού πλάνου 

SPT, regional vice 
presidents, executive 
directors, FABs 

12 Έγκριση τελικού στρατηγικού πλάνου BOD 

13 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 90-ημερών Facility leaders, work-
force 

14 Ανασκόπηση του SPP SPT 

Πίνακας 1: Τα βήματα υιοθέτησης μίας καινοτομίας 

Συμπερασματικός Προσδιορισμός των Σημείων προς Βελτίωση 

Δεν αξιολογείται και δεν γίνεται εκμετάλλευση επαρκώς, των ευκαιριών που προκύ-
πτουν, κατά την διαδικασία εισαγωγής συντελεστών, για την  εφαρμογή και αξιοποί-
ηση καινοτομιών σε προϊόντα, δράσεις και το επιχειρησιακό μοντέλο.  

Βήματα 

Μάθηση (Learning) Βασισμένη σε περιβαλλοντικές ανασκο-
πήσεις, καθορίζει εάν υπάρχει ανάγκη για 
ένα σχέδιο ή σύστημα μάθησης, επανα-
σχεδιασμό, ή βελτίωση 
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Ανάλυση (Analysis) Αποσαφήνιση του συστήματος ή των 
προβλημάτων, καθορισμός των στόχων 
και προσδιορισμός  των χαρακτηριστικών 
του ισχύοντος συστήματος  

Σχεδίαση (Design) Καθιέρωση συστήματος ή μαθησιακών 
στόχων, προσδιορισμός μέσων αξιολόγη-
σης, υλοποίηση σχεδιασμού συστήματος 
και/ή επιλογής μέσων και σχεδιασμού 
εκμάθησης. 

Ανάπτυξη (Development) Δημιουργία, συναρμολόγηση και δοκιμή 
του νέου συστήματος ή των περιεχομέ-
νων που δημιουργήθηκαν στη φάση του 
σχεδιασμού, και η ενσωμάτωση των τε-
χνολογιών. Επανεξέταση feedback σχετι-
κά με το project και αναθεώρηση αναλό-
γως. 

Εκτέλεση (Implementation) 

 

Ανάπτυξη μιας διαδικασίας για την κα-
τάρτιση των εκπαιδευτικών και των μα-
θητών και την ανάπτυξη του νέου / αλ-
λαγμένου προγράμματος σπουδών ή συ-
στήματος. 

Εκτίμηση (Evaluation) Διεξαγωγή αξιολόγησης σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας. Διεξαγωγή τελικής α-
ξιολόγησης μέσω δοκιμών ή παρατηρή-
σεων ειδικά για το πρόγραμμα σπουδών 
ή το σύστημα, χρησιμοποιώντας πληρο-
φορίες από τους χρήστες. 

Πίνακας 2: Οι Βελτιωτικές Μέθοδοι Καινοτομίας 

 

Σχήμα 3: Τα Βήματα προς την Υιοθέτηση της Καινοτομίας 

Το ‘Εργοστάσιο Καινοτομίας’ της Apple 
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Η εταιρία Apple έχει δημιουργήσει ένα εργοστάσιο kαινοτομίας που προωθεί την α-
χαλίνωτη δημιουργικότητα των ανθρώπων της, την τόνωση τολμηρών και καινοτό-
μων νέων ιδεών και το λανσάρισμα πετυχημένων κερδοφόρων νέων καινοτομιών ξα-
νά και ξανά! Η Apple αξιοποιεί το ποικίλο μείγμα εργαζομένων, πελατών, προμηθευ-
τών, εταίρων και παγκοσμίων δικτύων, την αποδεδειγμένη διαδικασία καινοτομίας, 
καθώς και μια νικηφόρο κουλτούρα προς αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην αγορά και 
την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών εκθετικά! 

 

Σχήμα 4: Η Πυραμίδα Καινοτομίας της Εταιρίας Apple 

Βιβλιογραφία 

Tilling Living Case Study 2012 

http://www.businessdictionary.com/search-terms.php?q=key 

http://www.baldrige21.com/ 

www.baldrige.com 

$$ 

New Business 

Καινοτομία 
(Innovations) 

Ιδέες (Ideas) 

Δημιουργικότητα (Creativity)  

Διερ-
γασίες 

(Pro-
cesses
) 

Συνερ-
γάτες 
(Part-
ners) 

Δίκτυα 
(Net-
works) 

ΕΠΙ-
ΤΥ-
ΧΙΑ 
SUC-
CESS 
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Διδασκαλία μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του αυ-
τισμού 

Κιουτσούκη Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02.50, Υποψήφια Διδάκτωρ 

vasilikikioutsouki@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία διαφοροποιημένων με-
θόδων, οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές να ξε-
περάσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η βάση για το σχεδιασμό των εναλλα-
κτικών μεθόδων είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά με αυτισμό σε διά-
φορους τομείς όπως γλωσσικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, ακαμψία σκέψης.  
Η προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών στο φά-
σμα του αυτισμού κάνει τη διδασκαλία ευχάριστη αλλά και εποικοδομητική. 

Λέξεις- Κλειδιά: αυτισμός, διδασκαλία, εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμογή 

Εισαγωγή 

Ο αυτισμός περιλαμβάνει δυσκολίες στον τομέα της επικοινωνίας, τις κοινωνικές δε-
ξιότητες και τη φαντασία (Devlin & Scherer, 2012). Επομένως, αυτές οι ιδιαιτερότη-
τες αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Σύμφωνα με έρευνες οι προσεγγίσεις συστηματικής εκμάθησης γραφής και ανάγνω-
σης που εφαρμόζονται στους μαθητές με δυσλεξία, ταιριάζουν με το είδος της μάθη-
σης στον αυτισμό (Jordan & Powell, 2000) και αποτελούν κατάλληλες πρακτικές για 
τη διδασκαλία των μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του 
αυτισμού. 

Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας 

Όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες (τομέας επικοινωνίας) υπάρχουν διάφορες τε-
χνικές που μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει. 

Διδασκαλία ανάγνωσης 

Τα παιδιά με αυτισμό έχουν κυρίαρχο κανάλι πρόσληψης και επεξεργασίας ερεθισμά-
των το οπτικό κανάλι γι’ αυτό συνήθως μαθαίνουν με κάρτες (Flash cards) που έχουν 
εικόνα και την αντίστοιχη λέξη από κάτω.  

H Temple Grandin (2002) αναφέρει: «Σκέφτομαι με εικόνες. Δε χρησιμοποιώ τη 
γλώσσα για να σκεφτώ. Όλες μου οι σκέψεις μοιάζουν με βιντεοταινίες που «διατρέ-
χουν» τη φαντασία μου. Οι εικόνες είναι η πρώτη μου (μητρική) γλώσσα και οι λέξεις, η 
δεύτερη». Η ίδια αναφέρει ότι έμαθε να διαβάζει χρησιμοποιώντας τα φωνήματα, αλ-
λά όπως επισημαίνει, πολλά παιδιά με αυτισμό μαθαίνουν να απομνημονεύουν ολό-
κληρες λέξεις ευκολότερα, όταν αυτές συνδέονται με εικόνες.  
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Η διδασκαλία της ανάγνωσης μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, ανάλογα με τις 
ανάγκες του κάθε μαθητή. Παραδοσιακή μέθοδος είναι η φωνητική, οι κάρτες, τα ει-
κονογραφημένα βιβλία. Ένας εναλλακτικός τρόπος μάθησης είναι μέσω της μουσικής 
δηλαδή χρησιμοποιώντας στίχους από τον αγαπημένο καλλιτέχνη του μαθητή με 
μουσική υπόκρουση, καθώς και η δραματοποίηση διάφορων ιστοριών, οι οποίες είναι 
οικείς στον μαθητή.  

Διδασκαλία κατανόησης κειμένου 

Οι μαθητές μπορεί να έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα (δεινόσαυροι, εξαρτήματα 
αυτοκινήτου, στατιστικά στοιχεία του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου) κι εάν προσαρ-
μοστεί το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, ο μα-
θητής αποκτά ισχυρό κίνητρο για μάθηση. Οπότε είναι προτιμότερο, το περιεχόμενο 
του κειμένου να είναι σχετικό με τα ενδιαφέροντα του μαθητή κι όχι ένα κείμενο του 
αναλυτικού προγράμματος. Επίσης σημαντική είναι η χρήση αντικειμένων σχετικών 
με το κείμενο, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Εάν το κείμενο αναφέρεται στο πο-
δόσφαιρο, η χρήση της μπάλας, μπορεί να προϊδεάσει τον μαθητή για το περιεχόμενο 
του κειμένου. Εναλλακτικός τρόπος υποστήριξης είναι η οπτική αφήγηση του κειμέ-
νου, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν εικόνες στη σειρά, που θα αφηγούνται ένα μέρος 
της ιστορίας του κειμένου. Οι εικόνες μπορεί να είναι ασπρόμαυρες για να τις χρωμα-
τίσει ο μαθητής. Ακόμη συγκεκριμένες ερωτήσεις όπως: σε ποιον τόπο διαδραματίζε-
ται η ιστορία; Πότε διαδραματίζεται η ιστορία; Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της ι-
στορίας; Τι φοράνε; Που μένουν; Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους; κ.α. βοηθούν στην 
κατανόηση του κειμένου καθώς και αναφορά των παρακειμενικών, εξωκειμενικών 
και διακειμενικών στοιχείων του κειμένου. 

Διδασκαλία λεξιλογίου 

Ο κάθε μαθητής μπορεί να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του με διαφορετικούς τρόπους. 
Ο πιο διαδεδομένος είναι με εικόνες. Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με βιβλία, περιοδι-
κά ή συσκευασίες προϊόντων, στα οποία εικόνες και κείμενο μαζί μεταφέρουν ένα 
μήνυμα. Πάντα με δεδομένο το εκπαιδευτικό υλικό να σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα 
του μαθητή, όπως έχει ήδη αναφερθεί.  

Η διδασκαλία του λεξιλογίου μπορεί να γίνει και με βιωματική μάθηση δηλαδή το 
παιδί να έρθει σε επαφή με τα υλικά, που περιέχονται στις συσκευασίες προϊόντων 
(γάλα, ζάχαρη, σοκολάτα κ.λ.π.) και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνδέσει το πε-
ριεχόμενο της συσκευασίας με την εικόνα και το κείμενο της συσκευασίας. 

Μπορεί να γίνει μέσω παιχνιδιού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προετοιμάσει προσαρ-
μοσμένα φυλλάδια στις ανάγκες του μαθητή με εικόνες, φωτογραφίες και λέξεις και 
να παρουσιάσει διάφορα αντικείμενα. Στη συνέχεια ο μαθητής συνδέει αυτές τις ει-
κόνες-λέξεις με τα πραγματικά αντικείμενα. Μία άλλη δραστηριότητα είναι ο εκπαι-
δευτικός να γράψει μια λέξη, να τη διαβάσει και ο μαθητής να τη ζωγραφίσει. 
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Η διδασκαλία λεξιλογίου μπορεί να γίνει και με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τα παι-
διά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους υπολογιστές. Υπάρχουν διάφορα εκπαι-
δευτικά προγράμματα που έχουν συγκεκριμένη θεματολογία και βοηθούν στην εμπέ-
δωση λεξιλογίου όπως το έργο Υπέρ-Δομή. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 

Τεχνικές όπως το θεατρικό παιχνίδι συμβάλλουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των 
παιδιών, όσον αφορά τη συνεργασία και τη συζήτηση με τους συμμαθητές τους και 
την ανάπτυξη της κοινωνικής δεξιότητας μέσα από δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού 
και παιχνίδια ρόλων. 

Υπάρχουν και διάφορα λογισμικά καθώς και προγράμματα παρέμβασης, τα οποία 
βοηθούν το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας. Κάποια από αυτά είναι το 
ΕΚΤΟ!ΝΟΥΣ, TEACCH -Treatment and Education of Autistic and Communication 
Children, το Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS), το πρό-
γραμμα εντατικής αλληλεπίδρασης (Intensive Interaction) 
(http://www.intensiveinteraction.co.uk), το Comic Strip Conversations (CSC Friends’ 
play) κ.ά. 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

Οι κοινωνικές ιστορίες είναι μια σύγχρονη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διδα-
σκαλία των ατόμων με αυτισμό. Η μέθοδος των κοινωνικών ιστοριών αναπτύχθηκε 
στις ΗΠΑ από την Carol Gray (1992) για να περιγράψει καθημερινές καταστάσεις με 
τρόπο κατανοητό στο παιδί. Οι κοινωνικές ιστορίες είναι ένας ευέλικτος τρόπος διδα-
σκαλίας. Μπορεί να ενημερώσει, να καθησυχάσει, να οδηγήσει, να υποστηρίξει, και 
να προτείνει τρόπους για εναλλακτική συμπεριφορά.  

Τα ζητήματα της κοινωνικής ιστορίας είναι ποικίλα. Μπορούν να αναφέρονται σε 
μεμονωμένες καταστάσεις και να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 
του κάθε παιδιού (Gray & Garand, 1993). Αυτές οι ιστορίες έχουν στόχο να: 

• περιγράφουν κοινωνικές καταστάσεις και τρόπους αντιμετώπισης 

• εισάγουν ρουτίνες και αλλαγές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

• διδάσκουν ακαδημαϊκές δεξιότητες 

• να εξηγήσουν και να προσδιορίσουν κατάλληλους και ακατάλληλους τρόπους συ-
μπεριφοράς. 

Ευελιξία σκέψης 

Ένα χαρακτηριστικό της σκέψης των αυτιστικών ατόμων είναι η ακαμψία και η δυ-
σκολία να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αυτισμό έ-
χουν μια ενιαία προσέγγιση σε ένα πρόβλημα και ως εκ τούτου χρειάζονται εκπαί-
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δευση για να μάθουν εναλλακτικούς τρόπους σκέψης (Attwood, 2005). Ο ειδικός 
παιδαγωγός με διάφορες τεχνικές όπως θεατρικό παιχνίδι, μουσικοθεραπεία, δραμα-
τοθεραπεία, θεραπευτική γυμναστική κλπ μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει 
πιο ευέλικτη σκέψη. Επίσης οι κοινωνικές ιστορίες και το παιχνίδι ρόλων του δη-
μιουργούν εναλλακτικές συμπεριφορές και σκέψεις.  

Σύνοψη- Συμπεράσματα 

Οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στις πα-
ραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας τους μια ποικιλία εναλλακτικών τεχνικών. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση της κατάλληλης τεχνικής είναι η κατανόηση των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών και δυσκολιών που έχει το κάθε παιδί στα φάσμα του αυτισμού. Ση-
μαντικό είναι να δοθεί βαρύτητα στις ικανότητες και δυνατότητες του παιδιού κι όχι 
στις αδυναμίες του. Οι Εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικού 
υλικό στις ανάγκες των παιδιών και να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες μεθόδους 
και υλικό που θα επιτρέψουν στους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους. 
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Περίληψη 

H παρούσα μελέτη εστιάζεται στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκ-
παιδευτικών. Αρχικά μέσα από την έρευνα καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν απα-
ντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαι-
δευτικών και γιατί είναι απαραίτητο να διεξάγεται έρευνα για αυτές. Έπειτα γίνεται 
έκθεση της μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνά και το ακριβές θέμα 
της διερεύνησής (διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών πάνω σε διδακτικά θέματα). 
Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα, η οποία 
διενεργήθηκε με την μέθοδο ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια 
απεστάλησαν σε σχολεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και επεστράφησαν συνο-
λικά εκατό σαράντα πέντε απαντήσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πα-
ρουσιαστεί τι επιζητεί το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση 
τους, ως προς το θέμα της επιμόρφωσης και ως προς τον τρόπο επιθυμούν να υλοποι-
ούνται οι επιμορφώσεις.  

Λέξεις - κλειδιά: Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, διδακτικά θέματα, έρευνα, 
ερωτηματολόγιο, αποτελέσματα έρευνας, επιμόρφωση . 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε όλους τους τομείς, συ-
μπεριλαμβανομένου και αυτόν της εκπαίδευσης, είναι ραγδαίες. Λόγω των μεταβο-
λών και της συνεχούς εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευτι-
κοί καλούνται να ανταπεξέλθουν στα νέα μέσα όσο το δυνατόν καλύτερα. Η επιμόρ-
φωση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για αυτούς, καθώς έρχεται να σταθεί 
υποστηρικτικά δίπλα τους, είτε καλύπτοντας τυχόν αδυναμίες ή ελλείψεις, είτε βοη-
θώντας στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων. 
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Πέρα από τους ευρύτερους φορείς που μπορεί να ασχολούνται με την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, (Ι.Ε.Π., Α.Ε.Ι., Ε.Α.Π., Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ι.Τ.Υ.Ε.), ο κύ-
ριος φορέας που είναι επιφορτισμένος με το συγκεκριμένο έργο είναι τα Περιφερεια-
κά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και οι σχολικοί σύμβουλοι. Η επιμόρφωση μπορεί 
να είναι είτε προαιρετική είτε υποχρεωτική, ενώ οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκ-
παιδευτικών φαίνεται να αφορούν κυρίως: σύνδεση θεωρίας και πράξης, αποτελε-
σματικότερη διαχείριση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, αντιμετώπιση πρακτι-
κών ζητημάτων, ενημέρωση και εξοικείωση σε θέματα που αφορούν στις αλλαγές 
στο χώρο της εκπαίδευσης (Π.Ι., 2009). Για να διεξαχθεί μια επιμόρφωση θα πρέπει 
αρχικά να γίνει εκτίμηση και αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών (needs as-
sessment). Ακολούθως θα πρέπει να προσδιοριστούν και να αναπτυχθούν οι μαθη-
σιακοί στόχοι (learning objectives) και τέλος να επιλεγεί η διδακτική προσέγγιση 
(teaching approach) που θεωρείται κατάλληλη (Hauer & Quil, 2011). 

Τι είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες και γιατί είναι απαραίτητο το να διεξάγεται 
έρευνα; 

Σήμερα τα πάντα πραγματοποιούνται με την χρήση της τεχνολογίας. Οι γρήγορες και 
μεταβαλλόμενες εξελίξεις στην κοινωνία έχουν επηρεάσει όλους τους τομείς και έ-
χουν εισάγει νέες μεθόδους στην εκπαίδευση (Pellegrini & Smith, 1993). Το ίδιο 
συμβαίνει και με τον τομέα της εκπαίδευσης. Με την είσοδο της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση εισάγονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας και καινούργια προγράμματα. Είναι 
απαραίτητο, λοιπόν, να πραγματοποιούνται συχνά έρευνες σχετικά με τις διδακτικές 
και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

Η έννοια «ανάγκη» ορίζεται γενικότερα ως η διαφορά ανάμεσα στο υπάρχον και στο 
ικανοποιητικό (Scriven & Roth, 1978). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μαθαίνουν συ-
νεχώς ανανεώνοντας τις γνώσεις τους. Οι ανάγκες μπορεί να χωρίζονται σε διάφορα 
επίπεδα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζονται ως επιμορφωτικές ανάγκες εκ-
παιδευτικών. Ακόμη, σύμφωνα με τον Βεργίδη (2007) οι επιμορφωτικές ανάγκες χω-
ρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

• συνειδητές και ρητές 
• συνειδητές και μη ρητές 
• λανθάνουσες (και βεβαίως άρρητες). 

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών θα πρέπει να διεξάγεται έρευνα κάθε φορά ανά-
λογα με το θέμα διερεύνησης. Για να έχει επιτυχία αυτή η έρευνα θα πρέπει να εφαρ-
μόζονται και οι ανάλογες τεχνικές και μέθοδοι (Siniscalco & Auriat, 2005).  

Η έρευνα είναι σημαντική γιατί μέσα από αυτή προκύπτουν τα διάφορα αποτελέσμα-
τα σχετικά με το υπό έρευνα θέμα. Τα αποτελέσματα θα δείξουν πώς θα πρέπει να 
οργανωθεί η επιμόρφωση για να καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση 
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με τις γνώσεις τις δεξιότητες που ίσως θέλουν να αποκτήσουν. Μπορεί να διεξαχθεί 
με διάφορες μορφές κυρίως με ερωτηματολόγια, είτε ηλεκτρονικά είτε εκτυπωμένα.  

Μεθοδολογία Διερεύνησης: Ερωτηματολόγιο 

Ο διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) σε συνεργασία 
με αποσπασμένη εκπαιδευτικό και προπτυχιακή φοιτήτρια που έκανε τη θερινή της 
πρακτική στο Π.Ε.Κ. τον Ιούνιο του 2016 διενήργησαν έρευνα σχετικά με τις διδα-
κτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Περιφέρειας. Η ανάγκη για τη διεξαγωγή έ-
ρευνας προέκυψε από την ίδια την ανάγκη των εκπαιδευτικών για εμπεριστατωμένη, 
πιο ολοκληρωμένη και καταλληλότερη, σχετικά με το αντικείμενό τους, επιμόρφωση. 
Επίσης η διοίκηση του Π.Ε.Κ. επιθυμούσε να γίνει επιμόρφωση σε αντικείμενα που 
ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς και με τον τρόπο που αυτοί θεωρούν πιο εποικοδο-
μητικό. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί κατά διαστήματα εξέφραζαν τη θέλησή τους να πα-
ρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια, όσον αφορά το διδακτικό τους έργο, αι-
σθανόμενοι την ανάγκη για μεγαλύτερη υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην τάξη. 

Για τους λόγους αυτούς, ως Π.Ε.Κ., θεωρήσαμε πως για να μπορέσουμε να ανταπο-
κριθούμε στις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών θα έπρεπε να διερευνήσουμε, αρχικά, 
τις πραγματικές επιμορφωτικές τους ανάγκες. Μετά από συζήτηση κρίθηκε ότι η κα-
ταλληλότερη μέθοδος για τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών σε ένα εκπαιδευτι-
κό κοινό που είναι διεσπαρμένο σε διαφορετικά νησιά είναι η χρήση του ερωτηματο-
λογίου. Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατό να ληφθούν τα στοιχεία που επιθυμούσαμε 
για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του κέντρου μας.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελούσαν μία σειρά από ερωτήσεις που εμφανίζεται είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή (όπως στη περίπτωση μας στο Google Forms), είτε εκτυπωμένα 
συμπληρώνοντας χειρόγραφα που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα σελίδες. Οι 
ερωτήσεις ποικίλουν ανάλογα με το θέμα διερεύνησης και υπάρχει η δυνατότητα ανί-
χνευσης σε κοινωνικά ή προσωπικά χαρακτηριστικά ή να σχετίζονται με τη γνώμη, 
τις απόψεις, τις στάσεις και τις γνώσεις των ερωτώμενων. 

Έτσι, αρχικά, επιλέχθηκαν μια σειρά από ερωτήσεις που κρίθηκαν ότι είναι οι πιο κα-
τάλληλες για το συγκεκριμένο θέμα (Βεργίδης, 2007 και Βεργίδης, 2012). Δημιουρ-
γήθηκε το ερωτηματολόγιο στη φόρμα του Google (Google forms) με 10 ερωτήσεις 
που επιλέχθηκαν και οι επιλογές που θα μπορεί να επιλέξει ο ερωτώμενος. Έπειτα, 
στάλθηκε στα σχολεία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) 
αναμένοντας τη συμπλήρωση του, έτσι ώστε να προβούμε στην επεξεργασία των α-
ποτελεσμάτων. Αν και η εποχή (αρχές Ιουνίου) δεν ήταν η κατάλληλη, αφού οι εκ-
παιδευτικοί ήταν απασχολημένοι με εξετάσεις και διορθώσεις θεμάτων, η ανταπόκρι-
ση τους ήταν μεγάλη κάτι που δείχνει το ενδιαφέρον τους για το θέμα.  

3102

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Έπειτα από την έρευνα, μελετήθηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν και αναλύθηκαν τα 
αποτελέσματα για να εντοπιστεί περιγραφικά ποιες κατηγορίες εκπαιδευτικών απά-
ντησαν, τι αναζητούν, με ποιο τρόπο θα ήθελαν να πραγματοποιείται και ποιες ώρες η 
επιμόρφωση τους, τι γνώσεις θέλουν να αποκτήσουν, ποιο θέμα θεωρούν πιο σημα-
ντικό για την επιμόρφωσή τους και με ποιο τρόπο θέλουν να γίνεται αυτή. 

Αποτελέσματα Έρευνας 

Στην ερώτηση «τύπος σχολείου που υπηρετείτε» δεχθήκαμε 106 απαντήσεις οι οποίες 
έδειξαν ότι οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Λύκεια της Περι-
φέρειας, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Πίνακας 1: Τύπος σχολείου 

Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν συνολικά 145 εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Από τους 136 εκπαιδευτικούς που απάντησαν αυτή την ερώτηση, δια-
πιστώνεται ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων ανήκει στους φιλολόγους (17 απαντή-
σεις) και στους δασκάλους (16 απαντήσεις). Έπειτα, ακολουθούν οι μαθηματικοί (14) 
και οι καθηγητές αγγλικών (15). Στη συνέχεια, κατά σειρά απαντήσεων, οι νηπιαγω-
γοί (12), οι καθηγητές φυσικής αγωγής (6), οι πληροφορικοί (5), οι οικονομολόγοι 
(3), οι θεολόγοι (3), οι ηλεκτρολόγοι (3) και οι φυσικοί (3), οι εκπαιδευτικοί καλλιτε-
χνικών(2), οι οικονομολόγοι (2), οι γαλλικών (2), οι βιολόγοι (2) και οι δάσκαλοι ει-
δικής αγωγής (2). Με μόλις μια απάντηση στην κάθε κατηγορία ανήκουν οι μουσικοί, 
οι τεχνολόγοι, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι μηχανολόγοι Τ.Ε.Ι, οι ηλεκτρολόγοι Τ.Ε.Ι, οι 
μηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι εκπαιδευτικοί 
λογιστικής, οι εκπαιδευτικοί πλοιάρχων και οι φιλόλογοι ειδικής αγωγής. 

Στους 145 που απάντησαν αυτή την ερώτηση φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εκπαι-
δευτικών είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ακολου-
θούν οι υπόλοιποι (Μaster) και ένα μικρό ποσοστό διαθέτει διδακτορικό τίτλο (πίνα-
κας 2).  

Α.Ε.Ι Δίπλωμα ειδίκευσης (Mas-
ter) 

Διδακτορικό δίπλωμα 

60,7% 35,9% 3,4% 

Πίνακας 2: Σπουδές εκπαιδευτικών 

Λύκειο Γυμνάσιο Επαγγελματική εκπαίδευ-
ση 

40,6% 38,7% 20,8% 
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Αναφορικά με τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που απάντησαν, η μέγιστη 
υπηρεσία που αναφέρεται είναι η κατηγορία 11-20 χρόνια. Έπονται οι εκπαιδευτικοί 
με 5 έως 10 χρόνια υπηρεσίας, ακολουθούν αυτοί με περισσότερο από 20 χρόνια και 
τέλος αυτοί με 0-4. Τα ποσοστά αναγράφονται στον πίνακα 3. 

0-4 5-10 11-20 >20 
11% 25,5% 38,6% 24,8% 

Πίνακας 3: Χρόνια υπηρεσίας 

Στο ερώτημα «εάν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα» είναι εμφα-
νές ότι υπάρχει μία μεγάλη ποσοστιαία απόσταση μεταξύ των απαντήσεων. Ανάμεσα 
σε 143 απαντήσεις αυτής της ερώτησης βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό έδωσε ως 
απάντηση το «ΝΑΙ» και ένα πολύ μικρό «ΟΧΙ» (πίνακας 4). Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι 
εκπαιδευτικοί νοιώθουν την ανάγκη να παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα 
και ότι υπάρχουν διαθέσιμα σε αυτούς. 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
97,2% 2,8% 

Πίνακας 4: παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Το μεγαλύτερο μέρος τον ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο τρόπος που έχει παρακολουθή-
σει προγράμματα για την επιμόρφωσή του είναι δια ζώσης σε παρουσίαση, ενώ το 
υπόλοιπο μέρος των ερωτηθέντων μοιράστηκε ανάμεσα σε ποικίλες απαντήσεις (πί-
νακας 5).  

Σύγχρονα 
/ζωντανά 

online 

Ασύγχρονα 

online 

Δια ζώσης 
σε παρου-

σίαση 

Δια ζώσης 
σε εργα-
στήριο 

Βιωματικό Στον ερ-
γασιακό 

χώρο 

14,2% 8,5% 44,7% 9,2% 16,3% 7,1% 

Πίνακας 5: Τρόπος παρακολούθησης 

Οι προτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο που θεωρούν καλύτερο να πραγματοποιείται η 
επιμόρφωση παρουσιάζονται στο σχήμα 1. Φαίνεται καθαρά ότι προτιμούν βιωματι-
κές μεθόδους και σε εργαστηριακό περιβάλλον, δηλαδή μεθόδους στις οποίες συμμε-
τέχουν ενεργά και οι ίδιοι (>56%), κάτι που συμφωνεί με τις αρχές τις εκπαίδευσης 
ενηλίκων, ενώ οι παθητικές μέθοδοι (δια ζώσης με παρουσίαση) έχουν πολύ μικρή 
απήχηση (9,5%). Αυτά συνάδουν με τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων 
(Rogers, 1999). Ενδιαφέροντα είναι και τα ποσοστά που επιθυμούν διαδικτυακή 
(online) επιμόρφωση (28%). Θεωρούμε ότι αυτό οφείλεται στην ευελιξία που αυτή 
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προσφέρει (Volery & Lord, 2000), αλλά και στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκο-
νται σε νησιωτικές περιοχές.  

 

Σχήμα 1: Προτιμώμενος τρόπος επιμόρφωσης 

Επίσης, η πλειοψηφία δήλωσε ότι τα θέματα που τους απασχολούν, όσον αφορά την 
επιμόρφωσή τους, σε σχέση με διδακτικά θέματα, είναι η διαχείριση προβλημάτων 
σχολικής τάξης, σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. καθώς 
και οι τεχνικές διδασκαλίας. Τα υπόλοιπα θέματα είχαν απήχηση σε λιγότερο βαθμό 
(πίνακας 6). 

Σύγχρονες 
διδακτικές 
προσεγγί-

σεις 

Αξιοποίη-
ση των 
Τ.Π.Ε. 

Διαχείρι-
ση 

Προβλη-
μάτων 

σχολικής 
τάξης 

(μαθησια-
κές δυ-

σκολίες) 

Στρατηγι-
κές αντι-

μετώπισης 
του άγ-
χους εκ-
παιδευτι-

κών 

Διαπολι-
τισμική 

εκπαίδευ-
ση 

Τεχνικές 
διδασκα-

λίας 

Άλλο 

28,5% 19,4% 32,6% 2,1% 2,8% 11,1% 3,5% 

Πίνακας 6: Θέματα επιμόρφωσης που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς 

Σχετικά με το χρόνο υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα αποτελέ-
σματα/οι προτιμήσεις φαίνεται να είναι μοιρασμένα ανάμεσα στις πρωινές ώρες το 
σαββατοκύριακο και τις απογευματινές ώρες μέσα στην εβδομάδα (πίνακας 7). 
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Απογευματινές ώρες 

(καθημερινές) 

Πρωινές ώρες 

(σαββατοκύριακο) 
49,7% 50,3% 

Πίνακας 7: Χρόνος υλοποίησης 

 

Συμπέρασμα 

Η ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε διδακτικά θέματα θεωρείται αδιαμ-
φισβήτητη. Η άμεση απάντηση στο ερωτηματολόγιό μας, καθώς και ο ικανοποιητικός 
αριθμός των εκπαιδευτικών που απάντησαν καταδεικνύουν τόσο το ενδιαφέρον τους 
όσο και την ανάγκη τους να συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Μέσα από την 
απάντηση του ερωτηματολογίου φαίνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες 
αντανακλούν και τις επιθυμίες τους σχετικά με την επιμόρφωσή τους. Έτσι, παρου-
σιάστηκαν οι προτιμήσεις ως προς το θέμα της επιμόρφωσής τους, τις ώρες κατά τις 
οποίες θα ήθελαν να πραγματοποιείται αυτή, τον τρόπο διεξαγωγής κτλ. Η καταγρα-
φή αυτή θα αποτελέσει, λοιπόν, στη συνέχεια ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοργά-
νωση των σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από το Π.Ε.Κ. μέσα στην επόμενη 
σχολική χρονιά, με στόχο πάντα την πιο στοχευμένη και ολοκληρωμένη επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών της Περιφέρειας. Ωστόσο τα ευρήματα αυτής της εργασίας μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν από άλλους φορείς που διοργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις 
προς εκπαιδευτικούς. 
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Περίληψη 

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των ζητημάτων που σχετίζονται με 
τη συμπεριφορά παιδιών στο σχολείο, μέσω ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Για 
τους σκοπούς της εργασίας, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συνέντευξη εκ-
παιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. οι λόγοι παραβατι-
κής συμπεριφοράς μαθητών σχετίζονται τόσο με το οικογενειακό τους περιβάλλον 
και τις αντιλήψεις τους όσο  και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής των νέων Με βάση τις 
απαντήσεις των ερωτώμενων για το προφίλ του απείθαρχου μαθητή, πρόκειται για 
παιδιά που βιώνουν καταπίεση και έλλειψη προσοχής στο οικογενειακό τους περι-
βάλλον, με τα αγόρια να είναι εκείνα που απειθαρχούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Τέλος, 
αναφορικά με την εμπλοκή των γονέων διαπιστώθηκε πως  απ’ τη μια υπάρχουν γο-
νείς που εμπλέκονται ελάχιστα στην προσπάθεια διαχείρισης των απείθαρχων μαθη-
τών (άρνηση ή μη αποδοχή του προβλήματος, έλλειψη συνεργασίας γονέων, μη απο-
δοχή ευθυνών και ανάθεσή τους σε τρίτους, λανθασμένη διαχείριση απ τη πλευρά 
τους), απ την άλλη γονείς που έχουν ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία με αποδοχή 
του προβλήματος  

Λέξεις – Κλειδιά: Συμπεριφορά παιδιών, Συνεντεύξεις, Σχολείο, Οικογένεια 

Εισαγωγή 

Η συνέντευξη αποτελεί μια ευρύτατα διαδεδομένη μέθοδο άντλησης ερευνητικών δε-
δομένων στις κοινωνικές επιστήμες. Αφορά τη συλλογή στοιχείων μέσω της άμεσης 
λεκτικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης του ερευνητή με το υποκείμενο. Ακόμη, 
επιτρέπει την άντληση πληροφοριών σε μεγαλύτερο βάθος απ' ότι άλλες μέθοδοι 
συλλογής στοιχείων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνι-
κών διαδικασιών και συμπεριφορών, κινήτρων, συναισθημάτων, στάσεων  και αντι-
λήψεων. Επιπλέον, παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως τις 
απαντήσεις του υποκειμένου, να θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να ανασύρει 
επιπρόσθετες απαντήσεις, να διερευνήσει θέματα που δεν είχαν εκ των προτέρων κα-
θοριστεί αλλά προέκυψαν ως σημαντικά από τις απαντήσεις του υποκειμένου ενισχύ-
οντας έτσι τη σαφήνεια αλλά και το εύρος των δεδομένων που προκύπτουν. Τέλος, 
ένα σημαντικό μειονέκτημά της είναι ότι είναι  η επιρρεπής στην υποκειμενικότητα 
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και μπορεί να επηρεάζεται από τον συνεντευκτή (Breakwell 1990, Hitchcock and 
Hughes 1989, Maycut and Morehouse 1994, Powney and Watts 1987, Altrichter et al 
2001).  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Συμπεριφορά είναι κάθε πράξη ή αντίδραση του παιδιού, η οποία μπορεί να παρατη-
ρηθεί και να περιγραφεί, καθώς και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται, με την οποία 
δηλώνονται ή υπονοούνται η στάση του και οι διαθέσεις του προς τον εαυτό του ή το 
περιβάλλον του. Με τη συμπεριφορά του το παιδί εξωτερικεύει τα συναισθήματά του 
και δείχνει ή αφήνει να υπονοείται η στάση του ή οι διαθέσεις του προς τον εαυτό του 
και το περιβάλλον του.  

Μια συμπεριφορά είναι παραβατική  ή  διαταραγμένη ή ανεπιθύμητη, όταν ενοχλεί το 
ίδιο το παιδί ή τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του και προκαλεί δυσάρεστα συναι-
σθήματα στο ίδιο ή στα πρόσωπα του περιβάλλοντός του (Καλατζή –Αζίζι, 1985) 

Η βία και η επιθετικότητα αποτελούν εκδηλώσεις συμπεριφοράς, οι οποίες παρατη-
ρούνται από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Το σχολείο αποτελεί, 
μεταξύ άλλων, χώρο εκδήλωσης τέτοιων βίαιων συμπεριφορών. 

Οι διαταραχές συμπεριφοράς στη παιδική ηλικία αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με τη 
διεθνή έρευνα, τις πιο επίμονες και κοινές μορφές δυσλειτουργίας στο επίπεδο δια-
προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων. Συνοδεύονται, επιπλέον, από σοβαρές δυσκο-
λίες προσαρμογής του παιδιού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ως προβλημα-
τικές μορφές συμπεριφοράς θεωρούνται οι ενέργειες και οι στάσεις του παιδιού, οι 
οποίες δε ταιριάζουν με την ηλικία του και σχετίζονται με σταθερά πρότυπα προκλη-
τικής, αντικοινωνικής και επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους (συνομη-
λίκους, γονείς, δασκάλους κλπ). 

Η επιθετικότητα, ως βασικό συστατικό των διαταραχών συμπεριφοράς, εκτείνεται σε 
ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων που διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση κάποια 
χαρακτηριστικά (ένταση, διάρκεια, μορφή, σκοπό, κίνητρα, κλπ). 

Για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέξαμε την ποιοτική προσέγγιση με τη χρήση ημιδο-
μημένης συνέντευξης. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου δε συνεπάγεται σε κα-
μία περίπτωση ότι αποτελεί τη μοναδική προσέγγιση για την εν λόγω έρευνα. Ωστό-
σο, επιλέξαμε την ποιοτική διότι προσπαθεί να κατανοήσει και να περιγράψει πώς μια 
πολυεπίπεδη και πολύπλοκη κοινωνική πραγματικότητα βιώνεται και αναπαριστάται. 
Ακόμη, σχετικά με τη προαγωγή των δεδομένων λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ιδιαι-
τερότητες του κοινωνικού περιβάλλοντος απ’ το οποίο προέρχονται (Βρυωνίδης, 
χ.χ.). Τέλος, μελετάει και προσπαθεί να κατανοήσει σε βάθος το θέμα της πειθαρχίας 
των παιδιών και δε βασίζεται σε απλές μετρήσιμες ποσότητες.  
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Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αναδείχτηκαν με σκοπό τη συλλογή πληροφο-
ριών στη συγκεκριμένη έρευνα είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποια είναι τα αίτια εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών στο σχο-
λικό πλαίσιο  
2. Ποιο είναι το προφίλ ενός απείθαρχου μαθητή, (επιρροή  φύλου, γεωγραφικής 
περιοχής,  επίδοσης) 
3. Ποια μορφή παίρνει η εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή του παιδιού  
 

Μεθοδολογία 

Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε ένα έτοιμο δελτίο συνέντευξης 
για να υπάρχει συγκρισιμότητα των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Για τη διεξα-
γωγή της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκαν προκαθορισμένες ανοιχτού τύπου ερωτή-
σεις.  

Ο κάθε «ερευνητής» πραγματοποίησε δύο ημιδομημένες συνέντευξεις. Έδινε κάθε 
φορά ένα ερέθισμα και το υποκείμενο εκφράζονταν ελεύθερα και αβίαστα, τις όποιες 
σκέψεις, εμπειρίες, συναισθήματα, στάσεις κλπ, θέλει για το θέμα που ερωτάται. Η 
παρέμβαση του ερευνητή ήταν περιορισμένη και γινόταν μόνο για να ανατροφοδοτη-
θεί το υποκείμενο, όταν χρειάζεται ή για να το επαναφέρει στο θέμα, όταν ξεφύγει. 
(Αθανασίου, 2007). 

Ο ερευνητής στην αρχή έκανε μια συνοπτική εισαγωγή και εξήγησε στο συνομιλητή 
του: τι ακριβώς διερευνά, για ποιους σκοπούς το διερευνά, πώς θα γίνει η επικοινωνία 
τους, γιατί θεωρεί ενδιαφέρουσα τη συμμετοχή του συγκεκριμένου υποκειμένου, 
ποιος και πού θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες, όπως εξασφαλίζεται η εμπιστευτικό-
τητα των πληροφοριών κλπ. Η χρήση του μαγνητοφώνου έγινε με τη συγκατάθεση 
του υποκειμένου.  

Οι ερωτήσεις ήταν κλιμακωτές με προοδευτικές δυσκολίες, έτσι ώστε το υποκείμενο 
να αισθάνεται άνετα, να ενθαρρύνεται και να απαντά με πληρότητα και ειλικρίνεια. 
Αρχικά κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γενικότερου περιεχομένου  όσον α-
φορά τη παραβατική συμπεριφορά μαθητών και στη συνέχεια, σε ειδικότερες, για μια 
συγκεκριμένη περίπτωση μαθητή. 

Το δείγμα μας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ν=4), ύστερα 
από κοινού συνεννόηση και με τη θέλησή τους. Ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής 
ήταν προκαθορισμένος. Η δειγματοληψία ήταν ευκαιριακή, με την έννοια ότι ο ερευ-
νητής επέλεξε το δείγμα του από τα άτομα τα οποία είχε εύκολη πρόσβαση και περιε-
λάμβανε την επιλογή των ατόμων που βρίσκονται κοντά στον ερευνητή. Το δείγμα 
δεν είναι αντιπροσωπευτικό καμίας άλλης ομάδας εκτός από τον εαυτό του και ο ε-
ρευνητής δεν αναζητά να γενικεύσει τα αποτελέσματά του στον ευρύτερο πληθυσμό 
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(Cohen, 2007).   

Συμπεράσματα 

Με βάση τα αποτελέσματα της συνέντευξης, ως προς το πρώτο  ερευνητικό ερώτημα 
οι λόγοι παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών σχετίζονται τόσο με το οικογενειακό 
τους περιβάλλον και τις αντιλήψεις τους όσο  και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής των 
νέων. Πολλές φορές όμως η φύση του παιδιού, το αίσθημα αποδοχής τους, η ανάγκη 
τους για προβολή ως πρότυπα – αρχηγοί ομάδας αλλά και η αδιαφορία για γνώση εί-
ναι βασικές αιτίες που προκαλούν παρέκκλιση της αρμόζουσας συμπεριφοράς.  

Με βάση τις απαντήσεις των ερωτώμενων για το προφίλ του απείθαρχου μαθητή, αυ-
τό σκιαγραφείται  ως εξής: πρόκειται για παιδιά που βιώνουν καταπίεση και έλλειψη 
προσοχής στο οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε με ενδείξεις απόλυτης ελευθερίας ή 
απόλυτου περιορισμού. Ακόμη, μπορεί  να έχουν κάποια σωματικά και ψυχολογικά 
προβλήματα ή κάποια μορφή επιθετικότητας όμως απ’ την άλλη μπορεί να είναι δυ-
ναμικοί χαρακτήρες και εξαιρετικά ευφυείς. Αναφορικά με το φύλο, διαπιστώνεται 
διαφοροποίηση, με τα αγόρια να είναι εκείνα που απειθαρχούν σε μεγαλύτερο βαθμό, 
χωρίς αυτό να επηρεάζεται από τη γεωγραφική περιοχή. Τέλος, η επίδοση αυτών των 
μαθητών συνήθως δεν είναι καλή πλην όμως ορισμένων εξαιρέσεων.  

Τέλος, αναφορικά με την εμπλοκή των γονέων, οι απαντήσεις που δόθηκαν παρεκ-
κλίνουν. Απ’ τη μια υπάρχουν γονείς που εμπλέκονται ελάχιστα στην προσπάθεια 
διαχείρισης των απείθαρχων μαθητών (άρνηση ή μη αποδοχή του προβλήματος, έλ-
λειψη συνεργασίας γονέων, μη αποδοχή ευθυνών και ανάθεσή τους σε τρίτους, λαθε-
μένη διαχείριση κ.ά.),. Απ’ την άλλη γονείς που έχουν ενεργό ρόλο στην όλη διαδι-
κασία με αποδοχή του προβλήματος και εκχώρηση δικαιωμάτων για την επίλυσή του 
και τέλος, γονείς που συμμετέχουν εφόσον τους ζητηθεί κατά τη διάρκεια ενημερώ-
σεων και μόνο. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι υπάρχει μια πληρότητα απαντήσεων εκ μέρους των 
ερωτηθέντων, η οποία καλύπτει σε σημαντικό βαθμό το υπό διερεύνηση θέμα. Με 
βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία, όπως για πα-
ράδειγμα τα αγόρια είναι εκείνα που απειθαρχούν σε μεγαλύτερο βαθμό, η οικογένεια 
παίζει σημαντικό ρόλο για την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς του παιδιού. 
Τέλος όμως, υπάρχουν και απαντήσεις οι οποίες δεν έχουν κοινή πορεία, αφού κάθε 
ερωτώμενος αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα και οι εμπειρίες του είναι διαφορε-
τικές, όπως για παράδειγμα στο ερώτημα για την εμπλοκή των γονέων.  
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Περίληψη 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός αν και είναι ένα φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στις απαρ-
χές της ανθρώπινης ύπαρξης, στις μέρες μας παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστά-
σεις. Πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν τρόπους για την επίλυση του, οι οποίοι να 
εναρμονίζονται με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και ανθρωπιστικές θεωρίες, και μι-
λούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τρόπο ειρηνικό, δημοκρατικό και, κυ-
ρίως, μη τιμωρητικό. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η υλοποίηση προγραμμάτων σχο-
λικής διαμεσολάβησης που αποτελεί μια μορφή αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Η 
παρούσα εργασία, με αφορμή έρευνα που διεξήχθη σε επαρχιακό Γυμνάσιο του νο-
μού Ηρακλείου, στοχεύει να αναδείξει τη λειτουργία αλλά και την αποτελεσματικό-
τητα της διαμεσολάβησης τόσο για το σχολικό περιβάλλον όσο και για τους ίδιους 
τους εμπλεκόμενους σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού  μαθητές  μέσα από την 
εμπειρία τους είτε αυτοί είναι «θύτες» είτε «θύματα». 
 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, διαμεσολάβηση, εμπλεκόμενα μέρη 

Εισαγωγή 

            Σταδιακά τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αντιμετωπίζε-
ται με περισσότερη ευαισθησία τόσο από το ίδιο το σχολείο όσο και από τους φορείς. 
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης αυτής επιδιώκεται η διαχείριση του φαινομένου με 
εναλλακτικό τρόπο, πιο δημοκρατικό και, παράλληλα, μη τιμωρητικό. 

            Κάτω από αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε η ιδέα της σχολικής διαμεσολάβησης, αφού 
«ως μέθοδος και πρακτική ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης περιλαμβάνεται στο 
πλαίσιο των στρατηγικών αντι-βίας που αναπτύσσονται από το ίδιο το σχολείο, την 
σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία» (Αρτινοπούλου, 2010α: 4). «Η διαμεσο-
λάβηση συνομηλίκων (peer mediation) ή σχολική διαμεσολάβηση (school-based 
mediation) αποτελεί μια μορφή διαμεσολάβησης και ειρηνικής επίλυσης των συ-
γκρούσεων, η οποία οργανώνεται και εφαρμόζεται εντός του σχολικού πλαισίου, με-
ταξύ των μαθητών, ως εναλλακτική πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστη-
μα τιμωρίας» (Αρτινοπούλου, 2010α: 60). Ως υποστηρικτές κι εμείς της ήπιας διαχεί-
ρισης των συγκρουσιακών φαινομένων στο σχολείο, στοχεύουμε να παρουσιάσουμε 
ορισμένα θετικά σημεία του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης της βίας που οδηγεί 
στην εδραίωση κουλτούρας μη βίας και ειρηνικής διαχείρισης από όλους τους συμμε-
τέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Η ένταξη της διαμεσολάβησης στη σχολική ζωή 

Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε σε ορισμένα μόνο ζητήματα, τα οποία 
προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε μέσω έρευνας στους εμπλεκόμενους σε βίαια πε-
ριστατικά μαθητές. Ωστόσο, οι εν λόγω μαθητές δεν αναγκάζονται να επιλύσουν τις 
διαφορές τους μέσω της διαμεσολάβησης, αλλά το επιλέγουν συνειδητά ή ενθαρρύ-
νονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Για να οδηγηθεί  ένας μαθητής στη διαμεσολάβη-
ση, χρειάζεται η συμβολή όλης της σχολικής κοινότητας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ενήμερη για τους κανόνες και τα όρια της διαμεσολάβησης.  

Πριν την έναρξη λειτουργίας της ομάδας διαμεσολάβησης, στην αρχή κάθε σχολικής 
χρονιάς, θα πρέπει να προηγηθεί μια καμπάνια ενημέρωσης (ομιλίες διαμεσολαβη-
τών, προβολή βίντεο, ενημερωτικά έντυπα) από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Θάνος et 
al., 2011:54, Ρουμπέα, 2011:96).  

Επιπλέον, η διαμεσολάβηση σταδιακά μπορεί να γίνει θεσμός και να είναι μια αυτο-
νόητη επιλογή για τους μαθητές. Η ένταξη της στον εσωτερικό κανονισμό του σχο-
λείου μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στη θεσμοποίηση αυτής της διαδικασίας και 
στην ενθάρρυνση των μαθητών του σχολείου να απευθυνθούν στην ομάδα όποτε 
χρειάζεται (Αρτινοπούλου, 2010β). Με αυτόν τον τρόπο, το να οδηγηθεί κάποιος μα-
θητής στην ομάδα της διαμεσολάβησης -είτε με δική του πρωτοβουλία διότι θα εμπι-
στεύεται την ομάδα είτε με προτροπή τρίτων- θα αποτελεί συνηθισμένη πρακτική κα-
θιερώνοντας το διάλογο και τη συνεργασία για την επίλυση των συγκρούσεων μέσα 
στο σχολικό πλαίσιο (ibid.) 

Κρίνεται απαραίτητη τόσο η προτροπή των μαθητών στη μη βίαιη διαχείριση των 
διενέξεων μεταξύ τους όσο και η διαπαιδαγώγηση στην αποδοχή της διαφορετικότη-
τας, στη διόρθωση του λάθους, στη συμφιλίωση. Η διαμεσολάβηση έχει σκοπό αφε-
νός να οδηγήσει τα παιδιά σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και αφετέρου να αλλά-
ξει την τυχόν επικρατούσα κουλτούρα της «διόρθωσης» της παραβατικής συμπεριφο-
ράς (Αρτινοπούλου, 2011:43-44). 

Όταν οι μαθητές οδηγηθούν στη διαμεσολάβηση και κατά τη διάρκεια της διαδικασί-
ας δίνεται έμφαση -μεταξύ άλλων- στα συναισθήματα των συμμετεχόντων μαθητών 
και πιο συγκεκριμένα στη συνειδητοποίηση και στην εξωτερίκευσή τους. Όπως ανα-
φέρει η Τρίγκα-Μερτίκα (2014:84-85) υπάρχουν ευεργετικές συνέπειες για το άτομο 
όταν εξωτερικεύει τα συναισθήματά του όπως αποδεικνύεται κι από έρευνες. Ένας 
από τους στόχους της διαμεσολάβησης είναι, αφενός, η εκτόνωση του θυμού με ήπιο 
και «πολιτισμένο» τρόπο, κι αφετέρου η ικανότητα διαπραγμάτευσης και συμβιβα-
σμού μέσα σε κλίμα εμπιστευτικό (Θάνος et al., 2011:49). 

Για να επιτευχθεί ωστόσο αυτό οι διαμεσολαβητές οφείλουν να διαθέτουν κάποιες 
δεξιότητες και να έχουν κάποια χαρακτηριστικά όπως έχουν παρουσιαστεί, μεταξύ 
άλλων, από την Αναστασάκη (2015, 2016). Εντούτοις, δύο από τα βασικά χαρακτη-
ριστικά που ενδιαφέρουν την παρούσα εργασία αφού τίθενται ως ερωτήσεις στο ερω-
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τηματολόγιο είναι αυτά της ουδετερότητας και της ενεργητικής ακρόασης. Είναι 
προφανές ότι ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να παίρνει το μέρος κανενός κατά τη 
διάρκεια της διαμεσολάβησης ακόμη κι αν αισθάνεται ότι ένα από τα δύο μέρη έχει 
δίκιο ή ακόμη είναι φίλος με κάποιον από τους εμπλεκόμενους. Επιδεικνύει επομένως 
ωριμότητα, η οποία προκύπτει μέσω της απόκτησης τεχνικών διαχείρισης αρνητικών 
συναισθημάτων και της διαδικασίας της αυτοκριτικής (Bonafé-Schmitt, 2006: 176-
179). Επιπροσθέτως, ο διαμεσολαβητής πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον για τα προβλή-
ματα των εμπλεκόμενων μερών και να αφιερώνει το χρόνο του ζητώντας ως μόνο «α-
ντάλλαγμα» την καλή θέληση των εμπλεκόμενων (Liatard, 2011). Μάλιστα, με την 
ενεργητική ακρόαση, η οποία συνίσταται στην επαναδιατύπωση από τους διαμεσολα-
βητές των λεγόμενων των εμπλεκόμενων στη διαμάχη μερών, εξασφαλίζεται η σωστή 
κατανόηση των όσων λέγονται και η αποφυγή περαιτέρω παρεξηγήσεων (Wallonie-
Bruxelles, 2007).  

Η επίτευξη βεβαίως των παραπάνω επιτυγχάνεται μέσω εκπαίδευσης, με συνεχή προ-
σπάθεια και ενδοσκόπηση. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι η δημιουργία ενός 
ειρηνικού κλίματος στο σχολείο και η πρόκριση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης 
των μαθητικών συγκρούσεων (Αναστασάκη & Αυγουστάκη, 2015). 

Η έρευνα 

Όσοι έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς  με τη σχολική διαμεσολάβηση έχουν εστιάσει 
κυρίως στα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία για τους μαθητές-
διαμεσολαβητές (Bonafé-Schmitt, 2006). Από την ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιο-
γραφίας διαπιστώθηκε ότι στην ελληνική εκπαίδευση δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες 
προς τους εμπλεκόμενους μαθητές σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού προκειμένου 
να διερευνηθούν τα οφέλη γι’ αυτούς. Η παρούσα έρευνα εστιάζει, λοιπόν, στους ε-
μπλεκόμενους μαθητές οι οποίοι επιδίωξαν επίλυση του προβλήματος τους μέσω της 
διαμεσολάβησης. Στοχεύει στην ανάδειξη της εμπειρίας τους αυτής και, σε τελική 
ανάλυση, στη διαπίστωση της προσφοράς της διαμεσολάβησης τόσο στο προσωπικό 
επίπεδο των μαθητών όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Επιπλέον, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω εμβάθυνση με συγκριτική έρευνα μέσω της ανάδειξης 
εμπειριών των μαθητών από τη διαμεσολάβηση και τα επόμενα σχολικά έτη. 
 
Η έρευνα αυτή διεξήχθη το χρονικό διάστημα 18-11-2015 έως 12-04-2016 σε ένα ε-
παρχιακό Γυμνάσιο του νομού Ηρακλείου Κρήτης, στο οποίο εφαρμόζεται ως τρόπος 
αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας η διαμεσολάβηση συνομηλίκων τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Η έρευνα απευθύνθηκε σε μαθητές που ως εμπλεκόμενοι, «θύτες» ή 
«θύματα», συμμετείχαν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Συγκεντρώθηκαν συνο-
λικά 51 ερωτηματολόγια, 28  αγοριών και 23 κοριτσιών, ηλικίας:12-15 ετών.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ανώνυμο δομημένο ερω-
τηματολόγιο με 6 ερωτήσεις κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής  ή της μορφής ναι-
όχι, και με δυνατότητα επιλογής μίας απάντησης. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε 
στους 51 μαθητές κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαμεσολά-
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βησης και, συγκεκριμένα, μετά τη 2η συνάντηση τους με τους διαμεσολαβητές. Ο 
σκοπός ήταν να απαντηθούν συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα (βλ. παρακάτω).  

Το ερωτηματολόγιο, ως δημοφιλές εργαλείο στις ποσοτικές μεθόδους και μια μορφή 
εμπειρικής έρευνας, προτιμήθηκε για τη συλλογή δεδομένων μια που διασφαλίζει το 
απόρρητο και παρέχει δυνατότητα για επίτευξη αξιοπιστίας και εγκυρότητας των πο-
ρισμάτων (Μακράκης, 1998:31-33). Επιπλέον, προτιμήθηκαν οι ερωτήσεις κλειστού 
τύπου επειδή συμπληρώνονται γρήγορα, αναλύονται εύκολα και επιτρέπουν στον ε-
ρωτώμενο να αντιμετωπίσει και άλλες δυνατότητες που ίσως δεν σκεφτόταν εάν η 
ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014: 93). 
 

Ερωτήσεις προς τους μαθητές και ποσοστά των απαντήσεων ανά φύλο: 
 

1η ερώτηση: Πώς οδηγήθηκες στη διαδικασία της  διαμεσολάβησης; α) Με δική σου 
πρωτοβουλία, β) μετά από προτροπή των διαμεσολαβητών, γ) μετά από πρωτοβουλία 
του άλλου εμπλεκόμενου, δ) μετά από υπόδειξη του διευθυντή, ε) μετά από υπόδειξη 
κάποιου εκπαιδευτικού.  
Το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των κοριτσιών όσο και των αγοριών, 43,4% και 32,1% 
αντίστοιχα, απάντησαν πως αυτό συνέβη με δική τους πρωτοβουλία. Ωστόσο, το 26% 
των κοριτσιών επέλεξαν με πρωτοβουλία του άλλου εμπλεκόμενου, ενώ το 13% με 
υπόδειξη του Διευθυντή ή κάποιου εκπαιδευτικού. Αντίθετα, τα αγόρια σε ποσοστό 
17,8% απάντησαν με πρωτοβουλία του άλλου εμπλεκόμενου ή με υπόδειξη του Διευ-
θυντή ή κάποιου εκπαιδευτικού. Σε ποσοστό μόλις 4,3% για τα κορίτσια και 14,2% 
για τα αγόρια η προτροπή των διαμεσολαβητών ήταν αυτή που τους οδήγησε στη 
διαμεσολάβηση.  
 
2η ερώτηση: Τι αισθάνθηκες κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης;  α) Ασφάλεια 
και ανακούφιση, β) άγχος και ανασφάλεια, γ) αρχικά θυμό, αλλά έπειτα συνειδητο-
ποίησα ότι φταίγαμε και οι δύο, δ)εμπιστοσύνη στους μεσολαβητές, ε) τίποτα.  
Τα κορίτσια σε ποσοστό 34,7% απάντησαν πως ένιωσαν άγχος και ανασφάλεια και το 
30,4% αισθάνθηκε ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το 13% των κοριτσιών ένιωσαν εμπι-
στοσύνη προς τους διαμεσολαβητές, το 17,3% δεν ένιωσαν τίποτα, ενώ μόλις το 4,3% 
ένιωσαν θυμό. Τα αγόρια σε ποσοστό 25% ένιωσαν ασφάλεια και εμπιστοσύνη προς 
τους διαμεσολαβητές. 10,7% απάντησαν πως ένιωσαν άγχος και ανασφάλεια, καθώς 
και θυμό. Το 14,2% των αγοριών δήλωσε πως δεν ένιωσε τίποτα.  
 

3η ερώτηση: Οι διαμεσολαβητές ήταν ουδέτεροι; ΝΑΙ/ΟΧΙ                                                        
Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών (78,2% κοριτσιών και 89,2% αγοριών) απάντη-
σαν θετικά. 

4η ερώτηση: Οι διαμεσολαβητές σε άκουγαν με ενδιαφέρον; ΝΑΙ/ΟΧΙ                                           
Το 95,6% των κοριτσιών και το 85,7% των αγοριών απάντησαν θετικά.  

5η ερώτηση: Μετά τη διαμεσολάβηση ξανατσακωθήκατε; ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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Στην ερώτηση αυτή το 86,9% των κοριτσιών και το 96,4% απάντησαν αρνητικά. 
 

6η ερώτηση: Κατά τη γνώμη σου, τι μπορεί να προσφέρει η διαμεσολάβηση στο σχο-
λείο; α) Πιο ήρεμο κλίμα στην αυλή και στις τάξεις, β) λιγότερη βία, γ) τίποτα. 
 Το 56,5%  των κοριτσιών απάντησε ότι μπορεί να προσφέρει ήρεμο κλίμα, ενώ το 
34,7% λιγότερη βία. Το 4,3% των κοριτσιών απάντησε πως η διαμεσολάβηση δεν  
προσφέρει τίποτα. Από την άλλη, το 57,14% των αγοριών απάντησε πως η διαμεσο-
λάβηση μπορεί να μειώσει τη βία και το 42,8% πως προσφέρει ήρεμο κλίμα. 

Συμπεράσματα από την έρευνα 
 
Κατ’ αρχάς, όπως προκύπτει από την έρευνα το μεγαλύτερο μέρος των εμπλεκόμενων 
σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού μαθητών οδηγήθηκαν στη διαμεσολάβηση με 
δική τους πρωτοβουλία. Αυτό αποδεικνύει από τη μια την ωριμότητα με την οποία 
αντιμετωπίζουν πια οι μαθητές τη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού και από την 
άλλη τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας ειρηνικής και δημοκρατικής στην αντιμετώπι-
ση τέτοιων φαινομένων. Συγκεκριμένα, την απάντηση αυτή επέλεξαν το 43,4% των 
κοριτσιών και το 32,1% των αγοριών.  
 
Ωστόσο, παρατηρούμε πως ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών οδηγείται με 
δική του πρωτοβουλία στη διαμεσολάβηση, τα συναισθήματα που βιώνουν κατά τη 
διάρκεια της είναι σε μεγάλο βαθμό (34,7%) το άγχος και η ανασφάλεια. Τα αγόρια 
αντιθέτως αισθάνονται ασφάλεια και εμπιστοσύνη τόσο προς τη διαδικασία όσο και 
προς τους διαμεσολαβητές (25% αντίστοιχα και στις δύο επιλογές).  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην 3η και 4η ερώτηση, αφού 
τόσο τα κορίτσια (78,2% και 95,6% αντίστοιχα) όσο και τα αγόρια (89,2% και 85,7% 
αντίστοιχα) στη συντριπτική τους πλειοψηφία μιλούν για την ουδετερότητα και την 
ενεργητική ακρόαση των διαμεσολαβητών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι έχει επιτευχθεί 
ο στόχος της εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών που σύμφωνα με τις Αναστασάκη & 
Αυγουστάκη  (2015) επιδίωξη είναι οι διαμεσολαβητές  «να ακούν με προσοχή και να 
παραμερίζουν τις προσωπικές τους απόψεις και τα συναισθήματά τους όταν ακούν 
τους εμπλεκόμενους» (Αναστασάκη & Αυγουστάκη, 2016: 265-266).  
 
Στην 5η ερώτηση οι εμπλεκόμενοι μαθητές στο σύνολο τους σχεδόν (86,9% τα κορί-
τσια και 96,4% τα αγόρια) απάντησαν πως δεν ξανατσακώθηκαν μετά τη διαμεσολά-
βηση. Τέλος, στην 6η ερώτηση το 56,5% των κοριτσιών απάντησε πως η διαμεσολά-
βηση μπορεί να προσφέρει στο σχολείο πιο ήρεμο κλίμα, ενώ το 57,14% των αγοριών 
απάντησε πως μπορεί να δημιουργήσει ένα σχολείο με λιγότερη βία.  
 
Σε γενικές γραμμές, συμπεραίνουμε πως έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα του σχο-
λείου απέναντι στη διαμεσολάβηση, η οποία θα τολμούσαμε να πούμε πως έχει αρχί-
σει να εδραιώνεται ως θεσμός. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αξιολογείται από 
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τους μαθητές, όπως δείχνει η έρευνα, ως ένα θετικό σημαίνον, το οποίο συμβάλλει 
στη δημιουργία ενός πιο ήρεμου και δημοκρατικού σχολείου. 
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«Δίνω μορφή στο δικό μου μνημείο», μέσω της μάθησης βασισμένης σε πρόβλη-
μα 

 
Κωνσταντή Αγορίτσα 

Δρ. Χημικός Μηχανικός - Ε.ΔΙ.Π. 
 akonsta@mail.ntua.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διεπιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση, 
η οποία αφορά στην κατασκευή ενός μνημείου από μαθητές (δευτεροβάθμιας ή και 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις κατάλληλες απλουστεύσεις υπό την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών) δίνοντάς του τη μορφή, το σχήμα, την υφή, το χρώμα που έχουν 
οι ίδιοι φανταστεί. Το γνωστικό πεδίο της Προστασίας Μνημείων που επιλέγεται χα-
ρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα και αποτελεί ιδιαιτέρως ελκυστικό τομέα για 
τους νέους. Η εκπαιδευτική προσέγγιση βασίζεται στη μέθοδο της μάθησης βασισμέ-
νης σε πρόβλημα, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στην εξά-
σκησή τους στην επίλυση προβλημάτων μέσω της συνεργασίας, της συνεκτίμησης 
παραγόντων, αλλά και τη χρήση διερευνητικών ερωτημάτων.  

Λέξεις-Κλειδιά: πολιτιστική κληρονομιά, διεπιστημονικότητα, μάθηση βασισμένη 
σε πρόβλημα  

Εισαγωγή 

Οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας δεν καταφέρνουν πολλές φορές στη σύγχρονη 
εποχή να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Για το 
λόγο αυτό, απαιτείται η εισαγωγή καινοτόμων μεθοδολογιών και διδακτικών προσεγ-
γίσεων, οι οποίες να είναι ελκυστικές για τους μαθητές, να παρέχουν βαθιά κατανόη-
ση των γνωστικών αντικειμένων, να ακολουθούν ολοκληρωμένη διεπιστημονική 
προσέγγιση, να δίνουν βαρύτητα σε επιστημονικές μεθόδους και όχι σε απλή συγκρά-
τηση πληροφοριών, να ακολουθούν την προσέγγιση διασύνδεσης των τεχνικών λύ-
σεων στα σύγχρονα προβλήματα με ταυτόχρονη κοινωνική θεώρηση. 

Το γνωστικό πεδίο της Προστασίας Μνημείων αποτελεί ένα παράδειγμα σύνθετου 
πεδίου, το οποίο διέπεται από διεπιστημονικότητα, συγκεράζοντας έννοιες των φυσι-
κών επιστημών, της τεχνολογίας, των μαθηματικών, των ανθρωπιστικών επιστημών 
και των τεχνών. Εμπλέκει, για παράδειγμα, έννοιες της ιστορίας της αρχιτεκτονικής 
και της τέχνης, της θεωρίας της αρχιτεκτονικής, της οικοδομικής, της φυσικοχημείας 
και των θεμάτων των δομικών υλικών, της αρχαιολογίας, της νομικής, της δημόσιας 
διοίκησης, της διαχείρισης πληροφοριών, της πληροφορικής, της τοπογραφίας, της 
συντήρησης, της στατιστικής, αλλά και της βιολογίας. 

Στην παρούσα εργασία το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο επιλέγεται, καθώς αποτελεί 
ελκυστικό τομέα για τους νέους, εμπεριέχει «χειροπιαστές» έννοιες, συνδέει την ει-
κόνα και την ιστορία της τέχνης και της αρχιτεκτονικής με τη σημερινή εικόνα του 

3120

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



μνημείου, παρουσιάζει συνάφεια με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 
ανταποκρίνεται στη φυσική προδιάθεση των νέων για την επιστήμη, προωθεί τεχνο-
λογικά επιτεύγματα, η ενασχόλησή με το πεδίο απαιτεί από τους μαθητές το συνδυα-
σμό τεχνικών λύσεων με κοινωνικές θεωρήσεις, δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για την παροχή των βέλτιστων λύσεων, αποτελεί 
παράδειγμα δυνητικής εφαρμογής των βασικών αρχών της Υπεύθυνης Έρευνας και 
Καινοτομίας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική προστασία και διατήρηση της δο-
μημένης κληρονομιάς προς όφελος της κοινωνίας.  

 

Το γνωστικό πεδίο της Προστασίας Μνημείων και η μέθοδος μάθησης βασισμέ-
νης σε πρόβλημα 

Το συγκεκριμένο πεδίο προωθεί την καλλιέργεια του τρόπου σκέψης των σύγχρονων 
μηχανικών και επιστημόνων για την επίλυση των προβλημάτων που συναντώνται 
στην πράξη στα μνημεία, προωθεί την κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς κάθε 
παρέμβαση απαιτεί τον κατάλληλο σχεδιασμό, σύνθεση, υλοποίηση, αποτίμηση, 
διαρκή παρακολούθηση και έλεγχο, επιτρέπει την αξιολόγηση των ευρημάτων επί 
τόπου στην κλίμακα του μνημείου και τη βαθμονόμηση σε εργαστηριακή κλίμακα, 
αξιοποιώντας και ερμηνεύοντας τα φαινόμενα φθοράς, την παθολογία του μνημείου, 
χαρτογραφώντας τις πληροφορίες σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, αποτι-
μώντας συσχετίζοντας τα περιβαλλοντικά αίτια με την κατάσταση των υλικών κ.ό.κ. 
[Konstanti & Moropoulou, 2013].  

Η ενασχόλησή των μαθητών με το πεδίο μπορεί να καταστήσει τους μαθητές ικανούς 
να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα πάσης φύσεως, να αξιολογούν και να κρί-
νουν, να συμβάλουν στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύουν τα μνημεία, να 
ισορροπούν μεταξύ ισορροπίας θεωρητικής σκέψης και δημιουργικής δράσης, να συ-
νεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους [UNICAMP, 2014]. 

Η προσέγγιση της μάθησης βασισμένης σε πρόβλημα αρχικά εφαρμόστηκε στην Ια-
τρική, από την οποία η Προστασία Μνημείων δανείζεται πλήθος όρων (διάγνωση, 
πρόληψη, θεραπεία, υπέρηχοι, ενδοσκόπηση), οδηγώντας συνειρμικά σε μεταξύ τους 
αντιστοιχία [Neufeld & Barrows, 1974], [Κωνσταντή, 2013]. 

Σήμερα η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή στον τομέα της μηχανικής και των φυσικών ε-
πιστημών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το συνδυασμό των τεχνικών λύσεων με κοινωνικές 
θεωρήσεις. Το γνωστικό πεδίο της Προστασίας Μνημείων αποτελεί διεπιστημονικό 
τομέα που έχει τη βάση του στα θέματα φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής 
και μαθηματικών σε συνδυασμό με θέματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστη-
μών [Perrenet et als., 2000]. 
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Εικόνα 1: Μέθοδος μάθησης βασισμένης σε πρόβλημα [Khairiyah et als., 2004] 

Στο πεδίο της Προστασίας Μνημείων συναντάται πληθώρα προβλημάτων προς επί-
λυση, τα οποία απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση, άπτονται της καθημερινότητας 
και πραγματικών καταστάσεων, είναι εξαιρετικά περίπλοκα, απαιτούν τη συνεκτίμη-
ση ποικίλων παραμέτρων, χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα εξεταζόμενα προ-
βλήματα στην προσέγγιση μάθησης βασισμένης σε πρόβλημα. Η εισαγωγή προβλή-
ματος προς επίλυση μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές και να 
τους ενεργοποιήσει να μετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία [Moropoulou et als., 
2014]. 

Σκοπός της προτεινόμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η ευαισθητοποίηση 
των μαθητών σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η κατανόηση βα-
σικών εννοιών που χαρακτηρίζουν το πεδίο της Προστασίας Μνημείων και όχι η 
συσσώρευση εξειδικευμένων γνώσεων, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθη-
τών και ο πιθανός συναφής επαγγελματικός τους προσανατολισμός, η άσκηση στην 
επίλυση πραγματικών προβλημάτων που συναντώνται στην πράξη και τα οποία χα-
ρακτηρίζονται συνήθως από υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, η εκμάθηση του «πού» 
και «πώς» πρέπει ο μαθητής να ψάξει, θέτοντας παράλληλα και ηθικούς φραγμούς 
βάσει των κανόνων, της δεοντολογίας και του νομοθετικού πλαισίου που διέπουν τη 
συντήρηση και την προστασία μνημείων. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διδακτικές οδηγίες προς τους 
καθηγητές για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 
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Αρχικό πρόβλημα προς επίλυση: λειτουργεί ως οργανωτικό 
κέντρο και πυρήνας μάθησης 

 

Το πρόβλημα εμφανίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 
είναι περίπλοκο, αλλάζει με την προσθήκη νέων παραμέ-
τρων, δεν επιλύεται εύκολα, π.χ. με τη χρήση μίας μαθημα-
τικής εξίσωσης, η σωστή απάντηση και διαδικασία επίλυ-
σης δεν είναι υποχρεωτικά μία 

 

Οι μαθητές μετέχουν ενεργά στην επίλυση του προβλήμα-
τος και στη διαδικασία της μάθησης, υπό την καθοδήγηση 
του καθηγητή 

 

Οι καθηγητές μοιράζονται σχετικές πληροφορίες με τους 
μαθητές, οι οποίοι οδηγούνται από μόνοι τους στη δόμηση 
της γνώσης. Ερωτήματα διερεύνησης τίθενται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

Προωθείται η ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγ-
γιση των θεμάτων 

 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας 

 

Πίνακας 1: Διδακτικές Οδηγίες [Κωνσταντή, 2013] 
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Εικόνα 2: Από τη διδασκαλία στη μάθηση [Konstanti & Moropoulou, 2014] 

 

Δίνω μορφή στο δικό μου μνημείο  

Σκοπός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι οι μαθητές να εργαστούν αρμονικά 
και αποτελεσματικά σε ομάδες για την επίλυση κοινών «προβλημάτων», να αναπτύ-
ξουν κριτική και δημιουργική σκέψη και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και τις 
δεξιότητές τους, να ασκηθούν στη βιωματική προσέγγιση, να προσεγγίσουν τη δρα-
στηριότητα διεπιστημονικά, συγκεράζοντας επιτυχώς τις γνώσεις που προέρχονται 
από ποικίλα επιστημονικά πεδία, να συσχετίσουν τις ιδιότητες που φέρουν τα υλικά 
με τα κριτήρια για την επιλογή τους, να  πειραματιστούν με πιθανούς τρόπους δόμη-
σης των υλικών τους για την κατασκευή του «Μνημείου», εξασφαλίζοντας τη στατι-
κή της επάρκεια, αλλά και συνεκτιμώντας άλλες παραμέτρους. 

Τα βασικά συστατικά της εκπαιδευτικής δραστηριότητας συνοψίζονται στη μάθηση 
βασισμένη σε πρόβλημα, στη βιωματική προσέγγιση, στη διεπιστημονική προσέγγιση 
(αξίες, αρχιτεκτονική, τέχνη, ιστορία, δομικά υλικά, τρόποι δόμησης κ.ά.), στην ανά-
πτυξη κριτικής & δημιουργικής σκέψης, στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας. 

Το "πρόβλημα" που τίθεται στους μαθητές προς επίλυση είναι το ακόλουθο: 
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"Σου δίνεται η ευκαιρία να πρωτοτυπήσεις και να δημιουργήσεις το δικό σου μνημεί-
ο. Μπορείς να του δώσεις τη μορφή, την υφή, το σχήμα και το χρώμα που επιθυμείς. 
Με ποιον τρόπο, όμως, θα μπορέσεις να διασφαλίσεις ότι το δημιούργημά σου μπορεί 
να χαρακτηριστεί μνημείο;" 

Για την αποσαφήνιση βασικών εννοιών, διερευνητικές ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες 
είναι βοηθητικές. Με τον τρόπο αυτό ταυτοποιείται το "πρόβλημα', θέτονται οι στόχοι 
και καθορίζονται οι παράμετροι προς ανάλυση.  

 

Εικόνα 3: Διερευνητικές ερωτήσεις για την επίλυση του προβλήματος 

Ακολουθεί ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και η ανάθεση ρόλων. Κάθε ομάδα 
επιλέγει το μνημείο με το οποίο θα καταπιαστεί, το οποίο μπορεί να αντικατοπτρίζει 
ένα πραγματικό μνημείο, να χρησιμοποιεί ορισμένα στοιχεία της πραγματικότητας ή 
ακόμα και να αποτελεί τελείως φανταστικό δημιούργημα των μαθητών.  

Οι μαθητές προχωρούν στη δημιουργία σκαριφήματος: Οι μαθητές καλούνται να κα-
ταγράψουν την ιδέα τους στο χαρτί. Στο σκαρίφημα, το οποίο αποτελεί ένα απλό α-
διάστατο σκίτσο του μνημείου (το οποίο θα μπορούσε για παράδειγμα να έχει τη 
μορφή ενός ιστορικού κηρίου, ενός κάστρου, ενός ναού), οι  μαθητές μπορούν να α-
ποδώσουν με διαφορετικά χρώματα ή με κατάλληλη διαγράμμιση τα διαφορετικά υ-
λικά, τα σημάδια του χρόνου, τα μακροσκοπικά παρατηρούμενα φαινόμενα φθοράς, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό κρίνουν αξιοσημείωτο. 

Ακολουθεί η κατασκευή της μακέτας. Οι μαθητές προχωρούν στην κατασκευή του 
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μνημείου που έχουν σχεδιάσει στο χαρτί, το οποίο πρέπει να προσομοιάζει αυτό που 
έχουν αρχικά συλλάβει και εν συνεχεία σχεδιάσει. Η κατασκευή της μακέτας αποτε-
λεί δημιουργική εργασία που χαρακτηρίζεται από κριτική σκέψη, συνοδεύεται από 
σχεδιασμό με σκοπιμότητα και στόχο και αποτελεί δραστηριότητα καλλιτεχνικής έκ-
φρασης και μαθηματικού περιεχομένου. Βασικό στάδιο πριν την κατασκευή της μα-
κέτας αποτελεί ο σχεδιασμός, ο οποίος στην περίπτωση της εν λόγω εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας καλύπτεται στο πρώτο στάδιο με τη δημιουργία του σκαριφήματος.   

 

 

Εικόνα 4: Χρήσιμα ερωτήματα για την κατασκευή της μακέτας 

Όλα τα αποτελέσματα των μαθητών ταιριάζονται για τη σύνθεση του τελικού αποτε-
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λέσματος και την παρουσίαση της λύσης του προβλήματος. Με το πέρας της διαδικα-
σίας πραγματοποιείται η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης.  

 

Εικόνα 5: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
 

Συμπεράσματα 

Η παρουσία του γνωστικού πεδίου της Προστασίας Μνημείων, παρά τη σπουδαιότη-
τα και την ιδιομορφία που παρουσιάζει σε γνωσιολογικό επίπεδο, δεν είναι αυτή που 
αρμόζει στη σημερινή σχολική πραγματικότητα σε εθνικό επίπεδο.   

Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο σχολείο πολ-
λές φορές ακολουθούν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, με συνέπεια να μη βρίσκουν 
πάντα ανταπόκριση από τους μαθητές, καθώς δε θεωρούνται από εκείνους ελκυστι-
κές. 

Σε απάντηση των παραπάνω προκλήσεων, επιλέγεται το γνωστικό πεδίο της Προστα-
σίας Μνημείων για την προτεινόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσω της προσέγ-
γισης της μάθησης βασισμένης σε πρόβλημα, καθώς διαθέτει διεπιστημονικό χαρα-
κτήρα, είναι ελκυστικός προς τους νέους, περιλαμβάνει προβλήματα προς επίλυση 
που συναντώνται στην πράξη και πηγάζουν από την καθημερινότητα, συνδυάζει την 
επίλυση των τεχνικών προβλημάτων με κοινωνικές θεωρήσεις και τα θέματα φυσικών 
επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών με τα θέματα ανθρωπιστικών 
και κοινωνικών επιστημών. 
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Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μία σύντομη συγκριτική μελέτη δύο τρόπων αξιο-
λόγησης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου, που ίσχυσαν 
και εναλλάχθηκαν την τελευταία πενταετία. Ο πρώτος είναι αυτός που ορίζεται από 
το ισχύον Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) του μαθήματος, ενώ ο δεύτερος και μετα-
γενέστερος προβλέπει τη χρήση Τράπεζας Θεμάτων (Τ.Θ.). Πρόκειται, δηλαδή, για 
ταυτόχρονη ισχύ δύο εκπαιδευτικών μέτρων. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η 
παράλληλη εξέτασή τους, ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο υπάρχουν σημεία 
ταύτισης ή σύγκλισης και, τελικά, να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αν είναι 
δυνατό να συνυπάρξουν. 

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση, Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου, Πρόγραμμα Σπου-
δών, Τράπεζα Θεμάτων.    

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση των μαθητών θεωρείται ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο θέμα. Απο-
τελεί ίσως ένα από τα κομβικότερα ζητήματα της εκπαίδευσης και γι’ αυτό βρίσκεται 
πάντοτε στην επικαιρότητα και στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, 
προκαλώντας ποικίλες συζητήσεις για το αν θα πρέπει να υποβάλλονται οι μαθητές 
σε αυτή τη διαδικασία ή όχι και, αν ναι, με ποιον τρόπο.    

Στην παρούσα ανακοίνωση αναλύονται οι δύο τελευταίοι τρόποι αξιολόγησης που 
προτάθηκαν για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου. Ο πρώτος 
τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.), το οποίο βρί-
σκεται σε ισχύ από το 2011 και είναι σύμφωνος με όλα όσα προτείνει το συγκεκριμέ-
νο Πρόγραμμα. Ωστόσο, ενώ το Πρόγραμμα βρισκόταν σε ισχύ και χωρίς να γίνει 
καμία τροποποίηση σε αυτό, το 2014 προτάθηκε ένας νέος τρόπος αξιολόγησης των 
μαθητών, που προέβλεπε τη χρήση Τράπεζας Θεμάτων (Τ.Θ.). Επομένως, αυτό που 
θα πρέπει να διερευνηθεί είναι το αν και κατά πόσο ο νέος αυτός τρόπος αξιολόγησης 
είναι συμβατός με τα ισχύοντα δεδομένα, δηλαδή με την αξιολόγηση που προτείνει το 
υπάρχον Π.Σ.                                                                                                                                                                                                                                                         

Η αξιολόγηση σύμφωνα με το Π.Σ. και την Τ.Θ. 

Σύμφωνα με το Π.Σ., η αξιολόγηση των μαθητών θα πρέπει να είναι κατά βάση ανα-
τροφοδοτική και να αφορά όχι μόνο τον μαθητή, αλλά το μάθημα στο σύνολό του. 
Θα πρέπει, δηλαδή, να στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις επι-
τυχίες ή και τις αποτυχίες οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με τη διδασκαλία, για να 
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μπορέσουν να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε σημείο 
κριθεί απαραίτητο.     

Ειδικότερα, για τον έλεγχο της διδακτικής επιτυχίας στο σύνολό της προτείνονται 
τέσσερις μέθοδοι. Η πρώτη αναφέρεται στην αξιολόγηση που μπορεί να γίνει κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας, να είναι δηλαδή καθημερινή και ενσωματωμένη στη διδα-
κτική πράξη. Η δεύτερη, η αυτοαξιολόγηση, που μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον μα-
θητή και στηρίζεται σε φάκελο (portfolio) όπου θα αποθηκεύεται το υλικό που παρά-
γει. Η τρίτη, η ετεροαξιολόγηση, που γίνεται πάλι από τα ίδια τα παιδιά, αλλά αυτή 
τη φορά μέσω της ανταλλαγής και του σχολιασμού κειμένων μεταξύ τους. Η τέταρτη 
και τελευταία μέθοδος προτείνει τη χρήση ειδικών δοκιμασιών, μέσω των οποίων θα 
ελέγχεται η πρόοδος των μαθητών, με την επισήμανση βέβαια ότι αυτές επιβάλλεται 
να κινούνται στη λογική του Π.Σ. και να μην είναι αποκομμένα τεστ αποτύπωσης 
γνώσεων. 

Η Τ.Θ. με μία πρώτη ματιά γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι περιέχει έναν αρκετά μεγά-
λο αριθμό έτοιμων ειδικών δοκιμασιών. Προσφέρει, δηλαδή,  διαγωνίσματα, τα οποία 
αποτελούνται από κείμενο/-α και ερωτήσεις και αφήνει το κομμάτι της παραγωγής 
λόγου στην ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι η χρήση 
της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συνολική αξιολόγηση. Το υλικό αυτό θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στα τέσ-
σερα είδη αξιολόγησης που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Υπάρχει, όμως, μία ιδιαιτερότητα. Τα θέματα αυτά προορίζονται και για την τελική 
αξιολόγηση των μαθητών. Και μάλιστα ο βαθμός που θα προκύψει από αυτή θα προ-
σμετράται στην τελική βαθμολογία για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση. Αναμενόμενο είναι, επομένως, το ενδιαφέρον όλων να στρέφεται αποκλειστι-
κά και μόνο στην επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων, που γίνονται το επίκεντρο 
όλης της διδακτικής πράξης. Στην πραγματικότητα η επίλυσή τους γίνεται αυτοσκο-
πός, αφού στο συγκεκριμένο μάθημα το μεγαλύτερο φαινομενικά κομμάτι της εξέτα-
σης (τα δύο από τα τρία θέματα) επιλέγεται από την Τ.Θ. Αν συνυπολογίσουμε σε 
όλα αυτά και τον μεγάλο αριθμό θεμάτων, τον περιορισμένο χρόνο και την πίεση της 
τελικής βαθμολογίας, τα περιθώρια στενεύουν. Ουσιαστικά έχουμε ένα κυνήγι απα-
ντήσεων. Το πιο πιθανό είναι να επανέλθουμε στα παλιότερα πρότυπα διδασκαλίας 
με τον μονόλογο - διάλεξη του εκπαιδευτικού, με τη διαφορά ότι τώρα θα έχει τον 
ρόλο του επιλυτή των θεμάτων της Τράπεζας. 

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, όλες οι παραπάνω μέθοδοι αξιολόγησης περιορίζο-
νται κατά πολύ και σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες. Ταυτόχρονα, όμως, πε-
ριορίζεται δραματικά και ο ρόλος του μαθητή. Ακόμα και η συμμετοχή του στην ίδια 
την εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι αυτονόητη, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα 
έχει το περιθώριο να παράγει ο ίδιος κάποιο υλικό. Αν, όμως, του δοθεί αυτή η δυνα-
τότητα, έστω και υπό προϋποθέσεις, το βέβαιο είναι ότι το υλικό που θα παράγει θα 
είναι προκαθορισμένο και θα περιορίζεται μόνο στην επίλυση των ασκήσεων της 
Τ.Θ., δηλαδή κατευθυνόμενο και με μη δημιουργικό τρόπο. 
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Εκτός από αυτή την πρώτη προσέγγιση, για τον σχηματισμό μίας ολοκληρωμένης 
εικόνας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και κάποια επιπλέον στοιχεία. Το πρώτο από 
αυτά τα στοιχεία ορίζει τον τρόπο αξιολόγησης, δηλαδή τη μορφή και τα ζητούμενα 
του διαγωνίσματος. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) του 
2012 (Άρθρο 1, παρ. 8), που ορίζει τον τρόπο αξιολόγησης σύμφωνα με το νέο Π.Σ. 
και οι «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και 
των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014» (για 
λόγους συντομίας στο εξής «Οδηγίες αξιολόγησης»), που ορίζουν τον τρόπο αξιολό-
γησης με τη λειτουργία της Τ.Θ. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι επιπλέον Οδηγίες που 
είχαν δοθεί σε κάθε περίπτωση, δηλαδή οι «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελλη-
νικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Γενικού και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 
σχ. έτος 2012-2013» (για λόγους συντομίας στο εξής «Οδηγίες Π.Σ.») και οι «Προ-
διαγραφές - οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Νέα Ελληνική Γλώσσα, Α΄ 
τάξης Ημερησίου Λυκείου κ.λπ.(2014)» (για λόγους συντομίας στο εξής «Οδηγίες 
Τ.Θ.») αντίστοιχα. 

Εξετάζοντας και αυτά τα επιπλέον στοιχεία, συμπεραίνουμε ότι το Π.Δ. και οι «Οδη-
γίες αξιολόγησης», ως προς το πρώτο κομμάτι της αξιολόγησης, που αφορά το κείμε-
νο που θα δοθεί στους μαθητές, κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Και στις δύο περιπτώσεις 
θα πρέπει να δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο κείμενα περιορισμένης έ-
κτασης από τον έντυπο ή / και τον ηλεκτρονικό λόγο, με νοηματική πληρότητα και 
θεματική αντίστοιχη με τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν στη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς. 

Βέβαια, για την επιλογή των κατάλληλων κειμένων έχουν δοθεί και επιπλέον οδηγίες 
και πληροφορίες. Μελετώντας τις «Οδηγίες Π.Σ.» και τις «Οδηγίες Τ.Θ.» διαπιστώ-
νουμε ότι σε γενικές γραμμές κινούνται και αυτές περίπου στα ίδια πλαίσια, καθώς 
βασικό ζητούμενο είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με πλήθος διαφορετικών κει-
μένων (π.χ. σε έντυπη μορφή, ηλεκτρονικά, ψηφιακά, πολυτροπικά), με μοναδικό πε-
ριορισμό στην επιλογή τους τη θεματική τους συσχέτιση με τις θεματικές για τις ο-
ποίες έγινε λόγος.  

Για να επαληθεύσουμε αν ακολουθούνται και σε πρακτικό επίπεδο οι παραπάνω οδη-
γίες, ανατρέξαμε στα κείμενα που προσφέρονται από την Τ.Θ. Αρχικά, γίνεται εύκο-
λα αντιληπτό ότι ο αριθμός των κειμένων είναι περιορισμένος, αφού πολλά από αυτά 
επαναλαμβάνονται, με αποτέλεσμα κάποιες από τις θεματικές ενότητες να υπεραντι-
προσωπεύονται και άλλες να καλύπτονται στοιχειωδώς. Εκτός, όμως, από αυτές τις 
γενικές παρατηρήσεις, υπάρχει και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Παρόλο που τα κείμενα 
αυτά προέρχονται κατά κύριο λόγο από ηλεκτρονικές πηγές, στην πραγματικότητα 
παρουσιάζονται σαν κλασικά κείμενα, δηλαδή σε έντυπη μορφή, μονοτροπικά και 
δοκιμιακού τύπου, ενώ σε όλα υπάρχει και η ένδειξη «διασκευή». 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις, γίνεται φανερό ότι τα κείμενα που 
περιλαμβάνει η Τ.Θ. ουσιαστικά δεν ακολουθούν πιστά καμία από τις δύο «Οδηγίες». 
Μάλλον κατά τύχη τις περισσότερες φορές διαθέτουν ορισμένα από τα χαρακτηριστι-
κά που θα έπρεπε. Συνεπώς, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις «Οδηγίες» και 
την πρακτική τους εφαρμογή.  
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Αν περάσουμε στις ερωτήσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνει η αξιολόγηση, παρατη-
ρούμε ότι στην «Ερώτηση α» δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία. Σύμφωνα με το Π.Δ., 
η ερώτηση αυτή έχει σχέση με την κατανόηση του γραπτού λόγου, με μία ευρύτερη 
λογική, ενώ σύμφωνα με τις «Οδηγίες αξιολόγησης» χωρίζεται σε δύο υποερωτήμα-
τα. Το πρώτο από αυτά ταυτίζεται με όσα αναφέρονται στο Π.Δ., αλλά ως προς το 
δεύτερο μέρος υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση, καθώς εστιάζει στην οργάνωση 
του λόγου. 

Ανάλογες με αυτά τα ζητούμενα είναι και οι επιπλέον Οδηγίες που δίνονται. Στις «Ο-
δηγίες Π.Σ.» διευκρινίζεται ότι πέρα από την κατανόηση του κειμένου, των επιχειρη-
μάτων και του ρόλου που έχουν τα ποικίλα συμβολικά συστήματα στη συγκρότηση 
του νοήματος των συγκεκριμένων κειμένων, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να διερευνάται 
κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τις οπτικές γωνίες, από τις οποίες το 
κάθε κείμενο προσεγγίζει την πραγματικότητα και η ανάδειξη των διαφορών ή της 
συμπληρωματικότητας που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά. Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει να 
αποτυπωθεί αν οι μαθητές είναι σε θέση να αντιληφθούν τη μη ουδετερότητα των 
κειμένων, δηλαδή να μπορούν να κατανοήσουν ότι η πραγματικότητα που παρουσιά-
ζεται σε αυτά είναι αποτέλεσμα της ιδεολογίας, της στάσης, της θέσης και της γενικό-
τερης κοσμοθεωρίας των συντακτών τους και όχι αποτύπωση μιας ούτως ή άλλως μη 
υπαρκτής αντικειμενικής πραγματικότητας (κριτικός γραμματισμός).  

Από την άλλη πλευρά, στις «Οδηγίες Τ.Θ.» διευκρινίζεται ότι το πρώτο μέρος της 
ερώτησης εξετάζει την οπτική γωνία από την οποία προσεγγίζεται η πραγματικότητα, 
τα επιχειρήματα που επιστρατεύει ο συγγραφέας για να τεκμηριώσει την άποψή του, 
τους προβληματισμούς που αναδεικνύει, τις απόψεις που υποστηρίζει κ.ά. Μέχρι αυ-
τό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ζητούμενα και στις δύο περιπτώσεις 
κινούνται περίπου στα ίδια γενικά πλαίσια. Το επιπλέον στοιχείο προστίθεται στο β΄ 
μέρος της ερώτησης, το οποίο επικεντρώνεται στη μελέτη της οργάνωσης και της συ-
νοχής του κειμένου, μέσα από την ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου της παρα-
γράφου, αλλά και μέσα από τον εντοπισμό των διαφορετικών τρόπων οργάνωσης 
μιας παραγράφου.    

Αν περάσουμε τώρα στα θέματα της Τ.Θ., διαπιστώνουμε ότι στο ερώτημα Α1 οι ε-
ρωτήσεις περιορίζονται στην επιφανειακή κατανόηση των κειμένων, χωρίς να χρειά-
ζεται ιδιαίτερη κριτική σκέψη από τους μαθητές. Αξιοσημείωτο επίσης είναι και το 
γεγονός ότι ακόμα και στις ελάχιστες περιπτώσεις που δίνονται δύο κείμενα όχι μόνο 
δε χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, αλλά συνήθως το ένα παραμερίζεται εντελώς. Έ-
τσι, γίνεται φανερό ότι ουσιαστικά δεν ακολουθείται σε ικανοποιητικό βαθμό καμία 
από τις δύο Οδηγίες. Αντίθετα, το ερώτημα Α2 φαίνεται να κινείται στα πλαίσια που 
ορίζουν οι «Οδηγίες Τ.Θ.», αφού όλες οι ερωτήσεις σχετίζονται με την ευρύτερη θε-
ματική της παραγράφου.    

Συνεχίζοντας στην «Ερώτηση β», γίνεται αμέσως φανερό ότι τα ζητούμενα απέχουν 
πολύ μεταξύ τους. Σύμφωνα με το Π.Δ., στην ερώτηση αυτή θα πρέπει να ελέγχεται 
πώς γλωσσικά ή εξωγλωσσικά στοιχεία συγκροτούν την κειμενική ιδιαιτερότητα των 
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κειμένων και συνεισφέρουν στη σύνδεση των κειμένων αυτών με την κοινωνική 
πραγματικότητα όπου ανήκουν. Εντελώς διαφορετικά, όμως, είναι τα ζητούμενα στις 
«Οδηγίες αξιολόγησης», όπου η ερώτηση χωρίζεται σε δύο υποερωτήματα, με το 
πρώτο να εξετάζει σημασιολογικά στοιχεία και το δεύτερο τη λειτουργία των μορφο-
συντακτικών δομών και των υφολογικών στοιχείων.  

Όπως είναι αναμενόμενο, η ίδια απόσταση υπάρχει και ανάμεσα στις Οδηγίες. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις «Οδηγίες Π.Σ.», τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτή 
την ερώτηση θα πρέπει να ξεκινούν από μία μεταγλωσσική αφετηρία και να εστιά-
ζουν και πάλι στα κείμενα. Θα πρέπει, δηλαδή, να διερευνάται ο ρόλος των γλωσσι-
κών επιλογών στη συγκρότηση του νοήματος των κειμένων (π.χ. γιατί επιλέγεται η 
γλώσσα των νέων και ποια ακριβώς εκδοχή της) και κυρίως να ανιχνεύεται η δη-
μιουργικότητα και η κριτική ικανότητα των μαθητών ως αναγνωστών. Εκτός, όμως, 
από αυτές τις οδηγίες ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι επισημάνσεις που γίνονται. Σε αυ-
τές τονίζεται ότι δε θα πρέπει να δίνονται ερωτήσεις γραμματικές ή λεξιλογικές ανε-
ξάρτητα από τα κείμενα, ούτε ασκήσεις μηχανιστικού τύπου και η όποια γλωσσική 
εστίαση να αποτυπώνεται σε ερωτήσεις που στοχεύουν στη διερεύνηση των κειμένων 
και του κόσμου. 

Αν περάσουμε στις «Οδηγίες Τ.Θ.», διαπιστώνουμε ότι κινούνται σε μία εντελώς 
διαφορετική κατεύθυνση. Για το πρώτο σκέλος της ερώτησης δίνεται η διευκρίνιση 
ότι πρόκειται για λεξιλογική ερώτηση και υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί με δια-
φορετικούς τύπους ασκήσεων. Στη συνέχεια, από το δεύτερο σκέλος της, θα πρέπει 
να διερευνηθεί ο βαθμός, στον οποίο οι μαθητές κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι 
μορφοσυντακτικές δομές και το ύφος του κειμένου σχετίζονται με τους στόχους επι-
κοινωνίας που έχει θέσει ο συντάκτης του. Θα πρέπει, δηλαδή, να διαπιστωθεί αν οι 
μαθητές αναγνωρίζουν το ύφος του κειμένου, προσδιορίζοντας τους γλωσσικούς μη-
χανισμούς που το διαμορφώνουν (π.χ. χρήση παθητικής και ενεργητικής σύνταξης, 
λόγιες λέξεις κ.ά.), και αν είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι κάθε είδος λόγου έχει 
άμεση συνάφεια με τη γλωσσική ποικιλία και ότι το μέσον και η περίσταση επικοι-
νωνίας επηρεάζουν τη μορφή καθώς και την οργάνωση του μηνύματος.      

Στην περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση και ανάμεσα στα 
ζητούμενα και στις «Οδηγίες» για το τι πρέπει να περιλαμβάνει και να εξετάζει αυτή 
η ερώτηση. Αν ανατρέξουμε και στα θέματα της Τ.Θ., θα διαπιστώσουμε, όπως είναι 
αναμενόμενο, ότι σε γενικές γραμμές ακολουθούν τις «Οδηγίες Τ.Θ.», που σε ορι-
σμένες περιπτώσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα αναφέρονται στις «Οδηγίες 
Π.Σ.».  

Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη συγκριτική μελέτη, διαπιστώνουμε ότι το Π.Σ., το 
Π.Δ. και οι «Οδηγίες Π.Σ.» κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με συμπόρευση, αν όχι ταύτι-
ση, των λεγομένων και των ζητουμένων. Από την άλλη πλευρά, τα θέματα της Τ.Θ., 
όπως είναι αναμενόμενο, ακολουθούν σε γενικές γραμμές τις «Οδηγίες Τ.Θ.», που 
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άλλωστε σύμφωνα με αυτές θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί και παράλληλα συμ-
φωνούν και με τις «Οδηγίες αξιολόγησης». Όπως φάνηκε και από την παραπάνω πα-
ρουσίαση και αντιπαράθεση των όσων συμβαίνουν και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε 
δύο διαφορετικά ζητούμενα, που οι διαφορές τους είναι εντονότερες και περισσότε-
ρες από τα κοινά τους σημεία. Σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις και αυτό κατά τύχη, 
υπάρχει μία φαινομενική συμπόρευση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κατα-
λήγουμε με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα έχουμε δύο εντελώς 
διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης, που όχι μόνο δεν μπορούν να συνυπάρξουν, 
αλλά φτάνουν στο σημείο της πλήρους αντίθεσης και αλληλοαναίρεσης.  

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές  

Υπουργείο Παιδείας (28/09/2012), Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας της  Α’ τάξης Γενικού και Α’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έ-
τος 2012-2013. 

Υπουργείο Παιδείας (04/03/2014), Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων της 
Α’ τάξης Ημερησίου και των Α’ και Β’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχο-
λικό έτος 2013-2014. 

Υπουργείο Παιδείας - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2014), Προδιαγραφές - 
οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Νέα Ελληνική Γλώσσα, Α’ τάξη Ημερη-
σίου και Α’, Β’ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Α’ τάξη Ημερησίου και Α’ τάξη Ε-
σπερινού ΕΠΑΛ. 

Υπουργείο Παιδείας - Τράπεζα Θεμάτων, Διαγωνίσματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας.   

ΦΕΚ Β΄ 1562/27-06-2011, Αριθμ. 70001/Γ2/2011, Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθή-
ματα Αρχαία Ελληνική  Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελλη-
νική Λογοτεχνία της Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου. 

ΦΕΚ Α΄ 97/27-04-2012, Π.Δ. 48/2012, Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄65) "Αξιο-
λόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου". 
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Εκπαιδευτική πολιτική και «ιδιότητα του πολίτη» 

Δερτούζου Φωτεινή 
MSc 

akiss@hol.gr 

Περίληψη 
 

Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διάσταση της εκπαίδευσης 
σε μια χώρα, καθώς καθορίζει το πλαίσιο, τις δομές, το θεωρητικό υπόβαθρο και τα 
συστήματα που εφαρμόζονται ως προς την εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική πολιτική 
διαφοροποιείται τόσο ως προς τη χώρα στην οποία υλοποιείται, όσο και προς την κά-
θε χρονική περίοδο.  Παράλληλα, καθώς οι βάσεις για τη απόκτηση μιας δημοκρατι-
κής νοοτροπίας και συμπεριφοράς διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του 
ατόμου, είναι σαφές ότι ο ρόλος του σχολείου κρίνεται καθοριστικός, για τη διαμορ-
φωση της ιδιότητας του πολίτη στους μαθητές.  
 

Εισαγωγή 
 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την εκπαιδευτική πολιτική, ανάλογα με το πώς γίνε-
ται αντιληπτό  και ερμηνεύεται ο ρόλος  της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Ασφαλώς, η 
κατάταξη των θεωριών αυτών σε συγκεκριμένα θεωρητικά ρεύματα δεν είναι μια α-
πλή διαδικασία, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος ταξι-
νόμησης των θεωριών αυτών. Η Ζαμπέτα (1994), επιχειρεί μια κατάταξη των θεω-
ριών αυτών, κατατάσσοντας τις σύγχρονες θεωρίες σε α) φιλελεύθερες, β) θεωρίες 
του Κράτους Πρόνοιας, γ) Μαρξιστικές και δ) πλουραλιστικές. Στη συνέχεια παρου-
σιάζονται τα βασικά στοιχεία των προσεγγίσεων αυτών, καθως και μια κριτική απο-
τίμησή τους, ως προς τον προσανατολισμό τους στη δημοκρατική εκπαίδευση και την 
ιδιοτητα του πολίτη. 
 

1. Αποσαφήνιση εννοιών 
1.1 Εκπαιδευτική πολιτική 

 
Ο καθορισμός και η εννοιολόγηση του όρου «εκπαιδευτική πολιτική» αποτελεί μια 
δύσκολη υπόθεση, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί με πολλές μορφές και νοήματα, οδη-
γώντας. Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί το μέσο προώθησης και επιβολής της 
σκοποθεσίας και της μεθοδολογίας της αγωγής. Οι ορισμοί που έχουν δοθεί είναι 
πολλοί.1 Διαφορετικές φιλοσοφικές θεωρήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, πα-
ράγουν και διαφορετικές θέσεις ως προς τα εκπαιδευτικά ζητήματα και οδηγούν σε 
σημαντικά διαφοροποιημένη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής από τα πολιτικά κόμ-
ματα. Έτσι, η οργάνωση, η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός, ακόμα και ο τύπος του 
                                                             
1 Βλ. Ενδεικτικά: Ράπτης, Π. (1997). Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του μεσοπολέμου στην Ελλάδα, 
(1917-1940), Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαί-
δευσης. Θεωρία και Πράξη, 4η έκδοση, Αθήνα: Πανεπιστημίο Αθηνών. 
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μορφωμένου ανθρώπου που καλείται να διαμορφώσει το σχολείο εμπίπτουν σαφώς 
στη σφαίρα της πολιτικής και της ιδεολογικής βάσης κάθε πολιτικού φορέα (Σαΐτης, 
2005 ). 
 

1.2. Η «ιδιότητα του πολίτη» (citizenship) 
 
Η «ιδιότητα του πολίτη» (citizenship) αποτελεί μια από τις πιο επίμαχες έννοιες της 
δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας, καθώς έχει συνδεθεί με έννοιες όπως η δημοκρατία, τα 
δικαιώματα, οι αξίες. (Μπάλιας, 2008: 305). Ωστόσο, η αντίληψη της έννοιας του πο-
λίτη δεν είναι ενιαία και ως τέτοια προσέλαβε κατά καιρούς διαφορετικά περιεχόμε-
να, τα οποία ήταν συνάρτηση των θεωρητικών και ιδεολογικών επεξεργασιών, αλλά 
και των εκάστοτε κοινωνικοπολιτικών συνθηκών (Μπάλιας, 2008).  
Οι ορισμοί που κατά καιρούς, στη σύγχρονη εποχή,  έχουν προσπαθήσει να αποδώ-
σουν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη είναι πολλοί. Ο Barber (1984), υποστηρίζει 
«το να είσαι πολίτης σημαίνει να συμμετέχεις», ενώ ο Dagger (1981) θεωρεί πραγματι-
κό πολίτη αυτόν που διαδραματίζει ενεργό και ολοκληρωμένο ρόλο στην κοινωνία 
στην οποία ζει.  
Η πολιτική και κοινωνική αγωγή που προωθείται σήμερα περιλαμβάνει τρεις κατευ-
θύνσεις: α) μια εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη, που συνίσταται στην κατανόηση 
της ιστορίας, της πολιτικής, της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και των πολιτικών 
διαδικασιών εν γένει, β) μια εκπαίδευση μέσω της ιδιότητας του πολίτη, που περιλαμ-
βάνει μια εμπειρική γνώση και γ) μια εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, που 
στοχεύει στην ανάπτυξη και κατάκτηση εργαλείων γνώσης και κατανόησης και την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων και αξιών, απαραίτητων για έναν πολίτη ενεργό και υπεύθυ-
νο (Καρακατσάνη, 2008 ). 
 

1. Θεωρίες της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
1.1.Φιλελεύθερες προσεγγίσεις 

 
Ο φιλελευθερισμός, ως πολιτική και οικονομική θεωρία εκφράζει τη δυσπιστία έναντι 
των παρεμβάσεων του κράτους στην οικονομία και την ιδιωτική ζωή, υιοθετώντας 
την άποψη ότι το άτομο θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερο να αναπτύξει την δημιουργι-
κότητά του, μέσα σε ένα πλαίσιο ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισμού. Η αγορά έχει 
την ικανότητα να αυτορυθμίζεται, προσφέροντας την δυνατότητα ανάδειξης των ατο-
μικών ικανοτήτων, ενώ κάθε προσπάθεια παρέμβασης του κράτους σε αυτή τη διαδι-
κασία αποτελεί παράγοντα περιορισμού της ελευθερίας του ατόμου, που για τους φι-
λελεύθερους αποτελεί ύψιστη αρχή (Ζαμπέτα, 1994).   
Το σύγχρονο φιλελεύθερο επιχείρημα για την εκπαίδευση διατυπώνεται για πρώτη 
φορά στα 1955 από τον M. Friedman (1982), στο κείμενο του  «Ο ρόλος της κυβέρνη-
σης στην εκπαίδευση». Στην βασική εκπαίδευση το κράτος είναι υποχρεωμένο να ικα-
νοποιεί, μέσω του σχολείου, τις βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών (Fried-
man, 1982).  Όσον αφορά την εκπαίδευση μετά το βασικό στάδιο, ο Friedman προ-
τείνει το σύστημα των «εκπαιδευτικών κουπονιών» (voucher). Μια άλλη εφαρμογή 

3136

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



των απόψεων του Friedman αποτελούν τα λεγόμενα σχολεία μαγνήτες, τα ανάδοχα 
σχολεία ή σχολεία ειδικής συμφωνίας.2  
Η βασική συμβολή του φιλελευθερισμού στην εκπαιδευτική θεωρία και πολιτική συ-
νίσταται στο ότι επέμεινε στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού τέτοιον 
που να ενθαρρύνει τα άτομα να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους (Λάβδας, 2005). 
Ωστόσο,  δεν μπορεί να απαλλαγεί από τον κυνισμό που το διακρίνει, καθώς φαίνεται 
να αδιαφορεί για θεμελιώδεις έννοιες, όπως η ισότητα και η δικαιοσύνη, παραπέμπο-
ντας απλά στην «ελευθερία της αγοράς» (Ζαμπέτα, 1994).   
 

1.2.Μαρξιστικές Προσεγγίσεις 
 

Οι μαρξιστικές και νέο-μαρξιστικές προσεγγίσεις για την εκπαίδευση εστιάζουν το 
ενδιαφέρον τους στο ρόλο της εκπαίδευσης στα πλαίσια του σύγχρονου καπιταλιστι-
κού κράτους, τη σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνική αναπαραγωγή, την προ-
σέγγιση της αλλαγής, ενώ προχωρούν και στην κριτική των σύγχρονων εκπαιδευτι-
κών συστημάτων ως προς την προβληματική της ισότητας, αλλά και ως προς την φι-
λελεύθερη χροιά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση αποτελεί αφενός προϊόν της 
εξέλιξης του καταμερισμού της εργασίας και αφετέρου, προϋπόθεση της εξέλιξης αυ-
τής (Ζαμπέτα, 1994).   
Η έρευνα των Bowles και Gintis «Schooling in Capitalist America», το 1976, επηρέ-
ασε καθοριστικά τη σύγχρονη μαρξιστική αντίληψη για την εκπαίδευση, αναλύοντας 
τη δημιουργία της «μαζικής δημόσιας εκπαίδευσης» στην Αμερική. Οι συγγραφείς 
υποστήριξαν τη θέση ότι η εκπαίδευση νομιμοποιεί και διαιωνίζει την οικονομική 
ανισότητα παρέχοντας ένα ανοικτό, αξιοκρατικό και αντικειμενικό, φαινομενικά, μη-
χανισμό κατάταξης των ατόμων σε άνισες οικονομικές θέσεις (Bowles &  Gintis, 
2002).  
Οι μαρξιστές υποστηρίζουν απόλυτα τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της εκ-
παίδευσης, τη χρηματοδότησή της από τη φορολογία και την καθολικότητά της σε 
εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, για τους μαρξιστές, το σχολείο μπορεί να αποτελέσει 
μηχανισμό αλλαγής της κοινωνίας, αποτελώντας ένα μέσο κοινωνικής αλλαγής. Έτσι, 
η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποτελεί βασικό συστατικό της μαρξιστικής σκοποθε-
σίας (Ζαμπέτα, 1994).  
  

1.3.Προσεγγίσεις του Κράτους Πρόνοιας 
 
Κατά τις δεκαετίες του ’50 και ’60 εμφανίζεται και καθιερώνεται στις δυτικές κοινω-
νίες το λεγόμενο «Κράτος Πρόνοιας», μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα πλαίσια 
των πολιτικών του Κράτους Πρόνοιας το κράτος είναι υπεύθυνο για τη εγγύηση της 

                                                             
2 Βλ. Beck, C. W. (2005). Η «κατ΄ οίκον εκπαίδευση» στην περίπτωση της Βόρειας Ευρώπης,  στο Δ. 
Ν. Γράβαρης & Ν. Παπαδάκης (επιμ.), Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική πολιτική. Μεταξύ κράτους και 
αγοράς, Αθήνα: Σαββάλας, Friedman, M. (1982).  Capitalism and Freedom, London, Chicago: The 
University of Chicago Press. 
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ικανοποίησης των ελάχιστων βασικών αναγκών των πολιτών, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική τους θέση. Αυτές οι ανάγκες αφορούσαν κυρίως την υγεία, την κοινωνική 
ασφάλιση, την κατοικία και την εκπαίδευση (Ζαμπέτα, 1994). Βέβαια, η μορφή που 
προσέλαβε το Κράτος Πρόνοιας ήταν διαφορετικό από χώρα σε χώρα. 
Θετικό στοιχείο των εκπαιδευτικών θεωριών του Κράτους Πρόνοιας αποτέλεσαν οι 
έντονες επικρίσεις ως προς την φιλελεύθερη προσέγγιση.  Ωστόσο, η κριτική στο 
Κράτος Πρόνοιας έγκειται στα εξής σημεία: α) κρίνεται αναποτελεσματικό, β) λει-
τούργησε τελικά υπέρ των μεσαίων τάξεων, γ) τα κοινωνικά προγράμματα κατέληξαν 
σε μέτρα κοινωνικού ελέγχου και όχι κοινωνικής ένταξης, δ) το κόστος των κοινωνι-
κών υπηρεσιών και προγραμμάτων σε δυσβάστακτα ύψη, ε) άμβλυνε τα κίνητρα για 
επενδύσεις, εργασία και οικονομική ανάπτυξη, ζ) τα πελατειακά δίκτυα των κυβερνή-
σεων και οι ομάδες συμφερόντων γύρω από το κοινωνικό κράτος αυξήθηκαν, η) τα 
ρατσιστικά και πατριαρχικά πρότυπα κοινωνικών σχέσεων ενισχύθηκαν,  θ) η ελευ-
θερία επιλογών περιορίζεται,  ι) περιορίζει την υπευθυνότητα του ατόμου και αυξάνει 
την εξάρτησή του (Σακελλαρόπουλος, 1999). 
 

1.4.Πλουραλιστικές προσεγγίσεις 
 

Βασικό χαρακτηριστικό των πλουραλιστικών προσεγγίσεων για την εκπαιδευτική πο-
λιτική είναι η πολυμορφία τους, καθώς δεν αποτελούν μια ενιαία θεωρία, με κοινές 
προϋποθέσεις και συνέπειες. Η πλουραλιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής βασίζεται στην αντίληψη ότι η εξουσία δεν εκπορεύεται από μια μόνο πηγή, αλλά 
είναι διαμοιρασμένη σε ομάδες επιμέρους συμφερόντων, και ως εκ τούτου, οι πολιτι-
κές διαμορφώνονται μέσω μιας διαπραγμάτευσης μεταξύ των διαφόρων ομάδων 
συμφερόντων και της εκάστοτε κυβέρνησης (Ζαμπέτα, 1994).  Παράλληλα, οι πλου-
ραλιστικές προσεγγίσεις είναι υπέρ ενός μοντέλου «συμμετοχικής διαχείρισης» της 
εκπαίδευσης με συμμετοχή των εκπαιδευτικών,  γονέων, άλλων φορέων και ομάδων 
συμφερόντων. 
Οι πλουραλιστικές προσεγγίσεις συνεισέφεραν σημαντικά στη μελέτη της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής, κυρίως μέσα από το πλούσιο ερευνητικό έργο διάφορων μελετητών, 
ενώ ασκήθηκε κριτική προς τις πολιτικές αποκλεισμού, πολιτικές «αυταρχικές» ή 
κοινωνικά άδικες, τις φιλελεύθερες απόψεις περί ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης 
και «ελευθερίας» των γονέων να επιλέγουν τη μόρφωση των παιδιών τους, γεγονός 
που οδηγεί στη «μετάθεση» της εξουσίας στην αγορά (Ζαμπέτα, 1994). 
Από την άλλη, αυτό που χαρακτηρίζει τις πλουραλιστικές θεωρίες, πέρα από την έλ-
λειψη ενός ενιαίου θεωρητικού υπόβαθρου, είναι το γεγονός ότι δεν παρέχουν ένα 
σαφές αξιολογικό πλαίσιο στην ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής (Ball, 1994). 
 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 

Παρά το γεγονός ότι είναι  ευρέως αναγνωρισμένο ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για 
μια ενεργητικού χαρακτήρα, ενημερωμένη και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη, με έναν 
ενισχυμένο ρόλο της εκπαίδευσης προς αυτήν την κατεύθυνση, τα σύγχρονα δεδομέ-
να καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στη ρητορική γύρω από 
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αυτήν την ανάγκη και την πραγματικότητα. Ακόμα και αν στα κείμενα των εκπαιδευ-
τικών μεταρρυθμίσεων γίνεται αναφορά στην παιδεία του πολίτη, αυτή είτε παραμέ-
νει κενή περιεχομένου, είτε είναι ασαφής, είτε περιλαμβάνει εθνοκεντρικά νοήματα 
(Καζαμίας & Πετρονικολός, 2008). 
Σύμφωνα με τον Φραγκούλη, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική χαρακτηρίστηκε, ι-
στορικά, από το συγκρουσιακό της χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις πά-
ντοτε υπήρξαν συνέπεια των πολιτικών συγκυριών και της αλλαγής συσχετισμών των 
πολιτικών δυνάμεων και όχι αποτέλεσμα μιας ευρείας συναίνεσης (Φραγκούλης, 
2010). Ακόμα και σήμερα από πολλούς το ελληνικό Α. Π. χαρακτηρίζεται από στοι-
χεία όπως ακαδημαϊσμό και στείρο εγκυκλοπαιδισμό., έλλειψη προγραμματισμού και 
μορφωτικού πλουραλισμού (Φλουρής, 2000).  
Ως προς το ρόλο που διαδραμάτισαν τα σχολικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά προ-
γράμματα για την αγωγή του πολίτη, θα πρέπει να αναλογιστούμε το βαθμό αποδοχής 
που αυτά τυγχάνουν και τη διάχυση των αρχών του στην κοινωνία, καθώς και τη θέ-
ση του μέσα στο σημερινό σχολικό πλαίσιο. Αν και πολλές αποκεντρωτικές τάσεις 
διατυπώθηκαν και συνδέθηκαν με προσπάθειες βελτίωσης και ενδυνάμωσης των 
σχολείων, στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίστηκαν σε επίπεδο διακηρύξεων και 
νομοθετικών εξαγγελιών, χωρίς να μειώνουν τον έλεγχο του κράτους, ενώ και οι 
διοικητικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς την αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη έμειναν σε 
επίπεδο ρητορικής (Υφαντή &  Βοζαΐτης, 2005 ). 
Όταν η οργάνωση και η λειτουργία ενός σχολείου δε στηρίζεται στις αρχές της απο-
κέντρωσης, της συλλογικότητας και της συμμετοχής, τότε το σχολείο, ως μονάδα, 
αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει δεν αποτελεί οργανικό στοιχείο δημοκρα-
τικά οργανωμένης εκπαίδευσης (Ανδρέου &  Παπακωνσταντίνου, 1994). Παράλληλα, 
όπως υποστηρίζει ο Φραγκούλης (2010), αποκτά θεμελιώδη σημασία η αποκατάστα-
ση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς της ε-
ξουσίας, οι οποίο χαράζουν την εκπαιδευτική πολιτική. Ωστόσο, θα είναι άδικο να 
μην αναγνωριστεί ότι τα τελευταία, κυρίως χρόνια, έχουν γίνει θετικά βήματα προς 
τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, την εισαγωγή νέων μεθοδολογικών προσεγγί-
σεων, τη διεύρυνση των συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την αυ-
τονομία του εκπαιδευτικού.  
Δυστυχώς, στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, με την πρωτοκαθεδρία των οι-
κονομικών στόχων, η έννοια της παιδείας του πολίτη και της πολιτικής διαπαιδαγώ-
γησης αποκτά έναν κυρίως ωφελιμιστικό χαρακτήρα. Το σχολείο στοχεύει κυρίως 
στην διαμόρφωση, περισσότερο, «καλών καταναλωτών», «παραγωγικών εργαζομέ-
νων», «τεχνολογικά ενήμερων» πολιτών (Καζαμίας & Πετρονικολός, 2003).  
Παράλληλα, οι σύγχρονες οικονομικές προσεγγίσεις της πολιτικής, που επιδρούν ά-
μεσα και στην εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Η κρίση του κοι-
νωνικού κράτους και ο περιορισμός της κοινωνικής πολιτικής, προσδίδουν νέα διά-
σταση στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, θέτοντας σε αμφισβήτηση όχι 
μόνο θεμελιώδεις αξίες, όπως την ισότητα και την ισονομία, αλλά και την ίδια τη δη-
μοκρατία ( Πανούσης, 2005).  
Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις δυσκολίες θα πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι 
το διακύβευμα είναι μεγάλο. Εάν η εκπαίδευση δεν καταφέρει να επιτύχει το στόχο 
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της ως προς τη διαμόρφωση του δημοκρατικού πολίτη, τότε κατά ένα μεγάλο ποσο-
στό δεν θα έχει επιτύχει την αγωγή του σύγχρονου ανθρώπου. Το σύγχρονο εκπαι-
δευτικό σύστημα καλείται να αναπτύξει στο άτομο τις δεξιότητες που θα χρειαστεί 
στο μέλλον, τις συνεχώς εξελισσόμενες γνώσεις, αλλά κυρίως τον τρόπο που θα απο-
κτήσει τις αξίες του σύγχρονου πολιτισμού, που συνίσταται στο σεβασμό, την ισότη-
τα, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια (Νικολάου, 2006:448).  
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Εκπαιδευτική προσέγγιση της ημισφαιρεκτομής σε παιδιά. 
Μια βιβλιογραφική παρουσίαση. 

Μανώλη Δήμητρα 
Φοιτήτρια ΠΤΔΕ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Περίληψη 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η εγκεφαλική ανάπτυξη σχετίζεται με την ενεργή και συνεχή 
επεξεργασία ερεθισμάτων. Οι μαθητές, συνεπώς, δεν αφομοιώνουν απλώς τα 
ερεθίσματα, αλλά, επιπλέον, τα ερμηνεύουν με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες τους 
και τα γνωστικά σχήματα που έχουν, ήδη, δομήσει. Με άλλα λόγια, οι προσληφθείσες 
πληροφορίες ερμηνεύονται με βάση την προηγούμενη γνώση και τις έμφυτες 
νευροψυχολογικές τους δυνατότητες. Στην παρούσα έρευνα επιδιώκεται η συσχέτιση 
της μάθησης με τη δομή του εγκεφάλου. Για τον σκοπό αυτόν, έχουν επιλεχθεί οι 
περιπτώσεις τριών εφήβων (περιστατικών που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε 
ξενόγλωσσα περιοδικά) οι οποίοι κατά την παιδική τους ηλικία υποβλήθηκαν σε 
ημισφαιρεκτομή. Ειδικότερα, η έρευνα πραγματεύεται τον αποτελεσματικό τρόπο με 
τον οποίο οι έφηβοι προσλάμβαναν την προσωδία, και τον ρόλο που έπαιξε το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον στην επανάκτηση των προσωδιακών δεξιοτήτων τους. 

Λέξεις κλειδιά: ημισφαιρεκτομή, νευροπλαστικότητα, προσωδία, παιδιά  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί στρέφονται στη 
νευροεπιστήμη για να μπορέσουν να ανακαλύψουν πώς ο εγκέφαλος και η γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών διαμορφώνονται μέσω των μαθησιακών εμπειριών τους 
(Diamond & Hopson, 1998, National Research Council, 1999). 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να αναδείξει το προφίλ τριών παιδιών και εφήβων 
(Nico, Brooke και Alex) που έχουν υποβληθεί σε ημισφαιρεκτομή, και τον τρόπο με 
τον οποίο η εκπαίδευση συνέβαλε στην ανάρρωσή τους μέσω της ευπλαστότητας 
(plasticity) του εγκεφάλου. Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας είναι να διαφωτίσει το 
τεράστιο εύρος ανάπτυξης, μέσω της παρουσίασης των συγκριτικών 
νευροψυχολογικών περιπτώσεων, των τριών έφηβων αγοριών. Πιο συγκεκριμένα, η 
Immordino-Yang (2007) θέλησε να δώσει απάντηση στο εξής ερευνητικό ερώτημα: 
Πώς οι προσωδιακές ικανότητες των Nico και Brooke μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
σε σύγκριση με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν παιδιά τυπικής ανάπτυξης; Τόσο 
ο Nico όσο και ο Brooke υπέφεραν από σοβαρές επιληπτικές κρίσεις, ενώ ο Alex 
έπασχε από Sturge-Weber Syndrome, γεγονός που τους οδήγησε στη χειρουργική 
αφαίρεση ενός ολόκληρου ημισφαιρίου. 

Τα προφίλ των παιδιών μάς παρέχουν δεδομένα που αφορούν την ισχυρή σχέση 
μεταξύ συναισθήματος και προσωδίας. Η τελευταία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με 
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τη γνωστική και τη νευρολογική αντιστάθμιση των παιδιών μετά την 
ημισφαιρεκτομή. Επίσης, σύμφωνα με Phelps (2004), το συναίσθημα και οι 
γνωστικές διεργασίες είναι καλύτερο να μελετώνται ως συστατικά του ίδιου 
συστήματος. Εξάλλου, τα έσω τμήματα των προμετωπιαίων λοβών είναι περιοχές 
αλληλεπίδρασης συναισθήματος-γνωστικών διεργασιών και αυτό επειδή οι έσω 
προμετωπιαίοι λοβοί φαίνεται ότι ασκούν τον γνωστικό τους έλεγχο επί του 
συναισθήματος μέσω αλληλεπίδρασης με την αμυγδαλή (Holland & Gallagher, 2004).  
Πιο συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις των τριών αγοριών φαίνεται να μας οδηγούν σε 
προτάσεις για την εκπαίδευση παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την 
Immordino-Yang (2007), αυτό συμβαίνει επειδή τα παιδιά που υποβλήθηκαν σε 
ημισφαιρεκτομή προσάρμοσαν την εκάστοτε φύση της δυσκολίας να αντεπεξέλθουν 
στο καθήκον κατά τρόπο που να ταιριάζει με τις δυνατότητες του εναπομείναντος 
ημισφαιρίου. Η επιτυχία αυτού του αποτελέσματος, δηλαδή, στηρίζεται στην αλλαγή 
της φύσης του προβλήματος και όχι των ίδιων των παιδιών. Το στοιχείο αυτό μάς 
οδηγεί κυρίως στην έννοια της νευροπλαστικότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η 
νευροπλαστικότητα, επίσης γνωστή και ως ευπλαστότητα του εγκεφάλου, 
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη μάθηση, αφού από μόνη της αποτελεί μιας μορφής 
απάντηση σε βλάβη ή τραυματισμό του. Με άλλα λόγια, τον όρο τον χρησιμοποιούμε 
για να περιγράψουμε έναν αντισταθμιστικό μηχανισμό που προάγει την 
αναδιοργάνωση του εγκεφάλου μετά από βλάβη, αλλαγή συμπεριφοράς ή αλλαγή 
περιβάλλοντος.  

Η νευροπλαστικότητα είναι η ικανότητα του νευρικού συστήματος να προσαρμόσει 
τη δομή του και να αναδιοργανωθεί σχηματίζοντας νέες νευρικές οδούς (Μπάκα, 
2014). Η ικανότητα αυτή αναφέρεται στο πώς μια άθικτη και υγιής περιοχή του 
εγκεφάλου μπορεί να αντισταθμίσει τις λειτουργίες που ελέγχονται από μια άλλη 
περιοχή που έχει υποστεί βλάβη ή τραυματισμό. Δηλαδή, οι νευράξονες που 
διατηρούνται άθικτοι σχηματίζουν μέσω της νευροφυσιολογικής διαδικασίας της 
“εκβλάστησης” (sprouting) νέες νευρικές συνδέσεις (συνάψεις), δημιουργώντας και 
καθιερώνοντας νέες ή εναλλακτικές νευρικές οδούς, που βοηθούν στην ανάκτηση των 
λειτουργιών που έχουν χαθεί λόγω της βλάβης.  

Ο ρόλος της νευροπλαστικότητας αναδεικνύεται σε τρεις περιπτώσεις: Αρχικά, στην 
έναρξη της ζωής μας, όταν ο εγκέφαλός μας είναι ανώριμος, σιγά σιγά ωριμάζει και 
οργανώνεται μόνος του· δεύτερον, κατά την ωρίμανση και, συνεπώς, ενηλικίωση του 
εγκεφάλου, σε περιπτώσεις μάθησης και απομνημόνευσης νέων πραγμάτων, αλλά και 
νέων κινητικών δεξιοτήτων· τέλος, όταν ο εγκέφαλος θα πρέπει μέσα από τις 
διαδικασίες ανάρρωσης να δημιουργήσει συνθήκες για την αντιστάθμιση της 
λειτουργίας που χάθηκε ή για να ενισχυθούν οι εναπομείνασες λειτουργίες, ώστε να 
αναλάβουν να εξισορροπήσουν την απώλεια, σε περιπτώσεις βλάβης ή κάκωσής του. 

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με βιβλιογραφική ανασκόπηση κυρίως 
αγγλικής βιβλιογραφίας. Οι περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν έχουν επιλεγεί με 
τρόπο συστηματικό. Συγκεκριμένα, τα άρθρα είναι από το 1997 έως το 2007 και 
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αφορούν: ανήλικα άτομα, ημισφαιρεκτομημένα σε μικρή ηλικία, με διαφορετικό 
ατροφικό ημισφαίριο (Nico: δεξί, Brooke και Alex: αριστερό). 

Έρευνα 

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν να μελετηθούν οι συγκεκριμένες έρευνες είναι 
αρκετοί. Όμως, ο κύριος λόγος σχετίζεται με την ηλικία κατά την οποία τα παιδιά 
υποβλήθηκαν σε αφαίρεση ενός ολόκληρου ημισφαιρίου. Αναλυτικότερα, η παρούσα 
εκπαιδευτική προσέγγιση της ημισφαιρεκτομής δομείται με βάση τα 
νευροψυχολογικά  δεδομένα των εξής ερευνών: Immordino‐Yang (2007) και Vargha 
Khadem et al., (1997). Είναι γνωστό πως οι γνωστικές λειτουργίες στον εγκέφαλο 
των παιδιών είναι ευρέως κατανεμημένες και λιγότερο εντοπισμένες σε 
συγκεκριμένες περιοχές. Συνεπώς, οι περιπτώσεις των παιδιών αυτών ήταν 
κατάλληλες για να αναδειχθεί η ευπλαστότητα που παρουσιάζει κάθε εγκέφαλος, 
τόσο σε νεαρή ηλικία όσο και σε καταστάσεις εγκεφαλικών κακώσεων ή βλαβών.  

Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρούσα έρευνα, 
ακολουθήθηκε η μεθοδολογία δημιουργίας ηλεκτρονικών πινάκων, με οριοθέτηση 
των ηλικιών των παιδιών και ταξινόμηση των ποσοτικών στοιχείων προηγούμενων 
ερευνών. Αυτό έγινε με βάση τις προσωδιακές ικανότητες των παιδιών, τις οποίες η 
έρευνα πραγματεύεται, αλλά και κατά πόσο τα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν τις 
ικανότητες των εναπομεινάντων ημισφαιρίων συγκλίνουν ή αποκλίνουν. 

Προφίλ αγοριών 

Ο Nico και ο Brooke υπέφεραν από σοβαρές επιληπτικές κρίσεις. Ο Nico έχασε το 
δεξί του ημισφαίριο σε ηλικία 3 ετών. Πλέον είναι ένας κοινωνικότατος νέος, ο 
οποίος φοίτησε σε ένα τυπικό σχολείο της Ισπανίας. Ως έφηβος οι αγαπημένες του 
δραστηριότητες ήταν: η ζωγραφική, η ξιφασκία και η συμμετοχή στη σχολική 
χορωδία. 

Ο Brooke έχασε το αριστερό του ημισφαίριο σε ηλικία 11 ετών. Σε αντίθεση με τις 
προβλέψεις ότι δεν θα ξαναμιλήσει, αυτός τα κατάφερε. Τελείωσε το σχολείο και έχει 
παρακολουθήσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο.  

Ο Alex έπασχε από το σύνδρομο Sturge-Weber και υποβλήθηκε σε αφαίρεση του 
αριστερού του ημισφαιρίου σε ηλικία 8.5 ετών. Στην περίοδο της νηπιακής του 
ηλικίας, η ομιλία του ήταν ελλειμματική. Μπορούσε να παράγει συγκεκριμένες μόνο 
λέξεις και περιορισμένες προτάσεις. Μετά την επέμβαση κατάφερε να βελτιώσει στο 
έπακρο την ομιλία του. 

Πώς μελετήθηκε η προσωδία στα τρία αγόρια;  

Αρχικά, στην έρευνα που διεξήχθη για τις περιπτώσεις των Nico και Brooke, 
προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο προσλάμβαναν την προσωδία, 
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χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του σαρκασμού. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά 
άκουγαν μια ιστορία και προσπαθούσαν να καταλάβουν αν υπήρχε κάποιας μορφής 
σαρκασμός ή ειρωνεία. Συνθήκες όπως ο επιτονισμός ή το γενικό πλαίσιο-συγκείμενο 
(context) μπορούσαν να οδηγήσουν τα παιδιά στον κατάλληλο εντοπισμό. Για τον 
σκοπό αυτόν, η ερευνήτρια των περιπτώσεων Nico και Brooke δημιούργησε το τεστ 
Immordino-Yang’s Test of Prosodic Discrimination and Comprehension, δηλαδή 
Δοκιμασία Προσωδιακής Διάκρισης και Κατανόησης. Αντίστοιχα, οι ερευνητές στην 
περίπτωση του Alex δημιούργησαν ένα δικό τους τεστ: Test of Receptive prosody (E. 
Isaacs, S. Taylor & F. Vargha-Khadem,), δηλαδή Δοκιμασία Προσληπτικής 
Προσωδίας. 

Αναλυτικότερα, το Immordino-Yang’s Test of Prosodic Discrimination and 
Comprehension δημιουργήθηκε για να δώσει απάντηση στο ερευνητικό της ερώτημα: 
σχεδίασε ένα έργο σε ηχητική μορφή έτσι ώστε να περιγραφεί η συσχέτιση του 
επιτονισμού με το άγχος, πάντα σε σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

Όσον αφορά το Test of Receptive Prosody, οι ερευνητές επίσης σχεδίασαν ένα έργο 
με μορφή ηχητικού μηνύματος, στο οποίο το παιδί άκουγε τέσσερις διαφορετικές 
προτάσεις, τέσσερις φορές. Καθεμία εκ των προτάσεων ακουγόταν με τέσσερις 
διαφορετικούς τόνους στη φωνή (ουδέτερο, χαρούμενο, λυπημένο και θυμωμένο). Το 
παιδί μετά το άκουσμα του μηνύματος έπρεπε να σημειώσει μία από τις τέσσερις 
εικονιζόμενες στο ερωτηματολόγιο μορφές προσώπου (ουδέτερο, χαρούμενο, 
λυπημένο και θυμωμένο). 

Αποτελέσματα 

Αναφορικά με το τεστ που δημιούργησε η Immordino-Yang, τα αποτελέσματα ήταν 
απροσδόκητα καλά για τους δύο ασθενείς που παρακολουθούσε η ερευνήτρια. Το 
σπουδαιότερο όλων, όμως, είναι πως τα ελπιδοφόρα αυτά αποτελέσματα θα 
αναδείξουν τη σπουδαιότητα και τον θεραπευτικό ρόλο της σχολικής εκπαίδευσης. 
Πιο συγκεκριμένα, μετά τη χορήγηση του τεστ και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 
παρατηρήθηκε πως τόσο ο Nico όσο και ο Brooke χρησιμοποίησαν το τονικό ύψος 
της φωνής ως στοιχείο προκειμένου να αντιληφθούν τον σαρκασμό. Το γεγονός αυτό 
αποτελούσε ενός είδους στρατηγική για τα δύο αγόρια, τόσο συναισθηματική, όσο 
και κοινωνική (χρήση σε καθημερινά επικοινωνιακά πλαίσια/κοινωνικές 
συναναστροφές). 

Ειδικότερα, ο Nico, με ανέπαφο το αριστερό του μόνο ημισφαίριο (το οποίο 
σχετίζεται κυρίως με το συντακτικό και τις σημασιολογικές πτυχές της γλώσσας), 
μπορούσε να αντιληφθεί την προσωδία με δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρακτικά, 
αυτό οδήγησε την Immordino-Yang στη δημιουργία δύο υποθέσεων. Η πρώτη εξ 
αυτών είναι η εξής: Ότι το αριστερό ημισφαίριο, λόγω ανάγκης, ανέπτυξε κάποιες 
από τις προσωδιακές δεξιότητες που στα τυπικής ανάπτυξης άτομα ελέγχονται κυρίως 
από το δεξί ημισφαίριο. Το πρώτο αυτό σενάριο οικοδομείται κυρίως με βάση τη 
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θεωρία για την ευπλαστότητα του εγκεφάλου. Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι, 
πιθανότατα, ο Nico αντιλαμβανόταν την προσωδία, αν στην έκφραση αυτής υπήρχε 
συντακτικό ή σημασιολογικό λάθος. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στην ικανότητα 
του αριστερού ημισφαιρίου να ελέγχει τη ρυθμιστική και την πραγματολογική μορφή 
της γλώσσας.  

Ο Brooke, πάλι, με μόνο το δεξί του ημισφαίριο, το οποίο είναι προσωδιακά 
εξειδικευμένο (επομένως, θεωρείται κυρίαρχο στο συναίσθημα και τη μουσικότητα), 
ανέπτυξε μια στρατηγική απομνημόνευσης και συσχέτισης συναισθήματος και 
τονικού ύψους της φωνής. Συγκεκριμένα, είχε απομνημονεύσει ορισμένες φράσεις 
στις οποίες το συναίσθημα αντιστοιχούσε με τον τόνο της φωνής. Τη μέθοδο αυτή 
μοιάζει να τη χρησιμοποιεί πάντα και όχι μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης. Ένα 
παράδειγμα χρήσιμο για να φανεί αυτή η συσχέτιση είναι το εξής: Ο Brooke 
επαναλάμβανε τη φράση κάποιου ομιλητή «Είμαι πολύ χαρούμενος που σε βλέπω» 
και απαντούσε «δεν ακούγεται, όμως, πολύ χαρούμενος». Φυσικά, τα πράγματα για 
τον Brooke και τη μέθοδό του δυσκόλευαν ιδιαίτερα όταν από το έργο απουσίαζε το 
συγκείμενο (context). 

Όσον αφορά το Test of Receptive Prosody, τα αποτελέσματα και στην περίπτωση του 
Alex ήταν απροσδόκητα καλά, παρά την έλλειψη αριστερού ημισφαιρίου. Ειδικότερα, 
ο Alex σημείωνε συνεχή και σταδιακή πρόοδο κατά τη διάρκεια του τεστ. Μάλιστα, 
σε ηλικία 14.2 κατάφερε να συσχετίσει 10 ζευγάρια φωνητικών τόνων με τις 
αντίστοιχες εκφράσεις προσώπων· ποσοστό συγκλίνον με αυτό των παιδιών τυπικής 
ανάπτυξης ηλικίας από 10.2 έως 10.11. 

Συζήτηση 

Ο εγκέφαλος είναι ένα πολύπλοκο όργανο που αυτοοργανώνεται δυναμικά, ως 
αποτέλεσμα διαδράσεων με το σώμα μας και με το περιβάλλον, αλλά και ανάμεσα 
στα πολλά επίπεδα οργάνωσής του – από το μοριακό ώς εκείνο της συμπεριφοράς. 
Με αυτόν τον τρόπο αυτοεκπαιδεύεται, ή εμείς μαθαίνουμε και προσαρμοζόμαστε. Η 
μάθηση φαίνεται να στηρίζεται στην πλαστικότητα των συνάψεων ανάμεσα στους 
νευρώνες (LeDoux, 2002). 

Με τη θεώρηση της εκπαίδευσης ως βασικού συντελεστή στην ανάρρωση των 
ημισφαιρεκτομημένων αγοριών, είναι σημαντικό να τονισθούν οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις. Αρχικά, κάτι που αξίζει πρωτίστως να σημειωθεί είναι ο βαθμός 
ελευθερίας των αγοριών να ασπαστούν ή, με άλλα λόγια, να επιλέξουν τον δικό τους 
τρόπο προσέγγισης της μάθησης. Εξάλλου, η Immordino-Yang, θέλοντας να 
διερευνήσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αναφέρει 
πως ένα μαθηματικό πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί ως: α) λεκτικό (το παιδί απλώς 
απαντά, συνήθως με ένα ναι ή ένα όχι), β) χωρικό (αφορά το αν οι διαστάσεις ή οι 
μετρήσεις του προβλήματος είναι σωστές) και τέλος, γ) συναισθηματικό ή κοινωνικό 
(τα παιδιά εστιάζουν στο πώς ένιωθε το υποκείμενο του προβλήματος). 

3147

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Παράλληλα, όμως, το εκπαιδευτικό περιβάλλον των παιδιών εκτός από δεκτικό σε 
νέες προσεγγίσεις μάθησης υπήρξε και εξαιρετικά υποστηρικτικό τόσο από 
συναισθηματική όσο και από υλικοτεχνική άποψη. Εξάλλου, ορισμένες από τις αρχές 
της φιλοσοφίας για την ένταξη των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση, σύμφωνα 
με το Κέντρο Σπουδών Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης (CSIE, 1999), είναι οι εξής: α) 
όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση β) καμία αναπηρία δεν πρέπει να 
αποτελεί λόγο για τον αποκλεισμό των παιδιών από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες γ) 
δεν υπάρχει καμία διδασκαλία ειδικού σχολείου που να μην μπορεί να γίνει και σε 
γενικό σχολείο δ) δεν υπάρχουν λόγοι με βάση τον νόμο για τον διαχωρισμό ή τον 
αποκλεισμό των παιδιών από την εκπαίδευση και τέλος, ε) μόνο η εκπαιδευτική 
ένταξη προσφέρει την ευκαιρία οικοδόμησης φιλίας, σεβασμού και κατανόησης προς 
τα άτομα με αναπηρίες ή ανεπάρκειες. Έτσι, τα σχολεία των παιδιών μέσω της 
βοήθειας που παρείχαν στα ανήλικα αγόρια συντέλεσαν στο να ξεπεραστούν 
διάφορες δυσκολίες, όπως είναι οι κινητικές. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 
περίπτωση του Nico, στον οποίο το σχολικό περιβάλλον παρείχε computer 
προκειμένου να ξεπεράσει τη δυσκολία του στη γραφή. 

Έτσι, με βάση τα παραδείγματα των ανήλικων αγοριών, υπογραμμίζοντας τον 
καταλυτικό ρόλο που έπαιξε το σχολικό περιβάλλον στην ανάρρωσή τους, μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι οι ακόλουθες εκπαιδευτικές στρατηγικές θα αποδειχθούν σωτήριες 
και για τη μάθηση παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στις στρατηγικές αυτές ανήκουν: α) 
Χρήση της μουσική ως μέσου χαλάρωσης. β) Κατάτμηση των δραστηριοτήτων σε 
μικρότερα στάδια. Τα παιδιά χρειάζονται πιο συχνή και πιο άμεση ανατροφοδότηση. 
γ) Χορήγηση απλών οδηγιών (μία-μία) και όχι σύνθετων. δ) Χρησιμοποίηση οπτικο-
ακουστικού υλικού. Ιδιαίτερα η προβολή του βιβλίου σε οθόνη (ψηφιακό βιβλίο) 
βοηθά τη συγκέντρωση και μειώνει τη διάσπαση. Επίσης βοηθούν αφίσες με τα 
βασικά γραμματικά φαινόμενα, αριθμογραμμή πάνω από τον πίνακα, προπαίδειες 
στον τοίχο, και οτιδήποτε μπορεί να λειτουργεί ως βοήθεια για ανάκληση 
πληροφοριών. ε) Χρήση σχεδιαγράμματος στην περίπτωση γραπτών κειμένων και 
τέλος, στ) Να επιτρέπεται στα παιδιά, σε περίπτωση που διευκολύνονται, να 
χρησιμοποιούν Η/Υ αντί κλασικών εγχειριδίων ή τετραδίων. 

Ως εκ τούτου, παρότι η ιδέα της εξατομικευμένης μάθησης φαίνεται αρκετά δύσκολη, 
η μελέτη των τριών αυτών ασθενών μάς οδηγεί στην ανακάλυψη νέων γνωστικών 
προσεγγίσεων και στην ελπίδα δημιουργίας ενός Προγράμματος Σπουδών που θα 
στηρίζεται και σε νευροψυχολογικές αρχές, όχι μόνον εκπαιδευτικές. 
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Εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα των Αγγλικών 
με την αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 

Σελίμη Γλυκερία  
Καθηγήτρια Αγγλικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, MA 

glikeriaselimi@gmail.com  
 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα των Αγ-
γλικών στην Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο του οποίου αξιοποιήθηκαν 
εργαλεία web 2.0 για την υλοποίηση των διδακτικών δραστηριοτήτων. Στόχος του 
σεναρίου ήταν η η βελτίωση των προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων των 
μαθητών στην ξένη γλώσσα, η εξοικείωσή τους με χρήσιμα εκπαιδευτικά τεχνολογι-
κά εργαλεία και η καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους μέσα 
από την εμπλοκή τους στις διδακτικές δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός του σεναρίου 
στηρίχθηκε στις βασικές αρχές των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ για το μάθημα των Αγγλικών της 
Ε΄ δημοτικού. Κεντρικός άξονας για την υλοποίηση του σεναρίου είναι η διδακτική 
αξιοποίηση της αφήγησης με ψηφιακά μέσα. Η διδακτική προσέγγιση που εφαρμό-
στηκε ήταν η μαθητοκεντρική, με έμφαση στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία και την ενθάρρυνση της δημιουργικής τους 
έκφρασης. 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικό σενάριο - Αγγλική – εργαλεία web 2.0 – αφήγηση 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το δημοτικό σχολείο, η ανάπτυξη 
της ατομικής έκφρασης και της δημιουργικότητας των μαθητών αποτελούν βασικούς 
στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, 2011). Παράλληλα, η διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος 
το οποίο να εφοδιάζει τον μαθητή με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα του επι-
τρέψουν να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας κρίνεται αναγκαία 
(Κόμης, 1998). Συνεπώς, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η επιλογή των κατάλληλων εκ-
παιδευτικών λογισμικών, η προσαρμογή στους στόχους του ΑΠΣ του μαθήματος και 
η οργάνωση των δραστηριοτήτων, αναλόγως με τα ενδιαφέροντα και το γνωστικό 
υπόβαθρο των μαθητών. 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αποφασίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός εκπαι-
δευτικού σεναρίου, το οποίο ενσωματώνει τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογικών 
εργαλείων για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της στοχοθεσίας του διδακτικού σεναρίου έχουν οι 
ανθρωπιστικές θεωρίες μάθησης (Maslow, 1943; Rogers & Freiberg, 1994; Huitt, 
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2009) που δίνουν έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του αυτόνομου ατόμου, θέτο-
ντας στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας τον εσωτερικά κινητοποιημένο μαθητή. 
Η ανθρωπιστική εκπαιδευτική προσέγγιση υιοθετεί μαθητοκεντρικές μεθόδους διδα-
σκαλίας, οι οποίες προκρίνουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της ατομικότη-
τας και της πρωτοτυπίας του μαθητή, μέσα από δραστηριότητες που ολοκληρώνουν 
γνωστικά και συναισθηματικά.  

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση δημιουργεί νέες παιδαγωγικές τά-
σεις και προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 
της καινοτόμου σκέψης των νέων ανθρώπων (Anderson, 2007). Η αξιοποίηση των 
διαδικτυακών πηγών και των ανοιχτών, διαδραστικών τεχνολογικών εργαλείων καθι-
στά δυνατή τη σταδιακή δόμηση της γνώσης από τους μαθητές τόσο σε ατομικό όσο 
και ομαδικό επίπεδο. Ειδικότερα, τα εργαλεία web 2.0, ως εκπαιδευτικά εργαλεία, 
υπόσχονται μεγαλύτερη αυτονομία στον μαθητή κατά τη μαθησιακή διαδικασία 
(Crook, 2008). Σε ό,τι αφορά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, κρίνεται απαραί-
τητη η περαιτέρω καλλιέργεια των ακουστικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων των 
μαθητών καθώς και των παραγωγικών δεξιοτήτων τους, με τη χρήση εύκολων και 
αποτελεσματικών τεχνολογικών εργαλείων (Ybarra & Green, 2003). 

Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μια από τις παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας και 
μάθησης. Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί το συνδυασμό της προφορικής αφήγησης με 
πολυμέσα και εργαλεία Νέων Τεχνολογιών (Lathem, 2005). H ψηφιακή αφήγηση επι-
τρέπει στον εκπαιδευτικό να παρουσιάσει το διδακτικό αντικείμενο με ελκυστικό 
τρόπο (Robin, 2008), ενώ η δημιουργία και παρουσίαση των ψηφιακών ιστοριών από 
τους μαθητές ενισχύει τις δεξιότητες γραμματισμού τους (Robin, 2006). 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: The Giving Tree 

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Ε΄Δημοτικού 

Επίπεδο Γλωσσομάθειας: Α2 (Βασική γνώση) 

Σύνδεση με ΑΠΣ: Σχολικό εγχειρίδιο Ε΄Δημοτικού, Pupil’s Book, Unit 7, pp. 85-96: 

                               - λεξιλόγιο για τα συναισθήματα. 

                               -Simple Past για την αφήγηση ιστοριών και την αναφορά στο 

                                παρελθόν. 

Υλικοτεχνική Υποδομή: Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο 

Διαδικτυακές Πηγές και Εργαλεία:                                                                      
www.youtube.com, http://www.shelsilverstein.com ,  www.educaplay.com, 
www.storybird.com, https://padlet.com/       
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Διαθεματικότητα: Ξένη Γλώσσα-Πληροφορική-Λογοτεχνία 

Χρονική Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 

Γενικός Σκοπός 

Να αναπτύξουν οι μαθητές τις προσληπτικές και παραγωγικές ικανότητες λόγου μέσα 
από την επεξεργασία ενός έργου παιδικής λογοτεχνίας σε ψηφιακή μορφή. 

Επιμέρους Στόχοι 

- Να μάθουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές λεξιλόγιο σχετικό με τα συναισθήματα. 
- Να εξασκηθούν στην αφήγηση με τη χρήση του Simple Past. 
- Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 
- Να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά εργαλεία web 2.0 για τη δημιουργία ψηφιακών 

ιστοριών και για την εξάσκηση στη χρήση του λεξιλογίου και του γραμματικού 
φαινομένου του μαθήματος. 

 

Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων 

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα η τάξη παρακολούθησε το βίντεο The Giving Tree 
στο youtube (https://www.youtube.com/watch?v=1TZCP6OqRlE). Ακολούθησε συ-
ζήτηση βάσει ερωτημάτων που αναφέρονταν στην υπόθεση της ιστορίας και τα κε-
ντρικά ζητήματα που πραγματεύεται η ιστορία όπως αυτό της φιλίας, της αναζήτησης 
της ευτυχίας και των συναισθημάτων που συνδέονται με αυτά. Με τη διαδικασία του 
ιδεοκαταιγισμού οι μαθητές εντόπισαν τις λέξεις-κλειδιά που συνόψιζαν το βίντεο 
και, συνεπώς, τα κεντρικά του ζητήματα. Aξιοποιώντας το λεξιλόγιο για τα συναι-
σθήματα που αναδείχθηκε μέσα από τη συζήτηση στην ολομέλεια καθώς και τον 
Simple Past που έχουν ήδη διδαχθεί από το σχολικό εγχειρίδιο στη σχετική ενότητα, 
οι μαθητές επικοινώνησαν τις απόψεις τους και κατέθεσαν τις ιδέες τους για τις έν-
νοιες της φιλίας και της ευτυχίας όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται. 

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα υλοποιήθηκαν δραστηριότητες εμπέδωσης του λεξι-
λογίου και των δομών του μαθήματος με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Με 
την αξιοποίηση της πλατφόρμας δημιουργίας διαδραστικών online ασκήσεων 
https://educaplay.com οι μαθητές έλυσαν γρίφους, σταυρόλεξα και παζλ, εφαρμόζο-
ντας το λεξιλόγιο και τη γραμματική του μαθήματος. Όλες οι ψηφιακές δραστηριότη-
τες του μαθήματος καθώς και τα προϊόντα εργασίας των μαθητών αναρτήθηκαν στον 
ψηφιακό τοίχο https://padlet.com/glikeriaselimi/othmu4t5d1z4.  

Τέλος, με τη συνδρομή της διδασκουσας η τάξη δημιούργησε μια άσκηση συμπλή-
ρωσης κενών κειμένου με θέμα την ιστορία του Giving Tree (Silverstein & Silver-
stein, 1964) σε περιληπτική μορφή. 

Την τρίτη διδακτική ώρα υλοποιήθηκε δραστηριότητα ψηφιακής αφήγησης σε μια 
προσπάθεια εμπλουτισμού και ανανέωσης της κλασικής αφήγησης με τη χρήση νέων 
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πολυμεσικών εργαλείων. Η έμπνευση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προήλθε 
από την περιήγησή μας στην ιστοσελίδα http://www.shelsilverstein.com, η οποία είναι 
αφιερωμένη στον Shel Silverstein, δημιουργό της ιστορίας The Giving Tree. Οι μα-
θητές εργάστηκαν σε ζευγάρια με σκοπό τη δημιουργία μιας εικονογραφημένης ιστο-
ρίας με θέμα “Giving Happiness” με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου storybird 
(www.storybird.com). 

Μέσα από τη σύνθεση και την αφήγηση μιας ιστορίας, οι μαθητές αφηγητές επικοι-
νώνησαν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά τους. Η αξιοποίηση του ψηφια-
κού εργαλείου storybird επέτρεψε στους μαθητές να λειτουργήσουν συνεργατικά και 
να οργανώσουν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα τη δομή, την πλοκή και την εικονο-
γράφηση της ιστορίας που εμπνεύστηκαν. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί 
ένα πολύ καλό παράδειγμα έκφρασης της συναισθηματικής διάστασης της γνώσης 
μέσα σε ψηφιακό περιβάλλον.  

Αναστοχασμός 

Σκοπός του σεναρίου ήταν η διεξαγωγή των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε 
ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο οι Νέες Τεχνολογίες να έχουν κεντρικό 
ρόλο και να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική διαδι-
κασία. Οι μαθητές εφάρμοσαν εμπράκτως τα λεξιλογικά και γραμματικά φαινόμενα 
που διδάσκονται στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά τεχνολογικά εργαλεία σε ένα ανοιχτό επικοινωνια-
κό περιβάλλον. Η θεματολογία του σεναρίου κατέστησε δυνατή την προσωπική ε-
μπλοκή των μαθητών τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, δη-
μιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη των δημιουργικών δεξιοτήτων των 
παιδιών αλλά και της ατομικής τους έκφρασης. Η συνεργασία των μαθητών για τη 
δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας έδωσε την ευκαιρία στον κάθε ένα ξεχωριστά να 
κινητοποιηθεί ώστε να συμβάλει με τον δικό του τρόπο στην επίτευξη των στόχων 
της δραστηριότητας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η προθυμία, η συμμετοχικότητα και 
το αίσθημα ικανοποίησης των μαθητών κατά την εμπλοκή τους στην ολοκλήρωση 
διδακτικών δραστηριοτήτων, τα οποία αποτελούν σημαντικό κριτήριο της επιτυχούς 
διαξαγωγής της μαθησιακής διαδικασίας. 
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Επιλεκτική αλαλία - Η περίπτωση της Μαρίας 

Βουλάγκα Γλυκερία 
 Eκπ/κός Α/θμιας Εκπ/σης 
glukeriavou@gmail. com 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται μια Mελέτη Περίπτωσης η οποία αφορά ένα 
παιδί με Επιλεκτική Αλαλία, την Μαρία. Η Μαρία στο Νηπιαγωγείο δεν εκφράστηκε 
προφορικά ποτέ. Μόνο στο σπίτι της εκφραζόταν, στο οικογενειακό πλαίσιο των δικών 
της ανθρώπων. Επιπρόσθετα δεν ήταν κοινωνικοποιημένη, δεν είχε ενσωματωθεί στο 
κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου, ήταν περιθωριοποιημένη, εκδήλωνε αδιαφορία στο 
παιχνίδι και συναισθηματικά ήταν επιφορτισμένη με αρνητικά συναισθήματα άγχους 
και λύπης. Αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό και το οικογενειακό 
πλαίσιο της Μαρίας . Στη συνέχεια με βάση τη στοχοθεσία που τέθηκε παρατίθενται 
στοιχεία από την ερευνητική εργασία, παρατηρήσεις και αποσαφηνίζεται σταδιακά η η 
πολυποίκιλη (πολυτροπική προσέγγιση) και η σταδιακή επίλυση του προβλήματος.  

Λέξεις κλειδιά: επιλεκτική αλαλία, παρέμβαση, Εκπαιδευτικό Δράμα 

Εισαγωγή 

Σύντομο ιστορικό παιδιού-κοινωνικό πλαίσιο 

Η Μαρία είναι το τέταρτο παιδί  της οικογένειας . Η μητέρα είναι εργαζόμενη, δεν έχει 
χρόνο να διαθέσει στο παιδί της, το ίδιο και ο πατέρας. Η γιαγιά έχει αναλάβει μεγάλο 
μέρος των ευθυνών προς το παιδί. Τα μεγαλύτερα αδέρφια της την αντιμετωπίζουν ως 
την μικρότερη και επιπρόσθετα της δημιουργούν πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και αισθήματα κατωτερότητας. Το παιδί στο Νηπιαγωγείο δεν 
μιλάει, δεν επικοινωνεί λεκτικά με τους συμμαθητές του ούτε με την εκπαιδευτικό. 
Περνά τις ώρες του εκεί απομονωμένο, αναμένοντας την ώρα που θα επιστρέψει στο 
σπίτι. Μόνο εκεί μιλάει, επικοινωνεί λεκτικά. Στο οικογενειακό περιβάλλον υπάρχει 
απογοήτευση (σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας ) και όλη η οικογένεια βρίσκεται 
σε "κρίση". Τελικά η Μαρία έρχεται στην Α τάξη με βαθιά εδραιωμένη την επιλεκτική 
αλαλία.  

Εννοιολογικό πλαίσιο-ορισμός 

"Η επιλεκτική αλαλία είναι μία πολύπλοκη αγχώδης διαταραχή που χαρακτηρίζεται 
από την ανικανότητα του παιδιού να μιλήσει και να επικοινωνήσει σε επιλεγμένες 
κοινωνικές καταστάσεις όπως το σχολείο. Τα παιδιά αυτά έχουν την ικανότητα να 
μιλάνε και να επικοινωνούν σε περιβάλλοντα που τους εμπνέουν ασφάλεια, 
χαλαρότητα και άνεση. "(Dr. Elisa Shipon -Blum, Mετάφρ. Ιωάννης Μαρτίνης,www. 
proseggisi,2010). Πολλά παιδιά με επιλεκτική αλαλία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις 
κοινωνικές επαφές και επιδεικνύουν κοινωνική φοβία. Το άγχος δεν εκφράζεται από 
όλα τα παιδιά το ίδιο . Κάποια παιδιά έχουν πλήρη αλαλία ενώ κάποια μπορεί να 
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ψιθυρίζουν σε μερικά άλλα άτομα. Επίσης σε μερικά παιδιά παρατηείται ότι 
ακινητοποιούνται ή "παγώνουν " και είναι ανέκφραστα. Αυτά τα παιδιά επικοινωνούν 
μόνο κουνώντας το κεφάλι ή δείχνουν αισθήματα χωρίς έκφραση. Ενώ το επιθυμούν δε 
λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες όπου χρειάζεται ο προφορικός λόγος . Η 
συμπεριφορά αυτή είναι δύσκολο να αλλάξει εκτός αν το παιδί βρει έναν τρόπο να 
απεμπλακεί από το άγχος. Κατά συνέπεια η κοινωνική εμπλοκή τους περιορίζεται σε 
περιβάλλοντα στα οποία υπάρχουν κοινωνικές απαιτήσεις. (Παπαναστασίου,Φ., www. 
eidikospaidagogos. gr,2014) 

Αίτια Επιλεκτικής Αλαλίας 

Η αιτία της εκλεκτικής αλαλίας δεν έχει ακόμη αποδειχτεί. Σύμφωνα όμως με κάποιες 
(λίγες έρευνες),είναι πιθανό τα αίτια να είναι γενετικά. Η πλειοψηφία των οικογενειών 
με άτομα με επιλεκτική αλαλία έθεσε τα εξής χαρακτηριστικά τους: 

• κοινωνική φοβία 

• υπερβολική δειλία 

• αγχώδη ξεσπάσματα 

• αποφυγή βλεμματικής επαφής 

• άγχος αποχωρισμού 

• κρίσεις θυμού 

• κακοδιαθεσία 

• προβλήματα ύπνου 

• έλλειψη ευελιξίας 

• ντροπαλότητα 

(Παπαναστασίου,Φ., www. eidikos paidagogos. gr,2014) 

Επίσης κάποιες άλλες απόψεις επικεντρώνονται στο αίτιο οικογένεια. Ο ρόλος της 
οικογένειας στην ανάπτυξη της διαταραχής έχει να κάνει με δυσαρμονία στις σχέσεις 
των ανθρώπων. Δομικά σ'αυτή την περίπτωση είναι δυνατό να δημιουργηθεί συμμαχία 
ανάμεσα στο παιδί και σε ένα γονιό. Για παράδειγμα, πολλές μητέρες παιδιών με 
επιλεκτική αλαλία έχουν περιγραφεί ως μοναχικές και καταθλιπτικές, με αρνητικά 
συναισθήματα απέναντι στον πατέρα και την επιθυμία να γαντζωθούν από το παιδί. 
Έτσι ενθαρρύνουν την παλινδρόμηση στο παιδί μέσα από την υπερπροστασία. Στη 
συνέχεια ως απόρροια της στάσης της μητέρας καταλαβαίνοντας τις ανάγκες της 
μητέρας, το παιδί απορρίπτει τη συναναστροφή με τους συνομήλικους για να 
αφοσιωθεί στη μητέρα. Το να μιλήσει στους άλλους θεωρείται από το παιδί ένα είδος 
απόρριψης της μητέρας και οι προσπάθειες απεμπλοκής από τη μητέρα φέρνουν τη 
σιωπή. Το παιδί είναι πιθανό να ερμηνεύσει το άγχος της μητέρας ως ένδειξη δικού του 
προβλήματος. Γι; αυτό φοβάται τον αποχωρισμό από τη μητέρα και καταφεύγει στη 
σιωπή για να προστατευθεί. (blog. spot. gr/2012/05/blog-post-9703. html) 
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 Παρέμβαση 

• Μίμηση προτύπου 

• Φωναχτή σκέψη 

• παιχνίδι ρόλων 

• παιχνιώδεις δραστηριότητες 

• πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

• θεατρικό παιχνίδι 

• εκπαιδευτικό δράμα  

Εκπαιδευτικό δράμα-Εννοιολογικό πλαίσιο 

Το εκπαιδευτικό δράμα είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποί παίρνει από το 
θέατρο κάποια στοιχεία και αποσκοπεί στους εξής στόχους:αυτογνωσία, διερεύνηση 
θέματος σε βάθος, ενσυναίσθηση .  

Σύμφωνα με τον εμπνευσμένο παιδαγωγό Μίλτο Κουντουρά, η τέχνη και ιδίως το 
θέατρο συστήνουν έναν πραγματικό τόπο συγκινήσεων για όλους τους ανθρώπους. 
Θεωρεί ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι η ελευθερία και η χειραφέτηση του ατόμου. 
Κατευθυντικοί και μονοαισθητηριακοί διδακτικοί χειρισμοί δημιουργούν άβουλους 
ανθρώπους με νευρικά ξεσπάσματα. (Λενακάκης Α., Τσιπούρας, Αγωγή προς 
Δημιουργούσα Τέχνη: Το παιδαγωγικό αξίωμα του Μίλτου Κουντουρά και οι 
παιδαγωγικές διαστάσεις στην αγωγή και παιδεία των παιδιών και νέων σήμερα 
Θεσσαλονίκη, 2014, 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση. )  

Το εκπαιδευτικό Δράμα είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να πετύχει 
πολλούς παιδαγωγικούς στόχους και χάρη στη λειτουργικότητά του να συμβάλει στη 
δημιουργία κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Το 
εκπαιδευτικό Δράμα μεταδόθηκε και εδραιώθηκε στην Ευρώπη από την Dorothy 
Heαthcote.  

Τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος που χρησιμοποιήθηκαν 

Τableau, eavesdopping, «ανοιχτή πόρτα», Διάδρομος Συνείδησης. Μέσα από την 
πρώτη τεχνική (tableau), άρχισε η έκφραση των συναισθημάτων της ομάδας και 
συγκεκριμένα της Μαρίας, δημιουργώντας παγωμένες εικόνες με το άκουσμα κάποιας 
μουσικής. Η Μαρία τις δημιουργεί. Ιδιαίτερα στο άκουσμα κάποιας μουσικής 
(κλασσικής, Vivaldi), χαλαρώνει και εκφράζεται.  

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της τεχνικής “ανοιχτή πόρτα “, ξεπαγώνει-ζωντανεύει-
δημιουργεί στιγμές από τα παραμύθια που ακούγονται από το cd. (Fleming, 2003:89) 

Στο διάδρομο της συνείδησης οι μαθητές στέκονται σε δυο σειρές αντικρυστά 
σχηματίζοντας διαδρόμους . Ο διάδρομος συνείδησης δημιουργείται όταν ο κεντρικός 
ήρωας του δράματος βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα. Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο 
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ήρθε η σειρά της Μαρία. Μπήκε στη μέση παρέα με το αρκουδάκι της, τον Λάρυ. Ο 
ένας διάδρομος ενίσχυε το να μη μιλάει και ο άλλος τραγουδούσε και εκφραζόταν με 
χρώματα τονώνοντας την απόφασή της να μιλήσει. Μέσα σ'αυτό το μεθοδολογικό 
πλαίσιο η Μαρία άρχισε να απεγκλωβίζεται σταδιακά καταφέρνοντας να ξεπεράσει 
την αλαλία της μέσα σε ένα τρίμηνο.  

Βιβλιογραφία 

Elisa Shipon-Blum, Mεταφρ. Ιωάννης Μαρτίνης,( 2010) ( Διαθέσιμο on line www. 
proseggisi. gr)  

Heathcote, D. (2004), Drama as a Learning Medium Heinomann Portsmouth,NH.  

O'Toole,J. (2004) The process of drama : Νegotiating Art and Meaning. London and 
New York:Routledge.  

Fleming M. (2000) Starting drama teaching. London: David Fulton Publishers Ltd.  

Κalos daskalos. blog. spot. gr 

Λενακάκης, Α. & Τσιπούρας, Σ. (2015) Αγωγή προς δημιουργούσα Τέχνη: Το 
παιδαγωγικό Αξίωμα του Μίλτου Κουντουρά και οι παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές 
του διαστάσεις στην αγωγή και παιδεία των παιδιών και των νέων σήμερα, 
Θεσσαλονίκη 2014, 4ο Διεθνές συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση 
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Έρευνα και πειραματισμός για την καθίζηση του πηλού σε υδάτινο περιβάλλον 
 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09, 17.05 

Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας 
E – Mail: odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ο πηλός που βρίσκεται μέσα σε υδάτινο περιβάλλον αρχίζει και καθιζάνει ανάλογα 
με το επίπεδο κορεσμού του διαλύματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
παρακολουθήσουμε την καθίζηση αυτή του πηλού και με φωτογραφίες να δούμε την 
πορεία της. Στη συνέχεια οι φωτογραφίες αναλύονται με το πρόγραμμα Adobe 
Photoshop, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ τάξης του Γυμνασίου να είναι σε 
θέση να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του φαινομένου της καθίζησης μέσα από την 
ανάλυση των φωτογραφιών και της συνάρτησης κατανομής πυκνότητας πιθανότητας 
των τριών χρωστικών Red – Blue - Green (RBG) στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Τεχνολογίας. Η ταχύτητα καθίζησης του πηλού όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες 
απαιτεί προαπαιτούμενο για την χρήση εδαφοβελτιωτικών μέτρων σε συγκεκριμένα 
εδάφη με πηλό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο εργαστήριο είχαν 
την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της καθίζησης, την 
επεξεργασία της φωτεινότητας των εικόνων με το πρόγραμμα Adobe Photoshop και 
την μελέτη των εδαφοβελτιωτικών εναλλακτικών λύσεων.  

Λέξεις-Κλειδιά: πηλός, καθίζηση, πείραμα, adobe photoshop, εδαφοβελτιωτικό 

Εισαγωγή 

Ο πηλός είναι ανομοιόμορφο και ανομοιογενές υλικό. Σε κάθε σημείο της Γης και σε 
κάθε τόπο έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ποτέ ένας πηλός δεν είναι ίδιος με 
έναν άλλο. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε πηλού διαμορφώνονται ανάλογα με: 
την προέλευση και το είδος της αργίλου  που περιέχει, τη σύνθεση των χωμάτων της 
κάθε περιοχής (περιεκτικότητα ορυκτών, μετάλλων, οργανικών υλών κ.ά.), την 
κοκκομετρική σύνθεση του πηλού κάθε τόπου (ποσοστά αργίλου, ιλύος και 
άμμου). Εξαιτίας όλων αυτών, κάθε πηλός έχει διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και 
μηχανικές αντοχές. Η στατική και η θερμική συμπεριφορά και οι άλλες ιδιότητες  των 
δομικών του στοιχείων καθώς και των κατασκευών του, διαφοροποιούνται ανάλογα. 

Προκειμένου μία κατασκευή πηλού να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
αντισεισμικών κανονισμών μιας περιοχής καθώς και στην επιθυμητή θερμική 
συμπεριφορά που υπαγορεύει το κλίμα, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιεί πλήρως τις 
ευεργετικές ιδιότητες του πηλού και να είναι ανθεκτική σε φθορές και στο χρόνο, 
επιβάλλονται αρχικά ο έλεγχος των ιδιοτήτων του τοπικού χώματος και στη συνέχεια 
οι αναγκαίες βελτιώσεις του. 

Οι έλεγχοι καταλληλότητας του πηλού, μπορούν να γίνουν σε δύο επίπεδα: 
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εργαστηριακοί έλεγχοι και εμπειρικοί έλεγχοι στο εργοτάξιο. Οι εργαστηριακοί 
έλεγχοι είναι απαραίτητοι κυρίως για: τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων και των 
αντοχών του υλικού ως προϋπόθεση κατάρτισης προδιαγραφών δόμησης, τον 
προσδιορισμό προδιαγραφών παραγωγής τυποποιημένων προϊόντων ή βιομηχανικών 
δομικών στοιχείων πηλού, τον έλεγχο της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των 
κατασκευών στις περιπτώσεις κατασκευής μεγάλων έργων. 

Ο ακριβής έλεγχος του πηλού επιτρέπει επιπλέον τη συγκριτική αξιολόγησή του με 
τα άλλα υλικά δόμησης και υποστηρίζει την ανάκτηση της αξιοπιστίας του και την 
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και της ποιότητας που προσφέρει. Θεωρείται λοιπόν 
προϋπόθεση για τη θεσμοθετημένη πιστοποίησή του, ως του κατεξοχήν φιλικού 
υλικού δόμησης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς και αναγκαίους ελέγχους που προσδιορίζουν τα 
χαρακτηριστικά του πηλού και ταυτόχρονα δίνουν κατευθύνσεις και οδηγίες για την 
βελτίωσή του είναι οι ακόλουθοι: έλεγχος κοκκομετρικής σύνθεσης: μέθοδος 
καθίζησης, μέθοδος κοσκινίσματος, συνδυασμός των δύο μεθόδων, μέτρηση 
περιεκτικότητας νερού, μετρήσεις συμπεριφοράς σε σχέση με το νερό: διόγκωση, 
μέτρο συρρίκνωσης, πλαστικότητα, αντοχή στην πρόσπτωση νερού, τριχοειδής 
απορρόφηση νερού, διάβρωση από βροχή και παγετό, χρόνος στεγνώματος, 
μετρήσεις συμπεριφοράς στους υδρατμούς: αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, 
υγρασία ισορροπίας, σχηματισμός δρόσου, προσδιορισμός θερμικής συμπεριφοράς: 
ειδική θερμοχωρητικότητα, θερμική αγωγιμότητα, ταχύτητα θερμοροής, θερμική 
ακτινοβολία, θερμική διαστολή, μετρήσεις αντοχών: συνοχή, θλίψη, εφελκυσμός σε 
ξηρή κατάσταση, εφελκυσμός, κάμψη, πρόσφυση, τριβή, ελαστικότητα, κρούση 
ακμών, μετρήσεις τιμών pΗ, μετρήσεις ραδιενέργειας, μετρήσεις φραγμού 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων. 

Πειραματική Διαδικασία 

Αρχικά παρατηρούμε ότι το ίζημα του πηλού βρίσκεται μεταξύ 600 – 500ml του 
ογκομετρικού κυλίνδρου μέσα στον οποίο έχουμε τοποθετήσει 900ml διαλύματος 
πηλού. 

 

Εικόνα 1: Το διάλυμα αρχικά 
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Πίνακας 1: Η συγκέντρωση των χρωστικών στο αιώρημα από την ανάλυση του adobe 
photoshop 

 

Εικόνα 2: Η συγκέντρωση των χρωστικών στο αιώρημα από την ανάλυση του adobe 
photoshop 

 

Εικόνα 3: Το διάλυμα τελικά 
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Πίνακας 2: Η συγκέντρωση των χρωστικών στο αιώρημα από την ανάλυση του adobe 
photoshop 

Συμπεράσματα 

Η ταχύτητα καθίζησης του πηλού όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες απαιτεί 
προαπαιτούμενο για την χρήση εδαφοβελτιωτικών μέτρων σε συγκεκριμένα εδάφη με 
πηλό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο εργαστήριο είχαν την 
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της καθίζησης, την επεξεργασία της 
φωτεινότητας των εικόνων με το πρόγραμμα Adobe Photoshop και την μελέτη των 
εδαφοβελτιωτικών εναλλακτικών λύσεων.  
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Ετερότητα και Φιλοσοφία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση  
 

Δρ. Αρτέμη Ειρήνη, Post doc, Phd & MA 
Post doc αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής φιλοσοφίας, PhD & MA Θεολογίας Βas 

Θεολογίας & Κλασικής Φιλολογίας Διδάσκουσα –ΣΕΠ στο ΕΑΠ 
eartemi@theol.uoa.gr 

Περίληψη 

Η ελληνική εκπαίδευση έχει στόχο τη διαμόρφωση πολιτών, οι οποίοι «…ανεξάρτητα 
από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» (Ν. 1566/1985, άρθρο 1). Με στόχο την 
επιτυχή ανταπόκριση στις απαιτήσεις μίας διαπολιτισμική εκπαίδευσης, τα ελληνικά 
σχολεία καλούνται να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα και 
τρόπους διδασκαλίας που θα προσφέρουν στους μαθητές τα κατάλληλα εφόδια, για 
να μπορέσουν με επιτυχία να ανταπεξέλθουν ως ενήλικες στις ανάγκες μίας πολυπο-
λιτισμικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα καταβληθεί προσπάθεια 
προσδιορισμού βασικών εννοιών, όπως τι είναι διαπολιτισμικότητα και ποια η σχέση 
της με τη φιλοσοφία, τι είναι πολιτισμική ετερότητα, και πολιτισμικός πλουραλισμός 
σε σχέση με την ηθική. Παράλληλα θα εξετασθεί το γεγονός ενσωμάτωσης όλων αυ-
τών στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Λέξεις κλειδιά: Ελληνική εκπαίδευση, διαπολιτισμικότητα, φιλοσοφία, πολυπολιτι-
σμικότητα, σχολικό περιβάλλον, παράδοση, ηθική 

Κεφάλαιο Α 

Διαπολιτισμικότητα και φιλοσοφία 

1. Η έννοια της διαπολιτισμικότητας και η σχέση της με την πολυπολιτισμι-
κότητα 

Η διαπολιτισμικότητα ως όρος μπορεί δύσκολα να ορισθεί η ακριβής έννοιά του. Α-
ποτελεί μία διαλεκτική σχέση, μία πορεία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ατόμων 
διαφορετικών εθνικοτήτων. Στο περιβάλλον της εκπαίδευσης, η διαπολιτισμικότητα 
σχετίζεται άμεσα με την παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία και αυτόματα ο 
όρος παραπέμπει στην εκπαίδευση των μαθητών αυτών (Νικολάου, 2011). 

Η διαπολιτισμικότητα σχετίζεται με την αποδοχή της κουλτούρας «The ability to 
comprehend cultural diversity depends on understanding the idea of culture itself. A 
constructivist definition of culture was established by the sociologists Peter Berger 
and Thomas Luckmann in their seminal work The Social Construction o Reality 
(1966). This definition, which is commonly used by inter-culturalists (Triandis, 1994), 
distinguishes between objective culture and subjective culture», του τρόπου σκέψης 
του άλλου, όχι αποκλειστικά με βάση τις γνώσεις, αλλά τον πολιτισμό γενικότερα. 
Περιλαμβάνει και προάγει τη δυνατότητα των ατόμων να δημιουργούν και να δια-
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μορφώνουν κοινές ταυτότητες. Τέλος θεωρείται αυτονόητο ότι μέσα στο πλαίσιο της 
διαπολιτισμικότητας περιλαμβάνονται η αμοιβαιότητα, η πραγματική αλληλεγγύη 
αλλά και η αλληλεπίδραση του τρόπου σκέψης και των ιδεών του άλλου ανθρώπου, 
του διαφορετικού από εμάς και τέλος η κοινωνική ισότητα. 

Πολλές φορές η διαπολιτισμικότητα ταυτίζεται λανθασμένα με τον όρο πολυπολιτι-
σμικότητα. Ο κ. Βασίλειος Μακρίδης, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου του Έρφουρτ, υπογραμμίζει: «Οι όροι «διαπολιτισμικότητα» και «πολυ-
πολιτισμικότητα» χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας και υπό διάφορες συνθή-
κες, αν και όχι πάντοτε με την αναγκαία ακρίβεια» (Παπαθανασόπουλος, 2012).  

Ο Hohmann (1983) διαχωρίζει τους όρους «πολυπολιτισμικότητα» (Multiculturalism) 
και «διαπολιτισμικότητα» χαρακτηρίζοντας με τον πρώτο, την υπάρχουσα κατάστα-
ση, δηλαδή «το τι είναι», και εκφράζοντας με το δεύτερο «το τι θα έπρεπε να είναι». 
Ο Μ. Δαμανάκης έρχεται να τονίσει ότι «η πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο 
και η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο. Η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πο-
λυπολιτισμικότητα , αλλά δεν απορρέει αυτόματα από αυτήν (1989)». Κατά συνέπεια 
προκύπτει ότι οι δύο επίμαχοι όροι δεν είναι ούτε συνώνυμοι αλλά ούτε ταυτόσημοι 
(Δαμανάκης, 1989). 

Η πολυπολιτισμικότητα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας του Putnam, α-
ποτελεί έμμεση σοβαρή αιτία για την αποξένωση των μελών μίας κοινωνίας αλλά και 
τη χαλαρότητα στους δεσμούς των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (Χατζής, 2011). 
Όλα αυτά μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση του κοινωνικού κεφαλαίου. 
Με την πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism), έχουμε την ύπαρξη της εθνοτικής 
διαφορετικότητας (ethnic diversity) σε κοινωνίες που μέχρι πριν από μερικά χρόνια 
ήταν ομοιογενείς ή συγκριτικά είχαν μεγαλύτερη ομοιογένεια από ότι σήμερα (Δαμα-
νάκης, 1995. Χατζής, 2011). 

Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την πολυπολιτισμικότητα είναι η 
κατανόηση αλλά και η ανοχή του άλλου, του ξένου, του διαφορετικού από εμάς και η 
έλλειψη του φόβου προς αυτόν. Όσον αφορά στον κίνδυνο για τυχόν εξαφάνιση της 
εθνικής ταυτότητας ο καθηγητής Κ. Παπαγεωργίου τονίζει ότι: «Ένα μέρος της ταυ-
τότητάς μας δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Κάποιες από τις ιδιότητές μας ως μελών 
μιας εθνικής κοινότητας είναι ιστορικά προκαθορισμένες και αυτό μας δεσμεύει στο 
βαθμό που είμαστε κομμάτι της κοινότητας αυτής. .... Η ειλικρινής ανάλυση και ανα-
σύνθεση των ιστορικών προκαθορισμών της εθνικής μας ταυτότητας είναι ένα επαρ-
κές αντιστάθμισμα της κατηγορικής της εμπέδωσης. Αντίθετα ασφαλίζοντας την ε-
θνοπολιτισμική μας ταυτότητα έναντι κάθε δυνατότητας μετάλλαξης, «προστατεύο-
ντας» την από τον κίνδυνο πολιτισμικής μόλυνσης δεν σφραγίζουμε απλώς κάποια 
παράθυρα που βλέπουν στο μέλλον, αλλά αφαιρούμε την νομιμοποιητική βάση της 
ίδιας μας της ταυτότητας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν ρίχνουμε ένα πέπλο λήθης 
στον «άλλο», όχι απλώς δεν προστατεύουμε, αλλά παγιδεύουμε τον εθνοπολιτισμικό 
«εαυτό» μας» (Παπαγεωργίου, 1997, σ.15-16) 
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2. Η σχέση διαπολιτισμικότητας και φιλοσοφίας 

 

Κάθε λαός έχει αναπτύξει μία αίσθηση φιλοσοφίας σχετικά με τον κόσμος, τα δι-
καιώματα των ανθρώπων, τις διαπροσωπικές σχέσεις και το δίκαιο μεταξύ των αν-
θρώπων. Η φιλοσοφία αυτή δημιουργείται με βάση τις ιστορικές συνθήκες που έχει 
βιώσει ο εκάστοτε λαός (Wimmer, 1987). Σήμερα στα πλαίσια της διαπολιτισμικότη-
τας και της πολυπολιτιστικότητας, γίνεται προσπάθεια δημιουργίας μίας νέας φιλο-
σοφίας ως συνισταμένη των διαφόρων τοπικών ή εθνικών φιλοσοφιών. Η διαμόρφω-
ση μίας νέας φιλοσοφίας βασίζεται σε τρία βασικά αντικείμενα: α) τις δομές της 
πραγματικότητας, β) την ικανότητα γνώσης και γ) τους εποικοδομητικούς διάλογους 
και τις αντιπαραθέσεις σχετικά με τα πρότυπα και τις αξίες. 

Η σύγχρονη φιλοσοφία έχει βάση δυτική. Η ανατολική φιλοσοφία όπως η ινδική και 
η κινεζική αφορά πράγματα του παρελθόντος. Ακόμα και οι Ινδοί ή Κινέζοι που ανα-
πτύσσουν μία φιλοσοφία πάνω σε σύγχρονα θέματα είναι επηρεασμένοι από το δυτι-
κό πολιτισμό και τη σκέψη του (Potter, 1985). Η φιλοσοφία του Δυτικού Κόσμου για 
να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες μίας διαπολιτισμικής κοινωνίας θα πρέπει 
να αναθεωρήσει κάποιες απόψεις σχετικά με τις φιλοσοφίες ανατολικών λαών και να 
απαλλάξει τις τελευταίες από χαρακτηρισμούς που δίνουν κάποια παρωχημένη αντί-
ληψη σχετικά με αυτές. Τέτοιοι όροι είναι τα επίθετα, παγανιστικές, εξωτικές ή βάρ-
βαρες. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ως βάση για τη δημιουργία μίας νέας 
διαπολιτισμικής φιλοσοφίας ότι όλες οι φιλοσοφίες έχουν βάση επιστημονική (Wim-
mer, 1987), ή τουλάχιστον οφείλουν να έχουν. 

Η ορθή αντιμετώπιση της διαπολιτισμικότητας με βάση τη φιλοσοφία πρέπει να είναι 
στο πλαίσιο της φιλοσοφικής ηθικής (Sanders, 2005), με βάση την οποία αξιολογού-
νται επιτυχώς ή όχι οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς των ανθρώπων. Η φιλοσοφία 
για να μπορεί να προσαρμοστεί σε μία κοινωνία διαπολιτισμικότητας οφείλει να έχει: 
α) Καθολικευσιμότητα, δηλαδή το πόσο μία πράξη μπορεί να είναι η ίδια σε όλες τις 
καταστάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. β) Εφαρμοσιμότητα, δηλαδή αυτό που πρέπει 
να τίθεται σε εφαρμογή οφείλει να βρίσκεται μέσα στα όρια των ανθρώπινων δυνατο-
τήτων, ειδάλλως δεν θα έχει καμία αξία. γ) Επιτακτικότητα, δηλαδή οφείλεται μία 
ηθική φιλοσοφική πρόταση να εφαρμόζεται από εκείνους που την αποδέχονται ακόμα 
και αν δε συνάδει πάντοτε με το προσωπικό τους συμφέρον. δ) Στοιχειώδη αλτρουϊ-
σμό, δηλαδή πριν τη θέσπιση και κατοχύρωση μίας προτάσεως να λαμβάνεται υπ’ 
όψιν το συμφέρον και των άλλων ανθρώπων και όχι μόνο γνώμονας εκείνων που ει-
σηγούνται την πρόταση να είναι το κέρδος και η εναρμόνιση των πραγμάτων με το 
δικό τους όφελος. ε) Δικαιολόγηση, δηλαδή οι εκάστοτε φιλοσοφικές θέσεις να έχουν 
ως υπόβαθρο κάποια αληθοφανή επιχειρήματα, τα οποία να μπορούν να τις δικαιολο-
γούν και να τις στηρίζουν.  

Εν κατακλείδι οι βάσεις πάνω στις οποίες οικοδομείται η διαπολιτισμική προσέγγιση 
είναι: α) η αναγνώριση της ετερότητας, β) η κοινωνική συνοχή, γ) η ισότητα και τέ-
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λος δ) η δικαιοσύνη. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορέσει να δημιουργηθεί 
μία νέα φιλοσοφία που δε θα έχει εθνικό ή φυλετικό χαρακτήρα αλλά θα είναι η βάση 
μίας  διαπολιτισμικότητας. 

3. Η πολιτισμική ετερότητα, και πολιτισμικός πλουραλισμός σε σχέση με 
την ηθική και τη θρησκεία  

Η πολιτισμική ετερότητα στις σύγχρονες κοινωνίες βασίζεται στη γνώση και στην 
σύνδεση με την τεχνολογία αλλά είναι και η αναγκαστική ή εθελοντική μετακίνηση 
μεγάλων ομάδων ανθρώπων εξαιτίας πολέμων, λιμών, αναζήτησης καλύτερης ζωής 
κ.λπ. (Βρατσάλη & Σκούρτου, 2000). 

Η πολιτισμική ετερότητα στον τομέα της θρησκείας και της ηθικής δεν αφορά στα 
άτομα που ανήκουν στην ίδια θρησκεία. Οι «έτεροι», οι άλλοι είναι εκείνοι που ανή-
κουν σε ετερόδοξους, σε αιρετικούς, σε άθεους. Αυτοί είναι οι «έτεροι» που συνθέ-
τουν τη θρησκευτική ετερότητα μας και στην οποία έχει υποχρέωση η κοινότητα που 
τους δέχεται να καθορίσει τη στάση απέναντί τους. 

Στον τομέα της θρησκείας, η διαπολιτισμικότητα βρίσκει εφαρμογή στο κήρυγμα της 
χριστιανικής θρησκείας. Ο άνθρωπος, ο οποίος έχει «νου Χριστού» (Α΄ Κορ. 2,16), 
σκέπτεται, ζει και πράττει όπως ο Χριστός (Χρυσόστομος PG 61, 62BC). Η πίστη του 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή του. Περπατώντας πάνω στα βήματα του Χρι-
στού, οφείλει να έχει αγάπη μεταξύ προς τον πλησίον του. Το πρόσωπο του πλησίον 
σύμφωνα με την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη δεν είναι ο οικείος μας, ο ομόθρη-
σκός μας, ο ομοεθνής μας αλλά και ο οποιοσδήποτε ξένος (Γιαννουλάτος, 1993). Ο 
άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και κάθε άνθρωπος είναι αδελφός ή αδελφή μας 
(Αρτέμη, 2011). 

Ο Θεός ταυτίζει κατά κάποιο τρόπο Εκείνον προς τον πλησίον. Γίνεται ο «Ξένος» και 
καλεί τον πιστό να συμπεριφερθεί προς κάθε ξένο - έτερο, όπως θα συμπεριφερόταν 
προς τον ίδιο το Θεό: «Αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών 
μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε» (Ματθ. 25,40. Φαράντος, 1973, σ. 178). Ο Θεός 
τίθεται αλληλέγγυος προς τον πλησίον, προς τον ξένον, στις δοκιμασίες και στις ανά-
γκες αυτού και καλεί τους βεβαπτισμένους στο όνομά Του να πράξουν και εκείνοι το 
ίδιο ως μιμητές του Χριστού. Η αγάπη προς τον άλλο, δηλώνει την αγάπη προς τον 
ίδιο το Θεό. Αγάπη προς το Θεό και αδιαφορία προς τον άλλο ή χειρότερα μίσος προς 
τον ξένον είναι ασυμβίβαστα πράγματα για έναν Χριστιανό: «Εάν τις είπη ότι αγαπώ 
τον Θεόν, και το αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν» (Α΄Ιω. 14,20. Φαράντος, 1973, 
σ. 178). Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει ότι όποιος κάνει κακό ή καλό στον 
αδελφό του, είναι σαν να το κάνει στον ίδιο το Χριστό: «Ο γαρ αγαπών τον Θεόν ου 
περιόψεται τον αδελφὸν͵ ουδὲ τα χρήματα του οικείου μέλους προτιμήσει͵ αλλὰ πολ-
λὴν περὶ αυτὸν επιδείξεται την φιλοτιμίαν͵ μεμνημένος του ειρηκότος͵ ότι «Ο 
ποιήσας ενὶ τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων͵ εμοὶ εποίησε»» (Χρυσόστομος, 
PG 54, 483B.. Αρτέμη, 2011). 
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4. Η ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή στο ελληνικό σχολείο 

Στο ελληνικό σχολείο των αρχών του 21ου αιώνα δεν υπάρχει η εθνική και κοινωνική 
ομοιογένεια των μαθητών που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια. Η παρουσία διαφόρων 
αλλοδαπών μαθητών, ομογενών, αθίγγανων, και τέλος παιδιών με ειδικές ανάγκες 
δημιουργεί μίας κατάσταση που η ετερότητα κυριαρχεί. Στο σημείο αυτό, η αναφορά 
μας θα περιοριστεί μόνο στη φυλετικέ, εθνική και θρησκευτική ετερότητα. 

Ο τρόπος αντιμετώπισης των διαφόρων ετεροτήτων στα σχολεία γίνεται μέσα στα 
πλαίσια μίας διαπολιτισμικής αγωγής. Μέσα από τη διαπολιτισμική αγωγή γίνεται 
προσπάθεια της διατήρησης αρχικά μίας ενιαίας εκπαίδευσης. Ώστε αργότερα να α-
ποφευχθούν φαινόμενα διάσπασης της συλλογικότητας και του διαμελισμού της κοι-
νωνίας σε εθνικές και θρησκευτικές φατρίες (Γκοτοβός, 2002). Αυτό ελλοχεύει τον 
κίνδυνο της παρουσίας φαινομένων γκετοποίησης, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας 
(Ρεράκης, 2005). Κατά το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης «η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός προσανατολισμός δεν 
έχει χαρακτήρα αφομοιωτικό, αλλά συνιστά ένα άνοιγμα της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας που οφείλει να διατρέχει όλες τις βαθμίδες και τα γνωστικά αντικείμενα και βα-
σίζεται στην αξιοποίηση των διαφορετικών εμπειριών και των ιδιαιτεροτήτων ως πη-
γής γνώσης και προσωπικής ανάπτυξης» (Ι.Π.Ο.Δ.Ε., 2004, σ.61). 

Μέσα από τη διαπολιτισμική αγωγή γίνεται προσπάθεια το σχολείο ως μέσο εκπαί-
δευσης να είναι ένας χώρος ενιαίος για όλους τους μαθητές. Είναι ο χώρος που βοη-
θάει στην ενότητα των μαθητών, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ τους και 
στην πρόοδό τους. Το πρόγραμμα Σπουδών είναι ίδιο για όλους διασφαλίζοντάς τους 
ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα. Ό,τιδήποτε χωρίζει τους μαθητές δεν μπορεί να 
υπάρξει στο ελληνικό σχολείο (Νικολάου, 2005) Στο διαπολιτισμικό σχολείο οι μα-
θητές έχουν ίσες ευκαιρίες και χαίρουν ίσων δικαιωμάτων, οι δε διαφορές τους δε 
πρέπει ούτε να τους χωρίζουν ούτε να αποδιοργανώνουν την κοινή τους πορεία αλλά 
να τους βοηθούν στην επίτευξη ενός πολιτισμικού εμπλουτισμού (Κανακίδου, Παπα-
γιάννη, 1997. Δραγώνα, 2001). «[…] H εκπαιδευτική πράξη παρουσιάζεται ως διαλε-
κτικοποίηση, σύζευξη, της ταυτότητας και της ετερότητας, του χρονικού ριζώματος 
και της απελευθέρωσης, της ένταξης (σχέση με το νόμο) και της παράβασης, της αρ-
χής της απόλαυσης και της αρχής της πραγματικότητας, των συνεπειών της ισχύος 
και των συνεπειών του νοήματος, των φαντασμάτων και των μοντέλων, του συνειδη-
τού και του ασυνείδητου, του ψυχικού και του κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού …» 
(Ardoino, 1980). 

Τέλος μέσα από την προσπάθεια μίας διαπολιτισμικής παιδείας πετυχαίνεται  η στή-
ριξη των κοινωνιών για την οικοδόμηση ενός επιτυχούς σχεδίου για οικουμενική και 
παγκόσμια κοινωνία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ομάδες που θα την αποτελούν θα 
χάσουν την ταυτότητά τους και θα μαζοποιηθούν. Απλώς θα βοηθήσει ή καλύτερα θα 
βάλει τα θεμέλια για τη δημιουργία μίας κοινωνίας μελλοντικής που ο καθένας θα 
έχει διττή θέση και θα ανήκει σε μία γενικότερη ομάδα με κοινά στοιχεία αλλά πα-
ράλληλα θα διαφυλάττει τα στοιχεία που θα το κάνουν μέλος μίας μικρότερης ομάδας 
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όπως η γλώσσα και η θρησκεία, χωρίς αυτό να φέρνει σε σύγκρουση τις δύο ιδιότητές 
του. 

Επίλογος – Συμπεράσματα 

Η διαπολιτισμικότητα και η πολυπολιτισμικότητα είναι δύο όροι που εύκολα μπορούν 
θα θεωρηθούν ταυτόσημοι, κάτι που δεν ισχύει. 

Μέσα από τη διαπολιτισμική προσέγγιση επιτυγχάνεται η κοινωνική συνοχή, απαραί-
τητη για την πρόοδο της κοινωνίας και της χώρας, και η αναγνώριση της ετερότητας. 
Λίκνο για τη μετέπειτα εφαρμογή όλων αυτών είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
που στοχεύει στην αλληλοκατανόηση και κυρίως στην από κοινού ειρηνική και δη-
μιουργική συμβίωση, επιβίωση και αυτοπραγμάτωση. 
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Περίληψη 
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus+/Δράση 
ΚΑ2 αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέ-
ων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτι-
σης, της νεολαίας ή άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Στην παρούσα εργασία πα-
ρουσιάζονται οι δράσεις και οι δραστηριότητες του διαθεματικού  ευρωπαϊκού προ-
γράμματος Σχολικής Σύμπραξης με θέμα τα Μαθηματικά μέσα από τον Ευρωπαϊκό 
Κινηματογράφο και τίτλο «Cinemaths Paradise». Η καλλιέργεια μαθηματικών δεξιο-
τήτων, η αναγνώριση του ρόλου και της αξίας της μαθηματικής επιστήμης, η ανάπτυ-
ξη κινήτρων μάθησης και μελέτης, καθώς και η προαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης 
της συνεργασίας είναι μερικά από τα οφέλη που απολαμβάνουν οι συμμετέχοντες στο 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 

Λέξεις-Κλειδιά: ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus+, μαθηματικά, κινηματογράφος  

Εισαγωγή 

Η γνώση των μαθηματικών είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στην κοινωνία μας 
(Baroody, 1987). Τα μαθηματικά κατατάσσονται στα βασικά μαθήματα του προ-
γράμματος σπουδών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και χαρακτηρίζονται ως το «κλει-
δί» της επιτυχίας ή της αποτυχίας για την αποφοίτηση από το λύκειο και τη μετέπειτα 
επαγγελματική επιτυχία (NCTM, 2000). H βιβλιογραφία περιλαμβάνει αρκετές ερευ-
νητικές μελέτες σε πολλές χώρες που προσπαθούν να καταγράψουν τις στάσεις των 
μαθητών απέναντι στο συγκεκριμένο μάθημα, σε συνδυασμό με τους παράγοντες που 
τις διαμορφώνουν (Bramlett & Herron, 2009; Fennema & Sherman, 1976; Köğce et 
al., 2009; Maat & Zakaria, 2010; Tahar et al., 2010; Tapia & Marsh, 2004; Tezer & 
Karasel, 2010). Από την άλλη, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν το σημαντικό ρόλο 
των συναισθηματικών αυτών παραγόντων στην επίδοση των μαθητών, είτε δίνοντας 
έμφαση στη σπουδαιότητα των πεποιθήσεων και των στάσεων (Shaughnessy et al., 
1983), είτε αποδίδοντας την ίδια σημασία στην επίδραση της αυτοϊδέας σε σχέση με 
τα μαθηματικά (Hacket & Betz, 1989; Randhawa et al., 1993; Young, 2000).  

Παράλληλα, γίνονται πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μα-
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θηματικών, για την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και 
της στάση τους και της συμμετοχή τους σε αυτά. Σε αυτή τη βάση ιδρύθηκε το 1967 ο 
Διεθνής Σύλλογος για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων (IEA, 
International Association for the Evaluation of the Educational Achievement). Μετά 
από σειρά διαφόρων μελετών που έχουν εκπονήσει, από το 1995 και κάθε 4 χρόνια, 
διεξάγουν την TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study, Διε-
θνής Έρευνα Τάσεων στα Μαθηματικά και την Επιστήμη), στην οποία συμμετέχουν 
πληθώρα χωρών, ενώ από το 2004 μέσω του IRC (International Research Conference, 
Διεθνές Ερευνητικό Συνέδριο) δίνουν τη δυνατότητα σε καθηγητές μαθητικών από 
όλο τον κόσμο να δημοσιεύουν και να συζητούν δευτερεύουσες αναλύσεις πάνω στα 
αποτελέσματα της TIMSS και άλλων μελετών. 

Λαμβάνοτας υπόψη το παραπάνω βιβλιογραφικό πλαίσιο και αξιοποιώντας τις ευκαι-
ρίες στους τομείς της εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+,  προέ-
κυψε το Σεπτέμβριο του 2015 η διετής Σχολική Σύμπραξη των ευρωπαϊκών σχολεί-
ων: Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, IES Alcántara από την 
Alcantarilla της Ισπανίας, Lycée Général Technologique J.M. Carriat από την Bourg-
en-Bresse της Γαλλίας, και Agerbæk Skole από την Agerbæk της Δανίας.  

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει σχεδιαστεί με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες των 
χωρών του προγράμματος για τη δια βίου αξιοποίηση των δυνατοτήτων, του ταλέ-
ντου και των κοινωνικών εφοδίων της Ευρώπης μέσω της ενοποίησης της παρεχόμε-
νης στήριξης προς την τυπική, τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση σε ολόκληρο το 
φάσμα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενασχόλησης με τη νεολαία (Oδηγός 
Προγραμμάτων Εrasmus+, 2014). 

Στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος «Cinemaths Paradise» 

Καλλιέργεια μαθηματικών δεξιοτήτων και κλίσεων, ανάπτυξη κινήτρων και θετικών 
στάσεων απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία 

Τα μαθηματικά συνδυάζονται με ακουστικά και οπτικά εργαλεία για την επεξεργασία 
πληροφοριών, την παρουσίαση ενός μηνύματος ή μίας ιδέας και μελετούνται παράλ-
ληλα με τον κινηματογράφο, που αποτελεί πόλο έλξης των ενδιαφερόντων των νέων. 
Οι ταινίες μπορούν να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την απεικόνιση του περιεχομέ-
νου των μαθημάτων, προωθώντας την οπτικοποίηση των εννοιών και της θεωρίας, 
την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών και την προώθηση της κριτικής σκέψης και 
των αναλυτικών ικανοτήτων (Casper et al., 2003).  

Καλλιέργεια δεξιοτήτων στην επικοινωνία με ξένες γλώσσες 

Μέσω της συνεργατικής μάθησης με μαθητές άλλων εθνικοτήτων και τη χρήση της 
αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας και εκπόνησης του προγράμματος, οι μαθητές 
βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στην ξένη γλώσσα. Με αυτή την εκπαιδευτική διαδι-
κασία εφαρμόζεται η εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσω περιεχομένου (content-
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based learning), μέθοδος κατά την οποία δίνεται έμφαση στη χρήση της ξένης γλώσ-
σας για την εκμάθηση ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου, και συνεπώς στη χρήση 
της ως εργαλείο μάθησης (Grabe & Stoller, 1997). 

Καλλιέργεια και ανάπτυξη του αισθήματος της πολιτισμικής και ευρωπαϊκής συνεί-
δησης και έκφρασης  

Οι συνεργατικές δραστηριότητες μαθητών από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές 
παραδόσεις, αξίες και τρόπο σκέψης συμβάλλει από τη μία στην οικοδόμηση υγιών 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, αλλά και τονώνει το αίσθημα της πο-
λιτιστικής αξίας κάθε χώρας. Αυτή η καλλιέργεια της διττής ταυτότητας των Ευρω-
παίων πολιτών (εθνικής και ευρωπαϊκής) εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό και στο ρόλο 
της επίσημης εκπαίδευσης (Παπαοικονόμου, 2012) 

Ανάλυση δραστηριοτήτων του προγράμματος 

Συνάντηση με τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο 

Κάθε χώρα επιλέγει σκηνές ταινιών για να προβάλει τα βασικά χαρακτηριστικά του 
εθνικού της κινηματογράφου (την ιστορία του, διάσημους ηθοποιούς και σκηνοθέτες, 
αντιπροσωπευτικές ταινίες που έχουν αφήσει σημαντικά αποτυπώματα προβολής της 
εθνικής παράδοσης). Οι σκηνές των αντίστοιχων ταινιών με αγγλικούς πλέον υπότιτ-
λους αποτελούν αντικείμενο προβολής και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη 
διάρκεια των συναντήσεων κινητικότητας.  

Συγκερασμός μαθηματικών θεμάτων μέσα από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο 

Ανάλογα με το θέμα διαπραγμάτευσης, τα συνεργαζόμενα σχολεία αναλαμβάνουν να 
επιλέξουν σκηνές από τον εθνικό τους κινηματογράφο και να τις αποστείλουν στο 
σχολείο που έχει αναλάβει την επεξεργασία και οργάνωση μαθηματικών δραστηριο-
τήτων. Τα θέματα που έχουν τεθεί προς διαπραγμάτευση είναι: i) παρουσίαση διδα-
κτικών σεναρίων μαθηματικών μέσα από κινηματογραφικές σκηνές, ii) γεωμετρία 
των κινηματογραφικών σκηνών iii) σκηνές με οικονομικά μαθηματικά (χρηματιστή-
ρια, επενδύσεις, επιτόκια), άλλα πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς, σε συνδυα-
σμό με την ανάλυση των εθνικών βιομηχανιών του κινηματογράφου μας (π.χ. κόστος 
παραγωγής, εισόδημα συντελεστών), με τελικό ζητούμενο μία σύγκριση μεταξύ των 
χωρών, iv) κινηματογραφικές σκηνές που αποτυπώνουν την ιστορία των μαθηματι-
κών (μαθηματικούς ή τα επιτεύγματά τους, που έχουν στιγματίσει την μαθηματική 
επιστήμη). 

Ευρωπαϊκή ταινία μαθηματικών 

Κάθε χώρα επιλέγει μία ευρωπαϊκή ταινία που σχετίζεται απόλυτα με τα μαθηματικά 
και μετά την παρουσίαση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων ή και ολόκληρης της ται-
νίας, οι μαθητές εργάζονται πάνω σε μαθηματικές ασκήσεις, που έχουν προετοιμα-
στεί σε φύλλα εργασίας. Οι ταινίες που έχουν επιλεγεί είναι : i) Dancer in the Dark 
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(Von Trier, 2000), ii) Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre (Chabat, 2002), iii) Agora 
(Amenábar, 2009), iv) La habitación de Fermat (Piedrahita & Sopeña, 2007). 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων κινητικότητας 

Η χώρα που φιλοξενεί τη συνάντηση κινητικότητας είναι υπεύθυνη να οργανώσει 
τουλάχιστον μία εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρο όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτι-
κοί θα μελετήσουν την πρακτική εφαρμογή των μαθηματικών και με βάση αυτή την 
επίσκεψη θα οργανώσουν μαθηματικές δραστηριότητες.  

Συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων κινητικότητας 

Σε κάθε συνάντηση κινητικότητας ομάδα μαθητών, σε συνεργασία με τους συναδέλ-
φους της Γαλλίας, διενεργούν συνεντεύξεις στους συμμετέχοντες μαθητές, αλλά και 
στις οικογένειες αυτών. Οι ερωτήσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί στην αρχή του έρ-
γου και επαναλαμβάνονται, έχουν ως στόχο να ελέγξουν αλλαγές στις στάσεις και τα 
κίνητρα των μαθητών σχετικά με τα μαθηματικά.  

Χρήση ερωτηματολογίων 

Έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα κίνητρα των μα-
θητών να σπουδάσουν μαθηματικά, αν αισθάνονται ότι τα μαθηματικά έχουν ενσω-
ματωθεί στην καθημερινή ζωή, την αντίληψή τους για τον εθνικό και την ευρωπαϊκό 
κινηματογράφο, την αίσθησή τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο άνετα 
αισθάνονται όταν μιλούν αγγλικά. Τα ερωτηματολόγια συλλέγονται στην αρχή του 
έργου, στο τέλος του πρώτου σχολικού έτους και στο τέλος του έργου και η σύγκριση 
των ποσοστών αποτελεί μέτρο για την αξιολόγηση της ποιότητας του έργου και της 
επίτευξης των στόχων.   

Οι παραπάνω θεματικές ενότητες έχουν κυκλική μορφή και υλοποιούνται από όλες 
τις χώρες σε κάθε μία από τις τέσσερις συναντήσεις κινητικότητας. Οι δραστηριότη-
τες που οργανώνονται είναι κυρίως βιωματικές με την ενεργό εμπλοκή των μαθητών 
σε ομάδες και βασίζονται σε προβλήματα, ασκήσεις, κουίζ και χρήση μαθηματικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με νέες τεχνολογίες.  

Παρουσίαση δραστηριοτήτων του προγράμματος ανά συνάντηση κινητικότητας 

1η συνάντηση κινητικότητας (Alcantarilla Ισπανίας, 10-16 Ιανουαρίου 2016) 

Παρουσιάσεις για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, τη Χρυσή Εποχή του 
(1950-1960), διάσημους Έλληνες σκηνοθέτες, διάσημους Έλληνες ηθοποιούς που 
σημάδεψαν την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και ελληνικές ταινίες, που 
ακόμα και σήμερα, όσες φορές και αν προβληθούν, τραβούν το ενδιαφέρον μικρών 
και μεγάλων, ήταν αντικείμενο προβολής στη θεματική ενότητα «Συνάντηση με τον 
Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο» για την ελληνική ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών.  
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Επιπλέον, ο ελληνικός χορός και το ελληνικό τραγούδι είναι σύμφυτα στοιχεία του 
ελληνικού κινηματογράφου και αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 
κουλτούρας. Ο «Αλέξης Ζορμπάς» (Κακογιάννης, 1964) με το παραδοσιακό ελληνι-
κό συρτάκι, «Ο πιο καλός ο μαθητής» (Ανδρίτσος, 1968) με το χασαποσέρβικο και η 
«Ευδοκία» (Δαμιανός, 1971) με το πασίγνωστο ομώνυμο ζεϊμπέκικο έδωσαν πολλά 
κίνητρα στις υπόλοιπες χώρες για την εκμάθηση των χορών και των τραγουδιών και 
δοκιμές αυτών με αναπαράστασή τους, κατά τη διάρκεια της συνάντησης. 

Ο ελληνικός κινηματογράφος, εκτός από την προβολή της πολιτιστικής μας κουλτού-
ρας, περιέχει και πολλά μαθηματικά νοήματα. Οι στρογγυλοποιήσεις του αξέχαστου 
Κώστα Χατζηχρήστου στην ταινία «Tης Κακομοίρας» (Κατσουρίδης, 1963) συνδύα-
σαν τη μαθηματική γνώση με τη δημιουργία αλγόριθμου προγραμματισμού Scratch 
(Εικόνα 1): 

  

Εικόνα 1 

Σκηνές από τις ταινίες «Θα σε κάνω βασίλισσα» (Σακελλάριος, 1964) και «Μην είδα-
τε τον Παναή;» (Λάσκος, 1962) έδωσαν το έναυσμα για τη σύνταξη μαθηματικών 
προβλημάτων που οι μαθητές όλων των χωρών εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά για 
την επίλυση τους. 

Η κατανόηση των μαθηματικών ορισμών και εννοιών είναι πολύ σημαντικό ζητούμε-
νο από τους μαθητές. Υπάρχουν φορές που ως διδάσκοντες μαθηματικοί, κατά τη δι-
δασκαλία, έχουμε καταγράψει «Δεν το καταλαβαίνω… Τι σημαίνει και πώς ορίζεται 
η έννοια της/του……». Οι κινηματογραφικές ταινίες αποτέλεσαν, λοιπόν, σημαντική 
πηγή έμπνευσης. Η ευφυΐα των μεγάλων δημιουργών και πρωταγωνιστών του παλιού 
ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίοι μετέφεραν με το δικό τους μοναδικό τρόπο γε-
γονότα και καταστάσεις της τότε κοινωνίας, οδήγησε στην εφεύρεση και τη δημιουρ-
γία ενός ομαδικού μαθηματικού παιχνιδιού με τίτλο «Ταμπού». Οι μαθητές κλήθηκαν 
να περιγράψουν (στην αγγλική γλώσσα) μαθηματικά νοήματα, όμως δεν μπορούσαν 
να χρησιμοποιήσουν λέξεις-κλειδιά (Εικόνα 2). Παράδειγμα: Σκαληνό τρίγωνο. Απα-
γορευμένες λέξεις προς χρήση: άνισες, γωνίες, πλευρές, οξεία/ες, διαφορετικό μήκος. 

 
Εικόνα 2 
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2η συνάντηση κινητικότητας (Bourg-en-Bresse Γαλλίας, 9-13 Μαΐου 2016) 

Η Υπατία, μέσα από την ταινία «Agora» (Amenábar, 2009), έθεσε το πλαίσιο για την 
υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων στην αστρονομία και τα μαθηματικά. 
Προπαρασκευάστηκαν από τους μαθητές και παρουσιάστηκαν βίντεο για τους κομή-
τες, την περιστροφή της Σελήνης και των φαινομένων που συνδέονται με αυτήν και 
τις κινήσεις των πλανητών. Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε και το θέμα «Γυναίκες 
στην Επιστήμη». Το κεντρικό θέμα εφαρμογής δραστηριοτήτων ήταν η κλίμακα του 
ηλιακού συστήματος με τη χρήση της βασικής μαθηματικής έννοιας της αναλογίας 
για τον υπολογισμό των μεγεθών των πλανητών και των αποστάσεων στο ηλιακό σύ-
στημα. Παράλληλα έγινε παιχνίδι ρόλων για τη μεταφορά του ηλιακού συστήματος 
με πρωταγωνιστές στον ρόλο των πλανητών τους ίδιους τους μαθητές.  

Επιπρόσθετα, το ζητούμενο για τη δημιουργία νέων διδακτικών εργαλείων για τη δι-
δασκαλία μαθηματικών εννοιών καλύφθηκε πλήρως από την κατασκευή σταυρόλε-
ξων. Οι μαθητές κλήθηκαν να εργαστούν σε ομάδες και να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
σχετικές με την άλγεβρα και τη γεωμετρία (ενδεικτικά βλ. Εικόνες 3, 4, 5).  

 
               Εικόνα 3                                     Εικόνα 4                             Εικόνα 5 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους) ήταν ένας επι-
πλέον τρόπος για την εφαρμογή και επέκταση των μαθηματικών γνώσεων των μαθη-
τών. 

Τέλος, οι κωνικές τομές, οι οποίες αποτελούν βασικό θέμα που προβάλλεται στην 
ταινία «Agora» (Amenábar, 2009), έγιναν αντικείμενο για εξάσκηση με το μαθηματι-
κό εκπαιδευτικό λογισμικό Geogebra (Εικόνα 6). 

 
Εικόνα 6 

3η συνάντηση κινητικότητας (Νέα Σμύρνη Αθήνας, 11-17 Δεκεμβρίου 2017) 

Παρουσιάσεις για τις μεγάλες προσωπικότητες των μαθηματικών και τα επιτεύγματά 
τους (Θαλής, Ευκλείδης), τα άλυτα μαθηματικά προβλήματα και τα μαθηματικά πα-
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ράδοξα, καθώς και το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας 
της Γης συμπλήρωσαν την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ακρόπολη και το Μουσείο 
της. Οι μαθητές αποτύπωσαν το ταξίδι τους στους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς 
με τη δημιουργία των δικών τους μικρής διάρκειας βίντεο και animation με φωτο-
γραφικό υλικό που συγκέντρωσαν κατά την εκπαιδευτική τους επίσκεψη.  

Πρώτα συμπεράσματα 

Ενδεικτικό στοιχείο της κινητοποίησης των μαθητών για τη σχέση των μαθηματικών 
με τον κινηματογράφο αποτελεί η δημιουργία ταινίας με σενάριο που έγραψαν οι ί-
διοι οι Έλληνες μαθητές, στο οποίο προσπαθούν να μεταφέρουν την αξία και τον ρό-
λο των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, με τη συμπερίληψη αποσπασμάτων από 
τις ευρωπαϊκές υπό μελέτη ταινίες.  

Οι δραστηριότητες του προγράμματος ολοκληρώνονται τον Σεπτέμβριο του 2017 και 
υπολείπεται ακόμα η 4η συνάντηση κινητικότητας. Από την πορεία των δράσεων κα-
ταγράφονται εμπειρικά: η σύσφιξη των σχέσεων συνεργασίας τόσο μεταξύ των μαθη-
τών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσο και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, η 
καλλιέργεια φιλικών δεσμών με τους συμμετέχοντες των άλλων χωρών και η βελτίω-
ση της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Τα τελικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 
από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται πριν και μετά από 
κάθε συνάντηση κινητικότητας, καθώς και από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύ-
ξεων. Πλήρης παρουσίαση και ενημέρωση των δράσεων και των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος γίνεται στα ιστολόγια: http://mathcinema.blogspot.gr/ και 
http://cinemath.webnode.com/. 

Παραδοτέο υλικό του προγράμματος αποτελεί ο οδηγός για τους εκπαιδευτικούς, ό-
που θα αναλύονται οι διδακτικοί τρόποι και οι τεχνικές χρήσης του ευρωπαϊκού κινη-
ματογράφου στη μαθηματική σχολική τάξη. 
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Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1453: Δια-
θεματικό Διδακτικό Σενάριο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. 

Λάγγη Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

katerinalaggi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Βασική επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του 
μαθητή, αξιοποιώντας  τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, τα κατάλληλα διδακτι-
κά και παιδαγωγικά μέσα και τις Τεχνολογίες  της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 
Παρακάτω παρουσιάζεται η οργάνωση μιας πολύπλευρης για τους μαθητές  διδακτι-
κής πράξης για την Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς Τούρκους. Βασικός  
στόχος της διαθεματικής διδακτικής μας πρότασης αποτελεί  η παιδαγωγική και επι-
στημονική υποστήριξη του εκπαιδευτικού, μέσα από τις  προτεινόμενες διδακτικές 
δραστηριότητες που αξιοποιούν δημοφιλή για τους μαθητές τεχνολογικά εργαλεία, 
όπως είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα ελεύθερα λογισμικά. Το θεωρητικό 
υπόβαθρο του συνόλου της εκπαιδευτικής μας πρότασης στηρίζεται στις βασικές αρ-
χές του Εποικοδομητικού Μοντέλου Διδασκαλίας.  

Λέξεις - Kλειδιά: Λογισμικό «Εάλω η Πόλις», Άλωση της Πόλης, Λογισμικό 
Centennia, Λογισμικό Revelation Natural Αrt, Εποικοδομητικό Μοντέλο Διδασκαλί-
ας  

Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο συνδέεται  άμεσα με το μάθημα της Ιστορίας 
του Δημοτικού Σχολείου, ενώ έχει διαθεματικές επεκτάσεις στη Λογοτεχνία, την 
Πληροφορική και την Αισθητική Αγωγή. Είναι συμβατό με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α-
ναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου κι απευθύνεται στους εκ-
παιδευτικούς της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, μιας και το θέμα του αποτελεί 
ενότητα που διδάσκεται στην Ιστορία της Ε’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
(Υπ.Ε.Π.Θ.&Π.Ι., 2002: 245-247). Η διδακτική μας πρόταση περιγράφει εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες για δύο διδακτικές ώρες, αξιοποιώντας ανάλογα τις Νέες Τεχνο-
λογίες και  τα διαθέσιμα ελεύθερα λογισμικά, προκειμένου να αναπτυχθεί η κριτική 
σκέψη του μαθητή. 

Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας έχει μεγάλη σημασία τόσο για το άτομο, όσο και 
για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Καταρχήν, το άτομο που διαθέτει κριτική σκέψη 
αναπτύσσει αρμονικά και ισόρροπα την προσωπικότητά του, αφού επιτυγχάνει γνω-
στική, κοινωνική και ηθική αυτονομία. Επίσης, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να αποκτήσει εκτός από τη μεμονωμένη γνώση 
του σχολείου και έγκυρη γνώση με θεωρητική και πρακτική αξία για το άτομο. Ο μα-
θητής που έχει κριτική ικανότητα αποκτά και εφόδια, που θα τον βοηθήσουν να αντι-
μετωπίσει με αυτάρκεια το στίβο της ζωής των ενηλίκων. Εξάλλου, σε αυτό θα συμ-
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βάλλει αποφασιστικά το σχολείο, που μεταξύ άλλων, έχει ως αποστολή την καλύτερη 
δυνατή προετοιμασία του παιδιού για τη ζωή. Παράλληλα, η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης βοηθάει το μαθητή στη σωστή οικοδόμηση της γνώσης, στη σωστή επεξερ-
γασία των πληροφοριών, καθώς και στην ορθολογικοποίηση της σκέψης του (Μα-
τσαγγούρας, 1994: 55-58). 

Ο σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας και η αξιοποίηση εποπτικών μέσων  διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή. Τα παραδο-
σιακά εποπτικά μέσα διδασκαλίας είναι κυρίως οι εικόνες και τα γραπτά κείμενα. Με 
τη ανάπτυξη της τεχνολογίας επέρχονται ριζικές αλλαγές, όχι μόνο στον τρόπο ζωής 
αλλά και στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Με την κατασκευή πληθώρα μηχανι-
κών συσκευών, στο πεδίο της εκπαίδευσης εισβάλλει ο όρος «Τεχνολογία της Εκπαί-
δευσης». Η Εκπαιδευτική Τεχνολογία ορίζεται ως «ο συστηματικός τρόπος σχεδια-
σμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης της όλης διαδικασίας της μάθησης και της διδα-
σκαλίας, σε σχέση προς ορισμένους στόχους, ο οποίος στηρίζεται στην έρευνα γύρω 
από την ανθρώπινη μάθηση και επικοινωνία και συνδυάζει ανθρώπινες και μη πηγές 
προκειμένου να επιτύχει μια αποτελεσματική διδασκαλία» (Τριλιανός, 2000: 150-
151).  

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το σύνολο των προτεινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν 
στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, επειδή εκεί διατίθε-
ται η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, ε-
λεύθερα λογισμικά). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας των δύο ατόμων, 
έτσι ώστε να επιτευχθεί  η κατάλληλη αλλά και επιθυμητή αλληλεπίδραση και συνερ-
γασία μεταξύ τους. Οι διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας με την αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. απαιτούν γνωστικά προαπαιτούμενα σχετικά με το σωστό χειρισμό των ηλε-
κτρικών υπολογιστών, ωστόσο οι μαθητές μας είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις λει-
τουργίες του υπολογιστή και έχουν αποκτήσει σε μεγάλο βαθμό βασικές δεξιότητες, 
όπως είναι ο χειρισμός του ποντικιού, η πληκτρολόγηση κειμένου, η ζωγραφική στον 
υπολογιστή, η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και η εξερεύνηση εκπαιδευτι-
κών λογισμικών. 

Διδακτικοί Στόχοι 

Οι μαθητές ως προς το γνωστικό αντικείμενο, πρέπει: 
-Να γνωρίσουν τα γεγονότα που προηγούνται της Άλωσης και να προσδιορίσουν τους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν στην παρακμή και την πτώ-
ση του Βυζαντίου. 
-Να αντλήσουν ιστορικά στοιχεία και δεδομένα μέσα από εικόνες σχετικές με την 
Άλωση και να διατυπώσουν προσωπικά συμπεράσματα. 
-Να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό  τους λόγο μέσα από την περιγραφή 
ιστορικών γεγονότων. 
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Οι μαθητές ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών πρέπει: 
-Να προωθήσουν τον τεχνολογικό αλφαβητισμό. 
-Να καλλιεργήσουν δεξιότητες χειρισμού του Η/Υ. 
-Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και των λογισμικών. 
-Να εργαστούν με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε εκπαιδευτικά λογισμικά. 
-Να εργαστούν ομαδικά κατά τη διάρκεια εξερεύνησης των λογισμικών. 

Οι μαθητές ως προς τη μαθησιακή διαδικασία πρέπει: 
-Να εργαστούν ομαδικά και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. 
-Να ευαισθητοποιηθούν για τα δεινά του πολέμου μέσα από ποιήματα, που αναφέρο-
νται στην άλωση της Πόλης. 
-Να υιοθετήσουν νέες στάσεις, αξίες και  συμπεριφορές και να καλλιεργήσουν την 
κριτική τους σκέψη. 

Διάρκεια διδασκαλίας 

Για τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης  που περιγράφονται στο παρόν εκπαι-
δευτικό  σενάριο διατέθηκαν δύο διδακτικές ώρες του μαθήματος της Ιστορίας, στο 
εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου, όπου φιλοξενούνται οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές. Κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, πραγματοποιήθηκε η εισα-
γωγή στα βασικά ιστορικά  στοιχεία του θέματος που επιλέξαμε, ενώ η δεύτερη διδα-
κτική ώρα χρησιμοποιήθηκε για την επέκταση  του έργου στη Λογοτεχνία, την Αι-
σθητική Αγωγή και τη Γλώσσα καθώς και για την αξιολόγηση μέσω της επίλυσης 
των Φυλλαδίων Εργασιών. 

Θεωρητική προσέγγιση 

Βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων μας αποτελούν  το Εποικοδομητικό Μοντέλο 
Διδασκαλίας καθώς και η διαθεματική προσέγγιση της έννοιας της άλωσης της Πό-
λης.  

Ο εποικοδομισμός λαμβάνει σοβαρά υπόψη του, κατά τις διαδικασίες μάθησης και 
διδασκαλίας, τις ιδέες των μαθητών, τις οποίες έχουν σχηματίσει οι μαθητές πριν 
μπουν στην τάξη, όπου θα διδαχθούν τη νέα ύλη. (Σπυροπούλου Κατσάνη, 2000: 77-
80).  

Οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά 
τον σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακριβώς επειδή ο 
τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουν ή δέχονται τις πληροφορίες οι μικροί μαθητές, σχε-
τίζονται και επηρεάζονται από αυτές. Δεν αποκλείεται φυσικά, οι παρανοήσεις και τα 
λάθη των μαθητών να προέρχονται από τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους, οι οποίες 
συνήθως αποκλίνουν από τις επιστημονικές παραδεκτές. Οι προϋπάρχουσες ιδέες εί-
ναι για όλα τα παιδιά του κόσμου κοινές και ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να τις αγνοεί 
ή να τις αντιμετωπίζει ως λάθη και ελλείψεις των παιδιών (Σπυροπούλου Κατσάνη, 
2000: 81-83).  
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Διδακτική προσέγγιση 

 Για την ανάπτυξη  της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πρότασης στηριχτήκαμε στο 
διδακτικό μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγισης που κατασκευάστηκε από τους 
Driver  και Oldham και περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:  

•  Η φάση του προσανατολισμού: Με την έναρξη του μαθήματος, ο δάσκαλος στο-
χεύει στο να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών με το να τους προσανατολίσει 
στους σκοπούς του μαθήματος. 

•  Η φάση της ανάδειξης των ιδεών: Κατά τη φάση αυτή, ο δάσκαλος προσπαθεί να 
αναδείξει τις ιδέες των μαθητών σχετικά με τη νέα ύλη που πρόκειται να διδαχθεί. 
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε γραπτά είτε προφορικά. Οι μαθητές πρέπει να 
εκφράσουν αυτό που σκέφτονται, αυτό που πιστεύουν ότι συμβαίνει καθώς και να 
συσχετίσουν τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους με αυτές τις εντυπώσεις που απέ-
κτησαν κατά την προηγούμενη φάση. Οι τρόποι ανάδειξης των ιδεών είναι ο διάλογος 
με τα παιδιά, τα ερωτηματολόγια, οι πρακτικές δραστηριότητες και οι ατομικές εργα-
σίες. Εφόσον «ξεδιπλωθούν» οι απόψεις των παιδιών, ο δάσκαλος καταγράφει, κατη-
γοριοποιεί και κωδικοποιεί τις απαντήσεις τους, διαδικασία που θα τον διευκολύνει 
στην επόμενη φάση. 

•  Η φάση της αναδόμησης των εναλλακτικών ιδεών: Η φάση αυτή περιλαμβάνει όλες 
εκείνες τις ενέργειες που σαν σκοπό έχουν την εννοιολογική αλλαγή. Δηλαδή, σκοπός 
αυτής της φάσης είναι ο μαθητής να περιέλθει σε μια κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ 
των προϋπάρχουσων ιδεών και των εντυπώσεων που σχημάτισε κατά την πρώτη φά-
ση. Η γνωστική σύγκρουση θα επιφέρει την εννοιολογική αλλαγή. 

•  Η φάση της εφαρμογής των ιδεών: Σε αυτή τη φάση, ο δάσκαλος αναλαμβάνει να 
κάνει συσχετισμούς των συμπερασμάτων του μαθήματος με την καθημερινή ζωή και 
εμπειρία του μαθητή.  

•  Η φάση της ανασκόπησης: Η φάση της ανασκόπησης έχει να κάνει κυρίως με τη 
μεταγνώση που αποκτούν οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος. Οι μαθητές σε αυτή 
τη φάση οδηγούνται σε σύγκριση των ιδεών που είχαν στην έναρξη του μαθήματος  
με τις ιδέες που απέκτησαν στην πορεία, αφού επήλθε εννοιολογική αλλαγή (Κόκκο-
τας, 2001: 299-303).  

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της πρώτης διδακτικής ώρας 

• Η φάση του προσανατολισμού και ανάδειξης των ιδεών: διάρκεια 5’ 
✓ Αφόρμηση και προσανατολισμός στο θέμα της άλωσης. Ανίχνευση και ανάδειξη 
των ιδεών και αντιλήψεων των μαθητών. 
•   Η φάση της αναδόμησης των εναλλακτικών ιδεών: διάρκεια 40’ 
✓ Εισαγωγικές έννοιες για τα ιστορικά γεγονότα.  
✓ Χωρισμός σε ομάδες.  
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✓ Σύντομη αναφορά στη σωστή χρήση του υπολογιστή και τη χρησιμότητα του κάθε 
λογισμικού. 
✓ Παρουσίαση λογισμικού «Εάλω η Πόλις».  
✓ Αναζήτηση στο ίδιο λογισμικό εικόνων και ποιημάτων σχετικά με την άλωση της 
Πόλης. 
✓ Αναζήτηση στο Διαδίκτυο παρουσιάσεων με μύθους και παραδόσεις για την Άλω-
ση της Πόλης.  
✓ Αναζήτηση ορισμών στο Γλωσσάρι του λογισμικού «Εάλω η Πόλις». 
✓ Διδασκαλία με βάση τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ίδιου λογισμικού.  

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της δεύτερης διδακτικής ώρας 

• Η φάση της εφαρμογής των ιδεών: διάρκεια 35’ 
✓ Μελέτη των μεταβολών των συνόρων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στο λογι-
σμικό του ιστορικού άτλαντα Centennia. 
✓ Μελέτη ιστοριογραμμής/χρονολογίου με τα σημαντικά γεγονότα της παρακμής 
του Βυζαντίου στο λογισμικό «Εάλω η Πόλις». 
✓ Ζωγραφική της άλωσης στο λογισμικό «Revelation Natural Αrt». 
✓ Επίλυση και απάντηση των Φύλλων Εργασίας για την άλωση της Πόλης. 
• Η φάση της ανασκόπησης: διάρκεια 10’ 
✓ Αξιολόγηση μετά το πέρας της  διδασκαλίας. Οι μαθητές κλήθηκαν να συγκρίνουν 
τις  προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους με αυτές που αποκόμισαν ύστερα από τις εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες και να απαντήσουν σε Φύλλα εργασίας. 

Συμπεράσματα 

Όσον αφορά την οργάνωση της διδασκαλίας, παρατηρήσαμε ότι  ο χρόνος δεν ήταν 
επαρκής. Αστάθμητοι παράγοντες όπως τα μικροπροβλήματα λειτουργίας στα λογι-
σμικά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποτέλεσαν αιτία απώλειας πολύτιμου 
χρόνου και γενικότερης  καθυστέρησης. Χρειάστηκε να προσαρμοστεί η διδασκαλία 
μας και να οργανωθούν μικρές παρεμβάσεις  για την αίσια έκβαση του διδακτικού 
έργου, όπως είναι η αναδιάταξη των ομάδων εργασίας των μαθητών. 

Όσον αφορά τους διδακτικούς στόχους, που είχαν αρχικά τεθεί, από την αξιολόγηση 
των Φύλλων Εργασίας προκύπτει ότι αυτοί επιτεύχθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό 
βαθμό. Σε αυτό, φυσικά, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι τα παιδιά 
γνώριζαν αρκετά για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς 
Τούρκους είτε από το σχολείο, είτε από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο, είτε από τους 
γονείς τους.  

Επέκταση 

Στο σύγχρονο κόσμο όπου πρυτανεύει ο διεθνισμός, ο οικονομικός ανταγωνισμός, τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα και η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, το σχολείο 
πρέπει να εξασφαλίσει μέσα από το πρόγραμμά του την άρτια και ισόρροπη 
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γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική, ψυχοκινητική και πνευματική ανάπτυξη του 
παιδιού, ώστε όχι μόνο να γίνει ελεύθερος και δημοκρατικός πολίτης αλλά και ένας 
υπεύθυνος μικρός δημιουργός.  

Ευθύνες για τους παραπάνω στόχους της κοινωνίας φέρει η πολιτεία, η οποία  οφείλει 
να εισάγει στα σχολεία τη διδασκαλία των Τ.Π.Ε., να επιμορφώνει συνεχώς το διδα-
κτικό προσωπικό πάνω στις νέες τεχνολογίες, να εξασφαλίσει στους εκπαιδευτικούς 
την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά λογισμικά και 
να βελτιώσει την υλικοτεχνική υποδομή στα δημοτικά σχολεία. Σοβαρή ευθύνη για 
την καλλιέργεια της κρίσης και της επιστημονικής νοοτροπίας του μαθητή φέρουν 
και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν πρέπει να την αγνοήσουν αλλά να την θεωρήσουν 
ως υψίστης σημασίας ανάγκη για τον σύγχρονο μαθητή, ώστε να προσπαθήσουν για 
τη συστηματική καλλιέργεια τους  με οποιονδήποτε παιδαγωγικό τρόπο μέσα στο 
χώρο του σχολείου.  
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Η αναγκαιότητα της μουσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία. Μια αποτίμηση 
για την Ελληνική πραγματικότητα. 

 
Νούσια, Α.1, Ράπτης, Θ2. 

Περίληψη 

Στην πρώιμη παιδική ηλικία τα οφέλη της ενασχόλησης με την μουσική, σχετίζονται 
με την ανάπτυξη αντιληπτικών δεξιοτήτων οι οποίες έχουν θετική επίδραση στην εκ-
μάθηση της γλώσσας, την απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων, τη σωματική, ψυχική 
αλλά και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικότερα τονίζεται ότι η ενασχόληση 
με τη μουσική συμβάλει θετικά, τόσο στην σωματική υγεία όσο και ευεξία του ατό-
μου. Επομένως, η ένταξη μουσικών δραστηριοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα θεω-
ρείται απαραίτητη για την ομαλότερη ανάπτυξη και εκπαίδευση των μικρών παιδιών. 
Στο κείμενο που ακολουθεί, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης μέσα από βιβλιο-
γραφικές πηγές, της σπουδαιότητας των μουσικών δραστηριοτήτων στην αγωγή των 
μικρών παιδιών και την αναγκαιότητα ένταξης αυτών στην προσχολική τάξη. Επιση-
μαίνεται επιπλέον, η Ελληνική πραγματικότητα, τόσο στα νηπιαγωγεία, όσο και τους 
παιδικούς σταθμούς της χώρας, όπου όπως προκύπτει από τα αναλυτικά προγράμμα-
τα σπουδών, η μουσική αγωγή δεν φαίνεται να έχει τη θέση που της αξίζει σύμφωνα 
με τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία αποδεικνύουν την σπουδαιότητα της απόκτη-
σης μουσικών δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσική αγωγή, Μουσικοκινητικές Δραστηριότητες, Προσχολική 
Ηλικία, Ελληνική πραγματικότητα.  

Εισαγωγή 

Η σπουδαιότητα της μόρφωσης και της αγωγής στη δημιουργία ολοκληρωμένων αν-
θρώπων τονίζεται ήδη από την αρχαιότητα. Η μουσική κατείχε σημαντική θέση, σε 
όλα τα συστήματα αγωγής των Αρχαίων Ελλήνων, καθώς θεωρούταν ως το καταλλη-
λότερο μέσο για την πνευματική και ψυχική μόρφωση, αλλά και την ηθική εξέλιξη 
του ανθρώπου (Σταυρίδη, 1985). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά για μια ιδανική αγω-
γή, φαίνεται να ενστερνίστηκαν και στήριξαν τις θεωρίες τους μεταγενέστεροι μεγά-
λοι φιλόσοφοι και παιδαγωγοί, όπου κυρίαρχες παιδαγωγικές αρχές όλων, φαίνεται 
να είναι ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού, η υποστήριξη των αναγκών 
του κάθε φορά, η ενθάρρυνση της περιέργειας και της ανακάλυψης μέσω της εξερεύ-
νησης καθώς και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών μέσω των διαφό-
ρων μορφών τέχνης.  

                                                
1 Υποψ. Διδάκτορας Παν/μιου Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, ΤΕΙ Ηπείρου/Τμήμα Προ-
σχολικής Αγωγής,  nousia.al @gmail.com.,   
 
2 Επίκουρος καθηγητής, Παν/μιου Ιωαννίνων, chraptis (at) cc.uoi.gr 
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Η μουσική αγωγή και οι δραστηριότητες που πηγάζουν από αυτή, είναι ευρέως παρα-
δεκτό ότι συνάδουν απόλυτα με την ίδια την φύση και ψυχοσύνθεση του παιδιού. Για 
τον λόγο αυτό λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η ένταξη και ενασχόληση των μικρών παι-
διών με μουσικές δραστηριότητες στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα στην προσχο-
λική ηλικία. Η αποτελεσματική διδασκαλία της μουσικής, θα πρέπει να υποστηρίζει 
και να αναγνωρίζει το ευρύ φάσμα της φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας και την ανάγκη διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Η μάθηση θα 
πρέπει να διευκολύνεται μέσω της ενεργητικής αλληλεπίδρασης με τους ενήλικές και 
με τα άλλα παιδιά, καθώς και με τον μουσικό εξοπλισμό. Το πρόγραμμα του σχολεί-
ου θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες και εξοπλισμό κατάλληλο για μικρά 
παιδιά, όπως και να παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά να επιλέγουν μέσα από μια ποικιλία 
μουσικών δραστηριοτήτων, υλικών και εξοπλισμού, που διαφέρουν σε βαθμό δυσκο-
λίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενεργητική συμμετοχή τους (Edwards et all, 2010).  

Στα Ελληνικά σχολεία τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται από τα αναλυτικά προ-
γράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να 
συνταχθεί ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα για το γνωστικό αντικείμενο της μουσι-
κής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση, 
τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών απευθύνονται στους νηπιαγωγούς και αναφέρο-
νται άρα σε ηλικίες παιδιών τεσσάρων έως έξι ετών. Σε αυτά αναφέρεται ότι τα παι-
διά θα πρέπει να αποκτήσουν μουσικές δεξιότητες σχετικές με τον έλεγχο, τον χειρι-
σμό και την παρουσίαση του ήχου. Να ακούνε δηλαδή μουσική, να τραγουδούν, να 
παίζουν και να συνθέτουν. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν και στοχεύουν στην 
ακουστική αντίληψη και διάκριση ήχων, καθώς και σε στοιχειώδη έλεγχο της φωνής 
και των οργάνων όπως και στην ανάπτυξη και κατανόηση μουσικών ιδεών. Υποδει-
κνύονται επίσης ορισμένες ενδεικτικές δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς και 
τα παιδιά στην τάξη (ΔΕΠΠΣ, 2011). Η εγκύκλιος του πρότυπου κανονισμού λει-
τουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, αναφέρει αντίστοι-
χα, ότι οι παιδαγωγοί  θα πρέπει να εντάσσουν μουσικές και ρυθμικές δραστηριότη-
τες, καθώς και ασκήσεις χορού, στο καθημερινό  ημερήσιο πρόγραμμά τους (ΦΕΚ9/τ. 
Α΄/ 30/01/2001). Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι η εγκύκλιος των βρεφο-
νηπιακών σταθμών όσον αφορά το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, είναι αρ-
κετά σύντομη, χωρίς να γίνονται ιδιαίτερες αναφορές στις επιδιώξεις, στόχους και 
σκοπούς τόσο των μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, όσο και των υπολοίπων γνω-
στικών αντικειμένων.  

Η αναγκαιότητα τη μουσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία 

Η προσχολική ηλικία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική περίοδος, όσον αφορά τόσο την 
ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς, όσο και την εκπαίδευση για την από-
κτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από το παιδί. Επισημαίνεται επομένως, μέ-
σα από μια ποικιλία ερευνών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων σπου-
δών, τα οποία θα στοχεύουν και θα στηρίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 
Στη διαμόρφωση τέτοιων προγραμμάτων, οι τέχνες όπως η μουσική, ο χορός, η ζω-
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γραφική, κατέχουν σημαντικό ρόλο. Και αυτό διότι, εκτός από τους εκπαιδευτικούς 
στόχους που επιτυγχάνονται μέσα από τη διδασκαλία των τεχνών και πιο συγκεκρι-
μένα της μουσικής, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή, έχουν άμεση σχέση 
με την ίδια τη φύση του παιδιού προσχολικής ηλικίας. Μέσα από την παρατήρηση 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εύκολα διαπιστώνονται αυθόρμητες εκδηλώσεις των 
παιδιών, όπως μουσικοί διάλογοι και μελωδίες, πειραματισμός με ηχητικά αντικείμε-
να, τραγούδι καθώς και αυθόρμητη κίνηση σύμφωνα με κάποιο ρυθμό ή μελωδία εί-
ναι τω (Σέργη, 2003). Από τα δυο πρώτα χρόνια ζωής κιόλας, τα παιδιά αρέσκονται 
στο να παράγουν μουσική με το σώμα τους, να χορεύουν ή να κινούνται τριγύρω, δο-
κιμάζοντας διαφορετικούς τρόπους κίνησης σύμφωνα με μουσικούς παλμούς και 
ρυθμικά μοτίβα (Edwards et all, 2010). Τραγουδούν επίσης, σύντομες επαναλαμβα-
νόμενες φράσεις με αρκετά στοιχεία αυτοσχεδιασμού, είτε αυθόρμητα είτε την ώρα 
του παιχνιδιού τους. Σταδιακά, φαίνεται να αυτοσχεδιάζουν πολύ περισσότερο με τα 
τραγούδια αλλά και να εντάσσουν δικά τους στοιχεία σε τραγούδια που ήδη υπάρ-
χουν. Αυτό και μόνο το στοιχείο, φανερώνει την σπουδαιότητα της μουσικής όσον 
αφορά την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών (Ράπτης, 
2015). Είναι επομένως αντιληπτό, ότι η μουσική και η κίνηση είναι έμφυτα χαρακτη-
ριστικά και βασικά στοιχεία του ανθρώπινου ψυχισμού.  

Η ενασχόληση των παιδιών με μουσικοκινητικές δραστηριότητες, καθώς και  με άλ-
λες διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης 
όπου τα παιδιά μαθαίνουν αβίαστα και σύμφωνα με την ίδια τους τη φύση η οποία 
προϋποθέτει κίνηση, χορό, τραγούδι και χώρο για δράση (Edwards et all, 2010). Οι 
μουσικοκινητικές δραστηριότητες, συντελούν στην πνευματική ικανότητα και νόηση 
των παιδιών, εφόσον φαίνεται να υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και 
στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, όταν μαθηματικές έννοιες αναφέρονται σε 
διάφορα τραγούδια αρίθμησης που τραγουδούν τα παιδιά (Edwards et all, 2010). Η 
κατανόηση, ακρόαση και εκτέλεση μουσικής, απαιτούν σίγουρα μια πνευματική διερ-
γασία και εφαρμογή νοητικών λειτουργιών, της νοημοσύνης και της ευφυΐας. Επιπλέ-
ον, οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες προσφέρουν έναν εξαιρετικό τρόπο στα παι-
διά να ανταποκριθούν στη μουσική με όλο τους το σώμα, παρέχοντας ευκαιρίες για 
ανάπτυξη του ελέγχου των μυών του σώματος τους. Ταυτόχρονα, δίνονται ευκαιρίες 
για έλεγχο και συντονισμό των μικρών κινήσεων, μέσω άλλων ποικίλων μουσικών 
δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα το παίξιμο μουσικών οργάνων. Οι μουσικοκι-
νητικές δραστηριότητες συντελούν επιπρόσθετα, στη δημιουργία δεσμών επικοινωνί-
ας καθώς και στη σύσταση και διατήρηση κοινωνικών ομάδων (Δογάνη, 2012). Μέ-
σω της συλλογικής συμμετοχής, της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης που απαι-
τούν πολλές μουσικές δραστηριότητες, αναπτύσσεται και ενισχύεται η κοινωνικότητα 
των παιδιών (Σταυρίδη 1985). Μέσω της μουσικής τα παιδιά αποδεσμεύουν την έ-
ντασή τους και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με αποδεκτούς τρόπους, δη-
μιουργώντας έτσι, τις κατάλληλες συνθήκες για συναισθηματική ανάπτυξη (Edwards 
et all, 2010). Η μουσική μπορεί ακόμη, να δημιουργήσει έναν φανταστικό κόσμο ο 
οποίος ενεργοποιεί την δημιουργικότητα του παιδιού. Ένα κουτί μπορεί να γίνει τύ-
μπανο, μια βέργα μπορεί να μετατραπεί σε κόρνα ή μια σκούπα μπορεί να γίνει ένα 
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χορευτικό ταίρι.  Το τραγούδι επίσης, το οποίο φαίνεται να είναι η πιο δημοφιλής 
δραστηριότητα μεταξύ ενήλικα και παιδιού έχει σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη των 
παιδιών. Μέσα από το τραγούδι, τα παιδιά αναπτύσσουν τις γλωσσικές και μουσικές 
τους ικανότητες, αυτοσχεδιάζουν και παίζουν με τους ήχους, εξασκούν την μουσική 
τους φαντασία και μαθαίνουν σημαντικές έννοιες για την κουλτούρα τους (Δογάνη, 
2012). Επιπλέον με το τραγούδι, μπορεί να υπάρξουν και συγκεκριμένα οφέλη στην 
υγεία του παιδιού, τα οποία σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, την αναπνοή, 
την υιοθέτηση μιας καλής στάσης σώματος, την βελτίωση της διάθεσης και επομένως 
τη μείωση του στρες. Η ενασχόληση με το τραγούδι λοιπόν, τη μουσική και τις δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με αυτή, αποδεικνύεται ότι μπορεί να ωφελήσουν και να 
ενισχύσουν όλους τους τομείς ανάπτυξης των παιδιών, την μάθηση, την σωματική 
τους υγεία και ευεξία (Hallam, 2010). 

Μουσική αγωγή και στόχοι μουσικών δραστηριοτήτων στην προσχολική τάξη  

Η μουσική ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης μαζί με άλλες μουσικές δραστηριότη-
τες και παιχνίδια, θεωρείται ως ο καταλληλότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί ο/η 
εκπαιδευτικός να δημιουργήσει στην τάξη περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, το ο-
ποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Οι μουσικές δραστηριότητες στην προσχολική εκπαίδευση, διαπνέονται από 
ένα πνεύμα αβίαστης ανάπτυξης δημιουργικών δυνατοτήτων της προσωπικότητας 
των μαθητών μέσω γνωστικών, ερευνητικών, ψυχοκινητικών, συναισθηματικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων (Δογάνη, 2012). Η μουσική ως εμπειρία, μπορεί να γίνει 
για τα παιδιά ένα μέσο νοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, εάν υπάρξουν συ-
γκεκριμένοι και σαφείς στόχοι καθώς επίσης και κατάλληλες μέθοδοι, με στόχο μια 
κατευθυνόμενη μουσική αγωγή  στα προσχολικά κέντρα. Η έλλειψη εκπαιδευτικών 
στόχων μέχρι πρόσφατα στο γνωστικό αντικείμενο της μουσικής, έκαναν τις μουσικές 
δραστηριότητες να στοχεύουν μόνο στην συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυ-
ξη του παιδιού, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην νοητική ανάπτυξη. Για τον 
λόγο αυτό λοιπόν, θα πρέπει να δίδονται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, 
κατάλληλες κατευθύνσεις, τόσο ως προς τον τρόπο  διδασκαλίας της μουσικής αγω-
γής, όσο και ως προς το αντικείμενο που θα διδάξουν (Σέργη, 2003). 

Οι σκοποί της μουσικής αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση, μπορούν να επιτευ-
χθούν μέσω διαφόρων μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων στην τάξη, όπως είναι η 
μουσική ακρόαση, η εκτέλεση και η δημιουργία, το τραγούδι, η γλώσσα και ο ρυθμός, η 
μουσική με την κίνηση όπως και η δραματοποίηση και οι ήχο-ιστορίες. Τέτοιου τύπου 
δραστηριότητες, αποτελούν τις κύριες μορφές μουσικής έκφρασης, που ενσωματώνο-
νται η μία στην άλλη, ώστε η καθεμιά να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της άλλης. Μέ-
σω της ακρόασης επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η διάκρι-
ση ήχων. Η εκτέλεση μουσικής, στοχεύει στον έλεγχο των ήχων και την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων εκτέλεσης μέσω του βασικού τεχνικού ελέγχου της φωνής και των οργάνων. 
Όσον αφορά την μουσική δημιουργία, αυτή αναφέρεται στη δημιουργία και ανάπτυξη 
μουσικών ιδεών μέσω της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού (Δογάνη, 2012). Το 
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τραγούδι, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της μουσικής αγωγής του παιδιού. Αποτελεί α-
ξιόλογο μέσο για εξισορρόπηση και ψυχική ηρεμία και γενικότερα, βοηθά το παιδί να 
εκφράσει τον συναισθηματικό του κόσμο. Η μουσική με κίνηση από την άλλη, θεω-
ρείται το καταλληλότερο μέσο για την μουσική αγωγή των παιδιών, καθώς η μουσική 
είναι συνυφασμένη με την κίνηση και η κίνηση με το παιδί (Σταυρίδη 1985). Όσον 
αφορά τις δραστηριότητες σχετικά με την γλώσσα και τον ρυθμό, αυτές φαίνεται ν’ 
αποτελούν τη βάση για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών, αφού ο-
δηγούν με απλό και αβίαστο τρόπο σε πρώτες μορφές αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης. 
Η δραματοποίηση και οι ήχο-ιστορίες, συμβάλουν με τη σειρά τους εξίσου σημαντικά, 
στην ανάπτυξη της παιδικής φαντασίας και δημιουργικότητας. Πρόκειται ουσιαστικά 
για έναν ακόμη τρόπο σύνδεσης της μουσικής με εξωμουσικά περιεχόμενα (Ράπτης, 
2015). 

Η ένταξη τέτοιων μουσικών δραστηριοτήτων στο καθημερινό πρόγραμμα του σχο-
λείου, θα βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό να οργανώσει ένα αποτελεσματικό και 
δυναμικό μουσικό πρόγραμμα, το οποίο θα παράσχει στα παιδιά μουσικές εμπειρίες 
και την ευκαιρία να αναπτύξουν τις μουσικές τους ικανότητες. Τέτοιου τύπου δρα-
στηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν στις «γωνιές δραστηριοτήτων» που υ-
πάρχουν σε κάθε αίθουσα των προσχολικών κέντρων και πιο συγκεκριμένα στην 
«γωνιά της μουσικής». Γωνιές δραστηριοτήτων είναι ο εσωτερικός χώρος της τάξης 
του νηπιαγωγείου, ο οποίος διαμορφώνεται σε επιμέρους χώρους ή περιοχές διαφορε-
τικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Είναι κατάλληλα διαμορφωμένα λειτουρ-
γικά τμήματα μέσα στην τάξη, τα οποία διαχωρίζονται ευδιάκριτα το ένα από το άλλο 
και είναι εξοπλισμένα με διαφορετικό παιδαγωγικό υλικό, το οποίο εξυπηρετεί τη 
δραστηριότητα που επιτελείται στη συγκεκριμένη γωνιά. Οι γωνιές αυτές άρα, λει-
τουργούν θεματικά και είναι σίγουρα εξοπλισμένες με το κατάλληλο εκπαιδευτικό 
υλικό το οποίο εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς στόχους της κάθε μιας.  

Συμπεράσματα 

Στο κείμενο της παρούσας μελέτης τονίζεται η σπουδαιότητα της μουσικής αγωγής 
στην προσχολική ηλικία, βάση βιβλιογραφικών-ερευνητικών δεδομένων, τα οποία 
υποστηρίζουν την θετική συμβολή της μουσικής αγωγής στην ολόπλευρη ανάπτυξη 
και ευεξία των μικρών παιδιών. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ημερήσιο πρό-
γραμμα σπουδών των Ελληνικών νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών. Στο σημείο 
αυτό τονίζεται η έλλειψη κατεύθυνσης, στόχων και κινήτρων προς τους παιδαγωγούς 
προσχολικής ηλικίας, όσον αφορά την ένταξη και εκτέλεση μουσικοκινητικών δρα-
στηριοτήτων στην τάξη. Ιδιαίτερα στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας των παιδι-
κών σταθμών, θα λέγαμε ότι η αναφορά στις μουσικοκινητικές δραστηριότητες, είναι 
ελλιπέστατη, χωρίς να δίνονται κατευθύνσεις, στόχοι ή  προτεινόμενες δραστηριότη-
τες στους παιδαγωγούς. Έτσι, η ημερήσια απασχόληση των παιδιών, φαίνεται να εί-
ναι σε μεγάλο ποσοστό στη διάθεση του/της κάθε παιδαγωγού. Αξίζει βέβαια να ση-
μειωθεί στο σημείο αυτό, η διαφορετική εκπαίδευση των παιδαγωγών προσχολικής 
ηλικίας, ανάλογα με την σχολή στην οποία φοίτησαν, καθώς τα προγράμματα σπου-
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δών στα διάφορα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι προσχολικής αγωγής της χώρας, έχουν διαφορετικό 
πρόγραμμα σπουδών. Αυτό συνεπάγεται και την διαφορετική εκπαίδευση των απο-
φοίτων σχετικά με την μουσική, με αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής κοινής 
γραμμής από μέρους των εκπαιδευτικών, σε όλα τα σχολεία της χώρας.  

Εν κατακλείδι, δεδομένου της σπουδαιότητας της ενασχόλησης των μικρών παιδιών 
με την μουσική και μουσικές δραστηριότητες, κρίνεται απαραίτητο θα λέγαμε, να δο-
θεί περισσότερη βαρύτητα, τόσο από μεριάς της πολιτείας όσο και από μέρους των 
εκπαιδευτικών ξεχωριστά, όσον αφορά την ενσωμάτωση και την εκτέλεση κατ’ επέ-
κταση μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων στο καθημερινό, ημερήσιο πρόγραμμα α-
πασχόλησης των παιδιών στα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς της χώρας.  
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Η ανάλυση συνομιλίας ως προσέγγιση της ανάλυσης λόγου και οι εφαρμογές της, 
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Περίληψη 

Σύμφωνα με την Κριτική Ανάλυση Λόγου η γλώσσα εξαρτάται από το πλαίσιο και 
καθορίζεται από την εκάστοτε επικοινωνιακή κατάσταση. Η Ανάλυση Συνομιλίας 
έχει ως στόχο την περιγραφή, την ανάλυση και την κατανόηση του προφορικού λό-
γου. Η Ανάλυση Συνομιλίας πραγματοποιείται κατά την εφαρμογή της επικοινωνια-
κής και παραδοσιακής προσέγγισης. Υιοθετείται το διαλογικό μοντέλο Initiation Re-
action Feedback και εφαρμόζεται η βασική δομή ανταλλαγής στη συζήτηση. Η αξιο-
ποίηση των λαθών, η εισαγωγή του νέου λεξιλογίου και η εφαρμογή στρατηγικών 
ανάπτυξης τόσο κατά την κατανόηση όσο και κατά την παραγωγή προφορικού λόγου 
είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς κατά την εκμάθηση 
της δεύτερης ξένης γλώσσας. 

Λέξεις Κλειδιά: Κριτική Ανάλυση Λόγου, Ανάλυση Συνομιλίας, γλωσσικό μάθημα 

 

Ανάλυση Λόγου και Κριτική Ανάλυση Λόγου 

Οι όροι Ανάλυση Λόγου και Κριτική Ανάλυση Λόγου χρησιμοποιούνται εναλλακτι-
κά. Τα τελευταία χρόνια προτιμάται ο δεύτερος όρος, ο οποίος λαμβάνει τη γλώσσα 
ως κοινωνική πρακτική και δίνει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο και στη σχέση γλώσ-
σας και εξουσίας. Διερευνά τον λόγο στους θεσμούς, στην πολιτική και στα ΜΜΕ.  

Ένας από τους στόχους της ΚΑΛ είναι να απομυθοποιήσει τους λόγους από την απο-
κρυπτογράφηση της ιδεολογίας υποστηρίζοντας ότι η γλώσσα δεν είναι ισχυρή, αλλά 
κερδίζει δύναμη από τους ισχυρούς ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν. Οι έννοιες της 
ιδεολογίας, των δυο φύλων και των στατικών κοινωνιολογικών μεταβλητών θεωρού-
νται σημαντικές για την ερμηνεία των κειμένων. Η δύναμη δεν προέρχεται από τη 
γλώσσα, αλλά η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αμφισβήτηση της εξουσί-
ας μεσοπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Η ΚΑΛ τονίζει την ανάγκη διεπιστη-
μονικής εργασίας προκειμένου να αποκτήσει τη σωστή κατανόηση των γλωσσικών 
λειτουργιών.  

Για την ανάλυση κειμένων η ΚΑΛ υποστηρίζει ότι τρεις είναι οι βασικές έννοιες: ε-
ξουσία, ιστορία, ιδεολογία. Οι απαρχές της βρίσκονται στην κλασική ρητορική, στα 
κείμενα της γλωσσολογίας και της κειμενογλωσσολογίας καθώς και στην εφαρμο-
σμένη γλωσσολογία και στην πραγματολογία.  
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Προσεγγίσεις της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου 

Η ΚΑΛ εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
προσεγγίσεων σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο καθώς και στο εύρος των γλωσσι-
κών εργαλείων. Η κριτική που συχνά προωθείται αντανακλά την ΚΑΛ που καλύπτει 
την ερμηνευτική προσέγγιση της ανάλυσης κειμένων, το ευρύ πλαίσιο που χρησιμο-
ποιείται στην ερμηνεία των κειμένων, το μεγάλο θεωρητικό πλαίσιο και την πολιτική 
στάση των ερευνητών. Ο van Dijk επικεντρώθηκε σε θέματα ρατσισμού και ιδεολο-
γίας. Όλες οι μελέτες (Wodak, 1996) συγκλίνουν στις έννοιες εξουσίας, ιδεολογίας, 
ιστορικής φιγούρας. Η αναγνώριση της συνεισφοράς όλων των πτυχών του επικοινω-
νιακού πλαισίου στο κείμενο έστρεψαν το ενδιαφέρον τους και σε σημασιολογικές 
διατάξεις στον λόγο. Ο Jeager ασχολείται με γλωσσικά και εικονικά χαρακτηριστικά 
του λόγου εστιάζοντας σε συλλογικά σύμβολα. Η έννοια της κριτικής η οποία είναι 
σύμφυτη με το πρόγραμμα της ΚΑΛ είναι διαφορετική, κάποιοι ακολουθούν τη σχο-
λή της Φρανκφούρτης, άλλοι της λογοτεχνικής κριτικής και άλλοι του Μαρξ. Οι υπο-
στηρικτές της σχολής της Φρανκφούρτης θεωρούν τη σχέση της θεωρίας και της 
πρακτικής ως δυναμική και κατέδειξαν τη συμπληρωματική τους σχέση.  

Η ΚΑΛ θεωρητικά έχει γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των μικρό- και μακρό- προσεγ-
γίσεων. Για την ανάλυση των σχέσεων λόγου και εξουσίας μπορούμε να έχουμε πρό-
σβαση σε συγκεκριμένες μορφές λόγου όπως της πολιτικής και των ΜΜΕ. Ο λόγος 
μπορεί έμμεσα να ελέγξει τις ανθρώπινες δράσεις με την πειθώ και τη χειραγώγηση.  

 

Πεδία μελέτης της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου 

Η ΚΑΛ μελετά πως τα χαρακτηριστικά του πλαισίου επηρεάζουν τους τρόπους των 
μελών των κυρίαρχων ομάδων και καθορίζουν την επικοινωνιακή κατάσταση σε προ-
τιμώμενα πλαίσια. Επικεντρώνεται στο πως οι δομές λόγου επηρεάζουν τις ψυχικές, 
πνευματικές αναπαραστάσεις. Εξετάζει τις φεμινιστικές απόψεις διαφορετικών μορ-
φών κειμένων για τη θεσμοθέτηση και αναπαραγωγή της ανδρικής κυριαρχίας και της 
γυναικείας αντίστασης. 

Η ισχύς και η κυριαρχία συνδέονται με συγκεκριμένους κοινωνικούς τομείς: πολιτι-
κή, ΜΜΕ, δίκαιο, εκπαίδευση, επιστήμη, θεσμοί, κανόνες, ρουτίνες που αποτελούν 
το υπόβαθρο της καθημερινής αναπαραγωγής εξουσίας. Πιο κοντά στην ΚΑΛ είναι η 
προσέγγιση του πλαισίου στην ανάλυση πολιτικού λόγου. Αυτά τα πλαίσια είναι εν-
νοιολογικές δομές ή σύνολα πεποιθήσεων που οργανώνουν την πολιτική σκέψη. Με-
λετάται μια σειρά τυπικών φαινομένων στον πολιτικό λόγο όπως η χρήση μεταφοράς, 
ερωτήσεων, απαντήσεων και αντωνυμιών.  

Οι κριτικές μελέτες των ΜΜΕ επικεντρώνονται στην εκπροσώπηση των δυο φύλων 
και των φυλών. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη λαϊκή κουλτούρα και τα ΜΜΕ. Η ση-
μειολογία είναι απαραίτητο συστατικό για τη μελέτη των εικόνων.  
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Κοινωνιογλωσσική Προσέγγιση της Ανάλυσης Συνομιλίας  

Η κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση περιλαμβάνει την ανάλυση της συνομιλίας σε 
καθημερινές, τετριμμένες δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής, καθιστώντας την ση-
μαντικό τομέα έρευνας της εν λόγω επιστήμης. Έχει τις ρίζες της στην εθνομεθοδο-
λογία. Εστιάζει στην καθημερινή συνομιλία ως πυρήνα συγκρότησης της κοινωνικής 
πραγματικότητας και επιδιώκει να συλλάβει τις μεθόδους με τις οποίες τα ίδια τα 
συμμετέχοντα άτομα δημιουργούν με το λόγο τους την κανονικότητα της γλωσσικής 
διεπίδρασης. Έχει ως στόχο την περιγραφή, την ανάλυση και την κατανόηση της ομι-
λίας ως βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης κοινωνικής ζωής.  

Βασικές παραδοχές της ανάλυσης συνομιλίας είναι:  

• η μελέτη της φυσικής συνομιλίας 
• ο τρόπος λειτουργίας της συνομιλίας σε ποικίλα περιβάλλοντα κοινωνικής 

διεπίδρασης 
• η συνομιλία αποτελεί κεντρική δραστηριότητα της κοινωνικής ζωής 
• όλα τα είδη συνομιλιών διέπονται από κανόνες 
• η συνομιλία είναι κοινωνικά κατασκευασμένη δραστηριότητα 
• οι συνομιλίες πρέπει να γίνονται αντιληπτές στο πλαίσιό τους 

Η κοινωνική οργάνωση μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο με την εξέταση πραγματικών 
περιστάσεων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, εστιάζοντας στον τρόπο επίτευξής της 
μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνομιλία. Το πλαίσιο είναι δυναμικό και μπορεί να 
ανανεώνεται σε κάθε σημείο ομιλίας. 

 

Προϋποθέσεις Μελέτης της Ανάλυσης Συνομιλίας 

Προϋπόθεση για τη μελέτη ανάλυσης συνομιλίας συνιστά η καταγραφή της συνομι-
λιακής πραγματικότητας (ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση) και η πιστή απεικόνιση του 
ήχου σε γραφή (απομαγνητοφώνηση).  

Η ανάλυση συνομιλίας βασίζεται σε πλήρη απομαγνητοφώνηση της κουβέντας, στην 
οποία περιέχονται οι παύσεις, οι δισταγμοί και τα κομπιάσματα.  

Ο μελετητής σκοπεύει να κατανοήσει τη δομή και τη σημασία της συνομιλίας μέσω 
λεπτομερών καταγραφών των συνομιλιών. Εστιάζει στο γλωσσικό διαδοχικό συμ-
φραζόμενο δηλαδή στο τι προκύπτει μέσα από τη συνομιλία και στο τι οι ίδιοι οι 
συμμετέχοντες θεωρούν σημαντικό.  

 

Η Ανάλυση Συνομιλίας στο Γλωσσικό Μάθημα 

Η ανάλυση συνομιλίας στο γλωσσικό μάθημα γίνεται κατά την εφαρμογή του μοντέ-
λου Initiation Reaction Feedback (IRF) συνδυάζοντας την επικοινωνιακή προσέγγιση 
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και την παραδοσιακή. Σύμφωνα με αυτό μειώνεται ο χρόνος που μιλάει ο εκπαιδευτι-
κός και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στην τάξη καθίσταται διαδραστική. 

Η κατανόηση διαφόρων οπτικών, μη λεκτικών δυναμικών της αλληλεπίδρασης στην 
τάξη γίνεται με την πολυτροπική εστίαση στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. 
Ο Seedhouse (1986) στο έργο του καταδεικνύει τη διαδραστική οργάνωση της διδα-
σκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας (L2) αναφερόμενος κυρίως στην εκμάθηση της 
κυρίαρχης γλώσσας της χώρας υποδοχής των μαθητών τονίζοντας τη δυναμική φύση 
του πλαισίου και τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί τη διδάσκουν.  

Τα ευρήματα ανάλυσης συνομιλίας μας πληροφορούν για την αλληλεπίδραση στην 
τάξη. Οι παιδαγωγικές πρακτικές στην τάξη και η αλληλεπίδραση είναι παράμετροι 
αξιολόγησης της επάρκειας. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με το portfolio. Αυτό βοη-
θά τους μαθητές στην επίγνωση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των συνομιλιών 
τους στην L2 και ενημερώνει τους ίδιους και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την αλ-
ληλεπίδρασή τους. Η ανάλυση συνομιλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει 
πιθανά προβλήματα, τα οποία μπορεί να προκύψουν από διαλόγους, που έχουν κατα-
σκευαστεί για τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολικά εγχειρίδια και δε συνάδουν με 
αντίστοιχους φυσικούς. Η χρήση τηλεοπτικών σειρών, τα DVD, η μεγαλόφωνη ανά-
γνωση λογοτεχνικών κειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση και 
την ερμηνεία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

Η ανάλυση συνομιλίας μάς δίνει μια ρεαλιστική εικόνα για το τι πραγματικά συμβαί-
νει κατά την εκμάθηση γλωσσών στον προφορικό λόγο και μπορεί να συνδράμει στην 
εκμάθηση της γλώσσας μέσω της αλληλεπίδρασης.  
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Περίληψη 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας , τόσο 
για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη αυτών, όσο και - κυρίως - για τον εκσυγχρονι-
σμό και την ανάπτυξη του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος, δεδομένου ότι παρέ-
χει τη δυνατότητα στον επιμορφούμενο, να προβεί σε εμπλουτισμό του γνωστικού 
του πεδίου, ερχόμενος σε επαφή με τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, αλλά και να 
βελτιώσει τις ίδιες του τις διδακτικές πρακτικές, κατά τρόπο γόνιμο και αποδοτικό, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις νέες διδακτικές και παιδαγω-
γικές προσεγγίσεις, με κύριο σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Λέξεις κλειδιά: Συγκριτική Παιδαγωγική, Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών , Αξιολό-
γηση, Ελλάδα, Ιταλία  

Ιταλία 

Το έργο και η διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αποτελεί διαχρονικά, 
σημείο προβληματισμού στην Ιταλική εκπαίδευση. Ήδη από πολύ νωρίς, ο Pontecor-
vo( Pontecorvo,1978.σ. 195) σημειώνει ότι εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο σχετι-
κά με την κατάσταση στην Ιταλία, είναι ότι οι διδάσκοντες αντιλαμβάνονται την ανά-
γκη άμεσης εμπλοκής τους σε ότι αφορά την προβληματική του curriculum. Αισθά-
νονται βαθιά υπεύθυνοι για την επιλογή και την οργάνωση των περιεχομένων της δι-
δασκαλίας και την επεξεργασία των προγραμμάτων και όχι μόνο για ότι αφορά τη 
διδακτική, με την περιορισμένη έννοια του όρου. Γι’ αυτό το σκοπό, μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο, οποιαδήποτε «επίθεση» στο πρόβλημα: η περίπλοκη 
πάντα υπόθεση της αξιολόγησης, η επιλογή και η χρήση του βιβλίου κειμένων, η α-
παίτηση για μια επικοινωνία και ολοκλήρωση ανάμεσα στις επιστήμες, η απαίτηση 
για εναλλακτικά τμήματα από μέρους των μαθητών. 

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί γεγονός και παράλληλα διεθνή τάση, ότι ο εκπαιδευτι-
κός πριν προβεί σε οποιουδήποτε τύπου αξιολόγηση των μαθητών, οφείλει πρώτα 
από όλα να υποβάλλει τον εαυτό του σε ρόλο διαχειριστή της τάξης (classroom man-
ager) πριν αναδείξει το ρόλο του ως ειδικού επί του αντικειμένου( Glasgow & 
Hicks,2003.σ.σ. 45-47).Υπό αυτή τη λογική, θα πρέπει να θεωρείται και ο ίδιος, ως 
κομμάτι της αξιολογικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα εντός της σχολικής μονά-
δας. 

Η αξιολόγηση των καθηγητών στην Ιταλία ( Ministero della Pubblica Istruzione, Co-
ordinamento della formazione degli insegnanati, Svilupiamo la formazione continua 

3195

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



degli insegnanti 2. 2000, σ.σ. 7-9) ως προς τη διδακτική προσφορά τους, στηρίζεται 
στην εκτίμηση των διανοητικών ικανοτήτων τους, στην πνευματική και επαγγελματι-
κή προετοιμασία τους, σε σχέση με τυχόν δημοσιεύσεις τους, στην επιμέλεια τους, 
στην συμπεριφορά τους στο σχολείο, στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 
και διδακτικής πράξης, στις τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις, στην επιμόρφωση τους, στη 
συμμετοχή τους σε πειραματικές δραστηριότητες, στη συνεργασία τους με τους άλ-
λους καθηγητές και τα μέλη του σχολείου, στις σχέσεις με τις οικογένειες των μαθη-
τών, στις ειδικές ενασχολήσεις μέσα στο χώρο του σχολείου, καθώς και σε οποιοδή-
ποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην αξιολόγηση τους. 

Εντός κάθε οικείας σχολικής μονάδας ή ιδρύματος, λειτουργεί και μία σχετική επι-
τροπή αξιολόγησης(Decreto Legislativo 16 aprile 1994.n.297)για τους διδάσκοντες, 
αποτελούμενη από 2 ή 4, άλλους από τον αξιολογούμενο, διδάσκοντες και τον προε-
δρεύοντα, διευθυντή του σχολείου. 

Στην Ιταλία σήμερα (όπως και σε διεθνές επίπεδο εξάλλου), η αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού, αποτελεί μέρος της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Θεωρείται δε, ότι 
μέσω της ίδιας της αξιολογικής διαδικασίας, επί της οποίας ο εκπαιδευτικός καθίστα-
ται υποκείμενο, συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξή του, βελτιώνοντας παράλ-
ληλα, την ποιότητα του έργου του. Σήμερα, ο προβληματισμός στην Ιταλία (αλλά και 
διεθνώς), όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, επικεντρώνεται στην ανα-
γκαιότητα ή μη, της αξιολόγησής του, στην έννοια, στους στόχους και στις λειτουργί-
ες, καθώς και στους αρμόδιους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της αξιο-
λόγησης του, τις μορφές αξιολόγησης αυτού και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί (π.χ. επιστημονική κατάρτιση, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, α-
νάπτυξη πρωτοβουλιών, συνεργασία, υπηρεσιακή συνέπεια, κ.τ.λ.), καθώς επίσης και 
στην προσβασιμότητα επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου του (ο ί-
διος ο εκπαιδευτικός, ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο αρμόδιος προϊ-
στάμενος εκπαίδευσης, οι γονείς των μαθητών, κ.ο.κ.), αλλά και στους τρόπους αξιο-
ποίησης των αξιολογικών αποτελεσμάτων (π.χ. μονιμοποίηση και προαγωγή και συ-
νακόλουθα, οικονομική εξέλιξη και απολαβές, αυτοβελτίωση, επιμόρφωση, κ.ο.κ.). 
Από την άλλη πλευρά, το βεβαρημένο παρελθόν του επιθεωρητισμού, η έλλειψη 
πρωτοβουλίας από πλευράς των ίδιων εκπαιδευτικών, προς την κατεύθυνση των ε-
ναλλακτικών τύπων και μορφών, συλλογικής αξιολόγησης, εντός μιας διαδικασίας 
από τη βάση προς την κορυφή, η ελλιπής ενημέρωση, αναφορικά με τις σύγχρονες 
εξελίξεις στο χώρο της αξιολόγησης, καθώς και πολλά άλλα, απενοχοποιεί ουσιαστι-
κά, την άρνηση αποδοχής από πλευράς εκπαιδευτικού, του αξιολογικού πλαισίου, επί 
του οποίου θα καταστεί υποκείμενο επεξεργασίας( Carletti & Varani, 2005. Blasé, 
2000. Bernstein, 2004. σ.σ. 80-88). 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, μεγαλύτερη ενδεχομένως αξία, θα είχε η διάσταση της 
επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού, παρά η ίδια η απόπειρα αξιολόγησής του, εντός ε-
νός πεδίου, έντονων προβληματισμών και αμφισβητήσεων. 
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Σε αυτή την κατεύθυνση και για την περίπτωση της Ιταλίας, αναφέρονται τα εξής: 

Για τους καθηγητές, το εν ισχύ θεσμικό πλαίσιο, προβλέπει την επιμορφωτική, πανε-
πιστημιακού τύπου, υποστήριξή τους, μέσω σχετικών επιμορφωτικών μαθημάτων, 
σχετιζόμενα θεματικά, με τα σχολικά ιδρύματα στα οποία αυτοί διδάσκουν (Ministero 
dell’ Istruzione, dell’ Universita e della Ricerca, L’agenda di una Scuola per crescere, 
Anno scolastico 2003-2004 (Scuola Italiana / Scuola Europea), σ. 136). Ιδιαίτερη βα-
ρύτητα αποδίδεται στην επιμόρφωση του επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος οφείλει να 
είναι επαρκώς ενημερωμένος για τα ισχύοντα και τεκμαινόμενα των εκπαιδευτικών 
τμημάτων του σχολείου. 

Στόχο του συστήματος, αποτελεί η δημιουργία ενός αριθμού επιμορφωτικών κέ-
ντρων, τα οποία θα μεριμνούν για τη συνεχή επιμόρφωση των εν ενεργεία καθηγη-
τών, μέσα από ενημερωτικές πρωτοβουλίες για τις νέες εκπαιδευτικές και επιστημο-
νικές εξελίξεις, για τις νέες διδακτικές μεθόδους που εδράζονται στην τεχνολογία, 
καθώς και για κάθε καινοφανές εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να συνδράμει στην 
ποιοτική εξύψωση των καθηγητών. 

Η εκπαιδευτική πολιτική για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
στην Ιταλία εφαρμόζεται σε 4 επίπεδα: 

Σε εθνικό επίπεδο, το αρμόδιο για την Παιδεία, Υπουργείο, δημιουργεί επιμορφωτικά 
σχήματα, με τα οποία υλοποιεί ή προτείνει δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος, 
όπως είναι αυτές που συνδέονται με θεσμικές μεταρρυθμίσεις, με καινοτομίες στο 
περιεχόμενο των προγραμμάτων και στις εκπαιδευτικές μεθόδους και αλλαγές στις 
δομές προκειμένου να επιτευχθούν νέοι αντικειμενικοί στόχοι. 

Στο περιφερειακό επίπεδο, την ευθύνη της επιμόρφωσης έχουν τα Περιφερειακά Ιν-
στιτούτα (IRRSAE - Instituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed 
Aggiornamento Educativo) που παρέχουν στα σχολεία και στις επαρχιακές εκπαιδευ-
τικές αρχές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιστημονική - τεχνική υποστήριξη για να 
αναπτύξουν επιμορφωτικές δραστηριότητες ή να αξιολογήσουν δραστηριότητες που 
έχουνήδη πραγματοποιηθεί. Υλοποιούν επίσης προγράμματα για την εκπαίδευση των 
επιμορφωτών που διδάσκουν στα προγράμματα επιμόρφωσης. Στο επαρχιακό επίπε-
δο, την ευθύνη έχει ο επαρχιακός Διευθυντής Εκπαίδευσης που λαμβάνει υπόψη του 
τις τοπικές πρωτοβουλίες και τις προτάσεις των σχολείων και εκπονεί ένα σχέδιο, με 
σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των σχολείων της επαρχίας. Τα σχέδιο αυτό επί 
της ουσίας, εξειδικεύει και υλοποιεί τις προτάσεις που περιέχονται στο εθνικό σχέδιο. 
Παράλληλα, οι προτάσεις που φθάνουν από τα σχολεία στο επαρχιακό επίπεδο, δια-
βιβάζονται προς τα πάνω και λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση του Εθνικού 
σχεδίου. Τα τοπικά συμβούλια των καθηγητών είναι υπεύθυνα για να υποβάλλουν 
προτάσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σχολείων τους, σε συνερ-
γασία, κατά περίπτωση, και με άλλα σχολεία. Η επιμόρφωση είναι προαιρετική και δε 
συνεπάγεται μισθολογικά οφέλη ή την προαγωγή του επιμορφούμενου. Οι απουσιά-
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ζοντες λόγω της επιμόρφωσης αντικαθίστανται προσωρινά, συνήθως από πλεονάζο-
ντες εκπαιδευτικούς που δεν έχουν οργανική θέση στα σχολεία. Η διάρκεια των σεμι-
ναρίων κυμαίνεται από μια μέρα, μέχρι μερικούς μήνες όταν πρόκειται για σεμινάρια 
που πραγματοποιούνται 1 - 2 μέρες κάθε εβδομάδα(Ευρωπαϊκή Ένωση 2007, COM 
392/2007&Eurydice1). 

 Για να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός Κλασικών στην Ιταλία, απαιτείται η ολοκλήρωση 
ενός πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών και η απόκτηση ενός πτυχίου σχετικά με 
Κλασικά Γράμματα. Αυτό αποτελούσε προϋπόθεση στο παλαιότερο σύστημα όπως 
ακριβώς αποτελεί και στη σημερινή εποχή - μέχρι τον 20ο αιώνα, υπήρχε μόνο μια 
παλαιά καθιερωμένη σειρά μαθημάτων στα πανεπιστήμια (διάρκειας τουλάχιστον 4 
ετών για όλους) αλλά στη νέα χιλιετία, το πανεπιστημιακό σύστημα έχει μεταρρυθμι-
στεί σε ένα τριετές πτυχίο και ένα διετές εξειδικευμένο κύκλο μαθημάτων. Για να έχει 
κάποιος το δικαίωμα να διδάξει αυτά τα μαθήματα, είναι απαραίτητη η συμμετοχή 
του σε υποχρεωτικές εξετάσεις (μεταξύ άλλων 2 στη Λατινική λογοτεχνία και 2 στην 
Ελληνική λογοτεχνία) καθώς επίσης και γραπτές δοκιμασίες (μετάφραση ή άλλες) 
πριν τις προφορικές εξετάσεις (στα λατινικά και τα Ελληνικά). Γενικά, οι σπουδαστές 
μπορούν να επιλέξουν να ασχοληθούν κυρίως με θέματα όπως φιλολογία, ιστορία, 
αρχαιολογία, επιγραφική, με κύρια έμφαση στο Ρωμαϊκό και Ελληνικό πολιτισμό, 
όπως διδάσκεται από διαφορετικά Ιταλικά πανεπιστήμια. Μετά την απόκτηση ενός 
πανεπιστημιακού πτυχίου, μέχρι πριν κάποια χρόνια, μπορούσε να γίνει κάποιος εκ-
παιδευτικός μόνο αφού έπαιρνε μέρος σε ανταγωνιστικές εξετάσεις ( γραπτές και 
προφορικές δοκιμασίες σε όλα τα προγράμματα σπουδών), αλλά μετά τη δημιουργία 
σχετικής σχολής, ήτοι, της Σχολής Εξειδίκευσης για την Ανώτερη Διδασκαλία 
(Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Superiore) το 1990, οι υποψήφιοι εκ-
παιδευτικοί, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μια εξειδικευμένη σειρά μα-
θημάτων στην αρχική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διάρκειας δύο χρόνων. Οι τελευ-
ταίες μεταρρυθμίσεις του 21ου αιώνα, εισήγαγαν ένα νέο τρόπο επιμόρφωσης εκπαι-
δευτικών που είναι ακόμη σε ισχύ, αλλά με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει τη Σχολή 
Εξειδίκευσης για την Ανώτερη Διδασκαλία. Μετά την απόκτηση ενός πτυχίου και 
ενός τίτλου της ως άνω Σχολής (ή μετά την είσοδό του στο επάγγελμα μέσω του πρό-
τερου εξεταστικού συστήματος), ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει αίτηση για μια θέ-
ση εργασίας αφού προηγουμένως έχει συμπεριληφθεί σε ένα κατάλογο αποφοίτων. Ο 
διορισμός του γίνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες, με βάση τη θέση του στον κατά-
λογο Perra2.  

Ελλάδα 

Το έργο και η διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αποτελεί διαχρονικά, 
σημείο προβληματισμού στην Ελληνική εκπαίδευση, για τους ίδιους λόγους που πα-

                                                        
1 http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/DB_Eurybase_Home 
 
2  http:www.circe.be/content/view/53/285/lang,gr 
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ρατέθηκαν για την περίπτωση της Ιταλίας(Αθανασίου, 1993, σ.σ. 229-254. Παπαστα-
μάτης, 2001, σ.σ. 37-64). Στην Ελλάδα βεβαίως, είναι παραδεκτό, ότι η αξιολόγηση 
του έργου των εκπαιδευτικών, συντελεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, ενώ 
παράλληλα, αποβλέπει στην ικανοποίηση των ίδιων των εκπαιδευτικών από την ανα-
γνώριση του έργου τους, παρέχοντας κίνητρα για όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και 
να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης(Ξωχέλλης, 2006. Πασιαρδής et 
al, 2005.Καλαϊτζοπούλου,2001). Ταυτόχρονα, η συστηματική ανάλυση και μελέτη 
των στοιχείων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, θεωρείται ότι μπορεί 
να λειτουργεί ως ένας ανατροφοδοτικός μηχανισμός για την επιμόρφωση τους σε πε-
ριφερειακό και εθνικό επίπεδο(Δημητρόπουλος, 1991). 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ήτοι, το Νόμο 2986/2002(N. 
2986/2002) , το εκπαιδευτικό έργο συνδέεται με τη σχολική μονάδα, ενώ η αξιολόγη-
ση του εκπαιδευτικού, αναφέρεται ως ξεχωριστή διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του προαναφερόμενου Νόμου, προβλέ-
πονται τα εξής: 

- Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι:  

α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την 
παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα,  

β) ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους,  

γ) η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των 
διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών,  

δ) η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου και 
η προσπάθεια εξάλειψης αυτών,  

ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η πα-
ροχή κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στε-
λεχών της εκπαίδευσης,  

στ) η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσης τους και ο προσδιορισμός του περιεχο-
μένου της επιμόρφωσης αυτής,  

ζ) η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης.  

Η αξιολόγηση είναι περιοδική και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον οικείο 
Σχολικό Σύμβουλο. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σχολικού Εργαστηριακού 
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Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) αξιολογείται από τον προϊστάμενο Γραφείου ή από το Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, στην περίπτωση που δεν λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο Σχολικό 
Σύμβουλο. Ο Προϊστάμενος Γραφείου αξιολογείται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκ-
παίδευσης, ως προς το διοικητικό του έργο, και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επι-
στημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό 
του έργο. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και ως προς το επιστημονικό - παιδαγω-
γικό του έργο από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που 
ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Π. Ι., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστι-
κού Συμβουλίου. Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και από τον Προϊστάμενο του οικεί-
ου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το επιστημο-
νικό - παιδαγωγικό του έργο. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παι-
δαγωγικής Καθοδήγησης της περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το 
διοικητικό του έργο από τον Περιφερειακό Διευθυντή και ως προς το επιστημονικό - 
παιδαγωγικό του έργο από Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με 
απόφαση του Προέδρου του (Π. Ι.), ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμ-
βουλίου (N. 2986/2002). 

Αναφορικά με το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σημειώνονται τα πα-
ρακάτω: 

Στην Ελλάδα, η εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης), είναι υποχρεωτική. Μπορούν όμως να λαμβά-
νουν και πρόσθετη επιμόρφωση, η οποία μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική 
και μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Η υποχρεωτική επιμόρφωση είναι ταχύρυθμη και 
έχει ως στόχο, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για αλλαγές σε αναλυτικά προ-
γράμματα, σχολικά εγχειρίδια, κ.τ.λ. Φορείς επιμόρφωσης, μπορούν να είναι τα σχο-
λεία, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Πανεπιστήμια, τα Τεχνο-
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης, το Π.Ι. και ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Συνοπτι-
κή εικόνα σε αριθμούς, 2002, σ. 28). 

Οι μορφές επιμόρφωσης, είναι οι εξής : 

- Εισαγωγική επιμόρφωση μικρής διάρκειας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευ-
τικούς, η οποία αναφέρεται σε βασικά θέματα της λειτουργίας του σχολείου και της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

- Περιοδική επιμόρφωση για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, η οποία είναι 
προαιρετική και συνήθως τρίμηνης διάρκειας, παρέχεται στα Π.Ε.Κ. και οι εκπαιδευ-
τικοί επιλέγουν το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. 
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- Ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης μικρής διάρκειας, για όλους τους εκπαι-
δευτικούς, τα οποία είναι υποχρεωτικά. 

Παράλληλα, υπάρχει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή (εποπτεύε-
ται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΥΠΠΕΘ) η οποία ι-
δρύθηκε μόλις το 2013 με αποστολή τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού 
έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Η αποτίμηση των μέχρι σήμερα επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, επισημαίνει αδυ-
ναμίες και ελλείψεις. Οι σχετικές μελέτες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τμήμα Επιμόρ-
φωσης - Αξιολόγησης, Σχέδιο Πρότασης για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,2005.Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2000. Παπαναούμ, 2003), 
διαπιστώνουν θετική στάση των εκπαιδευτικών στην ανάγκη επιμόρφωσης, αλλά 
συγχρόνως εκφράζουν και αμφισβήτηση, όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης 
επιμόρφωσης. Εντοπίζουν επιπλέον, σημαντικά προβλήματα, όπως είναι μεταξύ άλ-
λων, ο σχολειοκεντρικός χαρακτήρας, η συγκεντρωτική λειτουργία και η μη συμβα-
τότητα ανάμεσα στα επιμορφωτικά προγράμματα και στις πραγματικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών. 

Σε κάθε περίπτωση, στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά βήματα προς την 
κατεύθυνση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Παρά το γεγονός αυτό, εξακολου-
θεί να υπάρχει η ανάγκη σχεδιασμού μιας πολιτικής, η οποία να ενσωματώνει την ε-
πιμόρφωση στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Υπό αυτή την έννοια, είναι αναγκαία 
η διαμόρφωση μιας φιλοσοφίας, η οποία δεν θα προωθεί υπέρμετρα την εκπαίδευση, 
σε τομείς που καλύπτουν μονομερώς τις τεχνοκρατικές ανάγκες, εις βάρος της συνο-
λικής πνευματικής συγκρότησης του ανθρώπου. 

Συμπεράσματα 

Αναφορικά με την αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παρατηρείται 
ότι, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ιταλία, ο προβληματισμός αναφορικά με την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, είναι κοινός, επικεντρωνόμενος στην αναγκαιότητα ή 
μη, της αξιολόγησής του, στην έννοια, στους στόχους και στις λειτουργίες, καθώς και 
στους αρμόδιους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της αξιολόγησης του, 
τις μορφές αξιολόγησης αυτού και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί, κα-
θώς επίσης και στην προσβασιμότητα επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του 
έργου του, αλλά και στους τρόπους αξιοποίησης των αξιολογικών αποτελεσμάτων. 

Όσον αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αποτίμηση των μέχρι σήμερα 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, επισημαίνει αδυναμίες και ελλείψεις, 
ενώ στην Ιταλία (χωρίς βεβαίως να εκλείπουν τα πάσης φύσεως προβλήματα), η κα-
τάσταση φαίνεται να είναι κατά τι καλύτερη.  
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Περίληψη  

Η ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και η αξιολόγησή του, παραμένει 
ένα από τα κυρίαρχα και αμφιλεγόμενα ζητήματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η παρουσίαση των διαφόρων 
συστημάτων αξιολόγησης της εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα, 
καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.  

Λέξεις-Κλειδιά: αξιολόγηση, εκπαίδευση, Ευρώπη, Ελλάδα 

Εισαγωγή 

Θεωρείται από πολλούς ότι η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ανατρο-
φοδότησης και προϋπόθεση βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης (Παπαλεξαν-
δρή & Μπουραντάς, 2003, Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013 Σαΐτης, 2014). Η 
αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού έχει συστημικό χαρακτήρα, εφόσον έχει 
άμεση ή έμμεση σχέση με όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου, όπου θεμελιώδη 
σημασία καταλαμβάνουν τόσο η παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσουν οι εκπαιδευ-
τικοί με τους μαθητές τους, όσο και τα κριτήρια που διαμορφώνονται για την αξιολό-
γηση του εκπαιδευτικού έργου (Ingvarson, 2001). Υπό το πρίσμα αυτό η αξιολόγηση 
συνιστά μια συνεχή διαδικασία ενίσχυσης, ανατροφοδότησης και βελτίωσης της ποι-
ότητας του εκπαιδευτικού έργου και της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης 
του ίδιου του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 
1999). Οι σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις, αλλά και οι πρακτικές που σχετίζονται 
με την αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού στις χώρες της Ε.Ε. το συνδέουν ά-
μεσα με το συνολικό εκπαιδευτικό έργο και μάλιστα αυτό που συντελείται εντός της 
σχολικής μονάδας (Ingvarson, 2001).Υπάρχουν όμως κάποιες παράμετροι, οι οποίες 
σχετίζονται με το θέμα της αξιολόγησης όπως ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της, τι 
αξιολογείται, ποιος πρέπει να αξιολογεί, πότε και πόσο συχνά (Eurydice, 2004). Επι-
πλέον, ποιος  είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των στελεχών της εκπαίδευσης κα-
τά τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης η αξιολόγηση περιλαμβάνει εκείνη του σχολικού ιδρύμα-
τος και την αξιολόγηση σε εθνικό ή και σε διεθνές επίπεδο. Ανάλογα με τις μορφές 
που παίρνει μπορεί να είναι αρχική, διαμορφωτική και τελική ή συνολική. Ανάλογα 
δε με τις διαδικασίες που ακολουθούνται και το είδος των αξιολογητών, η αξιολόγη-
ση εμφανίζεται ως αυτοαξιολόγηση (εσωτερική) και ετεροαξιολόγηση (εξωτερική) . 
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Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 
Η έννοια και ο σκοπός της αξιολόγησης 

Η «αξιολόγηση» έχει ορισθεί ως απόδοση ορισμένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο, 
αντικείμενο, πράγμα ή κατάσταση και αναφέρεται: «στην απόδοση μιας ιδιότητας, 
θετικής ή αρνητικής, σε ό,τι αξιολογείται, στο αποτέλεσμα της σύγκρισης κάποιου 
πράγματος με κάποιο άλλο ομοειδές  και στο βάθος επίτευξης ορισμένου στόχου» 
(Κασσωτάκης,2003, Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Στη σχολική νομοθεσία ο Νόμος 
2525/1997, (άρθρο 8) ορίζει την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των 
Εκπαιδευτικών ως «τη διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της». Η 
αξιολόγηση λοιπόν του εκπαιδευτικού θα μπορούσε να οριστεί ως η αξιολόγηση του 
παραγόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο 
Παπακωνσταντίνου (1993) ως «εκπαιδευτικό έργο» μπορεί να νοηθεί «το σύνολο των 
ενεργειών και προσπαθειών προκειμένου να εκτελεσθεί, να επιτευχθεί» μια εργασία 
στο χώρο του σχολείου. 
 
Ποιoς είναι όμως ο σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού; Η αξιολόγηση είναι 
δυνατόν να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του; Έχει σχέση με τη διαμόρφωση επιμορφω-
τικής πολιτικής ή την αναμόρφωση της επαγγελματικής του εξέλιξης; Μπορεί να α-
ποτελέσει προϋπόθεση αυτοεξέλιξης, αυτομόρφωσης και αυτοπροσδιορισμού; Εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος; Μήπως είναι η μονιμοποίηση ή η 
βαθμολογική εξέλιξη (προαγωγή) του εκπαιδευτικού ή τελικά η άσκηση ελέγχου για 
συμμόρφωση του στη δοσμένη επίσημη εκπαιδευτική πολιτική; Ερωτήματα όπως πό-
τε , πώς και από ποιόν πρέπει να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί και ποιες στρατηγι-
κές πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να βελτιώσουν την εκπαιδευτική τους πρακτική α-
ποτελούν βασικά ερωτήματα στο σύγχρονο ανοιχτό διάλογο για την αξιολόγηση στην 
Ευρώπη (Eurydice, 2004). Η σκοποθέτηση λοιπόν, αλλά και η ίδια διαδικασία (κρι-
τήρια και φορείς) διαμορφώνουν έναν ιδιαίτερα σύνθετο προβληματισμό και καθι-
στούν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, εντάσσο-
ντάς τη στο συγκεκριμένο κάθε φορά εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστη-
ριοποιείται.  
 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση  στις χώρες της Ευρώπης 

Την τελευταία δεκαετία η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει έμφαση στη δη-
μιουργία διαφανών συστημάτων αξιολόγησης της ποιότητας στην εκπαίδευση και 
στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (Ξωχέλης, 2006). Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρ-
ρύνει όπου χρειάζεται, την υποστήριξη της συμμετοχής των σχολικών παραγόντων 
όπως εκπαιδευτικών, μαθητών, διεύθυνσης, γονέων και εμπειρογνωμόνων στη διαδι-
κασία εξωτερικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των σχολείων με στόχο τη βελ-
τίωση της σχολικής εκπαίδευσης. Έτσι σε όλες τις χώρες αναπτύσσονται συστήματα 
αξιολόγησης. Η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και οι φορείς αξιολόγησης ποικίλουν 
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από χώρα σε χώρα ανάλογα με την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική. Η αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου στην Ευρώπη γίνεται με βάση διαφορετικά μοντέλα (Σολο-
μών, 1998). Οι λογικές που τα διέπουν συνοπτικά,  είναι: 
 
α) Η λογική του δημόσιου διοικητικού ελέγχου του εκπαιδευτικού αλλά και της λειτουρ-
γίας του στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη (εξωτερική αξιολόγηση). 
 
β) Η λογική της απόδοσης λόγου του εκπαιδευτικού και του σχολείου στην κοινωνία 
(λογική πολιτών-γονέων ως καταναλωτών-φορολογούμενων). 
 
γ) Η λογική του αυτοελέγχου του σχολείου με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωσή του, 
βασισμένου στις δικές του δυνάμεις. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στην αξιολόγηση του 
συντελούμενου εκπαιδευτικού έργου και στην  εσωτερική αυτοαξιολόγηση  της σχολικής 
μονάδας. 

Μορφές αξιολόγησης 

 Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, η αξιολόγηση των σχολείων 
είναι πολύ σημαντική. Διακρίνεται σε εξωτερική και σε εσωτερική. Η εξωτερική α-
ξιολόγηση των σχολείων διεξάγεται από αξιολογητές που λογοδοτούν  στις τοπικές, 
περιφερειακές ή κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές και δεν συγκαταλέγονται στο προσω-
πικό των εξεταζόμενων σχολείων. Η εσωτερική αξιολόγηση που είναι γνωστή ως αυ-
τοαξιολόγηση, διεξάγεται από μέλη της σχολικής κοινότητας (όπως ο διευθυντής, το 
εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό, οι μαθητές) ή άτομα που έχουν  άμεσο ενδιαφέ-
ρον (όπως γονείς ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας). Εκτός από την αξιολόγηση 
των σχολείων, γίνεται και ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία συνίστα-
ται στη διαμόρφωση κρίσης για την εργασία τους, με στόχο να συμβάλει στην καθο-
δήγηση και τη βοήθεια που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς για να βελτιωθούν  σε 
ατομικό επίπεδο. 

Ποια μορφή όμως αξιολόγησης είναι η καλύτερη και η πιο αποτελεσματική; Σχετκά 
με αυτό το θέμα ο Nevo (2001) αναφέρει πως η σύζευξη εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης οδηγεί σε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, αφού μέσα από την αλληλε-
πίδρασή τους αυξάνεται η εγκυρότητα τους. Έτσι, σχεδιάστηκε πρόταση συνδυαστι-
κού μοντέλου εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και εφαρμόστηκε από τη Διε-
θνή Μόνιμη Επιτροπή Κεντρικών και Γενικών Επιθεωρητών Εκπαίδευσης (S.I.C.I) 
το 2003. Η συγκεκριμένη πρόταση ονομάστηκε μετα-αξιολόγηση και προβλέπει ότι 
το κύριο βάρος οφείλει να φέρει η εσωτερική αξιολόγηση για τη βελτίωση του έργου 
στη σχολική μονάδα και ότι η εξωτερική αξιολόγηση οφείλει να διασφαλίζει την ποι-
ότητα της εσωτερικής για να είναι πράγματι αποτελεσματική. 

 Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης 
μέχρι τη δεκαετία του 1980, αποτελούσε την κύρια πρακτική της αξιολογικής 
διαδικασίας. Κατά το έτος 2001 το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
Υπουργών απευθύνουν στα κράτη μέλη σύσταση για ευρωπαϊκή συνεργασία για την 
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αξιολόγηση ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση, όπου τονίζεται η σχέση ανάμεσα 
στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση. Επίσης η εσωτερική αξιολόγηση, 
συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του σχολείου με βάση τις δικές του 
δυνάμεις (Σολομών, 1998).  
 

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας στις χώρες της Ευρώπης 
 
Μεγάλη Βρετανία: Το 1998 θεσμοθετείται η αυτοαξιολόγηση και όπως ισχυρίζεται ο 
MacBeath (2001) η αποτελεσματικότητα ή απλά η λειτουργία ενός σχολείου δεν είναι 
φυσικό φαινόμενο για να μπορεί να μετρηθεί, όπως λόγου χάρη η θερμοκρασία ενός 
δωματίου.   
 
Ιταλία: Το 2007 εισάγεται η εξωτερική αξιολόγηση στα σχολεία, η οποία θα 
διεξάγεται από το Εθνικό Ίδρυμα για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Συστήματος. 
 
Νορβηγία: Από το σχολικό έτος 2004/05, η εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων από 
τους δήμους έγινε υποχρεωτική. 
 
Εσθονία: Aπό το 2006 η εξωτερική αξιολόγηση που οργανώνεται σε κεντρικό 
επίπεδο αφορά διαφορετικά δείγματα σχολείων κάθε χρόνο. Ο τομέας όπου 
επικεντρώνονται οι αξιολογήσεις εξαρτάται από τις ετήσιες προτεραιότητες. Η 
εσωτερική αξιολόγηση γίνεται υποχρεωτική. 
 
Ισλανδία: Αξιολογούνται τα σχολεία ως οργανικές μονάδες σε σχέση με τη 
μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης που ακολουθούν. 
 
Τσεχία και Σλοβακία: Πραγματοποιούνται παράλληλα εσωτερική και εξωτερική 
αξιολόγηση. Η εξωτερική πραγματοποιείται από σώμα επιθεωρητών. 
 
Ουγγαρία: Πραγματοποιούνται παράλληλα εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση. Η 
εσωτερική γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Παράμετρος που 
αξιολογείται είναι η τήρηση του προγράμματος σπουδών. Παράλληλα γίνεται και 
εξωτερική αξιολόγηση που εξετάζει θέματα διοίκησης του σχολείου. 
 
Δανία: Εδώ γίνεται αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και αξιολόγηση που 
γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από την 
αντίστοιχη εθνική αρχή και έχει ως στόχο την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος σπουδών. Παράλληλα γίνεται και εξωτερική αξιολόγηση που εξετάζει 
θέματα διοίκησης του σχολείου. 
 
Βέλγιο: Από το 1998 υπάρχουν και οι δύο μορφές αξιολόγησης, οι οποίες είναι 
ανεξάρτητες. 
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Φιλανδία: Πραγματοποιείται εξωτερική αξιολόγηση. Οι φορείς που παρέχουν 
εκπαιδευτική υπηρεσία (κυρίως οι δήμοι), αφενός είναι υπεύθυνοι για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης  και αφετέρου 
πρέπει να συμμετέχουν σε εθνικές αξιολογήσεις. 
 
Σουηδία: Γίνεται εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση. Η εξωτερική αξιολόγηση 
γίνεται από τον δήμο. Η εθνική αρχή αξιολόγησης έχει ως έργο τη διαπίστωση της 
συμμόρφωσης του σχολείου με τους κανονισμούς της αξιολόγησης και με τα ατομικά 
δικαιώματα μαθητών και καθηγητών. 
 
Γαλλία: Στη Γαλλία ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον επιθεωρητή και η 
βαθμολογία επηρεάζει την εξέλιξη και τη μετέπειτα καριέρα του, ενώ η αξιολόγηση 
της σχολικής μονάδας γίνεται από διαφορετική ομάδα αξιολογητών   
 
Οι τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση και διεθνώς φαίνεται ότι ευνοούν περισσότερο την 
πρακτική της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας με έμφαση στην αυτοαξιολόγηση 
(Σολομών, 1999). Στα σχολεία που έχει εφαρμοστεί η αυτοαξιολόγηση  παρατηρείται 
αύξηση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας, επειδή δομείται σταδιακά 
από τη βάση, από το ίδιο το σχολείο που γνωρίζει τις προτεραιότητες του και θέτει 
από μόνο του στόχους βελτίωσης. Στην εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες που συνδέονται με αυτήν δηλαδή εκπαιδευτικοί, 
διοικητικό προσωπικό, σχολικοί σύμβουλοι, μαθητές, γονείς διοίκηση, οι οποίοι 
καλούνται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.  
 
Η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού στην Ελλάδα - Ιστορική αναδρομή 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στην ελληνική εκπαίδευση καταγράφεται μέχρι 
σήμερα, βασικά, σε τρεις περιόδους.  

Η πρώτη περίοδος έχει διάρκεια περίπου εκατόν πενήντα χρόνια (1834-1982): στην 
οποία καθιερώνεται ο  επιθεωρητής ως αξιολογητής και πειθαρχικός διοικητικός 
προϊστάμενος των εκπαιδευτικών. Τα προσδιοριστικά στοιχεία του θεσμού 
αποδίδονται στη σχετική βιβλιογραφία με τον όρο «επιθεωρητισμός» (Νόμος 
Β.Τ.Μ.Θ΄. / 1985, Σάμιος, 2013). 

 Η δεύτερη περίοδος κρατάει τριάντα χρόνια (1982-2013). Σηματοδοτείται από την 
κατάργηση του «μισητού πλέον» θεσμού του επιθεωρητή και από την καθιέρωση 
ενός νέου θεσμού, εκείνον  του σχολικού συμβούλου. Ο θεσμός του Σχολικού 
Συμβούλου εισήχθη στην ελληνική εκπαίδευση με τον Νόμο 1304/1982. Την περίοδο 
αυτή, τριάντα χρόνια σχεδόν, όλοι οι Υπουργοί Παιδείας εξήγγειλαν το δικό τους 
«διάλογο» για την παιδεία και κατέθεσαν τις προτάσεις τους για το θέμα της 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού που παρέμενε σε εκκρεμότητα. 

Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ορίζεται 
από το Νόμο 2986/2002 για «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 
Στον νόμο αυτό η αναφορά στο εκπαιδευτικό έργο γίνεται σε σχέση με τη σχολική 
μονάδα, ενώ η αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών αναφέρεται ως ξεχωριστή διαδικασία.   

Οι όποιες απόπειρες για καθιέρωση διαδικασιών και κριτηρίων αξιολόγησης στην 
ελληνική εκπαίδευση προσέκρουσαν στις έντονες κινητοποιήσεις των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.  
 
Οι μέθοδοι αυτοαξιολόγησης στον ελληνικό χώρο χρησιμοποιήθηκαν στο χρονικό 
διάστημα 1996-1998 για την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Πιλοτικού Προγράμματος  
για την αξιολόγηση της ποιότητας του σχολείου. Το πρόγραμμα αυτό υλοποίησε το 
τμήμα αξιολόγησης του Π.Ι. με την εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή Σολομών. 
 
Η Τρίτη περίοδος αρχίζει με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 152/5-11-2013, αρ. 
φύλλου 240, τεύχος πρώτο της κυβέρνησης. Σήμερα, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση 
εκφράζεται με νέα μέτρα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής 
μονάδας, που έχουν ορισθεί από τη λεγόμενη «Ανεξάρτητη Αρχή διασφάλισης της 
Ποιότητας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Οι διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας τόσο 
του εκπαιδευτικού όσο και του διοικητικού τους έργου μέσα από την άμεση σύνδεσή 
της με την κατάλληλη επιμόρφωση προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της 
κοινωνίας. Η αξιολόγηση ανάλογα με τη φύση του έργου που αξιολογείται 
διακρίνεται σε διοικητική και εκπαιδευτική (π.δ.152/2013 ΦΕΚ 240 τΑ.άρθρο 2). Ως 
διοικητική ορίζεται η αξιολόγηση των ενεργειών και αποτελεσμάτων που συνθέτουν 
το υπηρεσιακό έργο διοίκησης οργάνωσης και αξιολόγησης του προσωπικού και των 
δομών  με τις εκπαιδευτικές του προεκτάσεις. Ως εκπαιδευτική ορίζεται η 
αξιολόγηση των ενεργειών και των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την άσκηση 
του παιδαγωγικού, διδακτικού, επιμορφωτικού έργου καθώς και την επιστημονική και 
την επαγγελματική ανάπτυξη. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση που αφορά τους 
εκπαιδευτικούς τάξης γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία έχουν θεσπιστεί και 
σχετίζονται τόσο με τη φύση του εκπαιδευτικού έργου όσο και με την υπαλληλική 
ιδιότητα.  

Συμπερασματικά αναφέρουμε: 

Ανάλογα με τους εκάστοτε στόχους της αξιολόγησης προσδίδεται στη διαδικασία της 
αξιολόγησης διαφορετικός προσανατολισμός, ελεγκτικός ή ανατροφοδοτικός. Στην 
πρώτη περίπτωση η αξιολόγηση μετρά το βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι 
προκαθορισμένοι στόχοι εστιάζοντας στο αποτέλεσμα και αποσκοπεί άμεσα στον 
έλεγχο της εκπαιδευτικής πράξης. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, όταν η αξιολόγηση 
έχει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα  με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, 
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αποτιμάται η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες 
παραμέτρους και όχι μόνο τον βαθμό επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. 

Σύνοψη 

Σήμερα όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η άποψη ότι η αξιολόγηση από τον 
εκπαιδευτικό μετακινείται στο παρεχόμενο από αυτόν εκπαιδευτικό έργο και αυτό 
μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ανατροφοδότησης και προϋπόθεση για βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης (Ξωχέλης, 2006). Το ζητούμενο λοιπόν είναι να 
συνδεθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με την Επιμόρφωση των 
Εκπαιδευτικών και όχι με την «τιμωρία» τους (διαθεσιμότητα και απολύσεις), όπως 
εκφράζονται φόβοι μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεών των. Γενικότερα 
επικρατεί η αντίληψη ότι ο εκπαιδευτικός μέσα από την αυτοαξιολόγησή του 
βελτιώνει την ποιότητα του έργου του και εξελίσεται (Σολομών, 1999). 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η  αξιολόγηση μετακινείται από τα πρόσωπα 
στη σχολική μονάδα, παρέχοντας μεγαλύτερη αυτονομία σε αυτή. Αποτελεί το μέσον 
για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι αν και προσδιορίζονται σε 
κεντρικό επίπεδο,  εξειδικεύονται στην πορεία σε επίπεδο σχολικό ή τοπικό 
(Ματθαίου, 2006). Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί μόνο ένα μέρος της 
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και τον βοηθά να αναπτυχθεί επαγγελματικά και 
να βελτιώνει το έργο που παράγει. Τέλος γίνεται εμφανής η τάση για 
αλληλοσυσχέτιση της εσωτερικής με την εξωτερική αξιολόγηση.  
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Η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα ΕΚΦΕ για την επιμόρφω-
ση του κλάδου των φυσικών. 

Γιαννακουδάκης Ζαχαρίας 
giannakoudakisz@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα θέλησε να συγκρίνει την μαθησιακή εμπειρία εκπαιδευτικών  
ΠΕ04 Φυσικών που επιμορφώθηκαν πάνω στο ίδιο αντικείμενο με τη μέθοδο της εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης και με δια ζώσης διδασκαλία από τα Εργαστηριακά Κέ-
ντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), ως προς την κοινωνική παρουσία και την ικανο-
ποίηση. Οι δείκτες που μελετήθηκαν για την κοινωνική παρουσία ήταν η αίσθηση 
ομαδικότητας, η συμμετοχή, επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με τους συμμετέχο-
ντες. Για την ικανοποίηση ήταν το υλικό επιμόρφωσης, η επικοινωνία, η συνεργασία 
και η υποστήριξη. Η παρούσα ποσοτική έρευνα χρησιμοποίησε ως μέσο άντλησης 
των δεδομένων ερωτηματολόγιο το οποίο διαμοιράστηκε πανελλαδικά σε 205 εκπαι-
δευτικούς. Από την έρευνα προκύπτει ότι η κοινωνική παρουσία αλλά και η ικανο-
ποίηση όσων συμμετείχαν στην επιμορφωτική διαδικασία με την εξ αποστάσεως μέ-
θοδο είναι σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με αυτούς που συμμετείχαν με την παρα-
δοσιακή μέθοδο.   

Λέξεις-Κλειδιά:  εξ αποστάσεως επιμόρφωση, κοινωνική παρουσία, ικανοποίηση 

Τοποθέτηση του ερευνητικού προβλήματος 

Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές που παρατηρούμε στο επίπεδο της οικονομίας αλλά 
και της κοινωνίας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν την εκπαίδευση ανεπηρέαστη. 
Πολλοί θεωρούν την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών θεμέλιο λίθο στης εκπαίδευσης των παιδιών (Hawley & Valli, 1999). Μοναδικός 
τρόπος να κρατηθεί η εκπαίδευση μακριά από δυσάρεστες περιπέτειες είναι η ευελι-
ξία της και η ευελιξία του ίδιου του εκπαιδευτικού (Πανταζής & Σακελλαρίου, 2003). 
Η δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι διευρυμένη, ευέλικτη και 
να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και ιδιαιτερότητες (Αρβανίτη, 2013). Η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσμός στρατηγικής σημασίας τόσο για την 
επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού όσο και για το ίδιο το εκπαι-
δευτικό σύστημα που αυτός υπηρετεί (Μαυρογιώργος, 2009). Ο εκπαιδευτικός σήμε-
ρα δεν έχει ανάγκη τόσο από υλικό διδασκαλίας αλλά από σωστή καθοδήγηση στην 
εφαρμογή αυτού του υλικού. Αυτό μπορεί να γίνει με μια επιμορφωτική διαδικασία 
που να στηρίζεται στην συλλογικότητα, στην αλληλεπίδραση και στο διάλογο.  

Σκοπός – Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι να συγκρίνει την μαθησιακή 
εμπειρία δυο διαφορετικών ομάδων εκπαιδευομένων όπου η μία εκπαιδεύτηκε με τη 
μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή πλατ-
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φόρμας PhET και η άλλη με δια ζώσης διδασκαλία στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσι-
κών Επιστημών (ΕΚΦΕ) (Γιαννακουδάκης, 2016). Συγκεκριμένα πρόκειται για το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μηχανική των Ρευστών» στο οποίο εκπαιδεύτηκαν εκ-
παιδευτικοί Φυσικών Επιστημών. Ειδικότερα εστιάζοντας στην μαθησιακή εμπειρία 
στις διαστάσεις της κοινωνικής παρουσίας και της ικανοποίησης, τα ερευνητικά ερω-
τήματα που εξάγουμε είναι: 

• Πως η εξΑΕ των καθηγητών Φυσικών Επιστημών στο μάθημα της Ρευστομη-
χανικής με τη χρήση της πλατφόρμας PhET διαφέρει όσον αφορά στη διάσταση της 
κοινωνικής παρουσίας ως προς την αίσθηση ομαδικότητας, την συμμετοχή, την αλ-
ληλεπίδραση με τους συνεπιμορφούμενούς τους και την επικοινωνία από όσους εκ-
παιδεύτηκαν με την δια ζώσης μέθοδο; 
• Πως η εξΑΕ των καθηγητών Φυσικών Επιστημών στο μάθημα της Ρευστομη-
χανικής με τη χρήση της πλατφόρμας PhET διαφέρει όσον αφορά στη διάσταση της 
ικανοποίησης ως προς το υλικό επιμόρφωσης, την επικοινωνία, την συνεργασία και 
την υποστήριξη από όσους εκπαιδεύτηκαν με την δια ζώσης μέθοδο; 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι η Σύγκριση Διαφορετικών Ομάδων 
(Expost facto research) και αυτό έγινε μελετώντας το βαθμό αυστηρότητας στον έ-
λεγχο των συνθηκών διεξαγωγής της έρευνας (Κορρές, 2007·Cohen, Manion, & 
Morrison, 2008). Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει τον εντοπισμό δυο διαφορικών ο-
μάδων πληθυσμού στο «φυσικό» τους περιβάλλον οι οποίες διαφέρουν σε μια μετα-
βλητή και στη συνέχεια τον εντοπισμό συγκρινόμενων μεταβλητών που επηρέασαν 
τις ορισμένες αυτές ομάδες στην υπό μελέτη διαδικασία που έχει συμβεί σε παρελθο-
ντικό χρόνο χωρίς να κάνουμε κάποια παρέμβαση (Kerlinger & Rint, 1986 όπ. αναφ. 
στο Simon & Goes, 2013· Hernández-Ramos, και συν., 2014). Προκειμένου να προ-
σεγγίσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα επιλέξαμε την ποσοτικού τύπου έρευνα. Αυτό 
κρίθηκε απαραίτητο εξαιτίας του αναμενόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος για το θέμα 
της επιμορφωτικής διαδικασίας που ήταν η «Ρευστομηχανική» αφού αποτελούσε κε-
φάλαιο στην ύλη της Γ Λυκείου που για πρώτη φορά (Παντής, 2016) εντάχθηκε στο 
αναλυτικό της πρόγραμμα κατά συνέπεια μπορούσαμε να έχουμε μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων στην έρευνά μας. 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ενώ στις ερωτήσεις 
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα τύπου Likert με πενταβάθμια διαβάθμιση. Η φύση της 
έρευνας επέτρεπε τη χρήση αυτού του εργαλείου ως το καταλληλότερο, αφού δεδο-
μένα συλλέχθηκαν από την εκπαιδευτική κοινότητα των εκπαιδευτικών Φυσικών Ε-
πιστημών ανά την Ελλάδα, πληθυσμό στον οποίο επικεντρώνεται η έρευνά μας. Οι 
ερωτήσεις επιλέχθηκαν από παραπλήσιες έρευνες που έγιναν στο παρελθόν, ίδιας ή 
και μεγαλύτερης κλίμακας και έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε τη περίοδο του σχολικού έτους 2015-2016 και πήραν μέρος εκ-
παιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια 
και Λύκεια) από όλη την χώρα. 
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Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 205 εκπαιδευτικοί (96 άνδρες και 109 γυναίκες) 
που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα, από τον κλάδο 
των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι παρακολούθησαν την επιμόρφωση στην Μηχανι-
κή των Ρευστών το έτος 2015-2016. 

Μέθοδος συλλογής – ανάλυσης δεδομένων έρευνας 

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων δεν προήλθε από μια καθαρά πειραματική μέθοδο 
αλλά από τη σύγκριση διαφορετικών ομάδων που η διαφορά τους στηρίζεται σε μια 
ανεξάρτητη μεταβλητή. Επίσης οι συμμετέχοντες δεν ορίστηκαν τυχαία πάνω στις 
συνθήκες της έρευνας ούτε υπήρξε και προγραμματισμένος χειρισμός των ανεξάρτη-
των μεταβλητών (Cohen, Manion, & Morrison, 2008· Iyabo & Oke, 2012· Jeyaraj, 
Sugumar, Thandavamoorthy, & Xavier, 2014). Η προώθηση του ερωτηματολογίου 
έγινε διαδικτυακά μετά το τέλος των δυο προγραμμάτων εξ αποστάσεως και κατ’ ιδί-
αν επιμόρφωσης και περίπου την περίοδο που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να διδά-
ξουν την ύλη την Μηχανικής των Ρευστών στα σχολεία τους. Οι λόγοι που έγινε με 
αυτόν τον τρόπο η διανομή του ερωτηματολογίου ήταν γιατί η έρευνα απευθυνόταν 
σε εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα από κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης. 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση των μεθόδων της επαγωγικής στατι-
στικής, συγκεκριμένα με το κριτήριο ελέγχου μέσων όρων t-test για εξαρτημένα και 
ανεξάρτητα δείγματα και με την ανάλυση διακύμανσης ANOVA.  Προκειμένου να 
ελέγξουμε την αξιοπιστία κάθε δομικού στοιχείου στο ερωτηματολόγιό μας λάβαμε 
υπόψη μας το δείκτη Cronbach’s Alpha του οποίου τιμές πάνω από 0,7 θεωρούνται 
ικανοποιητικές και αποδεκτές (Spector, 1992). 

Αποτελέσματα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 205 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 
όλη την Ελλάδα της ειδικότητας των Φυσικών. Αναλυτικά στο πίνακα 1 φαίνονται τα 
δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού της έρευνας, ενώ στο πίνακα 2 αποτυπώνεται 
σε απόλυτους αριθμού και σε ποσοστό η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμορ-
φωτική διαδικασία με την εξ αποστάσεως μέθοδο και τη συμβατική μέθοδο.  

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρες 96 46,7 46,7 46,7 

Γυναίκες  109 53,3 53,3 100,0 

Total 205 100,0 100,0  

Πίνακας 1: Συμμετέχοντες στην έρευνα κατά φύλλο 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμβατική 123 60,0 60,0 60,0 

Εξ Αποστάσεως 82 40,0 40,0 100,0 

Total 205 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Συμμετέχοντες στην έρευνα κατά εκπαιδευτική μέθοδο 

 

Η μέση τιμή του δείκτη κοινωνικής παρουσίας όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 των 
εκπαιδευμένων με την συμβατική μέθοδο ήταν M= 3.25 SD= .59, BootstrapCI95% 
[3.14, 3.35] και των εκπαιδευμένων με την εξΑΕ μέθοδο M= 3.75 SD= .87, Boot-
strapCI95% [3.55, 3.92]. Αυτή η διαφορά -.50 BootstrapCI95% [-.71, -.28] ήταν στα-
τιστικώς σημαντική t(129) = -4.55 p = .00 και αντιπροσώπευε μια επίδραση d= .67. 

 

Διάγραμμα 1:Διάγραμμα σφάλματος διαφορών στην κοινωνική παρουσία  μεταξύ των 
δύο μεθόδων εκπαίδευσης στο σύνολο του δείγματος 

Η μέση τιμή του δείκτη ικανοποίησης όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2 των εκπαιδευ-
μένων με την συμβατική μέθοδο ήταν M= 3.10,  SD= .56, BootstrapCI95% [3.06, 
3.25] και των εκπαιδευμένων με την εξΑΕ μέθοδο M= 3.97 SD = .63, 
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BootstrapCI95% [3.83, 4.10]. Αυτή η διαφορά -.81 BootstrapCI95% [-.99, -.64] (ει-
κόνα 18) ήταν στατιστικώς σημαντική t(203) = -9.62 p = .00 και αντιπροσώπευε μια 
επίδραση d= 1.45.  

 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα σφάλματος διαφορών στην ικανοποίηση  μεταξύ των δύο με-
θόδων εκπαίδευσης στο σύνολο του δείγματος 

 

Συμπεράσματα – Συζήτηση - Προτάσεις 

Στη παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να συγκριθεί η μαθησιακή εμπειρία, δυο διαφο-
ρετικών ομάδων εκπαιδευομένων όπου η μία εκπαιδεύτηκε με τη μέθοδο της εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή πλατφόρμας PHET και η 
άλλη με δια ζώσης διδασκαλία στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών 
(ΕΚΦΕ). Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων προέκυψαν κάποια συμπερά-
σματα.  

Η επιμορφωτική διαδικασία των εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών με την χρήση 
διαδικτυακής πλατφόρμας στο γνωστικό αντικείμενο της Μηχανικής των Ρευστών 
και συγκεκριμένα στην πειραματική διδασκαλία αυτών, μας έδωσε καλύτερα μαθη-
σιακά αποτελέσματα ως προς την κοινωνική παρουσία σε σχέση με την παραδοσιακή 
μέθοδο με βάση το δείκτη της αίσθησης ομαδικότητας, συμμετοχής, αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας. Η χρησιμοποίηση του διαδικτύου στην επιμόρφωση παρείχε ικανο-
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ποίηση στους συμμετέχοντες σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με αυτούς που παρακο-
λούθησαν την παραδοσιακή μέθοδο, ως προς τους δείκτες της επικοινωνίας, της συ-
νεργασίας και της υποστήριξης. 

Επομένως η χρήση της εξ αποστάσεως μεθόδου από τα ΕΚΦΕ για την επιμόρφωση 
πάνω σε πειραματικές διατάξεις αποτελεί ένα αρκετά υποσχόμενο τρόπο να ξεπερα-
στούν πολλά προβλήματα. Κυρίως στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές όπου η μετα-
κίνηση των εκπαιδευτικών κατά τακτά χρονικά διαστήματα από τη σχολική μονάδα 
προς τα ΕΚΦΕ προκειμένου να λάβουν μέρος σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
είναι δύσκολη, η εξ αποστάσεως μέθοδος μπορεί να προσφέρει αν όχι εξ ίσου, καλύ-
τερα μαθησιακά αποτελέσματα.    

Από τα ευρήματα και τη συζήτηση της παρούσας έρευνας απορρέουν οι παρακάτω 
προτάσεις περαιτέρω έρευνας: 

• Η διεξαγωγή μιας αντίστοιχης έρευνας που να καταγράφει την επίδραση του 
ρόλου του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού Φυσικών Επιστημών στους δείκτες της 
κοινωνικής παρουσίας και ικανοποίησης σε σχέση με έναν άλλο εκπαιδευτικό επαγ-
γελματικό χώρο π.χ. Μαθηματικών. 

• Η διεξαγωγή μιας αντίστοιχης έρευνας με διαφορετικό δείγμα θα μπορούσε να 
διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τα πορίσματα της έρευνας. 

• Η διεξαγωγή μιας αντίστοιχης έρευνας με ποιοτικού τύπου εργαλεία συλλογής 
και ανάλυσης δεδομένων. 

• Η διεξαγωγή μιας αντίστοιχης έρευνας σε άλλα θεματικά πεδία της Φυσικής ή 
των άλλων Φυσικών Επιστημών. 
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 Περίληψη 

Στις μέρες μας, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη του ανθρώπου να έρθει  
σε επαφή με τη φύση ώστε να ανακτηθεί η χαμένη ενότητα του διπόλου: άνθρωπος-
φύση. Ιδιαίτερα τα παιδιά επιθυμούν διαρκώς να βρίσκονται στο φυσικό τους περι-
βάλλον και να αλληλεπιδρούν με αυτό. Θέλοντας να ικανοποιήσουμε την ανάγκη 
τους αυτή, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα, διαμορ-
φώνοντας την αυλή και τον κήπο του σχολείου μας. Σκοπός ήταν να καλλιεργηθεί 
στα παιδιά μια οικολογική συνείδηση και να γίνει μια προσπάθεια επανασύνδεσής 
τους με την φύση, μια φύση όπου οι δραστηριότητες του ανθρώπου την έχουν τροπο-
ποιήσει και αναμορφώσει ριζικά. Να αφεθούν, να τρέξουν, να χαρούν, να πατήσουν 
χώμα, να μυρίσουν λουλούδια, να αγκαλιάσουν δέντρα, να αφουγκραστούν και να 
γευτούν το φυσικό τους περιβάλλον, ένα περιβάλλον που οφείλουμε να τους το κλη-
ροδοτήσουμε χωρίς προβλήματα ώστε να μπορέσουν να ζήσουν ξέγνοιαστα και ευτυ-
χισμένα. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
2014-15 από το ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου μας με τη συμμετοχή 17 νηπίων-
προνηπίων, στο πλαίσιο οργανωμένου περιβαλλοντικού σχολικού προγράμματος.  

Λέξεις-Κλειδιά: αυλή, αλληλεπίδραση με τη φύση, σεβασμός στο περιβάλλον, ψυχι-
κή υγεία.   

Εισαγωγή 

Έχουμε την τύχη το νηπιαγωγείο μας να βρίσκεται μέσα στη φύση και να διαθέτει 
δυο αυλές, μια μεγάλη και μια μικρότερη οι οποίες είναι προέκταση ενός μικρού δά-
σους. Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη θέση και τη διαρκή επιθυμία των παιδιών να βρί-
σκονται στην αυλή και να αλληλεπιδρούν μαζί της, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε 
ένα οργανωμένο, σχολικό, περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα: «Η αυλή του σχολεί-
ου μας – σχολικός κήπος». Το πρόγραμμα διήρκησε έξι μήνες.  

Αφορμή για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου ήταν η απόσυρση κάποιων εξωτερι-
κών παιχνιδιών λόγω παλαιότητας. Η αντικατάστασή τους δεν ήταν δυνατή με απο-
τέλεσμα να μείνουν μόνο κάποιες κούνιες. Έτσι σκεφτήκαμε τί θα μπορούσαμε να 
κάνουμε ώστε να δημιουργηθεί  ένας αύλειος χώρος πιο ελκυστικός τόσο από αισθη-
τική όσο και από ψυχοκινητική άποψη ώστε να εξυπηρετεί παιδαγωγικούς σκοπούς 
όπως αυτοί προκύπτουν από το αναλυτικό  πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 

Από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής το σχολείο διαθέτει έναν Η/Υ, με σύνδεση στο 
διαδίκτυο, έναν εκτυπωτή, ηχεία και ψηφιακή μηχανή. Αγοράστηκαν επίσης φτυάρια, 
τσουγκράνες και σκαλιστήρια στο μέγεθος των παιδιών και άρχισαν οι συζητήσεις 
για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο χώρος που διαθέτουμε. Η ενασχόληση με 
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τον αύλειο χώρο και τον κήπο, κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών και προσέλκυσε 
την ενεργητική συμμετοχή τους. Προμηθευτήκαμε βιβλία και χρησιμοποιήσαμε τον 
Η/Υ ώστε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το φυσικό 
μας περιβάλλον. Τέλος με την χρήση ενός λογισμικού φτιάξαμε  τρία video και πα-
ρουσιάσαμε μέρος της δουλειάς μας και αυτό γιατί η χρήση των τεχνολογικών εργα-
λείων στην εκπαίδευση ενθουσιάζει τα παιδιά προσφέροντάς τους διάφορες μαθησια-
κές δυνατότητες και εμπειρίες, όπως αναφέρει ο Κέκκερης (2010). 

Σκοποί και στόχοι του προγράμματος 

Ο γενικότερος σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να ενισχυθεί η αγάπη των παι-
διών για τη φύση, να εμπλακούν δημιουργικά σε δράσεις αλληλεπίδρασης και σεβα-
σμού με το φυσικό τους περιβάλλον και να τεθούν οι βάσεις για μια οικολογική συ-
νείδηση. O άνθρωπος από την αρχαιότητα είχε την αίσθηση της αρμονίας με τη φύση, 
θεωρούσε το περιβάλλον ως συνέχεια του εαυτού του. Στην εποχή μας την ισορροπία 
αυτής της σχέσης την διαταράσσουν τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και η 
αντίληψη πως η φύση είναι κάτι ξεχωριστό που  πρέπει να υποταχθεί στον ανθρώπινο 
πολιτισμό (Βατρικάς & Μπότσαρης, 2004). 

Οι επιμέρους στόχοι ήταν: 

• Μέσα από το δικό τους καθημερινό σχολικό χώρο, να διαμορφώσουν βιωμα-
τικά μια θετική στάση και για το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και να απο-
κτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. 

•  Να μάθουν να ακούν, να παρατηρούν και να χαίρονται τη φύση γύρω τους. 
• Να αισθανθούν την ευεργετική δράση της φύσης στην ψυχική και σωματική 

υγεία του ανθρώπου. 
• Να καλλιεργηθούν αισθητικά μέσα από την παρατήρηση της φύσης.   
• Να γνωρίσουν την αξία της συνεργατικότητας και της δημοκρατικής λήψης 

αποφάσεων. 
• Να καλλιεργήσουν  την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 
• Να μάθουν να επιλύουν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν. 
• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους έκφραση με τη χρήση διάφορων φυ-

σικών υλικών. 
 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003) και ΑΠΣ η γνώση έχει ιδιαίτερη αξία όταν 
είναι βιωματική και ενεργητική, όταν δηλαδή πηγάζει μέσα από τα βιώματα των παι-
διών και τα προκαλεί να αυτενεργήσουν, να συνεργαστούν, να πάρουν πρωτοβουλίες 
και να μετατρέψουν τη γνώση σε πράξη (ΔΕΠΠΣ, 2003 σ. 1). Οι γνωστικές περιοχές 
που εμπλέκονται σύμφωνα με το ΑΠΣ του νηπιαγωγείου είναι: Ανθρωπογενές Περι-
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βάλλον και Αλληλεπίδραση. Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση, , Παιδί και Δη-
μιουργία και Έκφραση, Παιδί και ΤΠΕ. 

Η ηλικιακή ομάδα των παιδιών του νηπιαγωγείου είναι μεταξύ 4 και 6 χρονών και 
μολονότι χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας είναι  ο εγωκεντρισμός  και η αδυναμία 
τους να κατανοήσουν τους άλλους, ωστόσο, η συνεργατική μάθηση πρέπει να καλ-
λιεργείται και να χρησιμοποιείται ως εργαλείο στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιο-
τήτων των παιδιών (Αυγητίδου, 2008). Ως εκ τούτου η παιδαγωγική μέθοδος που α-
κολουθήθηκε ήταν η «Ομαδοσυνεργατική» και αυτό γιατί σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα πολλών ερευνών, εγχώριων και διεθνών, θεωρείται ως η μορφή διδασκαλίας 
που «εξασφαλίζει τη μέγιστη ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς» (Καζέλα, 
2009, σ.25). Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της διδασκαλίας, είναι ότι χρησιμο-
ποιεί την ομάδα των μαθητών ως μέσο διεξαγωγής διδακτικών και μαθησιακών δρα-
στηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργασίας, με σκοπό να επέλθει η ατομική μάθηση 
(Ματσαγγούρας, 2004, σ.16). Επίσης, καλλιεργείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 
μέσω της διαδικασίας αλληλεπίδρασης, συζήτησης, επίλυσης προβλημάτων, του ε-
μπλουτισμού του προφορικού λόγου και της φαντασίας, ενώ η γνώση που αποκτιέται 
είναι πολύπλευρη, σταθερή και ολοκληρωμένη. Έμφαση δόθηκε στη Βιωματική-
Επικοινωνιακή διδασκαλία. Σημασία δεν έχει το κυνήγι των γνώσεων, αλλά η καλ-
λιέργεια των συνθηκών εκείνων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων, που θα δημιουργή-
σουν ένα σύστημα σκέψης και δράσης, ώστε να μπορέσει ο μαθητής να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του μέλλοντος και να κινηθεί δημιουργικά. (Χρυσαφίδης, 2000, σ.66).  

Πορεία των δράσεων 

Επειδή το πρόγραμμα είχε μεγάλη διάρκεια, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να παρα-
κολουθήσουν τη φύση στις τρεις εποχές της (φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη). 

Αρχικά παρατήρησαν πολύ προσεκτικά τα δέντρα και τους θάμνους της αυλής και 
έκαναν καταγραφές. Διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα δέντρα είναι πεύκα και ότι υ-
πάρχει και μια ελιά. Ακόμη κατέγραψαν πολλούς θάμνους, ένας εκ των οποίων είναι 
δενδρολίβανο. Έπειτα τα παιδιά παρατήρησαν ότι ενώ προχωρούσε το φθινόπωρο, 
κάποια δένδρα έχαναν τα φύλλα τους και κάποια όχι, αυτό στάθηκε αφορμή να μιλή-
σουμε για τα φυλλοβόλα και τα αειθαλή. Τα παιδιά μάζεψαν φύλλα από την αυλή, 
αλλά και ο καθένας από τη γειτονιά του και δημιούργησαν ένα φθινοπωρινό στεφάνι 
από ξεραμένα πολύχρωμα φύλλα. Επίσης έφτιαξαν λουλούδια από φύλλα  και άλλες 
εντυπωσιακές κατασκευές. 

Αυτό που μας απασχολούσε όμως ιδιαίτερα ήταν η άδεια αυλή μας! Έτσι με μεγάλη 
αναζήτηση και τη βοήθεια των γονιών, βρέθηκαν τελικά κομμένοι κορμοί δέντρων 
που μεταμόρφωσαν στην κυριολεξία τις αυλές μας. Με προτροπή της εκπαιδευτικού 
στην ολομέλεια της τάξης έγινε μια διαλογική συζήτηση με επιχειρήματα για το που 
θα ήταν καλύτερα να τοποθετηθούν οι κορμοί. Τέλος αποφασίστηκε δημοκρατικά  να 
τοποθετηθούν διάσπαρτα από τη μια μεριά και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και 
δημιουργίας για πάρα πολλά ψυχοκινητικά παιχνίδια και από την άλλη έγινε το δικό 
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μας «σχολικό αρχονταρίκι» όπως τα παιδιά το ονόμασαν. Εκεί καθόμασταν διαβάζα-
με βιβλία, κάναμε πικ νικ και υποδεχόμασταν καλεσμένους (Εικόνα 1). Όταν ο και-
ρός δεν επέτρεπε την έξοδο στην αυλή αυτό πραγματικά στεναχωρούσε τα παιδιά που 
αντιλαμβάνονταν πόσο σημαντική είναι η επαφή τους με τη φύση. 

 

Εικόνα 1. Η αναμόρφωση της αυλής. 

Σειρά είχε η περιποίηση της αυλής. Οι μικροί κηπουροί, πήραν φτυάρια, τσουγκρά-
νες, σκαλιστήρια και άρχισαν να μαζεύουν τις πευκοβελόνες και να σκαλίζουν το 
χώμα για να φυτέψουν βολβούς και φυτά (Εικόνα 2). Παρακολουθούσαν την ανάπτυ-
ξή τους και χαίρονταν με την εξέλιξη και τελικά την ανθοφορία τους. Λόγω  των 
πεύκων  μάζευαν καθημερινά πολλά κουκουνάρια, αλλά και κλαδιά  τα οποία και α-
ξιοποιούσαν. Έτσι τα κουκουνάρια έγιναν στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
τα έβαψαν πολύχρωμα και στόλισαν με αυτά την τάξη. Τα κλαδιά μεταμορφώθηκαν 
σε ανθισμένες αμυγδαλιές και αργότερα κρέμασαν πασχαλινά αβγά. Ενώ τους φλοι-
ούς που έβγαιναν από τους κομμένους κορμούς, τους καθάρισαν, τους στέγνωσαν 
στον ήλιο και έπειτα αφού κόλλησε το κάθε παιδί από μια εικόνα, τους στόλισαν με 
μοτίβα χρησιμοποιώντας χρυσούς μαρκαδόρους και τους μεταμόρφωσαν σε εικόνες.  
 
 

 
 

Εικόνα 2. Οι κηπουροί. 
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Μια άλλη αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών ήταν να ακούν τη φύση και τους 
ήχους της. Πολλές φορές καθόμασταν στους κορμούς και παρατηρούσαμε προσεκτι-
κά το φυσικό μας περιβάλλον, ακούγαμε το κελάηδημα των πουλιών, τον ήχο που 
έκαναν  τα φτερά τους, το θρόισμα των φύλλων, τη φωνή του αέρα κ.α. Ο καθαρός 
αέρας και η επαφή με τη φύση ξεκούραζε τα παιδιά και τους έκανε να αισθάνονται 
όμορφα. 
  
Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε την ελιά που στόλιζε την αυλή μας. Μιλή-
σαμε για την αξία της, τον καρπό και τον συμβολισμό της. Αναζητήσαμε στο διαδί-
κτυο την συνταγή για να φτιάξουμε μόνοι μας βρώσιμες ελιές. Έτσι τις μαζέψαμε από 
το δέντρο, τις πλύναμε και τις βάλαμε σε βάζα με την ανάλογη ποσότητα αλατιού. 
Περιμέναμε να περάσουν  δυο μήνες  και  ένα νόστιμο ορεκτικό φτιαγμένο από τα 
χέρια των παιδιών, ήταν έτοιμο. 
 
Σειρά είχε ο λαχανόκηπος. Από τελάρα ένας γονέας κατασκεύασε ένα παρτέρι και 
γεμίστηκε με χώμα. Αγοράσαμε σε φυτά μαρούλια, σαλάτα σγουρή, πιπεριές και τα 
φυτέψαμε. Τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών χωρίστηκαν σε ομάδες. Μια 
ομάδα  ήταν υπεύθυνη για το πότισμα των φυτών, η άλλη για το σκάλισμα και μια 
τρίτη για το μάζεμα των πευκοβελόνων που έπεφταν καθημερινά από τα πεύκα. Έπει-
τα βρήκαν εικόνες από το διαδίκτυο και έκαναν ταμπέλες αντιγράφοντας τα ονόματα 
των λαχανικών. Με σκοπό να μιλήσουμε για την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων 
και το κακό που κάνουν τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον όταν ήρθε η 
ώρα της συγκομιδής συγκρίναμε το μέγεθος ενός μαρουλιού από τον κήπο μας με ένα 
της αγοράς. Τα παιδιά διαπίστωσαν μόνα τους τη διαφορά. Με αφορμή αυτό ξεκίνη-
σε μια  συζήτηση για τα βιολογικά προϊόντα. Τέλος τα παιδιά έφαγαν την πιο «γλυ-
κιά» βιολογική σαλάτα, αφού ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας και του κόπου τους 
για αρκετές εβδομάδες. 
 
Σε κάθε δράση δεν παραλείπαμε να κάνουμε αναφορά και στα διάφορα περιβαλλο-
ντικά προβλήματα που μαστίζουν τον πλανήτη μας και την ευθύνη που έχει για αυτά 
ο ανθρώπινος παράγοντας.  
 
Θέλοντας να εντάξουμε και την χρήση των νέων τεχνολογιών στο πρόγραμμά μας, 
χωρίσαμε τα παιδιά σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα είχε την ευθύνη για την δημιουργία 
ενός από τα τρία video. Έτσι τα παιδιά έμαθαν ποιο είναι το ποντίκι και πως το χρη-
σιμοποιούν, τη λειτουργία κάποιων βασικών πλήκτρων του Η/Υ και τη λεπτομερή 
παρατήρηση της οθόνης, έμαθαν να επιλέγουν και να αντιγράφουν εικόνες κ.α. Τέλος 
με την βοήθειά μας και το εργαλείο W2.0 photopeach ανεβάσαμε τα video. Έτσι οι 
μαθητές βίωσαν εμπειρικά την σωστή χρήση των ΤΠΕ, την πραγματική διδακτική 
αξίας τους και αυτό τους ενθουσίασε. Επίσης με τον τρόπο αυτό έγινε γνωστή η δου-
λειά τους όχι μόνο στους γονείς αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό όπως φίλους και 
συγγενής. 
 
http://photopeach.com/album/10dnb9c?ref=more (ΚΗΠΟΣ Α) 
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http://photopeach.com/album/9xfkw0?ref=more (ΚΗΠΟΣ Β) 

http://photopeach.com/album/1088cyf?ref=more (ΚΗΠΟΣ Γ) 

 
Τέλος επειδή τα παιδιά εκφράζονται συχνά  μέσα από τις ζωγραφιές τους και οι παι-
δικές εικόνες προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον των ενηλίκων σκέφτηκαν οι εκπαιδευ-
τικοί μαζί με τα παιδιά (από μια έκθεση ζωγραφικής που είδαν στο διαδίκτυο) να ορ-
γανώσουν στην μια από τις αυλές του σχολείου μια έκθεση ζωγραφικής με θέμα 
«Ζωγραφίζω την αυλή του σχολείου μου». Καλεσμένοι ήταν οι γονείς οι οποίοι χά-
ρηκαν και καμάρωσαν τα αποτελέσματα των προσπαθειών  των παιδιών τους. (Εικό-
να 3). 
 
    

 
 

Εικόνα 3. Η έκθεση ζωγραφικής. 
         
          
     

Συμπεράσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και συζητώντας κυρίως στην ολομέλεια 
της τάξης, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αποκόμισαν πολλά οφέλη από την ενασχόλησή 
τους με την αυλή και τον κήπο. Πρώτα, πρώτα έμαθαν να συζητούν, να καταθέτουν 
επιχειρήματα, να αιτιολογούν και να παίρνουν αποφάσεις με δημοκρατικό τρόπο. Ε-
νισχύθηκε η αγάπη τους για τη φύση και καλλιεργήθηκε η οικολογική τους συνείδη-
σης. Χάρηκαν καθετί που έκαναν στην αυλή και ανέπτυξαν το αίσθημα ευθύνης προ-
σπαθώντας να διατηρούν τους χώρους καθαρούς. Έμαθαν να ποτίζουν καθημερινά τα 
φυτά χωρίς να σπαταλούν το πολύτιμο αγαθό του νερού και να εκτιμούν την αξία των 
βιολογικών προϊόντων. Έμαθαν να συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό, πίστεψαν 
στην αξία της συνεργατικότητας, και απόλαυσαν τους καρπούς των κόπων τους. Βί-
ωσαν μια στενή σχέση με το καθημερινό φυσικό περιβάλλον τους και διαπίστωσαν 
ότι οι επεμβάσεις των ανθρώπων μπορούν να έχουν και θετικά αποτελέσματα. Επιζη-
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τούσαν καθημερινά τα παιχνίδια στην αυλή, τον καθαρό αέρα, την επαφή τους με τη 
φύση και όταν αυτό δεν ήταν εφικτό δυσανασχετούσαν και επηρεαζόταν αρνητικά η 
διάθεσή τους. Η χρησιμοποίηση των φυσικών υλικών συνέβαλε στην αισθητική τους 
καλλιέργεια και στην εκτίμηση των φυσικών προϊόντων. Τα οφέλη του σχολείου ήταν 
να αξιοποιηθεί καλύτερα ο αύλειος χώρος ώστε να τον απολαμβάνουμε καθημερινά 
όλοι μας. Τέλος η επίσκεψη της υπεύθυνης του περιβαλλοντικού προγράμματος, έ-
δωσε ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά και το θεώρησαν  ως επιβράβευση της όλης προσπά-
θειάς τους.     
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Η δημιουργική γραφή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Διερευνώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

Μάγκλαρη Μαρία 
mary.maglari@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη δημιουργική γραφή, την αναγκαιότητα και 
τις προϋποθέσεις εισαγωγής της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για την επίτευ-
ξη του ερευνητικού σκοπού χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση με τη χρήση 
ημιδομημένων συνεντεύξεων σε βολικό δείγμα του πληθυσμού. Ύστερα από θεματι-
κή ανάλυση των δεδομένων που συνελέγησαν διαπιστώνεται πως οι εκπαιδευτικοί 
συμφωνούν με την εισαγωγή της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία των σχολικών 
μαθημάτων και θεωρούν ως προϋποθέσεις για την εισαγωγή της την επιμόρφωση, την 
παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής 
των σχολείων.    

Λέξεις-Κλειδιά: δημιουργική γραφή, “creative writing”, συγγραφικές δεξιότητες. 

Εισαγωγή 

Η δημιουργική γραφή αποτελεί μια εκπαιδευτική καινοτομία που στοχεύει στην καλ-
λιέργεια συγγραφικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Αποτελεί μετάφραση στα ελληνικά 
του όρου “creative writing” και χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ικανότητα του 
μαθητή να συνθέτει αυθεντικά και πρωτότυπα κείμενα, μέσα από τα οποία αντλεί ι-
κανοποίηση και χαρά (Morrissey, 2003). Η δημιουργική γραφή παίρνει συχνά τη 
μορφή αφήγησης, ποιήματος, θεατρικού έργου ή ελεύθερης  γραφής. 

Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής οι μαθητές συνεργάζονται 
και επικοινωνούν μεταξύ τους εργαζόμενοι σε ομάδες, αξιοποιούν τις εμπειρίες τους 
και εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Αποκτούν παιγνιώδη διάθεση και απελευθε-
ρώνουν τη δημιουργικότητά τους, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ισότιμοι με τους 
συμμαθητές τους στη διδακτική διαδικασία και να διαμορφώνεται θετικό κλίμα στην 
τάξη (Papadopoulos & Seroglou, 2007, 2009. Σέρογλου, 2006). Παράλληλα, οι μαθη-
τές εξοικειώνονται με διάφορα λογοτεχνικά είδη  αναπτύσσοντας  τη γλωσσική και 
λογοτεχνική τους ικανότητα (Mearns, 1958),  κατακτούν συγγραφικές τεχνικές και 
δεξιότητες και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους (Παπαδόπουλος, 2010). Προσλαμβά-
νουν έτσι ενεργητικά και όχι παθητικά τη λογοτεχνία παρεμβαίνοντας δυναμικά στο 
κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον (Καρακίτσιος, 2011). 

Παρά την αποδοχή την αποτελεσματικότητας της μεθόδου από την επιστημονική κοι-
νότητα, η πολιτεία δεν έχει θεσμοθετήσει ακόμα την εισαγωγή της στη Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση ως διακριτή ενότητα του σχολικού προγράμματος, ενώ ελάχιστες εί-
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ναι οι προτεινόμενες  δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που περιλαμβάνονται στα 
σχολικά βιβλία. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί, συνεπώς, να διερευνήσει τις απόψεις 
των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη δημιουργική γραφή, 
συμπληρώνοντας τη βιβλιογραφία και καταδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της.  

Ως ερευνητικά ερωτήματα ορίζονται τα ακόλουθα: Ποια εμπειρία έχουν οι εκπαιδευ-
τικοί στη δημιουργική γραφή; Ποιες απόψεις διατυπώνουν για τη σημασία της μεθό-
δου; Ποιες είναι οι απόψεις τους σχετικά με την εισαγωγή της στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα; Ποιες είναι οι απόψεις τους σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξής της στα 
Αναλυτικά Προγράμματα;  

Μεθοδολογία 

Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση με τη 
χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων, η οποία επιτρέπει την εις βάθος διερεύνηση του 
θέματος (Cohen, Manion & Morrison, 2008) και ακολούθησε θεματική ανάλυση τα 
δεδομένων που συνελέγησαν από τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις, ώστε να είναι δυ-
νατή τη σύγκρισή τους (Μπονίδης, 2004: 100).  

Πληθυσμό-στόχο της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης που υπηρετούν στο νομό Αρκαδίας. Η δειγματοληψία είναι βολική, ενώ το 
δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει οκτώ εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς έξι είναι απόφοιτοι της 
ελληνικής φιλολογίας, ένας της αγγλικής και ένας της γερμανικής, οι οποίοι έχουν 
δέκα έως εικοσιπέντε χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και υπηρετούν κατά τη 
σχολική χρονιά 2015-2016 σε Γυμνάσια του νομού Αρκαδίας. 

Αποτελέσματα- συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα καταδεικνύει την έλλειψη εμπειρίας των εκπαιδευτικών στη δη-
μιουργική γραφή. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καμία εμπειρία στη δη-
μιουργική γραφή κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο, δεν έχουν διδαχθεί τη μέθοδο 
στο Πανεπιστήμιο, δε διαθέτουν σχετική επιμόρφωση και σπάνια τη χρησιμοποιούν 
κατά τη διδασκαλία των σχολικών μαθημάτων. Η περιστασιακή εφαρμογή της μεθό-
δου οφείλεται στην «πίεση της διδακτέας ύλης και των εξετάσεων», στην «έλλειψη 
γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών», στις προκαταλήψεις των γονιών και 
των μαθητών που πιστεύουν ότι κατά την εφαρμογή της μεθόδου «δε γίνεται μάθη-
μα», αλλά και στην έλλειψη «διάθεσης» και «ενδιαφέροντος» των εκπαιδευτικών που 
οφείλεται στις περικοπές μισθών και γενικότερα στην ανασφάλεια, η οποία δημιουρ-
γείται από τις  οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις των τελευταίων χρόνων 
στη χώρα μας. Ορισμένοι, ωστόσο, από τους εκπαιδευτικούς έχουν εφαρμόσει τη μέ-
θοδο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στις Βιωματικές Δράσεις του Γυμνασίου. 
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Σχετικά με τη σημασία της μεθόδου οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως έχει θετικά αποτε-
λέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς «καλλιεργεί την αποκλίνουσα νόηση 
και μειώνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές», «αλλάζει τη φι-
λοσοφία του ελληνικού σχολείου», «ο μαθητής ενεργοποιείται και αναλαμβάνει πρω-
τοβουλίες», «συνεργάζεται με τους συμμαθητές του και τον καθηγητή του», «η δη-
μιουργική γραφή αλλάζει το ρόλο του εκπαιδευτικού», «καλλιεργεί νέες δεξιότητες 
όχι μόνο στο μαθητή, αλλά και στον εκπαιδευτικό», «αλλάζει το σχολικό κλίμα», κα-
θώς «κυριαρχεί η χαρά και η φαντασία σε ένα κατά τα άλλα αδιάφορο και εχθρικό 
περιβάλλον μάθησης» (Καρακίτσιος, 2011. Papadopoulos & Seroglou, 2007, 2009. 
Σέρογλου, 2006). Η θετική άποψη των εκπαιδευτικών οφείλεται στην εμπειρία τους 
από την εφαρμογή της μεθόδου κατά την άτυπη εκπαίδευση, αλλά και στην επιθυμία 
τους για αλλαγή των παραδοσιακών, δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας που 
θεωρούν αναποτελεσματικές και απαρχαιωμένες.  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν με την ένταξη της εκπαι-
δευτικής καινοτομίας στα αναλυτικά προγράμματα, γεγονός που θα αποτελέσει έναυ-
σμα για μια ευρύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Θεωρούν ότι η μέθοδος μπορεί να 
εφαρμοστεί κατά τη διδασκαλία όλων των σχολικών μαθημάτων «προσεγγίζοντας τη 
γνώση διαθεματικά», συμβάλλοντας «στην κατανόηση των σχολικών μαθημάτων» 
και «στην πρόσληψη των επιστημονικών εννοιών», «αλλάζοντας τις παραδοσιακές 
διδακτικές τεχνικές» και «θέτοντας το μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδι-
κασίας. 

 Ως προϋποθέσεις για την ένταξή της θεωρούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
τη δημιουργία κινήτρων στους εκπαιδευτικούς - «να λαμβάνεται υπόψη η καινοτομία 
στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών»- «τη γενίκευση των προσφερόμε-
νων μεταπτυχιακών σπουδών στη δημιουργική γραφή από όλα τα πανεπιστήμια», την 
προσφορά «δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων», «την επαναφορά εκπαιδευτικών 
αδειών για μεταπτυχιακές σπουδές», την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών 
και τη μείωση του ωραρίου, την παραγωγή διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικού λο-
γισμικού, τη διαμόρφωση των αιθουσών με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η 
εργασία των μαθητών σε ομάδες και τη δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών για την 
προώθηση της φιλαναγνωσίας. 

Επίλογος 

Από την παρούσα έρευνα αναδεικνύεται συνεπώς η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της 
δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία των σχολικών μαθημάτων ως απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την αλλαγή του δασκαλοκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος και τη 
διαμόρφωση ενός κλίματος που θα κυριαρχεί η φαντασία και η χαρά 
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Η δημιουργική γραφή στο μάθημα της Γαλλικής γλώσσας 

Καλοβρέκτη Παναγιώτα – Γαρυφαλιά 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Μ.Ed  

kalovrekti@sch.gr 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της Δράσης Προώθησης της Φιλαναγνωσίας που υλοποιείται τα τελευ-
ταία σχολικά έτη στο σχολείο μας και θέτοντας ως βασικό σκοπό στο μάθημα της 
γαλλικής γλώσσας, την εξοικείωση των μαθητών με το γαλλικό λογοτεχνικό βιβλίο, 
γεννήθηκε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής με αρχικά ταπεινές προσδοκίες και 
τελικά αξιόλογες δημιουργίες των μαθητών της Γ’Γυμνασίου. Η θεματολογία, οι στό-
χοι και η μεθοδολογία που παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση συνιστούν μια 
απόπειρα διαθεματικής-βιωματικής προσέγγισης  και ταυτόχρονα μια δυναμική υπέρ-
βαση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας έχοντας ως διδακτικό εργαλείο τον 
μύθο. Παρουσιάζονται ακόμη το πλαίσιο εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης, οι 
βασικοί άξονες, οι αντίστοιχες δημιουργικές δραστηριότητες και τέλος οι πρώτες δια-
πιστώσεις της τρίμηνης εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη. 

 Λέξεις-Κλειδιά: Μύθος, ανάγνωση, δημιουργική γραφή, γαλλική γλώσσα  

Εισαγωγή 

Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής που πραγματοποιείται στο μάθημα της γαλλικής 
γλώσσας εντάσσεται σ΄ένα  πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων για την ενίσχυση 
των μαθητών καθώς και τη στήριξη του μαθήματος της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο 
διαθεματικής προσέγγισης και υλοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Το εργα-
στήρι περιστρέφεται γύρω από τρεις κύριους άξονες: α) την υποστήριξη των δη-
μιουργικών προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που ορίζονται στο 
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο 
(ΦΕΚ 2871/09-9-2016), β) τη διερεύνηση νέων πρακτικών γραφής που ευνοούν την 
επανεγγραφή και τη δημιουργική γραφή, σε αντίθεση με πρακτικές που χρησιμοποι-
ούνται εδώ και πολλά χρόνια στο μάθημα της ξένης γλώσσας όπως η περίληψη, η 
συγγραφή επιστολών κ.λπ., γ) τη δημιουργία δεσμών μεταξύ της ανάγνωσης και της 
γραφής ενός λογοτεχνικού κειμένου, προσφέροντας δραστηριότητες που ενισχύουν 
την ατομική γραφή από τους μαθητές. Δεδομένης της πλούσιας θεματογραφίας της 
δημιουργικής γραφής και της σύνδεσής της με διάφορες μορφές τέχνης, το συγκεκρι-
μένο εργαστήρι επικεντρώνεται στον ποιητικό μύθο, ένα λογοτεχνικό είδος ιδιαίτερα 
αγαπητό στους μαθητές, με τα ζώα να λειτουργούν συμβολικά στον ψυχισμό τους και 
τις εικόνες να εκφράζουν αφηρημένες έννοιες και συναισθηματικές καταστάσεις ό-
πως ακριβώς γίνεται και στην εικονιστική ποίηση.  

Κυρίαρχοι στόχοι είναι η εξοικείωση των μαθητών με την ανάγνωση κάποιων ελλη-
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νικών μύθων του Αισώπου και αντίστοιχων μύθων του Γάλλου ποιητή Ζαν ντε Λα 
Φοντέν, η πρόκληση ενός γόνιμου διαπολιτισμικού διαλόγου και φυσικά ο πειραμα-
τισμός με τη δημιουργική γραφή μέσα από δραστηριότητες που την ενεργοποιούν. Οι 
δραστηριότητες, άλλες μικρής και άλλες μεγαλύτερης διάρκειας, υλοποιήθηκαν από 
δώδεκα (12) μαθητές της Γ’Γυμνασίου με επίπεδο γλωσσομάθειας Α2/Β1 που απέ-
κτησαν κατά την παράλληλη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας εκτός του σχολείου. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Πριν την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της προτεινόμενης προσέγγισης και 
των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που την συνοδεύουν, είναι σκόπιμο να γίνει ανα-
φορά στον ορισμό του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής. Σημειώνουμε μεταξύ των 
ορισμών  που υπάρχουν για το εργαστήριο δημιουργικής γραφής εκείνον του C. 
Boniface που ορίζει το εργαστήριο δημιουργικής γραφής, ως μια ομάδα ανθρώπων 
που γράφει κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης  χρονικής περιόδου  και σε τακτική βά-
ση. Ένας εμψυχωτής προτείνει στην ομάδα των ατόμων κάποια θέματα που προκύ-
πτουν από την προηγηθείσα ανάγνωση του κειμένου. Μόλις τα άτομα γράψουν τα 
κείμενά τους και αφού ο χρόνος της συγγραφής έχει ολοκληρωθεί, ο καθένας, αν θέ-
λει, διαβάζει δυνατά το κείμενο που έχει γράψει (Boniface, 1992:14). Εμβαθύνοντας 
περισσότερο η Garcia-Debanc παρουσιάζει το εργαστήριο δημιουργικής γραφής ως 
μια ελκυστική και εντυπωσιακή μορφή εργασίας που προσφέρει στους συμμετέχοντες 
την εμπειρία κεντρικών μηχανισμών λειτουργίας στην παραγωγή κειμένου (Garcia-
Debanc, 1989:37). Όπως φαίνεται εδώ, ο σχηματισμός ενός εργαστηρίου γραφής υ-
περβαίνει τα απλά παιχνίδια συγγραφής και εστιάζει στη συγγραφή λειτουργικών 
κειμένων. Τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής εμφανίζονται στη Γαλλία και τις 
ΗΠΑ κατά τις δεκαετίες του ΄70 και ΄80. Η παρουσία τους όμως στην Ελλάδα γίνεται 
όλο και πιο εμφανής τα τελευταία χρόνια. Αρκετές Σχολές Καλών Τεχνών και Τμή-
ματα Επιστημών της Αγωγής υιοθετούν αυτή την προσέγγιση και ενσωματώνουν τα 
εργαστήρια δημιουργικής γραφής στα προγράμματα  σπουδών τους αποδεικνύοντας 
με αυτόν τον τρόπο την αξία τους. Η εμφάνισή τους επεκτείνεται όχι μόνο στον ακα-
δημαϊκό χώρο αλλά και στην εκπαίδευση ενηλίκων όπως επίσης και σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η  δημιουργική γραφή 
έχει εισαχθεί στην Ελλάδα «ως δεξιότητα λογοτεχνικού γραμματισμού» το 2011, ό-
πως αναφέρεται στα Πιλοτικά Αναλυτικά Προγράμματα Γυμνασίου και στα Προ-
γράμματα Σπουδών (ΠΣ) για την Α’Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11). Επιπλέον στο Ε-
νιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο η 
δημιουργική γραφή αποτελεί μια από τις προτεινόμενες επικοινωνιακές ενέργειες – 
δράσεις (ΦΕΚ 2871/09-9-2016). 

Βασικοί στόχοι ενός εργαστηρίου γραφής είναι πάντα η υποστήριξη και η ενθαρρύν-
ση της συγγραφικής ικανότητας των εκπαιδευομένων, η προώθηση  λογοτεχνικής 
γραφής που ακολουθεί την ανάγνωση και η αξιοποίηση των διαφορετικών μορφών 
και τρόπων λογοτεχνικής έκφρασης, προκειμένου να ικανοποιηθεί η αισθητή ανάγκη 
πολλών μαθητών να γράψουν (Katsantoni, 2010). Mέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο 
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ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής δικαιολογεί την ύπαρξή του για δύο ειδών λό-
γους: α) Εκπαιδευτικοί λόγοι, όπως είναι η καινοτομία στη μεθοδολογία διδασκαλίας, 
η ανανέωση του διδακτικού ρόλου αλλά και του τρόπου μάθησης. Η ανάγκη επίσης 
των μαθητών να «γράψουν» χωρίς το άγχος της αξιολόγησης και να επικεντρωθούν 
στην ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου, β) λόγοι που συνδέονται με την ανάπτυ-
ξη του μαθητή αφού η συγγραφή ενός κειμένου γίνεται γι’αυτόν ένα προνομιούχο 
εργαλείο έκφρασης.  

Σκόπιμο είναι τέλος να γίνει μια σύντομη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφο-
ράς για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και τις δημιουργικές δραστηριότητες α-
φού η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση αφορά στη διδασκαλία της γαλλικής 
γλώσσας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών το εν-
διαφέρον έγκειται στη έννοια της εφεύρεσης μέσα από την αισθητική χρήση της 
γλώσσας και τη χρήση της γλώσσας για την ευχαρίστηση. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς αναδεικνύει τις δημιουργικές δραστηριότητες ως δραστηριότητες 
που συνδέονται κυρίως με την παραγωγή γραπτού λόγου αλλά και την προφορική 
αλληλεπίδραση ή την αλληλεπίδραση μεταξύ του κειμένου και της γραφής (CECRL 
2001: 47). 

Διδακτική προσέγγιση: ένα  εργαστηρίο δημιουργικής γραφής στη γαλλική 
γλώσσα 

Η θεματολογία, οι στόχοι και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά το πρώτο τρί-
μηνο επί της συνολικής εξάμηνης λειτουργίας του συγκεκριμένου εργαστηρίου  χα-
ρακτηρίζονται από μια προσπάθεια διαθεματικής αλλά και βιωματικής προσέγγισης. 
Για να πραγματοποιηθεί όμως μια διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία της γαλ-
λικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και να συνδεθεί το περιεχόμενό της με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα καθώς και άλλα γνωστικά αντικείμενα (αισθητική αγωγή, νεοελλη-
νική λογοτεχνία) έπρεπε να επιλεγεί  ένα λογοτεχνικό είδος προσιτό στους μαθητές, 
οικείο και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευχάριστο στην ανάγνωσή του. Δεδομένου ότι οι μύ-
θοι διακρίνονται από ισχυρό συμβολισμό και προεκτάσεις σε διάφορους τομείς της 
ζωής και σε ζητήματα που εγείρει η σύγχρονη πραγματικότητα, η επιλογή του μύθου 
φάνηκε στους μαθητές και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό ως η καλύτερη δυνατή.  

Μεθοδολογία υλοποίησης του εργαστηρίου 

Στo συγκεκριμένo  Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής οι ασκήσεις υλοποιούνται ένα 
δίωρο την εβδομάδα στο χώρο του σχολείου και εκτός ωρολογίου προγράμματος. 
Ήδη από το ξεκίνημα, οι έντονοι προβληματισμοί της εκπαιδευτικού περιστράφηκαν 
γύρω από το αν τελικά οι μαθητές θα γράψουν ένα πρωτότυπο και δικό τους κείμενο 
ή θα απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Επιπλέον έπρεπε να διασαφηνιστεί αν 
το συγκεκριμένο αυτό κείμενο θα ήταν ατομική ή ομαδική εργασία και ακόμη, σε κά-
θε περίπτωση, ποια είδους αξιολόγηση θα υπήρχε.  Όσον αφορά στην εκμάθηση μιας 
γλώσσας είτε αυτή είναι η μητρική, είτε μια άλλη ξένη γλώσσα, η συγγραφή ενός 
κειμένου θεωρείται ως μια απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να αναδειχθεί σιγά-
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σιγά το στυλ γραφής του μαθητή και να αποκτήσει αυτός τις βασικές δεξιότητες του 
γραπτού λόγου (Oriol-Boyer, 1988). Συγκεκριμένα, μέσα από τη διαδικασία γραφής 
κειμένων, μέσα από την επανάληψη αλλά και την αναδιατύπωση εκείνων των κειμέ-
νων που προηγουμένως έχουν διαβαστεί, είναι δυνατό να δημιουργηθεί το κατάλληλο 
περιβάλλον για τις ελεύθερες δραστηριότητες γραφής. 

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω εφαρμόστηκε η ομαδοσυνερ-
γατική μέθοδος διδασκαλίας δίνοντας προτεραιότητα στην αλληλεπίδραση και τη 
συμμετοχή. Βασικός γνώμονας στο συγκεκριμένο εγχείρημα ήταν η εισαγωγική «ο-
δηγία» του Μίμη Σουλιώτη προς τους εκπαιδευτικούς πως η δημιουργική γραφή ως 
εκπαιδευτική δραστηριότητα θα είναι «καθοδηγούμενη από τον διδάσκοντα» και 
«προαιρετική» με την έννοια ότι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα «εφ’ όσον δεν επιθυ-
μούν να ασκηθούν στο γράψιμο, θα πρέπει να επιλέξουν μιαν άλλη δραστηριότητα 
του λογοτεχνικού γραμματισμού που έρχεται ως παραπλήρωμα της δημιουργικής 
γραφής όπως: φωναχτή ανάγνωση και κριτική ακρόαση απαγγελιών» (Σουλιώτης 
2012: 14).  

Στάδια διδασκαλίας 

Στάδιο ανάγνωσης–ακρόασης: Έχοντας ως στόχο την ενεργοποίηση του ενδιαφέρο-
ντος των μαθητών για το θέμα του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής στο οποίο 
συμμετέχουν, η εκπαιδευτικός έθεσε ως προτεραιότητά της την εξοικείωση των μα-
θητών με την ανάγνωση των μύθων του Αισώπου στην ελληνική βέβαια γλώσσα και 
κατόπιν συνανάγνωση των αντίστοιχων μύθων του Λα Φοντέν στην γαλλική γλώσσα. 
Αρχικά, οι δώδεκα μαθητές του εργαστηρίου χωρίστηκαν με ημικατευθυνόμενο τρό-
πο σε τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων και στη συνέχεια, προκειμένου να επιτευ-
χθεί η διαδράση και η βιωματική προσέγγιση μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδα-
σκαλία, επιχειρήθηκε η πρώτη ανάγνωση των μύθων από  έξι μαθητές (2 από κάθε 
ομάδα) που προθυμοποιήθηκαν να αποδώσουν τους παρακάτω μύθους αντίστοιχα 
στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα: «Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας», «Η αλεπού 
και ο κόρακας», «Το λιοντάρι και το ποντίκι» και των αντίστοιχων μύθων του Λα 
Φοντέν «La Cigale et la Fourmi», «Le Corbeau et le Renard», «Le Lion et le Rat». Με 
τη μέθοδο της συγκριτικής ανάγνωσης και με τη βοήθεια των κατάλληλων ερεθισμά-
των οι μαθητές μπόρεσαν να εντοπίσουν τις ίδιες αλλά και τις διαφορετικές πτυχές 
παραπλήσιων κειμένων στη γαλλική γλώσσα. 

Στάδιο κριτικής ανάγνωσης και ερμηνείας: Οι μαθητές στοχάστηκαν κριτικά και με-
τατράπηκαν από παθητικοί ακροατές σε ενεργούς συμμετέχοντες στη διαδραματιζό-
μενη διαδικασία. 

Στάδιο γραφής: Στο στάδιο αυτό δίνονται στους μαθητές των τριών ομάδων κοινά 
φύλλα εργασίας που τους καλούν να ασχοληθούν με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις δυνατότητες τους. Η βασική ιδέα είναι να ε-
μπνευστούν οι μαθητές από το κείμενο και να το ξαναγράψουν μεταβάλλοντας τις 
ακόλουθες  παραμέτρους: α) το είδος του κειμένου αλλάζει και από ποιητικό κείμενο 
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μετατρέπεται σε κόμικ, β) η τριτοπρόσωπη αφήγηση μετατρέπεται σε αφήγηση 
α΄ενικού / πληθυντικού προσώπου, γ) αλλάζει η οπτική γωνία με βάση την οποία εί-
ναι γραμμένο το κείμενο και ο εξωτερικός παρατηρητής δίνει τη θέση του σε κάποιο 
πρωταγωνιστή του κειμένου, δ) η επιτηδευμένη γλώσσα δίνει τη θέση της στην καθο-
μιλούμενη. Μερικές από αυτές τις δραστηριότητες είναι η μετάφραση και η ανθολό-
γηση στίχων, η χρήση του τίτλου ή κάποιων λέξεων των μύθων για τη δημιουργία 
ακροστιχίδας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μάλιστα βρήκαν οι μαθητές με καλλιτεχνική 
κλίση τη δραστηριότητα που τους ζητούσε να κάνουν μια εικαστική προσθήκη που 
θα υπογραμμίζει το νόημα ενός στίχου. Βαθμιαία οι δραστηριότητες απέκτησαν με-
γαλύτερη δυσκολία καθώς καλούσαν τους μαθητές να μιμηθούν το ύφος του Αισώ-
που και του Λα Φοντέν και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε μια παρωδία των στί-
χων δημιουργώντας σταδιακά το δικό τους μύθο. Στη δουλειά των ομάδων κυριάρχη-
σε το ομαδικό πνεύμα και θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραγόμενη εργασία είχε ιδέες 
όλων των μαθητών. 

Στάδιο αξιολόγησης των ομαδικών εργασιών:  Οι ομαδικές εργασίες τοποθετήθηκαν 
σε ομαδικούς φακέλους και κάθε ομάδα έκανε μια σύντομη περιγραφική αξιολόγηση 
για τον εαυτό της και τη δουλειά της (αυτοαξιολόγηση) και στη συνέχεια μια αντί-
στοιχη περιγραφική αξιολόγηση για τη δουλειά των άλλων δύο ομάδων (ετεροαξιο-
λόγηση). Τελευταία  η εκπαιδευτικός προσέθεσε τα δικά της σχόλια στις εργασίες 
των ομάδων, ενισχύοντας κάθε πρωτότυπη ιδέα και υποδεικνύοντας κάποιες ωφέλι-
μες παρεμβάσεις που θα έπρεπε να προσέξουν οι μαθητές όταν ξαναγράψουν το κεί-
μενο. Εξάλλου οδηγός στη συγκεκριμένη αξιολόγηση στάθηκαν τα λόγια του Σου-
λιώτη ο οποίος αναφέρει ότι το δημιουργικό γράψιμο είναι και δημιουργικό σβήσιμο, 
ενώ η ενθάρρυνση του μαθητή είναι ωφελιμότερη από την επισήμανση των λαθών 
που έχει κάμει. Ο ίδιος μάλιστα προτείνει στους πειραματισμούς της δημιουργικής 
γραφής, να έχει στην αξιολόγηση το λόγο όχι μόνο ο εκπαιδευτικός αλλά και «η συλ-
λογική γνώμη της σχολικής τάξης» (Σουλιώτης 2012:3). 

Στάδιο δημοσιοποίησης: Οι τελικές εργασίες των μαθητών αναρτήθηκαν στην ιστο-
σελίδα του σχολείου καθώς και στον τοίχο της σχολικής βιβλιοθήκης. Ωστόσο, κορύ-
φωση της παρούσας διδακτικής πράξης θα αποτελέσει η δραματοποίηση του παραγό-
μενου μύθου στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα από τους ίδιους τους μαθητές 
που ήταν και οι δημιουργοί του, στη γιορτή λήξης του σχολικού έτους. Έτσι, οι πρω-
ταγωνιστές εκτός από την προσωπική τους ικανοποίηση θα επιδιώξουν με τη δική 
τους ιστορία και κυρίως το επιμύθιό τους να προκαλέσουν μια  ουσιαστική αλλαγή 
των στάσεων και της συμπεριφοράς των συμμαθητών τους και ταυτόχρονα να προ-
καλέσουν την ευρύτερη ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 

Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας τη βιωματική-διαθεματική προσέγγιση των μύθων του Αισώπου 
και του Λα Φοντέν μέσα στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής διαπι-
στώθηκε ότι το αποτέλεσμα της προτεινόμενης προσέγγισης είναι μια διαπολιτισμική 
συνομιλία μεταξύ του εκπαιδευτικού - διευκολυντή, του συγγραφέα -μαθητή και του 
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λογοτεχνικού κειμένου. Η ανάγνωση μύθων ως ομαδική δραστηριότητα στο σχολείο 
αποδείχθηκε πως λειτουργεί ως κίνητρο να συνηθίσει ο μαθητής να διαβάζει το συ-
γκεκριμένο λογοτεχνικό είδος ή κάποιο άλλο  και στον προσωπικό του χρόνο. Επι-
πλέον η γραφή ως ομαδική δραστηριότητα ενθάρρυνε και κινητοποίησε και τους 12 
μαθητές του εργαστηρίου (άριστους, καλούς, μέτριους, αδιάφορους, αδύναμους) διότι 
όλοι μπόρεσαν να αξιοποιήσουν το χάρισμα της δημιουργικότητας που διέθεταν. Η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε φάνηκε επίσης να διευκολύνει τη 
δημιουργική γραφή καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα, δίνοντας χώρο στην ετερότη-
τα και διώχνοντας τη σχολική ρουτίνα που τελματώνει τους μαθητές. Τα αποτελέ-
σματα της αξιολόγησης του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής έγιναν ορατά στη 
συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία δημιουργίας, οργάνωσης και 
παρουσίασης των εργασιών τους αλλά και στην αρμονική συνεργασία  και επικοινω-
νία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επίσης είναι αναβαθμισμένος εφόσον είναι αυτός που κα-
θοδηγεί τους μαθητές, τους εμψυχώνει, τους ενθαρρύνει και να τους παροτρύνει να 
συμμετέχουν στις  διάφορες δραστηριότητες. 

Εν κατακλείδι, τα οφέλη της διαθεματικής-βιωματικής προσέγγισης του Εργαστηρίου 
Δημιουργικής γραφής στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας αποδείχθηκαν πολλαπλά. 
Γι΄αυτό ακριβώς το λόγο κρίνεται αναγκαία η προώθηση της δημιουργικής γραφής 
στο ελληνικό σχολείο αναδιατάσσοντας και συμπληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών 
των φιλολογικών μαθημάτων και των ξένων γλωσσών. Η συνεργασία των αντίστοι-
χων τοπικών πανεπιστημιακών τμημάτων με τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός αρχικά πιλοτικού ετήσιου προγράμματος 
θα μπορούσε να δώσει το πρώτο βήμα στη δημιουργική γραφή μέσα στα δημόσια ελ-
ληνικά σχολεία με παράλληλα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Άλλωστε η υιοθέτη-
ση καινοτόμων δράσεων, η καλλιέργεια της πολιτιστικής ευαισθησίας των μαθητών 
και η διαδραστική επαφή της σχολικής μονάδας με τον κοινωνικό της περίγυρο απο-
τελούν κάποιες μόνο από τις βασικές προτεραιότητες του Νέου Σχολείου. 
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Η διαδικασία συγκρότησης ταυτότητας κατά την εφηβική ηλικία 
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 elenavts33@gmail.com 
 

Περίληψη 
 

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διαδικασία συγκρότησης 
ταυτότητας από τους εφήβους μελετώντας τα βασικά βιοσωματικά και συναισθημα-
τικά χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας. Η μελέτη των χαρακτηριστικών αυτών 
γνωρισμάτων της εφηβικής ζωής και η κατανόηση της λειτουργίας συγκρότησης ταυ-
τότητας των εφήβων συντείνει στην κατανόηση των προβληματισμών τους και πτυ-
χών της συμπεριφοράς τους στο χώρο του σχολικού περιβάλλοντος. Έτσι καθίσταται 
αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους μέσω της διαδικασίας παροχής συμβουλευτι-
κής υποστήριξης σε εφήβους στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας.   

 
Λέξεις – κλειδιά: Εφηβεία, βασικά χαρακτηριστικά, συγκρότηση ταυτότητας.  
 

Εισαγωγικά 
 

Η έννοια της εφηβείας διαφέρει από χώρα σε χώρα, από ήπειρο σε ήπειρο και από 
εποχή σε εποχή, αν και ο απώτερος αναπτυξιακός στόχος για όλους τους εφήβους πα-
ραμένει ο ρόλος του ενηλίκου. Υποστηρίζεται επίσης, πως ενώ η εφηβεία ξεκινά σαν 
ένα ψυχοβιολογικό φαινόμενο μετατρέπεται τελικά, σε ένα ψυχοκοινωνικό φαινόμενο 
(Παρασκευόπουλος, 1979, Κενανίδης, 2005). Η εφηβική ηλικία συνιστά το τελευταίο 
στάδιο στην πορεία του ατόμου προς την ωριμότητα, καλύπτοντας τη χρονική περίο-
δο ανάμεσα στην παιδική και στην ώριμη ηλικία, αποτελώντας τη φάση της ζωής κα-
τά την οποία υλοποιείται η μετάβαση του ατόμου από τον κόσμο του παιδιού με βα-
σικά χαρακτηριστικά την ανεμελιά και την εξάρτηση, στον κόσμο του ενηλίκου με 
κύρια γνωρίσματα την υπευθυνότητα και την αυτοδιαχείριση (Παρασκευόπουλος, 
1979). Οι έφηβοι καλούνται να υλοποιήσουν πολύ σημαντικούς στόχους, όπως είναι 
η επίτευξη της αυτονομίας και ανεξαρτησίας από τους γονείς τους και η συγκρότηση 
μιας ταυτότητας, δηλαδή της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου εαυτού, μιας πολυ-
σύνθετης προσωπικότητας που τα διάφορα χαρακτηριστικά της λειτουργούν με αρ-
μονία (Craig & Βaucum, 2008).  
 

Συγκρότηση ταυτότητας 
 
Κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας, η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των 
εφήβων, τούς επιτρέπει να αναλύουν τους ρόλους τους, να αναγνωρίζουν τις συ-
γκρούσεις και να προβληματίζονται γύρω από αυτές, συγκροτώντας εντέλει ταυτότη-
τα. Κάποιοι ρόλοι εγκαταλείπονται από τους εφήβους, καινούριοι υιοθετούνται, ενώ 
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νέες σχέσεις εδραιώνονται με τους γονείς, τα αδέλφια, τα συγγενικά πρόσωπα και 
τους συνομηλίκους τους(Craig & Βaucum, 2008). Ο Erikson, στη θεωρία του για την 
ψυχοκοινωνική εξέλιξη, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που ονομάζει «κρίση ταυ-
τότητας» κατά την εφηβεία και το οποίο σχετίζεται με τη σύγχυση που βιώνουν οι 
έφηβοι αναφορικά με τους κοινωνικούς ρόλους (Βοσνιάδου, 2005). Υποστήριζε πως 
στην περίοδο αυτή οι έφηβοι, ανάλογα με τα βιώματά τους, θα ισχυροποιήσουν την 
ταυτότητα του Εγώ και θα ενταχθούν ομαλά στη διαδικασία ενηλικίωσης, ή για διά-
φορους λόγους θα αποτύχουν βιώνοντας σε ακραίες περιπτώσεις μια σύγχυση ταυτό-
τητας και μερική ολική απώλεια εαυτού και αδυναμία ενσωμάτωσης στην κοινωνία 
(Κουρκούτας, 2001). Θεωρούσε το στόχο της συγκρότησης ταυτότητας ως το βασι-
κότερο εμπόδιο που πρέπει να υπερβούν οι έφηβοι προκειμένου να εξασφαλίσουν  
επιτυχή μετάβαση στην ενηλικίωση (Craig & Βaucum, 2008).  
 
Ο σχηματισμός ταυτότητας είναι επίπονη γνωστικά και συναισθηματικά διαδικασία 
στη διάρκεια της οποίας οι έφηβοι μπορεί να αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν διάφο-
ρα προβλήματα που ανακύπτουν, όταν για παράδειγμα διαφέρει κατά πολύ η γνώμη 
που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους από τη γνώμη των άλλων γι’ αυτούς.  Αυτή η 
αντίθεση δυσχεραίνει τη διαμόρφωση ξεκάθαρης αίσθησης ταυτότητας από πλευράς 
του εφήβου, όπως επίσης, κίνδυνο αποτελεί και η παθητική από μέρους του εφήβου 
υιοθέτηση μιας στερεοτυπικής ταυτότητας, σύμφωνης με τις επιταγές της κοινωνίας, 
αλλά μη περιλαμβανομένης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του 
(Βοσνιάδου, 2005).   
 
Οι έφηβοι αντλούν πολλές από τις ιδέες τους, για τους ρόλους και τις αξίες, από ομά-
δες αναφοράς. Οι ομάδες κοινωνικής αναφοράς μπορεί να είναι θρησκευτικές ή ομά-
δες με βάση εθνικά γνωρίσματα, ή ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα, ακόμα και ομάδες 
συζήτησης ή χρήστες του διαδικτύου. Μπορεί επιπλέον, να αποτελούνται από άτομα 
με τα οποία οι έφηβοι σχετίζονται, αλληλεπιδρούν και έχουν στενές σχέσεις. Οι ομά-
δες αυτές αναφοράς, άλλοτε πολυπληθείς και άλλοτε ολιγομελείς, ενισχύουν ή απορ-
ρίπτουν αξίες ενώ σε άλλες περιπτώσεις επιβάλλουν νέες. Οι έφηβοι πρέπει να συμ-
βιβαστούν με διαφορετικές ομάδες αναφοράς βιώνοντας συχνά σύγκρουση στην προ-
σπάθειά τους να μείνουν αφοσιωμένοι στην οικογένεια, στις ομάδες συνομηλίκων και 
σε άλλες ομάδες (Craig & Βaucum, 2008).  
 
Άλλες πάλι φορές οι έφηβοι εντυπωσιάζονται από τις αξίες, τις ιδέες ή τη συμπεριφο-
ρά ενός συγκεκριμένου ανθρώπου που θαυμάζουν. Αυτός ο σημαντικός άλλος μπορεί 
να είναι ένας στενός φίλος, ένας καθηγητής ή ένας αθλητής ή τραγουδιστής ή ηθο-
ποιός ή ένας μεγαλύτερος αδελφός του οποίου τη συμπεριφορά και τις ιδέες θαυμά-
ζουν. Η επίδραση των άλλων μπορεί να γίνει αισθητή σε οποιοδήποτε στάδιο της ζω-
ής, συνήθως όμως έχει μεγαλύτερo αντίκτυπο στην εφηβική ηλικία. Οι έφηβοι έχουν 
ανάγκη από «ταυτισιακά πρότυπα», όπως επίσης βιώνουν την ανάγκη να «έλκονται» 
και να μεταπείθονται από άτομα που θαυμάζουν και που αποδεικνύονται αξιόπιστα 
και αξιόλογα γι’ αυτούς, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη (Κουρκούτας, 2001). Συνο-
πτικά οι έφηβοι περιστοιχίζονται από ποικιλία ρόλων που τους παρέχουν διαφορετι-
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κές ομάδες αναφοράς και διαφορετικοί άνθρωποι. Οι ρόλοι αυτοί πρέπει να ενσωμα-
τωθούν σε μια προσωπική ταυτότητα και οι ρόλοι που έρχονται σε αντίθεση πρέπει ή 
να εναρμονιστούν με αυτή ή να απορριφθούν. Η διαδικασία αυτή είναι ακόμη πιο δύ-
σκολη, όταν υπάρχει σύγκρουση ρόλων (για παράδειγμα το να είναι μέλη μιας ομά-
δας συνομηλίκων που τους αρέσει να διασκεδάζουν και να είναι ταυτόχρονα καλοί 
μαθητές) ή μεταξύ των σημαντικών άλλων (για παράδειγμα μεταξύ ενός μεγαλύτερου 
αδελφού και ενός ερωτικού συντρόφου). 
 
Σύμφωνα με τον Erikson, όπως αναφέρουν οι Graig & Βaucum (2008), η συγκρότηση  
ταυτότητας και η αποκρυστάλλωσή της που συντελείται στην εφηβική ηλικία (η ο-
ποία ενέχει και πολλούς κινδύνους για την απώλειά της) αποτελεί συνήθως μακρό-
χρονη και περίπλοκη διαδικασία αυτο-προσδιορισμού. Η αίσθηση ταυτότητας συντε-
λεί στην κατανόηση της συνέχειας του ανθρώπου από το παρελθόν, στο παρόν και 
στο μέλλον. Εναρμονίζει τις κλίσεις και τα ταλέντα ενός ατόμου με τους προηγούμε-
νους ρόλους, οι οποίοι είχαν ανατεθεί από τους γονείς, το σχολείο, τους συνομηλί-
κους ή  την κοινωνία. Το άτομο κατανοεί πού βρίσκεται σε σχέση με τους άλλους, 
προβαίνοντας σε κοινωνικές συγκρίσεις και αποκτώντας τελικά, κατεύθυνση, σκοπό 
και νόημα στη ζωή του (Craig & Βaucum, 2008).  
 
Σύμφωνα με τον James Marcia, όπως αναφέρουν οι Graig & Βaucum (2008), η ταυ-
τότητα αποτελεί «προοδευτική δόμηση της προσωπικότητας», η οποία ξεκινά από την 
εφηβεία και προϋποθέτει ένα αίσθημα υποκειμενικότητας συνδεόμενο με την ενδο-
σκόπηση και ένα πολυδιάστατο αίσθημα ταυτότητας που εμπεριέχει τη σεξουαλική 
ολοκλήρωση και την απόκτηση αξιών, αντιλήψεων και κοινωνικο–επαγγελματικών 
δρασηριοτήτων. Επεκτείνοντας τη θεωρία του Erikson καθόρισε τέσσερις διαφορετι-
κές καταστάσεις ή πρότυπα συγκρότησης ταυτότητας: τον αποκλεισμό, τη διάχυση, 
την αναστολή και την επίτευξη συγκρότησης ταυτότητας, ανάλογα με το αν το άτομο 
έχει περάσει μια περίοδο λήψης αποφάσεων που ονομάζεται κρίση ταυτότητας και 
έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένο σύνολο επιλογών, όπως ένα σύστημα αξιών ή ένα 
σχέδιο για μελλοντική απασχόληση. Η κατάσταση ταυτότητας των εφήβων επηρεάζει 
σε σημαντικό βαθμό τις κοινωνικές τους προσδοκίες, την εικόνα που έχουν για τον 
εαυτό τους και τις αντιδράσεις τους στην ψυχική πίεση που βιώνουν (Craig & 
Βaucum, 2008, Κουρκούτας, 2001).    
 
Η πρώτη κατάσταση ή πρότυπο συγκρότησης ταυτότητας είναι η απόσυρση ή ο απο-
κλεισμός της προσωπικής ταυτότητας, δηλαδή η κατάσταση ταυτότητας όσων έχουν 
προβεί σε δεσμεύσεις χωρίς να περάσουν κρίση ταυτότητας. Εδώ εντάσσονται οι νέοι 
που δεν εκφράζουν καμία αμφισβήτηση απέναντι στους γονείς, δεν προτάσσουν τις 
δικές τους επιθυμίες και τις προσωπικές τους απόψεις αλλά προτιμούν να συμβιβάζο-
νται σε ρόλους αποδεκτούς από τους ενηλίκους. Έτσι επιλέγουν μεν κατευθύνσεις 
σπουδών, επαγγελματική απασχόληση, θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτικές και ιδε-
ολογικές τοποθετήσεις και άλλες πτυχές της ταυτότητάς τους, αλλά οι επιλογές αυτές 
έγιναν νωρίς και καθορίστηκαν περισσότερο από τους γονείς ή τους δασκάλους παρά 
από τους ίδιους. Η μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή συντελείται ομαλά και με λίγες 
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συγκρούσεις, αλλά με ελάχιστο πειραματισμό. Κινούμενοι στο πλαίσιο της σιγουριάς 
και της ασφάλειας των γονεϊκών προσδοκιών και αντιλήψεων, βιώνουν ελάχιστο άγ-
χος και εμφανίζονται περισσότερο συμβιβασμένοι και συνεσταλμένοι σε σχέση με 
τους άλλους εφήβους. Έχουν πιο αυταρχικές αξίες από τους εφήβους των άλλων κα-
ταστάσεων συγκρότησης ταυτότητας και διατηρούν ισχυρούς και θετικούς δεσμούς 
με τους σημαντικούς άλλους, από τους οποίους πείθονται ευκολότερα, διαθέτοντας 
χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από εκείνους που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής. 
Πρόκειται για εφήβους που είναι συναισθηματικά και ιδεολογικά εξαρτημένοι από 
τους γονείς τους (Craig & Βaucum, 2008, Κουρκούτας, 2001).  
 
Σε κατάσταση διάχυσης βρίσκονται οι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν προβεί σε συγκε-
κριμένες επιλογές κατευθύνσεων και φαίνεται να έχουν ελάχιστα κίνητρα, για να 
βρουν κατεύθυνση. Μην έχοντας βιώσει κάποια κρίση ταυτότητας, ούτε έχουν επιλέ-
ξει επαγγελματικό ρόλο ή ηθικό κώδικα, ούτε προβαίνουν σε κάποιες δεσμεύσεις, 
αποφεύγοντας τελικά, τέτοια ζητήματα (Craig & Βaucum, 2008). Οι έφηβοι αυτοί 
είναι συναισθηματικά πιο ασταθείς και εύκολα εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους. 
Δεν έχουν αποκτήσει ακόμα μια σταθερή εικόνα εαυτού ή ενός συγκεκριμένου στό-
χου αλλά συνεχώς αμφιταλαντεύονται προτιμώντας να ζουν το τώρα, μη επενδύοντας 
στο μέλλον. Οι νέοι αυτοί δεν ξέρουν τι πραγματικά θέλουν και συχνά αρνούνται να 
σκεφτούν λογικά. Αν και έρχονται συχνά σε σύγκρουση με τους γονείς τους λόγω της 
προσωρινής ανασφάλειας που βιώνουν, δεν οδηγούνται σε ρήξεις μαζί τους ή σε α-
κραίες συγκρούσεις (Κουρκούτας, 2001). Η κατάσταση διάχυσης απαντάται συχνό-
τερα σε εφήβους που έχουν βιώσει απόρριψη ή παραμέληση από απόμακρους ή α-
διάφορους γονείς. Κάποιοι από τους εφήβους αυτούς  ενδέχεται να εγκαταλείψουν το 
σχολείο ή ακόμη σε πιο ακραίες καταστάσεις  να στραφούν στο αλκοόλ ή στη χρήση 
άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών και αλκοόλ προκειμένου να αποφύγουν τις ευθύνες 
(Craig & Βaucum, 2008).   
 
Άλλοι πάλι έφηβοι βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής, ανάμεσα σε μία κρίση ταυ-
τότητας ή μια περίοδο λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις μπορεί να αφορούν επαγ-
γελματικές επιλογές, θρησκευτικά πιστεύω ή ηθικές αρχές και αξίες ή πολιτικές από-
ψεις. Οι νέοι άνθρωποι που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή προσπαθούν να «ανα-
καλύψουν τον εαυτό τους» και επιδεικνύουν στοιχεία ανησυχίας και αναποφασιστι-
κότητας. Συχνά αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε αντικρουόμενες αξίες και επιλογές 
ερχόμενοι αντιμέτωποι με αντιφάσεις και απερισκεψίες. Με τους γονείς τους ανα-
πτύσσουν συχνά  μια σχέση αμφιθυμίας, καθώς από τη μια αγωνίζονται για ελευθερία 
αλλά από την άλλη φοβούνται την απορριπτική στάση των γονέων τους. Πολλοί φοι-
τητές βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής. Στην πλειονότητά τους ωστόσο, οι έφη-
βοι αυτοί θεωρούνται νέοι με υγιείς γενικά αντιδράσεις που βιώνουν αμφιταλαντεύ-
σεις, διλήμματα και παροδικές οπισθοδρομήσεις λόγω των αλλαγών της εφηβείας. 
Φαίνονται όμως, ικανοί να δεσμευτούν και να επενδύσουν σε κάποια σχέδια για το 
μέλλον και σε μια νέα εικόνα του εαυτού (Craig & Βaucum, 2008, Κουρκούτας, 
2001). 
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Τέλος, η επίτευξη συγκρότησης ταυτότητας είναι η κατάσταση που πετυχαίνεται από 
άτομα που έχουν περάσει κρίση ταυτότητας και έχουν αναλάβει δεσμεύσεις, ακολου-
θώντας ένα σχέδιο για τις σπουδές και το επάγγελμα επιλογής τους και προσπαθώ-
ντας να ζήσουν τη ζωή τους σύμφωνα με  τις αξίες του ηθικού κώδικα που έχουν δια-
μορφώσει. Δείχνουν να έχουν αποκτήσει σταθερή ιδεολογία και προσωπικό σύστημα 
αξιών, όπως και δική τους κοσμοθεωρία. Οι έφηβοι που έχουν καταφέρει να συγκρο-
τήσουν ταυτότητα είναι περισσότερο ανεξάρτητοι, κάνουν πιο συνειδητές επιλογές 
διερευνώντας τις εναλλακτικές λύσεις που τους προσφέρονται και φαίνεται να έχουν 
αναπτύξει μια πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα, νιώθοντας μεγαλύτερη αυτοπεποί-
θηση, προβαίνοντας σε προσωπικές επιλογές, λαμβάνοντας αυτόνομες αποφάσεις και 
προχωρώντας σε αυθόρμητες πρωτοβουλίες, δίχως να νιώθουν ότι χάνουν γι’ αυτές 
τους τις πρωτοβουλίες τη γονεϊκή υποστήριξη. Επιδιώκουν λογικές αντιπαραθέσεις 
με τους δικούς τους, διατηρώντας πάντοτε τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους (Κουρ-
κούτας, 2001).  
 
Η αναλογία των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση επίτευξης συγκρότησης ταυ-
τότητας αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Στο λύκειο συναντάμε περισσότερους 
εφήβους σε κατάσταση διάχυσης και αποκλεισμού από ό, τι σε κατάσταση αναστολής 
και επίτευξης συγκρότησης ταυτότητας. Ωστόσο, η ταυτότητα κάθε ατόμου μπορεί να 
ποικίλει ανάλογα με το ποια πλευρά της ερευνάται. Για παράδειγμα, ένας μαθητής 
λυκείου μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού ως προς την προτίμηση του 
ρόλου του φύλου, σε κατάσταση αναστολής ως προς τις επαγγελματικές επιλογές ή 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του και σε κατάσταση διάχυσης ως προς τις πολιτικές 
του ιδέες. Παρατηρείται επιπλέον, αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών ως προς τη συμπεριφορά και τις στάσεις που σχετίζονται με τις διάφορες κατα-
στάσεις συγκρότησης ταυτότητας. Για παράδειγμα, οι άνδρες σε κατάσταση επίτευ-
ξης συγκρότησης ταυτότητας και αναστολής έχουν πολύ μεγάλη αυτοεκτίμηση, ενώ 
οι γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση συγκρότησης ταυτότητας έχουν ά-
λυτες συγκρούσεις, κυρίως στις οικογενειακές τους σχέσεις και ό, τι αφορά στα ζητή-
ματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας (Craig & Βaucum, 2008). 
 
Τα κορίτσια επιπλέον, που τελειώνουν το λύκειο είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε 
κατάσταση αποκλεισμού σε ζητήματα που σχετίζονται με τις οικογενειακές επιλογές 
και με θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ενώ τα αγόρια είναι πιθανότερο να 
βρίσκονται σε κατάσταση διάχυσης. Μολονότι τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια 
αναφέρονται σε έναν προγραμματισμό γάμου, στην επιδίωξη απόκτησης παιδιών και 
κάποιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τα κορίτσια είναι παραδοσιακά πιθανότερο 
να εκδηλώσουν ανησυχία για την πιθανότητα σύγκρουσης ανάμεσα στην επιθυμία 
απόκτησης οικογένειας και επίτευξης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Για τις θέσεις 
στα θρησκευτικά ζητήματα και πεποιθήσεις τα ερευνητικά δεδομένα δεν καταμαρτυ-
ρούν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Σχετικά με τις πολιτικές απόψεις, 
σημαντική διαφορά επισημαίνεται ως προς την κατάσταση ταυτότητας μεταξύ των 
μεγαλύτερων εφήβων τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Τέλος, παρατηρείται 
ότι τα αγόρια βρίσκονται συχνότερα σε κατάσταση επίτευξης συγκρότησης ταυτότη-
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τας, ενώ τα κορίτσια βρίσκονται συχνότερα σε κατάσταση αποκλεισμού (Craig & 
Βaucum, 2008).  

 
Συμπεράσματα 

 
Από τις τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις ή πρότυπα συγκρότησης ταυτότητας που 
καθορίστηκαν από τον James Marcia, όπως αναφέρουν οι  Craig & Βaucum (2008) 
και αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, η επίτευξη συγκρότησης ταυτότητας θεωρεί-
ται η πιο επιθυμητή και η πιο ώριμη κατάσταση συγκρότησης ταυτότητας. Όντας ι-
σορροπημένοι συναισθηματικά οι έφηβοι, όσον αφορά τους γονείς και την οικογένειά 
τους, επιδιώκουν την ανεξαρτησία τους με λιγότερη συναισθηματική φόρτιση σε 
σχέση με τους νέους που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής και σε σχέση με τους 
εφήβους που βρίσκονται σε κατάσταση διάχυσης βιώνοντας οι τελευταίοι το αίσθημα 
της απομόνωσης και της εγκατάλειψης σε ό, τι αφορά τις επιλογές τους (Craig & 
Βaucum, 2008). Αν και η επίτευξη ταυτότητας προσφέρει σταθερότητα στη ζωή των 
ανθρώπων, η δόμηση της ταυτότητας στην πραγματικότητα είναι μία διαρκής διαδι-
κασία. Η εφηβική ηλικία ολοκληρώνεται μεν με την υιοθέτηση σταθερών σχετικά 
επιλογών σε επίπεδο επαγγελματικό, ιδεολογικό και διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά η 
ταυτότητα πολλών ενηλίκων κατά διαστήματα και περιστασιακά αναθεωρείται, όταν 
οι άνθρωποι βιώνουν καινούριες εμπειρίες, αλλάζουν επάγγελμα, τόπο, χώρα κατοι-
κίας, σύντροφο ή αποκτούν παιδιά, εγγόνια και αναπροσαρμόζονται σε νέες κατα-
στάσεις που η πάροδος του χρόνου επιφέρει (Κενανίδης, 2005). 
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Περίληψη 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων (project) που 
αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των νέων, για να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την επι-
στήμη, την τεχνολογία, τη μηχανολογία και τα μαθηματικά - Science, Technology, 
Engineering, Mathematics με το ακρώνυμο STEM στην αγγλική ορολογία. To 
Scientix αποτελεί μια ανοιχτή διαδικτυακή κοινότητα και ένα από τα βασικά συστα-
τικά της Ευρωπαϊκής στρατηγικής, που θέτει την εκπαίδευση STEM στο επίκεντρο 
των σχολικών προγραμμάτων. Το Scientix αποτελεί μία προστιθέμενη διδακτική αξία 
στην διδακτική των θετικών επιστημών και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, 
φοιτητές, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής. Στην παρούσα εργασία αναλύο-
νται όλες οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα, που προσφέρει το έργο στην εκπαί-
δευση των επιστημών, ώστε να ενημερωθεί και να κινητοποιηθεί με ενεργή συμμετο-
χή η εκπαιδευτική κοινότητα.  

Λέξεις-Κλειδιά: ευρωπαϊκά προγράμματα, STEM, Scientix.  

Εισαγωγή 

Με γνώμονα την ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, στην ψηφιακή εποχή της επανά-
στασης της γνώσης και της διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών καλούμαστε να 
ικανοποιήσουμε την ανάγκη για επικοινωνία και να αξιοποιήσουμε  τις υπηρεσίες της 
κοινωνικής δικτύωσης. Οι δυνατότητες που προσφέρει η δεύτερη γενιά του Παγκο-
σμίου Ιστού (Web 2.0) για την διαμόρφωση Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Κοινωνι-
κών Δικτύων (ΔΕΚΔ) είναι ένα σύγχρονο μέσο για την παροχή ευκαιριών επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την προ-
ώθηση καινοτόμων και δημιουργικών πρακτικών διδασκαλίας. Ακολουθώντας τις 
προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, όπως παρουσιάζονται 
μέσα από ερευνητικά αποτελέσματα στον διεθνή χώρο, στην παρούσα εργασία πα-
ρουσιάζεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό δίκτυο Scientix, το οποίο λειτουργεί στους 
κόλπους του Ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου, με στόχο να κινητοποιήσει τους εκπαι-
δευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν 
το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται σε αυτήν, μεταφέροντας την διευρευνητική μά-
θηση στη διδακτική προσέγγιση των μαθησιακών αντικειμένων των θετικών επιστη-
μών. (Αργύρη & Μακρής & Νίκου, 2015). 
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Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο αποτελεί ένα διευρυμένο δίκτυο εκπαίδευσης, τριάντα 
(30) Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την 
ίδρυσή του, το 1997, το δίκτυο έχει χρησιμοποιήσει τα δίκτυα των υπουργείων παι-
δείας για να βοηθήσει τα σχολεία να κάνουν αποτελεσματική χρήση των εκπαιδευτι-
κών τεχνολογιών, αλλά και να επιμορφώσει εκπαιδευτικούς ώστε να μεταφέρουν 
στους μαθητές τους χρήσιμες και κρίσιμες για το μέλλον δεξιότητες και να επιτύχουν 
στην κοινωνία της γνώσης. Ο βασικός του στόχος είναι η προώθηση της καινοτομίας 
στη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλους τους τομείς και εμπλεκόμενους με την εκ-
παίδευση (Υπουργεία, σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές, ερευνητές, κ.α.). Επίσης 
βασικό μέλημα του Σχολικού Δικτύου είναι μέσα από στρατηγικά σχεδιασμένες εκ-
στρατείες να ευαισθητοποιηθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές σε εκπαιδευτικά θέματα 
των μαθηματικών, της επιστήμης και της τεχνολογίας (Giovanni & Durando, 2014). 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τίθενται οι επενδύσεις για τον εκ-
συγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών της σε όλα τα επί-
πεδα, με στόχο την καλλιέργεια των επιστημονικών δεξιότητων και την προετοιμασία 
των νέων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην κοινωνία της καινοτομίας. Οι 
προκλήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση  των επιστημών είναι κοινές και αφο-
ρά κυρίως την διδασκαλία, την παραγωγή γνώσης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, 
για ένα μοντέλο βιομηχανικής κοινωνίας η οποία είναι πλέον σε κρίση –όχι μόνο οι-
κονομική (Emmerson & Tetlow, 2015; FCIC 2011). Τα κράτη μέλη της ΕΕ μοιράζο-
νται την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της έλλειψης ενδιαφέροντος των νέων για 
την επιστήμη και την τεχνολογία. Καθίσταται πρόκληση η ανάπτυξη κινήτρων και 
θετικών στάστεων των νέων για επαγγελματικές επιλογές σταδιοδρομίας στον τομέα 
STEM, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν την γενιά των μελλοντικών επιστημονικών 
ερευνητών (Gérard &Snellmann, 2011). Η αρχή της διερευνητικής μάθησης προωθεί-
ται ως επίσημη παιδαγωγική μέθοδος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (Rocard et. al., 
2007).  

Για την αναβάθμιση των κατακερματισμένων και κολοσσιαίων ευρωπαϊκών εκπαι-
δευτικών συστημάτων απαιτούνται εκτεταμένες μακροπρόθεσμες προσπάθειες και 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευ-
τικοί πρέπει να επιμορφωθούν κατάλληλα και να έχουν την ανάλογη υποστήριξη 
στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής 
πολιτικής πρέπει να καθορίσουν και να εφαρμόσουν αλλαγές στα προγράμματα 
σπουδών, τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές αξιολόγησης. Οι γονείς πρέπει να κατα-
νοήσουν και να υποστηρίξουν την ανάγκη για αλλαγή. Τα πανεπιστήμια, οι επιχειρή-
σεις, οι τοπικοί φορείς, η κοινωνία των πολιτών και γενικά όσοι περιλαμβάνονται 
στην άτυπη εκπαίδευση της επιστήμης πρέπει να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο 
στη σύνδεση της επιστημονικής εκπαίδευσης με τις κοινωνικές προκλήσεις (Baldurs-
son & Stone, 2015). Το Scientix μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο 
στην υποστήριξη αυτών των προσπαθειών, καθώς αποτελεί μία επιστημονική κοινό-
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τητα που εμπλέκονται όλοι οι φορείς εκπαίδευσης. Μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα 
στην διευκόλυνση του διαλόγου και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και να ο-
ρίσει τις κατευθυντήριες γραμμές της εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα από τα αποτελέ-
σματα ερευνών στον τομέα της εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών.  (Εuropean 
Schoolnet, 2014). 

Πλεονεκτήματα για την εκπαιδευτική κοινότητα STEM  

H διαδικτυακή πύλη Scientix δημιουργήθηκε με βασικό μέλημα την ανταλλαγή, προ-
ώθηση και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών της επιστημονικής εκπαίδευσης σε ο-
λόκληρη την ΕΕ. Ξεκίνησε το Μάιο του 2010, και από τότε έχει υποστηρίξει εκαντο-
ντάδες εκπαιδευτικούς, παρέχοντας πλήρες διδακτικό υλικό και μεταφορά της τεχνο-
γνωσίας για την οικοδόμησης γνώσης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν 
(Εικόνα 1,2 ). 

 
Εικόνα 1 

 
Εικόνα 2 

Δωρεάν πρόσβαση σε διδακτικό υλικό 

Η πύλη διαθέτει μια τεράστια τράπεζα εκπαιδευτικών πηγών, πόρων και διδακτικών 
υλικών. Μέσα από ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό σε κάθε χρήστη παρέχονται 30 
διαφορετικές εκπαιδευτικές περιοχές (αστρονομία, περιβάλλον, μαθηματικά κλπ), 20 
διαφορετικές μορφές (παρουσίαση, βίντεο, κουίζ, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι κλπ). 
Το Scientix προσφέρει το μοναδικό προνόμιο για δυνατότητα μετάφρασης του υλικού 
καί στην Ελληνική γλώσσα. Σε κάθε πηγή του έργου παρέχεται πλήρης περιγραφή 
και ανάλυση των στόχων και της μεθοδολογίας (Εικόνα 3) 

 

Εικόνα 3 

Ενημέρωση και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα 
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Στην περίπτωση αναζήτησης για ενεργό συμμετοχή σε ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό έργο 
ή άντλησης πληροφοριών από εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική πύ-
λη του Scientix,, περιέχει εκατοντάδες έργα που χρηματοδοτούνται σε εθνικό και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν τα αντίστοιχα φίλτρα αναζήτησης για τη χώρα, το θέ-
μα της χρηματοδότησης, την ηλικιακή ομάδα, τις χώρες που αποτελούν σημεία επα-
φής και το χρονοδιάγραμμα (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 

Δυνατότητες εξ’ αποστάσεως επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης 

Η πλατφόρμα Scientix δίνει την δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης και παρακολούθησης 
Moodle μαθημάτων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά 
και εμβάθυνσης γνώσεων σε θέματα STEM (Eικόνα 5) 

 

Εικόνα 5 

Πληροφόρηση για εκπαιδευτικές εκδηλώσεις STEM σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπε-
δο 

Στο αποθετήριο του Scientix, που ενημερώνεται διαρκώς, υπάρχει ελεύθερη πρόσβα-
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ση και πληροφόρηση για όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δρώμενα, όπως εκπαιδευτι-
κά προγράμματα, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και πολλά άλλα. Η εγγραφή στην πλατ-
φόρμα παρέχει το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Όλα τα προηγούμενα τεύχη επίσης 
διατίθενται στην πλατοφόρμα και μπορούν να έχουν πρόσβαση  όλοι οι εγγεγραμμέ-
νοι χρήστες.  

Συμμετοχή σε συζητήσεις για θέματα STEM 

Μέσω του forum και του εργαλείου Chat, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εγγε-
γραμμένους χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 
στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών, να ανταλλάξουν ιδέες και να συνεργα-
στούν σε έκπαιδευτικά εργα.  

Επίλογος 

Το Scientix προάγει και υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή συνεργασία σε επίπεδο διδα-
σκαλίας, έρευνας και εκπαιδευτικής πολιτικής στα πεδία φυσικών επιστημών, τεχνο-
λογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να :  

• Εμπνευστούν απο καινοτόμες ιδέες για εφαρμογές στις σχολικές τάξεις σας. 

• Αναζητήσουν πληθώρα πηγών STEM μέσα απο την πλατφόρμα του Scientix 
με χρήση πολλαπλών φίλτρων αναζήτησης. 

• Αποκτήσουν δωρεάν μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού. 

• Ανακαλύψουν και να πάρουν μέρος σε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα στα πεδία STEM. 

• Περιηγηθούν στα διάφορα Ευρωπαϊκά έργα με τη χρήση του εργαλείου ανα-
ζήτησης. 

• Αποκτήσουν πρόσβαση σε πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης δια-
δικτυακά, αλλά και δια ζώσης επιμορφωτικά μαθήματα και σεμινάρια. 

• Έλθουν σε επαφή και να συζητήσουν με άλλους εκπαιδευτικούς με κοινά εν-
διαφέροντα στο πεδίο STEM και για θέματα τεχνολογίας και φυσικών επι-
στημών:  

• Συμμετέχουν στις κοινότητες πρακτικής και μάθησης του Scientix 

• Πληροφορηθούν για όλα τα τελευταία εκπαιδευτικά νέα σχετικά με προγράμ-
ματα στο πεδίο επιστημών, μέσα απ και την κοινότητα του Scientix: Εγγρα-
φείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του Scientix και το Scientix 
Digest 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην πολιτισμική έκφανση  της Παγκοσμιοποίησης. 
Στην πρώτη ενότητα περιγράφεται η διαπολιτισμική διάσταση της παγκοσμιοποίησης 
και οι συνέπειες που επέφερε. Στη δεύτερη προβάλλεται η διαπολιτισμική φύση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και οι αρχές που προσδιορίζουν την Ορθόδοξη παγκοσμιότητα 
συνάμα με την περιγραφή του τρόπου πραγμάτωσης του διαπολιτισμικού οράματος 
της «Κοινωνίας Αγάπης». Στην τρίτη ενότητα διατυπώνεται –προτάσσεται η θέση και 
η συμβολή της Ορθοδοξίας στο παγκοσμιοποιημένο και πολυπολιτισμικό πνεύμα και 
γίγνεσθαι της Νέας Εποχής που διαβιώνουμε. Επιγραμματικά η παρούσα εργασία 
προβάλλει τη διελκυστίνδα μεταξύ πολυπολιτισμικής παγκοσμιοποίησης και διαπολι-
τισμικής παγκοσμιότητας υποστηρίζοντας ότι η επιλογή είναι θέμα καλλιέργειας και 
κυρίως ορθής παιδείας. 

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιότητα, κοινωνία αγάπης. 
 

Εισαγωγή 
 
Η διαπολιτισμικότητα και η πολυπολιτισμικότητα είναι έννοιες άμεσα συνδεδεμένες 
με την παγκοσμιοποίηση. Για πολλούς η παγκοσμιοποίηση αποτελεί οικονομική κυ-
ρίως κατηγορία και υποτιμώνται οι  περαιτέρω πτυχές της όπως η ηθική, η κοινωνική 
και πολιτισμική. Αντίθετα προς την παραπάνω οπτική θεώρηση της παγκοσμιοποίη-
σης η παρούσα εργασία εστιάζει στην πολιτιστική διάστασή της επειδή θεωρούμε ότι 
η συγκεκριμένη πτυχή χαρακτηρίζει και διαπερνά την οντολογική  βάση της παγκο-
σμιοποίησης. Επομένως οι όποιες θέσεις και προτάσεις κατατεθούν ουσιαστικά αφο-
ρούν τη διαπολιτισμική έκφανσή της.  
  
Ζούμε λοιπόν στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της διαπολιτισμικότητας την 
οποία η πρώτη επιφέρει. Ενώ αναζητούμε τα χαρακτηριστικά τους και πασχίζουμε να 
αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές τους στη ζωή μας, παράλληλα κάνουμε προσπάθεια 
να ανιχνεύσουμε τις προοπτικές και την αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα 
περιβάλλοντα της παγκοσμιοποίησης και της διαπολιτισμικότητας.  
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Στόχος της εργασίας  είναι να δειχθεί  ότι στην Ορθοδοξία δεν συνάδουν η περιθω-
ριοποίηση και η γκετοποίηση διότι έχει χρέος να προσλάβει θεολογικά, με αγάπη, 
γνώση και τόλμη τον προβληματισμό του σύγχρονου ανθρώπου, να συνειδητοποιήσει 
τις μεταλλαγές που έφερε η Παγκοσμιοποίηση, ειδικότερα τις θετικές και αρνητικές 
συνέπειες της διαπολιτισμικής ώσμωσης που επέβαλλε και νηφάλια να προσφέρει το 
οικουμενικό-πανανθρώπινο μήνυμα της Βασιλείας του Θεού.  
Σε ότι αφορά τη συμβολή της θα γίνει προσπάθεια να καταδειχθεί ότι μια ζωντανή 
Ορθοδοξία:  
 -Έχει να προσφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο την εσωτερική ανανέωση και μετα-

μόρφωση η οποία πηγάζει από την ένωσή του με το Σαρκωθέντα Λόγο. _Έχει να 
μεταφέρει μια άλλη ποιότητα ζωής –το πλήρωμα της ζωής, στο οποίο τονίζεται η 
μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου, ως «θείας εικόνας» και η κοινωνία με 
τον Τριαδικό Θεό που ενεργοποιείται εν Πνεύματι Αγίω και συντελεί στη μετα-
μόρφωση όλης της ζωής, στη μεταμόρφωση των κοινωνικών, πολιτισμικών κατη-
γοριών του κόσμου και στην ενότητα του σύμπαντος κόσμου.  

 Έχει τη δυνατότητα του απεγκλωβισμού από τα δεσμά της ατομοκρατίας και της 
διάνοιξης του ανθρώπου, μέσω της θυσιαστικής αγάπης, στην καθολικότητα η 
οποία τον καθιστά αληθινό πρόσωπο. Επίσης τη δυναμική υπέρβασης των εθνικι-
στικών –φυλετικών συνόρων, μέσω του σεβασμού και της αλληλεγγύης, για την 
επίτευξη της παγκόσμιας κοινωνίας της αγάπης. 

 Μπορεί με τη Σταυραναστάσιμη πνοή της να εμπνέει ανθρώπους και να αποτελεί 
την ελπίδα του κόσμου οδηγώντας τον μέσα στην ιστορία προς  «καινούς ουρα-
νούς και γην καινήν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί» (Β΄ Πέτρου 3,13).  

 
Προσδιορισμοί… 

Είναι γεγονός ότι στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης έχουμε τη δυνατότητα στενότε-
ρης επικοινωνίας και επαφής με άλλους λαούς καθώς συνακόλουθα παγκόσμιας πολι-
τιστικής αλληλεπίδρασης. Υπάρχει βέβαια μια τάση για παγκοσμιοποίηση της κουλ-
τούρας (Αλμπάνη, 2001) . Αυτή μάλλον δεν προκύπτει από τη συνένωση των επιμέ-
ρους εθνικών πολιτισμών, αλλά έγκειται στη μονομερή εξάπλωση του πολιτισμού 
μιας χώρας, συγκεκριμένα των ΗΠΑ, σε πάρα πολλές χώρες. Μιλάμε για «εμπορευ-
ματοποιημένα πολιτιστικά προϊόντα» (Κοτζιά, 2001) που αφορούν αξίες, πρότυπα, 
τρόπο σκέψης και ζωής και κυριαρχούν στην αμερικανική κοινωνία. Εδώ προκύπτει 
ένας «εξαμερικανισμός του παγκόσμιου πολιτισμού» (Γκίκα, 2001)  που ως κυρίαρχο 
τρόπο ζωής προβάλλει τον ατομικισμό, την εκμετάλλευση, την επιδίωξη κέρδους με 
κάθε μέσο, την αναλγησία στη δυστυχία των άλλων, την ανατροπή της κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης. Παράλληλα γίνεται εμφανής η επικράτηση του καταναλω-
τικού πνεύματος. Η αγορά δεν προωθεί παγκοσμιοποιημένη ποίηση αλλά παγκοσμιο-
ποιημένες νευρώσεις με μεγαλύτερο θύμα όχι τους καταναλωτές αλλά το φυσικό πε-
ριβάλλον, αφού το οικολογικό έλλειμμα, η διαφορά μεταξύ φυσικών πόρων και κα-
ταναλωτικών αναγκών, διαρκώς μεγαλώνει.   
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Και ενώ θα περίμενε κανείς να υπερισχύει η διαπολιτισμική πραγματικότητα, διαπι-
στώνει ότι η Παγκοσμιοποίηση επιχειρεί να ελέγξει την πολιτισμική εξέλιξη και κα-
ταδικάζει τους πολιτισμούς σε ασφυξία, έχοντας βασικό εργαλείο στην επίτευξη αυ-
τού του κατορθώματος τα ΜΜΕ. Πληροφορική, τηλέφωνο, τηλεόραση συγχωνευμέ-
να στα πολυμέσα στήνουν το έμβλημα του σημερινού κόσμου: «Κοινωνία της πα-
γκόσμιας ενημέρωσης». Ελάχιστοι όμως όμιλοι κρατούν στα χέρια τους τα μικρόφω-
να του κόσμου χειραγωγώντας την κοινή γνώμη, ομοιογενοποιώντας τις συνειδήσεις, 
υποτάσσοντας στο ίδιο ισοπεδωτικό μοντέλο συμπεριφοράς και σκέψης, δημιουργώ-
ντας μια κοινωνία από  απαθείς τηλεθεατές- καταναλωτές.   

Το μενού της Παγκοσμιοποίησης όμως περιλαμβάνει και ένα μείγμα δεισιδαιμονίας 
και υπερκαπιταλιστικής ειδωλολατρίας, ένα κράμα υλισμού και μεταφυσικής ασυδο-
σίας. Αφού καμιά ορθολογική απάντηση δεν μπορεί να παρηγορήσει στα μεγάλα 
δράματα, να καλύψει την έλλειψη νοήματος, να απαντήσει στα ερωτήματα του πό-
νου, του σκοπού της ζωής, του θανάτου, έρχεται ο ανορθολογισμός και προσφέρει ως 
λύση τη θρησκευτική μετάλλαξη του παγανισμού. Δεν αρνείται ούτε το Θεό, ούτε το 
πνεύμα, αλλά τα τοποθετεί εντός του κόσμου. Ο άνθρωπος γίνεται έγκλειστος αυτού 
του κόσμου πασχίζοντας να γευτεί τους χυμούς του Δέντρου της Γνώσης και γι΄αυτό 
όλη η άνθιση της παραφιλολογίας για απόκρυφη γνώση, εξωγήϊνη νοημοσύνη, α-
στρολογικές προβλέψεις ή για τους γκουρού και τη γιόγκα της άπω Ανατολής. Τελικά 
η Παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια πραγματικότητα και συγκροτεί ένα πλαίσιο που 
μπορεί να αξιοποιηθεί για την ελευθερία, την πρόοδο, τη διαπολιτισμικότητα και τη 
σημαντική βελτίωση της ανθρώπινης κατάστασης ή να χρησιμοποιηθεί για τη μεγι-
στοποίηση της επιβολής, τη σύγχυση της πολυπολιτισμικότητας και την πληρέστερη 
καθυπόταξη του ανθρώπου και του κόσμου. Για να επιτευχθεί το πρώτο και να απο-
τραπεί το δεύτερο απαιτείται νηφάλια και πραγματιστική προσέγγιση και αξιολόγηση 
της Παγκοσμιοποίησης, βούληση δημιουργικού προσδιορισμού του κόσμου, που σή-
μερα λείπει, οπωσδήποτε όραμα ελευθερίας και σεβασμού του ανθρώπινου προσώ-
που, εργώδης διαπολιτισμική καλλιέργεια, προπάντων όμως έμπνευση παγκοσμιότη-
τας. Αυτή ακριβώς την έμπνευση μπορεί και πρέπει να πραγματώσει η Ορθοδοξία 
αφού η διαπολιτισμικότητα ανήκει στην οντολογία της και η παγκοσμιότητα αποτελεί 
δομική αρχή της.  

 
Η παγκοσμιότητα και η διαπολιτισμικότητα της Ορθοδοξίας. 

 
Εξετάζοντας την ιστορία, βλέπουμε ότι από την Pax Romana ως την Pax Americana 
υπάρχει ένα πλήθος τάσεων και προσπαθειών για παγκοσμιοποίηση. Αυτές επιχει-
ρούνται από τους «δοκούντας άρχειν των εθνών» άλλοτε με ωμή και άλλοτε με εκλε-
πτυσμένη βία ή εξουσία. Στον αντίποδα αυτών βρίσκεται η Χριστιανική παγκοσμιό-
τητα. Αυτή δεν αποβλέπει στην κυριαρχία του κόσμου, αλλά στον αφανισμό του ε-
γωκεντρισμού που κάνει εφικτές τη «συγχώρηση» όλου του κόσμου στο κάθε συγκε-
κριμένο ανθρώπινο πρόσωπο και τη «συγχώρηση» όλων των πολιτισμικών ταυτοτή-
των σε έναν αδελφοποιημένο κόσμο.   
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Μέσα στην Ορθόδοξη θεολογία τα πάντα διαπνέονται από παγκόσμια προοπτική: 
Από τη Γένεση, με τη Δημιουργία των πάντων (Γεν1,1), ως την Αποκάλυψη, με την 
Αναδημιουργία των πάντων (Αποκ 21,1). Σε όλες τις σελίδες της Αγ. Γραφής κατα-
γράφεται η περιπέτεια του ανθρώπινου γένους και το πανανθρώπινο σχέδιο της Θείας 
Οικονομίας.   

 Οπωσδήποτε όμως κέντρο της Ορθόδοξης παγκοσμιότητας αποτελεί η Σάρκωση του 
Υιού και Λόγου του Θεού. Με την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης ο Χριστός ενώ-
θηκε με ολόκληρο το ανθρώπινο φύραμα ( Ευθυμίου, 1999)  και έτσι η πτωτική αν-
θρώπινη φύση ανυψώθηκε και επανήλθε σε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Να υπο-
γραμμιστεί εδώ ότι οι συνέπειες της Σάρκωσης, του Πάθους και της Ανάστασης του 
Χριστού είναι παγκόσμιες (Γιαννουλάτου, 2005) και αφορούν τη λύτρωση, μέσα στο 
χώρο και το χρόνο, ολόκληρου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτι-
στικών του μερών, διότι «εν Αυτώ ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσαι και 
δι΄Αυτού αποκαταλλάξαι τα πάντα εις Αυτόν» (Κολ.1,20). Προσλαμβάνοντας ολό-
κληρη την ανθρώπινη φύση καλεί στη Βασιλεία Του τους πάντες χωρίς φυλετική, 
γλωσσική ή ταξική διάκριση: «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ε-
λεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού» 
(Γαλ.3,28). Πρόκειται για μια καταλλαγή – συμφιλίωση παγκόσμιας προοπτικής που 
επαναφέρει τον άνθρωπο δίπλα στο Θεό, τον επανατοποθετεί δίπλα στο συνάνθρωπο 
και τον επαναπροσδιορίζει μέσα στον υλικό κόσμο. Επιπλέον θεμελιώνει την παγκο-
σμιότητα του κόσμου με την κατάργηση των εθνικών, φυλετικών και πολιτισμικών 
διαφορών. 

Και αν το κέντρο της Ορθόδοξης παγκοσμιότητας –καθολικότητας  είναι η Σάρκωση 
του Λόγου, αφετηρία της είναι η κοινωνία –ενότητα του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός δεν 
είναι ένας Μονάρχης αλλά μία τέλεια κοινωνία τριών Προσώπων και «αυτό που αϊ-
δίως κατά την φύσιν υπάρχει στις σχέσεις των τριών θείων Προσώπων, δίδεται κατά 
χάριν στη ζωή των ανθρώπων» (Βασιλείου, 1974). Πρόκειται για την απόλυτη «κοι-
νωνία» των τριών Προσώπων όπου το καθένα διατηρεί τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά 
Του. Αυτό σημαίνει « υπέρβαση των αριθμητικών κατηγοριών, έξοδο από τη σύγχυ-
ση της πολλαπλότητας αλλά και της μονώσεως του ενός. Ούτε στατικότητα ούτε α-
πλή δυναμικότητα, αλλά υπέρβαση και του ενός και του ετέρου: κοινωνία αγάπης» 
(Γιαννουλάτου, 2000).  

Το σημείο αυτό νοηματοδοτεί και την ύπαρξη του κόσμου αποτελώντας τη βάση της 
πανανθρώπινης ενότητας και της διαπολιτισμικής αναγκαιότητας. Έστω και αν παρα-
τηρούμε στην ανθρωπότητα μια ποικιλία, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αφενός ο 
Θεός «εποίησε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων» (Πραξ17,26) και αφετέρου οτι 
«κατ΄εικόνα Θεού εποίησε τον άνθρωπον» (Γεν5,1). Αυτό σημαίνει ότι ο αυθεντικός 
τρόπος ζωής είναι ο Τριαδικός και η ανθρωπότητα καλείται και αυτή να αποτελεί 
κοινωνία αγάπης. Αυτή την κοινωνία αγάπης ενσαρκώνει η Εκκλησία, η οποία νοεί-
ται ως σύμβολο της παγκόσμιας ενότητας. «Καθετί που κατέχει, καθετί που πράττει, 
ανήκει στον κόσμο ολόκληρο γίνεται προς χάριν ολόκληρης της οικουμένης» (Γιαν-
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νουλάτου, 2000). Η Εκκλησία βιώνει την παγκοσμιότητα και διαπολιτισμικότητα με 
την κατάργηση όλων των διαχωριστικών συνόρων και την κλήση κάθε προσώπου, 
λαού και πολιτισμικού σχήματος, να καλλιεργήσει τα ιδιαίτερα χαρίσματά του εν α-
γάπη και προς το όλον.  Εδώ βέβαια υπεισέρχεται η δραστική παρουσία του Αγίου 
Πνεύματος το οποίο εργάζεται για την επίτευξη «της των πάντων ενώσεως». Η ένωση 
αυτή «δεν νοείται ως συναρμολόγησι τεμαχίων χριστιανικών κοινοτήτων αλλά ως 
επέκτασι της Τριαδικής ενότητος που ιερουργείται στο λειτουργικό της σώμα» (Βα-
σιλείου, 1974). Μιλάμε για το μυστήριο της ενότητας το οποίο αποτελεί λατρευτικό 
βίωμα και ταυτόχρονα το όραμα της τελικής ενότητας στη Βασιλεία του Θεού, όπου 
πραγματώνεται η καθολική –παγκόσμια μεταμόρφωση του ανθρώπου και του κό-
σμου, συνάμα δε η επάνοδος τους στην κοινωνία της Αγάπης.   

 Όλη η Ορθόδοξη λατρευτική ζωή διαπνέεται από αυτό το παγκόσμιο όραμα. Οι δεή-
σεις γίνονται «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου» και η προσευχή κινείται σε 
παγκόσμιο ορίζοντα: «ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρα-
νώ και επί της γης». Και η εικονογραφία ακόμα δηλώνει την παγκοσμιότητα της Εκ-
κλησίας, με την υπέρβαση των οποιωνδήποτε κατηγοριών και διαχωρισμών, αφού 
στην εικόνα της Πεντηκοστής ο κύκλος των μαθητών είναι ανοικτός και οι πύρινες 
γλώσσες κατέρχονται προκειμένου να φωτίσουν τα ετερογενή πολιτισμικά περιβάλ-
λοντα όλων των εθνών.  

Είναι πρόδηλο ότι χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις της Ορθόδοξης πνευματικότη-
τας οποιαδήποτε προσπάθεια διαπολιτισμικής ερμηνείας και ενοποίησης του κόσμου 
προσλαμβάνει, αργά ή γρήγορα, φανερά ή αδιόρατα, εξουσιαστικό χαρακτήρα και 
ομογενοποιώντας τους ανθρώπους μεταμορφώνεται σε πολυπολιτισμική μαζοποίηση, 
σε παγκοσμιοποίηση. Εξάλλου γνωρίζουμε από τη Χριστιανική θεολογία ότι η πορεία 
της πτώσης και η πορεία της τελείωσης του ανθρώπου είναι ομώνυμες. Και οι δύο 
είναι πορείες θέωσης. Η πρώτη στηρίζεται στις ανθρώπινες δυνάμεις, ως πορεία αυ-
τοθέωσης, ενώ η δεύτερη στη δωρεά του Θεού, ως πορεία χαρισματικής θέωσης. Έ-
τσι έχουμε αφενός την παγκοσμιότητα με το διαπολιτισμικό της θεμέλιο, που αναδύε-
ται ως καρπός οικείωσης της Θείας Ζωής και τελείωσης του ανθρώπου, ως δημιουρ-
γήματος «κατ΄εικόνα και ομοίωσιν» Θεού, αφετέρου την Παγκοσμιοποίηση με την 
πολυπολιτισμική της δομή που έρχεται ως έκφραση της προσπάθειας του ανθρώπου 
για δύναμη, εξουσία και αυτοθέωση.  
Μπορούν άραγε να συναντηθούν κάπου αυτά τα δύο μεγέθη ή μήπως πρέπει να δε-
χτούμε εξ αρχής το αλληλοαποκλεισμό τους;    

 
Η Ορθοδοξία ως ζύμη μέσα στο φύραμα… 

  
Κατ΄αρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Θέλουμε την Ορθοδοξία να πατά συνέχεια 
το φρένο ή να κρατά το τιμόνι στις παγκόσμιες εξελίξεις; Φαίνεται από την προηγού-
μενη ενότητα ότι στην Ορθοδοξία δεν συνάδει ούτε η περιθωριοποίηση αλλά ούτε η 
γκετοποίηση, αφού κομίζει το πανανθρώπινο – οικουμενικό μήνυμα και βίωμα της 
Βασιλείας του Θεού.   
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Ζώντας μέσα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο και την διαπολιτισμική του πραγματι-
κότητα δεν είναι δυνατόν να αρνηθεί τις ευεργετικές παραμέτρους όπως είναι η πρόο-
δος και εξέλιξη της τεχνολογίας, η διευκόλυνση της επικοινωνίας και διακίνησης α-
γαθών, η αντιμετώπιση ασθενειών και κοινών προβλημάτων, οι μορφές αλληλεγγύης 
μεταξύ των λαών, η προώθηση δημοκρατικών δομών, η πρόοδος γραμμάτων και τε-
χνών, η ανάληψη διεθνών πρωτοβουλιών σε πολλαπλά επίπεδα. Από την άλλη όμως 
ως φορέας της Αποκεκαλυμμένης Αλήθειας καλείται να τηρήσει στάση κριτική- προ-
φητική μέσα στο νέο παγκοσμιοποιημένο και διαπολιτιστικό  περιβάλλον, αποφεύγο-
ντας τον πειρασμό της διαπλοκής και εξάρτησης από επιχειρηματικά συμφέροντα, 
ώστε αδέσμευτη να αρθρώνει τον προφητικό της λόγο. Καλείται « να προσφέρει ως 
μέθοδο διεξόδου την ολοκληρωμένη πρόταση ζωής της» υποστήριζε ο μακαριστός 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος (Νικολόπουλου  2000). 

Όλες οι πτυχές της ζωής πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική πρέπει να γίνουν αντικεί-
μενα της ιεραποστολής της (Βλάχου, 1993), ώστε διαρκώς προσλαμβάνοντάς τα να 
τα μεταμορφώνει. Κάτω από αυτό το πρίσμα η Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε να 
ιδωθεί θετικά και να μην δαιμονοποιείται εξ ορισμού. Όπως στην παγκοσμιοποιημένη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διευκολύνθηκε η διάδοση του Χριστιανισμού, έτσι και τώρα 
η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας θα μπορούσε να λειτουργήσει επι-
βοηθητικά στην Ορθόδοξη ιεραποστολή και να την διευκολύνει στην κατάθεση της 
μαρτυρίας της προς τον κόσμο και της κατήχησης του σύγχρονου ανθρώπου. Με την 
αξιοποίηση των πολυμέσων μπορεί να ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας – διαλόγου, 
ώστε το Ευαγγέλιο να γίνει παντού γνωστό και σωτήριο. Να φανεί η αληθινή της 
ταυτότητα, ότι δεν είναι δηλαδή μια Ανατολίτικη σκοταδιστική και απειλητική για τη 
Δύση ιδεολογία, αλλά μια καινότητα ζωής απαραίτητη για να ζήσει ο κόσμος. Έτσι 
θα κηρύξει το προφητικό μήνυμα του Ευαγγελίου και των Πατέρων για τα ζητήματα 
του πλούτου, της ιδιοκτησίας, της πλεονεξίας, της εκμετάλλευσης, της μοναξιάς, αλ-
λά θα επιδείξει και τη μέριμνά της για θέματα κοινωνικά όπως η βία, η τρομοκρατία, 
τα ναρκωτικά, η σεξουαλική ηθική, η οικολογική κρίση. Επιτελώντας έτσι ρόλο ενερ-
γητικό και διαμορφωτικό στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές κατηγορίες 
του κόσμου. 

 Στη Νέα Εποχή της Παγκοσμιοποίησης και διαπολιτισμικότητας η Ορθοδοξία καλεί-
ται να προσφέρει πνευματική αντίσταση αλλά κυρίως θετική καθοδήγηση. Το σύνθη-
μα «προς μία παγκόσμια κοινότητα» δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό διότι απο-
στολή της Εκκλησίας είναι να δώσει μαρτυρία ενότητας, όχι με την έννοια της συμ-
βατικής ειρηνικής συνύπαρξης αλλά της οργανικής κοινωνίας προσώπων, λαών και 
πολιτισμών εν αγάπη. Η ενότητα αυτή, δηλαδή η κοινωνία αγάπης, δεν συνεπάγεται 
ομογενοποίηση και ισοπέδωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ιδιοπροσωπίας 
του ανθρώπου ή ενός λαού και πολιτισμού. Αντίθετα, εφόσον πρότυπο της ανθρώπι-
νης ύπαρξης είναι ο Τριαδικός τρόπος ύπαρξης και επιπλέον η δωρεά του Αγίου 
Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή δόθηκε «εφ΄ένα έκαστον», σημαίνει ότι κάθε πρό-
σωπο και κατ΄ επέκταση κάθε λαός και πολιτισμός αναπτύσσει τα ιδιαίτερα χαρίσμα-
τά του , εν αγάπη, προς το συμφέρον όλων. Η τριαδολογική θεώρηση της Ορθόδοξης 
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πίστης είναι η σημαντικότερη θεολογική υποδομή για την ανάπτυξη της σημασίας 
του ανθρώπινου προσώπου και της ομαλής συνύπαρξής του με τα άλλα πρόσωπα σε 
μια αγαπητική κοινωνία. Επίσης της ομαλής συνύπαρξης όλων των πολιτισμικών εκ-
φάνσεων, με μια απτή απόδειξη σεβασμού, αποδοχής και ειρηνικής συνύπαρξης, 
στην προαναφερόμενη παγκοσμιότητα.  Χάρη σ΄αυτή την υποδομή είναι εφικτό να 
ξεπεραστεί ο εγωϊστικός «ατομικισμός» τον οποίο καλλιεργεί η καπιταλιστική νοο-
τροπία όσο και ο κίνδυνος της μαζοποίησης, αρχές που μαστίζουν τη Νέα Εποχή της 
Παγκοσμιοποίησης και φαλκιδεύουν την αρχή της διαπολιτισμικότητας. 

Το ανακαινιστικό μήνυμα της Ορθοδοξίας βιώνεται και προσδοκάται ταυτόχρονα. Η 
Σταυρική πορεία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο προσβλέπει στην Ανάσταση: «και-
νούς δε ουρανούς και γην καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκώμεν, εν οις δι-
καιοσύνη κατοικεί» (Β΄Πέτρου3,13). Αυτή εξ΄άλλου είναι και η ουσιαστική διαφορά 
του Ορθόδοξου παγκόσμιου οράματος έναντι  της Παγκοσμιοποίησης. Αυτή 
είναι και η ευθύνη που αναλαμβάνει ο Ορθόδοξος: Ζώντας την καθημερινότητά του 
να εργάζεται για την επίτευξη της κοινωνίας της αγάπης και μονολογώντας την ευχή: 
«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με» να περιλαμβάνει, σ΄αυτό το «με», όλο τον κόσμο.  

 
Συμπεράσματα 

  
Η Παγκοσμιοποίηση είναι μια πραγματικότητα που αν και βρίσκεται σε εξέλιξη έχει 
επιφέρει πολλαπλές ανακατατάξεις στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό ιστό της 
παγκόσμιας κοινότητας. Μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων της τα σκιάζουν οι αρνη-
τικές επιπτώσεις της και η διαμαρτυρία για την μη εξασφάλιση ανθρώπινων αξιών, 
όπως ισότητα και δικαιοσύνη, για την ασέβεια στο ανθρώπινο πρόσωπο και την  ο-
μογενοποίηση  των λαών και των πολιτισμών.  

 Στον αντίποδα της Νέας Εποχής της Παγκοσμιοποίησης βρίσκεται η Ορθοδοξία και 
προβάλλει αφενός τη δική της ταυτότητα: Τη διαπολιτισμικότητα, την οικουμενικό-
τητα και καθολικότητά της, αφετέρου το δικό της όραμα: Την παγκόσμια κοινωνία 
αγάπης. Για την Ορθοδοξία η παγκοσμιότητα και η διαπολιτισμικότητα είναι αυτονό-
ητες. Νοηματοδοτούνται από τον Τριαδικό- κοινωνικό τρόπο ύπαρξης του Θεού  
(Βλάχου, 1994) και υπαγορεύονται από το γεγονός της Σάρκωσης του Λόγου όπου « 
εν Αυτώ ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσαι και δι΄Αυτού αποκαταλλάξαι τα πά-
ντα εις Αυτόν» (Κολ.1,20). Η Ορθόδοξη παγκοσμιότητα η οποία υπερβαίνει κάθε εί-
δους σύνορο, βιώνεται απόλυτα από τα πρόσωπα που κενωτικά και συγ-χωρητικά α-
γκαλιάζουν όλους και όλα, εμπνεόμενοι από την προσδοκία της Εσχατολογικής κοι-
νωνίας της Αγάπης.  

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι η Ορθοδοξία καλείται να προσφέρει τη 
δική της μαρτυρία. Οφείλει να μείνει διαπολιτισμική και ανοικτή απέναντι στον κό-
σμο και τις εξελίξεις και να κρατήσει το τιμόνι των παγκόσμιων ζυμώσεων και αλλα-
γών, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε προσώπου, σεβασμό στην ιδιοτυπία κάθε 
λαού και απέραντη αγάπη για όλη την κτίση. Η Αλήθεια αφορά όλους τους ανθρώ-
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πους, όλους τους πολιτισμούς και γι΄αυτό η Ορθοδοξία οφείλει να εκμεταλλευτεί τις 
δυνατότητες που παρέχουν η τεχνολογία και η πληροφορική, ώστε να γίνει γνωστό το 
ανακαινιστικό μήνυμα που κομίζει και η δυνατότητα που έχει για τη μεταμόρφωση 
του πτωτικού κόσμου σε «καινή κτίση».   

Το διαχρονικό κήρυγμά της για το μυστήριο του Τριαδικού Θεού και τη Θεία Οικο-
νομία εν Χριστώ δια Αγίου Πνεύματος, της δίνει δύναμη να παρεμβαίνει κάθε φορά 
στις εκάστοτε πολιτισμικές οντότητες του κόσμου θέτοντας τις δικές της αρχές και 
αξίες, νοηματοδοτώντας τους πολιτισμούς, τη ζωή και βοηθώντας τον άνθρωπο να 
βρει την ταυτότητά του και την, δια μέσω του Σταυρού και της θυσιαστικής αγάπης,  
πορεία του προς την Ανάσταση.   

Η συμβολή της Ορθοδοξίας έγκειται στο να εμπνεύσει με την Αλήθειά της ανθρώ-
πους καταθέτοντας πρωταρχικά γνήσια τη δική της βεβαιότητα- εμπειρία. Παράλλη-
λα διατηρώντας το σωτηριολογικό της μεγαλείο, την οικουμενική της λαχτάρα και το 
Αναστάσιμο (ανακαινιστικό για τον κόσμο) όραμά της.  
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Η διαπολιτισμικότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
της ελληνικής γλώσσας για το δημοτικό σχολείο 

 
Σάββα Ευφροσύνη 
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Περίληψη 

Η πολυπολιτισμικότητα και η πολυγλωσσία των ελληνικών σχολείων απαιτούν αλλα-
γές στο διδακτικό περιεχόμενο για την ομαλότερη ένταξη των μαθητών τόσο στον 
εκπαιδευτικό όσο και στον κοινωνικό χώρο. Αδιαμφισβήτητα τα πρώτα πρότυπα, οι 
αξίες και οι τρόποι συμπεριφοράς μεταδίδονται στους μαθητές κατά τη σχολική τους 
πορεία και μέσω των σχολικών μαθημάτων. Σκοπός μας λοιπόν είναι να εξετάσουμε 
το βαθμό που η διαπολιτισμικότητα εντάσσεται και αξιοποιείται στα σημερινά ανα-
λυτικά προγράμματα γλώσσας του δημοτικού. Η ανάλυση περιεχομένου και η συ-
γκριτική μελέτη των προγραμμάτων της ελληνικής και μειονοτικής εκπαίδευσης της 
δυτικής Θράκης θα μας δώσει μια ενδεικτική εικόνα.  

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, αναλυτικό πρόγραμμα, ελληνική γλώσσα, μειο-
νοτική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σημερινών κοινωνιών είναι εμφανής. Κάθε χώ-
ρα αποτελείται από μια κυρίαρχη ομάδα και από πολλές άλλες διαφορετικές ως προς 
την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις μικρότερες ομάδες. Η 
ποικιλομορφία των σύγχρονων κοινωνιών αποτελεί κύρια αιτία αναζήτησης και ανα-
μόρφωσης των σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών. Όπως έχει επισημάνει και ο 
Cummins η μη αποδοχή του μορφωτικού κεφαλαίου του μαθητή ισοδυναμεί με α-
πόρριψη του μαθητή και της υπόθεσης περί ενδυνάμωσης των πολιτισμικά διαφερό-
ντων μαθητών (Παπαχρήστος, 2011, σ. 44). 

Πολιτισμική ετερότητα 

Η ετερότητα με την οποία ασχολείται η διαπολιτισμική παιδαγωγική αφορά τη συλ-
λογική ταυτότητα κι όχι τις ατομικές διαφορές. Με τον όρο πολιτισμική ετερότητα 
παραπέμπουμε σε υπαρκτά ή λογιζόμενα ως υπαρκτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του ατόμου που έχει από κοινού με άλλους και ανήκουν στην ίδια κατηγορία (εθνική, 
εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική) (Γκότοβος, 2002, σ. 10). 

Διαπολιτισμικότητα 

Ενώ η πολυπολιτισμικότητα εκφράζει κάτι το δεδομένο, η διαπολιτισμικότητα ανα-
φέρεται στο ζητούμενο (Καρακατσάνη, 2004, σ. 179). Η διαπολιτισμικότητα σηματο-
δοτεί έναν τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας διαφορετικών πολιτισμών ή ομάδων 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά στη βάση της ισότητας, της αλληλεγγύης και του σε-
βασμού της ιδιαιτερότητας. Επιγραμματικά ο Γεωργογιάννης (2008, σ. 30) ορίζει την 
εν λόγω έννοια ως «χαρακτηριστικό του συγκερασμού δύο πολιτισμών στο ίδιο άτο-
μο ή στο ίδιο σύνολο ατόμων».  
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Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ’60 
στις ΗΠΑ και στον Καναδά μόλις παρατηρήθηκε ότι το αφομοιωτικό μοντέλο που 
εφαρμοζόταν στην παιδαγωγική των αλλοδαπών μαθητών δεν είχε τα επιθυμητά απο-
τελέσματα (Γεωργογιάννης, 2008, σ. 36). Σύμφωνα με τον Essinger οι βασικές αρχές 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τέσσερις:  
• εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, 
• εκπαίδευση και αλληλεγγύη, 
• εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό και  
• εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης» (Νικολάου, 2010, 
σ. 130-131). 

Μειονότητα 

Για τους κοινωνικούς επιστήμονες μειονοτικές ομάδες ονομάζονται αυτές που: υπο-
φέρουν από διακρίσεις και αποκλεισμό στην κοινωνία, χαρακτηρίζονται από φυσικά 
ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν συναντώνται στην κυρίαρχη ομάδα, μοι-
ράζονται μια συλλογική ταυτότητα και κοινές εμπειρίες, κληρονομούν τη δική τους 
συμμετοχή στην ομάδα από τη γέννησή τους και συνάπτουν γάμους κυρίως στα πλαί-
σια της ομάδας τους (Bennett, 2007, σ. 56). Η πιο γνωστή μειονότητα εντός του ελ-
ληνικού κράτους είναι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.  

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Ο Bullivant θεωρεί πως το αναλυτικό πρόγραμμα «περιλαμβάνει εκείνο το σύνολο 
της γνώσης, ιδεών και εμπειριών, που απορρέουν από ιδεολογικά επηρεασμένες και 
αξιολογικά φορτισμένες διαδικασίες επιλογής από ένα κοινό των κοινωνικών ομάδων 
απόθεμα παραδοσιακής και σύγχρονης γνώσης, ιδεών και εμπειριών, την οργάνωσή 
τους σε υποσυστήματα, τη μεταβίβασή τους στους πελάτες σε διαπροσωπικές κατα-
στάσεις διδασκαλίας – μάθησης και την περιοδική αξιολόγηση, που εξασφαλίζει την 
ανατροφοδότηση των προηγούμενων διαδικασιών» (Ευαγγέλου, 2007, σ. 66). Είναι 
δεδομένο πως οι μέθοδοι και οι στόχοι διδασκαλίας που προτείνει το αναλυτικό πρό-
γραμμα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το πολιτισμικό υπόβαθρο, τις εμπειρίες και 
τις ιδιαιτερότητες όλων των μαθητών ώστε να υπερασπίζονται και να ενδυναμώνουν 
την διαφορετικότητα και την ισότητα μεταξύ των λαών.  

Κριτική θεωρία 

Οι βασικοί εκπρόσωποι της συγκεκριμένης θεωρίας (Bowles, Gintis, Willis, 
Bourdieu, Passeron, Spender) υποστηρίζουν πως το αναλυτικό πρόγραμμα αναπαρά-
γει την ιδεολογία των κυρίαρχων ομάδων και βοηθά στην ενίσχυση αυτών (Gewirtz 
& Cribb, 2011, σ. 130). Η εκπαίδευση και το σχολείο υπόκεινται στον έλεγχο της κυ-
ρίαρχης κοινωνικής τάξης και ο δάσκαλος δεν έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα για 
να παρέμβει και να αλλάξει την κατάσταση (Νικολάου, 2005, σ. 101). Το σχολείο και 
γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί ως το εργοστάσιο πολιτών με συναίνεση 
σε αξίες και παραδόσεις αποδεκτές από το κοινωνικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο η 
σχολική γνώση πλάθει ιδεολογίες και διαπερνά μηνύματα με σκοπό την αναπαραγω-
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γή των κοινωνικών τάξεων που τις περισσότερες φορές φέρεται ως υπολανθάνουσα 
και ουδέτερη (π.χ. κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα).  

Μεταδομική θεωρία ή Μεταδομισμός 

Για τους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας το αναλυτικό πρόγραμμα είναι δυνατόν να 
αποτελεί προϊόν των απόψεων και των βιωμάτων όσων το κατασκευάζουν με αποτέ-
λεσμα να ζητούν μεγαλύτερη ταπεινότητα και προσοχή από τους δασκάλους στο σχε-
διασμό και στο περιεχόμενο διδασκαλίας, καθώς αυτά που οι ίδιοι θέλουν να διδά-
ξουν ως γνώση να μη συμβαδίζουν με αυτά που οι μαθητές τους προσδοκούν και επι-
θυμούν να μάθουν (Gewirtz & Cribb, 2011, σ. 133-134). Η γνώση που αναπαράγεται 
μέσω του σχολικού συστήματος εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εξουσίας και των ι-
σχυρών ομάδων, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται η μάθηση για όλους τους μαθη-
τές και οι ισότιμες ευκαιρίες γηγενών και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην 
εκπαιδευτική και κοινωνική τους ανέλιξη. Στον μεταδομισμό, λοιπόν, απαιτείται η 
κατήχηση δασκάλων και μαθητών στις γνώσεις που θέλουν οι κατασκευαστές να εμ-
φυσήσουν.  

Κοινωνικά ρεαλιστική θεωρία ή Κοινωνικός ρεαλισμός 

Οι Moore και Young απορρίπτουν την ιδέα ότι η γνώση ταυτίζεται με πολιτικά και 
κοινωνικά συμφέροντα και αντιτείνονται στη διατύπωση των θεωρητικών της κριτι-
κής θεωρίας πως δεν υπάρχει αντικειμενική γνώση (Gewirtz & Cribb, 2011, 134-
135). Χρησιμοποιούν την έννοια της αντικειμενικότητας «για να καταδείξουν τη φι-
λοδοξία των παραγωγών γνώσης ότι οι ισχυρισμοί που προβάλλουν θα τύχουν απο-
δοχής και πέρα από τις συγκεκριμένες ιστορικές και πολιτισμικές σκοπιές από τις ο-
ποίες προβάλλονται» (Gewirtz & Cribb, 2011, σ. 135). Δεν πρεσβεύουν την αναπα-
ραγωγή μιας άρχουσας ιδεολογίας αλλά την παραγωγή αντικειμενικής γνώσης και 
αποδεκτής ανεξαιρέτως κοινωνικών και πολιτικών πεποιθήσεων. Η αντικειμενική 
γνώση προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση, αποδοχή της ετερότητας και 
ισότιμη ένταξη όλων στην κοινωνία.  

Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» 

Η ελληνική πολιτεία με σκοπό την αντιμετώπιση της περιορισμένης ελληνομάθειας 
και των συνολικών προβλημάτων της ελληνόφωνης μειονοτικής εκπαίδευσης προχω-
ρά το 1996 στην κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος με επιστημονικά υπεύ-
θυνη την κοινωνιολόγο της εκπαίδευσης και καθηγήτρια Άννα Φραγκουδάκη (Μαυ-
ρομάτης, 2002, σ. 7). Έρευνα του προγράμματος (Ασκούνη, 2006) απέδειξε πως πά-
νω από το 65% των παιδιών της μειονότητας δεν ολοκλήρωνε το υποχρεωτικό εννιά-
χρονο σχολείο, η γνώση της ελληνικής χαρακτηριζόταν από κάκιστη έως ελλιπέστα-
τη, ενώ η φοίτηση σε «ξεχωριστά» μειονοτικά σχολεία μαζί με την γενικότερη απο-
μόνωση αποτελούσε κοινωνικοποίηση σε πολιτισμικό γκέτο.  

Το πρόγραμμα αρχικά λειτούργησε πιλοτικά για τρία χρόνια και από την σχολική 
χρονιά 2000-2001 έγινε καθολική εφαρμογή του (Μαυρομάτης, 2002, σ. 8). Από την 
πιλοτική εφαρμογή των νέων διδακτικών πακέτων, στην μελέτη των Σφυρόερα, 
Φτερνιάτη και Γαβριηλίδου (2000) προέκυψε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές σχε-
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τικά με την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου ανάμεσα 
στους μαθητές που διδάχτηκαν με το νέο υλικό του ΠΕΜ και αυτούς που συνέχιζαν 
να διδάσκονται με το παλιό υλικό του ΟΕΔΒ (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008, 
σ.28). Στη συγγραφή των βιβλίων έγινε προσπάθεια να καλυφτούν οι ανάγκες τόσο 
των παιδιών των αστικών κέντρων των οποίων η ελληνική είναι δεύτερη γλώσσα όσο 
και των παιδιών των αγροτών για τα οποία είναι πρώτη (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 
2008, σ.31). Τελικά, οι μαθητές της μειονότητας από σιωπηλοί και ακίνητοι εντός της 
σχολικής τάξης μετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος έδειξαν ενδιαφέρον 
και περιέργεια για τις γνώσεις των νέων βιβλίων, ευρηματικότητα στις προτεινόμενες 
εργασίες, άντλησαν ευχαρίστηση από την παραγωγή έργου, το οποίο λειτούργησε ως 
κίνητρο για την σχολική επίδοση (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008, σ. 53).  

Όπως επισημαίνει ο Ευαγγέλου (2007) όσον αφορά τη μειονοτική εκπαίδευση δεν 
υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα εναρμονισμένο στα επιστημονικά δεδομένα της διδα-
σκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και πολιτισμικά προσανατολισμένο σε 
ένα πλαίσιο διαπολιτισμικής στοχοθεσίας. Εντούτοις για τη διδασκαλία του γλωσσι-
κού μαθήματος ακολουθούνται οι οδηγίες που όρισε η επιστημονική ομάδα του 
ΠΕΜ. Παρ’ όλη την αδυναμία εναρμόνισης των προγραμμάτων των ελληνικών και 
μειονοτικών δημοτικών σχολείων η εφαρμογή του προγράμματος για την εκπαίδευση 
των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη αποτελεί ελπιδοφόρο δείγ-
μα της ισότιμης συμμετοχής και ένταξης της στην ελληνική κοινωνία.  

Σκοπός 

Η μελέτη του αναλυτικού προγράμματος της ελληνικής γλώσσας των κοινών δημοτι-
κών σχολείων και των οδηγιών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος στα βι-
βλία δασκάλου των μειονοτικών σχολείων αποτελεί την αρχική μας επιδίωξη. Μετά 
από την ανάλυση περιεχομένου των προαναφερθέντων κειμένων, στόχος μας είναι να 
συγκρίνουμε και να παρουσιάσουμε το βαθμό που η διαπολιτισμικότητα και η διαπο-
λιτισμική επικοινωνία προβάλλονται και ενισχύονται εντός των οδηγιών διδασκαλίας 
του γλωσσικού μαθήματος στα ελληνικά και στα μειονοτικά σχολεία.  

Ερευνητική υπόθεση 

Θεωρούμε πως το αναλυτικό πρόγραμμα γλώσσας των ελληνικών σχολείων στηρίζε-
ται κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής για τους Έλληνες – φυσικούς ομιλητές της 
γλώσσας. Δεν περιλαμβάνει τους σκοπούς διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή 
ξένης γλώσσας και ούτε καλλιεργεί τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Από 
την άλλη οι οδηγίες στα βιβλία δασκάλου της μειονοτικής εκπαίδευσης θα είναι συ-
γκεκριμένες και θα ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μειονοτικών 
μαθητών με σκοπό την γρηγορότερη εκμάθηση της ελληνικής από αλλόγλωσσους 
μαθητές. Επομένως οι έννοιες της διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής επι-
κοινωνίας θα αναδεικνύονται και θα καλλιεργούνται ως επί το πλείστον στο πρό-
γραμμα της μειονοτικής εκπαίδευσης.  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Αναλυτικό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας κοινών δημοτικών σχολείων. 
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Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η «ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να 
χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά 
και δημιουργικά το γραπτό και προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη 
σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). Εντούτοις σε μια πολυπο-
λιτισμική τάξη με αλλόγλωσσους μαθητές δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τα ίδια 
αποτελέσματα για όλους. Για παράδειγμα δεν συναγωνίζονται όλοι οι μαθητές με 
κοινό γλωσσικό απόθεμα και ίσες ευκαιρίες μάθησης. Σχετικά με τη θεώρηση της 
γλώσσας επισημαίνεται η συγχρονική και διαχρονική της διάσταση αλλά και ο ετερο-
γενής χαρακτήρας της σχετικά με τις κοινωνικές, γεωγραφικές και υφολογικές πα-
ραλλαγές της (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). Εκτός όμως από διαφορετικές παραλλαγές της ελληνι-
κής συνυπάρχουν και διαφορετικές γλώσσες με διαφορετικούς ιδιωματισμούς. Η 
«γλώσσα προτείνεται ως μέσο ένταξης των αλλοδαπών στην κοινωνία» (ΑΠΣ-
ΔΕΠΠΣ). Όταν για τους ετερόγλωσσους μαθητές αποτελεί και αντικείμενο διδασκα-
λίας επιβραδύνεται η ένταξη τους. 

Ένας από τους ειδικούς σκοπούς που αναφέρεται στην πολυπολιτισμική πραγματικό-
τητα είναι να κατανοούν οι μαθητές τη θέση της γλώσσας ως πολιτισμικό στοιχείο 
ενός λαού, τη σημασία της για τα έθνη και τη σημασία της επαφής τους με γλωσσικής 
υφής πολιτισμικά στοιχεία ενός λαού. Παράλληλα να εκτιμούν και να σέβονται τη 
γλώσσα των άλλων και να αλληλεπιδρούν αρμονικά μαζί τους. (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). Σχε-
τικά με τους αλλόγλωσσους μαθητές ενταγμένους σε τάξη στην οποία μητρική γλώσ-
σα θεωρείται η ελληνική υπογραμμίζεται πως στόχος είναι να εσωτερικεύουν αβία-
στα δύσκολες γι αυτούς γλωσσικές δομές της ελληνικής, να βιώνουν τον ελληνικό 
πολιτισμό και να υιοθετούν θετική στάση προς αυτόν (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). Μία άλλη πτυ-
χή του προγράμματος της γλώσσας που αναδεικνύει την πολυπολιτισμικότητα είναι η 
επαφή των μαθητών με την εθνική και παγκόσμια λογοτεχνία (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). 

Μια σημαντική επισήμανση του αναλυτικού προγράμματος της γλώσσας είναι πως οι 
αναγνωστικές δεξιότητες των μαθητών πρέπει να οικοδομούνται με βάση τις προϋ-
πάρχουσες εμπειρίες των μαθητών κυρίως στον προφορικό λόγο (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). Οι 
μαθητές με μητρική την ελληνική πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων με διαφορετικά 
γλωσσικά ερεθίσματα και ελάχιστα για κάποιους. Στη διδακτική μεθοδολογία του 
μαθήματος τονίζεται πως για τους αλλόγλωσσους μαθητές πρέπει να δίνεται μεγαλύ-
τερη βαρύτητα στην προφορική άσκηση, στη χρήση παραγλωσσικών μέσων (θέατρο, 
τραγούδι, φυσικός διάλογος κ.α), στην προφορική επεξεργασία φραστικών δομών και 
στη διδασκαλία ιδιαίτερων δομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). 
Ο δάσκαλος απαιτείται να σχεδιάζει εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες προγράμμα-
τα διδασκαλίας της γλώσσας αφού έχει αξιολογήσει τις ανάγκες κάθε μαθητή, να 
χρησιμοποιεί διάφορα διδακτικά μέσα αξιοποιώντας όλες τις αισθήσεις των μαθητών 
με άξονα ένα δομημένο πρόγραμμα διδασκαλίας με εξειδικευμένους στόχους που 
καλλιεργούνται σε όλα τα μαθήματα. (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). 

Επιπροσθέτως, εφόσον το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγί-
ες και αναλυτικούς πίνακες με τους στόχους μάθησης στον προφορικό και στο γραπτό 
λόγο, στην κατάκτηση της γραμματικής και της ορθογραφίας και στην παραγωγή λό-
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γου με βάση το επίπεδο των μαθητών θα έπρεπε να επισημαίνει τις διαφορετικές πα-
ραμέτρους διδασκαλίας για τους αλλόγλωσσους μαθητές. 

Βιβλίο δασκάλου γλώσσας μειονοτικών δημοτικών σχολείων. 

Το βιβλίο του δασκάλου για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα μειονοτικά 
σχολεία της Θράκης αφενός προσφέρει μια αναλυτική περιγραφή των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών των συγκεκριμένων μαθητών αφετέρου παρέχει σαφείς οδηγίες προς 
τους εκπαιδευτικούς με βάση τις αρχές διδασκαλίας δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Η 
ιδιομορφία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού έγκειται στην ελληνική ως α-
ντικείμενο αλλά και ως μέσο διδασκαλίας άλλων μαθημάτων χωρίς μία γλώσσα στή-
ριξης, στην προκειμένη περίπτωση την τουρκική. Το περιεχόμενο των βιβλίων χαρα-
κτηρίζεται πρώτον πολυδύναμο περιλαμβάνοντας ποικίλες επικοινωνιακές δραστη-
ριότητες και διαφορετικά είδη κειμένων, δεύτερον αρθρωτό με εργασίες διαφορετι-
κών επιπέδων και τρίτον μεταβατικό όσον αφορά την κατάκτηση της ορθογραφίας, 
του λεξιλογίου και της γραμματικής (Δημητρίου, Κύρδη κ.α., 2000, σ.20-22). Συγκε-
κριμένα περιέχουν απλούστερες ασκήσεις επεξεργασίας και γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας και περισσότερες εικόνες για μεγαλύτερη παραστατικότητα και ανάπτυξη 
της φαντασίας και του προφορικού λόγου των μαθητών. Οι μαθητές εξοικειώνονται 
με βασικό λεξιλόγιο της ελληνικής και βασικές φράσεις της καθημερινής επικοινωνί-
ας, γνωρίζουν τη γραφή απλών λέξεων, συντάσσουν ή συμπληρώνουν απλές προτά-
σεις και εξοικειώνονται με τη γραφή βασικών τύπων ουσιαστικών, επιθέτων και ρη-
μάτων. 

Παρά την γλωσσική ετερογένεια των μαθητών της μειονότητας (τουρκική ή πομακική 
ή ρομανική), την περιορισμένη επαφή τους με τα ελληνικά, την έλλειψη προσχολικής 
αγωγής και τη γενικότερη ανισότητα στη γλωσσική μάθηση στόχος είναι η ισορρο-
πημένη ανάπτυξη και καλλιέργεια της διγλωσσίας (Δημητρίου, Κύρδη κ.α., 2000, σ. 
20). Τα βιβλία των μειονοτικών σχολείων χαρακτηρίζονται από φιλική και παιγνιώδη 
επικοινωνιακή πρακτική, πλούσια εικονογράφηση, ευελιξία ως προς το βαθμό δυ-
σκολίας, διαθεματικό χαρακτήρα και την προοπτική εισαγωγής των μαθητών στη μέ-
ση εκπαίδευση (Γαλανόπουλος & Κουτσούρη, 2000, σ. 7-8). Από την καταγραφή των 
κυριότερων χαρακτηριστικών των νέων βιβλίων και ειδικότερα τον πλούτο σκηνών 
και λέξεων από την καθημερινότητα των μαθητών φαίνεται πως οι μαθητές αισθάνο-
νται οικείο, φιλικό και γνώριμο το περιβάλλον που παρουσιάζεται. Έτσι, η ενεργητι-
κή συμμετοχή τους στην καθημερινή διδασκαλία είναι αναπόφευκτη. Παράλληλα δί-
νεται έμφαση στη διαπολιτισμική προσέγγιση τόσο στη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού όσο και στην υιοθέτηση της αρχής της ισοτι-
μίας όλων των πολιτισμικών ταυτοτήτων μιας περιοχής. Βασικό στοιχείο μιας και η 
κοινωνία της Θράκης αποτελεί δείγμα κοινότητας με διαφορετικές εθνικές, θρησκευ-
τικές, πολιτισμικές και γλωσσικές ταυτότητες. Δεν εστιάζουν σε μία πολιτισμική ή 
εθνική ταυτότητα αλλά με θέματα γενικού περιεχομένου (ζώα, φαγητό, επιστήμες, 
τεχνολογία) γνωρίζουν το «διαφορετικό». Συνέπεια όλων η εκμάθηση της ελληνικής 
να αποτελεί έναν από τους σκοπούς αλλά όχι και τον κυριότερο, διότι λαμβάνονται 
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υπόψη τόσο το διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο όσο και οι δυσκολίες των μειονοτι-
κών μαθητών στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας.  

Συμπεράσματα 

Μελετώντας και συγκρίνοντας το περιεχόμενο και τους στόχους της διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας στους δύο τύπους σχολείων αντιλαμβανόμαστε πως στη μειονο-
τική εκπαίδευση αξιοποιείται η ελληνική γλώσσα με τελείως διαφορετικές βάσεις. Ο 
μαθητικός πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά του είναι βασικοί παράμετροι για τον 
σχεδιασμό μιας στοχευόμενης διδασκαλίας σε διαπολιτισμικά πλαίσια. Στη διδασκα-
λία της γλώσσας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος υπάρχουν αναφορές προς 
μια διαπολιτισμική εκπαίδευση αλλά στην ουσία η διδασκαλία της ελληνικής αναλύε-
ται και σχεδιάζεται με βάση τις εμπειρίες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των γηγενών 
μαθητών. Αντίθετα στο μειονοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον δίνεται μεγαλύτερη 
προσοχή στα χαρακτηριστικά των αλλόγλωσσων μαθητών και με βάση αυτά έχει ορ-
γανωθεί το περιεχόμενο των βιβλίων και σχεδιαστεί η διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας. Στα πρώτα βιβλία δίνεται αυτονομία στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει δρα-
στηριότητες προκειμένου να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις ανάγκες των μα-
θητών που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα ενώ το δεύτερο πακέτο 
βιβλίων είναι σχεδιασμένο για τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες αυτών των μαθητών. Η 
διαπολιτισμικότητα προβάλλεται κυρίως στο μειονοτικό σχολείο αλλά και αυτό μειο-
νεκτεί ως προς την καθημερινή αλληλεπίδραση και επικοινωνία των «διαφορετικών» 
μαθητών εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως στα προγράμματα των 
ελληνικών σχολείων δεν αναλύονται και δεν αξιοποιούνται οι συνθήκες και οι στόχοι 
διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή και ξένης γλώσσας για τους αλλόγλωσσους 
μαθητές. Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί στη διδασκαλία της ελληνικής σύμφωνα με 
τις ανάγκες των γηγενών μαθητών που έχουν σημαντική εμπειρία στον προφορικό και 
γραπτό λόγο σε σχέση με τους διαφορετικούς γλωσσικά μαθητές.  

Επίλογος 

Η εξατομίκευση της μάθησης με βάση τα χαρακτηριστικά και την πολιτισμική ετερό-
τητα κάθε μαθητή σε μία τάξη συνεργασίας και αλληλοσεβασμού παραμένει ακόμη 
διαπολιτισμικό πρότυπο. Τα βιβλία της ελληνικής εκπαίδευσης χρειάζονται τη διαπο-
λιτισμική ικανότητα και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών με σκοπό να οδηγηθούν σε 
ένα πολυπολιτισμικό και αντιρατσιστικό μοντέλο εκπαιδευτικής αντιμετώπισης των 
πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός απαιτείται να προ-
σαρμόζει το περιεχόμενο διδασκαλίας του με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών του, να σχεδιάζει τη διδακτική του δράση με βάση την πολυχρωμία της 
τάξης του και στοχεύοντας στη διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία των μα-
θητών του, να εναντιώνεται σε προκαταλήψεις και στερεότυπες ιεραρχήσεις των πο-
λιτισμών, να μάχεται για την συνδιδασκαλία γηγενών και αλλόγλωσσων μαθητών 
εντάσσοντας στο πρόγραμμά του ιστορικές αναφορές, θρησκευτικές αντιλήψεις και 
πολιτισμικές συνήθειες των «άλλων». Γενικότερα να ενδυναμώνει με διάφορους τρό-
πους την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, το σεβασμό προς το «διαφορετικό» και τη 
δημοκρατική συνύπαρξη, με σκοπό όλοι οι μαθητές να αισθάνονται ισότιμα και ενερ-
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γά μέλη μιας πολυπολιτισμικής ομάδας που υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων ισό-
τιμα με τα δικά της. Όλα αυτά θα αποτελούν απλά προκλήσεις για το μέλλον όσο το 
περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων εξυπηρετεί τα συμφέ-
ροντα των «κυρίαρχων» στην προκειμένη περίπτωση πολιτισμικά ομάδων και δεν 
στηρίζεται στην έννοια της αντικειμενικότητας με βάση τις αρχές της κοινωνικά ρεα-
λιστικής θεωρίας. Εν κατακλείδι η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης για μια κοινωνία χωρίς όρια και φραγμούς προς τους 
«διαφορετικούς» συνεχίζει να παραμένει ιδεατή. 
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Η διατροφική κρίση του 21ου αιώνα 

Θανασούλα Χ. Παναγιώτα 
Πτυχιούχος Οικονομολόγος, Υπ. Διδάκτορας Δ.Π.Θ. 

thanpenny@yahoo.gr 

Περίληψη 

H Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική δίνη και τα τελευταία οκτώ σχεδόν χρόνια διανύει 
μία κρίσιμη περίοδο. Κοινό μυστικό αποτελεί επίσης και αλλαγή που έχει φέρει η οι-
κονομική κρίση στην αντίληψη του Έλληνα καταναλωτή. Οι καταναλωτές πια δεν 
σκέφτονται με γνώμονα την υγεία ή την σωστή διατροφή αλλά την οικονομικότερη 
λύση στο «πρόβλημα» της καθημερινής διατροφής. Ποιες είναι όμως οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης στις διατροφικές μας επιλογές; Πως αυτές οι συνέπειες αποτυπώ-
νονται στη διατροφή των παιδιών μας; Στο παρόν κείμενο θα παρουσιάσουμε την υ-
φιστάμενη κατάσταση και θα προσεγγίσουμε την έννοια της τροφικής νεοφοβίας, της 
διατροφικής συμπεριφοράς που παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια 
σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Λέξεις κλειδιά: οικονομία, κρίση, νεοφοβία, τρόφιμα, παιδία. 

Εισήγηση.  

1. Οικονομική και διατροφική κρίση. 

«Σε μία συγκυρία όπου η ανεργία καλπάζει και οι απολαβές των εργαζομένων περιο-
ρίζονται σημαντικά, τα νοικοκυριά φαίνεται πως δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν 
στην καθημερινή κάλυψη της ανάγκης για διατροφή. Το γεγονός αυτό οδηγεί και σε 
αλλαγές στις αγοραστικές τους συνήθειες που αφορούν τη διατροφή» ανέφερε η κ. 
Παπαδοπούλου Μαριάννα, Ερευνήτρια από το Παρατηρητήριο Οικονομικών και 
Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Σε μια περίοδο τόσο δύσκολη και οικο-
νομικά αβέβαιη, τα νοικοκυριά δεν ψωνίζουν με γνώμονα την υγιεινή ισορροπημένη 
διατροφή  αλλά τη διατήρηση του κόστους σε όσο το δυνατόν χαμηλά επίπεδα. Την 
ώρα που οι διατροφικές ανάγκες του καταναλωτή παραμένουν σταθερές, οι τιμές συ-
νεχώς αυξάνονται και οδηγούν σε υιοθέτηση οικονομικών μεν, χειρότερων σε θρε-
πτική αξία τροφών δε, για να καλύψουν τις ανάγκες επιβίωσης τους. Στο ίδιο μήκος 
κύματος κυμαίνονται και οι επιλογές όσον αφορά την διατροφή των παιδιών.  

Την ώρα που έρευνες και άρθρα υποδεικνύουν τα βιολογικά προϊόντα ως τα πλέον 
ενδεδειγμένα, οι γονείς στρέφονται είτε από επιλογή είτε από ανάγκη στα τυποποιη-
μένα προϊόντα. Ο υγιεινός τρόπος ζωής και διατροφής κοστίζει υποστηρίζουν οι γο-
νείς που γνωρίζουν πως τα τρόφιμα που επιλέγουν είναι πλούσια μόνο σε ζάχαρη, λύ-
πη και κενές θερμίδες μην έχοντας άλλη επιλογή, δεδομένου ότι το 20,1% των οικο-
γενειών απειλείται από φτώχεια ενώ το 22,7% αυτών δηλώνει πως στερείται φαγητού. 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2010).  

Η οικονομική στενότητα οδηγεί σε ανθυγιεινές συνθήκες όπως: 
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• Μείωση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. 

• Μείωση κατανάλωσης ψαριού επειδή θεωρείται ακριβό. 

• Αύξηση κατανάλωσης συσκευασμένων τροφίμων που είναι πλούσια σε ζάχα-
ρη και λιπαρά. 

• Αύξηση κατανάλωσης γρήγορου και φτηνού φαγητού. 

• Αύξηση κατανάλωσης γλυκών και σοκολάτας. 

• Επιλογή τροφίμων κατώτερης ποιότητας. 

2. Παιδί και διατροφή. 

Τι γίνεται όμως με τα παιδία μας? Τα παιδία, κατά γενική ομολογία, δεν είναι σε θέση 
να κάνουν μόνα τους τις σωστές επιλογές τροφών λόγω έλλειψης γνώσεων και λαν-
θασμένων προτύπων, πόσο μάλλον σε περιόδους οικονομικής ένδειας. Σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ, περίπου 500.000 παιδία ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και υπο-
σιτίζονται καθημερινά.  Την ίδια στιγμή τα πρότυπα και οι διαφημίσεις προωθούν 
προϊόντα χαμηλής διατροφικής αξίας όπως σοκολάτες, γλυκά και τυποποιημένα 
σνακ. Η αποδοχή και η υιοθέτηση των τροφών αυτών σε καθημερινή βάση, μπορεί να 
οδηγήσει σε καρδιοπάθειες, παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο στο μέλλον αλλά 
και σε εμφάνιση παθήσεων όπως χρόνιο στρες, χοληστερίνη και αρτηριακή πίεση. 
Είναι λοιπόν σχεδόν σίγουρο ότι μια γενιά παιδιών που μεγαλώνει με αυτές τις δια-
τροφικές συνήθειες θα αντιμετωπίσει προβλήματα που θα επηρεάσουν την οικονομι-
κή ανάπτυξη της και στην ενήλικη ζωή.  

3. Τροφική Νεοφοβία. 

Πέρα από τους καθαρά οικονομικούς παράγοντες που σχετίζονται με την οικονομική 
κατάσταση και επηρεάζουν την παιδική διατροφή, οι σύγχρονες έρευνες εντοπίζουν 
ως προσδιοριστικό παράγοντα και την αύξηση της νεοφοβίας, του φόβου δηλαδή για 
οτιδήποτε νέο ή άγνωστο. Σε ήπια μορφή, η νεοφοβία συναντάται ως απροθυμία για 
δοκιμή μιας γεύσης, ενώ σε μείζων μορφή χαρακτηρίζεται ως διαταραχή. Η πιο δια-
δεδομένη μορφή νεοφοβίας είναι η τροφική και σχετίζεται με τη δοκιμή νέων τροφί-
μων και με τη δοκιμή γνωστών τροφίμων που έχουν μεταποιηθεί ή διαφοροποιηθεί. Η 
τροφική νεοφοβία εμποδίζει την υιοθέτηση ορθών διατροφικών συνηθειών (Knaapila 
et al., 2015), ενώ μία μείζων τροφική νεοφοβία μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτισμό και 
περιορισμένη κοινωνική λειτουργία (Marcontell et al., 2003). Η συντριπτική πλειο-
ψηφία των ερευνών για την τροφική νεοφοβία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο εκ-
δηλώνεται και επιδρά στην καταναλωτική συμπεριφορά και τις διατροφικές προτιμή-
σεις των παιδιών και των εφήβων (Taylor et al, 2015).  
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4. Προσδιοριστικοί παράγοντες της τροφικής νεοφοβίας. 

Η νεοφοβία έχει μελετηθεί ως αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, είτε εξωτερικών, 
οι οποίοι περιλαμβάνουν κοινωνικούς παράγοντες, οικονομικούς παράγοντες, και πα-
ράγοντες της ίδιας της αγοράς (όπως είναι η οικονομική κατάσταση και η τιμή του 
προϊόντος), είτε εσωτερικών, στους οποίους συγκαταλέγονται οι προσωπι-
κοί/ψυχογραφικοί  και οι δημογραφικοί παράγοντες. 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η γνώμη καθοδηγητών καταναλωτών για το εκάστοτε 
προϊόν είναι ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να έχει θετική συσχέτιση με την 
ανάπτυξη της νεοφοβίας (Johns et al., 2011). Επιπλέον, η επιθυμία του ατόμου να ε-
νταχθεί σε μια ομάδα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της τροφικής νεοφοβίας, κα-
θώς το άτομο είναι διατεθειμένο να απορρίψει ή να δεχθεί τροφές προκειμένου να 
γίνει αποδεκτό από την ομάδα-στόχο. 

 H κοινωνική θέση του καταναλωτή είναι ακόμη ένας κοινωνικός παράγοντας, οποίος 
σχετίζεται αρνητικά με την εμφάνιση της νεοφοβίας. Έτσι όσο πιο υψηλή η κοινωνι-
κή θέση του καταναλωτή τόσο ελαττώνεται η πιθανότητα εμφάνισης νεοφοβικής συ-
μπεριφοράς, καθώς μέσα από την επαφή του με άλλους καταναλωτές εξοικειώνεται 
με προϊόντα που ίσως δεν γνώριζε (Barrena και Sanchez, 2012).  

Αντίστοιχη αρνητική τάση χαρακτηρίζει και τη σχέση μεταξύ της οικονομικής θέσης 
των καταναλωτών και της ανάπτυξης της νεοφοβίας, καθώς όσο το εισόδημα αυξάνει, 
τόσο η νεοφοβική συμπεριφορά υποχωρεί (Stratton et al., 2015). Στους οικονομικούς 
παράγοντες που σχετίζονται με την τροφική νεοφοβία περιλαμβάνεται και η τιμή του 
προϊόντος, η οποία σε αντίθεση με το εισόδημα, σχετίζεται θετικά με τη νεοφοβική 
τάση των αγοραστών. Πέραν όμως της τιμής και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος 
όπως η γεύση, η ποιότητα και η μάρκα φαίνεται να συνδέονται με την τροφική νεο-
φοβία ((Markovina et al., 2011). 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, και συγκεκριμένα με τους Barrena και Sanchez 
(2012), το επίπεδο εκπαίδευσης οδηγεί στη βελτίωση του τρόπου ζωής των εν δυνά-
μει καταναλωτών, οι οποίοι διευρύνουν τους ορίζοντες τους και μειώνουν σταδιακά 
τις νεοφοβικές τους τάσεις. Επιπλέον η προσωπικότητα του κάθε ατόμου επηρεάζει 
τις επιλογές του και τη συμπεριφορά που θα έχει μετέπειτα απέναντι στο εκάστοτε 
προϊόν. Εξίσου σημαντική είναι και η διασφάλιση της υγείας μέσα από τη διατροφή, 
για αυτό και οι καταναλωτές είναι πάντα επιφυλακτικοί απέναντι στα νέα προϊόντα 
που εισέρχονται στην αγορά (Stratton et al., 2015). 

 Η παγκοσμιοποίηση όπου ο καταναλωτής έρχεται σε επαφή με νέες κουλτούρες και 
σταδιακά εξοικειώνεται με την εισαγωγή νέων προϊόντων στη αγορά αποτελεί σύμ-
φωνα με αρκετές μελέτες την απάντηση στην αρνητική σχέση μεταξύ των προσωπι-
κών παραγόντων και της τροφικής νεοφοβίας (Henriques et al., 2009).  Τα δημογρα-
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φικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών αποτελούν επίσης προσδιοριστικούς παρά-
γοντες της τροφικής νεοφοβίας. Ενώ ο τόπος διαμονής δεν φαίνεται να επιδρά σημα-
ντικά στη διαμόρφωση των επιλογών, αφού μέσα από το διαδίκτυο μπορεί κάποιος να 
ενημερώνεται για οτιδήποτε τον ενδιαφέρει, χαρακτηριστικά όπως το φύλο και η ηλι-
κία σχετίζονται με την εμφάνιση της τροφικής νεοφοβίας. Πιο συγκεκριμένα, τα πο-
σοστά νεοφοβίας είναι κοινά και υψηλά και για τα δύο φύλα στην παιδική ηλικία, ενώ 
μετά την ενηλικίωση τα ποσοστά μειώνονται σταδιακά. Παρατηρείται επίσης ότι οι 
γυναίκες καταναλωτές είναι πιο πρόθυμες να δοκιμάσουν νέα τρόφιμα συγκριτικά με 
τους άνδρες καταναλωτές (Siegrist et al., 2013). Η τροφική νεοφοβία εξαρτάται, 
σύμφωνα με τη  βιβλιογραφία, και από την ψυχολογική κατάσταση των καταναλωτών 
τη στιγμή της επιλογής προϊόντος. Συγκεκριμένα, αν ο καταναλωτής είναι σε καλή 
ψυχολογική διάθεση είναι πιο πιθανό να είναι και πιο θετικά διακείμενος απέναντι 
στο προϊόν (Barrena και Sanchez, 2012).  

Τέλος σημαντικό παράγοντα επιρροής αποτελεί για τους καταναλωτές, και ιδιαίτερα 
για τις γυναίκες, η  εικόνα τους. Έτσι το υγιές σωματικό βάρος και η προσπάθεια δια-
τήρησης του ωθούν τους καταναλωτές να αποκλείουν ή να υιοθετούν τροφές στο κα-
θημερινό τους διαιτολόγιο (Jonhs et al., 2011).  
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Η διδασκαλία του cern μέσα από την τέχνη της μουσικής και του θεάτρου 
(Cern through the art of music and theatre). 
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Περίληψη  

Το διδακτικό έτος 2015-2016 το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διστόμου σε συνεργα-
σία με άλλα πέντε σχολεία από όλη την Ελλάδα, εκπόνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα με τίτλο «Η διδασκαλία του cern μέσα από την τέχνη της μουσικής και του θεά-
τρου (Cern through the art of music and theatre).» Βασική επιδίωξή του προγράμμα-
τος ήταν τα παιδιά να μάθουν παίζοντας. Έτσι λοιπόν οι 15 μαθητές της ΣΤ’ Δημοτι-
κού και του Τμήματος Ένταξης κατέκτησαν πολλές και διαφορετικές έννοιες των φυ-
σικών επιστημών μέσα από τη βιωματική μάθηση, τη συνεργασία και την ενεργή 
συμμετοχή και όλα αυτά υπό το πρίσμα της τέχνης. Είχαν όμως και την ευκαιρία να 
γνωρίσουν (μέσα από τις δυνατότητες των ΤΠΕ) μαθητές από απομακρυσμένα και 
δυσπρόσιτα μέρη της Ελλάδας.  

Λέξεις Κλειδιά: Φυσικές επιστήμες, cern, τέχνη, βιωματική μάθηση  

 

Εισαγωγή 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το πρόγραμμά μας στηρίχτηκε σε δυο βασικές παιδαγωγικές μεθόδους της συνεργα-
τικής μάθησης και της βιωματικής προσέγγισης. 

Πιο συγκεκριμένα αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως η εφαρμογή της ομαδοσυνεργα-
τικής μεθόδου έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση υψηλών μαθησιακών επιδόσεων 
ειδικά για μαθήματα με απαιτήσεις όπως αυτό της Φυσικής. Ακόμα συμβάλει στη 
βελτίωση της σκέψης και της κοινωνικότητας των παιδιών. Αποτελεί κίνητρο για 
τους μαθητές και ταυτόχρονα τους ενεργοποιεί για να συμμετέχουν περισσότερο στη 
μάθηση. Τέλος βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν και να κατακτήσουν καλύτερα 
τη γνώση Η συζήτηση και ο διάλογος που γίνονται μέσα στην τάξη ως αποτέλεσμα 
της εφαρμογής της συνεργατικής μάθησης λειτουργούν ως καταλύτης για τη σκέψη 
των μαθητών. Η λειτουργία στην ομάδα είναι ο πυρήνας της συνεργατικής και συνα-
δελφικής μάθησης και εξασφαλίζει την εξερεύνηση, την κατανόηση και την επίδραση 
πάνω στις ιδέες των μαθητών για μια συγκεκριμένη έννοια των Φυσικών Επιστημών 
για παράδειγμα για την έννοια του ατόμου στη συγκεκριμένη περίπτωση διδασκαλί-
ας. Η ομαδική συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μια δυναμικής που επι-
τρέπει στους μαθητές να ξεπεράσουν τα ατομικά όρια της σκέψης και της πράξης και 
να σκεφτούν, αλλά και να λειτουργήσουν ομαδικά. Όπως σε όλα τα μαθήματα του 
αναλυτικού προγράμματος έτσι και σε ό,τι αφορά το μάθημα των Φυσικών Επιστη-
μών σκοπός της συνεργατικής μάθησης είναι να εμπλέξει ενεργά τους μαθητές στη 
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μαθησιακή διαδικασία. Οποιαδήποτε εργασία κι αν δοθεί στους μαθητές, όπως για 
παράδειγμα μια ερώτηση, ένα πρόβλημα, ένα πείραμα για να επιλυθεί χρειάζεται να 
εφαρμοστεί από πλευράς μαθητών μια συλλογική διαδικασία διερεύνησης. Τα μέλη 
της ομάδας θα κληθούν να συζητήσουν, να μοιραστούν απόψεις, πληροφορίες, να 
μελετήσουν τα δεδομένα και να πάρουν αποφάσεις ή να καταλήξουν σε συμπεράσμα-
τα και τελικά να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην ολομέλεια της τάξης. Επίσης, η 
συνεργατική μάθηση όπως σε όλες τις επιστήμες έτσι και στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών εξασφαλίζει αυθεντικές συνθήκες εργασίας (Μπακιρτζής, 2007). 

Από την άλλη επιλέχτηκε  η βιωματική μάθηση, καθώς υποστηρίζει πως ο μαθητής 
εμπλέκεται άμεσα στην πραγματικότητα που μελετάται.. Η μάθηση βασίζεται στο 
βίωμα και όχι μόνο στην απλή θέαση. Οι μαθητές για να μπορέσουν να κατακτήσουν 
τη γνώση θα πρέπει να συζητούν για αυτό που μαθαίνουν, να γράφουν για αυτό, να το 
συσχετίζουν με προηγούμενες εμπειρίες και να το εφαρμόζουν στην καθημερινή τους 
ζωή. Με άλλα λόγια, γίνεται προσπάθεια να γίνει μέρος της ζωής τους. Η πράξη αυτή 
καθ’ αυτή σημαίνει ενεργό συμμετοχή, γεγονός που δημιουργεί το ενδιαφέρον το ο-
ποίο με τη σειρά του θα συμβάλλει στη μάθηση. Επομένως, βιωματική μάθηση ση-
μαίνει ότι παρέχονται στους μαθητές δυνατότητες να βιώσουν το ζήτημα ή το φαινό-
μενο που ερευνούν. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει τη βαθύτερη κατανόηση των εν-
νοιών και των φαινομένων των Φυσικών Επιστημών που μελετούν, αλλά και την ε-
κτίμησή τους αναφορικά με αξίες, συναισθήματα και στάσεις προς το περιβάλλον 
(Μπακιρτζής, 2000).  

Η αφόρμηση 

 Όλα ξεκίνησαν όταν ένας συνάδελφος μας περιέγραψε το πρόγραμμα που είχε κάνει 
την προηγούμενη χρονιά σε ένα ακριτικό νησί του Αιγαίου. Στη συνέχεια ήρθε η πρό-
ταση να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα την τρέχουσα σχολική χρο-
νιά. Η απάντηση χωρίς δεύτερη σκέψη ήταν θετική. Έχοντας το τμήμα ένταξης στο 
Δημοτικό Σχολείο Διστόμου δεν υπήρξε δίλλημα για το ποια τάξη θα ήταν καλύτερο 
να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που φοιτούσαν 
το τμήμα ένταξης προέρχονταν από τη ΣΤ’ Δημοτικού και που στο αναλυτικό τους 
πρόγραμμα έχουν το μάθημα της φυσικής. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν 
δυσκολεύονται μόνο στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, αλλά και στα υπόλοιπα μαθή-
ματα καθώς τους δυσκολεύουν οι έννοιες και εξοικείωση με αυτές. Έτσι λοιπόν επι-
λέχθηκε σε συνεννόηση με την εκπαιδευτικό της τάξης να εκπονηθεί το πρόγραμμα 
με τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού με σκοπό την επίτευξη ενός βασικού στόχου: Να 
εξοικειωθούν οι μαθητές με δύσκολες έννοιες της φυσικής μέσα από την τέχνη και να 
αγαπήσουν ένα μάθημα που θα τους συνοδεύει για όλα τα υπόλοιπα μαθητικά τους 
χρόνια μέσα από παιγνιώδη τρόπο.  

Επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος ήταν:  

• Οι μαθητές να κατακτήσουν έννοιες όπως άτομο, πρωτόνια, νετρόνια, νετρί-
να, επιταχυντής, σύμπαν. 

• Να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν τις φυσικές επιστήμες. 
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• Να βελτιώσουν τις ικανότητες της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. 
• Να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.  
• Να συνεργαστούν με πολλά και διαφορετικά άτομα  

 

 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

 Η εικόνα είναι ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει μια διδασκαλία (προκαταβολικός 
οργανωτής). Για το λόγο αυτό η εισαγωγή των μαθητών έγινε μέσα από ένα ντοκυμα-
ντέρ της κρατικής τηλεόρασης για το cern και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη 
δουλειά και τους σκοπούς του.  

Οι πρώτες ερωτήσεις των παιδιών: 

- Κυρία θα κάνουμε και εμείς αυτό το πείραμα; 
- Λέτε να βρούμε εμείς το σωματίδιο του θεού; 
- Θα μας πάτε να το δούμε από κοντά; 

 Στην αρχή οι μαθητές πίστεψαν πως θα ήταν ένα δύσκολο πρόγραμμα με όρους των 
φυσικών επιστημών τις οποίες δεν αγαπούν ιδιαίτερα. Ειδικότερα δε οι μαθητές που 
παρακολουθούν το τμήμα ένταξης δεν είχαν καθόλου ενθουσιασμό, ωστόσο δέχτηκαν 
να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα με την πεποίθηση πως θα χάνονται ώρες μαθημάτων.  

Εκπόνηση του προγράμματος 

 Στη συνέχεια όμως και αφού παρουσιάστηκαν κάποιες έννοιες του προγράμματος 
όπως ( cern, επιταχυντής, μικροσωματίδια, νετρίνο) μέσα από βίντεο, εικόνες και οι 
μαθητές ανακάλυπταν μόνοι τους της γνώση ψάχνοντας και διερευνώντας μέσα από 
προσωπική έρευνα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, τους γεννήθηκε η επιθυ-
μία να συμμετέχουν πιο ενεργά στο πρόγραμμα. Έτσι κάθε Παρασκευή δέχονταν με 
χαρά να χάσουν το μάθημα των εικαστικών για να ασχοληθούμε με το πρόγραμμα. Οι 
ιδέες για το πώς θα αποτυπώσουμε το κάθε τι ήταν απανωτές και άκρως δημιουργι-
κές. Έβαλαν τη φαντασία τους να δουλέψει και προέκυψαν έργα όπως αυτά:  
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Έψαξαν και βρήκαν την κατάλληλη μουσική που να ταιριάζει με αυτό που συνέθεσαν 
αλλά το κυριότερο ήταν πως κάθε τι ήθελαν να το συμβολίσουν με ένα δρώμενο για 
να αποκτήσει νόημα η κάθε έννοια της φυσικής (Βλέπε παράρτημα για δρώμενα και 
συμβολισμούς). Με λίγα λόγια συνδύασαν τη μουσική, το θέατρο, την κίνηση και την 
ζωγραφική με ένα ανιαρό γι’ αυτά μάθημα εκείνο της φυσικής και τελικά το είδαν 
μέσα από μια άλλη οπτική.  

 Ένα από τα πιο θετικά σημεία από την εκπόνηση του προγράμματος είναι πως κίνη-
σε τόσο το ενδιαφέρον των παιδιών ώστε ακόμα και οι μαθητές που ποτέ μέχρι πρότι-
νος δεν συμμετείχαν, μετά από κάποιες δραστηριότητες έγιναν οι πιο ενεργοί συμμε-
τέχοντες. Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγμα δυο μαθητών όπου ο ένας που 
είναι ο πιο « ζωηρός» μαθητής της τάξης ( Μαθητής με ΔΕΠ-Υ) ήθελε να είναι αυτός 
που θα ξεκινήσει πρώτος στο πρόγραμμα και ο δεύτερος μαθητής που δεν του αρέσαν 
οι ομαδικές δραστηριότητες ζήτησε να χρησιμοποιήσουμε το ταλέντο του στους υπο-
λογιστές και να μπει στις αλλαγές που θα γίνονται από τον υπολογιστή, βρήκε τη 
μουσική και τραβούσε τις φωτογραφίες και τα βίντεο.  

3279

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Τέλος πέρα από το γεγονός ότι οι μαθητές διασκέδασαν πραγματικά την όλη διαδικα-
σία και άλλαξαν την αρχική τους γνώμη για το πρόγραμμα παρακινήθηκαν σημαντικά 
και οι μαθητές που αντιμετωπίζαν δυσκολίες μάθησης να βελτιώσουν την άποψή τους 
για το μάθημα της φυσικής. Χαρακτηριστικό είναι πως η εκπαιδευτικός της τάξης 
μου ανέφερε πως μετά από κάποιες συναντήσεις για το πρόγραμμα οι συγκεκριμένοι 
μαθητές άρχισαν να συμμετέχουν πιο ενεργά στο μάθημα της φυσικής και να ζητάνε 
από τη δασκάλα τους να κάνουν παρόμοιες δραστηριότητες με εκείνες του προγράμ-
ματος μας.  

Γενική αποτίμηση 

Σκοπός του προγράμματος ήταν όλοι οι μαθητές να εξοικειωθούν με ένα δύσκολο 
μάθημα αυτό της φυσικής και ειδικά οι μαθητές με τις μαθησιακές δυσκολίες οι οποί-
οι δυσκολεύονται να το παρακολουθήσουν. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ή-
ταν εμφανή από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις με τους μαθητές. Επειδή ακριβώς 
διερευνούσαν μόνοι τους τη γνώση όχι μόνο ήταν σε θέση να την κατανοήσουν καλύ-
τερα, αλλά και να την αποδώσουν με παιγνιώδεις τρόπους όπως εικαστικά δημιουρ-
γήματα ( ζωγραφιές) θεατρικά δρώμενα ( αναπαράσταση του big bang ), μουσική ( 
μουσική που θα επενδύσει την αναπαράσταση) και τέλος ποίηση. 

Η κάθε έννοια και το κάθε φαινόμενο συμβολιζόταν με ένα δρώμενο για την καλύτε-
ρη κατανόηση του από τους μαθητές οι οποίοι έμαθαν μέσα από το προσωπικό βίωμα 
και την ενεργό μάθηση.  

Το πρόγραμμα αυτό μας έδωσε μια ακόμα ευκαιρία εκείνη της διαθεματικότητας, κα-
θώς συνδέθηκε και με το μάθημα της γεωγραφίας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα 
αυτό εκπονήθηκε σε συνεργασία με σχολεία τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερι-
κού. Μιλήσαμε λοιπόν για τη Μήλο, τη Χίο, τη Ζάκυνθο, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και 
για τα δυσπρόσιτα σχολεία των Αρκιών και της Θύμαινας. Είδαμε τους μαθητές μέσα 
από τα βίντεο που ετοίμασαν αλλά μάθαμε και κάποιες πληροφορίες για τον κάθε τό-
πο τις οποίες αξιοποιήσαμε δημιουργικά ( Για παράδειγμα μετά από το βίντεο της 
Ζακύνθου όπου έγινε λόγος για το ποιητή και δημιουργό του εθνικού μας ύμνου Διο-
νύσιου Σολωμού οι μαθητές της ΣΤ΄ που ανέλαβαν τη γιορτή της 25ης Μαρτίου ζήτη-
σαν να ενσωματωθεί και αυτή η πληροφορία στο θεατρικό τους.). Επίσης ζητήθηκε 
από τους μαθητές να καλωσορίσουν τους μαθητές ενός σχολείου της Νορβηγίας που 
θα συμμετείχε και αυτό στο πρόγραμμα. Οι μαθητές λοιπόν όχι μόνο δημιούργησαν 
ένα πρωτότυπο βίντεο καλωσορίσματος, αλλά έψαξαν στο χάρτη και στο διαδίκτυο 
προκειμένου να βρουν περισσότερα στοιχεία για την περιοχή από όπου προέρχονταν 
οι μαθητές που καλωσόρισαν.  

Όταν λοιπόν κλείσαμε το πρόγραμμα αυτό που λίγο πολύ εξέφρασαν όλοι οι μαθητές 
ανεξαιρέτως ήταν πως πέρασαν πολύ διασκεδαστικά κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος, πως έμαθαν χωρίς να διαβάσουν ή να χάσουν χρόνο μέσα στα βιβλία και πως 
θα ήθελαν όλα τα χρόνια το μάθημα της δύσκολης φυσικής να γινόταν με αυτό τον 
τρόπο δηλαδή μάθηση μέσα από το παιχνίδι.  
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Παράρτημα 

Για κάθε μια ροή του σεναρίου την οποία ανέλαβε το σχολείο μας τα παιδιά σκέφτη-
καν και ένα δρώμενο το οποίο θα συνέδεε τη ροή με το θεωρητικό υπόβαθρο των θε-
τικών επιστημών. Οι σκηνές που κλήθηκε να αναπαραστήσει το σχολείο μας ήταν οι 
εξής: 

Πιο αναλυτικά:  

Στη ροή 11 όπου πρέπει να αποδοθεί το big bang τα παιδιά πρότειναν οι ήχοι της συ-
γκρούσεις να γίνουν με διαφορετικά μουσικά όργανα για να δείξουν ότι ήταν πολλά 
και διαφορετικά τα άτομα και τα μόρια που συγκρούονταν κατά τη διάρκεια της έ-
κρηξης του big bang. 

Στη ροή 28 όπου πρέπει να αποδοθεί ο επιταχυντής οι μαθητές πρότειναν πως ο επι-
ταχυντής μπορεί να συμβολιστεί με ένα καρουζέλ μέσα στο οποίο κινούνται με συ-
γκεκριμένο ρυθμό τα άτομα. Μία ακόμα ιδέα είναι σε μια παιδική χαρά να ανέβουν 
τα παιδιά στο παιχνίδι του μύλου και καθώς κινείται ο μύλος να ανεβοκατεβαίνουν τα 
παιδιά.  

Στη ροή 29 πρέπει να απεικονιστεί με κάποιο τρόπο η σύγκρουση των σωματιδίων η 
ιδέα των παιδιών πάνω σε αυτό ήταν η εξής:  

Σε ένα σημείο του σχολείου είναι κρεμασμένα διάφορα μπαλόνια τα οποία μέσα πε-
ριέχουν νερομπογιά. Τα παιδιά με τη βοήθεια του αέρα κινούν τα μπαλόνια. Σε κά-
ποια στιγμή τα μπαλόνια θα αρχίσουν να σκάνε. Κάτω από τα μπαλόνια υπάρχει χαρ-
τί του μέτρου πάνω στο οποίο πέφτουν τα χρώματα των μπαλονιών, δημιουργώντας 
ένα εικαστικό δημιούργημα με το όνομα «baby universe»  

Στη ροή 30 οι μαθητές πρέπει να αποδώσουν το ίχνος που αφήνει το νετρίνο στο πέ-
ρασμά του. Στην σκηνή αυτή οι μαθητές μέσα σε ένα κόσκινο ρίχνουν διάφορα είδη 
σκόνης, τα οποία όμως δεν διαπερνούν το κόσκινο. Η τελευταία σκόνη που ρίχνουν η 
οποία μπορεί να έχει χρώμα καταφέρνει τελικά να διαπεράσει το κόσκινο και αυτή η 
σκόνη είναι που θα συμβολίζει το νετρίνο. Κάτω στο πάτωμα μπορεί να υπάρχει μια 
άσπρη χαρτοταινία πάνω στην οποία ένα παιδί να σύρει το κόσκινο και την κόκκινη 
σκόνη, αφήνοντας ένα αποτύπωμα.  
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Η διερεύνηση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών/τριών του Λυκείου: Μια 
έρευνα βασισμένη σε μαθητικά γραπτά των εξετάσεων των ετών 2015 και 2016. 

 

Αλέφαντος Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02,  Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

Alefantos.nikos@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο βασίζεται σε έρευνα που διενεργήσαμε τον Ιούνιο του 2016 με στό-
χο να διερευνήσουμε τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές/τριες του Λυκείου έχουν κα-
τακτήσει την έννοια της γλωσσικής ικανότητας, η οποία αποτελεί έναν από τους κύ-
ριους στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας. Δεδομένα της έρευνάς μας αποτέλεσαν 
600 μαθητικά γραπτά των γενικών εξετάσεων των ετών 2015 και 2016, τριακόσια 
από κάθε έτος. Το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η έρευνα είναι ότι στο πλαίσιο της 
τελικής/αθροιστικής αξιολόγησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στις Γενικές Εξετάσεις, 
στις οποίες κάθε χρόνο συμμετέχουν οι τελειόφοιτοι μαθητές ή και οι απόφοιτοι 
προηγουμένων ετών, μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με 
την αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης. Στην εισαγωγή του άρθρου παραθέ-
τουμε τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε αναγκαία την εκπόνηση της έρευνας, 
στη συνέχεια εκθέτουμε τις βασικές θεωρητικές έννοιες στις οποίες βασίζεται η έρευ-
να, ακολουθεί η μεθοδολογία που εφαρμόσαμε στην έρευνα και στο τέλος παραθέ-
τουμε τα ευρήματα και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. 

Λέξεις – κλειδιά: Γλωσσική ικανότητα, αθροιστική αξιολόγηση, επικοινωνιακή δι-
δασκαλία. 

Εισαγωγή 

 Ένας κύριος λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι η παρούσα έρευνα είναι αναγκαία 
είναι ότι στη χώρα μας η αξιολόγηση των διαφόρων παραμέτρων της εκπαίδευσης – 
με εξαίρεση την αξιολόγηση των μαθητών- έχει ατονήσει (Κασσωτάκης, Μ., 1981). 
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 
πολλές άλλες, στις οποίες η διαδικασία της αξιολόγησης της εκπαίδευσης και του εκ-
παιδευτικού έργου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Παράλληλα, πρέπει 
να επισημάνουμε ότι στον τομέα της διδακτικής της γλώσσας τα τελευταία χρόνια 
έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις. Η στροφή στην επικοινωνιακή προσέγγιση της 
διδασκαλίας της γλώσσας είναι η κυριότερη από αυτές. Αυτή η στροφή δε συνιστά 
απλά μια μεθοδολογική αλλαγή, αλλά αποτελεί κάτι ευρύτερο και ουσιαστικότερο.  

Πρόκειται για μια νέα φιλοσοφία, για μια διαφορετική σύλληψη του διδακτικού έρ-
γου, το οποίο επικεντρώνεται πλέον όχι στο δάσκαλο, αλλά στο μαθητή που ήταν ο 
πιο παραμελημένος παράγοντας στην παραδοσιακή μέθοδο (Μήτσης, Ν., 1993). Η 
επικοινωνιακή προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας  είναι η βάση της σύγχρο-
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νης Διδακτικής της γλώσσας, όπως αυτή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της εφαρμοσμέ-
νης γλωσσολογίας. Κομβικής σημασίας, λοιπόν, έννοιες ανάγονται στη διδακτική της 
γλώσσας η γλωσσική ικανότητα και η επικοινωνιακή δεξιότητα, προκειμένου οι μα-
θητές/τριες να διαθέτουν γλωσσική επάρκεια. Άλλωστε, ο λειτουργικός γραμματι-
σμός συνδέεται με την έννοια της γλωσσικής επάρκειας που πρέπει να έχει ένας από-
φοιτος του Λυκείου και προσδιορίζεται από δύο παράγοντες: 1. τη γλωσσική ικανό-
τητα (linguistic competence) και 2. την επικοινωνιακή ικανότητα που τον διακρίνει 
(communicative competence)(Δανασσή –Αφεντάκη, Α., κ.α., 2002). 

 Βασικές θεωρητικές έννοιες της έρευνας 

Ο Noam Chomsky με το έργο του “ Syntactic Structures ” το 1957 γίνεται εισηγητής 
μιας νέας θεωρίας για τη γλώσσα, της γενετικής - μετασχηματιστικής θεωρίας. Το 
1965 στο έργο του “ Aspects of the Theory of  Syntax ” κάνει τη διάκριση ανάμεσα 
στους όρους γλωσσική ικανότητα και γλωσσική πλήρωση. Γλωσσική ικανότητα ( 
linguistic competence ), λοιπόν, είναι η ικανότητα του ιδανικού ομιλητή / ακροατή ( 
ideal speaker / listener ) που βρίσκεται σε μια απολύτως ομοιογενή γλωσσική κοινό-
τητα, που γνωρίζει τη γλώσσα κατά τρόπο τέλειο και δεν επηρεάζεται από παράγο-
ντες άσχετους προς τη γραμματική, να παράγει ως ομιλητής και να κατανοεί ως α-
κροατής απεριόριστο πλήθος προτάσεων γραμματικά ορθών. Με άλλα λόγια, είναι η 
γνώση που έχει ο ομιλητής για τη γλώσσα του, γνώση η οποία αποτελεί προϋπόθεση 
της γλωσσικής επικοινωνίας. Από την άλλη μεριά, γλωσσική πλήρωση ( linguistic 
performance ) είναι η χρησιμοποίηση της γλώσσας κάθε δεδομένη στιγμή κατά την 
παραγωγή και κατανόηση των προτάσεων (Χαραλαμπάκης, Χρ., 1995). Η πλήρωση 
προϋποθέτει την ικανότητα, ενώ η ικανότητα δεν προϋποθέτει την πλήρωση (Lyons, 
J.  1981).  

Η γλωσσική ικανότητα, λοιπόν, όρος που ο Noam Chomsky εισήγαγε στη γλωσσική 
επιστήμη ως ικανότητα των ομιλητών να παράγουν και να κατανοούν άπειρο πλήθος 
γραμματικώς ορθών προτάσεων, συνδέεται με το λόγο (langue) του Saussure. Αυτός 
ο όρος δηλώνει το γενικό και υπερατομικό αφηρημένο γλωσσικό σύστημα των μελών 
μιας κοινότητας, που αποτελείται από σύνολο στοιχείων, τα οποία επιτελούν συγκε-
κριμένες λειτουργίες. Το σύστημα αυτό έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα 
μεμονωμένα άτομα-μέλη της γλωσσικής κοινότητας απλώς το παραλαμβάνουν και 
επιλέγουν στοιχεία για την επικοινωνία τους, αλλά δεν μπορούν να το τροποποιήσουν 
και να το αλλοιώσουν (Δανασσή – Αφεντάκη, Α., κ.α., 2002).  

Σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής αντίληψης που κυριάρχησε για πολλές δε-
καετίες στον τόπο μας, το λεξιλόγιο αντιμετωπίστηκε ως δευτερεύων κλάδος της 
γλωσσικής διδασκαλίας, αφού την πρώτη θέση κατείχε η γραμματική, η οποία αντι-
μετωπιζόταν ως ο κορμός του γλωσσικού μαθήματος και η εκμάθησή της συνιστούσε 
την κυριότερη και σημαντικότερη επιδίωξη της διδασκαλίας του ( Μήτσης, Ν., 2004). 
Ειδικότερα, με βάση την παραδοσιακή μέθοδο, «γνωρίζω μια γλώσσα» σήμαινε ότι 
κατέχω πλήρως τη γραμματική της γλώσσας αυτής, και στο πλαίσιο της παραδοσια-
κής αυτής αντίληψης η γνώση της γραμματικής, η οποία περιοριζόταν κυρίως στο 
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γραπτό λόγο και στο επίπεδο της μορφολογίας, στο οποίο είχαν προστεθεί ορισμένα 
στοιχεία ετυμολογίας και φωνητικής, συνιστούσε αυτοσκοπό και όχι μέσο για δη-
μιουργική κατάκτηση της γλώσσας. Υπ’ αυτές τις συνθήκες ήταν φυσικό το λεξιλόγιο 
όχι απλώς να υποβαθμίζεται, αλλά να μετατρέπεται σε μέσο, αφού ο ρόλος του ήταν 
απλώς να υπηρετεί τη γραμματική προσφέροντάς της την απαιτούμενη πρώτη ύλη για 
τη δημιουργία των κλιτικών πινάκων και την εφαρμογή των κανόνων και των εξαιρέ-
σεών της. 

Η ταχύτατη όμως πρόοδος της γλωσσικής επιστήμης, που συντελέστηκε κυρίως κατά 
τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, και η συνακόλουθη δημιουργία του κλάδου της εφαρ-
μοσμένης γλωσσολογίας καθώς επίσης και ποικίλων άλλων συναφών διεπιστημονι-
κών γλωσσικών κλάδων οδήγησαν σταδιακά στην αποκάλυψη της τεράστιας σημασί-
ας και της αξίας του λεξιλογίου, το οποίο πολύ πρόσφατα άρχισε να προσλαμβάνει, 
αργά αλλά σταθερά, τη δέουσα θέση στον τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας και της 
διδακτικής παρέμβασης (Μήτσης, Ν., 2004). Για αυτό το λόγο, ένας από τους βασι-
κότερους στόχους των σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) και 
των διδακτικών εγχειριδίων είναι η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων, ώστε 
οι μαθητές να κατακτήσουν ένα όσο το δυνατόν ευρύ, λειτουργικό και χρηστικό λεξι-
λόγιο, το οποίο θα αποτελεί τη βάση για επαρκή κατάκτηση της γλώσσας, άρα και 
την επίτευξη μιας πιο ποιοτικής επικοινωνίας. 

Με τον όρο, λοιπόν,  γλωσσική ικανότητα των φυσικών ομιλητών εννοούμε αρχικά 
την κατοχή των μορφοσυντακτικών δομών της γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι οι φυσι-
κοί ομιλητές –στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει οι μαθητές/τριες του Λυκείου, κυ-
ρίως οι τελειόφοιτοι της τρίτης τάξης- πρέπει να έχουν συνειδητή και όχι διαισθητική 
γνώση των στοιχείων και των δομών του γλωσσικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα 
(φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό) και σε όλες του τις διαστάσεις (συνταγματι-
κή, παραδειγματική). Στο σχολείο επιτυγχάνεται η συνειδητοποίηση της μέχρι τότε 
διαισθητικής γνώσης της γλώσσας και η δυνατότητα ερμηνείας κανόνων και λαθών 
(Μπουτουλούση, Ε., 2001).  

Βασισμένοι, επομένως, στο παραπάνω σκεπτικό, με τον όρο γλωσσική ικανότητα α-
ναφερόμαστε στην ικανότητα του ομιλητή να κατέχει σε ικανοποιητικό βαθμό το σύ-
στημα, τη γραμματική δηλαδή της γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργεί και 
να αντιλαμβάνεται αντίστοιχα γραμματικά ορθώς προτάσεις (Μήτσης, Ν., 2004). Αυ-
τό προϋποθέτει ότι γνωρίζει την ορθή γραφή του θέματος κάθε λέξης, τη σύμφωνη με 
την ετυμολογική της προέλευση, αλλά και τη σωστή γραφή των μορφολογικών και 
παραγωγικών καταλήξεων, όπως και τις μεταβολές της ορθογραφίας και του τονι-
σμού κατά τη σύνθεση ή τη συμπροφορά ορισμένων λέξεων.  

Παράλληλα, στη γλωσσική ικανότητα περιλαμβάνεται η επαρκής γνώση της δομής 
της πρότασης σύμφωνα με τη νεότερη γλωσσολογία. Όλοι σχεδόν οι εκπρόσωποι της 
νεότερης γλωσσολογίας δέχονται ότι η γραμματική δομή της γλώσσας περιλαμβάνει 
πέντε επίπεδα, τη φωνητική, τη φωνολογία, τη μορφολογία, τη σύνταξη και τη σημα-
σιολογία. Ειδικότερα, η σύνταξη εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται 
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μεταξύ τους τα μορφήματα και οι λέξεις, για να απαρτίσουν ευρύτερες ενότητες, ό-
πως φράσεις, προτάσεις, περίοδοι λόγου, οι οποίες εντάσσονται στον συνταγματικό 
άξονα της γλώσσας. Επομένως, η σύνταξη, με τη διάσταση της γνώσης της δομής της 
πρότασης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση της γλωσσικής ικανότη-
τας, που είναι η κατοχή του γραμματικού μηχανισμού, που επιτρέπει στα άτομα να 
παράγουν και να αντιλαμβάνονται άπειρα γλωσσικά μηνύματα διατυπωμένα στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου κώδικα (Μήτσης, Ν., 2004).  

Επιπλέον, στη γλωσσική ικανότητα εντάσσουμε και τη γνώση του βασικού λεξιλογί-
ου της γλώσσας μας, τη γνώση δηλαδή των στατιστικά συχνότερα εμφανιζόμενων 
λέξεων στην επικοινωνία – γραπτή ή προφορική- των ομιλητών υπό οποιεσδήποτε 
περιστάσεις αυτή πραγματώνεται. Δεν αναφερόμαστε δηλαδή μόνο στην κατοχή του 
οικείου και καθημερινού λεξιλογίου, του περιορισμένου κώδικα επικοινωνίας, τον 
οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατέχουν όλοι οι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, 
αλλά και του επεξεργασμένου-διευρυμένου επικοινωνιακού κώδικα, ο οποίος απαντά 
σε απαιτητικές και πιο επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις και συνθετότερες κατα-
στάσεις πληροφοριακής συναλλαγής. Στον επαρκή ομιλητή η κατοχή του λεξιλογίου 
δεν περιορίζεται μόνο στη γνώση των λέξεων σε όλα τα επίπεδα (κυριολεκτική, με-
ταφορική, βιωματική, περιφερειακή, περιγραφική), των περιβαλλόντων και των συμ-
φραζομένων, όπου αυτή χρησιμοποιείται (Μπαμπινιώτης, Γ., 1985). Εκτείνεται στην 
κατοχή των συνδυαστικών δυνατοτήτων της κάθε λέξης, των άλλων δηλαδή γλωσσι-
κών στοιχείων με τα οποία αυτή συντάσσεται και συνεμφανίζεται. Αφορά ακόμη 
στους μορφολογικούς ή άλλους περιορισμούς που αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουν, 
στη γνώση των υπόλοιπων λέξεων, με τις οποίες συνδέεται κάθε λεξικό στοιχείο 
μνημονικά με σχέση υποκατάστασης σε συγχρονικό επίπεδο (συνώνυμα, υπώνυμα, 
υπερώνυμα, αντώνυμα) και διαχρονικά (ομόρριζα, ετυμολογικά συγγενείς λέξεις). Με 
αυτό τον τρόπο, κάθε ομιλητής δε γνωρίζει απομνημονευτικά τη σημασία κάθε λέξης, 
αλλά τη συνάγει μέσω της δημιουργικής διαδικασίας της ανεύρεσης από τα συστατι-
κά της (Δανασσή – Αφεντάκη, Α., 2002) .  

Τέλος, στη γλωσσική ικανότητα συμπεριλαμβάνεται η γνώση των κανόνων σωστής 
χρήσης των σημείων στίξης από τον επαρκή ομιλητή (Δανασσή – Αφεντάκη, Α., 
2002). Η στίξη σχετίζεται σύμφωνα με την παραδοσιακή γραμματική με το φθογγο-
λογικό επίπεδο της Γραμματικής. Ωστόσο, η νεότερη γλωσσολογία, αντιμετωπίζοντας 
τη γλώσσα ως ενιαίο όλο, συνεξετάζει τις παραδειγματικές με τις συνταγματικές σχέ-
σεις, γιατί θεωρεί ότι και η γραμματική της ανάλυση και περιγραφή θα πρέπει να εί-
ναι επίσης ενιαία (Μήτσης, Ν., 2004). Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, η στίξη μπορεί 
να θεωρηθεί μέρος της γλωσσικής ικανότητας σε επίπεδο παραγωγής γραπτού λόγου. 
Άλλωστε, η σωστή χρήση των σημείων στίξης συνδέεται άμεσα με τη γνώση βασι-
κών κανόνων σύνταξης, η οποία αποτελεί, όπως ήδη αναφέραμε, μια βασική προϋπό-
θεση, για να χαρακτηρισθεί κάποιος επαρκής ομιλητής της γλώσσας.  

Το κύριο ζητούμενο, ωστόσο, είναι ο προσδιορισμός του βαθμού στον οποίο οι μαθη-
τές/τριες χαρακτηρίζονται από γλωσσική ικανότητα, η οποία σε συνδυασμό με την 
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επικοινωνιακή ικανότητα τους καθιστά επαρκείς ομιλητές της γλώσσας μας. Στη δια-
σαφήνιση αυτού του ζητήματος μπορεί να δώσει χρήσιμες απαντήσεις η αξιολόγηση. 
Η αξιολόγηση ως έννοια είναι στενά δεμένη με αυτή της διδασκαλίας, καθώς συνιστά 
απόληξή της, αλλά και βασικό εργαλείο ανατροφοδότησής της.  Η πρακτική, άλλω-
στε, στη σχολική τάξη αποδεικνύει ότι ο διαχωρισμός του τρόπου εξέτασης από τον 
τρόπο μάθησης –και συνεπώς από την οργάνωση παρουσίασης ενός συστήματος 
γνώσης- είναι αδύνατος. Σχετικός είναι και ο ορισμός του L. Crombach (1954), ο ο-
ποίος θεωρεί ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι «η διαδικασία εκείνη, κατά την 
οποία ο δάσκαλος και ο μαθητής κρίνουν αν οι σκοποί των προσπαθειών του σχολεί-
ου επιτυγχάνονται».  

Η αξιολόγηση, λοιπόν, διακρίνεται σε επιμέρους κατηγορίες. Η εγκυρότερη από τις 
διακρίσεις της αξιολόγησης παρουσιάζεται από τον Bloom και τους συνεργάτες του 
(1971) και περιλαμβάνει τους εξής τρεις τύπους αξιολόγησης: α. Την αρχική ή δια-
γνωστική αξιολόγηση, β. Τη διαμορφωτική-σταδιακή αξιολόγηση και γ. την τελική ή 
συνολική αξιολόγηση. Η αθροιστική αξιολόγηση είναι εκείνη που γίνεται στη φάση 
της συνολικής εκτίμησης του τι επιτεύχθηκε σε σύγκριση προς ό,τι είχε αρχικά καθο-
ριστεί σαν τελικός στόχος. Ο τελικός δηλαδή γενικός στόχος επιμερίζεται σε υποστό-
χους, κατά διδακτικές ενότητες, των οποίων ο έλεγχος αποτελεί αντικείμενο της δια-
μορφωτικής αξιολόγησης, ενώ η εκτίμηση της επίτευξης του τελικού στόχου είναι 
αντικείμενο της αθροιστικής ή τελικής αξιολόγησης. Η τελική αξιολόγηση λαμβάνει 
συνήθως χώρα στο τέλος μιας μακράς περιόδου ή ύστερα από την εξάντληση μιας 
ορισμένης έκτασης ύλης και αφορά το σύνολο των υποστόχων στα πλαίσια ενός μα-
θήματος. 

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω δεδομένα, η αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ Λυκεί-
ου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο των Γενικών Εξετάσεων εί-
ναι αξιολόγηση τελικής μορφής, αφού με αυτή επιδιώκεται να προσδιοριστεί αν οι 
μαθητές/τριες έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη 
γλώσσα. Η παραπάνω μορφή αξιολόγησης, στο πλαίσιο της οποίας έχουμε αντλήσει 
τα 600 μαθητικά γραπτά της έρευνάς μας από τις εξετάσεις των ετών 2015 και 2016, 
είναι ετήσια, καθώς επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Παράλληλα, ως προς τη σκοπιμό-
τητά της χαρακτηρίζεται ως εισαγωγική, αφού στόχος της είναι να γίνει η επιλογή 
των μαθητών/τριών για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Τέλος, ως προς τον 
τρόπο, με τον οποίο διεξάγεται, είναι γραπτή, ως προς τα πρόσωπα, τα οποία εξετά-
ζονται συγχρόνως, είναι ατομική και, τέλος, με κριτήριο την έκτασή της αποτελεί δο-
κιμασία εθνικής κλίμακας. 

Η μεθοδολογία της έρευνας  

Σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι μαθη-
τές/τριες έχουν γλωσσική ικανότητα στην οποία στοχεύει η επικοινωνιακή και 
κειμενοκεντρική προσέγγιση της γλώσσας. Γι’ αυτό βασιστήκαμε στην τελι-
κή/αθροιστική αξιολόγηση του μαθήματος στο πλαίσιο των γενικών εξετάσεων για 
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την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πανεπιστήμιο διερευνώντας  600 γραπτά, 
300 από το έτος 2015 και 300 από το έτος 2016. 

Η μέθοδος που επιλέξαμε για τη διερεύνηση των γραπτών είναι η ποιοτική, η οποία 
βασίζεται στην περιγραφή επιλογών, συμπεριφορών και του βαθμού κατανόησης μιας 
δεδομένης γνώσης. Η ανάλυση γίνεται μέσω γραπτών περιγραφών και εξηγήσεων και 
τα αριθμητικά στοιχεία και οι στατιστικές αναλύσεις, τις περισσότερες φορές, κατέ-
χουν δευτερεύοντα ρόλο (Bird, M., κ.α., 1999).  Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιεί κά-
ποια είδη ποσοτικοποίησης, αλλά οι στατιστικές μορφές ανάλυσης δεν έχουν κεντρι-
κή σημασία. Η κεντρική θέση, στην οποία θεμελιώνεται, είναι η «ερμηνευτική», με 
την έννοια ότι την απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται, κατανοείται ή βιώ-
νεται ο κοινωνικός κόσμος. Παράλληλα, ως μεθοδολογικό εργαλείο πήραμε την ανά-
λυση περιεχομένου, αφού είναι η καταλληλότερη ερευνητική προσέγγιση από τη 
στιγμή που υπάρχουν μη-δομημένα δεδομένα, όπως είναι τα γραπτά των μαθη-
τών/τριών. 

Η ποιοτική μέθοδος εντάσσει τα παιδαγωγικά φαινόμενα μέσα στο κοινωνικο-
πολιτιστικό και ιστορικό τους πλαίσιο στην προσπάθεια να τα ερμηνεύσει (Ξωχέλλης, 
Π., 1987). Η ερμηνεία αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την περιγραφή των φαινομέ-
νων, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάζονται ως ευρήματα της έρευ-
νας οι προσωπικές αξίες και απόψεις του ερευνητή. Βασικό στοιχείο συνιστά και το 
γεγονός ότι η ποιοτική μέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα αποσκοπεί στην παραγωγή 
σφαιρικής αντίληψης, στη βάση πλούσιων και λεπτομερών στοιχείων, όπως αυτά εμ-
φανίζονται στο φυσικό κοινωνικό τους πλαίσιο (Mason J., 2003). Ως τέτοια μπορούμε 
να θεωρήσουμε αναμφίβολα τα ευρήματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση των 
γραπτών των μαθητών στις Γενικές Εξετάσεις.   

Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος που κρίνεται αποτελεσματική και προ-
σφέρει ικανοποιητικές εγγυήσεις αντικειμενικότητας και πιστότητας (Σακαλάκη, Μ., 
1984). Είναι η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιεί συγκεκριμένους κανόνες για 
την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων από την ανάλυση των γραπτών κειμένων 
(Weber, R, P, 1990). Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία της δεν εμπεριέχουν τη μερολη-
ψία που πιθανόν να χαρακτηρίζει τις απαντήσεις ή τη συμπεριφορά των ερωτώμενων 
ως αποτέλεσμα της άμεσης επαφής τους με τον ερευνητή.  

Άλλο πλεονέκτημα της παραπάνω μεθόδου είναι ότι μας επιτρέπει τη συστηματική 
διερεύνηση του κειμένου. Αυτό το στοιχείο ανταποκρίνεται στην επιδίωξή μας να ε-
ξετάσουμε το κείμενο στην ολότητά του και όχι επιλεκτικά. Επίσης, οι κατηγορίες 
που χρησιμοποιούμε για την ταξινόμηση των δεδομένων ορίζονται με σαφήνεια, ώ-
στε να είναι δυνατή η επανάληψη και ο έλεγχος της διαδικασίας από άλλους ερευνη-
τές. Αυτές οι ταξινομικές κατηγορίες, που κάνουν διακριτή την ανάλυση, προσδίδουν 
εγκυρότητα στην έρευνάς μας. 

Βασισμένοι, λοιπόν, στα παραπάνω διερευνήσαμε τη γλωσσική ικανότητα των μαθη-
τών/τριών με θέμα το κείμενο που παρήγαγαν στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησής 
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τους στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στα έτη 2015 και 2016. Την κατηγορία 
της γλωσσικής ικανότητας τη χωρίσαμε σε τέσσερις υποκατηγορίες: Στην υποκατη-
γορία της γραμματικής της λέξης, στην υποκατηγορία του λεξιλογίου, στην υποκατη-
γορία της στίξης και στην υποκατηγορία της σύνταξης. Τα μαθητικά γραπτά που διε-
ρευνήσαμε από τα έτη 2015 και 2016 ενδείκνυνται για συγκριτική ανάλυση, διότι και 
στις δύο περιπτώσεις ζητούνταν από τους/τις μαθητές/τριες η εκφώνηση ομιλίας. Πιο 
συγκεκριμένα, στη θεματοδοσία του έτους 2015 ζητούνταν η εκφώνηση ομιλίας σε 
ημερίδα του Δήμου με θέμα «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κλη-
ρονομιάς» με ερωτήματα: α. Οι λόγοι για τους οποίους το ευρύ κοινό πρέπει να πλη-
σιάσει και να γνωρίσει τους χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονο-
μιάς και β. Οι δραστηριότητες με τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα εξοι-
κειωθούν με αυτά. Ανάλογα, στη θεματοδοσία του έτους 2016 ζητούνταν η εκφώνη-
ση ομιλία σε εκδήλωση του σχολείου με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη 
εποχή με ερωτήματα: α. Τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας, όπως οι νέοι την α-
ντιλαμβάνονται και β. Την άποψη των νέων σχετικά με τον ρόλο των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης/διαδικτύου στη δημιουργία σχέσεων φιλίας. 

Με βάση την πρόθεσή μας για συγκριτική διερεύνηση εντάξαμε τα γραπτά και των 
δύο δειγμάτων της έρευνάς μας στις ομάδες Α, Β, Γ, Δ και Ε κάθε υποκατηγορίας της 
Γλωσσικής Ικανότητας. Στην ομάδα Α εντάξαμε τα μαθητικά γραπτά που είχαν πολύ 
καλή εικόνα σε κάθε υποκατηγορία, στην ομάδα Β αυτά που είχαν καλή εικόνα, στην 
ομάδα Γ όσα είχαν μέτρια εικόνα, στην ομάδα Δ τα γραπτά με κακή εικόνα και στην 
ομάδα Ε τα γραπτά με πολύ κακή εικόνα. Η ένταξη των μαθητικών γραπτών σε κάθε 
υποκατηγορία ανάλυσης σε μια από τις παραπάνω ομάδες έγινε με τα ακόλουθα κρι-
τήρια. 

 Στην υποκατηγορία της γραμματικής της λέξης το κριτήριο για την ανάλυση περιε-
χομένου του κειμένου των μαθητικών γραπτών ήταν ο αριθμός των σφαλμάτων που 
εντοπίστηκαν στις περιλήψεις των μαθητών κατά την ανάλυση περιεχομένου των 
γραπτών και των δύο δειγμάτων της έρευνάς μας. Η ύπαρξη ή μη σφαλμάτων στη 
γραμματική της λέξης είναι δείκτης του βαθμού στον οποίο οι μαθητές κατέχουν τη 
γνώση της γραμματικής της λέξης σε τομείς, όπως είναι η ορθογραφία, ο τονισμός, η 
χρήση του τελικού γράμματος – ν, το θέμα και άλλοι. Για τη γραμματική της λέξης 
λάβαμε υπόψη μας και την άσκηση Β3 (κοινού τύπου και στα δύο κριτήρια αξιολό-
γησης των ετών 2015 και 2016), η οποία ζητά συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις των 
δοθέντων για ανάλυση και κριτική αποδόμηση κειμένων. Η άσκηση αυτή είναι ελε-
γκτικού τύπου για τη γνώση του λεξιλογίου και παράλληλα μπορεί να προσφέρει 
χρήσιμα συμπεράσματα για τη γνώση της γραμματικής της λέξης, αν δεχτούμε ότι 
κατά την παραγωγή λόγου ενδέχεται να παρατηρηθούν απρόσεχτα σφάλματα στην 
ορθογραφία των λέξεων εξαιτίας της έμφασης που δίνει ο/η μαθητής/τρια στην οργά-
νωση του λόγου και των νοημάτων του. 

Από την άλλη, στην υποκατηγορία του λεξιλογίου κύριο κριτήριο ήταν ο βαθμός 
στον οποίο οι μαθητές/τριες  απέδωσαν στο κείμενο, που παρήγαγαν, τις ιδέες  τους 
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με σαφήνεια, ακρίβεια και κυριολεξία στη διατύπωση. Επίσης, κριτήριο που δηλώνει 
την εκφραστική τους ικανότητα, θεωρήσαμε το βαθμό, στον οποίο οι μαθητές/τριες 
χρησιμοποιούν συνώνυμες λέξεις, προκειμένου να αποφύγουν τις επαναλήψεις, που 
αποτελούν τεκμήριο φτωχού λεξιλογίου. Αντίθετα, η δυνατότητα εναλλακτικής δια-
τύπωσης των νοημάτων δηλώνει άτομο που διαθέτει γλωσσική ικανότητα, που κατέ-
χει δηλαδή σε ικανοποιητικό βαθμό το σύστημα, τη γραμματική της γλώσσας, και 
είναι σε θέση να συντάσσει ορθά τις σκέψεις του. Τέλος, όπως αναφέραμε και στον 
προσδιορισμό των κριτηρίων στην υποκατηγορία της γραμματικής της λέξης, λάβαμε 
υπόψη μας και την άσκηση Β3 (κοινού τύπου και στα δύο κριτήρια αξιολόγησης των 
ετών 2015 και 2016), η οποία ζητά συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις των δοθέντων 
για ανάλυση και κριτική αποδόμηση κειμένων. Η άσκηση αυτή είναι ελεγκτικού τύ-
που για τη γνώση του λεξιλογίου. 

 Επιπλέον, στην υποκατηγορία της στίξης είναι εμφανές ότι κριτήριο για τη διερεύ-
νηση των γραπτών ήταν η εικόνα που αποτυπώνεται σε αυτά ως προς τη χρήση των 
σημείων στίξης, κυρίως του κόμματος, που είναι και το πιο συνηθισμένο από τα ση-
μεία στίξης. Ειδικότερα, τα γραπτά, στα οποία οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν στο 
λόγο τους με πολύ ικανοποιητικό τρόπο τα σημεία στίξης, κρίναμε ότι έχουν ανάλογη 
εικόνα. Με το ίδιο σκεπτικό, όσα εμφανίζουν καλή εικόνα αναφορικά με τη στίξη, 
αλλά όχι πολύ ικανοποιητική, αφού δεν απουσιάζουν σφάλματα, τα εντάξαμε σε άλλη 
ομάδα, όπως κάναμε και με τα γραπτά που έχουν μέτρια εικόνα στη στίξη. Επίσης, τα 
γραπτά των μαθητών/τριών, στα οποία εντοπίσαμε αρκετά σφάλματα αναφορικά με 
τη στίξη, θεωρήσαμε ότι έχουν κακή εικόνα, ενώ πολύ κακή εικόνα θεωρήσαμε ότι 
έχουν αυτά στα οποία δε χρησιμοποιούνται σημεία στίξης ή η έκταση του κειμένου 
δεν είναι η ζητούμενη και είναι εμφανής η έλλειψη γλωσσικής ικανότητας. 

Τέλος, στην υποκατηγορία της δομής της πρότασης και της σύνταξης κριτήριο για 
την ανάλυση, που διενεργήσαμε, ήταν ο βαθμός στον οποίο στα γραπτά τους οι μαθη-
τές/τριες οργανώνουν ορθά το λόγο τους σε κάθε πρόταση, όχι μόνο παρατακτικά, 
αλλά και υποτακτικά. Επίσης, άλλα κριτήρια ήταν αν χρησιμοποιούν προθετικά σύ-
νολα, για να δηλώσουν επιρρηματικές σχέσεις, οι οποίες συμπληρώνουν το νόημα 
του ρήματος κάθε πρότασης, αν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους κύριους όρους της 
πρότασης και σε ποιο βαθμό γίνεται επιτυχημένη χρήση άλλων ρηματικών τύπων, 
όπως είναι οι μετοχές. Τέλος, λάβαμε υπόψη το είδος του ζητούμενου κειμένου (προ-
σχεδιασμένος προφορικός λόγος), το οποίο εντάσσεται στα είδη του μεικτού λόγου 
(ανάμεσα στον γραπτό και στον προφορικό) και ως εκ τούτου η σύνταξη που συνή-
θως επιλέγεται είναι η απλή υπόταξη και η ενεργητική. 

 Τα ευρήματα  της έρευνας 

Η ανάλυση περιεχομένου που επιχειρήσαμε με θέμα το κείμενο που παρήγαγαν οι 
μαθητές/τριες στις εξετάσεις του 2015 και του 2016 έδειξε μέτρια εικόνα, ειδικά στα 
γραπτά του δεύτερου δείγματος. Ειδικότερα, εντάξαμε 53 μαθητικά γραπτά του πρώ-
του δείγματος της έρευνάς μας στην ομάδα Α, καθώς φάνηκε ότι σε αυτά οι μαθη-
τές/τριες είχαν πολύ καλή γνώση της γραμματικής της λέξης. Παράλληλα, 70 από τα 
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300 γραπτά τα εντάξαμε στην ομάδα Β (καλή εικόνα), 85 στην ομάδα Γ (μέτρια εικό-
να), 56 γραπτά στην ομάδα Δ (κακή εικόνα) και 36 γραπτά στην ομάδα Ε, αφού σε 
αυτά η εικόνα αναφορικά με τη γνώση της γραμματικής της λέξης ήταν πολύ κακή. 
Με τα ίδια κριτήρια εντάξαμε 10 από τα 300 γραπτά του δεύτερου δείγματος της έ-
ρευνάς μας (του έτους 2016) στην ομάδα Α (πολύ καλή εικόνα), 43 στην ομάδα Β 
(καλή εικόνα), 77 στην ομάδα Γ (μέτρια εικόνα), 132 γραπτά στην ομάδα Δ (κακή 
εικόνα) και 38 γραπτά στην ομάδα Ε με τον χαρακτηρισμό της εικόνας τους ως πολύ 
κακής. 

Σε πολλά από τα παραπάνω γραπτά παρατηρήσαμε σημαντικά λάθη στο σχηματισμό 
των καταλήξεων ουσιαστικών και ρημάτων, γεγονός που δηλώνει έλλειψη στοιχειω-
δών γνώσεων γραμματικής και ορθογραφίας των λέξεων. Σε αρκετά γραπτά η προ-
βληματική γνώση της γραμματικής είναι φανερή και στο θέμα Β3, το οποίο ζητούσε 
από τους/τις μαθητές/τριες να γράψουν συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις του κειμέ-
νου που τους δόθηκε για ανάλυση. Παρατηρήσαμε αστοχίες στην κλίση ονομάτων 
(π.χ. ως νοήμων άνθρωποι…) και στον τονισμό των λέξεων. Σε πολλά γραπτά δεν 
τονίζονται οι δισύλλαβες λέξεις (ότι, από…) ή τα ερωτηματικά (πού, πώς…). Επίσης, 
εντοπίσαμε αστοχίες στον συλλαβισμό (δι-αδεδομένη, διο-ργάνωση…), αστοχίες στη 
χρήση του τελικού συμφώνου –ν (π.χ. δεν θα μπορούσε να…). Συμπερασματικά, τα 
λάθη των μαθητών/τριών αναφορικά με τη γραμματική δεν περιορίζονται στην ορθο-
γραφία των λέξεων, αλλά σχετίζονται με βασικές γνώσεις γραμματικής της λέξης. 

Από την άλλη, ανάλογη είναι η εικόνα που αποκομίσαμε από την ανάλυση περιεχο-
μένου των γραπτών και των δύο δειγμάτων της έρευνάς μας στην υποκατηγορία του 
λεξιλογίου. Πιο συγκεκριμένα, σε 51 από τα 300 γραπτά του πρώτου δείγματος της 
έρευνάς μας (του έτους 2015) η εικόνα ήταν πολύ καλή, καθώς σε αυτά υπήρχε εκ-
φραστική ποικιλία, σαφήνεια και κυριολεξία στη διατύπωση και κατάλληλο λεξιλόγιο 
για το είδος του κειμένου και την καταστασιακή περίσταση. Παράλληλα, κρίναμε ως 
καλή την εικόνα σε 99 μαθητικά γραπτά, ενώ σε 93 η εικόνα ήταν μέτρια (ομάδα Γ), 
σε 45 κακή (ομάδα Δ) και σε 12 γραπτά πολύ κακή (ομάδα Ε). Με τα ίδια κριτήρια 
εντάξαμε 12 από τα 300 μαθητικά γραπτά του δεύτερου δείγματος της έρευνάς μας 
(του έτους 2016) στην ομάδα Α (πολύ καλή εικόνα), 58 γραπτά στην ομάδα Β (καλή 
εικόνα), 143 γραπτά στην ομάδε Γ (μέτρια εικόνα), 68 στην ομάδα Δ (κακή εικόνα) 
και 19 στην ομάδα Ε (πολύ κακή εικόνα). Όπως παρατηρούμε από την ποσοτικοποί-
ηση που επιχειρήσαμε, και πάλι η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη στα γραπτά του έ-
τους 2015 συγκριτικά με αυτά του έτους 2016. 

Ωστόσο, σε πολλά από τα γραπτά και των δύο δειγμάτων της έρευνας παρατηρήσαμε 
σημαντικά εκφραστικά λάθη, πολλά από τα οποία ενδεχομένως οφείλονταν στην 
προσπάθεια των μαθητών/τριών να εντυπωσιάσουν χρησιμοποιώντας λέξεις των ο-
ποίων τη σημασία εμφανώς δε γνώριζαν (επί παντός ιστητού, Αρχικά, το σχολείο μαζί 
με την οικογένεια εμφορείται την υποχρέωση να…,  η αιτιολογική προσέγγιση αυτού 
του φαινομένου…,  να εφιστήσω την προσοχή σας…, θα ήθελα να εκφράσω τις από-
ψεις από τις οποίες διακατέχομαι…). Σε πολλά μάλιστα από αυτά τα γραπτά με ανά-
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λογη εικόνα παρατηρήσαμε αστοχίες και στο θέμα Β3 και των δύο κριτηρίων αξιολό-
γησης, το οποίο ήταν ελεγκτικό του λεξιλογίου. Σε πολλά, επίσης, γραπτά παρατηρή-
σαμε αρκετές ακυριολεξίες, δηλωτικές της αδυναμίας απόδοσης του νοήματος με τις 
κατάλληλες λέξεις και ενδεικτικές της υφιστάμενης γλωσσικής ανεπάρκειας που χα-
ρακτηρίζει πολλούς μαθητές (…το οικειακό περιβάλλον, αντί για οικείο, …το άτομο 
αποκτά το πλεόνασμα, αντί για πλεονέκτημα, προσοδοφόρα προσπάθεια, αντί για α-
ποτελεσματική ή τελεσφόρα, …το φαινόμενο έχει λάβει ευδόκιμη μορφή κ.α.)  

Παράλληλα, η ανάλυση περιεχομένου των μαθητικών γραπτών έδειξε στην υποκατη-
γορία του λεξιλογίου ότι σε πολλά από αυτά οι μαθητές/τριες δε χρησιμοποίησαν λει-
τουργικό λεξιλόγιο, ανάλογο με τη ζητούμενη περίσταση επικοινωνίας (ομιλία). Α-
ντίθετα, το λεξιλόγιο που παρατηρήσαμε στη μεγαλύτερη έκταση των παραγόμενων 
κειμένων ήταν προϊόν μιας φορμαλιστικής διδασκαλίας, γι’ αυτό και οι εκφράσεις 
που χρησιμοποιούσαν δημιουργούσαν νοήματα που ελάχιστη ως ανύπαρκτη σχέση 
είχαν με το ζητούμενο από κάθε κριτήριο αξιολόγησης θέμα. Ενδεικτικό παράδειγμα, 
ανάμεσα σε πολλά άλλα, είναι το γραπτό 90 του δεύτερου δείγματος, στο οποίο γίνε-
ται λόγος για «τη λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης και του οικονομικού φιλελευθερι-
σμού, την υποκουλτούρα και τον άκρατο υλισμό, για το πνεύμα της ξενομανίας που 
μας απομακρύνει από την παράδοση…». Οι παραπάνω φράσεις είναι συνηθισμένες 
σε μαθητικά γραπτά που έχουν εκπονηθεί βασισμένα στη λογική της απομνημόνευ-
σης φράσεων που ταιριάζουν σε κάθε σύγχρονο προβληματισμό και χρησιμοποιώντας 
τες ο/η μαθητής/τρια θα δείξει ενημερωμένος και με γλωσσική επάρκεια. Αυτή η φι-
λοσοφία αυτή ταιριάζει σε μια διδασκαλία που προβάλλεται ως αποτελεσματική, αν 
και καταστρέφει τη φυσικότητα του λόγου και τελικά την αποτελεσματικότητα του 
παραγόμενου κειμένου. 

Συνεχίζοντας την παράθεση των ευρημάτων της έρευνάς μας πρέπει να σημειώσουμε 
ότι και στην υποκατηγορία της στίξης η εικόνα που αποκομίσαμε είναι ανάλογη με 
την εικόνα στις προηγούμενες δύο υποκατηγορίες. Ειδικότερα, 23 από τα 300  γραπτά 
του πρώτου δείγματος της έρευνας (του έτους 2015)  τα εντάξαμε στην ομάδα Α (πο-
λύ καλή εικόνα), 40 στην ομάδα Β (καλή εικόνα), 113 στην ομάδα Γ (μέτρια εικόνα), 
108 στην ομάδα Δ (κακή εικόνα) και 16 στην ομάδα Ε (πολύ κακή εικόνα). Με ανά-
λογα κριτήρια εντάξαμε 19 από τα 300 γραπτά του δεύτερου δείγματος της έρευνάς 
μας (του έτους 2016) στην ομάδα Α (πολύ καλή εικόνα), 39 γραπτά στην ομάδα Β 
(καλή εικόνα), 153 στην ομάδα Γ (μέτρια εικόνα), 66 στην ομάδα Δ (κακή εικόνα) 
και 21 στην ομάδα Ε (πολύ κακή εικόνα). Όπως παρατηρούμε από την ποσοτικοποί-
ηση που επιχειρήσαμε, και πάλι η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη στα γραπτά του έ-
τους 2015 συγκριτικά με αυτά του έτους 2016. 

Οι κυριότερες αστοχίες που παρατηρήσαμε στα μαθητικά γραπτά και των δύο δειγμά-
των της έρευνάς μας συνδέονται με την απουσία του κόμματος, προκειμένου στον 
υποταγμένο λόγο να γίνει ο απαραίτητος διαχωρισμός ανάμεσα στις κύριες προτάσεις 
και στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις. Σε αρκετά, επίσης, γραπτά παρατη-
ρήσαμε την ύπαρξη κόμματος πριν από την εισαγωγή δευτερεύουσας ονοματικής 
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πρότασης ή τον χωρισμό με κόμμα κύριων όρων μιας πρότασης (υποκείμενο και ρή-
μα ή ρήμα και τροπική μετοχή). Για παράδειγμα, στο γραπτό 145 του δεύτερου δείγ-
ματος διαβάζουμε: «Η περιήγηση αυτή στον χώρο της ιστορίας, δεν τον καθιστά μο-
νοδιάστατο…». Σε πολλά γραπτά οι μαθητές/τριες προβαίνουν σε άσκοπη χρήση του 
κόμματος, στοιχείο που μαρτυρά και την έλλειψη γνώσης της σύνταξης ή σε άλλα 
γραπτά ο λόγος κόβεται με τελεία, ενώ ακολουθεί δευτερεύουσα επιρρηματική πρό-
ταση, συνήθως συμπερασματική (εισάγεται με τη φράση: με αποτέλεσμα να) ή τελική 
(εισαγωγή με :για να). Τέλος, σε λίγα γραπτά παρατηρήσαμε τη χρήση και άλλων ση-
μείων στίξης, όπως του ερωτηματικού ή του θαυμαστικού, αν και το είδος του ζητού-
μενου κειμένου (ομιλία) προϋποθέτει την ύπαρξη αυτών για να δημιουργηθεί αμεσό-
τητα με το ακροατήριο ή να τονισθεί ο επιτονισμός μιας φράσης ή μιας πρότασης, 
στοιχείο του προφορικού λόγου που στον γραπτό αποδίδεται με ανάλογα σημεία στί-
ξης. 

Τέλος, στην τέταρτη υποκατηγορία της γλωσσικής ικανότητας, στη σύνταξη, η εικό-
να δε διαφοροποιείται από αυτή που περιγράψαμε στις προηγούμενες, καθώς κινείται 
στη μετριότητα με χειρότερη την εικόνα των γραπτών του έτους 2016, αν και το θέμα 
που δόθηκε για ανάλυση ήταν πιο βατό συγκριτικά με αυτό της θεματοδοσίας του 
προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα, 20 από τα 300 γραπτά του πρώτου δείγμα-
τος, του έτους 2015, τα εντάξαμε στην ομάδα Α, καθώς κρίναμε ότι η εικόνα σε αυτά 
ήταν πολύ καλή, 93 γραπτά στην ομάδα Β (καλή εικόνα), 131 γραπτά στην ομάδα Γ 
(μέτρια εικόνα), 43 στην ομάδα Δ (κακή εικόνα) και 13 γραπτά στην ομάδα Ε (πολύ 
κακή εικόνα). Αντίστοιχα, 15 γραπτά του δεύτερου δείγματος της έρευνάς μας, του 
έτους 2016, τα εντάξαμε στην ομάδα Α (πολύ καλή εικόνα), 65 στην ομάδα Β (καλή 
εικόνα), 147 στην ομάδα Γ (μέτρια εικόνα), 43 στην ομάδα Δ (κακή εικόνα) και 30 
γραπτά στην ομάδα Ε (πολύ κακή εικόνα). 

Σε πολλά γραπτά από όσα διερευνήσαμε παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν σημαντικές 
αστοχίες στην οργάνωση του συνταγματικού άξονα της πρότασης, όπως ασυμφωνία 
υποκειμένου – ρήματος στον αριθμό, χωρισμός με κόμμα δύο κύριων όρων της πρό-
τασης, αλλαγή του υποκειμένου σε περίοδο λόγου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
νοηματική ασάφεια στο γλωσσικό περιβάλλον της πρότασης και άλλα. Επίσης, σημα-
ντικές αστοχίες παρατηρήθηκαν στην οργάνωση του υποταγμένου λόγου με συνηθέ-
στερες την εισαγωγή αναφορικής πρότασης με το αναφορικό τοπικό επίρρημα «ό-
που», ενώ γινόταν λόγος για πρόσωπα, η εισαγωγή περιόδου λόγου με δευτερεύουσα 
επιρρηματική πρόταση ως συνέχεια του νοήματος της προηγούμενης περιόδου λόγου 
και άλλα. Παράλληλα, εξάγαμε πολύτιμα συμπεράσματα για το επίπεδο γνώσης της 
σύνταξης και από τη στίξη, καθώς σε αρκετά γραπτά παρατηρούνται αστοχίες στη 
χρήση της, ειδικά στον υποταγμένο λόγο. Τέλος, σε αρκετά γραπτά η σύνταξη δεν 
κρίθηκε κατάλληλη για τη δοσμένη περίσταση επικοινωνίας, καθώς οι μαθητές/τριες 
χρησιμοποιούσαν μακροπερίοδο λόγο, διαδοχική υπόταξη και παθητική φωνή, αν και 
το κείμενο που κλήθηκαν να παραγάγουν ήταν και στις δύο περιπτώσεις ομιλία, οπό-
τε η σύνταξή τους έπρεπε να έχει τα γνωρίσματα του προσχεδιασμένου προφορικού 
λόγου, που είναι ακριβώς τα αντίθετα από τα προαναφερθέντα. 
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Τα ευρήματα  της έρευνας 

Από την έρευνα που διενεργήσαμε προκύπτει ότι οι μαθητές/τριες δεν έχουν εμπεδώ-
σει βασικές αρχές της θεωρίας της ανάλυσης λόγου, στην οποία βασίζεται η σύγχρο-
νη επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική διδακτική αντίληψη. Η κύρια ευθύνη για την 
παραπάνω ασυμφωνία που διαπιστώνουμε ανάμεσα στη θεωρία της κειμενοκεντρικής 
διδασκαλίας και στην πράξη, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα μαθητικά γραπτά και 
αποτελεί αναμφίβολα δείκτη της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, δεν μπορεί 
να αποδοθεί στη διδακτική πράξη. Άλλωστε, δεν είναι εύκολο να διερευνηθεί ο βαθ-
μός αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας στο Λύκειο από τη στιγμή που οι μαθη-
τές/τριες, τουλάχιστον στην τρίτη τάξη του Λυκείου, εστιάζουν την προετοιμασία 
τους σε μια φορμαλιστικού τύπου διδασκαλία, την οποία δέχονται στα φροντιστήρια 
με κύρια αιτιολογία την αποτελεσματικότητα στις εξετάσεις. 

Ωστόσο, η φορμαλιστική και αποτελεσματική για πολλούς διδασκαλία δεν πρέπει να 
ακολουθείται και στο σχολείο, όπως δυστυχώς διαπιστώνουμε σε πολλές περιπτώ-
σεις. Είναι ανάγκη, κατά τη γνώμη μας, ο έλληνας εκπαιδευτικός να απεγκλωβιστεί 
από τη λογική του ανταγωνισμού των φροντιστηρίων και να δημιουργήσει στην σχο-
λική τάξη τις κατάλληλες συνθήκες κριτικής αποδόμησης διαφόρων κειμενικών ει-
δών στη βάση των αρχών της ανάλυσης λόγου και παραγωγής λόγου, γραπτού ή προ-
φορικού, σε διάφορες καταστασιακές περιστάσεις. Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία 
της γλώσσας θα αποκτήσει άλλη υπόσταση από αυτή που έχει στην σχολική τάξη και 
οι μαθητές/τριες θα αποκτήσουν μια ευρύτερη διάσταση της δυναμικής του λόγου ως 
σημειωτικού συστήματος που συμπληρώνεται πλέον δυναμικά στην εποχή μας και 
από την εικόνα και τον ήχο. 
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Η δραματοποίηση και η σχέση της με το θεατρικό παιχνίδι  

Γκλέζου Νεφέλη 
Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

nefeliph29@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διαδικασία της δραματοποίησης, καθώς και τη 
σχέση της με τη διεργασία του θεατρικού παιχνιδιού, προκειμένου να διερευνηθεί 
πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης του Δημοτι-
κού Σχολείου. Εξετάζονται αναλυτικά οι δύο μορφές τις οποίες μπορεί να λάβει η 
δραματοποίηση και, στη συνέχεια, γίνεται εστίαση στη σχέση της δραματοποίησης με 
ένα άλλο είδος δράματος, το θεατρικό παιχνίδι, το οποίο μπορεί και αυτό να χρησι-
μοποιηθεί στο σχολείο. 

Λέξεις-κλειδιά: δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Ορισμένες μορφές του δράματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων τους 
οποίους θέτουν οι εκπαιδευτικοί για τους μαθητές. Ωστόσο, το δράμα στην εκπαίδευ-
ση δεν παρουσιάζεται μέσα σε μια κοινά αποδεκτή και καθιερωμένη θεωρία. Αντίθε-
τα, εμφανίζεται με μια ποικιλία προσεγγίσεων, η οποία είναι φανερή από τους διαφο-
ρετικούς όρους με τους οποίους αυτό δηλώνεται, όπως, παραδείγματος χάριν, το σχο-
λικό θέατρο, το εκπαιδευτικό δράμα, το δημιουργικό δράμα, το δράμα για παιδιά, η 
δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι. Επόμενο είναι ότι οι διαφορετικές αυτές προ-
σεγγίσεις παρουσιάζουν μια ποικιλία στόχων, περιεχομένων και στρατηγικών εφαρ-
μογής (Urian, 2000).  

Η δραματοποίηση είναι μια μορφή θεατρικής δραστηριότητας, η οποία εμφανίζεται 
στα ελληνικά σχολεία από τη δεκαετία του 1980, χάρη σε πρωτοβουλίες εκπαιδευτι-
κών που πιστεύουν στην αξία του θεάτρου και στη δύναμή του να μορφώνει σφαιρικά 
τα παιδιά και να καλλιεργεί τις ικανότητές τους (Παπαδόπουλος, 2007). Πώς γίνεται 
κατανοητή η δραματοποίηση μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης; 

Η δραματοποίηση 

Η διαδικασία της δραματοποίησης παρουσιάζεται με δύο βασικές μορφές, οι οποίες 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Η πρώτη μορφή δραματοποίησης, η οποία κυ-
ριαρχεί, βασίζεται σε ένα δομημένο προϋπάρχον κείμενο, δηλαδή σε ένα ποίημα, ένα 
διήγημα ή μυθιστόρημα, σε ένα ιστορικό κείμενο ή σε ένα δημοσιογραφικό άρθρο. 
Αυτό το είδος δραματοποίησης αναφέρεται, λοιπόν, στην επεξεργασία αυτού του 
προϋπάρχοντος μη δραματικού κειμένου και στην απόδοσή του από τα παιδιά. Οι μα-
θητές, δηλαδή, μετατρέπουν ένα αφηγηματικό κείμενο σε δραματικό, δηλαδή θεατρι-
κό, και, στη συνέχεια, το αναπαριστούν στη σκηνή, ενσαρκώνοντας τους ρόλους, 
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χρησιμοποιώντας τον λόγο και την κίνηση και ζωντανεύοντάς το σε θεατρική παρά-
σταση (Γραμματάς, 2003∙ Σέξτου, 1998). Υπάρχουν κάποια αφηγηματικά είδη τα 
οποία προσφέρονται για δραματοποίηση, όπως είναι τα παραμύθια και οι μύθοι 
(Βουτσινά, 1991). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γραμματά (1996), οποιοδήποτε κείμενο 
μπορεί να δραματοποιηθεί. Η διαδικασία της δραματοποίησης στοχεύει να υποκατα-
στήσει ορισμένα γνωρίσματα μιας μορφής λόγου με αντίστοιχα γνωρίσματα μιας άλ-
λης μορφής, χωρίς να υπάρξει αλλοίωση του περιεχομένου (Γραμματάς & 
Μουδατσάκις, 2008).  

Πρόκειται, στην ουσία, για τη συγγραφή ενός θεατρικού κειμένου από τα παιδιά, με 
αφετηρία ένα προϋπάρχον κείμενο μιας άλλης μορφής. Τα παιδιά, δηλαδή, εντοπί-
ζουν τον χώρο και τον χρόνο της δοσμένης ιστορίας, τους χαρακτήρες, τις σχέσεις 
μεταξύ τους, τις συνθήκες και τα γεγονότα που συμβαίνουν και, στη συνέχεια, δίνουν 
στο κείμενο θεατρική μορφή, προκειμένου να το αναπαραστήσουν.  Κατά τη διάρκεια 
της δραστηριότητας αυτής, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επιλογή του κατάλληλου 
κειμένου, το οποίο πρέπει να είναι ενδιαφέρον για τα παιδιά, προσιτό στις γλωσσικές 
και νοητικές ικανότητες της συγκεκριμένης ομάδας και να περιλαμβάνει πολλά πρό-
σωπα και σημαντική δράση (Σέξτου, 1998). Κατά τη διαδικασία της συγγραφής του 
κειμένου που θα αναπαρασταθεί, είναι δυνατόν να προστεθούν ορισμένα πρόσωπα ή 
να προσωποποιηθούν αντικείμενα και φυσικά φαινόμενα, προκειμένου να προσφερ-
θούν ρόλοι για όλα τα παιδιά. Είναι, ακόμη, δυνατή η αλλαγή μέρους της ιστορίας, η 
προσθήκη νέων σκηνών δράσης και η συνέχεια της προϋπάρχουσας ιστορίας, προ-
κειμένου το θεατρικό έργο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των 
παιδιών. 

Η πρώτη και συνηθέστερη μορφή δραματοποίησης, λοιπόν, ξεκινάει από ένα προϋ-
πάρχον κείμενο και βασίζεται σε αυτό, προκειμένου να οδηγηθεί στη δημιουργία θεα-
τρικής παράστασης. Έτσι, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το θεατρικό παιχνίδι, το ο-
ποίο δεν στηρίζεται σε κανένα κείμενο και δεν αποσκοπεί στη δόμηση παράστασης. 
Ένα κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο θεατρικό παιχνίδι ως ερέθισμα αλλά, στη 
συνέχεια αυτού του θεατρικού παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες δεν θα στηρίζονται στο 
κείμενο αυτό, για να συνεχίσουν τη δράση τους. Κοινό στοιχείο μεταξύ της πρώτης 
μορφής δραματοποίησης και του θεατρικού παιχνιδιού είναι η ύπαρξη ρόλων, γεγο-
νός που οδηγεί στις διαφορές μεταξύ των δύο θεατρικών μορφών, αφού οι ρόλοι στη 
δραματοποίηση είναι καθορισμένοι ήδη από το στάδιο της συγγραφής του θεατρικού 
κειμένου, ενώ, στο θεατρικό παιχνίδι, οι ρόλοι υιοθετούνται αυθόρμητα και μεταβάλ-
λονται κατά τη διάρκειά του. 

Η δεύτερη μορφή δραματοποίησης αποτελεί μια περισσότερο ελεύθερη και δημιουρ-
γική διαδικασία, καθώς περιλαμβάνει αφηγηματικό υλικό το οποίο προκύπτει από τα 
ίδια τα παιδιά μέσα από διάφορες δραστηριότητες (Σέξτου, 1998). Σε αυτή τη μορφή 
δραματοποίησης, τα μέλη της ομάδας συνθέτουν μια ιστορία με βάση διάφορα οπτικά 
και ακουστικά ερεθίσματα, όπως παραδείγματος χάριν, εικόνες, καθημερινά αντικεί-
μενα και μουσικά κομμάτια (Άλκηστις, 1989). Κυριαρχούν οι αυτοσχεδιασμοί, οι ο-
ποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία του αφηγηματικού κειμένου το οποίο θα αναπα-
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ρασταθεί. Παραδείγματος χάριν, αυτή η μορφή δραματοποίησης μπορεί να ξεκινήσει 
από αναπαραστάσεις εικόνων, κατά τις οποίες τα παιδιά επιλέγουν μια εικόνα, μοιρά-
ζουν τους ρόλους, χρησιμοποιούν πρόχειρα υλικά και ζωντανεύουν την εικόνα. Στη 
συνέχεια, τα παιδιά γράφουν την ιστορία αυτού του συγκεκριμένου αυτοσχεδιασμού, 
προσθέτουν επιπλέον σκηνικά και μουσική και παρουσιάζουν με έναν πιο ολοκληρω-
μένο τρόπο την ιστορία τους (Σέξτου, 1998).  

Η δεύτερη αυτή μορφή δραματοποίησης μπορεί να ονομαστεί διερευνητική, επειδή τα 
παιδιά διερευνούν την κοινωνική πραγματικότητα μέσω ενός ρόλου τον οποίο ανα-
λαμβάνουν. Τα παιδιά, δηλαδή, αναπαριστούν πραγματικές ή φανταστικές καταστά-
σεις οι οποίες είναι μέρος μιας θεματικής που διερευνούν. Με άλλα λόγια, η διερευ-
νητική δραματοποίηση είναι η θεατρική διερεύνηση ενός θέματος το οποίο αντλείται 
από την κοινωνική ζωή. Η ομάδα χτίζει τη δική της ιστορία, τη ζωντανεύει, την ανα-
λύει και προβληματίζεται πάνω σε αυτή. Τα παιδιά, συνθέτοντας την ιστορία τους, 
λύνουν προβλήματα, λαμβάνουν αποφάσεις σε δύσκολα διλήμματα και μοιράζονται 
εμπειρίες (Παπαδόπουλος, 2007).  

Μετά τη διαδικασία της καθεαυτής δραματοποίησης, μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση 
και ανάλυση της κοινής εμπειρίας που βίωσαν τα παιδιά και ο εμψυχωτής – εκπαι-
δευτικός. Στη συζήτηση αυτή, οι συμμετέχοντες μιλούν για τυχόν προσωπικά βιώμα-
τα τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραματοποίηση και εκφράζουν σκέψεις 
και συναισθήματα τα οποία προκλήθηκαν από τη δραματοποίηση που προηγήθηκε. 
Στη συνέχεια, είναι δυνατή η παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου, με αφορμή 
τη δραματοποίηση. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να υπάρχει ένα ημερολόγιο της τά-
ξης, στο οποίο τα μέλη της ομάδας καταγράφουν κάθε δραματοποίηση (Άλκηστις, 
1989). 

Η δραματοποίηση, λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη μορφή δράματος, η οποία προϋποθέτει 
συλλογική δουλειά και αφήνει ορισμένα περιθώρια στα παιδιά να εκφραστούν ελεύ-
θερα. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα παιδιά επιλέγουν τους ρόλους τους και έχουν τη 
δυνατότητα να αυτοσχεδιάζουν πάνω στην βασική γραμμή που έχει υιοθετηθεί και να 
προσθέτουν στοιχεία στον δραματικό λόγο που γράφουν (Άλκηστις, 1984). 

Σχέση δραματοποίησης και θεατρικού παιχνιδιού 

Ο λόγος για τον οποίο αναλύεται στην παρούσα εργασία η μέθοδος της δραματοποί-
ησης είναι ότι αξίζει να επισημανθεί ότι η δεύτερη μορφή της, η διερευνητική δραμα-
τοποίηση, παρουσιάζει κοινά στοιχεία με το θεατρικό παιχνίδι. Τα παιχνίδια και οι 
δραστηριότητες, δηλαδή, μέσα από τις οποίες προκύπτει το αφηγηματικό υλικό που 
δραματοποιείται είναι παρόμοια με εκείνα του θεατρικού παιχνιδιού. Τόσο στη διε-
ρευνητική δραματοποίηση όσο και στο θεατρικό παιχνίδι, τα παιδιά εξερευνούν τον 
κόσμο μέσω των ρόλων που υιοθετούν και, με αφορμή ένα ή περισσότερα ερεθίσμα-
τα, καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία, αυτοσχεδιάζοντας ελεύθερα 
όλοι μαζί και αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. 
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Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, όμως, είναι ότι η διαφορά με το θεατρικό παιχνίδι έ-
γκειται στο γεγονός ότι η διερευνητική δραματοποίηση, πέραν της διερεύνησης της 
ζωής μέσω ενός ρόλου, στοχεύει άμεσα και στη δημιουργία παράστασης 
(Παπαδόπουλος, 2007). Αντιθέτως, το θεατρικό παιχνίδι είναι από μόνο του παρά-
σταση και οι δραστηριότητές του δεν στοχεύουν στη συστηματική δόμηση ενός θεα-
τρικού έργου. Ακόμη, η δεύτερη μορφή δραματοποίησης βασίζεται σε ένα θέμα, γύ-
ρω από το οποίο περιστρέφονται οι δράσεις της ομάδας. Αντίθετα, το θεατρικό παι-
χνίδι δεν έχει προκαθορισμένο θέμα και δεν στοχεύει στη διερεύνηση ενός συγκεκρι-
μένου θέματος, αλλά στη διερεύνηση του ίδιου του εαυτού των συμμετεχόντων και 
στην έκφρασή τους. Το θέμα γύρω από το οποίο κινείται η ομάδα αναπτύσσεται μέσα 
στο θεατρικό παιχνίδι από τα ίδια τα παιδιά (Γιάνναρης, 1993). Το θεατρικό παιχνίδι, 
δηλαδή, παράγει ένα θέμα, ως αποτέλεσμα της δράσης των παιδιών που συμμετέχουν, 
ενώ η δραματοποίηση ξεκινά από το θέμα και, στη συνέχεια, αναπτύσσει τη δράση. 
Επιπλέον, το αφηγηματικό υλικό το οποίο μπορεί να προκύψει από το θεατρικό παι-
χνίδι δεν είναι αναγκαστικά δραματικό, με την έννοια ότι δεν παράγεται για να ανα-
παρασταθεί. Αντίθετα, εμφανίζεται κάθε φορά με διάφορες μορφές, όπως ένα ποίημα, 
μια ημερολογιακή γραφή, μια επιστολή ή ένα παραμύθι. Οι συμμετέχοντες στο θεα-
τρικό παιχνίδι δεν κατευθύνονται να γράψουν θεατρικό κείμενο, επειδή ακριβώς δεν 
στοχεύουν στη συστηματική δόμηση μιας θεατρικής παράστασης. Γράφουν ελεύθερα 
ό,τι έχουν ανάγκη να εξωτερικεύσουν. 

Παρόλο που και η δραματοποίηση ως θεατρική μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα 
σχολεία και, φυσικά, σχετίζεται με την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και εκφραστι-
κών ικανοτήτων των παιδιών, εντούτοις το θεατρικό παιχνίδι είναι μια θεατρική μορ-
φή που μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και να αποφέρει πολλα-
πλά οφέλη ως προς την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των αφηγηματικών ικανοτήτων 
και γενικότερα των εκφραστικών ικανοτήτων των παιδιών. Το θεατρικό παιχνίδι απο-
τελεί μια μορφή θεάτρου που προάγει την ελεύθερη έκφραση, περιλαμβάνει μια με-
γάλη ποικιλία δραστηριοτήτων και σχετίζεται με διάφορα είδη του λόγου και, άρα, με 
την ανάπτυξη εκφραστικών ικανοτήτων μέσα σε διάφορα πλαίσια. 
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Η εναλλαγή του ηγετικού στυλ των Διευθυντών των Δημόσιων Δημοτικών Σχο-
λείων της Κύπρου και η σχέση της με την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών 

τους 

Γεωργιάδης Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε, Υποψήφιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πολιτικής, Α-

νοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ggk@cytanet.com.cy 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ελέγξει κατά πόσο η εναλλαγή του ηγετικού 
στυλ των διευθυντών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου διασυνδέεται 
με την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών του σχολείου τους. Στο πλαίσιο της έρευ-
νας χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ερευνητικά εργαλεία και λήφθηκαν δεδομένα από 
132 σχολεία (132 διευθυντές/ντριες και 525 εκπαιδευτικοί, σύνολο 657). Η ανάλυση 
των αποτελεσμάτων με τεχνικές ποσοτικής μεθόδου κατέδειξε ότι το επικρατέστερο 
ηγετικό στυλ που χρησιμοποιούν οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων της Κύπρου, 
σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής των Hersey & Blanchard (1988), είναι το 
Συμμετοχικό (S3) και σε μικρότερο βαθμό το Ενισχυτικό (S2) και το Αναθετικό (S4). 
Η εναλλαγή του ηγετικού στυλ δεν διασυνδέεται με την ακαδημαϊκή επίδοση του 
σχολείου. Παράλληλα, οι διευθυντές χρησιμοποιούν και τα πέντε ηγετικά στυλ του 
Ολιστικού μοντέλου διοίκησης των Pashiardis & Brauckmann (2008). Τρία στυλ 
(παιδαγωγικό, επιχειρηματικό, ανάπτυξης προσωπικού)  παρουσιάζουν μέτρια θετική 
συσχέτιση με την ακαδημαϊκή επίδοση του σχολείου.   

Λέξεις κλειδιά: Ηγέτης, εναλλαγή στυλ, επίδοση σχολείου 

Θεωρητικό Πλαίσιο  

Η επιτυχημένη ηγεσία είναι ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των απο-
τελεσματικών σχολείων. Η πιο πάνω θέση έχει επιβεβαιωθεί και από τα αποτελέσμα-
τα διαφόρων ερευνών (Jacobson & Day, 2007∙ Marzano, Waters & McNulty, 2005), 
που διερεύνησαν την επίδραση του διευθυντή στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθη-
τών. Η ποιότητα της ηγεσίας είναι καθοριστικός παράγοντας στη βελτίωση της ακα-
δημαϊκής επίδοσης των σχολείων.    

Ενισχυτικά στα έχουν αναφερθεί προηγουμένως είναι και τα αποτελέσματα των ερευ-
νών (Πασιαρδής, 2012∙ Day, 2007∙ Gurr & Drysdale, 2007), που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Επιτυχημένης Σχολικής Ηγεσί-
ας/Διεύθυνσης (ISSPP). Η επίδραση του διευθυντή στα μαθησιακά αποτελέσματα 
έχει αναγνωριστεί ως κλειδί στην αποτελεσματικότητα των σχολείων (Brauckmann & 
Pashiadis, 2011). 

Πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα (Πασιαρδής, 2012∙ Brauckmann & Pashiardis 
2011) κατέδειξαν ότι η σχολική ηγεσία θα πρέπει να μεταβάλλεται και να προσαρμό-
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ζεται αναλόγως με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το κάθε σχολείο, αφού το κάθε 
σχολικό συγκείμενο, με τις δικές του ξεχωριστές ιδιαιτερότητες, επηρεάζει και την 
άσκηση εκπαιδευτικής ηγεσίας. Επομένως, είναι σημαντικό οι σχολικοί ηγέτες να α-
ναγνωρίζουν και να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν ποικίλα ηγετικά στυλ, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

Στο πιο πάνω πλαίσιο εντάσσονται και οι δύο θεωρίες ηγεσίας, οι οποίες χρησιμοποι-
ήθηκαν ως επιστημονικό υπόβαθρο για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας: Η θεω-
ρία του κύκλου ζωής των Hersey & Blanchard (1988) και το Ολιστικό Μοντέλο Διοί-
κησης των Pashiardis & Brauckmann (2008).  

Σύμφωνα με τον Blanchard (2008) η θεωρία του κύκλου ζωής ή Περιπτωσιακή Ηγε-
σία (Hersey & Blanchard, 1988) βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μπορούν 
και θέλουν να αναπτυχθούν και ότι δεν υπάρχει ένα και μοναδικό άριστο στυλ ηγεσί-
ας για να ενθαρρύνει αυτή την ανάπτυξη. Ο ηγέτης οφείλει να προσαρμόζει το στυλ 
ηγεσίας του στην εκάστοτε περίπτωση.  

Στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν αναπτυχθεί τέσσερα διαφορετικά ηγετικά στυλ: το 
Καθοδηγητικό/Κατευθυντικό Στυλ (S1), το Ενισχυτικό Στυλ (S2), το Συμμετοχι-
κό/Υποστηρικτικό Στυλ (S3) και το Ενδυναμωτικό/Αναθετικό Στυλ (S4). To Καθο-
δηγητικό/Κατευθυντικό Στυλ (S1) ο ηγέτης το υιοθετεί όταν αξιολογεί ότι ο υφιστά-
μενος βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής ωριμότητας και χρειάζεται καθο-
δήγηση και οδηγίες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Το Ενισχυτικό Στυλ (S2) ο ηγέ-
της το υιοθετεί όταν ο υφιστάμενος βρίσκεται σε μέτριο προς χαμηλό επίπεδο επαγ-
γελματικής ωριμότητας. Ο ηγέτης επεξηγεί στον υφιστάμενο την πορεία που θα ακο-
λουθήσει και του παρέχει κάθε βοήθεια και στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη και τις δι-
κές του ιδέες και απόψεις. Το Συμμετοχικό/Υποστηρικτικό Στυλ (S3) ο ηγέτης το 
υιοθετεί όταν ο υφιστάμενος βρίσκεται σε μέτριο προς υψηλό επίπεδο επαγγελματι-
κής ωριμότητας. Σε αυτό το στυλ η ανατροφοδότηση είναι μια αμφίδρομη διαδικασί-
α, όπου ο ηγέτης στηρίζει και βοηθά τον υφιστάμενο να φτάσει σε δικές του λύσεις 
και αποφάσεις. Τέλος το Ενδυναμωτικό/Αναθετικό Στυλ (S4) ο ηγέτης το υιοθετεί 
όταν ο υφιστάμενος βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ωριμότητας. Σε αυ-
τό το στυλ ο ηγέτης εκχωρεί την ευθύνη για τη λήψη απόφασης και την επίλυση προ-
βλημάτων στον υφιστάμενο, αφήνοντάς τον να χειριστεί κατά την κρίση του τον το-
μέα ή την εργασία που του έχει αναθέσει.      

Παρομοίως και το Ολιστικό Μοντέλο Διοίκησης των Pashiardis & Brauckmann 
(2008) αντιμετωπίζει την ηγεσία ως μια πολυεπίπεδη έννοια η οποία αφενός έχει επι-
πτώσεις στις μεταβλητές που αφορούν στα σχολεία και αφετέρου είναι πιθανό να ε-
πηρεάζεται ταυτόχρονα και από τις μεταβλητές του συγκειμένου μέσα στο οποίο ε-
νεργεί ο ηγέτης (Πασιαρδής, 2012).  Το μοντέλο απαρτίζεται από πέντε περιοχές ή 
στυλ ηγεσίας, τις οποίες οι σχολικές ηγέτες είναι πιθανό να υιοθετήσουν στη διοίκη-
ση των σχολείων τους. Τα πέντε ηγετικά στυλ είναι : (1) Παιδαγωγικό Στυλ, (2) Δο-
μικό Στυλ, (3) Συμμετοχικό Στυλ, (4) Επιχειρηματικό Στυλ και (5) Στυλ Ανάπτυξης 
Προσωπικού. Στο συγκεκριμένο μοντέλο,  ως στυλ ηγεσίας ορίζεται το σύνολο των 
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συμπεριφορών και πράξεων που οι ηγέτες χρησιμοποιούν ώστε να επηρεάσουν τη 
συμπεριφορά των άλλων (Πασιαρδής, 2014). 

Τα πέντε αυτά ηγετικά στυλ καλύπτουν πλήρως τις τρεις σημαντικότερες περιοχές 
δράσεις του σχολικού ηγέτη. Έτσι το Παιδαγωγικό Στυλ συμβάλλει στη βελτίωση της 
μάθησης (1η περιοχή δράσης), το Επιχειρηματικό Στυλ καλύπτει τη δράση στο εξω-
τερικό περιβάλλον του σχολείου (2η περιοχή δράσης) και το Δομικό Στυλ, το Συμμε-
τοχικό Στυλ και το Στυλ Ανάπτυξης Προσωπικού καλύπτουν τις εσωτερικές-
εξωτερικές διαδικασίες βελτίωσης (3η περιοχή δράσης). Επομένως ο σχολικός ηγέτης, 
λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές (εκπαιδευτικό σύστημα, 
αξιολόγηση, λογοδοσία, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου, μαθησιακά αποτελέσμα-
τα κτλ.) που υπάρχουν ή/και συνυπάρχουν σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να είναι σε θέση 
να επιλέγει το κατάλληλο στυλ για κάθε περίπτωση ή τον κατάλληλο συνδυασμό 
στυλ για κάθε περίπτωση.  

Ερευνητικά Ερωτήματα – Σημαντικότητα Έρευνας 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η παρούσα έρευνα έθεσε ως βασικό σκοπό να διερευνή-
σει κατά πόσο η εναλλαγή του ηγετικού στυλ των διευθυντών των Δημόσιων δημοτι-
κών σχολείων της Κύπρου διασυνδέεται με την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών 
του σχολείου τους. Προς αυτή την κατεύθυνση η παρούσα έρευνα έθεσε τα πιο κάτω 
ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιο είναι το επικρατέστερο ηγετικό στυλ που χρησιμοποιούν οι διευθυντές των 
Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου, σύμφωνα με τη θεωρία του 
κύκλου ζωής των Hersey & Blanchard (1988); 

2. Πόσα διαφορετικά ηγετικά στυλ χρησιμοποιούν οι διευθυντές των Δημόσιων Σχο-
λείων Δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου, σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής 
των Hersey & Blanchard (1988); 

3. Σε ποιο βαθμό οι διευθυντές των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής εκπαίδευσης της 
Κύπρου είναι ικανοί να ανιχνεύουν το επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης και ωριμό-
τητας των εκπαιδευτικών του σχολείου τους, ώστε να επιλέγουν το πιο αποτελεσμα-
τικό ηγετικό στυλ για την κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής 
των Hersey & Blanchard (1988); 

4. Εάν εντοπιστούν διαφορετικές ομάδες (με κριτήριο τις βαθμολογίες που θα κατα-
γραφούν στα ερωτήματα 2 και 3) διευθυντών των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Κύπρου, σε ποιο βαθμό διαφέρουν αυτές σε σχέση με την ακαδημα-
ϊκή επίδοση των μαθητών τους; 

5. α) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο μοντέλο ηγεσίας των Pashiardis & Brauck-
mann (2008) με το μοντέλο ηγεσίας των Hersey & Blanchard (1988), στα σχολεία 
δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου;                                             
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     β) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο μοντέλο ηγεσίας των Pashiardis & Brauck-
mann (2008) και στην ακαδημαϊκή επίδοση των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης της 
Κύπρου; 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εναλλαγή του ηγετικού στυλ του εκπαιδευτικού 
ηγέτη αναγνωρίστηκε ως μια παράμετρος της αποτελεσματικότητάς του, αλλά μόνο 
ως μέρος ενός συνόλου συμπεριφορών και δράσεων του εκπαιδευτικού ηγέτη. Από το 
γεγονός αυτό πηγάζει και η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας. Η παρούσα έρευ-
να θα συμβάλει στην επέκταση των ερευνητικών ευρημάτων στο πεδίο της εκπαιδευ-
τικής ηγεσίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ικανότητα της αποτελεσματικής εναλλαγής 
του ηγετικού στυλ των εκπαιδευτικών ηγετών και τη διασύνδεσή της με την ακαδη-
μαϊκή επίδοση των μαθητών τους.  

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα θα συνεισφέρει στη μελέτη και αξιολόγηση της θεωρίας 
του κύκλου ζωής των Hersey & Blanchard (1988). Η συγκεκριμένη θεωρία, αν και 
χρησιμοποιείται ευρέως τόσο βιβλιογραφικά όσο και σε διάφορα διοικητικά προ-
γράμματα σε όλο τον κόσμο, δεν έχει μελετηθεί σε σημαντικό βαθμό. Ελάχιστες έ-
ρευνες (Fernandez & Vecchio, 1997∙ Norris & Vecchio, 1992) έχουν πραγματοποιη-
θεί που να αξιολογούν τη συγκεκριμένη θεωρία ηγεσίας. 

Πέρα από τη συνεισφορά της σε θεωρητικό πλαίσιο, η παρούσα έρευνα θα συνεισφέ-
ρει και σε πρακτικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, θα συμβάλει στον εμπλουτισμό και 
τον πιο αναλυτικό σχεδιασμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
ηγετών. 

Μεθοδολογία  

Στο πλαίσιο της έρευνας χορηγήθηκαν τέσσερα ερευνητικά εργαλεία: Το πρώτο ερω-
τηματολόγιο (LBA II questionnaire self & other), χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση 
της ανεξάρτητης μεταβλητής, δηλαδή της ικανότητας εναλλαγής του ηγετικού στυλ 
των Διευθυντών  των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου. Το ερωτηματο-
λόγιο αυτό απευθύνεται περισσότερο σε επιχειρήσεις, παρά σε οργανισμούς και σχο-
λεία. Παράλληλα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και σταθμιστεί στο ελληνικό συ-
γκείμενο από τους «The Ken Blanchard Companies Group Hellas» το 2001. Για τους 
σκοπούς της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του LBA II 
Questionnaire  (self & other), αφού πρώτα έγινε προσαρμογή του στο κυπριακό εκ-
παιδευτικό συγκείμενο. 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο, που ετοιμάστηκε από τον ερευνητή και την καθοδηγη-
τική του ομάδα, χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της εξαρτημένης μεταβλητής, δη-
λαδή της ακαδημαϊκής επίδοσης του σχολείου. Με το ερωτηματολόγιο αυτό οι εκπαι-
δευτικοί αξιολογούν την ακαδημαϊκή επίδοση της τάξης τους και αντίστοιχα ο διευ-
θυντής αξιολογεί την ακαδημαϊκή επίδοση του σχολείο του στα Ελληνικά (προφορι-
κός λόγος, ανάγνωση, ορθογραφία, γραπτός λόγος, κατανόηση, γραμματική, τεστ) και 
στα Μαθηματικά (άλγεβρα, γεωμετρία, προβλήματα, προφορική επίδοση, τεστ).  
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Το τρίτο ερωτηματολόγιο (School Leadership Questionnaire, Pashiardis & Brauck-
mann, 2008) χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς διασύνδεσης του Ολιστικού μοντέλου 
των Pashiardis & Brauckmann (2008) με τη θεωρία του κύκλου ζωής των Hersey & 
Blanchard (1988) όπως και διερεύνηση πιθανής συσχέτισής του με την ακαδημαϊκή 
επίδοση του σχολείου.  

Το τέταρτο ερωτηματολόγιο (Pashiardi, 2000) χρησιμοποιήθηκε για να μετρηθούν οι 
ενδιάμεσες μεταβλητές (σχολική κλίμα κτλ.) που υπάρχουν ανάμεσα στο ηγετικό 
στυλ του διευθυντή και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών του σχολείου του. 

Ακολούθως, και αφού προηγήθηκαν όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι των διαφόρων μορφών 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων - όπου αυτό επιβαλλόταν- , έγινε 
χορήγηση των ερωτηματολογίων σε όλα τα σχολεία της Κύπρου που είχαν διευθυντή 
τη σχολική χρονιά 2015-16 (πληθυσμός: 295 σχολεία). Τα ερωτηματολόγια (ίδια και 
στις δυο ομάδες) κλήθηκαν να απαντήσουν ο διευθυντής του σχολείου και οι υπεύθυ-
νοι εκπαιδευτικοί όλων των τμημάτων των τάξεων Α΄, Γ΄ και ΣΤ΄ τάξης. Οι λόγοι που 
έχουν επιλεγεί οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αυτών των τάξεων είναι: (α) Οι μαθητές 
των τριών αυτών τάξεων εκπροσωπούν κατά κάποιο τρόπο τις τρεις βασικές ηλικίες 
των παιδιών των δημοτικών σχολείων, μικρή-μέση-μεγαλύτερη, (β) στις πλείστες πε-
ριπτώσεις το σύνολο των υπεύθυνων εκπαιδευτικών τριών τάξεων δημοτικού σχολεί-
ου, αποτελεί τουλάχιστο το 50% του αριθμού των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι 
τμήματος σε ένα σχολείο.  

Λήφθηκαν δεδομένα από 132 σχολεία, εκ των οποίων 132 διευθυντές/ντριες και 525 
εκπαιδευτικοί. Συνολικά τέθηκαν προς ανάλυση 657 ερωτηματολόγια. Για να αναλυ-
θούν (περιγραφική στατιστική, παραγοντική ανάλυση, δομικά και πολυεπίπεδα μο-
ντέλα στατιστικής ανάλυσης, μοντέλο Rasch) τα δεδομένα και να απαντηθούν τα ε-
ρευνητικά ερωτήματα, υιοθετήθηκαν τεχνικές της ποσοτικής μεθόδου με τη χρήση 
των προγραμμάτων SPSS και R.  

Βασικά Αποτελέσματα - Ευρήματα 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ενίσχυσε τα ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν 
το Ολιστικό μοντέλο ηγεσίας των Pashiardis & Brauckmann (2008). Πιο συγκεκριμέ-
να φάνηκε ότι οι διευθυντές χρησιμοποιούν και τα πέντε ηγετικά στυλ (Παιδαγωγικό, 
Δομικό, Συμμετοχικό, Επιχειρηματικό, Στυλ Ανάπτυξης Προσωπικού) του μοντέλου 
των Pashiardis & Brauckmann (2008).  

Απομονώνοντας (εξαιρώντας τους εκπαιδευτικούς) τις απαντήσεις που έδωσαν οι 
διευθυντές, καταγράφηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων μέτρια θετική συσχέτι-
ση ανάμεσα στο Επιχειρηματικό Στυλ (pearson’s r: 0,293) και την ακαδημαϊκή επί-
δοση του σχολείου, ανάμεσα στο Παιδαγωγικό Στυλ (pearson’s r: 0,289) και την α-
καδημαϊκή επίδοση του σχολείου και ανάμεσα στο Στυλ Ανάπτυξης προσωπικού 
(pearson’s r:  0,205) και την ακαδημαϊκή επίδοση του σχολείου. Επίσης πρέπει να 
αναφερθεί ότι και ο παράγοντας Μαθητές, που έχει προκύψει από την παραγοντική 
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ανάλυση των δηλώσεων που περιγράφουν το κλίμα (School climate Questionnaire, 
Pashiardi, 2000) σε ένα σχολείο, παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση (pearson’s r: 
0,320)  με την ακαδημαϊκή επίδοση του σχολείου. 

Σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, το επικρατέστερο ηγετικό στυλ που χρη-
σιμοποιούν οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων της Κύπρου, σύμφωνα με τη θεω-
ρία του κύκλου ζωής των Hersey & Blanchard (1988), είναι το Συμμετοχικό (S3). 
Πέρα από το επικρατέστερο, χρησιμοποιούν το Ενισχυτικό (S2) και το Αναθετικό 
(S4). Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το γεγονός ότι οι διευθυντές κατέγραψαν nominal 
score (Μ.Ο=9,56) στην εναλλαγή του ηγετικού τους στυλ, με βάση το Style Flexibil-
ity Graph των Hersey & Blanchard, του οποίου τα όρια καθορίζονται ως εξής: <9 
(Low score), 9-12 (Nominal score) και 13-18 (High score). 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο αποτέλεσμα, οι διευθυντές καταγράφουν low score 
(Μ.Ο=25,2) στην αποτελεσματική εναλλαγή του ηγετικού τους στυλ, με βάση το 
Style Effectiveness Graph των Hersey & Blanchard, του οποίου τα όρια καθορίζονται 
ως εξής: <30 (Low score), 30-36 (Nominal score) και 37-48 (High score). Βέβαια εί-
ναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ότι η απο-
τελεσματική εναλλαγή του ηγετικού στυλ των διευθυντών δεν σχετίζεται με την ακα-
δημαϊκή επίδοση του σχολείου. 

Τέλος ένα άλλο σημαντικό εύρημα που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας 
είναι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται στην ακαδημαϊκή επί-
δοση του σχολείου σε σχέση με  την περιοχή (p=0,001) που βρίσκεται το σχολείο κα-
θώς και σε σχέση με το μορφωτικό (p=0,000) και οικονομικό (p=0,000) επίπεδο των 
γονέων των μαθητών του σχολείου. Συγκεκριμένα, τα σχολεία που βρίσκονται σε α-
στική περιοχή παρουσιάζουν την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση, ακολουθούν τα 
σχολεία της ημιαστικής περιοχής και στη συνέχεια τα σχολεία της υπαίθρου. 

Σε σχέση με το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο των γονέων των μαθητών, η έρευ-
να κατέδειξε ότι όσο πιο ψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τόσο πιο ψη-
λή είναι και η ακαδημαϊκή επίδοση του σχολείου. Παρομοίως όσο πιο ψηλό είναι το 
οικονομικό επίπεδο των γονέων, τόσο πιο ψηλή είναι και η ακαδημαϊκή επίδοση του 
σχολείου. 

Γενικά Συμπεράσματα – Γενικές Εισηγήσεις 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ότι οι διευθυντές των δημόσιων δημοτικών 
σχολείων της Κύπρου εναλλάσσουν σε φυσιολογικό βαθμό το ηγετικό τους στυλ, α-
νάλογα με την περίπτωση. Όμως αυτή η εναλλαγή δεν είναι αποτελεσματική, καθώς 
στην ανάλυση των αποτελεσμάτων οι διευθυντές κατέγραψαν χαμηλό βαθμό στην 
αποτελεσματική εναλλαγή του ηγετικού τους στυλ. Αυτό αποδεικνύει ότι οι διευθυ-
ντές δεν είναι σε θέση να ανιχνεύουν σωστά το επίπεδο επαγγελματικής ωριμότητας 
των εκπαιδευτικών του σχολείου τους, ώστε να επιλέγουν το πιο αποτελεσματικό 
στυλ για κάθε περίπτωση.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική παραδοχή ότι κανένα στυλ δεν είναι αποτελεσματικό 
σε όλες τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων της 
Κύπρου να επιμορφωθούν περισσότερο στην κατανόηση και αποτελεσματική υιοθέ-
τηση των διάφορων ηγετικών στυλ. Παράλληλα η επιμόρφωση αυτή θα πρέπει να 
δώσει περισσότερα εφόδια και κατευθύνσεις στους διευθυντές, ώστε να μπορούν να 
ανιχνεύουν σωστά το επίπεδο επαγγελματικής ωριμότητας των εκπαιδευτικών του 
σχολείου τους, αλλά και να αξιολογούν όσο πιο σωστά γίνεται τα δεδομένα και τις 
συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο που ηγούνται. Έχοντας πάντοτε υπόψη ότι τα 
δεδομένα και οι συνθήκες είναι διαφορετικές από σχολείο σε σχολείο. 

Πέρα από τα πιο πάνω, ένα άλλο γενικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι μαθητές 
πρέπει να έχουν κεντρική θέση σε οτιδήποτε λαμβάνει χώρα στο σχολικό χώρο. Οι 
σχολικοί ηγέτες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, αφού α-
ξιολογήσουν τα δεδομένα και τις συνθήκες που υπάρχουν στο σχολείο τους, θα πρέ-
πει να επικεντρώνουν τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους στην ποιότητα της εκπαί-
δευσης που θα προσφέρουν στους μαθητές. Να δημιουργούν ένα κλίμα ευχάριστο για 
τους μαθητές. Να αποδίδουν το μέγιστο, ώστε η ηγεσία αλλά και η διδασκαλία που 
προσφέρεται να αποβλέπουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών και να 
προετοιμάζουν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία των μαθητών. Όπως επισημαίνει 
και ο Πασιαρδής (2014, σελ. xv) «Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης προς τους πο-
λίτες των χωρών αυτών είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία». 
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Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται η διδακτική επίσκεψη μαθητών με τη συνο-
δεία καθηγητών σε δημόσιες ή δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας. Εκεί μελετώντας τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια σχετικά με το αντικείμενο των φυσικών επιστημών θα έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έρευνα για την εξέλιξη στις φυσικές επιστήμες και 
δη στη Χημεία. Η εξέλιξη αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο των συγκεκριμένων επι-
στημών. Αντίστοιχη μελέτη όσον αφορά το αμιγώς εργαστηριακό κομμάτι μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω επίσκεψης σε μουσείο φυσικών επιστημών ή σε αντίστοιχο 
πανεπιστημιακό τμήμα που διαθέτει εκθέματα της μορφής αυτής αλλά και σε σχολικό 
εργαστήριο φυσικών επιστημών το οποίο διαθέτει προγενέστερα εργαστηριακά όργα-
να. 

Λέξεις - κλειδιά: Εξέλιξη, Φυσικές Επιστήμες, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 

Εισαγωγή 

H εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών αλλά και της Χημείας που εντάσσεται σε αυτές 
δεν ήταν ομοιόμορφη ούτε γραμμικά εξελισσόμενη στο χώρο και το χρόνο. Περίοδοι 
γοργής ανάπτυξης εναλλάσσονται με μακρύτερες περιόδους στασιμότητας, ακόμα και 
παρακμής. Στην πορεία του χρόνου τα κέντρα επιστημονικής δραστηριότητας μετα-
τοπίζονται αδιάκοπα, ακολουθώντας τα κέντρα της εμπορικής και βιομηχανικής δρα-
στηριότητας της αντίστοιχης ιστορικής περιόδου. (Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, Φυ-
σική Α΄ Λυκείου) 

Δεν πρέπει να παραλείπουμε το γεγονός ότι η προαναφερθείσα εξέλιξη ακολουθεί 
ρυθμό στις μέρες μας που δύσκολα κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει αλλά και να 
είναι ενήμερος για όλες τις εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν. Η συγκεκριμένη αλλαγή 
οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση, στη διείσδυση της τεχνολογίας σε όλους τους το-
μείς της ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και στις ανάγκες για συνεργασίες μεταξύ 
του χώρου της επιστήμης και της παραγωγής. (Κεδράκα κ.α., 2004) 

Οι αλλαγές – εξελίξεις στο χώρο των φυσικών επιστημών αφορούν τόσο τη θεωρία 
(νέες θεωρίες ή βελτίωση των παλιών), όσο και την πρακτική της εφαρμογή. Στο επί-
πεδο της θεωρίας η εξέλιξη μπορεί να μελετηθεί μέσα από τη σύγκριση εγχειρίδιων 
φυσικών επιστημών του παρελθόντος με σύγχρονα.  
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Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη επίσκεψη σε δημόσια βιβλιοθήκη που να έχει 
τόμους φυσικών επιστημών του παρελθόντος. Η επίσκεψη μπορεί να υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο δράσης που πραγματοποιείται από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
την εποπτεία καθηγητών ειδικότητας ΠΕ 04. 

Δημόσιες – Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες, από τους αρχαιότερους θεσμούς στον τόπο μας, σήμερα 
ανέρχονται σε 46 σε όλη την επικράτεια. Από αυτές οι 29 είναι κεντρικές και διαθέ-
τουν κινητές βιβλιοθήκες, γνωστές ως "βιβλιοαυτοκίνητα". Επίσης 9 από τις 45 βι-
βλιοθήκες έχουν χαρακτηριστεί "ιστορικές", διότι ο χρόνος λειτουργίας τους υπερ-
βαίνει τον αιώνα και διαθέτουν σημαντικές παλαιές συλλογές. Συνολικά στην ελληνι-
κή επικράτεια υπάρχουν 151 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες.  

Μάλιστα με την καθοδήγηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) ανα-
πτύσσεται το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Αυτό συντονίζει δράσεις εκπαιδευτι-
κές. Ενδεικτικά αναφέρεται η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργι-
κότητας 2016 κατά την οποία μαθητές λαμβάνουν μέρος σε ένα πανελλήνιο παιχνίδι 
που αναδεικνύει δεινούς εξερευνητές και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες δυνατότητες 
συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των βιβλιοθηκών, ως κέντρα γνώσης και δη-
μιουργικότητας σε κάθε κοινότητα. (www.nlg.gr) 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε επίσκεψη στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Αν-
δρίτσαινας του νομού Ηλείας και μελετήθηκαν εγχειρίδια φυσικών επιστημών. Η συ-
γκεκριμένη βιβλιοθήκη χρονολογείται από το 1840. Πρόκειται για μία από τις σημα-
ντικότερες, ιστορικότερες και πλουσιότερες βιβλιοθήκες της χώρας. Διαμάντια της 
Παγκόσμιας Εκδοτικής και της Τυπογραφίας, ανυπολόγιστης αντικειμενικής, ιστορι-
κής και πνευματικής αξίας, κοσμούν τις προθήκες της βιβλιοθήκης. 
(www.andritsainalibrary.gr) 

Πιο αναλυτικά μελετήθηκαν το «Ανόργανος Χημεία»΄ του Κωνσταντίνου Ζέγγελη 
(1920) το «Φυσιογνωσία» του Γεωργίου Παπαγεωργίου (για το οποίο δεν ήταν δυνα-
τό να εξακριβωθεί το ακριβές έτος συγγραφής, πιθανότατα όμως είναι πριν το 1900) 
και το ΄΄Φυσικομαθηματικά΄΄ (Σ. Μαυροειδάκος – Χημεία). Για να συνειδητοποιή-
σουμε τα έτη συγγραφής των παραπάνω εγχειριδίων ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η 
Διεθνής Ένωση Καθαρής & Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC),  ιδρύθηκε το 1919 και 
το 1921 η IUPAC έφτιαξε επιτροπές χημικής ονοματολογίας προκειμένου να επεξερ-
γαστούν κανόνες για τη συστηματική ονομασία των χημικών ενώσεων. Όσον αφορά 
την ελληνική πραγματικότητα το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 ενώ το 
αντίστοιχο Χημικό Τμήμα λειτουργεί αυτόνομα από το 1919. 
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Αποτελέσματα μελέτης εγχειριδίων 

Αρχικά παρατηρούμε ότι στο εγχειρίδιο της Φυσιογνωσίας που είναι και προγενέστε-
ρο εμπεριέχονται στοιχειώδεις γνώσεις της πειραματικής φυσικής, χημείας και κο-
σμογραφίας δείχνοντας αφενός τη συσχέτιση των επιστημών αλλά και την ποσότητα 
της γνώσης της εποχής εκείνης. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ο ορισμός των οξέων 
που παρατίθεται :΄΄ Οξέα καλούνται τα σύνθετα σώματα που έχουν όξινη γεύση αλλά 
και την ιδιότητα να δίνουν στο βάμμα του ηλιοτροπίου κόκκινο χρώμα ΄΄. Ο ορισμός 
αυτός απέχει από τον σύγχρονο και στην ουσία εμπεριέχει δυο από τις ιδιότητες των 
οξέων. 

Στο εγχειρίδιο της Ανόργανου Χημείας κάνοντας σύγκριση με αντίστοιχα σύγχρονα 
παρατηρούμε το διαφορετικό ορισμό του μοριακού βάρους το οποίο προκύπτει με τη 
σύγκριση με το άτομο του υδρογόνου και όχι με το 1/12 της μάζας του ατόμου του 
12C. Αξίζει να αναφερθεί επιπλέον ότι στη σύγχρονη βιβλιογραφία ο όρος μοριακό 
βάρος έχει αντικατασταθεί πλέον με τη σχετική μοριακή μάζα. Τέλος στο εγχειρίδιο 
των Φυσικομαθηματικών αναφέρεται ότι τα στοιχεία που γνωρίζουμε είναι 104 (απέ-
χοντας από τα 118 που γνωρίζουμε σήμερα) με τα 92 να είναι φυσικά και τα υπόλοι-
πα 12 τεχνητά. Η επίδειξη στους μαθητές των συγκεκριμένων εγχειριδίων θα τους 
βοηθήσει να μελετήσουν την εξέλιξη στη θεωρία στο αντικείμενο των φυσικών επι-
στημών και πιο συγκεκριμένα στην επιστήμη της χημείας. Επίσης οι μαθητές θα συ-
νειδητοποιήσουν ότι αρχικά οι επιστήμες και δη οι συναφείς φυσική – χημεία δεν ή-
ταν αυτόνομες γεγονός το οποίο πηγάζει και από τα αντίστοιχα εγχειρίδια, πολλά από 
τα οποία περιέχουν στοιχεία και από τις δυο. 

Αλλά και σε επίπεδο σχολικής μονάδας δίνεται η ευκαιρία στο διδάσκοντα να πραγ-
ματοποιήσει ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από το διδακτικό αντικείμενο της Χημείας 
μέσω των σχολικών εγχειριδίων. Πιο συγκεκριμένα. αρχικά στην περίπτωση μαθητών 
Β΄ Γυμνασίου μπορούμε να ανατρέξουμε στο σχολικό εγχειρίδιο Χημείας Β΄ Γυμνα-
σίου στην ενότητα 2.10 (Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων) όπου 
φαίνεται η εξέλιξη των συμβόλων δυο γνωστών από την αρχαιότητα στοιχείων του 
χρυσού και του αργύρου από την αρχαία Αίγυπτο ως τις μέρες μας (Αβραμιώτης κ.α., 
2014). Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρα από τα συγκεκριμένα μέταλλα γνωστά από την 
αρχαιότητα ήταν επιπλέον τα παρακάτω μέταλλα: Fe, Cu, Sn, Hg, Pb τα οποία ανα-
φέρονταν σε 141 γλώσσες ( Κουτσολέλος, 2014). 
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Σχήμα 1. Εξέλιξη στα σύμβολα των χημικών στοιχειών από το σχολικό εγχειρίδιο της 

Χημείας Β΄ Γυμνασίου 

Οι μαθητές θα παρατηρήσουν ότι με το πέρασμα των αιώνων έχουμε μετάβαση από 
αναπαραστάσεις με αφηρημένα σύμβολα (μέχρι το 15ο αιώνα) σε αναπαραστάσεις με 
πιο αυστηρούς χημικούς συμβολισμούς. (από το 18ο αιώνα και μετά) 

Όσον αφορά τους αντίστοιχους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ανατρέχοντας στο αντί-
στοιχο σχολικό εγχειρίδιο στην ενότητα Περιοδικός Πίνακας αναφέρεται η πρώτη 
ταξινόμηση των χημικών στοιχείων από τον Newlands και η μεταγενέστερη από τον 
Mendeleev. Μάλιστα γίνεται αναφορά και στην επιστημονική αντιπαράθεση του 
Newlands με τη Χημική Εταιρία του Λονδίνου στην αρχική κατάταξη των 60 τότε 
γνωστών χημικών στοιχείων.  

Χρήσιμη, στην περίπτωση του Περιοδικού πίνακα είναι η αντιπαράθεση για σύγκριση 
εικόνων από τον πρώτο περιοδικό πίνακα του Mendeleev (οι μαθητές μπορούν να κά-
νουν αναζήτηση στο διαδίκτυο στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής) και έναν με-
ταγενέστερο. (από το σχολικό εγχειρίδιο της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου) (Θεοδωρόπου-
λος κ.α., 2013). 

Στο σημείο αυτό μπορεί να παρέμβει ο διδάσκοντας και να τονίσει ότι η συγγραφή 
των συγκεκριμένων εγχειριδίων πραγματοποιήθηκε πριν από δέκα χρόνια με άμεσο 
αποτέλεσμα να μην έχουν ενσωματωθεί πρόσφατες αλλαγές, με πιο εμφανής την συ-
μπλήρωση και της έβδομης σειράς του περιοδικού πίνακα (στοιχεία με ατομικούς α-
ριθμούς απο 113 έως και 118). Η επίσκεψη στο site της IUPAC δίνει τη δυνατότητα 
για μελέτη του σύγχρονου πλέον περιοδικού πίνακα. 
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Σχήμα 2. Περιοδικός Πίνακας του Mendeleev (αριστερά) και σύγχρονος (δεξιά) από το 

σχολικό εγχειρίδιο της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου 
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Σχήμα 3. Σύγχρονος περιοδικός πίνακας  από το site της IUPAC 

 

Συμπεράσματα 

Οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες αποτελούν ένα θησαυρό γνώσεων περιμένο-
ντας υπομονετικά το κοινό – μαθητές να περιηγηθεί στους τόμους τους. Ας εκμεταλ-
λευτούμε την ευκαιρία αυτή. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συγκρίνουν θε-
ωρίες του παρελθόντος με το παρόν και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της επι-
στημονικής γνώσης. Το ίδιο βέβαια μπορεί να επιτευχθεί και με τις ιστορικές παρα-
πομπές που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια ή και με προγενέστερα που ενδεχομέ-
νως να διαθέτουν οι διδάσκοντες. 

Με την διδασκαλία της Ιστορίας αναδεικνύεται το μεγαλείο των επιστημονικών επι-
τευγμάτων. Μια διδακτική ώρα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για ένα συναρπαστικό 
ταξίδι στην εξέλιξη των φυσικών επιστημών συνδυάζοντας διαθεματικά τα διδακτικά 
αντικείμενα της Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας αλλά και της  Ιστορίας. 
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Η επίδραση της εφαρμογής των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων στα προγράμματα 
επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής μελέτης αποτέλεσε η ανίχνευση του βαθμού 
εφαρμογής των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη ( Β΄ επίπεδο – 
Τ.Π.Ε), καθώς και η σχέση του βαθμού εφαρμογής τους με τις εκροές της επιμόρφω-
σης στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Η έρευνα απευθύνθηκε σε εκπαιδευτι-
κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε με 
συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή των αρχών αποτελεσματικότητας προγραμμάτων εκ-
παίδευσης ενηλίκων ήταν εν μέρει ικανοποιητική καθώς και ότι ο βαθμός εφαρμογής 
τους επηρεάζει τόσο τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί όσο 
και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πρακτική μετά την επιμόρφωση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Επιμόρφωση, Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, Εκπαίδευση Ενη-
λίκων, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, 
εκφράζει το ποσοστό ανάμεσα στο κόστος των επενδύσεων στο εκπαιδευτικό σύστη-
μα και τις ποιοτικές και ποσοτικές εκροές τους, υπό την έννοια της αποδοτικότητας 
της επένδυσης σε εμπεδωμένες δεξιότητες, ικανότητες, παραγωγικότητα και ανάπτυ-
ξη (Γιαβρίμης, 2013). Συνακόλουθα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μπορεί να 
θεωρηθεί ως επένδυση της πολιτείας και κυρίως των ίδιων των εκπαιδευτικών προς 
την κατεύθυνση της αναβάθμισης της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης. Η αποτελε-
σματικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών εξαρτάται από προϋποθέσεις που 
αφορούν στη φιλοσοφία της και πρέπει αφενός να υιοθετεί τη διευρυμένη αντίληψη 
για τη διδασκαλία και το ρόλο του εκπαιδευτικού, και αφετέρου να σχεδιάζεται βάσει 
των σύγχρονων δεδομένων της εκπαίδευσης ενηλίκων και της θεωρίας προγραμμά-
των (Παπαναούμ, 2008). Συνεπώς η εφαρμογή των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων ως 
δομικό στοιχείο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με την αποτε-
λεσματικότητα της επιμορφωτικής παρέμβασης και κατ’ επέκταση με το βαθμό επί-
τευξης των στόχων της. Οι Παληός και Παρασκευοπούλου – Κόλλια (2012), αναφέ-
ρουν πως ο σχεδιασμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών περιορίστη-
κε στους στόχους μετάδοσης νέων γνώσεων και σύγχρονων επιστημονικών προσεγ-
γίσεων χωρίς να συνεκτιμάται η γνώμη των εκπαιδευτικών κατά τα στάδια σχεδια-
σμού, υλοποίησης και αξιολόγησης. Βασικό ζητούμενο κατά στο στάδιο σχεδιασμού 
αποτελεί η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών η οποία αποτελεί την εκκίνηση 
οποιουδήποτε προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων (Καραλής, 2005) και επηρεάζει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητά του. Η υλοποίηση και εξέλιξη μιας εκπαιδευτι-
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κής διαδικασίας που στοχεύει στη μάθηση και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικό-
τητα του προγράμματος εκπαίδευσης είναι ευνόητο να θέτει στο επίκεντρο τόσο τα 
χαρακτηριστικά της εκπαιδευόμενης ομάδας όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
κάθε εκπαιδευόμενου (Κόκκος, 2003). Το ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα 
των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρέπει να εστιάζεται σε οργανωτικά 
ζητήματα καθώς και στις μορφές και μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται 
κατά την επιμόρφωση (Νικολακάκη, 2003). Η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε 
επιμόρφωσης βασίζεται σε λεπτές ισορροπίες και η επιτυχία της μπορεί να επιτευχθεί 
στο σημείο που οι προτιμήσεις του φορέα σχεδιασμού και των εκπαιδευτικών συμπί-
πτουν (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2007). Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος η επιμορφωτι-
κή διαδικασία να χαρακτηριστεί ως επιβολή με αποτέλεσμα να αντίκειται στα ιδεώδη 
της εκπαίδευσης ενηλίκων και ως εκ τούτου να μην επιφέρει τα προσδοκώμενα απο-
τελέσματα. Ο μετασχηματισμός των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, 
μέσω της εφαρμογής των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελεί ζητούμενο και 
σύμφωνα με τους Meiers και Beavis (2005, όπ. αναφ. στο Musset, 2010) ένα πρό-
γραμμα επιμόρφωσης χαρακτηρίζεται αποτελεσματικό όταν μπορεί να οδηγήσει τους 
εκπαιδευτικούς να δράσουν στοχαστικά στις εκπαιδευτικές πρακτικές που χρησιμο-
ποιούν και να τις τροποποιήσουν μέσω σύγκρισής τους με σύγχρονες πρακτικές που 
απαιτεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η εφαρμογή των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων 
στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.. Η διερεύνηση βασίστηκε σε τρεις άξονες που 
αφορούσαν στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση του προγράμματος.  

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός εφαρμο-
γής των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου – 
Τ.Π.Ε.», οι επιδράσεις του βαθμού εφαρμογής στις γνώσεις και δεξιότητες που απο-
κτούν οι εκπαιδευτικοί καθώς και ο βαθμός που οι γνώσεις και δεξιότητες που απο-
κτήθηκαν σχετίζονται με το βαθμό αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πρακτική. 

Ο σκοπός της έρευνας εξειδικεύεται σε τρία ερευνητικά ερωτήματα τα οποία είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκαν οι αρχές και οι απαιτήσεις των αρχών εκπαί-
δευσης ενηλίκων κατά τα στάδια οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος επι-
μόρφωσης; 

2. Η εφαρμογή των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων επιδρά στο επίπεδο γνώσεων 
και δεξιοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ 
επιπέδου; 

3. Το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί από 
το πρόγραμμα επιμόρφωσης επιδρά στην παιδαγωγική - διδακτική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε.; 
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Ερευνητική Μέθοδος 

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη αξιοποιήθηκε κυρίως το ποσοτικό πρότυπο το ο-
ποίο είναι καταλληλότερο για έρευνες που επιθυμούν να προσδιορίσουν τάσεις ή εξη-
γήσεις (Παρασκευόπουλος, 1993) και συμπληρωματικά, το ποιοτικό προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η εις βάθος κατανόηση συγκεκριμένων καταστάσεων (Creswell, 2011 ; 
Bujra, 2001). Ακολούθως εφαρμόστηκε η τεχνική της τριγωνοποίησης που αφορά 
στη χρήση περισσοτέρων της μιας μεθόδων για τη μελέτη του ίδιου φαινομένου 
(Denzin, 1978) με σκοπό την ενίσχυση της ερμηνευτικής δυνατότητας (Robson, 
2010). Οι δύο ερευνητικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν συνεργικά προκειμένου να 
προκύψουν δεδομένα για ανάλυση από διαφορετικές πηγές πληροφοριών, ατόμων 
ή/και διαδικασιών (Creswell, 2011). 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Ως εργαλείο συλλογής των εμπειρικών δεδομένων στην παρούσα έρευνα χρησιμο-
ποιήθηκε το ερευνητικό ερωτηματολόγιο σε έντυπη και διαδικτυακή ηλεκτρονική 
μορφή. Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο ανά ερευνητικό άξονα με κλειστού τύπου 
ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων μπορούσαν να δοθούν με τη χρήση πεντάβαθ-
μης κλίμακας ιεράρχησης που εκτεινόταν από την επιλογή «Καθόλου» έως την επι-
λογή «Πάρα πολύ» (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Για την ποιοτικότερη και εις 
βάθος διερεύνηση ζητημάτων διενεργήθηκαν επίσης πέντε ημιδομημένες συνεντεύ-
ξεις μέσω δελτίου ημιδομημένης συνέντευξης με ερευνητικούς άξονες ίδιους με αυ-
τούς του ερωτηματολογίου προκειμένου, τα αποτελέσματα που προέκυψαν να μελε-
τηθούν από περισσότερες οπτικές γωνίες (Cohen κ.ά., 2008) και ταυτόχρονα να ληφ-
θεί υπόψη η πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς των ερωτώμενων (Robson, 2010). 

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας προέκυψαν από την επεξεργασία των ερω-
τηματολογίων μέσω του λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας IBM SPSS Statistics 
V.22. Όπου απαιτήθηκε χρήση επαγωγικών στατιστικών μεθόδων, οι κατανομές ε-
λέγχθηκαν μέσω ελέγχου κανονικότητας Shapiro-Wilk και επιλέχθηκε ο παραμετρι-
κός συντελεστής συσχέτισης Pearson για κανονικές κατανομές ενώ για μη κανονικές 
επιλέχθηκε αυτός του Spearman. Στις περιπτώσεις που απαιτήθηκε ομαδοποίηση με-
ταβλητών, οι ομαδοποιημένες μεταβλητές προέκυψαν κατόπιν επανυπολογισμού και 
επεξεργασίας μέσω του SPSS ενώ για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων του 
ερευνητικού εργαλείου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s 
Alpha. Για τις ανάγκες της ποιοτικής προσέγγισης των ερευνητικών ερωτημάτων η 
ανάλυση των συνεντεύξεων ακολούθησε τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης περιε-
χομένου (Κεδράκα, 2008) κατά άξονα ενδιαφέροντος. Στην παρούσα έρευνα η κατη-
γοριοποίηση και ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων βασίστηκε στους θεμα-
τικούς άξονες του δελτίου ημιδομημένης συνέντευξης ενώ όπου απαιτήθηκε υπήρξε 
αλληλοσύνδεση και αλληλοσυσχέτισή τους (Creswell, 2011).  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με την επισήμανση ότι η 
παρούσα ερευνητική εργασία δεν στοχεύει σε γενίκευση των αποτελεσμάτων της διό-
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τι το δείγμα της, 134 εκπαιδευτικοί (129 για την ποσοτική και 5 για την ποιοτική), 
χαρακτηρίζεται μικρό σε σχέση με το σύνολο των ήδη επιμορφωμένων εκπαιδευτι-
κών. 

Ευρήματα – Αποτελέσματα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 129 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, από τους κλάδους που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση Β΄ 
επιπέδου. Το 63,6% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα ήταν Γυναίκες 
(n=82) και το 36,4% Άνδρες (n=47). 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, μέσω του οποίου ανιχνεύεται ο βαθμός 
εφαρμογής των αρχών και των απαιτήσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων κατά τα στά-
δια οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης, η επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων κατέδειξε, ότι η ικανοποίηση από την ενημέρωση για την έναρξη 
του προγράμματος ήταν υψηλή αφού οι απαντήσεις από Αρκετά έως Πάρα Πολύ συ-
γκέντρωσαν ποσοστά 80,6%, ενώ για την επιλογή των συμμετεχόντων μέσω κλήρω-
σης θετικές απόψεις εκφράστηκαν από το 68,2% (γράφημα 1). Για τη χρονική έκταση 
του προγράμματος το 68,2% απάντησε από Αρκετά έως Πάρα Πολύ, ενώ το 31,8% 
από Λίγο έως Καθόλου ικανοποιημένο. Από την ποιοτική έρευνα προέκυψε ότι οι εκ-
παιδευτικοί θεώρησαν ότι δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για την έναρξη του προγράμ-
ματος, ότι δεν συμφωνούν με τη διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή των συμμετε-
χόντων και επίσης εκφράστηκαν αρνητικά για τη χρονική έκταση του προγράμματος, 
η οποία θεωρήθηκε πολύ μεγάλη. Σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής ωρών παρακο-
λούθησης το 39,6% εξέφρασε Λίγη ή Καθόλου ικανοποίηση ενώ για τη δυνατότητα 
επιλογής ημερών το ποσοστό αυξήθηκε στο 41,1% (γράφημα 2). 

Για την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού Κ.Σ.Ε. (Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης) 
το ποσοστό ήταν 21,8% για τις κλίμακες Πολύ και Πάρα Πολύ, ενώ μη ικανοποιημέ-
νο εμφανίστηκε το 48,8%. Για την ύπαρξη Κ.Σ.Ε. κοντά στον τόπο κατοικίας ή εργα-
σίας του, αρνητική άποψη εξέφρασε το 34,1% ενώ το 27,1% του δείγματος δήλωσε 
Αρκετά ικανοποιημένο. Η διαφαινόμενη μέτρια ικανοποίηση στα παραπάνω ερωτή-
ματα επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας.  Εκφράστηκε σχε-
τική ικανοποίηση από την αντιμετώπιση έκτακτων υποχρεώσεων των εκπαιδευομέ-
νων, από τους υπεύθυνους των προγραμμάτων αφού οι αρνητικές απόψεις του δείγ-
ματος ανέρχονται στο 20,2% για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στο 24% για τις 
κοινωνικές – οικογενειακές αντίστοιχα (γράφημα 3). 

Το 68,2% δήλωσε ότι οι επιμορφωτικές τους ανάγκες δεν διερευνήθηκαν ή διερευνή-
θηκαν Λίγο, ενώ σε πολύ μεγάλα ποσοστά, από 78,3% έως 83%, δήλωσαν ότι δεν 
συμμετείχαν Καθόλου ή συμμετείχαν Λίγο, τόσο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών στόχων του προγράμματος όσο και στο σχεδιασμό του. Τα παραπάνω ευρήματα 
ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο από την ποιοτική έρευνα (γράφημα 4).  
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Γράφημα 1    Γράφημα 2 

       

Γράφημα 3     Γράφημα 4 
  Όσο αφορά την υλικοτεχνική υποδομή το 84,5% του δείγματος εξέφρασε ικανοποί-
ηση από τη μέση της κλίμακας και πάνω, για την καταλληλότητα των εργαστηριακών 
χώρων το 85,3% ενώ για τις συνθήκες διεξαγωγής της επιμόρφωσης, το 86,8%  (γρά-
φημα 5). Συναφή ήταν και τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας εκτός από την κα-
ταλληλότητα των χώρων διεξαγωγής όπου εκφράστηκε μέτρια ικανοποίηση. Η ικα-
νοποίηση του δείγματος σχετικά με τη συνάφεια του εκπαιδευτικού υλικού με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους εκφράστηκε μέσω των απαντήσεων Αρκετά έως Πάρα Πολύ 
σε ποσοστό 89,1%, για την έγκαιρη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού το ποσοστό 
ήταν 82,2%, για τη συνάφεια του εκπαιδευτικού περιεχομένου με τους εκπαιδευτι-
κούς στόχους ήταν 82,1% ενώ για τη συνάφειά του με τις πραγματικές τους ανάγκες 
ήταν 68,2%. Για την ταύτιση των στόχων του προγράμματος με τις προσδοκίες τους, 
Πόλυ και Πάρα Πολύ ικανοποιημένο, εμφανίστηκε μόνο το 17,1%. Από την ποιοτική 
έρευνα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν ως μη ρεαλιστικούς τους εκπαι-
δευτικούς στόχους, κυρίως λόγω του μεγάλου πλήθους τους, ενώ επίσης δήλωσαν ότι 
αυτοί δεν ταυτίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με τις προσδοκίες τους. Αναφορικά με την 
ποσότητα της ύλης που έπρεπε να αφομοιωθεί αρνητική άποψη εξέφρασε το 48,9% 
και το 47,3%, για το γενικό και ειδικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού αντίστοιχα 
(γραφήματα 6 και 7). Τα παραπάνω αποτελέσματα ενισχύθηκαν από την ποιοτική έ-
ρευνα όπου οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι ο όγκος του εκπαιδευτικού υλικού ήταν 
υπερβολικά μεγάλος. Το ποσοστό του δείγματος που εξέφρασε ικανοποίηση, μέσω 
των απαντήσεων Πολύ και Πάρα Πολύ, για την επιστημονική επάρκεια του εκπαιδευ-
τή ήταν το 68,9%, για την ανάληψη ρόλου συντονιστή – εμψυχωτή το 65,1%, για την 
ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία το 66,7%, 
για την αξιοποίηση πρότερων γνώσεων και εμπειριών το 49,6%, για τη χρήση ενερ-
γητικών μεθόδων διδασκαλίας το 50,4%, για την εφαρμογή των προτιμώμενων τρό-
πων μάθησης το 47,2%, για την υποστήριξη της διδασκαλίας τους με σύγχρονα εκ-
παιδευτικά μέσα το 58,1%, για τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού κλίματος 
εντός της εκπαιδευόμενης ομάδας το 75,9% ενώ για την ανάπτυξη ουσιαστικού δια-
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λόγου το 70,5%. Αναφορικά με την ικανοποίηση από την ενθάρρυνση για αλληλεπί-
δραση με τους συνεκπαιδευομένους τους, το ποσοστό των απαντήσεων Πολύ και 
Πάρα Πολύ ήταν 70,5%, για την προσέγγιση των προσωπικών εκπαιδευτικών ανα-
γκών 39,6%, για την εξατομικευμένη υποστήριξη της διδασκαλίας 45%, για την εν-
θάρρυνση της ευρετικής πορείας προς τη γνώση 49,6% και τέλος, για την αντιμετώ-
πιση εμποδίων προς τη μάθηση που προέκυψαν από ψυχολογικούς παράγοντες όπως 
άγχος και αβεβαιότητα 65,7%. Από την ποιοτική έρευνα προέκυψαν συναφή θετικά 
ευρήματα για το ρόλο του εκπαιδευτή (γραφήματα 8, 9 και 10). Ωστόσο εκφράστη-
καν και απόψεις για την ύπαρξη επιμορφωτών που αξιολογήθηκαν από τους εκπαι-
δευόμενους ως ανεπαρκείς είτε στο διδακτικό τους αντικείμενο είτε στην εφαρμογή 
βασικών αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 

   

Γράφημα 5     Γράφημα 6 

  

Γράφημα 7    Γράφημα 8 

    

Γράφημα 9          Γράφημα 10 

Από τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας για το δεύτερο ερευνητικό ερώ-
τημα, διαπιστώθηκε θετικά γραμμική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης από την 
οργάνωση και το σχεδιασμό του προγράμματος με τις γνώσεις και δεξιότητες που α-
ποκόμισαν οι εκπαιδευτικοί τόσο για βασική διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (ως 
εποπτικά μέσα) (sig (2-tailed) = 0,02<0,05 και r= 0,275) όσο και για αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. με έμφαση στο παιδαγωγικό πλαίσιο (sig (2-tailed) = 0,01<0,05 και r= 0,299). 
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Σημαντική γραμμικά θετική συσχέτιση προέκυψε επίσης μεταξύ της ικανοποίησης 
του δείγματος αναφορικά με τις παραμέτρους υλοποίησης του προγράμματος επιμόρ-
φωσης και των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκόμισαν οι εκπαιδευτικοί. Τα αποτε-
λέσματα των συσχετίσεων ήταν (sig (2-tailed) = 0,00<0,05 και r= 0,583) για τη βασι-
κή αξιοποίηση και (sig (2-tailed) = 0,00<0,05 και r= 0,542) για την παιδαγωγική α-
ξιοποίηση, καταδεικνύοντας ότι παράμετροι όπως υλικοτεχνική υποδομή, εκπαιδευ-
τικό υλικό και εκπαιδευτικοί στόχοι επιδρούν σημαντικά στο επίπεδο απόκτησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας διαπιστώθηκε επί-
σης ότι επηρεάζει το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, των εκπαιδευτικών. Από το 
στατιστικό έλεγχο διαφάνηκε θετικά γραμμική συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων 
που διαμορφώνουν την ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας και του επιπέδου από-
κτησης γνώσεων και δεξιοτήτων αφού υπολογίστηκαν (sig (2-tailed) = 0,00<0,05 και 
r= 0,566) και (sig (2-tailed) = 0,00<0,05 και r= 0,492) για βασική και παιδαγωγική 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. αντίστοιχα.  

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα διερευνήθηκε η επίδραση των γνώσεων και δεξιοτή-
των που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί από την επιμόρφωση στις διδακτικές πρακτικές 
τους μετά την επιμόρφωση. Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι υπάρχει θετικά 
γραμμική συσχέτιση μεταξύ των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκόμισαν οι εκπαι-
δευτικοί για βασική διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και της αξιοποίησής τους, μετά 
την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, έστω και ως εποπτικά μέσα, αφού υπολογίστηκε 
(sig (2-tailed) = 0,00<0,05 και r= 0,340). Σημαντικά θετική συσχέτιση προέκυψε επί-
σης μεταξύ του επιπέδου απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων και του βαθμού παιδα-
γωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. αφού υπολογίστηκε (sig (2-tailed) = 0,00<0,05 και 
r= 0,488).  

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Η χρονική έκταση του προγράμματος φαίνεται να προβλημάτισε τους εκπαιδευτικούς 
(Κρυσταλλά, 2012 · Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014 · Μπαλωμένου, Καλογερά 
& Τάτσης, 2008) ενώ οι επιλογές ωρών, ημερών και Κέντρων Στήριξης της Επιμόρ-
φωσης αξιολογήθηκαν ως περιορισμένες. Σημαντικό εύρημα αποτελεί η άποψη των 
εκπαιδευτικών ότι δεν διερευνήθηκαν οι επιμορφωτικές τους ανάγκες πριν την επι-
μόρφωση ή διερευνήθηκαν αποσπασματικά μετά την έναρξή της, χωρίς όμως δυνατό-
τητα παρέκκλισης από τους διατυπωμένους εκπαιδευτικούς στόχους, για τους οποίους 
κυριάρχησε η άποψη ότι δεν τους συνδιαμόρφωσαν με το φορέα υλοποίησης, με απο-
τέλεσμα να εμφανίζονται μη ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό 
του προγράμματος (Χαδουλίτσης, 2013). Συνακόλουθα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι, πα-
ρότι χαρακτηρίστηκαν ως συναφείς με την εκπαιδευτική πραγματικότητα ταυτόχρονα 
προβλημάτισαν αναφορικά με τη ρεαλιστικότητά τους η οποία συσχετίστηκε με το 
μεγάλο πλήθος τους, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουν σε μεγάλο 
βαθμό την άποψη ότι οι στόχοι της επιμόρφωσης δεν ταυτίστηκαν με τους προσωπι-
κούς τους στόχους και τις προσδοκίες τους. Κατά συνέπεια προκύπτει ότι ο μεγάλος 
όγκος του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και το πλήθος των εκπαιδευτικών στόχων 
(Μπαλωμένου κ. ά., 2008 · Ζέττα, Παπακωνσταντίνου & Αποστολίδη, 2009, · Μάι-
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νας, 2009 · Τσουλής & Μήτκας, 2013 · Χαδουλίτσης, 2013) αποτελέσαν εμπόδια 
στην αφομοίωση της διδακτέας ύλης και κατ’ επέκταση στην προσέγγιση των εκπαι-
δευτικών στόχων της επιμόρφωσης. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιστημο-
νική επάρκεια των εκπαιδευτών τους καθώς και τη βασική εφαρμογή των αρχών εκ-
παίδευσης ενηλίκων εκ μέρους τους αξιολογούνται ως θετικές (Κρυσταλλά, 2012· 
Τσολάκος, 2013). Διαφάνηκε όμως ότι η ύπαρξη των πιεστικών εκπαιδευτικών στό-
χων καθώς και ο όγκος της διδακτέας ύλης πιθανώς λειτούργησαν ανασταλτικά και 
δεν επέτρεψαν στους εκπαιδευτές να εφαρμόσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρχές εκ-
παίδευσης ενηλίκων κατά τη διδασκαλία τους με αποτέλεσμα να προκύπτει ο ισχυρι-
σμός ότι στη συγκεκριμένη διάσταση του επιμορφωτικού προγράμματος υπάρχει δυ-
νατότητα βελτίωσης αφενός μέσω του εξορθολογισμού των εκπαιδευτικών στόχων 
και αφετέρου με την επιλογή καταρτισμένων στην εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευτών 
αφού κατεγράφησαν και απόψεις για εκπαιδευτές που εφάρμοζαν διεκπεραιωτική και 
εργαλειακού τύπου διδασκαλία. Τη σημαντικότητα της εφαρμογής των αρχών εκπαί-
δευσης ενηλίκων κατέδειξαν και τα ευρήματα από το στατιστικό έλεγχο, αφού προέ-
κυψε ότι η βελτίωση της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της ποιότητας της μαθη-
σιακής διαδικασίας επιδρά θετικά στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι επω-
φελούμενοι της επιμόρφωσης. Συνακόλουθα, προέκυψε στατιστικά ότι όσο αυξάνεται 
το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί μέσω της επι-
μόρφωσης, τόσο αυξάνεται και ο βαθμός αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πρά-
ξη μετά την επιμόρφωση (Preston, Cox, & Cox, 2000). Συμπερασματικά, μπορεί να 
αναφερθεί ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου πρέπει να ακολουθεί τις προ-
ϋποθέσεις αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες 
σε επικείμενη μετεξέλιξη του προγράμματος πρέπει να εφαρμόζονται σε μεγαλύτερο 
βαθμό τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού – οργάνωσης όσο και σε επίπεδο μαθησιακής 
διαδικασίας ώστε να επιτυγχάνονται θετικότερα μαθησιακά αποτελέσματα με σκοπό 
την ενίσχυση των εκροών της επιμόρφωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τη διδασκαλία με τη μέθοδο Dalton. Εισηγήτρια της 
μεθόδου είναι η παιδαγωγός Helen Parkhurst που εφάρμοσε την μέθοδο στην Αμερι-
κή τη δεκαετία του 1920. Βασική αρχή της είναι πως κάθε μαθητής εργάζεται αυτό-
νομα καθοδηγούμενος από τον εκπαιδευτικό και σύμφωνα με το δικό του ρυθμό και 
το δικό του πρόγραμμα εργασίας σε εργαστήρια και χώρους ειδικών μαθημάτων. Η 
εκπαίδευση με Dalton Plan στοχεύει στην ομαλή είσοδο των μαθητών στην κοινωνία 
μέσα από ένα σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι 
προσανατολισμένες και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει όπως είναι οι μηνιαίες 
ατομικές εργασίες που πρέπει να φέρει εις πέρας ο μαθητής και το συμβόλαιο που 
υπογράφει με το οποίο δεσμεύεται για την περάτωσή τους. Οι ειδικά διαμορφωμένες 
αίθουσες (εργαστήρια) και ο εξειδικευμένος στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 
δάσκαλος αποτελούν τα προαπαιτούμενα στοιχεία για την εφαρμογή του Dalton Plan. 
Τα βήματα που ακολουθούνται σε μια τυπική ημέρα εργασίας με την παραπάνω μέ-
θοδο είναι συγκεκριμένα και παρατίθεται στην παρούσα εργασία μαζί με ένα παρά-
δειγμα εφαρμογής της μεθόδου. Η εφαρμογή του Dalton Plan εκτός από τα πλεονε-
κτήματα έφερε στο φως και κάποιες αδυναμίες του. 

Λέξεις κλειδιά: Dalton Plan, συμβόλαιο, εργαστήριο 

Γενική περιγραφή και θεωρητική βάση της μεθόδου Dalton plan. 

Το Dalton plan είναι μια εκπαιδευτική ιδέα που δημιουργήθηκε  από την Helen 
Parkhurst (Αμερικανίδα δασκάλα 1887-1959) και εφαρμόστηκε στην πόλη Dalton της 
Μασσαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από όπου πήρε και το όνο-
μά του. Η γέννεσή του συνδέεται με τις ανάγκες της σχολικής πράξης στα μονοτάξια 
σχολεία της Αμερικανικής υπάιθρου όπου γινόταν ταυτόχρονα η διδασκαλία  παιδιών 
διαφορετικών ηλικιών και τάξεων. 

Εντάσσεται στην προοδευτική παιδαγωγική κίνηση που εκδηλώθηκε στις αρχές του 
20ου αιώνα, τη δεκαετία του 1920, ως μία τάση διαμαρτυρίας προς την παραδοσιακή 
παιδαγωγική. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία του «σχολείου εργασίας» ή «νέ-
ου σχολείου» όπως το ονόμασε ο  John Dewey o  οποίος με το σύνθημα “learning by 
doing” (μάθηση στην πράξη) μετέτρεψε το σχολείο σε εργαστήριο όπου οι μαθητές 
εργάζονται ερευνητικά και ακολουθούν την πορεία που είναι γνωστή ως μέθοδος του 
προβλήματος. Έννοιες κλειδιά του νέου σχολείου είναι η παιδοκεντρικότητα, η αυτε-
νεργός μάθηση βασισμένη στα ενδιαφέροντα του μαθητή (Maria Montessori), η ζω-
ντανή σχέση μεταξύ σχολείου και ζωής και τέλος η εποπτεία. 
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Η εμπνεύστρια του Dalton Plan στη διαμόρφωση αυτού του παιδαγωγικού συστήμα-
τος επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τις απόψεις του Dewey και της Montessori της οποίας 
ήταν μαθήτρια.  Συγκεκριμένα υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε άτομο αποτελεί μια 
ξεχωριστή οντότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.Στην τεχνική αυτή η ελευθερία του 
μαθητή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αυτοανάπτυξη και αυτοαγωγή του. Ο 
μαθητής αναλαμβάνει την ευθύνη της μόρφωσής του και επιλέγει μόνος του την ερ-
γασία που θα ασχοληθεί. Το σχέδιο Dalton Plan αντικατέστησε σε ένα μεγάλο μέρος 
την εργασία στην τάξη με την ατομική εργασία σε εργαστήρια και χώρους «ειδικών 
μαθημάτων». Ο κάθε μαθητής εργάζεται αυτόνομα καθοδηγούμενος από τον εκπαι-
δευτικό και σύμφωνα με το δικό του ρυθμό και το δικό του πρόγραμμα εργασίας. Έ-
τσι δίνεται στο μαθητή η πνευματική και ηθική ελευθερία οι οποίες θεωρούνται απα-
ραίτητες για να διασφαλίσουν τη σωματική του ευημερία στην τάξη. 

Στόχευση 

Στα πλαίσια του Dalton plan οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να δρουν ελεύθερα 
κατά τη μάθηση χωρίς όμως να τους δίνεται απεριόριστη πρωτοβουλία που θα μπο-
ρούσε να τους οδηγήσει σε αυθαιρεσία και έλλειψη συνεργατικού πνεύματος. Ένας 
άλλος στόχος είναι η επίτευξη της συνεργασίας ή όπως η ίδια η Helen Parkhurst ονο-
μάζει «οι αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις» μέσα στη ζωή της ομάδας με επιδίωξη 
την κοινωνικοποίηση του μαθητή. Δίνεται έμφαση στη σύνδεση του σχολείου με την 
κοινωνία. Επίσης επιδιώκει τη διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του μα-
θητή στοχεύοντας στην απαρτίωση της νοητικής διεργασίας με την παράλληλη εξοι-
κονόμηση χρόνου.Τέλος, σκοπός του Dalton plan είναι η ατομική εξέλιξη του μαθητή 
και η προετοιμασία του για την ομαλή είσοδό του στην κοινωνία μέσα από ένα σχο-
λείο που λειτουργεί ως κοινότητα και με δραστηριότητες που προσιδιάζουν σε αυτές 
της πραγματικής κοινωνίας. 

Τύποι δραστηριοτήτων και ενεργειών 

Στα σχολεία όπου εφαρμόζεται το Dalton Plan το ωρολόγιο πρόγραμμα και το σχολι-
κό κουδούνι καταργούνται. Το αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum) χωρίζεται σε ερ-
γασίες συνήθως μηνιαίας διάρκειας για κάθε μάθημα. Κάποιες αίθουσες μετατρέπο-
νται σε θεματικά εργαστήρια όπου τα θρανία διευθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε τα 
παιδιά να δημιουργούν ομάδες των 5-6 ατόμων με κριτήριο την τάξη στην οποία α-
νήκουν. 

Καθημερινά και για ένα τρίωρο (9-12) τα παιδιά εισέρχονται ελεύθερα σε όποιο ερ-
γαστήριο θέλουν, επιλέγοντας έτσι το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να εργα-
στούν. Αυτός ο χρόνος θεωρείται δικός τους και είναι τα ίδια υπεύθυνα –το καθένα 
ξεχωριστά- για τη διευθέτησή του ανάλογα με τις δυσκολίες που παρουσιάζει το κάθε 
θέμα. Στα πλαίσια των ομάδων ο κάθε μαθητής εργάζεται ατομικά, έτσι για κάθε μή-
να του σχολικού έτους αναλαμβάνει μία ατομική εργασία για το κάθε μάθημα π.χ στα 
Μαθηματικά αναλαμβάνει μία εργασία για κάθε μήνα. Κάθε ατομική εργασία (as-
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signment) θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένη αν ο μαθητής ολοκληρώσει και τις εί-
κοσι μέρες εργασίας του μήνα. 

Κατά την ανάληψη των εργασιών ανακοινώνονται από έναν μαθητή για κάθε ομάδα 
οι όροι του συμβολαίου (contract) που έχει περίπου την μορφή: 

«Εγώ ο/η ...........................................,μαθητής/τρια της................ τάξης συμβάλλομαι 
να φέρω εις πέρας το μάθημα............................................. το ατομικό δελτίο εργασίας 
του μηνός...................................... 

                                                                   Ημερομηνία και Υπογραφή/όνομα» 

Με τον τρόπο αυτό ο κάθε μαθητής αποδέχεται την εργασία που του ανατέθηκε. Α-
μέσως μετά ξεκινούν την εργασία κατά τη διάρκεια της οποίας βρίσκονται σε επικοι-
νωνία με τη δασκάλα ή το δάσκαλο αν χρειαστούν βοήθεια ή ανατρέχουν στη βιβλιο-
θήκη ή το διαδίκτυο. 

Στο τέλος κάθε εβδομάδας ελέγχεται η πρόοδος που παρουσίασαν οι μαθητές στην 
ολοκλήρωση της προσυμφωνημένης εργασίας σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο 
μέσω γραφημάτων (graphs). Τα γραφήματα αυτά είναι τριών ειδών : Το γράφημα ερ-
γαστηρίου του διδάσκοντος (instructor’s laboratory graph), το γράφημα «σύμβαση» 
του μαθητή και το γράφημα της τάξης (house graph). Ένα τέταρτο γράφημα είναι το 
γράφημα παρουσιών (attendance graph). 

Μετά το τέλος της τρίωρης εργασίας ακολουθύν συνεδρίες (conferences) όπου συμ-
μετέχει όλη η τάξη που μέχρι εκείνη την ώρα δούλευε σε ξεχωριστά εργαστήρια στα 
πλαίσια των οποίων συζητούνται τα προβλήματα του συμβολαίου. Ακόμη, οι μαθητές 
παρακολουθούν σε κάθε αντικείμενο προφορικά μαθήματα σε εβδομαδιαία βάση.Τα 
κύρια μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές στα σχολεία όπυ εφαρμόζεται το Dalton 
Plan είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η 
Γεωγραφία, η Ξένη Γλώσσα κ.α ενώ υπάρχουν και τα δευτερεύοντα μαθήματα όπως 
η Μουσική, τα Καλλιτεχνικά, οι χειροτεχνίες, η Οικιακή Οικονομία, η Φυσική Αγωγή 
κ.α που βοηθούν στη διεύρυνση των ενδιαφερόντων των μαθητών. 

Απαιτούμενες δεξιότητες / ικανότητες 

Στο Dalton Plan κάθε δάσκαλος αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μάθημα του αναλυ-
τικού προγράμματος σύμφωνα με τις ικανότητες και την περαιτέρω εξειδίκευση που 
διαθέτει. Επίσης είναι υπεύθυνος για μία αίθουσα διδασκαλίας ή για ένα εργαστήριο 
π.χ εργαστήριο Φυσικής και εκεί ασκεί την επιστημονική του εποπτεία. Ο ρόλος που 
καλείται να παίξει είναι πρωτίστως συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και εποπτικός 
και επομένως καθήκον του είναι να καλλιεργήσει τις ανάλογες δεξιότητες. Το Dalton 
Plan είναι κατάλληλο για μαθητές από εννέα ετών και πάνω καθώς από αυτούς  ανα-
μένεται να είναι σε θέση να κατανέμουν και να αξιοποιούν σωστά το χρόνο εργασίας 
του αλλά και να εργάζονται ερευνητικά. 
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Αναγκαία υποδομή 

Απαραίτητη υποδομή στην εφαρμογή του Dalton Plan αποτελούν οι ειδικά διαμορ-
φωμένες αίθουσες που ονομάζονται εργαστήρια (laboratories). Σε αυτές τα θρανία 
είναι χωρισμένα σε ομάδες και η κάθε τάξη έχει τη δική της ομάδα θρανίων. Κάθε 
εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με θεματική βιβλιοθήκη που περιέχει σχολικά εγχειρί-
δια του συγκεκριμένου μαθήματος καθώς και άλλα σχετικά βιβλία και χρηστικό υλι-
κό. Ακόμη οι μαθητές έχουν στα πλάισια του εργαστηρίου άμεση πρόσβαση σε ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο και είναι πιθανό να υπάρχει διαδραστικός 
πίνακας. Τέλος σε κάθε χώρο εργασίας (laboratory) υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων 
(bulletin board)  στον οποίο αναρτάται σχεδιάγραμμα για την κάθε εργασία, σχετκές 
πληροφοριές και βιβλιογραφία αλλά και οι τρόποι καταγραφής της επίδοσης των μα-
θητών. 

Περιγραφή βημάτων 

Τα βήματα που ακολουθούνται σε μια τυπική ημέρα εργασίας με το Dalton Plan είναι 
τα ακόλουθα: 

8:00-8:15: Προσέλευση των μαθητών στο σχολείο 

8:15-8:50: Συνάντηση των μαθητών της κάθε τάξης με το διδάσκοντα(class meeting/ 
house meeting), οριοθέτηση υποχρεώσεων της ημέρας, τρόπος εργασίας, παρουσίαση 
του πίνακα ανακοινώσεων. 

8:50-9:00: Διάλειμμα 

9:00-12:00: Η κύρια φάση του Dalton Plan(Dalton Phase). Εργαστηριακή περίοδος 
όπου οι μαθητές περιηγούνται ελέυθερα σε όλους τους χώρους εργασίας ενώ αξιοποι-
ούν και διαχειρίζονται το χρόνο τους όπως κρίνουν καλύτερα για το κάθε μάθημα. 

12:00-12:15: Διάλειμμα 

12:15-13:00: Η ώρα της συνεδρίασης (conference time). Οι μαθητές συγκεντρώνονται 
σε ένα χώρο εργασίας όπου τους παραδίδεται ένα ωρολόγιο πρόγραμα από τον αντί-
στοιχο εκπαιδευτικό. Επίσης  μέσα από συζήτηση ελέγχεται κατά πόσο οι μαθητές 
σημειώνουν πρόοδο στην εργασία τους, επιλύονται τυχόν απορίες και ζητήματα και 
δίνονται κατευθύνσεις για το πως θα συνεχίσουν την εργασία. 

13:00-13:15: Διάλειμμα 

13:15-14:00: Δεύτερη συνεδρία (second conference time) παραδίδεται δεύτερο ωρο-
λόγιο πρόγραμμα με άλλον εκπαιδευτικό άλλου μαθήματος. 

14:00: Λήξη των μαθημάτων 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διδάσκοντας κρίνει ότι ομάδες μαθητών χρειάζονται 
περισσότερη στήριξη οργανώνονται ειδικές συνεδρίες (special calls). 
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Παράδειγμα εφαρμογής 

Οι Περσικοί πόλεμοι τελείωσαν και οι Έλληνες δεν απειλούνταν πια από τους Πέρ-
σες. Οι Αθηναίοι γύρισαν και βρήκαν τα σπίτια τους ερείπια, όπως θυμάστε οι Πέρ-
σες έκαψαν την Αθήνα πριν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Οι Σπαρτιάτες γύρισαν στην 
πατρίδα τους σχεδιάζοντας να κάνουν την πόλη τους την πιο σπουδαία της Ελλάδας. 
Κάθε πόλη είχε σπουδαία και μαγαλεπήβολα σχέδια τέτοιου είδους. Παρ΄ όλο που 
όλες οι πόλεις συμμάχησαν για να διώξουν τους Πέρσες η μία ζήλευε την άλλη και θα 
δούμε τι δύσκολα χρόνια πέρασαν οι Έλληνες για τους επόμενους τρεις αιώνες.  

Πιθανές δυσκολίες και προβλήματα 

Στο Dalton Plan αναγνωρίζονται κάποιες αδυναμίες. Θεωρήθηκε ότι εξαιτίας της ερ-
γασίας των μαθητών σε ατομικό επίπεδο υποθάλπτει τον ατομικισμό και τον εγωκε-
ντρισμό των μαθητών αυτοαναιρώντας έτσι τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Ακόμη ότι 
περιορίζει την παιδαγωγική-διδακτική επίδραση του δασκάλου και τον καθιστά α-
πλώς επόπτη και αξιολογητή της μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος κάποιες αδυναμίες 
έχουν διαπιστωθεί σχετικά με τον προσδιορισμό του διατιθέμενου για κάθε εργασία 
χρόνου σε εβδομαδιαία βάση καθώς αυτός θα πρέπει να συνάδει με τις προβλεπόμε-
νες διδακτικές ώρες για κάθε μάθημα έτσι ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να περα-
τώνουν τις εργασίες εμπρόθεσμα. 

Βιβλιογραφία 

Helen Parkhurst,(1922) Education on the Dalton Plan, E. P. Dutton & Company, New 
York 
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Η Θεία και η Πολιτική Οικονομία 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09, 17.05, Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας 

dykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το Αόρατο Χέρι της Θείας Πρόνοιας στην Χριστιανική Θεολογία οδηγεί την ανθρω-
πότητα αδιάλειπτα με τελεολογικό στόχο. Το Αόρατο Χέρι της Πολιτικής Οικονομίας 
του Adam Smith οδηγεί την κοινωνία στο μέγιστο επίπεδο ευημερίας, όπου βελτιστο-
ποιείται η ωφέλεια των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του κράτους. Ο Adam 
Smith επηρεασμένος από την Θεολογία του Αυγουστίνου και του Θωμά Ακινάτη με-
ταφέρει το Χέρι της Θείας Προνοίας στην οικονομική ζωή και αφήνει τα άτομα να 
λειτουργήσουν με βάση το ‘ίδιον συμφέρον’ τους και την ‘συμπάθεια’ που διέπει τις 
οικονομικές τους σχέσεις. Δύο υποδείγματα ‘τρέχουν’ παράλληλα. Το οικονομικό 
κύκλωμα οδηγείται από την καλή προαίρεση του αόρατου χεριού και η ανθρωπότητα 
οδηγείται από την αγαθή πρόνοια του Θεού. Σκοπός της εργασίας μας είναι να πα-
ρουσιάσουμε αυτήν την σύμπτωση των δύο ‘μακρών χεριών’ του Θεού και της Οικο-
νομίας και τις επιδράσεις που δέχτηκε η φιλοσοφία των Ηθικών Συναισθημάτων της 
Πολιτικής Οικονομίας από την Θεολογία. 

Λέξεις κλειδιά: Αόρατο Χέρι, Πολιτική Οικονομία, Θεία Πρόνοια, Adam Smith  

Το Αόρατο Χέρι της Θείας Πρόνοιας 

Η φιλοσοφία του Θωμά Ακινάτη είναι θεμελιωμένη στα χριστιανικά δόγματα. Βάση 
της είναι η θεία αποκάλυψη και τα μυστήρια. Συγκεκριμένα, ως προς την οντολογία, 
ο Ακινάτης ακολουθεί μια αριστοτελική εκδοχή της φιλοσοφίας του Αλβέρτου, με 
αποκλίσεις είτε προς την πλατωνική φιλοσοφία, είτε προς τη χριστιανική διδασκαλία. 
Μια από τις κυριότερες έννοιες που πραγματεύεται είναι η έννοια της ουσίας. Ως ου-
σία ορίζεται αυτό που δεν ανήκει σε κάτι άλλο ως βάση της ύπαρξής του, αλλά υπάρ-
χει ως υποκείμενο και φορέας ενεργειών [1]. 

Η δημιουργία είναι έργο της ελεύθερης θείας βούλησης. Ο Θεός διέπει και κυβερνά 
τα πάντα προς έναν ορισμένο σκοπό. Αυτός ο σκοπός είναι η θεία πρόνοια. Επομέ-
νως, ο Θεός όχι μόνο δημιουργεί αλλά διατηρεί και κινεί τα όντα. Η Θεία Πρόνοια 
στοχάζεται και τα καθόλου και τα καθ’ έκαστα. Εκτείνεται σε όλα τα επί μέρους με 
άμεσο τρόπο, ώστε ο κόσμος να κυβερνάται κατά τέλειο τρόπο. Ο Ακινάτης όμως 
εξετάζει πως μπορεί να συμβιβαστεί η άριστη και τέλεια διάταξη του κόσμου με την 
ύπαρξη του κακού [2]. Η απάντησή του σε αυτό το ερώτημα είναι ότι η Θεία Πρόνοια 
δεν επιτάσσει την έλλειψη του κακού απ’ τον κόσμο. Η τελειότητα του κόσμου, λέγει, 
απαιτεί διαφορετικούς βαθμούς αγαθότητας σε όλα τα δημιουργήματα, τα είδη και τα 
γένη αυτών. Πολλά αγαθά δεν θα υπήρχαν αν έλειπε το κακό. Έτσι από τον διωγμό 
και τα παθήματα αναφαίνεται η υπομονή, από την φθορά του ενός έρχεται η γέννηση 
του άλλου. Το κακό υπάρχει για να υπηρετεί το αγαθό [3]. 
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Το αόρατο χέρι της πολιτικής οικονομίας 

Το Αόρατο Χέρι ή η Αόρατος Χειρ είναι μια μεταφορά που χρησιμοποίησε ο Άνταμ 
Σμιθ για να περιγράψει την αρχή της ‘πεφωτισμένης ιδιοτέλειας’. Σήμερα αυτή η αρχή 
συνδέεται με τον ψυχολογικό εγωισμό. Στον ‘Πλούτο των Εθνών’, ο Άνταμ Σμιθ ι-
σχυρίζεται ότι, μέσα στο σύστημα του καπιταλισμού, ένα άτομο που δρα για το προ-
σωπικό του συμφέρον τείνει να προωθεί και το συμφέρον της κοινότητάς του. Αυτήν 
την αρχή την απέδωσε στον κοινωνικό μηχανισμό που αποκαλούσε ‘Αόρατη Χείρα’. 

Κάθε άτομο αναγκαστικά εργάζεται για να καταστήσει τα ετήσια έσοδα της κοινωνίας 
όσο περισσότερα μπορεί. Γενικά δεν επιδιώκει να προωθήσει το κοινό συμφέρον, ούτε 
γνωρίζει πόσο πολύ το προάγει... Προτιμώντας την υποστήριξη της δικής του εργατικό-
τητας παρά της ξένης, επιδιώκει μονάχα την δική του ασφάλεια' και κατευθύνοντας αυ-
τή την εργατικότητα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το προϊόν της να έχει την μεγαλύτερη δυνα-
τή αξία, επιδιώκει μονάχα το δικό του συμφέρον, και σε αυτήν όπως και άλλες περι-
πτώσεις, καθοδηγείται από ένα αόρατο χέρι να επιδιώξει έναν σκοπό που δεν αποτε-
λούσε μέρος των προθέσεων του. Επιδιώκοντας το δικό του συμφέρον συχνά προωθεί 
αυτό της κοινωνίας πιο αποτελεσματικά απ' ό,τι όταν πραγματικά επιδιώκει να το προ-
ωθήσει. 

Σύμφωνα με τον Σμιθ υπάρχουν έξι ψυχολογικά κίνητρα που συνδυάζονται σε κάθε 
άτομο έτσι ώστε να προάγει το κοινό καλό. Στην ‘Θεωρία των Ηθικών Συναισθημά-
των’, τόμο ΙΙ, σελ. 316, λέει: Δρώντας σύμφωνα με τις επιταγές των ηθικών μας λει-
τουργιών, αναγκαστικά επιδιώκουμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να προωθήσου-
με την ευτυχία της ανθρωπότητας [4].  

Ένα σύγχρονο παράδειγμα ενός τέτοιου φαινομένου είναι το τεραστίων διαστάσεων 
κοινωνικό όφελος που δημιουργεί η διάδοση των υπολογιστών, αγαθά που παρήχθη-
σαν κυρίως από ανθρώπους που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το οικονομικό τους 
κέρδος. Αυτοί οι παραγωγοί δεν κατασκεύασαν τους υπολογιστές για χάρη της αν-
θρωπότητας ούτε από αλτρουιστική επιθυμία για να προάγουν την συλλογική περιου-
σία της κοινωνίας. Κάθε κοινωνικό όφελος που προέκυψε λοιπόν, σύμφωνα με την 
θεωρία του Σμιθ, είναι απλά επακόλουθο της προσπάθειάς τους για προσωπική αντα-
μοιβή. 

O Adam Smith και η Πολιτική Οικονομία 

Ο Σμιθ δημοσίευσε τη ‘Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων’ το 1759, ενσωματώνο-
ντας ορισμένες από τις διαλέξεις του στη  Γλασκώβη. Αντικείμενο αυτής της εργασί-
ας ήταν το πως η ανθρώπινη ηθική εξαρτάται από την συμπάθεια μεταξύ παράγοντα 
και θεατή, ή μεταξύ των ανεξαρτήτων και λοιπών μελών της κοινωνίας. Ο Σμιθ όρισε 
την ‘αμοιβαία συμπάθεια’ ως τη βάση των ηθικών συναισθημάτων. Βάσισε την ερμη-
νεία του όχι σε μία ειδική ‘ηθική αίσθηση’, όπως είχαν κάνει ο 3ος Λόρδος 
Shaftesbury και ο Hutcheson, ούτε ως ωφέλεια όπως ο Χιουμ, αλλά στην αμοιβαία 
συμπάθεια, ένα όρο ο οποίος περιγράφεται καλύτερα στη σύγχρονη γλώσσα με τον 
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όρο συναισθηματική ταύτιση, δηλαδή με την ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα συ-
ναισθήματα τα οποία εκφράζει κάποιος άλλος [5]. 

Συμπεράσματα 

Η κοινωνική και οικονομική φιλοσοφία του Άνταμ Σμιθ είναι από τη φύση της θεο-
λογική και ολόκληρο το μοντέλο της κοινωνικής του δομής λογικά εξαρτάται από την 
έννοια της δράσης του Θεού στη φύση. 

Ωστόσο, ο Άνταμ Σμιθ ήταν στενός φίλος και αργότερα εκτελεστής της διαθήκης του 
Ντέιβιντ Χιουμ, ο οποίος συνήθως χαρακτηριζόταν στην εποχή του ως άθεος. Η δη-
μοσίευση της επιστολής του Άνταμ Σμιθ στον William Strahan το 1777, στην οποία 
περιγράφεται το θάρρος του Χιουμ στον επικείμενο θάνατό του παρά την έλλειψη 
θρησκευτικής πίστης, προσέλκυσε σημαντικές αντιπαραθέσεις. 

Η δήλωση του Σμιθ πάνω στα οφέλη ενός ‘Αόρατου Χεριού’ προφανώς έχει σκοπό να 
απαντήσει στον ισχυρισμό του Μπέρναρντ Μάντεβιλ περί ‘ιδιωτικών αμαρτιών’ που 
μπορούν να μετατραπούν σε ‘δημόσια οφέλη’. Καταδεικνύει την πίστη του Σμιθ ότι 
όταν το άτομο επιδιώκει την ιδιοτέλειά του, προωθεί με άμεσο τρόπο το καλό της 
κοινωνίας. Ο ιδιοτελής ανταγωνισμός στην ελεύθερη αγορά, υποστήριξε, θα τείνει να 
ανταμείψει την κοινωνία στο σύνολό της διατηρώντας χαμηλά τις τιμές, ενώ κτίζο-
νται κίνητρα για μια ευρεία ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών.  

Παρόλα ταύτα, ήταν επιφυλακτικός απέναντι στους επιχειρηματίες και προειδοποίησε 
για ‘τη συνωμοσία τους ενάντια στο κοινό ή κάποιο άλλο τέχνασμα με το οποίο μπο-
ρούν να ανεβάσουν τις τιμές’. Επανειλημμένα, ο Σμιθ προανήγγειλε την αθέμιτη φύση 
των επιχειρηματικών συμφερόντων που μπορούν να σχηματίσουν σκευωρίες ή μονο-
πώλια, καθορίζοντας την υψηλότερη τιμή ‘που μπορεί να απομυζηθεί από τους αγορα-
στές’. 
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Περίληψη 

Οι δυο βασικές θεωρίες για τη γνωστική ανάπτυξη, δηλαδή η θεωρία του J. Piaget και 
η θεωρία του πολιτισμικού πλαισίου, αντιμετωπίζονται πολύ συχνά από τους μελετη-
τές ως ανταγωνιστικές ερμηνείες των γνωστικών διεργασιών, παραβλέποντας στοι-
χεία συμπληρωματικότητας που μπορεί να υπάρχουν σ’ αυτές. Στην εργασία αυτή θα 
παρουσιαστούν οι δυο θεωρίες με στόχο να καταδειχθούν όχι μόνο η διαφορετικότη-
τά τους αλλά και η συμπληρωματικότητα των θέσεων και των ερμηνειών τους σχετι-
κά με το τρόπο που στοιχεία του περιβάλλοντος μετατρέπονται σε νοητικές δομές του 
παιδιού στη βρεφική και νηπιακή ηλικία. 

Λέξεις κλειδιά: γνωστική ανάπτυξη, γνωστικά σχήματα, ζώνη επικείμενης ανάπτυ-
ξης, θεωρία Piaget, θεωρία πολιτισμικού πλαισίου (Vygotsky), βρεφική και νηπιακή 
ηλικία. 

Εισαγωγή 

Η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, έτσι όπως αυτή εκφράζεται από την πρώτη μέρα 
της γέννησής του, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παιδαγωγικής  έρευνας 
ακόμη και σήμερα. Πολλές θεωρίες διαμορφώθηκαν κατά καιρούς προσπαθώντας να 
εξηγήσουν αυτήν τη σταδιακή εξέλιξη της ικανότητας του παιδιού να αντιλαμβάνεται 
το περιβάλλον του και γενικότερα τον κόσμο, ώστε να συμμετέχει ενεργά σε αυτόν 
(Lloyd, 1998). 

Ο παραπάνω ορισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα νοητικών ικανοτήτων, όπως η προ-
σοχή, η παρατήρηση, η σκέψη, η μνήμη, η ομιλία και η μάθηση. Είναι επίσης, η ικα-
νότητα εσωτερικής αναπαράστασης του περιβάλλοντος, η ικανότητα χειρισμού και 
αλλαγής αυτών των αναπαραστάσεων και η ικανότητα αξιοποίησης αποτελεσμάτων 
της γνωστικής διαδικασίας (Βοσνιάδου, 2005). 

Αυτή η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών εκφράστηκε μέσα από δυο βασικές θεωρίες, 
τη θεωρία του J. Piaget και τη θεωρία του πολιτισμικού πλαισίου με κύριο εκφραστή 
της τον L. Vygotsky. Οι δυο αυτές θεωρίες με μια πρώτη ματιά θα μπορούσαν να χα-
ρακτηριστούν ανταγωνιστικές ως προς την ερμηνεία των γνωστικών διεργασιών. Πό-
σο όμως, ισχύει αυτή η παραδοχή;   
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Η θεωρία του Jean Piaget (Ατομικός δομισμός) 

Η βασική φιλοσοφική θέση του Piaget είναι ότι η πορεία του ανθρώπου προς την ε-
νηλικίωση αποτελεί μια βελτίωση της ποιότητας των γνωστικών δομών του. Ο Piaget 
υποστηρίζει ότι η ταχύτητα με την οποία το παιδί περνά από τη μια περίοδο ανάπτυ-
ξης στην άλλη, μπορεί να επηρεαστεί από το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
στο οποίο ζει ( Donaldson, 2001). Όλα όμως, εξαρτώνται από το κατά  πόσο το παιδί 
μπορεί να αφομοιώσει αυτά που του προσφέρει το περιβάλλον αυτό (Piaget, 1928). 

Πιο συγκεκριμένα, ο Piaget περιγράφει τα πρώτα αντανακλαστικά που κάνουν την 
εμφάνισή τους από τις πρώτες μέρες της γέννησης, ως αφετηρία της θεωρίας του. Για 
τον Piaget ένα αντανακλαστικό είναι ένα πρωτόγονο σχήμα, η βασική μονάδα της 
ψυχολογικής λειτουργίας στη θεωρία του. Στη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής 
ενός  βρέφους, τα « σχήματα των αντανακλαστικών », παρέχουν ένα είδος σκελετού 
για δράση, ο οποίος σταδιακά εμπλουτίζεται με την εμπειρία. Τα γνωστικά αυτά σχή-
ματα όταν έρχονται σε «σύγκρουση» με το περιβάλλον ενισχύονται και μεταμορφώ-
νονται σε νέα σχήματα  μέσω της προσαρμογής. Έτσι είτε ενσωματώνονται νέα στοι-
χεία-εμπειρίες στα ήδη υπάρχοντα σχήματα, χωρίς να τα  μεταβάλουν (αφομοίωση) 
είτε τροποποιούνται αυτά τα σχήματα για να μπορέσουν να ενσωματωθούν σε αυτά, 
τα νέα στοιχεία (συμμόρφωση). Η προσπάθεια αυτή του βρέφους να εντάξει νέες ε-
μπειρίες από το περιβάλλον του στα ήδη υπάρχοντα σχήματα, αποδίδεται με τον όρο 
εξισορρόπηση. Για τον Piaget η γνωστική ανάπτυξη είναι μια ακολουθία σταδίων με 
τα έμφυτα αντανακλαστικά να αποτελούν την αφετηρία των σταδίων.  

Περίοδοι ανάπτυξης κατά Piaget 

Ένα σημαντικό κομμάτι στη θεωρία του Piaget είναι η εξελικτική πορεία της νοητι-
κής ανάπτυξης. Αυτή η πορεία χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα στάδια, τα οποία 
αντιστοιχούν σε ορισμένες ηλικίες του ανθρώπου. Σε καθένα από αυτά το άτομο έχει 
συγκεκριμένες δυνατότητες ανάπτυξης των νοητικών του δομών. Τα γενικά χαρακτη-
ριστικά των σταδίων αυτών είναι ότι η πορεία της ανάπτυξης είναι συνεχής, κάθε πε-
ρίοδος στηρίζεται στην προηγούμενη και η διαδοχή είναι προκαθορισμένη. Συνοψί-
ζοντας, τα στάδια ανάπτυξης σύμφωνα με τον Piaget (Piaget & Inhelder, 2000) είναι : 

i.Στάδιο αισθητηριοκινητικής νόησης (από τη γέννηση – 2 ετών ). 

Σε αυτό το στάδιο το παιδί διαφοροποιεί τον εαυτό του από τους άλλους. Αναγνωρί-
ζει τον εαυτό του ως δράστη της ενέργειας και αρχίζει να ενεργεί σκόπιμα. Επιτυγχά-
νει τη μονιμότητα του αντικειμένου. 

ii.Στάδιο Προ-λογικής νόησης (2 – 6 ετών). 
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Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και να αναπαριστά τα αντικείμενα με 
εικόνες και λέξεις. Η σκέψη του παιδιού είναι ακόμη εγωκεντρική. Κατηγοριοποιεί τα 
αντικείμενα με βάση μόνο ένα χαρακτηριστικό. 

iii.Στάδιο Συγκεκριμένης λογικής νόησης ( 6 - 12 ετών).  

Το παιδί μπορεί να σκέπτεται λογικά για τα αντικείμενα και τα γεγονότα. Επιτυγχάνει 
την εμπέδωση του αριθμού (6 ετών), της μάζας (7 ετών) και του βάρους (9 ετών). 
Αρχίζει την κατηγοριοποίηση των αντικειμένων με βάση περισσότερα του ενός χαρα-
κτηριστικού. 

iv.Στάδιο τυπικής νόησης ( 12-19 ετών). 

Μπορεί πλέον το παιδί να σκέπτεται λογικά για αφηρημένες έννοιες και να ελέγχει τις 
υποθέσεις συστηματικά. 

Ο ρόλος της γλώσσας κατά τον Piaget 

Ο Piaget αντιμετωπίζει τη γνωστική ανάπτυξη, ως μια διαδικασία που συνδέεται άμε-
σα με το συντονισμό νοητικών ενεργειών, όπως είναι η γλωσσική συμπεριφορά.  Μέ-
χρι τη νηπιακή ηλικία, ο  λόγος του παιδιού είναι «εγωκεντρικός» όχι με την έννοια 
του εγωισμού σε κοινωνική διάσταση, αλλά ως αποτέλεσμα γνωστικών περιορισμών, 
αφού το νήπιο αδυνατεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση του άλλου. Με την πάροδο 
του χρόνου ο εγωκεντρικός λόγος δίνει τη θέση του στον κοινωνικοποιημένο λόγο 
που εμπεριέχει τη διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων με άλλα πρόσωπα. Ο Piaget 
συνδέει τη γλωσσική ανάπτυξη με τη βιολογική εξέλιξη και καταλήγει στο συμπέρα-
σμα ότι η σκέψη δομεί και προσδιορίζει τη γλώσσα και όχι το αντίθετο.    

Η γνωστική ανάπτυξη είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό. Η εξέλιξή της είναι μια 
διαδικασία που ξεκινά από το παιδί, το οποίο επενεργεί στα ερεθίσματα του περιβάλ-
λοντος και τα προσαρμόζει στις προσωπικές του δομές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγή-
σει και στην άποψη ότι η γνωστική ανάπτυξη μπορεί να επηρεαστεί και από την ιδιο-
συγκρασία του παιδιού ( Lawrence & Oliver, 2001). 

Συμπερασματικά, η γνωστική ανάπτυξη κατά τον Piaget είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης. Επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς – γενετικούς πα-
ράγοντες, όσο και από περιβαλλοντολογικούς. Παρόλο που από πολλούς ψυχολόγους 
υποστηρίζεται ότι στη μελέτη του ο Piaget, προσεγγίζει το παιδί αποκομμένο από το 
κοινωνικό περιβάλλον και μόνο κατά τη τέλεση δοκιμασιών (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 
1997), είναι γεγονός ότι τον απασχολεί περισσότερο η αλληλεπίδραση του ατόμου με 
το περιβάλλον και πιστεύει ότι η γνωστική ανάπτυξη γίνεται κατανοητή μόνο εάν με-
λετηθεί από την αρχή της βρεφικής ηλικίας έως την πλήρη ανάπτυξη της στον ώριμο 
άνθρωπο ( Lloyd, 1998).    
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Η θεωρία του πολιτισμικού πλαισίου με κύριο εκφραστή τον Lev Semenovich 
Vygotsky (κοινωνικός δομισμός) 

Ο Vygotsky είναι ο κύριος εκπρόσωπος της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της 
μάθησης. Υποστηρίζει ότι η κοινωνία επηρεάζει αποφασιστικά τον τρόπο με τον ο-
ποίο το άτομο μαθαίνει, ώστε το κέντρο βάρους να βρίσκεται στην αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του (αναφέρεται στους Τσακίρη & Καπετανί-
δου, 2007). Οι κοινωνικές επιδράσεις δεν έχουν γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα – 
όπως στον Piaget – αλλά συναρτώνται με την κουλτούρα και με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντος του ατόμου που αναπτύσσεται.  

Η επίδραση του κοινωνικού περίγυρου είναι πιο σημαντική από τις προσωπικές δρά-
σεις του ίδιου του ατόμου. Κομβική στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου είναι η γνώ-
ση των πολιτισμικών εργαλείων που υπάρχουν στο παρόν για να συντονίσουν τους 
ανθρώπους μεταξύ τους με το φυσικό κόσμο (Wertsch, 1991). Η γνωστική εξέλιξη 
θεωρείται ως πρόοδος από το κοινωνικό στο ατομικό και όχι το αντίθετο (Faulkner & 
Woodhead, 1999).  

Ο ρόλος της γλώσσας κατά τον Vygotsky 

Η γλώσσα είναι μια μορφή διαμεσολάβησης που απασχολεί πολύ τον Vygotsky. Ο 
λόγος και άλλα σύμβολα κατακτώνται σαν μια μορφή επικοινωνίας και τελικά δο-
μούν και κατευθύνουν τη σκέψη του παιδιού, το οποίo προχωρά σε πιο σύνθετες και 
υψηλότερες μορφές διανοητικών λειτουργιών που μπορούν να αναπτυχθούν μόνο μέ-
σω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ( Faulkner & Woodhead, 1999). Η σκέψη δομεί-
ται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τα άλλα μέλη της κοινωνίας στην οποία ανα-
πτύσσεται το παιδί. 

Ο Vygotsky καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τελικά η γλώσσα δομεί τη σκέψη, αφού 
είναι το κύριο μέσο με το οποίο τα άτομα αποκτούν την ικανότητα να σκέφτονται λο-
γικά και να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους. Θεωρεί ακόμη τον εγωκεντρικό λόγο 
των παιδιών ως μια προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν και να χρησιμοποιήσουν τη 
σκέψη τους για να βρουν λύσεις σε προβλήματα.  

Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης 

Το πιο γνωστό σημείο της θεωρίας του Vygotsky είναι « η ζώνη της επικείμενης ανά-
πτυξης». Η ζώνη αυτή ορίζεται ως η απόσταση ανάμεσα στο επίπεδο πραγματικής 
ανάπτυξης, όπως καθορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων και το επί-
πεδο της δυνατής ανάπτυξης, όπως καθορίζεται μέσω της επίλυσης προβλημάτων με 
την καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους 
(Vygotsky, 1999).  
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Η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» διαφέρει από παιδί σε παιδί. Δυο παιδιά που 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή έχουν τις ίδιες ικανότητες, ίσως έχουν διαφορετικά α-
ναπτυξιακά χαρακτηριστικά οπότε και η ζώνη επικείμενης ανάπτυξής τους διαφέρει ( 
Sutherland, 1992). Επιπλέον « η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης » έχει όρια, δηλαδή 
ένα παιδί δε μπορεί να διδαχθεί οτιδήποτε οποτεδήποτε, αλλά κάθε φορά μπορεί να 
φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο (αναφέρεται στην Ντολιοπούλου, 2001). Έτσι 
λοιπόν, αν μια δραστηριότητα είναι έξω από τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του παι-
διού, δεν καταφέρνει να τη φέρει εις πέρας ή δεν την ολοκληρώνει σωστά ( Bodrova 
& Leong, 1996). 

Θεωρία Piaget και θεωρία Vygotsky – ομοιότητες και διαφορές 

Μελετώντας τις δύο αυτές βασικές θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης παρατηρούνται 
μια σειρά από διαφορές. Πιο συγκεκριμένα:  

• Για τον Vygotsky οι κοινωνικοί παράγοντες παίζουν θεμελιώδη ρόλο στη 
νοητική εξέλιξη, ενώ για τον Piaget η νοητική ανάπτυξη είναι ανεξάρτητη από τον 
πολιτισμό και σχετίζεται με την ωρίμανση (Sutherland, 1992∙ Belin, 1994). 
• Ο Vygotsky δίνει έμφαση στη συναναστροφή του παιδιού με τους άλλους, 
ενώ ο Piaget στην αλληλεπίδρασή του με τα αντικείμενα- η συναναστροφή με τους 
ανθρώπους είχε δευτερεύουσα σημασία για αυτόν- καθώς πιστεύει ότι η γνωστική 
ανάπτυξη αναπτύσσεται με την εξερεύνηση του φυσικού και κοινωνικού κόσμου 
(Berk & Winsler, 1995). 
• Διαφορετικός είναι και ο ρόλος που αποδίδουν στην εξέλιξη της γλώσσας και 
στη σχέση της με τη γνωστική ανάπτυξη. Ο Vygotsky θεωρεί ότι η γλώσσα παίζει 
βασικό ρόλο στη νοητική ανάπτυξη και βρίσκεται στο επίκεντρο των νοητικών λει-
τουργιών, ενώ ο Piaget πιστεύει ότι η γλώσσα αποτελεί κυρίως προϊόν της νοητικής 
ανάπτυξης (Belin, 1994). 
• Ο Vygotsky θεωρεί ότι η μάθηση επιτυγχάνεται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο ενώ 
ο Piaget πιστεύει ότι επιτυγχάνεται με την ατομική εξερεύνηση και ανακάλυψη 
(Bodrova & Leong, 1996). Επίσης ο  Vygotsky θεωρεί ότι η μάθηση καθοδηγεί την 
ανάπτυξη, ενώ ο Piaget πιστεύει ότι η ανάπτυξη είναι κυρίαρχη διαδικασία και η μά-
θηση την ακολουθεί (αναφέρεται στην Ντολιοπούλου, 2001). 
• Ο Vygotsky πιστεύει ότι τα παιδιά επωφελούνται από τη συναναστροφή τους 
με τα παιδιά όλων των ηλικιών και με τους ενήλικες, ενώ ο Piaget θεωρεί ότι επωφε-
λούνται περισσότερο από τη συναναστροφή τους με τους συνομήλικους παρά με με-
γαλύτερα παιδιά ή ενήλικες (Berk & Winsler, 1995). 

Με μια πιο επισταμένη μελέτη των δυο θεωριών διαφαίνεται μια σειρά ομοιοτήτων 
που αποδεικνύουν τη συμπληρωματικότητα των θέσεων και των ερμηνειών τους. Ει-
δικότερα: 
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• Και οι δύο επιστήμονες εντάσσονται στη θεωρία του δομισμού και υπογραμ-
μίζουν τη σημασία που έχουν οι αναπτυξιακές αλλαγές στη σκέψη των παιδιών ανα-
φερόμενοι σε ποιοτικές και όχι ποσοτικές διαφοροποιήσεις.  
• Πιστεύουν στην αξία της μάθησης, την οποία ορίζουν ως μία διάσταση της 
ανάπτυξης, μια μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς μέσα από την άσκηση και την ε-
μπειρία. Με την έννοια αυτή συμφωνούν στη δυνατότητα παρέμβασης κατά τη δια-
δικασία της ανάπτυξης. 
• Μολονότι διαφώνησαν ως προς τη διαδικασία της δόμησης (ατομική ή κοινω-
νική), αμφότεροι θεωρούν το παιδί ως ένα κατ’ ανάγκη ενεργητικό όν και τονίζουν 
την ενεργό συμμετοχή του στη δόμηση της γνωστικής ανάπτυξης. 
• Τέλος δίνουν έμφαση στις κοινωνικές σχέσεις, έστω και για διαφορετικούς 
λόγους. Συμφωνούν ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
γνωστική εξέλιξη, έστω και αν ο Piaget δε δέχεται την πρωτοκαθεδρία του κοινωνι-
κού παράγοντα. 

Συμπεράσματα 

Οι δύο αυτές βασικές θεωρίες για τη γνωστική ανάπτυξη θα πρέπει να μελετηθούν όχι 
με ανταγωνιστικό πνεύμα, αλλά στα πλαίσια ενός συμπληρωματικού πεδίου. Η προ-
σπάθεια για το «πάντρεμα» των δυο θεωριών, πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχει ένα 
ενεργητικό άτομο σύμφωνα με τον Piaget, όπου το παιδί αποκτά τη γνώση μέσα από 
τις δικές του δραστηριότητες και ένα ενεργητικό περιβάλλον κατά τον Vygotsky, 
όπου το παιδί αποκτά τη γνώση με τη βοήθεια των άλλων και μέσα από κοινωνικές 
πρακτικές. Οι δύο αυτές μορφές γνώσεις είναι αναγκαίες για τη γνωστική ανάπτυξη 
του ανθρώπου και υπό αυτήν την έννοια ο Piaget και ο Vygotsky αλληλοσυμπληρώ-
νονται. Επίσης η κοινωνική συναλλαγή για την οποία μίλησε ο Piaget, οδηγεί στη 
θεωρία του Vygotsky. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία των δυο θεωριών για τη 
γνωστική ανάπτυξη, ώστε μέσα από τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητές τους, να 
καταδειχτεί ότι δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανταγωνιστικές θεωρίες αλλά ως 
συμπληρωματικές. Η χρησιμότητα αυτής της προσπάθειας φαίνεται και από την ύ-
παρξη σχολών, όπως η ονομαζόμενη σχολή της Γενεύης (Perret- Clermont, 1980), η 
οποία προσπαθεί να συνδυάσει τις θεωρίες αυτές.  Συμπερασματικά, η μελέτη της 
γνωστικής ανάπτυξης μπορεί να ερμηνευτεί αλλά και να αξιοποιηθεί καλύτερα μόνο 
μέσα από μια  συνδυαστική θεώρηση των δυο θεωριών. 
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Η καλλιέργεια μουσικής παιδείας σε Γενικό Λύκειο. Συνεργατική μάθηση-
Αποφόρτιση των μαθητών απ’ το άγχος των εξετάσεων 

Σκληρού Σ. Θεοφανή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 , Π.Ε03, Υποψ. Διδάκτορας 

fanisklirou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η  παρούσα εργασία θα παρουσιάσει την καλλιέργεια μουσικής παιδείας σ’ ένα 
Γενικό Λύκειο μέσα απ’ τις δράσεις ενός Μουσικού Εργαστηρίου, που 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος. Επίσης θα αναδείξει 
τον τρόπο με τον οποίο το Μουσικό εργαστήρι-πολιτιστικό πρόγραμμα λειτούργησε 
εκτός από ένα μέσο καλλιέργειας της κουλτούρας των μαθητών, αλλά και ως μια 
διέξοδος απ την πίεση της καθημερινότητας και το άγχος των εξετάσεων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσικό εργαστήρι, παραστάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις,  
ηχογραφήσεις, εκπομπές 

Εισαγωγή 

Ο πολιτισμός είναι η συσσωρευμένη ανά τους αιώνες ανθρώπινη εμπειρία 
(Γκασούκα, 2006). Τον  πολιτισμό αποτελεί καθετί που υπάρχει γύρω μας και μέσα 
μας, τα συναισθήματα, οι γνώσεις, οι ιδέες, δημιουργημένο από την ανθρώπινη 
παρέμβαση στα δεδομένα του φυσικού κόσμου, καθώς ο άνθρωπος είναι η ιδιάζουσα 
εκείνη μορφή της φύσης, που παρεμβαίνει και επεμβαίνει και στην υπόλοιπη φύση 
και στον εαυτό της (Μερακλής, 1989).  

Ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα είναι η προαιρετική, ολοκληρωμένη, συλλογική, 
δημιουργική διαδικασία, από εθελοντική ομάδα μαθητών, μαθητριών και 
εκπαιδευτικών. Μέσω της Μουσικής αναπτύσσεται πολύπλευρα η δημιουργικότητα 
και η φαντασία των μαθητών προσφέροντας τους δυνατότητες για αυτοέκφραση 
καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη και ανάδειξη των καλλιτεχνικών τους δεξιοτήτων. 

Με τις παραπάνω σκέψεις δημιουργήθηκε πριν μερικά χρόνια ένα Μουσικό 
Εργαστήρι σε Γενικό Λύκειο χωρίς να είναι μουσικό σχολείο και χωρίς η υπεύθυνη 
να είναι καθηγήτρια μουσικής. Το μεράκι της υπεύθυνης και των μαθητών που την 
πλαισίωσαν ήταν αρκετό να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και μετά από επτά χρόνια 
να είναι γνωστή η δραστηριότητά τους πέρα απ’ τα όρια της πόλης τους και του 
νομού τους. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Η συμμετοχή των μαθητών σε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση στοχεύει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων  
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συνεργασίας μεταξύ τους, βιωματικής μάθησης, διαλόγου, κριτικής ικανότητας, στην 
ενίσχυση του ομαδικοσυνεργατικού πνεύματος, στην τόνωση  της αυτοπεποίθησης 
και της αυτοεκτίμησης των μαθητών, καθώς και την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
έκφρασης. Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα αποβλέπει στην αλληλεγγύη και στην κριτική 
ερμηνείας της πραγματικότητας (Κουτσελίνη, 2002). Παράλληλα  ενδυναμώνεται ο 
σεβασμός και η αποδοχή της ετερότητας. Μειώνονται τα φαινόμενα του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Προλαμβάνονται και αποτρέπονται ξενοφοβικές και ρατσιστικές 
συμπεριφορές στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Συνεργάζονται παιδιά 
και των τριών τάξεων, που δεν είναι απαραίτητα γνωστά μεταξύ τους που τους ενώνει 
η αγάπη για τη μουσική. Επιτυγχάνεται γνωριμία με τον Πολιτισμό και τις ποικίλες 
εκφάνσεις του, καθώς και η επαφή με την Πολιτισμική Κληρονομιά. Το πρόγραμμα 
εστιάζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από 
δράσεις καλλιέργειας όλων των πτυχών της ανθρώπινης νοημοσύνης.  

Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα τη μουσική επιδιώκει, εκτός των παραπάνω, την 
ανάδειξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών, τη μελέτη της πολιτιστικής 
αλληλοδιάδρασης στην τέχνη και την περαιτέρω εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. 
Στοιχεία που χρειάζονται οι μαθητές για να καλλιεργήσουν την κουλτούρα τους, να 
ηρεμήσουν απ’ την πίεση της καθημερινότητας και το βάρος των εξετάσεων και να 
αγαπήσουν το σχολείο. 

Επίσης γνωρίζοντας την ιστορία της μουσικής, ακόμα και ενός τραγουδιού, έρχονται 
σε επαφή με γεγονότα και την ίδια την ιστορία, ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο 
ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τις επιρροές που έχει δεχθεί η Ελληνική Μουσική από 
τη Δύση και την Ανατολή. Γιατί τα τραγούδια γράφονται μέσα απ τα βιώματα των 
δημιουργών. Τέλος επιδιώκεται η δημιουργία μιας πολύτεχνης παράστασης που 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα.  

Μεθοδολογία 

Η μαθητοκεντρική διαδικασία με ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών, η 
χρήση συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών, ο δημοκρατικός διάλογος, η 
συνεργατική μάθηση μέσα από την ανάπτυξη κλίματος ενεργούς συμμετοχής και 
αλληλοϋποστήριξης των μελών των ομάδων εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ 
τους, η βιωματική και η ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την χρήση πρωτογενών 
πηγών με διεξαγωγή έρευνας, μελέτη πεδίου, η διεπιστημονική προσέγγιση των 
θεμάτων και η διαθεματικότητα, διαμoρφώνουν ενεργούς και κριτικά σκεπτόμενους 
πολίτες. Με δεδομένα τα προαναφερθέντα γίνεται χωρισμός σε ομάδες, ορχήστρα, 
φωνητικά, χορευτικό, σενάριο, σκηνικά, δημιουργία παρουσίασης σε power point, ή 
βίντεο. Αναζητείται υλικό όπως πληροφορίες, βίντεο, μουσική από το διαδίκτυο, 
παρτιτούρες απ’ το διαδίκτυο, από βιβλία και από μουσικούς οίκους, για την 
υλοποίηση μουσικής παράστασης με χορευτικά, θεατρικά δρώμενα και  
δραματοποίηση των τραγουδιών. Η υπεύθυνη καθηγήτρια δίνει κατευθυντήριες 
γραμμές και προτρέπει για αναζήτηση βιβλιογραφίας με την αντίστοιχη θεματολογία  
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κάθε έτους. Αντλούνται  πληροφορίες και συντάσσονται κείμενα, που αποτελούν το 
σενάριο κάθε παράστασης. Με την αναφορά στα μουσικά ρεύματα , στην ιστορία του 
ελληνικού τραγουδιού , παράλληλα επιτυγχάνεται και η εκμάθηση της ιστορίας της 
Ελλάδας μέσα απ τους δημιουργούς της. 

Υλοποίηση 

Κάθε χρόνο με αφορμή το είδος του αφιερώματος, μετά από μια αδιάκοπη έρευνα και 
ενημέρωση ταξιδεύουν σ όλο το ελληνικό ρεπερτόριο και την ιστορία του 
ελληνισμού (Μυλωνάς, 2009). Έχουν παρουσιαστεί αφιερώματα στην επτανησιακή 
και αθηναϊκή καντάδα, στην οπερέτα, στην επιθεώρηση, στο αρχοντορεμπέτικο 
(Λιάβας, 2009), στους ποιητές Γιάννη Ρίτσο και Νίκο Καββαδία, στη μουσική της 
χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, στο σμυρναίικο τραγούδι, στους 
Έλληνες δημιουργούς που έχουν επηρεαστεί από την βαλκανική, μικρασιάτικη, 
πολίτικη και ουγγαρέζικη μουσική (Μαλιάρας, 2012), στο ρεμπέτικο, στο λαϊκό 
τραγούδι, στους έλληνες συνθέτες Θεοδωράκη, Χατζιδάκη, Ξαρχάκο, στους έλληνες 
σολίστες της δεκαετίας του 60 Ζαμπέτα, Χιώτη και είναι σε εξέλιξη το αφιέρωμα στο 
ελληνικό ελαφρό τραγούδι – απ τη δεκαετία του 30 ως του 80 - μέσα απ’ τις 
γυναικείες φωνές, το θέατρο και τον κινηματογράφο.       

 

 Εικόνα 1: Σκηνικά παραστάσεων 

Η ενασχόληση των μαθητών με το πρόγραμμα διαρκεί από δύο έως τέσσερεις ώρες 
εβδομαδιαίως, εκτός σχολικού ωραρίου. Η υπεύθυνη καθηγήτρια, μαθηματικός και 
καθηγήτρια Πληροφορικής είναι αυτοδίδακτη στη μουσική. Μετά την επιλογή των 
τραγουδιών, παραδίδει στίχους, καταλήγει στην τονικότητα κάθε τραγουδιού 
ενορχηστρώνει και διανέμει παρτιτούρες στους μουσικούς και στην χορωδία. 
Δημιουργείται βιντεοπροβολή με εικόνες εποχής ή βίντεο με ενσωματωμένους τους 
στίχους κάθε τραγουδιού για να συμμετέχει και το κοινό στις παραστάσεις. 

Επίσης κατασκευάζονται σκηνικά (Εικόνα 1). Εναλλακτικά δημιουργούνται εικονικά 
σκηνικά μέσω βιντεοπροβολής. 
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Οι παραστάσεις γίνονται σε κατάμεστους θεατρικούς χώρους. Το Μουσικό εργαστήρι 
έχει γίνει θεσμός πλέον και οι παραστάσεις του αποτελούν γεγονός που προσμένουν 
μαθητές, γονείς και το ευρύτερο κοινό. 

Για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται εκτός από 
παρακολούθηση ταινιών, μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, πάντα εκτός 
σχολικού ωραρίου, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσικά θέατρα στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, σε μουσικούς συλλόγους, ηχογραφήσεις στο τμήμα Μουσικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και φεστιβάλ, για 
να αποκτήσουν εμπειρίες, ιδέες και φυσικά την χαρά της δημιουργίας.  

Κατά μέσο όρο συμμετέχουν 30 μαθητές ετησίως. Κάθε χρόνο, όταν ολοκληρωθεί η 
παρουσίαση της παράστασης, συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο για τις εμπειρίες που 
αποκτούν μέσω του συγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος.  

Συνεργασίες 

Για την υλοποίηση του προγράμματος υπάρχει συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς, 
όπως Δημοτικά Πνευματικά Κέντρα, μουσικούς, διάθεση ενδυμασιών για τις 
παραστάσεις και οργάνωση-υλοποίηση μουσικών εκδηλώσεων απ’ τους μεν, συλλογή 
παρτιτούρων απ’ τους δε αντίστοιχα,  αλλά και συνεργασία με το τμήμα Μουσικών 
Σπουδών για ηχογραφήσεις τραγουδιών και το Κέντρο Στήριξης Οικογενειών της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών για εκδηλώσεις. Εξαιρετική θεωρείται η συνεργασία 
αποφοίτων του Λυκείου, παλαιών μελών του Μ.Ε., πλέον φοιτητές, που δεν ξεχνούν 
από πού ξεκίνησαν, αλλά αδιάκοπα στέκονται πολύτιμοι αρωγοί στα νέα μέλη, 
συμμετέχοντας στις πρόβες και στις παραστάσεις, για τις ανάγκες των 
μουσικοχορευτικών παραστάσεων δίνοντας το παράδειγμα και στους μελλοντικούς 
απόφοιτους. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Όλα αυτά τα χρόνια εκτός απ τις μουσικές εμπειρίες πραγματοποιήθηκαν 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, αναλόγως με τα αφιερώματα κάθε έτους, στα μουσικά 
θέατρα της Β. Ιταλίας, Σκάλα Μιλάνου, Όπερα Βενετίας, Αρένα Βερόνας , Ρέτζιο και 
Φαρνέζε Πάρμας, Ολύμπικο Βιτσέντζας, στην Όπερα του Παρισιού, Όπερα 
Βουδαπέστης, Όπερα Βιέννης, όπου παρακολούθησαν παραστάσεις, στις Κάννες, στη 
Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκαν το Μουσείο κινηματογράφου και συμμετείχαν με 
διάκριση στους Πανελλήνιους Αγώνες Τέχνης και στη Σύρο όπου επισκέφθηκαν το 
θέατρο Απόλλων, τη μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου, το Μουσείο Βαμβακάρη 
και πραγματοποίησαν μουσική παράσταση. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 
σε μουσικούς συλλόγους και παρακολούθηση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων 
σε θέατρα της Αθήνας και σε θέατρα εσωτερικού ή του εξωτερικού, που 
επισκέφθηκαν. 
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Τρόποι ανάπτυξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων 

Η ανάπτυξη και η διάχυση των αποτελεσμάτων γίνεται με συγγραφή σχετικών 
άρθρων και δημοσίευσή τους στο σχολικό περιοδικό, στον τοπικό τύπο, στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. Παράλληλα αναρτούνται οι δράσεις και παραστάσεις στο 
διαδίκτυο. Συμμετέχουν σε ζωντανή ραδιοφωνική και τηλεοπτική εκπομπή. Επίσης 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως οι σχολικοί πρέσβεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Δημιούργησαν βίντεο για τη μετανάστευση με μουσικό χαλί, τραγούδι 
που ηχογραφήθηκε σε στούντιο, με μουσική και στίχους δύο μελών του. Παράγουν  
ενημερωτικό έντυπο, δημιουργούν αφίσα και υλοποιούν εκδηλώσεις με άνοιγμα στην 
τοπική αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.                                                             

Έχουν πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτικές παραστάσεις στον Δήμο που ανήκει 
το σχολείο και σε άλλες πόλεις (Αθήνα, Ελευσίνα, Μέγαρα, Ναύπλιο, Σύρο) και 
δημοσιεύσεις στον ημερήσιο αντίστοιχο τύπο και αναρτήσεις στις αντίστοιχες 
τοπικές δημοτικές ιστοσελίδες. Επίσης  πάντα κάθε χρόνο, δεν θα παραληφθεί η 
συμμετοχή του Μουσικού Εργαστηρίου στο διήμερο εκδηλώσεων που διοργανώνεται 
από η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Πρωτοστάτησε σε εκδήλωση στα πλαίσια  δράσης για δημιουργία Μουσικού 
Σχολείου. Συμμετείχε σε Μαθητικό φεστιβάλ Ραδιοφώνου και σε Πανελλήνιους 
Αγώνες Τέχνης, 2ο Πανελλαδικό βραβείο στην κατηγορία της μουσικής. Ήταν η 
πρώτη ομάδα σχολείου που πέρασε το κατώφλι της Ιεράς Συνόδου  και έψαλλε 
κάλαντα, βασισμένα στην επτανησιακή και ρεμπέτικη καντάδα  αλλά και στη 
σμυρναίικη μουσική αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Παρουσιάζονται σε 
μουσικές εκδηλώσεις του ΚΕΣΟ και έχουν προσκλήσεις για παραστάσεις από 
Δήμους και Πολιτιστικά κέντρα, προκαλώντας ανέλπιστο ενθουσιασμό. 

Συμπεράσματα 

Η  συνεργατική και η οικογενειακή ατμόσφαιρα που επικρατεί, δημιουργεί μια 
αποτελεσματική ομάδα, που έχει διαγράψει το «εγώ» απ το λεξιλόγιό της, έχει 
κρατήσει μόνο το «εμείς» με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αλληλοεκτίμησης των 
μελών. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά πειθαρχημένα, ευρηματικά, καινοτόμα κάθε φορά, 
αποτελεσματικά και εντυπωσιάζουν, στις μέχρι στιγμής ζωντανές παρουσιάσεις, σε 
ραδιοφωνικές και σε τηλεοπτικές εκπομπές και φυσικά στις παραστάσεις εντός και 
εκτός Δήμου και Νομού. 

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες έχοντας απ την υπεύθυνο εκπαιδευτικό, 
ενθάρρυνση, συναντίληψη για τα αποτελέσματα, τις προτεραιότητες και την ευθύνη, 
με αμοιβαία εμπιστοσύνη επιτυγχάνουν όλοι μαζί σωστή επικοινωνία με τους γονείς, 
με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν κάτι ξεχωριστό, και να αποτελούν ένα παράδειγμα 
προς μίμηση.  
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Πριν ασχοληθούν με το Μουσικό Εργαστήρι διαπιστώθηκε απ τα ερωτηματολόγια  
ότι:  

Το  100 % των μαθητών θεωρεί ότι εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους  στους τομείς 
ιστορία της μουσικής, ρεπερτορίου και στην χρήση νέων τεχνολογιών.                                          
Το  80 % των μαθητών δεν γνώριζαν  το 60% των τραγουδιών του κάθε 
αφιερώματος.                                                                                                                                                      
Μόνο το 5% των μαθητών είχαν παρακολουθήσει ανάλογες θεατρικές ή μουσικές 
παραστάσεις στις  επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός σχολείου.                                                                                                                                                                           
Το  10% είχαν παρουσιαστεί σε παράσταση σε ευρύ τοπικό κοινό και μόνο το 1% 
εκτός τοπικής κοινωνίας. Τέλος κανείς δεν είχε εμπειρία συμμετοχής σε ραδιόφωνο ή 
σε διαγωνισμό μουσικής. 

Απ τα στατιστικά του σχολείου τεκμηριώνεται, ότι κάθε χρόνο το ποσοστό επιτυχίας 
των μαθητών της ομάδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυμαίνεται απ το 95% έως 
και το 100%. 

Τα μαθητικά χρόνια είναι μοναδικά και πρέπει να είναι ευχάριστα, δημιουργικά με 
εμπειρίες που αρμόζουν σε ανήλικους μαθητές. Η ομάδα του Μουσικού Εργαστηρίου 
αποτελεί για την υπεύθυνη εκπαιδευτικό μια αστείρευτη πηγή ενέργειας, που δίνει 
δύναμη για έμπνευση και δημιουργία, με συνεχή ανατροφοδότηση. Διότι ο 
καθηγητής ή η καθηγήτρια πρέπει πρωτίστως να είναι παιδαγωγός, που ασταμάτητα 
και αγόγγυστα πρέπει να καλλιεργεί την παιδεία. Γιατί και οι δυο πλευρές τελικά 
γνωρίζουν ότι ο πολιτισμός κάνει τον άνθρωπο,  άνθρωπο.  
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Η καλλιέργεια της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης λέξεων με συμφωνικά συ-
μπλέγματα  σε έναν μαθητή με Δυσλεξία. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμ-

βασης. 

Φασιανός Βασίλειος 
Προπτυχιακός Φοιτητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών 

pde7056@upnet.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος παρέμβασης που είχε ως στόχο την βελτίωση της αναγνωστικής απο-
κωδικοποίησης λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα σε έναν μαθητή της Γ΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου με δυσλεξία. Η εκπαιδευτική παρέμβαση περιελάμβανε δραστη-
ριότητες με στόχο την εξάσκηση του μαθητή στην αποκωδικοποίηση λέξεων με συμ-
φωνικά συμπλέγματα με τη χρήση κυρίως φωνολογικών  και  πολυαισθητηριακών με-
θόδων. Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης έδειξαν ότι υπήρχε σημα-
ντική βελτίωση του μαθητή στην αποκωδικοποίηση λέξεων που περιέχουν συμφωνικά 
συμπλέγματα. Επίσης, παρατηρήθηκε και η ικανότητα γενίκευσης του μαθητή καθώς 
κατέστη δυνατή  η αποκωδικοποίηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα που δεν εί-
χαν διδαχθεί αλλά ήταν παρόμοια με τα διδαγμένα συμφωνικά συμπλέγματα ως προς 
το ένα σύμφωνο. Τα ευρήματα, λοιπόν, της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι η στοχευ-
μένη εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την δεξιότητα της ανα-
γνωστικής αποκωδικοποίησης σε μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανά-
γνωση, γι’αυτό και κρίνεται σημαντική η εκπόνηση αυτών των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσκολιών. 

Λέξεις-κλειδιά: Αναγνωστική αποκωδικοποίηση, δυσλεξία, εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας. 

Μια βασική παιδαγωγική αρχή για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας θεωρείται η εκπό-
νηση ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος του μαθητή, το οποίο θα εί-
ναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες, δυνατότητες και αδυναμίες του κάθε μα-
θητή ξεχωριστά. Επιπλέον, τόσο τα ερευνητικά αποτελέσματα όσο και η διδακτική 
πρακτική δείχνουν ότι τα παιδιά επωφελούνται από τη διδασκαλία της ανάγνωσης αν 
αυτή είναι σαφής, συστηματική και σταδιακή, όπου δηλαδή οι στόχοι τίθενται κάθε 
φορά ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά που 
έχουν δυσκολία να κατακτήσουν κάποιο αλφαβητικό σύστημα μαθαίνοντας γιατί οι 
λέξεις προφέρονται ή γράφονται με τέτοιο τρόπο. Επίσης, η αποτελεσματική διδασκα-
λία είναι μια ενεργός και ευχάριστη διαδικασία που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο παι-
γνιώδεις δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην ανακάλυψη των γραφοφωνημικών 
κανόνων και παρέχουν ευκαιρίες για συνεχή εξάσκηση των αναγνωστικών, ορθογρα-
φικών και γραφικών δεξιοτήτων (Παντελιάδου, 2011). Αξιοσημείωτο είναι ότι τα παι-
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διά με αναγνωστικές δυσκολίες μαθαίνουν να διαβάζουν πιο εύκολα και αποτελεσμα-
τικά όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι που εστιάζουν στην καλλιέργεια της αποκωδικο-
ποίησης ( Seymour and Evans, 1999).  

Παράλληλα, η μέθοδος διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης που φαίνεται ότι ανταπο-
κρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των δυσλεξικών παιδιών είναι αυτή που πλησιάζει 
στην φωνολογική ή αναλυτικοσυνθετική μέθοδο παρά στην ολική μέθοδο που χρησι-
μοποιεί τη λέξη ως μονάδα ανάγνωσης (Πόρποδας, 2002). Κατά την αναλυτικοσυνθε-
τική μέθοδο ακολουθείται μία διαδικασία από κάτω προς τα επάνω, δηλαδή από τη 
μάθηση των γραμμάτων και τη φωνολογική μετάφραση των συλλαβών και των λέξεων 
με βάση την οποία ο αναγνώστης ανασύρει τη σημασία της λέξης. Συγκεκριμένα, αυτή 
η μέθοδος εστιάζει στην αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων, στη σύνθεση συλλα-
βών και ύστερα των λέξεων μέσα από την ρητή και συστηματική άσκηση στην κατά-
τμηση και επανασύνθεση των συλλαβών και των λέξεων.  Γι’αυτό το λόγο, προτείνεται 
αυτή η μέθοδος καθώς έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα της γραφημικής-φωνημικής με-
τάφρασης λειτουργεί περισσότερο ελαττωματικά στους μαθητές με δυσλεξία από το 
λεξικό-σημασιολογικό σύστημα με αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερες δυσκο-
λίες στην αποκωδικοποίηση και όχι τόσο στην κατανόηση του γραπτού λόγου (Πόρπο-
δας, 1998). Ακόμη, για την αποτελεσματικότερη επιτυχία ενός εκπαιδευτικού προ-
γράμματος κρίνεται αναγκαία και η χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων, οι οποίες ε-
νεργοποιούν ένα σύνολο διόδων επικοινωνίας όπως είναι οι οι ακουστικές, οι οπτικές 
και οι κιναισθητικές διευκολύνοντας τη διαδικαδία κατάκτησης της ανάγνωσης. Με 
αυτές τις μεθόδους το δυσλεξικό παιδί βλέπει, ονομάζει, ακούει, και «αισθάνεται» τον 
ορθογραφικό τύπο της λέξης και αντιλαμβάνεται τους γραφοφωνημικούς κανόνες με 
πιο ευχάριστο τρόπο (Στασινός, 2001). Σε αυτές τις μεθόδους καθοριστικό ρόλο μπορεί 
να διδαδραματίσει και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκπαιδευτικών λογισμι-
κών με στόχο την περαιτέρω εξάσκηση του μαθητή με ασκήσεις που σχετίζονται με τις 
δεξιότητες της ανάγνωσης.  

Έτσι, και η παρούσα εργασία στοχεύει στην εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος με σκοπό την βελτίωση ενός μαθητή με δυσλεξία στην αναγνωστική αποκωδι-
κοποίηση. Συγκεκριμένα, οι ερευνητικές υποθέσεις που καλείται να επαληθεύσει η πα-
ρούσα έρευνα είναι: α) η εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή με 
δυσλεξία στην βελτίωση της αποκωδικοποίησης λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα 
τόσο των διδαγμένων λέξεων όσο και των αδίδακτων λέξεων που περιέχουν τα προς 
μάθηση συμφωνικά συμπλέγματα και β) η εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να οδηγή-
σει τον μαθητή στην ικανότητα γενίκευσης ώστε να αποκωδικοποιεί και άλλες λέξεις 
που περιέχουν αδίδακτα συμφωνικά συμπλέγματα, τα οποία είναι παρόμοια με τα δι-
δαγμένα ως προς το ένα σύμφωνο.  

Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 
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Στη μελέτη αυτή συμμετείχε ο Πέτρος (ψευδώνυμο) ο οποίος είναι μαθητής της Γ΄ 
δημοτικού σε ένα γενικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Πά-
τρας. Η χρονολογική ηλικία του μαθητή κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ήταν 9 χρο-
νών. Ο μαθητής παρουσίαζε σοβαρές δυσκολίες στην αναγνωστική δεξιότητα και κυ-
ρίως στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση λέξεων που περιείχαν συμφωνικά συμπλέγ-
ματα. Επίσης, είχε λάβει επίσημη διάγνωση για δυσλεξία από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αχαϊας. 

Εκπαιδευτική παρέμβαση 

 Αρχική Αξιολόγηση 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η αρχική αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστεί το επί-
πεδο του μαθητή στην αναγνωστική ικανότητα και  η παρέμβαση να εστιάσει στην 
κύρια αδυναμία του μαθητή, συγκρατώντας παράλληλα και τις δυνατότητές του. Η αρ-
χική αξιολόγηση που βασίστηκε σε άτυπα μέσα αξιολόγησης διήρκησε τέσσερις συνε-
δρίες και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μία κόλλα χαρτί Α4, πλαστικά γράμ-
ματα και η χρήση power point. Σε αυτό το στάδιο αξιολογήθηκε η βασική ανάγνωση 
του μαθητή, δηλαδή η ικανότητα ανάγνωσης των γραμμάτων, των συλλαβών και των 
λέξεων. Συγκεκριμένα, πρώτα αξιολογήθηκε η γραφοφωνημική αντιστοιχία όπου ο μα-
θητής κλήθηκε να προφέρει το φθόγγο και όχι το όνομα που αντιστοιχεί στο κάθε 
γράμμα. Στη συνέχεια, κλήθηκε να επιλέξει το γράμμα που αντιστοιχεί στο κάθε 
φθόγγο που άκουγε από τον εξεταστή και τέλος κλήθηκε να γράψει το γράμμα που 
αντιστοιχεί στο κάθε φθόγγο. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε μια 
κόλλα χαρτί Α4 όπου αναγράφονταν ανακατεμένα τα γράμματα της ελληνικής αλφα-
βήτου ανά τρία σε μια σειρά και με μεγάλη γραμματοσειρά, έτσι ώστε να διευκολύνεται 
η οπτική αντίληψη και αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε γράμματος, 
ενώ στην τρίτη περίπτωση ο μαθητής έγραψε τα γράμματα σε μια κενή κόλλα χαρτί 
τετραδίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν  ότι ο μαθητής δεν έχει κατα-
κτήσει πλήρως τη γραφοφωνημική αντιστοιχία αφού δεν διάβασε σωστά τους φθόγ-
γους /ρ/ και /φ/  αποδίδοντας τους ως /σ/ και /ψ/ αντίστοιχα. Παρατηρείται, λοιπόν, ένα 
έλλειμα τόσο ηχητικό στην περίπτωση του /φ/ εφόσον το αντικαθιστά με ένα παρόμοιο 
ηχητικά φθόγγο όσο και οπτικό αφού συγχέει το /ρ/ με το /σ/ λόγω της οπτικής τους 
ομοιότητας. Όσον αφορά την αξιολόγηση της επιλογής του γράμματος που αντιστοιχεί 
στο κάθε φθόγγο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι οι δυσκολίες παραμέ-
νουν ίδιες, εφόσον παρατηρήθηκε σύγχυση σε γράμματα που μοιάζουν τόσο οπτικά 
όσο και ηχητικά.  

Τέλος, κατά τη διαδικασία της γραφής παρουσιάστηκαν οι εξής δυσκολίες:ο μαθητής 
έγραψε το Ρρ αντίστροφα παρουσιάζοντας καθρεπτική γραφή, έγραψε το μικρό 
γράμμα ζ ως ξ και το κεφαλαίο γράμμα Ψ ως Φ μεταφέροντας τα παραπάνω αναγνω-
στικά λάθη και στη γραφή. Στη δεύτερη συνεδρία αξιολογήθηκαν οι συλλλαβές (Σ-Φ) 
που περιελάμβαναν τα σύμφωνα που γνώριζε ο μαθητής σύμφωνα με την πρώτη αξιο-
λόγηση και τα κύρια φωνήεντα όπως το α, ο, ε και ι. Η αξιολόγηση έγινε με τη χρήση 
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πλαστικών γραμμάτων και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μαθητής δεν εμφάνισε ση-
μαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση των συλλαβών αλλά υπήρξαν κάποια λάθη λόγω 
της ηχητικής ομοιότητας κάποιων φθόγγων όπως το /δ/ και /θ/. Στη τρίτη συνεδρία 
αξιολογήθηκε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός συμφωνικών συμπλεγμάτων (ΣΣ-Φ) που 
χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά στις ελληνικές λέξεις σε συνδυασμό με τα κυριότερα 
φωνήεντα συν του δίψηφου φωνήεντος ου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μαθητής 
εμφάνισε σημαντικές δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των συμφωνικών συμπλεγμά-
των κάνοντας σημαντικά και πολλά λάθη καθώς κατάφερε να αποκωδικοποιήσει μόλις 
18 από τα 37 συμφωνικά συμπλέγματα που κλήθηκε να διαβάσει. Τα λάθη που προέ-
κυψαν αφορούσαν αντικαταστάσεις φθόγγων από άλλους παρόμοιους είτε ηχητκά είτε 
οπτικά φθόγγους, όπως η λαθεμένη ανάγνωση του τζ ως τσ, η ανάγνωση του πν ως πλ 
και του φλ ως βλ μαζί με τους συνδυασμούς των φωνηέντων. Επίσης, παρατηρήθηκαν 
παραλείψεις φθόγγων όπως στην περίπτωση του μνα, μνε, μνο, μνι, μνου που διαβά-
στηκε ως να, νε, νο, νι, νου, αντιμεταθέσεις φθόγγων όπως το τρ που διαβάστηκε ως ρτ 
αλλά και προσθήκες φθόγγων όπως στην περίπτωση του σπα, σπε, σπο, σπι, σπου που 
διαβάστηκε ως σφλα, σφλε, σφλο, σφλι, σφλου. Ακόμη, παρατηρήθηκαν και μεγάλες 
αποκλίσεις στη φωνολογική μετάφραση των συμπλεγμάτων όπως το γκ που διαβά-
στηκε ως κρ. Στη τέταρτη συνεδρία αξιολογηθήκε η φωνολογική εκφορά των συμφω-
νικών συμπλεγμάτων με τον μαθητή να επαναλαμβάνει, μετά τον εξεταστή, το συμφω-
νικό σύμπλεγμα που άκουγε. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εμφανίσθηκαν σοβαρές δυ-
σκολίες από τον μαθητή παρά μόνο στην αδυναμία εκφοράς του τμ και και μν σε συν-
δυασμό με τα φωνήεντα. Επιπλέον, αξιολογήθηκε και η ικανότητα ανάγνωσης του μα-
θητή σε δέκα δισύλλαβες λέξεις τύπου Σ-Φ-Σ-Φ μέσω power point και τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ότι αν και ο μαθητής κατάφερε να αποκωδικοποιήσει τις περισσότερες 
λέξεις δεν κατάφερε να διαβάσει επιτυχώς όλες τις λέξεις μη μπορώντας να αποδώσει 
πλήρως τη φωνολογική παράσταση των λέξεων συγχέοντας τους φθόγγους κατά τη 
σειριακή αποκωδικοποίηση, όπως η αποκωδικοποίηση της λέξης γόμμα ως χώμα και η 
αποκωδικοποίηση της λέξης ξίδι ως ξέδι. Από την αρχική αξιολόγηση φάνηκε ότι ο 
μαθητής παρουσίασε ένα σημαντικό έλλειμα στην αποκωδικοποίηση των συμφωνικών 
συμπλεγμάτων σε συνδυασμό με τα κύρια φωνήεντα και το δίψηφο φωνήεν ου, κάτι το 
οποίο είναι αναμενόμενο να επιφέρει και σημαντικές δυσκολίες στην αποκωδικο-
πόιηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα. Γι’αυτό το λόγο, κρίθηκε αναγκαίο η εκ-
παιδευτική παρέμβαση να εστιάσει στην εκμάθηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγ-
ματα, τα οποία και αποτελούν δομικό στοιχείο πολλών ελληνικών λέξεων.  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης ήταν να βελτιώσει και να ασκή-
σει το μαθητή με τρόπο μεθοδικό και συστηματικό στην αποκωδικοποίηση λέξεων με 
συμφωνικά συμπλέγματα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε πέντε 
συνεδρίες διάρκειας περίπου σαράντα και σαρανταπέντε λεπτών. Το πρόγραμμα πα-
ρέμβασης περιελάμβανε δραστηριότητες που στόχευαν στην οπτική και ηχητική ανα-
γνώριση των προς μάθηση συμφωνικών συμπλεγμάτων με σκοπό την σωστή απόδοση 
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της φωνολογικής μετάφρασής τους, καθώς και στην εξάσκηση του μαθητή στην απο-
κωδικοποίηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα κυρίως  μέσω φωνολογικών (αλ-
φαβητικών) και πολυαισθητηριακών μεθόδων. Τα συμφωνικά συμπλέγματα που διδά-
χθηκαν ήταν όσα ο μαθητής αποκωδικοποίησε με λάθος τρόπο κατά την αρχική αξιο-
λόγηση και συγκεκριμένα ήταν τα ντ-γκ, τσ-τζ, τρ-πρ, σπ-σφ, φλ-φθ. Σε κάθε συνεδρία 
διδάσκονταν δύο συμφωνικά συμπλέγματα, τα οποία έμοιαζαν ως προς την φωνολο-
γική απόδοσή τους στο ένα σύμφωνο του συμπλέγματος ώστε να διευκολύνεται η διά-
κρισή τους  και κατ’επέκταση η ουσιαστική εκμάθησή τους. Οι συνεδρίες πραγματο-
ποιούνταν δύο φορές την εβδομάδα.  Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο 
ήταν τα πλαστικά γράμματα, το χαρτόνι και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και κυρίως η 
εφαρμογή του power point και της ζωγραφικής.  

 Ο σκοπός της πέμπτης συνεδρίας ήταν η επιτυχής αποκωδικοποίηση λέξεων που πε-
ριείχαν τα συμφωνικά συμπλέγματα τρ και πρ. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιή-
θηκαν ήταν οι εξής:   

Δραστηριότητα 1η: « Μαθαίνω το τρ και πρ»  

Στόχος: Ο στόχος ήταν να συνειδητοποιήσει ο μαθητής την ανάλυση των συμπλεγμά-
των στα σύμφωνα τους καθώς και η εξάσκηση του μαθητή στην αποκωδικοποίηση 
συλλαβών και ύστερα λέξεων με τα συγκεκριμένα συμφωνικά συμπλέγματα. 

Υλικά: χρήση power point 

Περιγραφή της διαδικασίας: Κατά την πρώτη δραστηριότητα παρουσιάστηκαν στο 
power point τα σύμφωνα που συνέθεταν τα συμπλέγματα πρ και τρ όπου ο μαθητής 
κλήθηκε να τα αναγνωρίσει ώστε να συνειδητοποιήσει τα επιμέρους σύμφωνα που τα 
απαρτίζουν. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα συμφωνικά συμπλέγματα μαζί με τους 
συνδυασμούς των φωνηέντων α, ε, ο, ι, ο και με το δίψηφο φωνήεν ου προκειμένου να 
διαβαστούν από τον μαθητή. Έπειτα, ο μαθητής κλήθηκε να αποκωδικοποιήσει πέντε 
λέξεις για κάθε συνδυασμό του συμφωνικού συμπλέγματος με κάθε φωνήεν για την 
περαιτέρω εξάσκηση στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας παρουσιαζόταν στο μαθητή πρώτα ο συνδυασμός του συμφωνικού συ-
μπλέγματος με ένα φωνήεν σε μια πρώτη διαφάνεια και αμέσως μετά παρουσιαζόταν 
μια λέξη που άρχιζε με αυτό το σύμπλεγμα διευκολύνοντας έτσι την επιτυχή αποκωδι-
κοποίηση της λέξης. Για παράδειγμα, εμφανίζονταν σε μα πρώτη διαφάνεια το πρα και 
στην αμέσως επόμενη διαφάνεια η λέξη πράσο.  Αξίζει να αναφερθεί ότι όλη η διαδι-
κασία γινόταν ξεχωριστά πρώτα για το πρ και στη συνέχεια για το τρ. Ορισμένες εν-
δεικτικές λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν : πράσο, πράξη, πράσινο, πρόβα, πρό-
βατο, τραπέζι, τρέφω, τροπή, τρίλιζα.   

Δραστηριότητα 2η : « Βρες τη λέξη» 
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Στόχος: Ο στόχος της δεύτερης δραστηριότητας ήταν να αποκτήσει ο μαθητής την ικα-
νότητα σύνθεσης αποδομημένων λέξεων που περιείχαν τα συμφωνικά συμπλέγματα τσ 
και τζ και κατ’επέκταση η ακριβής αποκωδικοποίησή τους.  

Υλικά: χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα της εφαρμογής της ζωγραφικής. 

Περιγραφή της διαδικασίας: Σε αυτήν την δραστηριότητα παρουσιάζονταν σε κάποια 
χρωματιστά κυκλάκια αποδομημένες οι συλλαβές μιας λέξης που περιείχε είτε το σύ-
μπλεγμα τσ είτε το τζ και ο μαθητής καλούνταν να τοποθετήσει σε σωστή σειρά τις 
συλλαβές και να διαβάσει τη λέξη που σχηματίζονταν. Για παράδειγμα, σε ένα κυκλάκι 
εμφανίζονταν οι συλλαβές τρί-λι-ζα διασπορπισμένες και ο μαθητής όφειλε να τις το-
ποθετήσει στη σωστή σειρά ώστε να διαβάσει τη λέξη που κρυβόταν. 

Δραστηριότητα 3η :« Επιλέγω το σωστό» 

Στόχος: Η αναγνώριση λέξεων που περιέχουν τα συμφωνικά συμπλέγματα πρ και τρ 
και η ακριβής αποκωδικοποίησή τους. 

Υλικά: χρήση power point 

Περιγραφή διαδικασίας: Παρουσιάστηκαν στο power point κάποιες λέξεις που μερικές 
είχαν και άλλες όχι τα προς μάθηση συμφωνικά συμπλέγματα.Ο μαθητής καλούνταν 
να επιλέξει μόνο εκείνες τις λέξεις που περιείχαν τα συμπλέγματα που διδάσκονταν και 
να τις διαβάσει δυνατά. Για παράδειγμα, σε μια σειρά αποτελούμενη από τρεις λέξεις 
αναγράφονταν οι λέξεις σπίτι, πράσο και τραπέζι και έτσι ο μαθητής όφειλε να επιλέξει 
να διαβάσει τις δυο τελευταίες.         

Δραστηριότητα 4η :« Συμπληρώνω ό,τι λείπει» 

Στόχος: Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν η ακουστική διάκριση των συμφω-
νικών συμπλεγμάτων πρ και τρ αλλά και η εξάσκηση στην αποκωδικοποίηση λέξεων 
με αυτά τα συμπλέγματα. 

Υλικά: χρήση power point 

Περιγραφή διαδικασίας: Σε αυτήν την δραστηριότητα παρουσιάστηκαν στο power 
point δέκα λέξεις  που περιείχαν το ντ και άλλες τόσες που περιείχαν το γκ. Σε αυτή τη 
δραστηριότητα έλειπαν τα αρχικά σύμφωνα της λέξης και ο μαθητής όφειλε να εντο-
πίσει ποιο από τα δύο σύμφωνα λείπει ώστε να διαβάσει σωστά τη λέξη. Παραδείγματα 
λέξεων είναι τα εξής: τ_απέζι, π_άξη. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η έκτη συνεδρία που είχε ως σκοπό την εκμάθηση 
των συμφωνικών συμπλεγμάτων σπ και σφ αλλά και την αποκωδικοποίηση λέξεων με 
τα συγκεκριμένα συμφωνικά συμπλέγματα.Οι δραστηριότητες που ακολούθησαν ήταν 
οι εξής:   
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Δραστηριότητα 1η : « Διακρίνω το σπ και το σφ» 

Στόχος: Η οπτική διάκριση και αναγνώριση των συμφωνικών συμπλεγμάτων σπ και 
σφ. 

Υλικά: χαρτί ζωγραφικής. 

Περιγραφή της διαδικασίας: Σε αυτήν την δραστηριότητα παρουσιάστηκε στον μαθητή 
ένα χαρτί που περιελάμβανε σε επιμέρους κομμάτια τα συμπλέγματα σπ και σφ, αλλά 
και παρόμοια συμπλέγματα, όπως το σβ, το στ, το π ή το σ μόνο του. Ο μαθητής κλή-
θηκε να ζωγραφίσει με κόκκινο χρώμα το σπ και με κίτρινο χρώμα το σφ με στόχο την 
οπτική διάκριση και αναγνώρισή τους ανάμεσα σε άλλα συμπλέγματα διαβάζοντας πα-
ράλληλα και το σύμπλεγμα που ζωγράφιζε κάθε φορά, ενισχύοντας έτσι την φθογγική 
ταυτότητα του συμπλέγματος μέσω της οπτικής αντίληψης. 

Δραστηριότητα 2η :« Βρες τη λέξη» 

Στόχος: Ο στόχος της δεύτερης δραστηριότητας ήταν να αποκτήσει ο μαθητής την ικα-
νότητα σύνθεσης αποδομημένων λέξεων που περιείχαν τα συμφωνικά συμπλέγματα τσ 
και τζ και κατ’επέκταση η ακριβής αποκωδικοποίησή τους.  

Υλικά: χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα της εφαρμογής της ζωγραφικής. 

Περιγραφή της διαδικασίας: Σε αυτήν την δραστηριότητα παρουσιάζονταν σε κάποια 
χρωματιστά κυκλάκια αποδομημένες οι συλλαβές μιας λέξης που περιείχε είτε το σύ-
μπλεγμα τσ είτε το τζ και ο μαθητής καλούνταν να τοποθετήσει σε σωστή σειρά τις 
συλλαβές και να διαβάσει τη λέξη που σχηματίζονταν. Για παράδειγμα, σε ένα κυκλάκι 
εμφανίζονταν οι συλλαβές α-σπί-δα διασπορπισμένες και ο μαθητής όφειλε να τις το-
ποθετήσει στη σωστή σειρά ώστε να διαβάσει τη λέξη που κρυβόταν. 

Δραστηριότητα 3η : « Ντετέκτιβ»  

Στόχος: Η αναγνώριση λέξεων που περιέχουν συμφωνικά συμπλέγματα και η εξά-
σκηση στην αποκωδικοποίηση αυτών των λέξεων.   

Υλικά: χαρτόνι, σελίδες από εφημερίδες, περιοδικά 

Περιγραφή διαδικασίας: Σ’ αυτήν την δραστηριότητα παρουσιάζονταν σε ένα χαρτόνι 
λέξεις με τα προς μάθηση συμφωνικά συμπλέγματα προερχόμενες είτε από σελίδες 
εφημερίδων είτε από λέξεις κατασκευασμένες από χαρτόνι και ο μαθητής σε ρόλο ντε-
τέκτιβ καλούνταν να κυκλώσει τα συμφωνικά συμπλέγματα που εντόπιζε και ύστερα 
να διαβάσει ολόκληρη τη λέξη. 
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Δραστηριότητα 4η : «Ανακάλυψε το μυστήριο» 

Στόχος: Η εξάσκηση του μαθητή στην αποκωδικοποίηση λέξεων με τα συμφωνικα συ-
μπλέγματα σπ και σφ. 

Υλικά: χρήση power point 

Περιγραφή διαδικασίας: Αρχικά,παρουσιάζονταν στον μαθητή μία εικόνα που τον κα-
λούσε να ανακαλύψει ένα μυστήριο (π.χ. τι κρύβεται μέσα στο μπαούλο;). Στη συνέ-
χεια,ο μαθητής διάβαζε τις υπόλοιπες διαφάνειες που περιείχαν λέξεις με τα συμφωνικά 
συμπλέγματα σπ και σφ που μαρτυρούσαν για παράδειγμα τι είχε το μπαούλο και ανα-
κάλυπτε με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής το μυστήριο.  

Έπειτα, ακολούθησε η έβδομη συνεδρία σκοπός της οποίας ήταν η εξάσκηση στην α-
ποκωδικοποίηση λέξεων με τα συμφωνικά συμπλέγματα φλ και φθ. Οι δραστηριότητες 
που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής:    

Δραστηριότητα 1η :« Διακρίνω το φλ και το φθ» 

Στόχος: Η οπτική διάκριση και αναγνώριση των συμπλεγμάτων φλ και φθ. 

Υλικά: χαρτί ζωγραφικής. 

Περιγραφή διαδικασίας:  Σε αυτήν την δραστηριότητα παρουσιάστηκε στον μαθητή 
ένα χαρτί που περιελάμβανε σε επιμέρους κομμάτια τα συμπλέγματα φλ και φθ, αλλά 
και παρόμοια συμπλέγματα, όπως το φτ, το φρ ή το φ μόνο του. Ο μαθητής κλήθηκε 
να ζωγραφίσει με κόκκινο χρώμα το φλ και με κίτρινο χρώμα το φθ με στόχο την οπτική 
διάκριση και αναγνώριση των προς μάθηση συμφωνικών συμπλεγμάτων διαβάζοντας 
ταυτόχρονα και το συμφωνικό σύμπλεγμα που ζωγράφιζε κάθε φορά. 

Δραστηριότητα 2η: «Ντετέκτιβ»  

Στόχος: Η αναγνώριση λέξεων που περιέχουν συμφωνικά συμπλέγματα και η εξά-
σκηση στην αποκωδικοποίηση αυτών των λέξεων.   

Υλικά: χαρτόνι, σελίδες από εφημερίδες, περιοδικά 

Περιγραφή διαδικασίας: Σ’ αυτήν την δραστηριότητα παρουσιάζονταν σε ένα χαρτόνι 
λέξεις με τα προς μάθηση συμφωνικά συμπλέγματα προερχόμενες είτε από σελίδες 
εφημερίδων είτε από λέξεις κατασκευασμένες από χαρτόνι και ο μαθητής μπαίνοντας 
σε έναν ρόλο ντετέκτιβ καλούνταν να κυκλώσει τα συμφωνικά συμπλέγματα που εντό-
πιζε και ύστερα να διαβάσει ολόκληρη τη λέξη. 
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Δραστηριότητα 3η : «Ανακάλυψε το μυστήριο» 

Στόχος: Η εξάσκηση του μαθητή στην αποκωδικοποίηση λέξεων με τα  συμπλέγματα 
φλ και φθ. 

Υλικά: χρήση power point 

Περιγραφή διαδικασίας: Αρχικά,παρουσιάζονταν στον μαθητή μία εικόνα που τον κα-
λούσε να ανακαλύψει ένα μυστήριο (π.χ. τι κρύβεται μέσα στην αποθήκη;). Στη συνέ-
χεια,ο μαθητής διάβαζε τις υπόλοιπες διαφάνειες που περιείχαν λέξεις με τα συμφωνικά 
συμπλέγματα φλ και φθ που μαρτυρούσαν για παράδειγμα τι είχε η αποθήκη και ανα-
κάλυπτε με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής το μυστήριο.  

Δραστηριότητα 4η : «Βρες τη λέξη της εικόνας»  

Στόχος: Η αναγνώριση λέξεων που περιέχουν συμφωνικά συμπλέγματα και η εξά-
σκηση στην αποκωδικοποίησή τους. 

Υλικά: χρήση power point με εικόνες. 

Περιγραφή διαδικασίας: Σε αυτήν την δραστηριότητα παρουσιάζονταν στον μαθητή σε 
κάθε διαφάνεια μια εικόνα και από κάτω από αυτήν τρεις λέξεις από τις οποίες η μία 
έδειχνε το σωστό αντικείμενο που απεικονίζονταν. Έτσι, ο μαθητής καλούνταν να δια-
βάσει μόνο τη λέξη που έδειχνε το αντικείμενο της εικόνας και αυτή η λέξη περιείχε 
είτε το σύμπλεγμα φλ είτε το σύμπλεγμα φθ, με αποτέλεσμα ο μαθητής να εξασκείται   
στην αποκωδικοποίηση λέξεων με τα προς μάθηση συμφωνικά συμπλέγματα.    

Με την έβδομη συνεδρία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα παρέμβασης και ακολούθησε 
η τελική αξιολόγηση. 

Τελική αξιολόγηση 

Κατά την όγδοη συνεδρία πραγματοποιήθηκε η τελική αξιολόγηση προκειμένου να ε-
λεγχθεί αν ο μαθητής εμφάνισε βελτίωση στην ικανότητα αποκωδικοποίησης λέξεων 
με τα συμφωνικά συμπλέγματα που διδάχθηκε αλλά και για το αν απέκτησε την ικανό-
τητα γενίκευσης ώστε να μπορεί και να αποκωδικοποιεί λέξεις με συμφωνικά συμπλέγ-
ματα που μοιάζουν ως προς το ένα σύμφωνο με τα διδαγμένα. Η τελική αξιολόγηση 
περιελάμβανε δύο λέξεις από κάθε συμφωνικό σύμπλεγμα που διδάχθηκε. Η πρώτη 
ήταν μια λέξη που είχε διδαχθεί μέσα από τις δραστηριότητες ενώ η δεύτερη ήταν ά-
γνωστη λέξη για το μαθητή και περιείχε το ίδιο συμφωνικό σύμπλεγμα με τη γνωστή 
λέξη. Οι γνωστές λέξεις που αξιολογήθηκαν ήταν οι εξής: ντομάτα, παγκάκι, τσάντα, 
τζάκι, πρόβατο, τραμπάλα, σπάσιμο, σφαλιάρα, φλάουτο και φθορά. Οι άγνωστες λέ-
ξεις που αξιολογήθηκαν ήταν οι εξής: ντόμινο, παγκάρι, πρόταξη, τράπεζα, σπανάκι, 
σφίξιμο, φλαμούρι και φθόριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την επιλογή των αδίδα-
κτων λέξεων προς αξιολόγηση έγινε προσπάθεια να τηρηθεί η αναλογία ως προς το 
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συνδυασμό του συμφωνικού συμπλέγματος με το φωνήεν, τον αριθμό συλλαβών και 
τη κοινή θέση του συμπλέγματος στη λέξη. Παράλληλα, οι περισσότερες λέξεις ήταν 
δισύλλαβες και τρισύλλαβες ενώ και η θέση του συμφωνικού συμπλέγματος βρισκόταν 
κατά κύριο λόγο στην αρχή της λέξης. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν και λέξεις που περιεί-
χαν παρόμοια συμφωνικά συμπλέγματα καθώς απαρτίζονταν από ένα σύμφωνο που 
υπήρχε και στα διδαγμένα συμφωνικά συμπλέγματα. Τα συμπλέγματα που χρησιμο-
ποιήθηκαν ήταν τα: πλ, σχ, γρ, βρ, χρ και η αξιολόγησή τους έγινε με δύο λέξεις για 
κάθε συμφωνικό σύμπλεγμα. Συγκεκριμένα, οι λέξεις που αξιολογήθηκαν ήταν οι εξής: 
πλέκω, πλάνη, σχάρα, σχέση, γράφω, γραβάτα, βρέχω, βράζω, χρέος και χρονικό. Οι 
λέξεις που αξιολόγηθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο δισύλλαβες και υπήρχαν και κάποιες 
τρισύλλαβες, ώστε να ανταποκρίνονται στο αναγνωστικό επίπεδο του μαθητή. Ταυτο-
χρόνως, τα προς αξιολόγηση αδίδακτα συμφωνικά συμπλέγματα βρίσκονταν για τον 
ίδιο λόγο στην αρχή της λέξης. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης αναλύονται 
παρακάτω.        

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος δείχνουν ότι ο μαθητής παρουσί-
ασε μια σημαντική βελτίωση στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση λέξεων με συμφω-
νικά συμπλέγματα εφόσον κατάφερε να διαβάσει επιτυχώς δεκαέξι από τις είκοσι λέ-
ξεις κατά την τελική αξιολόγηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 
μαθητής κατάφερε να αποκωδικοποιήσει ένα μεγάλο μέρος αδίδακτων λέξεων που δεν 
περιέχονταν στο πρόγραμμα παρέμβασης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο μαθητής έχει 
γενικεύσει την ικανότητά του να αποκωδικοποιεί λέξεις με τα συμφωνικά συμπλέγματα 
που διδάχθηκε. Οι λέξεις που δυσκόλεψαν τον μαθητή περιείχαν τα συμφωνικά συ-
μπλέγματα σφ και φθ, τα οποία παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη δυσκολία στη φωνολογική 
τους απόδοση και δυσκόλεψαν αρκετά τον μαθητή και κατά τη διάρκεια της διδασκα-
λίας τους, γι’αυτό το λόγο δεν κατάφερε να αποκωδικοποιήσει ούτε τις γνωστές λέξεις 
που εμπεριείχαν τα συγκεκριμένα συμφωνικά συμπλέγματα. Επίσης, παρατηρείται ότι 
ο μαθητής όταν μπορούσε να αποκωδικοποιήσει τη διδαγμένη λέξη διάβαζε επιτυχώς 
και την άγνωστη λέξη, ενώ όταν αποτύγχανε η αποκωδικοποίηση της διδαγμένης λέξης 
δεν γινόταν εφικτή η ανάγνωση της αδίδακτης λέξης, όπως συνέβη και στις περιπτώ-
σεις των λέξεων με τα συμφωνικά συμπλέγματα σφ και φθ. Τα αποτελέσματα  της 
αξιολόγησης των λέξεων που περιείχαν αδίδακτα συμφωνικά συμπλέγματα, τα οποία 
έμοιαζαν ως προς το ένα σύμφωνο με τα διδαγμένα συμπλέγματα, φαίνονται στον πα-
ρακάτω πίνακα:        

Λέξεις με αδίδακτα συμφωνικά συμπλέγ-
ματα 

Αποτελέσματα 

Πλέκω ✓  

Πλάνο ✓  
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Σχάρα - (σθάρα) 

Σχέση - (σθέση) 

Γράφω ✓  

Γραβάτα ✓  

Βράζω ✓  

Βροχερός ✓  

Χρέος ✓  

Χρονικό ✓  

Πίνακας 1. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 ο μαθητής κατάφερε να αποκωδικοποιήσει επιτυχώς ο-
κτώ από τις δέκα λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής σημείωσε ένα σημαντικό ποσο-
στό επιτυχίας στην αποκωδικοποίηση λέξεων με αδίδακτα συμφωνικά συμπλέγματα 
και φαίνεται ότι κατάφερε να αποκτήσει την ικανότητα γενίκευσης στην αποκωδικο-
ποίηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα εκτός από αυτά που διδάχθηκε. Συγκεκρι-
μένα, ο μαθητής δεν κατάφερε να διαβάσει επιτυχώς τις λέξεις με το συμφωνικό σύ-
μπλεγμα σχ, καθώς αντί για σχάρα και σχέση διάβασε σθάρα και σθέρη αντικαθιστώ-
ντας το γράμμα χ με το γράμμα θ. Αυτό το λάθος παρατηρήθηκε και στην αρχική αξιο-
λόγηση και όπως φαίνεται δεν κατάφερε να ξεπεράσει την αδυναμία. Επιπλέον, ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο μαθητής κατάφερε να διαβάσει σωστά 
και τρισύλλαβες λέξεις με αδίδακτα συμφωνικά συμλέγματα, όπως το χρονικό, ο βρο-
χερός και η γραβάτα δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο εμφανή σημάδια βελτίωσης.    Γε-
νικότερα, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης ο μαθητής 
άρχισε να αντιλαμβάνεται ολοένα και περισσότερο τον τρόπο αποκωδικοποίησης των 
λέξεων που περιέχουν συμφωνικά συμπλέγματα, με αποτέλεσμα να εμπλέκεται και πιο 
ενεργητικά στις δραστηριότητες του προγράμματος. Αυτό είχε θετικά αποτελέσματα 
και στην ψυχοκοινωνική υπόσταση του μαθητή, καθώς φάνηκε ότι ενισχύθηκε το αί-
σθημα της αυτοεκτίμησής του, μόλις συνειδητοποίησε ότι μπορεί να διαβάσει ένα με-
γαλύτερο αριθμό λέξεων σε σχέση με την αφετηρία του.     

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι ο μαθητής παρουσίασε μια σημαντική βελτίωση 
στην αποκωδικοποίηση τόσο των διδαγμένων όσο και των αδίδακτων λέξεων που πε-
ριείχαν τα συμφωνικά συμπλέγματα που διδάχθηκε ο μαθητής Ακόμη, φάνηκε ότι ο 
μαθητής απέκτησε την  ικανότητα γενίκευσης, δηλαδή να αποκωδικοποιεί και άλλες 
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λέξεις που περιέχουν αδίδακτα συμφωνικά συμπλέγματα, τα οποία ήταν παρόμοια με 
τα διδαγμένα συμφωνικά συμπλέγματα ως προς το ένα σύμφωνο. Γίνεται, λοιπόν, α-
ντιληπτό ότι ο μαθητής συνειδητοποίησε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αποκω-
δικοποίηση των συμφωνικών συμπλεγμάτων εντός των λέξεων και μπόρεσε να μετα-
φέρει αυτή τη λειτουργία και στην αποκωδικοποίηση λέξεων που περιείχαν αδίδακτα 
συμφωνικά συμπλέγματα. Ο συγκεκριμένος μαθητής εμφάνισε κατά την αρχική αξιο-
λόγηση σημαντικά ελλείματα στην σωστή ανάγνωση των συλλαβών με συμφωνικά συ-
μπλέγματα, συμφωνώντας με την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι ένα από τα κύρια χαρα-
κτηριστικά των δυσλεξικών μαθητών είναι η αδυναμία αποκωδικοποίησης συμφωνι-
κών συμπλεγμάτων ( Αναστασίου, 1998, Παντελιάδου, 2011). Συγκεκριμένα, κατά την 
ανάγνωση των συλλαβών με συμφωνικά συμπλέγματα παρατηρήθηκαν αντικαταστά-
σεις, προσθήκες, αφαιρέσεις και αντιμεταθέσεις φθόγγων με αποτέλεσμα να δυσχεραί-
νεται η επιτυχής αποκωδικοποίηση συλλαβών με συμφωνικά συμπλέγματα. Ωστόσο, 
με την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης διαπιστώθηκε μια σημαντική βελτί-
ωση του μαθητή στην αποκωδικοποίηση ολόκληρων  λέξεων που περιείχαν συμφωνικά 
συμπλέγματα. Αυτό το εύρημα παρουσιάζει χρήσιμες εκπαιδευτικές προεκτάσεις, κάτι 
το οποίο σημαίνει ότι με την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμ-
βασης που πραγματοποιείται με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο μπορεί να βελτιωθεί 
σημαντικά η αναγνωστική επίδοση του μαθητή με δυσλεξία.  

Σύμφωνα και με την υπάρχουσα βιβλιογραφία η εκπόνηση ενός εξατομικευμένου προ-
γράμματος, το οποίο προσαρμόζεται στις ιδιαιτερες ανάγκες, δυνατότητες και αδυνα-
μίες του μαθητή που παρουσιάζει δυσκολίες και η ύπαρξη σαφών στόχων μπορούν να 
βελτιώσουν σημαντικά την επίδοση του μαθητή στην ανάγνωση ( Πόρποδας, 2002). Η 
παρούσα εργασία φαίνεται να συμφωνεί με αυτή τη θέση, εφόσον προέκυψαν και τα 
ανάλογα αποτελέσματα βελτίωσης με την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμ-
ματος. Παράλληλα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χρήση φωνολογικών(αλφαβητι-
κών) στρατηγικών μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της αναγνωστικής επίδοσης μα-
θητών με δυσκολίες, ενώ και η χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων που ενεργοποιούν 
τις περισσότερες αισθήσεις του μαθητή και τον εμπλέκουν ενεργά στη διαδιακασία της 
μάθησης είναι δυνατόν να βελτιώσουν τη δεξιότητα της ανάγνωσης( Πόρποδας, 1998, 
Στασινός, 2001). Η τελευταία μέθοδος σε συνδυασμό με την εφαρμογή παιγνιωδών 
δραστηριοτήτων φαίνεται ιδιαίτερα αποδοτική, αφού ενισχύει την επιθυμία του μαθητή 
για εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, λοιπόν, οι παραπάνω μέθοδοι που χρη-
σιμοποιήθηκαν και στο παρόν πρόγραμμα παρέμβασης βελτίωσαν σημαντικά την ικα-
νότητα της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης του μαθητή σε γνωστές και άγνωστες 
λέξεις με διδαγμένα και αδίδακτα συμφωνικά συμπλέγματα.                
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Η μελέτη εξέλιξης του περιβαλλοντικού τοπίου της περιοχής της Τούμπας 
Θεσσαλονίκης ως εργαλείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

       Γεωργιάδου Μαρία               Βάσσιος Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed.           Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.07 Π.Ε.14.05,M.Sc. 
 mgeorgiadou@law.auth.gr                                      dvassios@agro.auth.gr 

Περίληψη 

Τα σημερινά τοπία αποτυπώνουν την ανθρώπινη ιστορία. Μελετώντας τα βλέπουμε 
την ιστορία των χρήσεων γης αλλά και την επίδραση που έχει ασκήσει ο άνθρωπος 
διαχρονικά στη διαμόρφωση τους, συνυπολογίζοντας πολλές παραμέτρους. Σκοπός 
της εργασίας είναι η μελέτη εξέλιξης του περιβαλλοντικού τοπίου της περιοχής της 
Τούμπας Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που το συνθέτουν. Η 
εργασία φιλοδόξει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός υλικού που θα μπορεί να 
αξιοποιηθεί ως εργαλείο σε εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής 
επιμόρφωσης για το τοπίο στο αστικό περιβάλλον. 

Λέξεις-Κλειδιά: τοπίο, χρήσεις γης, αειφορικός αστικός σχεδιασμός, 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τούμπα Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή 

Το τοπίο είναι το φυσικό υπόβαθρο στο οποίο οι άνθρωποι ζουν, λειτουργούν, 
τροποποιούν, καταναλώνουν και δημιουργούν (Τσαλικίδης & Αθανασιάδου, 2009). 
Το τοπίο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο δημοσίου συμφέροντος από άποψη 
πολιτισμική, οικολογική, περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική (Ανανιάδου-
Τζημοπούλου, 1982). Ένα τοπίο (ή ένας τόπος γενικότερα) είναι ένα πολυσύνθετο 
οικοσύστημα όπου ο κάθε παρατηρητής διακρίνει κάποια στοιχεία που του 
δημιουργούν μια συγκεκριμένη εντύπωση, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και τα 
βιώματά του (Χασάναγας, 2010). Η υλική διάσταση του τοπίου αποτελείται (α) από 
την αδρανή υλικότητα (πετρώματα, εδάφη, πεδιάδες, λόφοι, νερό κ.λπ.), (β) τη 
βιολογική και ζώσα υλικότητα (χλωρίδα και πανίδα) και (γ) την κοινωνική υλικότητα. 
Η άυλη διάσταση του τοπίου αποτελείται από το σύνολο των σχέσεων μεταξύ της 
δραστηριότητας των ανθρώπων, της κοινωνίας και της υλικής του υπόστασης 
(Τσαλικίδης & Αθανασιάδου, 2009).  

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που σχετίζεται με το περιβάλλον, η 
οποία υποδεικνύει την ανακάλυψη του περιβάλλοντος ως μέσο για πιο 
αποτελεσματική μάθηση (Φλογαΐτη, 2011). Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, η επαφή με τα στοιχεία του περιβάλλοντος συμβάλλει στη γνωριμία με 
αυτό, στην κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης των συνιστωσών του και στην 
ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τα περιβαλλοντικά ζητήματα (Δημητρίου, 2009). 
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Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας κατατάσσεται στις περιγραφικές μεθόδους 
με τις οποίες δημιουργείται ο χαρακτήρας του τοπίου με έμφαση στη δομή του και την 
παρουσία μεμονωμένων στοιχείων που βοηθούν στη διάκριση ενός τοπίου από το 
άλλο. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται η μέθοδος αξιολόγησης του χαρακτήρα του τοπίου 
(Landscape Character Assessment) (Τσαλικίδης & Αθανασιάδου, 2009). 
Συγκεκριμένα έγινε έρευνα και συλλογή στοιχείων από αρχεία του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (τοπογραφικοί χάρτες, ρυθμιστικά/γενικά πολεοδομικά σχέδια κ.ο.κ.), 
μαρτυρίες από παλιούς και γηραιότερους κατοίκους της συνοικίας, προσωπική λήψη 
φωτογραφιών από τη σημερινή Τούμπα, βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα στο 
διαδίκτυο. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας. 

Αποτελέσματα 

Σήμερα η Τούμπα βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης και 
αποτελεί το Δ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το έδαφος της 
αποτελείται από διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς (κυριαρχεί η 
ψαμμιτομαργαϊκή σειρά του νεογενούς και οι τεταρτογενείς αποθέσεις) και το κλίμα 
της είναι μεσογειακό (ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθυνση Οικισμού Θεσσαλονίκης, 1987). Η 
Τούμπα είχε δύο ρέματα, το ρέμα της Υφανέτ και το ρέμα Προφήτη Ηλία 
Κρυονερίου (Μπλιώνης, 1996). Κατά την τουρκοκρατία ήταν γεμάτη χωράφια, 
αμπέλια και κήπους και γύρω από τα ρέματα είχαν αναπτυχθεί υπέροχα 
οικοσυστήματα με πολλά είδη δένδρων και πουλιών τα οποία διατηρήθηκαν και με 
τον ερχομό των προσφύγων, οι οποίοι μεταμόρφωσαν την Τούμπα σε «κηπούπολη» 
(π.χ. Κήπος Καλού) (Κερασίδης & Γεωργούλης, 2002). Σήμερα υπάρχουν μόνο 
υπολείμματα των ρεμάτων και πράσινο υπάρχει σε κάποια διασκορπισμένα πάρκα και 
σε δενδροστοιχίες. Δασώδεις εκτάσεις υπάρχουν μεταξύ της Άνω Τούμπας και της 
Περιφερειακής Οδού. Ο πληθυσμός της ήταν περίπου 3.000 κάτοικοι το 1920, 20.000 
το 1925, 32.000 το 1932, 22.213 το 1940, 30.000 το 1950, 106.071 το 1984 και 
92.888 το 2001 (Χαστάογλου, 2010). Σήμερα υπολογίζεται περίπου όσο το 2001. 

Όσον αφορά στη ρυμοτομία, η Άνω Τούμπα ήταν ρυμοτομημένη πάνω σε τυπικό 
ορθογωνικό κάνναβο και η Κάτω Τούμπα σε πιο ελεύθερη χάραξη ιστού. Οι δρόμοι 
ήταν χωματόδρομοι με πλάτος 5-6 μέτρα εκτός από τις μεγάλες οδικές αρτηρίες (οδός 
Νοσοκομείων και οδός Παπάφη) (Χαστάογλου, 2010), ενώ σήμερα η ρυμοτομία είναι 
η ίδια με ασφαλτοστρωμένους πλέον δρόμους. Επίσης, υπήρχαν αρκετές πλατείες 
όπως «Πλατεία Νεολαίας» και «Πλατεία Ταπητουργείων» (σήμερα πάρκο του Αγ. 
Θεράποντα) και πολλοί τύποι κατοικιών: οκτάγωνα παραγκάκια, σπίτια του Ταμείου 
Περιθάλψεως Προσφύγων, σπίτια του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γερμανικοί 
Οικίσκοι, σπίτια του Ταμείου Πρόνοιας, ξύλινα παραπήγματα, νεόκτιστα Τούμπας 
(Κερασίδης & Γεωργούλης, 2002). Σήμερα η δόμηση είναι πυκνή με πολυκατοικίες 
χωρίς κενό χώρο, με εξαίρεση ελάχιστες διώροφες προσφυγικές κατοικίες διάσπαρτες 
σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα. Υπήρχε περιορισμένο δίκτυο υπονόμων και η 
υδροδότηση γινόταν κυρίως από τα ρέματα. Το 1924 έγιναν γεωτρήσεις και 
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κατασκευάστηκαν αντλιοστάσια. Το 1926 χρησιμοποιούνταν γκαζοφάναρα για 
φωτισμό, ενώ το 1927 κάποια σπίτια είχαν ιδιωτικό ρεύμα από την «Εταιρεία 
Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης». Το 1929 γίνεται 
εξηλεκτρισμός μεγάλου μέρους της Τούμπας και από το 1960 βελτιώνεται το 
αποχετευτικό σύστημα και το δίκτυο υδροδότησης, με δημιουργία υδραγωγείου και 
στην Τούμπα (Κερασίδης & Γεωργούλης, 2002).  

Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής, από το 1920 έως το 1950 
υπήρχαν λίγα δημοτικά σχολεία, το Γυμνάσιο Τούμπας, ένα νυχτερινό σχολείο, ένα 
νηπιαγωγείο και η Ιδιωτική Σχολή της Μαρίας Ανανιάδου (Κερασίδης & 
Γεωργούλης, 2002), ενώ σήμερα λειτουργούν 18 Δημοτικά Σχολεία, 22 Νηπιαγωγεία, 
8 Γυμνάσια και 8 Γενικά Λύκεια και ο «Ευκλείδης» (1950) που στεγάζει Τεχνικά 
Λύκεια και την ΑΣΠΑΙΤΕ. Επίσης, υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (π.χ. 
φροντιστήρια).  

Στην περιοχή λειτουργούσαν και κάποια κοινωνικά ιδρύματα όπως το 
Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέγας Αλέξανδρος» το οποίο ιδρύθηκε το 1926 και έπαψε 
να λειτουργεί το 2000 (Πηγή: 
http://www.thessaloniki.gr/userfiles/image/Dioikitiko/DimotikaDiamerismata/d-
diamerisma/Ekdiloseis-2013/ekthesi-orfanotr-p1-1000.jpg), το Παπάφειο Ίδρυμα, που 
χτίσθηκε το 1894-1903 και βοήθησε πολλά παιδιά που είχαν ανάγκη περίθαλψης και 
αγωγής (Πηγή: http://edutech.mysch.gr/mnimeia/peripatos.html), ενώ στα τέλη του 
19ου αιώνα ιδρύεται το «Χαρίσειο Γηροκομείο» (Μποτάτος, 2012). Τα δύο τελευταία 
λειτουργούν μέχρι σήμερα. Επιπλέον, από το 1941 λειτουργεί το «Δημοτικό 
Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός» για ορφανά βρέφη, καθώς και 2 ΚΑΠΗ για 
ψυχαγωγία ηλικιωμένων. Στα κοινωνικά ιδρύματα ανήκουν υπό μία έννοια και τα 
νοσοκομεία, τα οποία είναι: Από το 1895 το Γενικό Παθολογικό Νοσοκομείο 
«Χαρίσειο» που είναι το σημερινό «Θεαγένειο» (Πηγή: 
http://www.theagenio.gov.gr/history.asp) και από το 1908 το Νοσοκομείο «Χιρς», το 
οποίο το 1982 συγχωνεύθηκε με το νοσοκομείο «Αγία Σοφία» και σήμερα αποτελεί 
το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (Πηγή: 
http://www.ippokratio.gr/?page_id=3010) αλλά και τωρινό «Νοσοκομείο Ειδικών 
Παθήσεων» («Λοιμωδών») που ιδρύθηκε το 1945. Το εν λόγω κτίριο, το 1912 όταν η 
Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε, χρησιμοποιήθηκε σαν ειδικό νοσοκομείο. Τότε ήταν 
ένα κατεστραμμένο και εγκαταλελειμμένο κτίριο των Βουλγαρικών στρατευμάτων με 
την ονομασία «Λοιμωδών» όπου λειτουργούσε και λεπροκομείο (Πηγή: 
http://edutech.mysch.gr/mnimeia/peripatos.html).   

Μία ακόμη σημαντική χρήση γης που παρέχει πληροφορίες για την τοπική ζωή είναι 
τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και η τυχόν βιομηχανία ή βιοτεχνίες που υπάρχουν. 
Τα εμπορικά καταστήματα της «παλιάς» Τούμπας ήταν παντοπωλεία, αρτοποιεία, 
κρεοπωλεία, γαλακτοπωλεία-γιαουρτσίδικα, καφεκοπτήρια, ραφεία, ψιλικατζίδικα, 
φωτογραφεία, τσαγκαράδικα, καρβουνιάρικα, ξυλάδικα, λαδάδικα, κουρεία, 
ποτοποιεία, φαρμακεία κ.λπ. Επίσης, τριγύριζαν πλανόδιοι μικροπωλητές. Στην 
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κατηγορία «βιομηχανία-βιοτεχνίες» μπορούν να υπαχθούν τα 8 εργοστάσια 
ποτοποιίας, τα ταπητουργεία και τα υφαντουργεία («Υφανέτ»), που λειτούργησαν 
μετά τον ερχομό των προσφύγων και μέχρι τις δεκαετίες 60 και 70 (Κερασίδης & 
Γεωργούλης, 2002). Σήμερα κυρίως υπάρχουν μίνι-μάρκετς και σουπερ-μάρκετς, 
αρτοποιεία, κρεοπωλεία, περίπτερα, κομμωτήρια, ζαχαροπλαστεία, φωτογραφεία, 
βιβλιοπωλεία, τυπογραφεία, φαρμακεία, σιδηρικά είδη, ηλεκτρικά είδη, καταστήματα 
ένδυσης και υπόδησης, είδη προικός, κοσμηματοπωλεία, οπτικά, βενζινάδικα, 
αντιπροσωπείες και συνεργεία αυτοκινήτων και μηχανών, βουλκανιζατέρ κ.λπ., λίγα 
τσαγκαράδικα, μανάβικα, ψαράδικα, εργαστήρια ξυλουργικής, ενώ λειτουργούν και 
λαϊκές αγορές. Δεν υπάρχει πια «βιομηχανία» αλλά παραμένει μόνο το υπό κατάληψη 
εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της Υφανέτ, για να τη θυμίζει. Όσον αφορά στα 
κέντρα διασκέδασης/αναψυχής, τη διετία 1932-1933 λειτουργούσαν πολλά 
καφενεία/«καφεζυθοπωλεία», ταβέρνες και «εξοχικά».  

Τις πολιτιστικές λειτουργίες της περιοχής εξυπηρετούσαν οι 4 κινηματογράφοι 
(«Φοίνιξ», «Αίγλη», «Αστήρ», «Ελλάς») και τα 3 θέατρα («Ολύμπια», «Τερψιθέα», 
«Αλάμπρα») που διέθετε. Σήμερα υπάρχουν πολλά καφέ-μπαρ και καφέ-μπουγάτσες, 
αρκετά κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες, πιτσαρίες, «γυράδικα» και καφενεία-ουζερί, 
ενώ δεν υπάρχουν πια κινηματογράφοι και θέατρα. Ενίσχυση των πολιτιστικών 
λειτουργιών είναι το «Κέντρο Πολιτισμού Τούμπας» και το Παιδικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης. Οι θρησκευτικοί χώροι (εκκλησίες) υπάγονται και αυτοί στην 
κατηγορία των πολιτιστικών λειτουργιών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των 
χρήσεων γης, καθώς η θρησκεία είναι κομμάτι του πολιτισμού ενός λαού. Στην 
Τούμπα ανεγέρθηκαν και διατηρούνται μέχρι σήμερα τέσσερις εκκλησίες (Αγ. 
Βαρβάρα, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Φανούριος, Αγ. Θεράποντας) και το νεκροταφείο της 
Μαλακοπής (Κερασίδης & Γεωργούλης, 2002). Επιπλέον εκκλησίες σήμερα 
λειτουργούν στο Παπάφειο, στο Χαρίσειο, στο Ιπποκράτειο, στο «Ελπίς», στο 
νεκροταφείο και παρεκκλήσια στο Ορφανοτροφείο «Μέγας Αλέξανδρος» και στο 
πάρκο δάσους Κρυονερίου και παλαιοημερολογίτικος ναός των Τριών Ιεραρχών.  

Τέλος, μία ακόμη σημαντική χρήση γης που επηρεάζει το τοπίο μίας συνοικίας είναι 
οι αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτει. Εξίσου σημαντικά είναι και τα αθλητικά 
σωματεία που δραστηριοποιούνται, των οποίων η συνεισφορά για την τοπική ζωή 
είναι πολύπλευρη. Από τον ερχομό των προσφύγων ιδρύονται (1926) τα δύο 
μεγαλύτερα αθλητικά σωματεία της Τούμπας, που διαθέτουν και γήπεδα, η ΜΕΝΤ 
και ο ΠΑΟΚ και αρκετά άλλα αθλητικά σωματεία (π.χ. «Τουμπαϊκός», «Απόλλων 
Τούμπας», «Τόλμη», «Αετός») (Κερασίδης & Γεωργούλης, 2002). Επιπλέον, σήμερα 
λειτουργούν το Δημοτικό Κολυμβητήριο και 2 Δημοτικά Γυμναστήρια, καθώς και 
διάφορα είδη γηπέδων και κλειστά γυμναστήρια στα σχολικά συγκροτήματα. 

Συμπεράσματα 

Ανατρέχοντας στην καταγραφή που έγινε και συγκρίνοντας την αρχική διαμόρφωση 
της Τούμπας με τη σύγχρονη εικόνα της, είναι σαφείς οι αλλαγές στο τοπίο της οι 
οποίες οφείλονται κυρίως στην ανθρωπογενή επίδραση και στην πληθυσμιακή 
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αύξηση και σχεδόν καθόλου σε φυσικούς παράγοντες. Από το 1922 και μετά ο 
σχεδιασμός είναι υποτυπώδης, ενώ κατά τις δεκαετίες του 50 και του 60 η Τούμπα 
είναι μία «ευωδιαστή κηπούπολη» αλλά με σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα 
υποδομών και ελλείψεις σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Μετά το 1960 
σημειώνεται σημαντική βελτίωση στα δίκτυα υποδομών και παράλληλα σταδιακή 
υποβάθμιση του περιβαλλοντικού τοπίου με την κατασκευή πολλών πολυκατοικιών 
και μετάλλαξη της περιοχής σε ένα καθαρά αστικό τοπίο, με κυρίαρχο το ιπποδάμειο 
σύστημα που οδήγησε σε αισθητική υποβάθμιση του τοπίου, στην απώλεια της 
ταυτότητας της περιοχής και στη μείωση του αστικού πρασίνου. Το τοπίο της 
Τούμπας σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί αμιγές αστικό με κυρίαρχο το δομημένο 
περιβάλλον, την ανοργάνωτη ανάμειξη χρήσεων γης και την έλλειψη βλάστησης και 
φυσικότητας. Σε σχέση όμως με άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης η Τούμπα έχει 
κάποια κομμάτια ελεύθερων χώρων, τα ρέματα και κάποια ιδιαίτερα στοιχεία όπως ο 
προϊστορικός οικισμός, τα οποία με τη σωστή διαχείριση είναι σε θέση να 
προσδώσουν άλλη πνοή στο τοπίο της και να καταστεί δυνατή η μετατροπή της σε 
μία «αειφόρο συνοικία». Η ορθολογική ανάμειξη χρήσεων γης, τα δίκτυα ελεύθερων 
χώρων και πρασίνου, τα οργανωμένα δίκτυα υποδομών, οι προδιαγραφές για 
βιοκλιματικά κτίρια και η ανάδειξη του χαρακτήρα της συνοικίας με σεβασμό στους 
φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μίας αειφόρου 
συνοικίας και κατ’ επέκταση μίας αειφόρου πόλης.  

Βέβαια το κλειδί για όλα τα παραπάνω είναι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων για 
αλλαγή στα πρότυπα αστικής διαβίωσης και για ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση 
και αναβάθμιση του τοπίου της συνοικίας τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει 
εργαλείο μελέτης για τη διαχρονική εξέλιξη της πόλης-γειτονιάς και για τη μεταβολή 
και διαχείριση του αστικού τοπίου με τα θεματικά πεδία που προκύπτουν για 
γνωριμία και μελέτη να είναι ποικίλα, και συγκεκριμένα (α) το τοπίο και τα στοιχεία 
σύνθεσης του, (β) τα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και οι 
παράγοντες διαμόρφωσης, λειτουργίας και εξέλιξής του στο χώρο και στο χρόνο, (γ) 
τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος στο αστικό τοπίο, (δ) τα προβλήματα 
από τις ανθρωπογενείς χρήσεις και τις αστικές λειτουργίες, (ε) η εκτίμηση και η 
αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ δομημένων και ελεύθερων χώρων και χώρων 
πρασίνου, (στ) η μελέτη των χρήσεων γης και των μεταξύ τους σχέσεων, (ζ) η μελέτη 
οργάνωσης των δικτύων, (η) η μελέτη των χαρακτηριστικών δόμησης και η 
συσχέτισή τους με την κατανάλωση ενέργειας, (θ) η μελέτη των 
εγκαταλελειμμένων/υποβαθμισμένων περιοχών και προτάσεις για τη θετική τους 
αξιοποίηση, (ι) η μελέτη των κλιματικών συνθηκών της συνοικίας και η εκτίμηση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η έλλειψη αστικού 
πρασίνου, η ηχορύπανση κ.ά., (ια) η γνωριμία με την ιστορία και την εξέλιξη της 
συνοικίας μέσα από τη μελέτη ιστορικών περιοχών και παλαιών κτιρίων και 
κατοικιών και (ιβ) η γνωριμία με τα εργαλεία επέμβασης για την αναβάθμιση του 
αστικού τοπίου. Ο συνδυασμός του περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 
και η στήριξη των στόχων τους από τον ανθρώπινο παράγοντα αποτελούν βασικές 

3365

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



παράμετροι για τη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις 
χρήσεις γης και τις ανθρώπινες λειτουργίες. Μόνο έτσι θα γίνεται λόγος για αειφόρες 
συνοικίες, αειφόρες πόλεις και αειφόρο πλανήτη. 
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Η Μουσειακή Αγωγή μέσα από τη δημιουργική παραγωγή γραπτού λόγου και 
εκφραστικής κίνησης. Ένα παράδειγμα πολιτιστικού προγράμματος 

Κονδύλη Μαρία 
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 

taemakoni@yahoo.com 
 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη διδακτική μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε στην εφαρμογή ενός Πολιτιστικού Προγράμματος Μουσειακής Εκ-
παίδευσης, με στόχο την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως μαθη-
σιακού επιπέδου και βαθμού κινητικής έκφρασης. Βασικά μέσα για την υλοποίηση 
του προγράμματος αποτέλεσαν η δημιουργική γραφή και η δημιουργική εκφραστική 
κίνηση των μαθητών. Η τεχνική της δημιουργικής γραφής αξιοποιήθηκε για την πα-
ραγωγή σεναρίου, πάνω στο οποίο οι μαθητές, δόμησαν την κινητική τους έκφραση. 
Απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν να εισαχθούν οι μαθητές στον κόσμο της 
μουσειακής Αγωγής με τρόπους καινοτόμους, έχοντας ως αφετηρία τα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα. Ως παραδοτέο προϊόν προέκυψε μια παράσταση Χορο-θεάτρου 
διάρκειας 20 λεπτών που παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η συγκεκριμέ-
νη διδακτική μεθοδολογία Μουσειακής Εκπαίδευσης εφαρμόστηκε τη σχολική χρο-
νιά 2014-2015, σε μαθητές της Α τάξης του Γυμνασίου, έπειτα από πρωτοβουλία της 
καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής και με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας και του 
συλλόγου διδασκόντων του 9ου Γυμνασίου Πατρών. Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς 
άλλων ειδικοτήτων, κυρίως την Φιλόλογο και την Εικαστικό του σχολείου, διευκόλυ-
νε την διαθεματική προσέγγιση του θέματος συμβάλλοντας στον πολυπρισματικό 
φωτισμό και την ανάδειξη της γνώσης σε σχέση με την πραγματικότητα (ΥΠΕΠΘ, 
2007)Συμπερασματικά, το εγχείρημα αυτό αποσκοπούσε στην εισαγωγή, ευαισθητο-
ποίηση και γνωριμία των μαθητών με το μουσείο και τις υπηρεσίες που αυτό προ-
σφέρει, ενώ ταυτόχρονα στόχευε στην ανάδειξη των πολλαπλών εκφραστικών δυνα-
τοτήτων των μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά: Μουσειακή Εκπαίδευση, Εκφραστική Κίνηση, Δημιουργική γραφή, 
Διαθεματικότητα.   

Εισαγωγή 
       
 Στο πλαίσιο ενός σχολικού πολιτιστικού προγράμματος ο εκπαιδευτικός και οι μαθη-
τές, απαλλαγμένοι από τα ανελαστικά πλαίσια των μαθημάτων του ωρολογίου σχολι-
κού προγράμματος, έχουν την άνεση να προσανατολίσουν τις ενέργειες τους στη δια-
δικασία, στο «πως», της μάθησης και να δραστηριοποιηθούν σε μια πολυαισθητηρια-
κή επαφή με το άψυχο και έμψυχο περιβάλλον. Το ίδιο πλαίσιο μπορεί επίσης να πα-
ρέχει μια ασφαλή βάση  ώστε όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως μαθησιακού επιπέδου, 
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δεξιοτήτων και ταλέντων να μπορούν ελεύθερα να πειραματιστούν , να εκφραστούν 
και να διαμορφώσουν με τους δικούς τους ρυθμούς την οπτική τους για τον κόσμο. 
Απολαμβάνοντας  αποδοχή και σεβασμό  ενθαρρύνονται εξίσου να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες σε μια συμπεριληπτική διαδικασία μάθησης (Carington & Robinson, 
2004) ξεπερνώντας τα όριά τους και ανακαλύπτοντας νέες προοπτικές. 

Ο εκπαιδευτικός στον διακριτικό ρόλο του εμψυχωτή εμπνέει, διευκολύνει, καθοδη-
γεί και στηρίζει τους μαθητές στη δράση τους τηρώντας την αρχή μαθαίνω μέσα από 
την πράξη (Στεφανάτου, 2012). Ενίοτε αξιοποιεί και την άμεση διδασκαλία για να 
διδάξει σε συνθήκες εξατομικευμένης υποστήριξης ( ΥΠΕΠΘ, 2001).  

Σκοπός εφαρμογής του συγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος είναι οι μαθητές 
χρησιμοποιώντας το σώμα τους ως εργαλείο για δράση, επικοινωνία και ανακάλυψη  
να αξιοποιήσουν το Μουσείο ως χώρο μάθησης και τα εκθέματα του ως ερεθίσματα 
για την αναζήτηση της γνώσης για το παρελθόν (Νάκου, 2001). Τέλος οι μαθητές να 
ανακαλύψουν νέους λεκτικούς και μη λεκτικούς τρόπους  αυτό-έκφρασης  και αλλη-
λεπίδρασης. 

Σκοπός και επιμέρους στόχοι 

 Η συμβολή των μουσείων στην ποιοτική διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων της 
τυπικής εκπαίδευσης και στην καλλιέργεια πολιτισμικής κουλτούρας στους μαθητές 
έχει αναγνωριστεί στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων. Ωστόσο η ε-
μπειρία συχνά μαρτυρά την απροθυμία των μαθητών, την κούραση και την έλλειψη 
ενδιαφέροντος κατά την διάρκεια μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο μουσείο, λόγω 
της διδακτικής διαδικασίας που ακολουθείται ιδιαιτέρως δε, όταν την συσχετίζουν με 
«βαρετά» γι΄ αυτούς σχολικά μαθήματα. 

 Σκοπός εφαρμογής του συγκεκριμένου Πολιτιστικού Προγράμματος ήταν η βιωμα-
τική προσέγγιση ενός μουσείου, η οποία θα παρείχε τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή 
και μαθήτρια να εμπλακεί ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντάς τους τη δυ-
νατότητα απόκτησης εκείνων των εμπειριών που θα διευκόλυναν τις ενδο-ψυχικές  
διεργασίες διαμόρφωσης του ψυχικού κόσμου και της προσωπικότητάς τους και θα 
τους οδηγούσαν σε σαφή καθορισμό των επιθυμιών, αναγκών, κινήτρων, ενδιαφερό-
ντων (Μπακιρτζής, 2000). 

Εν αρχή είναι ο λόγος και η κίνηση! Τόσο η λεκτική όσο και η κινητική έκφραση εί-
ναι άμεσα συνυφασμένες με την ανθρώπινη  φύση. Επιχειρήσαμε, με όχημα αυτές τις 
ικανότητες να εμπλέξουμε τους μαθητές σε μια δημιουργική διαδικασία μάθησης 
,εξοικειώνοντάς τους βαθμιαία σε διαδικασίες παραγωγής γραπτού λόγου και πρακτι-
κές κινητικής έκφρασης εμπνέοντάς τους να παράγουν τέχνη. Η μύηση των μαθητών 
στη διαδικασία καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου κατανόησης, παρέμβασης και α-
ναδημιουργίας του περιβάλλοντός τους, (Σουλιώτης, 2012) ενέπνευσε  τους συμμετέ-
χοντας να συνεργαστούν, να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να αυτενεργήσουν, να 
επικοινωνήσουν, να κατακτήσουν τη γνώση και εν τέλει να συνθέσουν εμπειρίες ζω-
ής σε ένα ρεαλιστικό και ταυτόχρονα φανταστικό επίπεδο. 
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Με αφορμή τα ψηφιδωτά δάπεδα  του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών ξεκινήσαμε 
το δημιουργικό μας ταξίδι έχοντας ως ζητούμενο οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και 
να εξερευνήσουν τον χώρο και τις υπηρεσίες του μουσείου, να το εντάξουν στην κα-
θημερινότητα τους και παράλληλα να κατανοήσουν πως δεν υπάρχουν «απαγορευμέ-
νες περιοχές» μάθησης. Ο διαθεματικός σχεδιασμός του προγράμματος διευκόλυνε 
τους μαθητές να νοηματοδοτήσουν τις δράσεις σε συσχετισμό με τα γνωστικά αντι-
κείμενα της τάξης τους. 

Γνωστικό Αντικείμενο Πεδίο Σύνδεσης 
Πληροφορική Τεχνογνωσία, Αξιοποίηση μηχανών ανα-

ζήτησης, χρήση εργαλείων web 2.0,  
PowerPoint. 

Ιστορία Αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών για 
τα Μουσεία, πληροφορίες για συγκεκρι-
μένα εκθέματα αναφορικά με την ιστορι-
κή περίοδο  

Νεοελληνική Γλώσσα Τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου 
Φυσική αγωγή Ρυθμικά μοτίβα, τεχνικές κινητικής έκ-

φρασης, λαογραφικά στοιχεία, ήθη και 
έθιμα 

Γεωγραφία  Μουσεία ανά τον κόσμο 
Αισθητική Αγωγή Μουσική επιμέλεια των δράσεων, δη-

μιουργία κολάζ 
Πίνακας 1: Διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων με τις δράσεις του προγράμματος 

Μια καινοτόμος εκπαιδευτική δράση που επιχειρεί να προσεγγίσει τη γνώση και να 
καλλιεργήσει στάσεις ζωής στους μαθητές μέσα από εναλλακτικούς τρόπους μάθη-
σης, την τέχνη, χρειάζεται σαφή και λεπτομερή καθορισμό των επιμέρους στόχων 
του. Οι στόχοι ομαδοποιήθηκαν στους παρακάτω βασικούς άξονες:  

Γνωστικοί- Κινητικοί στόχοι : Να αντιληφθούν οι μαθητές τον ρόλο του Μουσείου 
ως χώρο δημιουργίας, μάθησης και γνώσης που πάλλεται στους ρυθμούς της σύγχρο-
νης ζωής, αποτελεί μέρος αυτής, τροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται παράγοντας γνώ-
ση και τέχνη. Οι υποομάδες να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την ετυμολογική 
προέλευση, τα είδη των Μουσείων και τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει. Να γνωρί-
σουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το μουσείο και να μάθουν τους κανόνες 
σωστής συμπεριφοράς κατά την διάρκεια της επίσκεψης σε αυτό. Να διερευνήσουν 
την ιστορία και προέλευση των ψηφιδωτών δαπέδων Ρωμαικής εποχής  που εκτίθε-
νται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης τους. Ταυτόχρονα οι μαθητές να ανακα-
λύψουν, να εμπλουτίσουν και να εξελίξουν τα μέσα αυτό-έκφρασης με κύριο άξονα 
την κινητική έκφραση και τη δημιουργική γραφή.  

Κοινωνικοί- ψυχολογικοί στόχοι: Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας 
και της επικοινωνίας με τους συμμαθητές τους, να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα 
και την αλληλεγγύη, να μάθουν να ενεργούν με πνεύμα υπευθυνότητας και δικαιοσύ-
νης και εν τέλει να ψυχαγωγηθούν παράγοντας τέχνη. 
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Μεθοδολογία 

Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετείχαν 25 μαθητές  της Α Τάξης Γυμνασίου, 20 κο-
ρίτσια και 5 αγόρια. Από αυτούς, μόνο 8 μαθήτριες είχαν επισκεφτεί το Αρχαιολογικό 
Μουσείο της πόλης , ενώ οι υπόλοιποι  δήλωσαν πως δεν θυμόντουσαν να είχαν επι-
σκεφθεί ποτέ κάποιο μουσείο. Δύο μαθήτριες ήταν διαγνωσμένες με σύνδρομο As-
perger  και 5 μαθητές/τριες είχαν διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες και υπερκινη-
τικότητα. 

Οι διδακτικές ώρες που απαιτήθηκαν για την προετοιμασία και ολοκλήρωση του συ-
γκεκριμένου προγράμματος, από τη δημιουργία της ομάδας και την επιλογή του θέ-
ματος μέχρι τη συλλογή των πληροφοριών, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων  και την 
τελική παρουσίαση στη σχολική κοινότητα, ήταν συνολικά 22 δίωρα που αναπτύχθη-
καν κατά τη διάρκεια 7 μηνών, από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάιο του σχολικού 
έτους 2014-2015. 

       Αφού επιλέχθηκε το θέμα του προγράμματος, έπειτα από συμμετοχική διαδικα-
σία, καθορίστηκε το υλικό και η μεθοδολογία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί προκει-
μένου αυτό να υλοποιηθεί. Δόθηκε σαφής προτεραιότητα σε ενεργητικούς τρόπους 
κατάκτησης της γνώσης που συνδέονται άμεσα με τη διαθεματικότητα του προγράμ-
ματος (Αλαχιώτης, 2014). Η μέθοδος project υιοθετήθηκε για την αναζήτηση των 
πληροφοριών και την επίτευξη των ερευνητικών στόχων, ενώ για την επίτευξη των 
γνωστικών και κινητικών στόχων εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι της αμοιβαίας διδασκα-
λίας και της καθοδηγούμενης αυτόανακάλυψης (Mosston & Assworth, 1997). Η μέ-
θοδος του παραγγέλματος περιορίστηκε στην καλλιέργεια των βασικών ρυθμικών 
μοτίβων, ενώ δόθηκε έμφαση στη μέθοδο του μη αποκλεισμού για τα πλεονεκτήματα 
που παρουσιάζει αναφορικά με την προσπάθεια, την ευχαρίστηση και την αντιλαμβα-
νόμενη ικανότητα εκ μέρους των μαθητών (Διγγελίδης, 2006) 

   Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι ομάδες εργασίας.  Αν και αρχική μας πρόθεση 
ήταν οι μαθητές να δημιουργήσουν μόνοι τους τις υποομάδες τους, κρίναμε πως μια 
δική μας διακριτική καθοδήγηση θα βοηθούσε, ώστε όλα τα παιδιά να συμπεριληφ-
θούν στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως γνώσεων, δεξιοτήτων και επιπέδου κινητικής έκ-
φρασης. Προς αυτή την κατεύθυνση μας διευκόλυνε μια άτυπη αξιολόγηση που περι-
λάμβανε συζήτηση και παρακολούθηση του βαθμού επαφής των μαθητών με το 
Μουσείο, καθώς και του επιπέδου κινητικής και λεκτικής έκφρασης. Το αποτέλεσμα 
ήταν να διαμορφωθούν ομάδες εργασίας που μπόρεσαν να αλληλοβοηθηθούν και να 
στηριχθούν σε όλη τη διάρκεια της δράσης. 

 Η παρουσίαση του προγράμματος στη σχολική κοινότητα περιλάμβανε ένα χορο-
θέατρο  διάρκειας είκοσι λεπτών που παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Τμήμα της Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσείων. Χωρίς το πρόγραμμα 
να έχει εξ αρχής προσανατολιστεί στην παραγωγή συγκεκριμένου «παραδοτέου» υλι-
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κού οι μαθητές και μαθήτριες αποφάσισαν να συνθέσουν τις επιμέρους εργασίες τους 
σε ένα έργο με τίτλο «Χαρίτεια 256».  

Υλοποίηση- Συνεργασίες 

Αν και το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος υλοποιήθηκε στη σχολική αυλή,  πα-
ρεμβάλλονταν όταν κρινόταν αναγκαίο για τη συλλογή πληροφοριών  και τη εξέλιξη  
του προγράμματος, κάποιες συναντήσεις στην αίθουσα πληροφορικής και τη βιβλιο-
θήκη του σχολείου. 

Οι δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις ,μετά το τέλος του ωρολογίου προγράμματος 
,ακολουθούσαν μια καθορισμένη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Ένα δεκάλεπτο 
χαλάρωσης από το, συχνά, βεβαρημένο σχολικό πρόγραμμα  προηγείτο του κυρίως 
θέματος της συνάντησης. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονταν επάνω στο κυρίως 
θέμα χωρισμένοι στις υποομάδες τους. Με αφορμή ένα ερέθισμα, όπως μια φωτο-
γραφία, ένα κουίζ, ένα μουσικό κομμάτι, απόσπασμα από εφημερίδα ή άλλο κείμενο 
οι υποομάδες καλούνταν να συνεργαστούν και να συνθέσουν μια ιστορία, άλλοτε 
γραπτά και άλλοτε προφορικά, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές δημιουργικής 
γραφής. Οι μαθητές και μαθήτριες αποτύπωσαν τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις 
που τους προκάλεσαν τα ψηφιδωτά δάπεδα Ρωμαϊκής εποχής του Αρχαιολογικού 
Μουσείου, σε Ακροστιχίδες, Χαϊκού, Μαντινάδες, χιουμοριστικά Επιγράμματα, Συ-
νταγές και Αυτόματη γραφή (Σουλιώτης, 2012).   Τέλος η κάθε υποομάδα παρουσία-
ζε την ιστορία της με μη λεκτικά μέσα, όπως παντομίμα και χορό. Η συνάντηση ολο-
κληρωνόταν με συζήτηση και σχολιασμό στην ολομέλεια. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια επίσκεψη στο Μουσείο 
Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου, όπου οι μαθητές πήραν συνέντευξη 
από τη διευθύντρια του μουσείου. Ακολούθησαν δυο επισκέψεις στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο προκειμένου οι μαθητές να επιλέξουν τα εκθέματα που θα αποτελούσαν πη-
γή έμπνευσης, για την υλοποίηση της δράσης τους. Υπήρξε συνεργασία με φιλόλογο 
για τη  μύηση σε τεχνικές δημιουργικής γραφής  και με δασκάλα χορού για τον ε-
μπλουτισμό της δημιουργικής εκφραστικής κίνησης. 

Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού προγράμματος οι μαθητές έχουν την ελευθερία να ο-
ραματιστούν και να αναδημιουργήσουν το πολιτιστικό, πολιτικό και κοινωνικό περι-
βάλλον τους. Η βιωματική επαφή με τα αντικείμενα, η φαντασία, ο μετασχηματισμός 
του γνωστού μέσα από την ενέργεια του σώματος δημιουργεί και γεννά τη νέα εμπει-
ρία και γνώση (Schott-Billman, 1998). 

Οι μαθητές προκαλούνται σε ποικίλες μορφές έκφρασης, προκειμένου να ανακαλύ-
ψουν και να δημιουργήσουν, διευρύνοντας τους γνωστικούς και συναισθηματικούς 
τους ορίζοντες. Ταυτόχρονα καλούνται να επικοινωνήσουν με την ομάδα τις νέες αυ-
τές ανακαλύψεις. Μέσα από  τη συμμετοχή σε δραστηριότητες δημιουργικής κίνησης 
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και γλωσσικής έκφρασης δίνουν τη δική τους ερμηνεία στο παλιό, επωφελούμενοι 
από τον πλουραλισμό που οι ίδιοι παράγουν.   

Επιλέγοντας να εντάξουμε στην μεθοδολογία μας κυρίως ενεργητικές μεθόδους μά-
θησης που διεγείρουν την πολλαπλή νοημοσύνη και προάγουν την πρωτοβουλία και 
αυτενέργεια των μαθητών, εξασφαλίσαμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  Κάθε 
μαθητής και μαθήτρια με τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, μοιράστηκε με την 
ομάδα σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα, ελλείψεις και προβληματισμούς εγκαθιδρύο-
ντας μια ουσιαστική επαφή με το έμψυχο και το άψυχο περιβάλλον. Εν τέλει ανακά-
λυψαν εκ νέου το Μουσείο και τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει στον σύγχρονο άν-
θρωπο.  

Μέσα από ένα πολιτιστικό πρόγραμμα προσανατολισμένο στη διαδικασία και όχι στο 
αποτέλεσμα οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν το αντικείμενο με το οποίο ασχολήθη-
καν και αγαπούν να μαθαίνουν. Να μαθαίνουν πως το Μουσείο είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός, μέρος της καθημερινής μας ζωής που μας συνδέει με το παρελθόν και τις 
ρίζες μας δίνοντας μας γόνιμο έδαφος για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής ταυτότητας 
ως ατόμων,  αλλά και ως κοινωνίας. 
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Η πολιτιστική ιστορία στη ξενόγλωσση τάξη της Δ.Ε.·  
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Περίληψη 

Στη ξενόγλωσση εκπαίδευση, εκτός από την ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, αντικείμενο προσέγγισης είναι και ο πολιτισμός της κοινότητας-στόχου. 
Το γεγονός, όμως, πως αυτός προσεγγίζεται, κατά βάση, υπό την ανθρωπολογική του 
διάσταση, έχει ως συνέπεια να μην παρέχονται στους μαθητές δυνατότητες να ανα-
καλύψουν και άλλες πτυχές του, ιστορικής και πνευματικής φύσης. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινείται η αξιοποίηση της πολιτιστικής ιστορίας των κοινοτήτων, οι 
γλώσσες των οποίων διδάσκονται στο δημόσιο ελληνικό σχολείο. Στη συνηθέστερη, 
μάλιστα, εκδοχή τους, τα γεγονότα που συναπαρτίζουν την πολιτιστική ιστορία ενός 
τόπου θεμελιώνονται σε επιτεύγματα της τέχνης και του λόγου με τα οποία πρέπει να 
«συναντηθούν» οι μαθητές αν θέλουμε να αποκτήσουν επαρκείς δια-πολιτισμικές δε-
ξιότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στη δι-
δασκαλία της γαλλικής γλώσσας, εντάσσεται η προσέγγιση του Γαλλικού Φιλελληνι-
σμού, οι επιδιώξεις, οι τεχνικές και τα οφέλη της οποίας αποτελούν τα αντικείμενα 
διαπραγμάτευσης της ανακοίνωσης.   

Λέξεις-Κλειδιά: Ξένες γλώσσες, πολιτιστική ιστορία, Γαλλικός Φιλελληνισμός 
 

Εισαγωγή 

Στη γενική στοχοθεσία εκμάθησης των ξένων γλωσσών, όπως αυτή προσδιορίζεται 
στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, συμπεριλαμβάνεται η α-
νάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης. Σε αυτήν εμπεριέχονται, μεταξύ άλλων, η 
γνώση και η κατανόηση των αξιών που πρεσβεύουν τα μέλη της κοινότητας-στόχου 
καθώς και των καθολικών ανθρωπιστικών αξιών, δεδομένου πως, διάσταση της δια-
πολισμικής επίγνωσης, είναι η υπερπολιτισμική δεξιότητα (Puren, 2008).  

Τις αξίες, όμως, αυτές και, κυρίως, τη σκέψη που έχει προηγηθεί προκειμένου να ε-
κβάλλει σε αυτές, σοβαροί εγείρονται προβληματισμοί εάν οι μαθητές μπορούν να τις 
γνωρίσουν και να τις συναισθανθούν εάν στη διαδικασία της διδασκαλίας και της εκ-
μάθησης των ξένων γλωσσών η έμφαση δίνεται στην ανθρωπολογική κουλτούρα. Η 
τελευταία, της οποίας κυρίαρχη είναι η θέση στη ξενόγλωσση τάξη (Bourdieu, 1987), 
σχετίζεται με τα ήθη, τα έθιμα, την καθημερινότητα και τον εν γένει τρόπο ζωής και 
επικοινωνίας των μελών μίας κοινότητας (Porcher, 1996).  
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Στο γλωσσικό μάθημα πρέπει έμπρακτα να αναγνωριστεί ο σημαίνοντας ρόλος της 
πολιτιστικής ιστορίας της κοινότητας-στόχου στη σφυρηλάτηση της διαπολιτισμικής 
επίγνωσης. Η πολιτιστική ιστορία, διακριτός κλάδος της ιστορικής επιστήμης, ορίζε-
ται ως η κοινωνική ιστορία των συλλογικών αναπαραστάσεων (Ory, 2004· Prost, 
1997) με το ενδιαφέρον της να εστιάζεται στη διανομή και στην πρόσληψη των συμ-
βόλων και των ιδεών που παράγονται σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Humm, 
2011). Η προσέγγισή της δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα μιας βαθύτερης επικοι-
νωνίας με τα μέλη της κοινότητας-στόχου δεδομένου πως οι κοινωνικές αναπα-
ραστάσεις προσδιορίζουν τις μορφές της κοινωνικής σκέψης (Jodelet, 1991). Όπως 
διατείνεται και ο Demorgon (1998) η γνώση της πολιτιστικής ιστορίας συμβάλλει 
στην κατανόηση των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών ανθρώπων διαφορετικής 
πολιτισμικής προέλευσης συνεισφέροντας στη διαμόρφωση μιας στέρεης διαπολιτι-
σμικής προσωπικότητας. 

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των θεωρητικών αρχών που εκτέθηκαν παρα-
πάνω εντάσσεται η προσέγγιση του Γαλλικού Φιλελληνισμού του 19ου αιώνα. Προ-
σέγγιση η οποία μπορεί να γίνει είτε τμηματικά στη διάρκεια του σχολικού έτους, δε-
δομένης της δυνατότητας παρέμβασης και αυτενέργειας του εκπαιδευτικού στο πε-
ριεχόμενο του ΕΠΣ-ΞΓ, είτε υπό τη μορφή σχολικής δραστηριότητας. 

 
Σκοποθεσία 

Ο Γαλλικός Φιλελληνισμός αποτελεί οργανικό μέρος της πολιτιστικής ιστορίας της 
Γαλλίας (Yon, 2010) ενώ χαρακτηρίζεται ως σημείο αναφοράς διαπολιτισμικών με-
ταφορών (Maufroy, 2011). Η προσέγγισή του σκοπεύει να δώσει στους μαθητές τη 
δυνατότητα να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν σκέψεις και συμπεριφορές που 
διαμορφώθηκαν από το πολιτισμικό γίγνεσθαι της εποχής. Σκοπός είναι, ακόμα, να 
ανοίξουν οι μαθητές μιαν άλλη διαπολιτισμική γέφυρα με την κοινότητα-στόχο, με 
εργαλείο τη γλώσσα, την ομιλούσα και τη συμβολική, όχι, όμως, ως απλό μέσο επι-
κοινωνίας, αλλά ως αγωγός κοινωνικών, πνευματικών και ηθικών μηνυμάτων και α-
ξιών. 

Γενική στοχοθεσία 

Οι κύριοι γενικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο της υλοποίησης της προτεινόμενης 
διδακτικής πρότασης, ανά εμπλεκόμενη γνωστική περιοχή, είναι οι ακόλουθοι: 

(α) ως προς τη γαλλική γλώσσα: η συνειδητοποίηση της γλώσσας ως φορέας πολιτι-
σμού, ως φορέας οικουμενικών μηνυμάτων και αξιών· η γνωριμία με τη ζωή και το 
έργο φιλελλήνων εκπροσώπων του γαλλόφωνου πνευματικού κόσμου· η συνειδητο-
ποίηση του ρόλου του γαλλικού φιλελληνισμού στη διαμόρφωση του φιλελληνικού 
κινήματος και στην εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης,  
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(β) ως προς την ιστορία: η εξοικείωση με θεμελιώδεις έννοιες της ιστορικής επιστή-
μης: παρελθόν, κληρονομιά, πολιτισμός, τέχνη, φιλελληνισμός,  

(γ) ως προς τα εικαστικά: η συνειδητοποίηση της ζωγραφικής ως μέσο έκφρασης των 
κοινωνικοπολιτιστικών και ιδεολογικών παραμέτρων και αναζητήσεων κάθε εποχής,  

(δ) ως προς τη λογοτεχνία: η προσέγγιση και αναγνώριση αξιών και μηνυμάτων που 
ενυπάρχουν σε έργα της γαλλόφωνης λογοτεχνίας με προοπτική θέασής τους το 1821.  

Ειδική στοχοθεσία 

Οι ειδικοί στόχοι που καλούνται να υλοποιήσουν οι μαθητές στο πλαίσιο της προσέγ-
γισης του Γαλλικού Φιλελληνισμού είναι τρεις. Ο πρώτος στόχος συνίσταται στην 
ανάπτυξη συσχετισμών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, της Γαλλικής Επανά-
στασης και της Ελληνικής Επανάστασης. Αν, άλλωστε, σύμφωνα και με την Λα-
μπράκη-Πλάκα (1997), ο Φιλελληνισμός βρήκε την πληρέστερη έκφρασή του στη 
Γαλλία, βασικότερος λόγος ήταν το γεγονός της άμεσης επιρροής των φιλελεύθερων 
ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, που είχαν τραφεί από τις αρχές του Διαφωτισμού, 
στην ιδεολογική προετοιμασία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. 

Δεύτερος ειδικός στόχος είναι η εικαστική ανάγνωση του Ελληνικού Αγώνα μέσα 
από φιλελληνικά έργα που δημιούργησαν γαλλόφωνοι καλλιτέχνες του 19ου αιώνα. 
Για την πληρότητα, μάλιστα, της εικαστικής αυτής ανάγνωσης, τα έργα πρέπει να α-
πεικονίζουν, αφενός την τυπολογία της μάχης την οποία στοιχειοθετούν η προετοιμα-
σία, ο χωρισμός, η αναμονή της έκβασης, οι συνέπειες και η ωμότητα της πραγματι-
κότητας, αφετέρου τις προσωπογραφίες ηρώων του Ελληνικού Αγώνα.  

Οι μαθητές θα «συναντήσουν» εκπροσώπους του γαλλόφωνου καλλιτεχνικού κόσμου 
της εποχής και θα έρθουν σε επαφή με τα πολεμικά και αλληγορικά τους έργα, η φι-
λοτέχνηση των οποίων σκόπευε, μεταξύ άλλων, στην ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊ-
κής κοινής γνώμης υπέρ του Ελληνικού Ζητήματος και στη διάδοση της ιδεολογίας 
των επαναστατημένων Ελλήνων σε μία εποχή απολυταρχισμού. Επιπρόσθετη δρα-
στηριότητα των μαθητών, άμεσα συνδεδεμένη με την ανάγνωση των φιλελληνικών 
θεμάτων, είναι η ιστορική τεκμηρίωσή τους μέσα από την οποία θα συνειδητοποιή-
σουν την ανάγκη υιοθέτησης κριτικού και ερευνητικού πνεύματος στην προσέγγιση 
θεμάτων ιστορικής ζωγραφικής. 

Τον τρίτο στόχο της διδακτικής πρότασης στοιχειοθετεί η ερμηνευτική προσέγγιση 
επιλεγμένων αποσπασμάτων φιλελληνικών συγγραφικών έργων του 19ου αιώνα. Στο 
πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα «συναντήσουν» σημαντικούς εκ-
προσώπους του γαλλόφωνου πνευματικού κόσμου της εποχής και θα γνωρίσουν έργα 
του λόγου τα οποία απέκτησαν έντονο πολιτικό περιεχόμενο συμβάλλοντας στην α-
φύπνιση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 
 

Διδακτικά μέσα 
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Για την υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της διδακτικής πρότασης, όπως 
αυτές εκτέθηκαν παραπάνω, το διαδίκτυο, ασφαλώς, θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο. Πέραν των ιστοεξερευνήσεων, σημαντική παράμετρος μιας τέτοιας δράσης εί-
ναι η μελέτη και επεξεργασία από τους μαθητές μη ψηφιοποιημένου υλικού, για την 
εισαγωγή του οποίου στην τάξη, απαραίτητη είναι η αξιοποίηση του δικτύου σχολι-
κών βιβλιοθηκών καθώς και η συντονισμένη συνεργασία με πολιτιστικούς, εκπαιδευ-
τικούς και εκδοτικούς φορείς.  

Ως προς το εικονιστικό υλικό, αυτό το στοιχειοθετούν, κυρίως, οι ακόλουθοι τίτλοι: 
 
Athanassoglou-Kallmyer, Ν., French Images from the Greek War of Independence, 
1821-1830, Yale University Press, 1989. 
Δρούλια, Λ., Philhellenisme. Ouvrages inspirés par la guerre de I’ Indépendance 
grecque, 1821-1833, C.R.N/F.N.R.S, 1974. 
Dupré, L., Ταξίδι στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη, Ολκός, 1994.  
Huyghe, R., Ο Ντελακρουά και η Ελλάς, Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος, 1971. 
Καστρίτη, Ν., Η Ελλάδα του '21 με τη ματιά των Φιλελλήνων, Ι.Ε.Ε.Ε., 2006. 
Μελετόπουλος, Ι.Α., Εικονογραφία του ’21, Ι.Ε.Ε.Ε., 1971.  
Ιστορικόν Λεύκωμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμοι Ι & ΙΙ, Μέλισσα, 1971. 
Μορφές & Θέματα του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, Εθνική Πινακοθήκη, 
2004. 
Η Ελληνική Επανάσταση. Ο Delacroix και οι Γάλλοι ζωγράφοι, 1815-1848, Εθνική 
Πινακοθήκη & Mουσείο Aλεξάνδρου Σούτζου, 1997. 
 
Όσον αφορά στη γαλλόφωνη φιλελληνική συγγραφική παραγωγή, αυτή τη συγκρο-
τούν, μεταξύ άλλων, οι: Pierre-Jean de  Béranger (Φανταστικό ταξίδι, Ψαρά, Η Σκιά 
του Ανακρέοντα)· François-René de Chateaubriand (Υπόμνημα περί της Ελλάδος)· 
Casimir Delavigne (Μεσσήνιες ωδές)· Alexandre Dumas (Διθύραμβος στον Κανάρη)· 
Claude Fauriel (Δημοτικά τραγούδια της συγχρόνου Ελλάδος)· Delphine Gay (O έρα-
νος)· Victor Hugo (Τα κεφάλια του σεραγιού, Ενθουσιασμός, Ναυαρίνο, Λαζάρα, Ελ-
ληνόπουλo)· Alphonse de Lamartine (Tελευταίo Άσμα)· Pierre-Antonin Lebrun (Το 
ταξίδι της Ελλάδας)· Louis Jean Lemercier (Ελληνικά δημοτικά τραγούδια)· Camille 
Paganel (Το Μεσολόγγι δεν υπάρχει πια)· J.Ρ.G. Viennet (Πάργα)· Alfred de Vigny 
(Ελένη).   
 

Διδακτική μεθοδολογία 

Κύρια διδακτική μεθοδολογία για την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης είναι η 
διαθεματική προσέγγιση. Στο πλαίσιο της τελευταίας, αναδεικνύεται η ευρύτητα της 
γνώσης καθώς, με αφετηρία το μάθημα των γαλλικών, οι μαθητές θα προσεγγίσουν 
την ιστορική, την εικαστική και τη λογοτεχνική διάσταση του Γαλλικού Φιλελληνι-
σμού. Το στοιχείο αυτό λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής του γόνιμου ενδιαφέροντος 
των μαθητών για τα επιμέρους μαθήματα, καθώς αντιλαμβάνονται στην πράξη τη 
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συμβολή των προσφερόμενων γνώσεων στη διαπραγμάτευση θεμάτων. Μάλιστα, η 
διαθεματική αξιοποίηση της τέχνης, η οποία αποτελεί την κεντρομόλο δύναμη του 
Γαλλικού Φιλελληνισμού, συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της μάθη-
σης (Bamford, 2006). 

Επίσης, ως κύρια μέθοδος διδασκαλίας, όπως είναι ευνόητο, ενδείκνυται η έμμεση 
κατά την οποία η μητρική γλώσσα αποτελεί τη γλώσσα εργασίας ενώ ο εκπαιδευτικός 
προσφεύγει στη μετάφραση ως εργαλείο κατανόησης. Σε ένα μαθητικό περιβάλλον 
που, στην τυπική του μορφή, είναι ετερογενές, η μητρική γλώσσα αποτελεί αναπό-
σπαστο εργαλείο μάθησης (Giné, 2003), πόσο δε μάλλον όταν τα αντικείμενα δια-
πραγμάτευσης είναι θέματα που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα στη Δ.Ε. επίπεδα 
γλωσσομάθειας. 
 

Ειδικές διδακτικές τεχνικές 
 

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας του εικονιστικού υλικού οι μαθητές ακολουθούν τις 
αρχές της ερμηνευτικής προσέγγισης του Wollheim (1987). Οι θεμελιώδεις αντιληπτι-
κές ικανότητες του θεατή είναι το οράν εις, η εκφραστική αντίληψη και η οπτική ευχα-
ρίστηση. Η θέαση ενός έργου ζωγραφικής ενεργοποιεί το οράν εις, η λειτουργία του 
οποίου επιτρέπει στο θεατή-μαθητή να αντιληφθεί την ψυχοκινητήρια δύναμη του 
καλλιτέχνη. Ακόμα, οι μαθητές ονοματίζουν την εκφραστικότητα, δηλαδή, τη συναι-
σθηματική δυναμική του ζωγραφικού πίνακα, η οποία αποτελεί αυθεντικό είδος της 
όρασης. Η εμπλοκή των δύο αυτών ικανοτήτων είναι σημαντική καθώς επιτρέπουν τη 
γνώση των κοινωνικο-ιστορικών καταβολών των έργων και την παρακολούθηση της 
ποικιλομορφίας απεικονίσεων της Ελληνικής Επανάστασης.       

Αναφορικά με την προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων, αυτή θα βασιστεί στην αι-
σθητική της πρόσληψης του Jauss (1982). Η εν λόγω θεωρία, απομακρυνόμενη από 
την φορμαλιστική ανάγνωση των έργων προς όφελος των «ανοιχτών αναγνώσεών» 
τους, ενεργοποιεί τη στοχαστική ικανότητα του μαθητή-αναγνώστη, ο οποίος συνδια-
λέγεται με το κείμενο χωρίς τη διαμεσολάβηση του συγγραφέα, τον οποίο εγκατέλει-
ψε πολύ πριν από την ολοκλήρωσή του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Modiano 
(2014). Στη διαλεκτική αυτή σχέση, καθοριστικά συμμετέχει ο ορίζοντας προσδοκιών 
των μαθητών, το σύνολο, δηλαδή, της αισθητικής εμπειρίας (Βελουδής, 1994) που 
βιώνουν κατά την επικοινωνία τους με τις λογοτεχνικές παραγωγές.  

Βέβαια, η απρόσκοπτη αισθητική και βιωματική προσέγγιση των έργων προϋποθέτει 
πως αυτά είναι μεταφρασμένα στην μητρική γλώσσα. Μεταφρασμένο, όμως, δεν εί-
ναι στο σύνολό του το προς διαπραγμάτευση λογοτεχνικό υλικό, γεγονός που καθιστά 
απαραίτητη μια σχετική προεργασία του εκπαιδευτικού. Ο τελευταίος καλείται να 
παράσχει στους μαθητές αναλυτικό φύλλο λεξιλογίου με 
τα μεταφραστικά ισοδύναμα να παρέχονται βάσει του τύπου των σημασιολογικών 
μονάδων όπως αυτές είναι στα κείμενα, προκειμένου να μην αναλωθεί ο διαθέσι-
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μος χρόνος σε δραστηριότητες δομικής φύσης, που δεν έχουν καμία πρακτική ή προ-
στιθέμενη αξία στις επιδιώξεις της προτεινόμενης δράσης. 

Συζήτηση 

H αντίληψη που διαμορφώνει ο μαθητής για τη ξένη γλώσσα που διδάσκεται δεν 
πρέπει να εξαντλείται στο ότι αυτή είναι συνυφασμένη μόνο με γλωσσικές επικοινω-
νιακές γνώσεις. Σε μία τέτοια περίπτωση, η διδασκαλία και η εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας, χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τους Kramsch et. al. (1991), από ένα ακίνητο 
όραμα. Η ανάπτυξη, όμως, μιας άλλης οπτικής για τον κόσμο, στην οποία πρέπει να 
οδηγεί η εκμάθηση των γλωσσών (Zarate, 2004), είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η 
πραγματικότητα δεν είναι ο ίδιος ο κόσμος αλλά ο τρόπος θέασής του όπως αυτός 
διαμορφώνεται από τη γλώσσα η οποία, με τη σειρά της, προσδιορίζεται από τον πο-
λιτισμό (Whorf, 1969) στην ολότητά του.  

Ζητούμενο είναι η ουσιαστική μετακίνηση των μαθητών από την μονοπολιτισμική 
στη διαπολιτισμική εκδοχή και γνώση των πραγμάτων. Και αυτό μπορεί να καταστεί 
δυνατό αν οι μαθητές αφουγκραστούν και τη συλλειτουργία των εικόνων, των συμ-
βόλων και των μηνυμάτων που ενυπάρχουν σε φαινόμενα της πολιτισμικής ιστορίας 
της κοινότητας-στόχου, που είχαν, μάλιστα, ρόλο καταλυτικό στη διαμόρφωση της 
δικής τους ιστορικής ταυτότητας.   

Ακόμα, μέσα από την προσέγγιση του Γαλλικού Φιλελληνισμού, η γαλλική γλώσσα 
γίνεται το μέσο που οδηγεί τους μαθητές στην εποχή εκείνων που παρήγαγαν διαχρο-
νικά πολιτιστικά επιτεύγματα, γεγονός με θετικό αντίκτυπο στα κίνητρά τους 
(Pantanella, 1992). Και η καλλιέργεια ισχυρών κινήτρων είναι συνθήκη εκ των ουκ 
άνευ στη ξενόγλωσση τάξη διότι, αν είναι αποενεργοποιημένα, η μεγάλη προσπάθεια 
που χρειάζεται στην εκμάθηση της γλώσσας (Bogaards, 1988) δεν καταβάλλεται. 

Ολοκληρώνοντας, σημειώνουμε πως στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της πολιτι-
στικής ιστορίας μπορεί να κινηθεί και η τάξη της αγγλικής και της γερμανικής γλώσ-
σας. Ειδικότερο πεδίο προσέγγισης μπορεί να αποτελέσει και πάλι ο φιλελληνισμός 
του 19ου αιώνα, καθώς, το καλλιτεχνικό κίνημα του ρομαντισμού, στη βάση του ο-
ποίου αναπτύχθηκε, είχε ως δραστήρια κέντρα του και την Αγγλία και τη Γερμανία. 
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Η πρόβλεψη της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών προσχολικής 
ηλικίας από την συναισθηματική νοημοσύνη 

Καραγιάννη Μαριάννα 
Εκπαιδευτικός M.Ed., Υποψ. Διδάκτορας 

m9karagianni@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο είχε ως αντικείμενο την μελέτη της σχέσης μεταξύ συναισθηματικής 
νοημοσύνης και επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλι-
κίας. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η πιθανή πρόβλεψη της επαγγελματικής ικανοποί-
ησης από την συναισθηματική νοημοσύνη. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε αν η ηλικία, τα 
χρόνια προϋπηρεσίας και το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν την επαγγελματική ικα-
νοποίηση. Σε δείγμα 202 εκπαιδευτικών βρέθηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη 
προβλέπει την επαγγελματική ικανοποίηση, ενώ η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας 
και το μορφωτικό επίπεδο δεν βρέθηκε να έχουν επίδραση στην επαγγελματική ικα-
νοποίηση. Επιχειρείται συζήτηση και συνεκτίμηση των ευρημάτων, καθώς και προ-
τάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Λέξεις Κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, επαγγελματική ικανοποίηση, εκπαι-
δευτικοί προσχολικής ηλικίας 

Εισαγωγή 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα που έχουν επιχειρήσει να περι-
γράψουν την συναισθηματική νοημοσύνη, και ως εκ τούτου έχει προκληθεί αντιπα-
ράθεση στον χώρο της ψυχολογίας (Cherniss, 2010). Τα τρία επικρατέστερα είναι: το 
μοντέλο του Bar-On για την Συναισθηματική - Κοινωνική Νοημοσύνη (Bar-On 
Model of Emotional - Social Intelligence (ESI)), μοντέλο συναισθηματικών και κοι-
νωνικών δεξιοτήτων, του Goleman ως μία θεωρία απόδοσης, (Tsaousis, 2008) και το 
πιο περιεκτικό θεωρητικό μοντέλο σύμφωνα με τους Schutte και συν., (1998), το θε-
ωρητικό μοντέλο των Mayer, Carouso και Salovey (1999), οι οποίοι παρουσιάζουν 
την συναισθηματική νοημοσύνη ως μία νοητική ικανότητα, η όποια αποτελεί μία 
πρόσθετη πτυχή της γενικής νοημοσύνης. Το μοντέλο τους χωρίζεται σε τέσσερις το-
μείς: ακρίβεια στην α) αντίληψη των συναισθημάτων (Perceiving Emotions), β) χρή-
ση των συναισθημάτων για την διευκόλυνση της σκέψης (Using Emotions to 
Facilitate Thought), γ) κατανόηση των συναισθημάτων (Understanding Emotions) και 
δ) διαχείριση των συναισθημάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύεται η προσωπική 
ανάπτυξη και οι κοινωνικές σχέσεις (Managing Emotions in a way that enhances 
personal growth and social relations). Στους παραπάνω τομείς υφίσταται ιεραρχία˙ 
στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται η αντίληψη των συναισθημάτων και στο υψηλό-
τερο η διαχείριση των συναισθημάτων (Salovey, Brackett & Mayer, 2004). 

3381

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μετα-
βλητές στην οργανωτική ψυχολογία. Έχει οριστεί ως παθητική αποδοχή μίας ικανο-
ποιητικής κατάστασης από τους εργαζόμενους και χωρίζετε σε δύο παράγοντες τον 
ενδογενή (π.χ. συναισθηματικό δέσιμο με την εργασία) και τον εξωγενή (π.χ. μισθός). 
Η επαγγελματική ικανοποίηση έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται με κατάθλιψη, με άγχος, 
με την αυτοεκτίμηση και με την επαγγελματική εξουθένωση (Heritage, Pollock & 
Roberts, 2015). Σύμφωνα με τους Crossman και Harris (2006) οι παράγοντες που ε-
πηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στον πε-
ριβαλλοντικό παράγοντα (π.χ. αναγνώριση από συναδέλφους και προϊσταμένους), 
στον ψυχολογικό (π.χ. τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας) και στον δημογραφι-
κό (π.χ. ηλικία, φύλο).  

Στόχοι της έρευνας 

Στην παρούσα μελέτη ασχοληθήκαμε με την προσχολική αγωγή, διότι είναι πολύ ση-
μαντική εκπαιδευτική βαθμίδα. Συγκεκριμένα μελετήσαμε τους εκπαιδευτικούς, διότι 
είναι αυτοί που μπορούν να βελτιώσουν τα σχολεία καθώς και την εκπαίδευση γενι-
κότερα (Κουτσουβάνου, 2009). 

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να μελετήσουμε αν η συναισθηματική νοη-
μοσύνη προβλέπει την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών προσχολικής 
ηλικίας.  Η συναισθηματική νοημοσύνη παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την  εργα-
σιακή αφοσίωση, με υψηλά επίπεδα αυτοαντίληψης ελέγχου της εργασίας, με την ερ-
γασιακή δέσμευση (job commitment), και με την μεταβλητή που μελετήθηκε στην 
παρούσα μελέτη, την επαγγελματική ικανοποίηση (job satisfaction) (Schutte & Loi, 
2014; Platsidou, 2010; Singh & Woods, 2008; Petrides & Furnham, 2006). Σύμφωνα 
με τα παραπάνω, η 1η ερευνητική υπόθεση διαμορφώνεται ως εξής:  

1η) Η συναισθηματική νοημοσύνη λειτουργεί ως προβλεπτικός παράγοντας στην επαγ-
γελματική ικανοποίηση. 

Στην βιβλιογραφία έχει μελετηθεί η επίδραση της ηλικίας, των χρόνων προϋπηρεσίας 
και του μορφωτικού επίπεδου στην επαγγελματική ικανοποίηση. Κάποιες έρευνες δεν 
βρίσκουν επίδραση (González, Sánchez & López-Guzmán, 2016; Crossman & Harris, 
2006) και κάποιες βρίσκουν (Saner & Eyupoglu, 2012; Klassen & Chiu, 2010; 
Ingersoll, Olsan, Drew-Cates, DeVinney & Davies, 2002). Συνεπώς, η 2η, 3η  και 4η 
ερευνητική υπόθεση διαμορφώνονται ως εξής: 

2η) Η ηλικία επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση. 

3η) Τα χρόνια προϋπηρεσίας επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. 

4η) Το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση. 
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Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Στην συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 202 εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας από 
όλη την Ελλάδα. Από αυτούς 4 (2%) ήταν άνδρες και 197 (98%) ήταν γυναίκες. Η 
ηλικία του δείγματος κυμαινόταν από 20 μέχρι 58 έτη, με μέσο όρο τα 33,24 έτη 
(Τ.Α.= 7,9). Από αυτούς 53 (26,2%) ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ του τμήματος Βοηθών Βρε-
φονηπιοκόμων, 74 (36,6%) ήταν απόφοιτοι ΑΤΕΙ του τμήματος Βρεφονηπιοκόμων 
και 74 (36,6%) ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ του τμήματος Νηπιαγωγών. Όσον αφορά τα έτη 
προϋπηρεσίας του δείγματος, κυμαινόταν μεταξύ 0 και 30 έτη, με μέσο όρο τα 8,35 
έτη (Τ.Α.= 6,87). Το δείγμα ήταν ευκαιριακό. 

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Για 
τις ανάγκες τις συγκεκριμένης έρευνας, σε κάθε συμμετέχων/ουσα μοιράστηκε ένα 
βιβλιάριο στοιχείων (booklet) που περιελάμβανε τα εργαλεία καθώς και την φόρμα 
δημογραφικών. Σε έντυπη μορφή μοιράστηκαν 150 ερωτηματολόγια σε ιδιωτικά και 
δημόσια σχολεία προσχολικής αγωγής (παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία) σε διά-
φορες περιοχές της Αττικής, από τα οποία επιστράφηκαν πλήρως συμπληρωμένα 90 
(60%). Τα ερωτηματολόγια δίνονταν σε φάκελο ο οποίος επιστρεφόταν σφραγισμέ-
νος σε χρονικό περιθώριο μιας  εβδομάδας. Η ηλεκτρονική εκδοχή του βιβλιάριου 
στοιχείων δημιουργήθηκε στο Google Drive και αναρτήθηκε σε διάφορες σχετικές με 
την προσχολική αγωγή ιστοσελίδες. Με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώθηκαν 112 ερω-
τηματολόγια. 

Εργαλεία 

Η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΕΚΣΥΝ - Τσαούσης, 2008). Η 
ΕΚΣΥΝ κατασκευάστηκε για να μετρά την συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτη-
ριστικό της προσωπικότητας (trait EI), λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού. Η ΕΚΣΥΝ βασίζεται στο θεωρητικό 
πλαίσιο που προτάθηκε από τον Mayer και τον Salovey (1997) και αποτελείται από 
52 στοιχεία. Μετρά τις τέσσερις βασικές συναισθηματικές δεξιότητες: 1) την Έκφρα-
ση και Αναγνώριση των συναισθημάτων π.χ. «Δυσκολεύομαι να εκφράσω τα συναι-
σθήματά μου στους άλλους.», 2) τον Έλεγχο των συναισθημάτων π.χ. «Συχνά ξε-
σπάω με θυμό που αργότερα μου φαίνεται αδικαιολόγητος.», 3) την Διαχείριση των 
συναισθημάτων για διευκόλυνση της σκέψης π.χ. «Η ανησυχία και το άγχος μου δεν 
μειώνουν την ικανότητά μου να φέρω εις πέρας οποιοδήποτε έργο.», και 4) το Ενδια-
φέρον και την Ενσυναίσθηση, π.χ. «Μου αρέσει να κουβεντιάζω με τους άλλους για 
τα προβλήματά τους.». Οι απαντήσεις σε όλα τα στοιχεία δίνονται σε πενταβάθμια 
κλίμακα Likert. Εκτενή ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν τις ψυχομετρικές ιδιότη-
τες της ΕΚΣΥΝ, καθώς και την καταλληλότητα της για την μέτρηση του χαρακτηρι-
στικού της συναισθηματικής νοημοσύνης στον ελληνικό πληθυσμό (Tsaousis, 2008; 
Tsaousis & Nikolaou, 2005; Vakola, Tsaousis & Nikolaou, 2004). 
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Job Satisfaction (Warr, Cook & Wall, 1979). Η επταβάθμια κλίμακα Likert αποτελεί-
ται από 15 στοιχεία και αξιολογεί την επαγγελματική ικανοποίηση. Αποτελεί ένα από 
τα πιο διαδομένα εργαλεία αξιολόγησης της επαγγελματικής ικανοποίησης. Οι Warr 
και συν., (1979) έχουν βρει ότι η κλίμακα παρουσιάζει αποδεκτές ψυχομετρικές ιδιό-
τητες (Heritage, Pollock & Roberts, 2015). 

Επιπρόσθετα, χορηγήθηκε μια φόρμα δημογραφικών στοιχείων. Στην φόρμα δημο-
γραφικών οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν στοιχεία αναφορικά με την 
ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο καθώς και τα χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας. 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να μελετήσουμε αν η συναισθηματική νοημοσύνη προβλέπει την επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας θα χρησιμοποιήσουμε την ανά-
λυση πολλαπλής παλινδρόμησης (Multiple Regression Analysis). 

Για να μελετήσουμε αν η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο καθώς και τα χρόνια προϋπη-
ρεσίας των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας επηρεάζουν την επαγγελματική τους 
ικανοποίηση, θα χρησιμοποιήσουμε την μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης 
(One Way Analysis of  Variance – ANOVA). 

Αποτελέσματα 

Έλεγχος 1ης  ερευνητικής υπόθεσης. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη λειτουργεί ως προβλεπτικός παράγοντας στην επαγγελ-
ματική ικανοποίηση. 

Για τον έλεγχο της συγκεκριμένης υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο 
της βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης με την μέθοδο stepwise. Στον Πίνακα 1 
που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση. 

 
Πίνακας 1      

Πίνακας βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την επαγγελ-
ματική αφοσίωση (Ν=202) 
Προβλεπτική μεταβλητή B SE B β R2 Adjusted 

R2 

 συναισθηματική νοημοσύνη ,126 ,049 ,177* ,031 ,027 

έλεγχος συναισθημάτων ,440 ,137 ,221* ,049 ,044 

* p < 0,05. ** p < 0,001
  

     

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί προβλεπτική μεταβλητή για την επαγγελμα-
τική ικανοποίηση. Όταν αλλάζει κατά μια τυπική απόκλιση η τιμή της μεταβλητής 
συναισθηματική νοημοσύνη, η τιμή της μεταβλητής επαγγελματική ικανοποίηση αλ-
λάζει κατά 0,177 μονάδες τυπικής απόκλισης. Προβλεπτική μεταβλητή είναι επίσης η 
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έλεγχος συναισθημάτων. Όταν αλλάζει κατά μια τυπική απόκλιση η τιμή της μετα-
βλητής έλεγχος συναισθημάτων, η τιμή της επαγγελματικής ικανοποίησης αλλάζει 
κατά 0,221 μονάδες τυπικής απόκλισης. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η πρώτη ερευνητι-
κή υπόθεση. 

Έλεγχος 2ης, 3ης και 4ης  ερευνητικής υπόθεσης. 

Η ηλικία επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Τα χρόνια προϋπηρεσίας επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Πραγματοποιώντας τις αναλύσεις για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων 2, 3 
και 4 προέκυψαν μη στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται 
στους Πίνακες 2, 3 και 4 που ακολουθούν.   

Πίνακας 2 

Πίνακας Ανάλυσης Διακύμανσης για την επίδραση της ηλικίας στην επαγγελματική 
ικανοποίηση 

Μεταβλητή df F η2 p 

ηλικία 201 1,244 0,002 ,290 

Πίνακας 3 

Πίνακας Ανάλυσης Διακύμανσης για την επίδραση των χρόνων προϋπηρεσίας στην 
επαγγελματική ικανοποίηση 

Μεταβλητή df F η2 p 

χρόνια προϋ-
πηρεσίας 198 2,337 ,013 ,099 

Πίνακας 4 

Πίνακας Ανάλυσης Διακύμανσης για την επίδραση της ηλικίας στην επαγγελματική 
ικανοποίηση 

Μεταβλητή df F η2 p 

μορφωτικό ε-
πίπεδο 200 1,127 -0,008 ,880 

 
Όπως παρατηρούμε από τους πίνακες 2, 3 και 4 η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας 
καθώς και το μορφωτικό επίπεδο δεν επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. 
Συνεπώς, δεν επιβεβαιώνεται η 2η, η 3η και η 4η ερευνητική υπόθεση. 
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Συζήτηση 

Στην παρούσα μελέτη ασχοληθήκαμε με την προσχολική αγωγή, διότι είναι πολύ ση-
μαντική εκπαιδευτική βαθμίδα. Συγκεκριμένα μελετήσαμε τους εκπαιδευτικούς, διότι 
είναι αυτοί που μπορούν να βελτιώσουν τα σχολεία καθώς και την εκπαίδευση γενι-
κότερα (Κουτσουβάνου, 2009). Από την έρευνα που διεξήχθη προέκυψαν ορισμένα 
συμπεράσματα. 

Αρχικά, βρέθηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών προβλέπει την 
επαγγελματική τους ικανοποίηση. Όσο υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη έχουν 
οι εκπαιδευτικοί, τόσο περισσότερο ικανοποιημένοι είναι από την εργασία τους. Το 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα προσιδιάζει με προηγούμενες έρευνες που βρίσκουν θετι-
κή σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και επαγγελματικής ικανοποίησης 
(Platsidou, 2010). 

Εν συνεχεία, βρέθηκε ότι η ηλικία τα χρόνια προϋπηρεσίας και το μορφωτικό επίπεδο 
δεν επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν 
με τα αποτελέσματα των Crossman και Harris (2006) και González, Sánchez και 
López-Guzmán (2016), ενώ έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των Ingersoll 
και συν., (2002), Klassen και Chiu, (2010) και Saner και Eyupoglu, (2012). 

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε σε κάποιους περιορισμούς που αφορούν την συ-
γκεκριμένη έρευνα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε, είναι εργαλεία αυτό-
αναφοράς και δεν υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης της κοινής διακύμανσης των 
λανθανουσών μεταβλητών (common method variance). Επιπρόσθετα, το ευκαιριακό 
δείγμα παρουσιάζει μικρή δυνατότητα ελέγχου μεροληπτικών απαντήσεων (Columbia 
University, χ.χ.). 

Συνοψίζοντας βρέθηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. 
Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να μελετήσουν αν ισχύει το ίδιο και τις υπόλοι-
πες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 
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Περίληψη 

Οι σύγχρονες κοινωνίες, και κατ’ επέκταση και η Ελλάδα, χαρακτηρίζονται από ανο-
μοιογένεια, όσον αφορά στους πληθυσμούς που κατοικούν σε αυτές. Το γεγονός αυτό 
επηρεάζει ουσιωδώς και τον χώρο του σχολείου. Οι νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες 
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δημιουργούν την ανάγκη ενός εκπαιδευ-
τικού, ο οποίος θα διαθέτει χαρακτηριστικά συμβούλου, καθώς και τις απαραίτητες 
διδακτικές και ψυχοπαιδαγωγικές γνώσεις, δεξιότητες και πεποιθήσεις, οι οποίες θα 
είναι προσανατολισμένες στον σεβασμό της διαφορετικότητας, στην ενσυναίσθηση και 
στην αποδοχή της ετερότητας. Δυστυχώς,ο σημερινός εκπαιδευτικός μένει μετέωρος 
μπροστά στο νέο ρόλο που καλείται να αναλάβει, τον ρόλο δηλαδή του συμβούλου σ’ 
ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο, καθώς δεν διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική κα-
τάρτιση. Κρίνεται, λοιπόν, επιτακτική η επιμόρφωσή του στη διαπολιτισμική συμβου-
λευτική και παιδαγωγική, προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται και να δίνει ουσια-
στικές λύσεις με άνεση και ευχέρεια σε ποικίλα θέματα και προβλήματα που προκύ-
πτουν στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα από τη συνύπαρξη παιδιών διαφορε-
τικού πολιτισμικού υποβάθρου.  

Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, εκπαιδευτικοί-σύμβουλοι, τεχνικές 
παρέμβασης  

Εισαγωγή 

H αυξημένη παρουσία μαθητών και μαθητριών από άλλες χώρες με διαφορετικό πολι-
τιστικό υπόβαθρο και με άλλη από την κυρίαρχη μητρική γλώσσα από τα τέλη της 
δεκαετίας 1980 και μετά άλλαξε τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα ελληνικά 
σχολεία. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί εξαιτίας των ισχυρών μεταναστευτι-
κών ρευμάτων που έχουν την κατάληξή τους τη χώρα μας.  

Αξίζει να αναφερθούμε και στη σύγχρονη πραγματικότητα, όπου το ήδη τεταμένο από 
τα προηγούμενα χρόνια πρόβλημα της διαχείρισης ολοένα και αυξανόμενων προσφυ-
γικών ροών από την περιοχή της Μέσης Ανατολής προς τις χώρες της Μεσογείου ε-
ντάθηκε. Στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης βρέθηκε και η χώρα μας, η οποία 
κλήθηκε –ως το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, να διαχειριστεί ένα 
τεράστιο κύμα προσφύγων, με κύρια πηγή προέλευσης την διαλυμένη από τον εμφύλιο 
πόλεμο Συρία. Πάνω από 800.000 μετανάστες και πρόσφυγες κατέφθασαν στην Ελ-
λάδα το 2015. 
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Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο δάσκαλος θα έχει να διδάξει ακόμη περισσότερα παιδιά, τα 
οποία θα προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Γι’ αυτό το λόγο κρί-
νεται αναγκαία η επιμόρφωσή του πάνω σε θέματα Πολυπολιτισμικής Παιδαγωγικής 
και Συμβουλευτικής. 

Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική στον χώρο της εκπαίδευσης 

Βασική επιδίωξη της Σχολικής Συμβουλευτικής είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας των μαθητών. Μέσω της αγωγής στο σχολείο καλλιεργείται η αποδοχή 
της διαφορετικότητας, η οποία με τη σειρά της επιτυγχάνεται µε την κατανόηση του 
«άλλου». Η Σχολική Συμβουλευτική συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην επίτευξη 
του παραπάνω στόχου, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση των μαθητών και βοηθώντας το 
άτομο να καθορίσει τη θέση του μέσα στον κόσμο, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα σεβα-
σμό στη διαφορετικότητα του άλλου (Μπρούζος & Ράπτη, 2001α).  

Οι Μπρούζος & Ράπτη (2004) τονίζουν την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης και εφαρμο-
γής της συμβουλευτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στη σημερινή εποχή της 
παγκοσμιοποίησης και του πλουραλισμού. 

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν Διαπολιτισμικοί Σύμβουλοι στον χώρο της εκπαίδευσης. 
Τον ρόλο αυτόν τον επιφορτίζεται ο δάσκαλος, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχτεί τον 
πολιτισμικά ποικίλο κόσμο και να είναι ευαισθητοποιημένος όσον αφορά στην ανάγκη 
διατήρησης της εθνικής κουλτούρας των ατόμων που μετακινούνται, καθώς και να δια-
θέτει πολιτισμική αφύπνιση και ευαισθησία (Κρίβας, 1998).  

Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του πορείας ένας δάσκαλος θα κλη-
θεί να αναλάβει τον ρόλο του διαπολιτισμικού συμβούλου μέσα από προβληματικές 
καταστάσεις που αναδύονται στην καθημερινότητα λόγω της ετερότητας των μαθητών 
(ετερότητα στο έθνος, στη θρησκεία, στη γλώσσα, στα ήθη και στα έθιμα).  

Τα παιδιά, αλλά και οι γονείς που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα 
φαίνεται ότι χρήζουν ειδικής συμβουλευτικής προσέγγισης. Αρχίζουμε, λοιπόν, να μι-
λάμε για Διαπολιτισμική ή Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική στην εκπαίδευση. Συγκε-
κριμένα, η διαπολιτισμική συμβουλευτική, σύμφωνα με τη Μαλικιώση- Λοΐζου (2001) 
ακολουθεί τα στάδια της διαδικασίας, η οποία εξειδικεύεται και προσαρμόζεται στις 
ανάγκες του κάθε ατόμου και έπειτα ενσωματώνει διαπολιτισμικές αρχές, ώστε να α-
ξιολογούνται και να ιεραρχούνται τα πολιτισμικά στοιχεία του «άλλου», σε σχέση με 
αυτά της κυρίαρχης ομάδας. 

Στην πιλοτική έρευνα της Παλαιολόγου (1999), που είχε σκοπό τη διερεύνηση των 
δυσκολιών προσαρμογής των μαθητών µε διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά στο ελλη-
νικό δημοτικό σχολείο, παρατηρήθηκε η ανάγκη για Συμβουλευτική, τόσο των ίδιων 
των μαθητών όσο και των γονέων και των εκπαιδευτικών. Οι δυσκολίες σχολικής προ-
σαρμογής των αλλοδαπών μαθητών και τα προβλήματα που ανακύπτουν, πλέον, σε 
κάθε σύγχρονη πολυπολιτισμική σχολική αίθουσα τονίζουν τη διαμόρφωση νέων εκ-
παιδευτικών συνθηκών µε τις αρχές της Συμβουλευτικής να διαπερνούν ολόκληρο το 

3390

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



σχολικό πρόγραμμα. Ως πλέον ενδεδειγμένη άσκηση Συμβουλευτικής στον χώρο του 
σχολείου προτείνεται αυτή της Ομαδικής Συμβουλευτικής.  

Η έρευνα του Τσαπρούνη (2002), που αφορά στην «συμβουλευτική διδασκαλία στο 
δημοτικό σχολείο» και παρουσιάζει τις θέσεις στις των εκπαιδευτικών της περιοχής 
του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και των μετεκπαιδευόμενων 
δασκάλων του Διδασκαλείου Ιωαννίνων (1998), κατέληξε στα εξής: α) ο εκπαιδευτικός 
απαιτείται να είναι άρτια καταρτισμένος στα παιδαγωγικά θέματα και να έχει εξειδι-
κευτεί και στη συμβουλευτική, β) η εισαγωγή της συμβουλευτικής διαδικασίας στο 
δημοτικό σχολείο θα βοηθήσει στη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων που προ-
κύπτουν στο χώρο του αλλά παράλληλα θα συμβάλλει και στην ολόπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των μαθητών, γ) οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η συμβουλευτική 
στο δημοτικό σχολείο θα συμβάλει ως καινοτομία στην αναβάθμιση και στον εκσυγ-
χρονισμό της εκπαίδευσης. 

Η έρευνα των Αγγελόπουλου, Πολυδώρου & Πολυδώρου (2006), που έγινε στο νομό 
Αχαΐας και αφορά «στη Συμβουλευτική στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και το ρόλο του δασκάλου», κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: α) οι εκπαιδευτικοί 
υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή της Συμβουλευτικής στο δημοτικό σχολείο είναι πολύ-
τιμη καθώς θα διευκολύνει την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του μαθητή, β) η ει-
σαγωγή της Συμβουλευτικής είναι θα βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων προσαρ-
μογής των μαθητών καθώς και προβλημάτων συμπεριφοράς, γ) οι εκπαιδευτικοί επι-
θυμούν να αναλάβουν οι ίδιοι το ρόλου του συμβούλου με τον όρο ότι θα έχουν επι-
μορφωθεί κατάλληλα.  

Η Βαµβακά (2010), στην έρευνά της για την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην 
πολυπολιτισµικότητα της τάξης, αναφέρει ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διατηρούν μια 
θετική στάση απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι 
γυναίκες εμφανίζουν θετικότερη στάση. Σημαντικό είναι επίσης το αίτημα των εκπαι-
δευτικών για επιμόρφωση σε διαπολιτισμικά ζητήματα. 

Η έρευνα της Μάνου (2013), που διεξήχθη στο νομό Αττικής σε εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφορά στην «Πολιτισμική ετερότητα στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής 
στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών», οδήγησε στα εξής ευρήματα: α) οι εκ-
παιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη συνθετότητα του ρόλου τους, β) παραδέχονται πως οι 
γνώσεις τους πάνω σε θέματα συμβουλευτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι 
ελλιπείς, γ) κρίνουν αναγκαία την άσκηση της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θεωρώντας τον εκπαιδευτικό ως βασικό εκφραστή της. 

Ο δάσκαλος ως σύμβουλος στο πολυπολιτισμικό σχολείο 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο σύγχρονος δάσκαλος επιφορτίζεται με την ιδιότητα του 
συμβούλου και μετατρέπεται σε δάσκαλο-σύμβουλο. 
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Η παροχή συμβουλευτικής σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο είναι μια 
σύνθετη διαδικασία, που έχει εξελικτική πορεία. Ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος πρέπει 
να αφουγκράζεται τα μηνύματα της πολιτισμικής κοινωνίας, να γνωρίζει τα εκπαιδευ-
τικά μοντέλα εκπαίδευσης και να δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον για τις πολιτισμικές 
εμπειρίες των μαθητών του. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
πολιτισμικής τους ταυτότητας, στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, 
στην ενίσχυση της αυτοεικόνας των μαθητών, της αμοιβαίας κατανόησης και της συ-
νεργασίας.  

Ο δάσκαλος-σύμβουλος για να ανταποκριθεί στην πολυπολιτισμική τάξη, σύμφωνα με 
τους Μπρούζου & Ράπτη (2001:75-90) και Κρίβα (1999:85-86) είναι αναγκαίο να α-
ναγνωρίζει και να κατανοεί τη σημασία των αξιών στο συμβουλευτικό και παιδαγωγικό 
του έργο. Θα πρέπει να αποδέχεται τη μοναδικότητα του χαρακτήρα, των αξιών και 
του τρόπου μάθησης του κάθε μαθητή. Επιπλέον, θα πρέπει να αποδέχεται όχι μόνο τις 
δικές του αξίες αλλά και τις διαφορετικές. Να γνωρίζει τον τρόπο που το πολιτισμικό 
υπόβαθρο επηρεάζει τη συμβουλευτική σχέση καθώς και τους περιορισμούς των δυνα-
τοτήτων του. 

Τεχνικές παρέμβασης στη διαπολιτισμική συμβουλευτική 
στην ελληνική εκπαίδευση 

Ο εκπαιδευτικός ενεργώντας ως σύμβουλος σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 
και επικοινωνίας οφείλει να δημιουργήσει ένα κατάλληλο θετικό κλίμα αποδοχής όλων 
των μαθητών, ειδικότερα όσωνπροέρχονται από άλλη χώρα.  

Δυστυχώς, το βοηθητικό υλικό για διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ελάχιστο από το 
Υπουργείο και ο εκπαιδευτικός πρέπει να θυσιάσει αρκετές ώρες από τον προσωπικό 
του χρόνο για να ετοιμάσει υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών που 
διδάσκει. 

Ο δάσκαλος μπορεί από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς να οργανώσει ένα διαπο-
λιτισμικό project, αφού γνωρίζει εκ των προτέρων την προέλευση των μαθητών του, 
το οποίο θα εφαρμόσει κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης με αφορμή κάποια ενό-
τητα ενός μαθήματος των νέων διδακτικών βιβλίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της δια-
θεματικής εργασίας, ο δάσκαλος ζητάει από τους μαθητές του να φέρουν υλικό, που 
θα αναφέρεται στη χώρα προέλευσής τους, το οποίο θα οργανωθεί κατάλληλα και θα 
συζητηθεί μέσα στην τάξη. Αλλά, και ο ίδιος θα πρέπει να αναζητήσει υλικό για το 
πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών του. Επιπλέον, μπορούν όλοι μαζί να οργανώσουν 
εκδηλώσεις με διαπολιτισμικό περιεχόμενο. 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε ομαδικές-συνεργατικές δραστη-
ριότητες στο χώρο του σχολείου παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση, καθώς και 
εκτίμηση των μαθητών και λιγότερα στερεότυπα και προκαταλήψεις απέναντι σε εθνι-
κές και φυλετικές ομάδες, βελτιώνοντας έτσι τη διαπολιτισμική επικοινωνία (Αρκούδη, 
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2011: 234). Μέσω των συνεργατικών-ομαδικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές μοιράζο-
νται κοινά προβλήματα, καθήκοντα, στόχους και επιτυχίες με άλλους στην ομάδα, με 
αποτέλεσμα να αναπτύσσονται θετικά και φιλικά αισθήματα μεταξύ τους. 

Πέρα από τα projects, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δραματική τέχνη 
στην εκπαίδευση και του εφαρμοσμένου θεάτρου γενικότερα για τη δημιουργία ενός 
κλίματος διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ διαφορετικών λαών. Μέσα από το θέατρο 
μπορούν να διερευνηθούν θέματα, όπως η ατομική και ομαδική ταυτότητα, η ετερό-
τητα, η διάδραση, ο διάλογος. Η χρήση δραματικών τεχνικών στην εκπαίδευση καθί-
σταται καθοριστική για τη διερεύνηση αυτών των θεμάτων, συμβάλλοντας επίσης στην 
καλλιέργεια εκείνων των δεξιοτήτων- όπως ενεργητική ακρόαση, ενσυαναίσθηση απο-
στασιοποίηση από τον εαυτό- που συνιστούν τη διαπολιτισμική ικανότητα και που εί-
ναι απαραίτητες για γόνιμη συνύπαρξη. Το εκπαιδευτικό δράμα είναι μια βιωματική 
μέθοδος, όπου οι συμμετέχοντεςαλληλοεπιδρούν, συνεργάζονται και αποτελεί παρά-
γοντα ώστε να ενθαρρυνθεί η εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και να δια-
μορφωθούν θετικές αντιλήψεις για τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών δημιουργώ-
ντας ένα κλίμα αλληλεγγύης και σεβασμού προς τους άλλους πολιτισμούς. (Γιαννο-
πούλου, 2007: 1119) 

Η Αβραμίδου (2011) προτείνει έναν σχεδιασμό συμβουλευτικής παρέμβασης τριών 
σταδίων. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει συμβουλευτικές συζητήσεις των εκπαιδευτι-
κών με τους γονείς των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό υπό-
βαθρο. Οι συναντήσεις αυτές στοχεύουν ώστε οι εκπαιδευτικοί να τους βοηθήσουν να 
φτάσουν σε νέες συνειδητοποιήσεις σχετικά με τον ψυχισμό, την προσωπικότητα και 
το δυναμικό του παιδιού τους, ενώ παράλληλα να βελτιώσουν τις γονικές τους δεξιό-
τητες.Οι συζητήσεις αυτές είναι ατομικές και με τους δύο γονείς. Ο εκπαιδευτικός- 
σύμβουλος θα πρέπει να φροντίσει να δημιουργηθεί ανάμεσα σε αυτούς και τους γο-
νείς–συμβουλευμένους ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιού-
νται συζητήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς των πολιτισμικά διαφορετικών μα-
θητών. Αυτή τη φορά, όμως, είναι ομαδικές και με τους δύο γονείς. Η οργάνωση συ-
ναντήσεων θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους γονείς 
των μαθητών να γνωριστούν και να αλληλεπιδράσουν. Θα προωθηθεί με αυτό τον 
τρόπο η διαπολιτισμική επικοινωνία και κατανόηση. Στο τελευταίο στάδιο, πραγματο-
ποιούνται πολλές τακτικές συζητήσεις μεταξύ του συμβούλου-δασκάλου και του παι-
διού από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο. Ο δάσκαλος- σύμβουλος πρέπει να αφήσει 
το παιδί να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τα συναισθήματά του, υποβοηθώντας το 
με κατάλληλες ερωτήσεις, παραφράσεις και περιλήψεις. Τέλος, ο δάσκαλος θα πρέπει 
να παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος που εφαρμόζει του και, αν τυχόν πα-
ρατηρεί ότι αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, να το επανεξετάζει και να το τροποποιεί.  

Συμπεράσματα 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εισαγωγή της συμβουλευτική στο σχολείο είναι αίτημα των 
σύγχρονων κοινωνικών μεταβολών. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την 
αντιμετώπιση της πολιτισμικής ετερότητας, με την προϋπόθεση να χαρακτηρίζεται από 
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ευελιξία και κατάλληλο σχεδιασμό ανάλογο με τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθη-
τών αυτής της ηλικίας, αλλά και τις δυνατότητες και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών. Ο 
εκπαιδευτικός μέσα από μία πληθώρα τεχνικών παρέμβασης μπορεί να συμβάλλει στην 
εκπλήρωση του «νέου» του ρόλου, αυτού του διαπολιτισμικού συμβούλου. Οι τεχνικές 
και στρατηγικές θα είναι αποτελεσματικές μόνο όταν οι δάσκαλοι και οι μαθητές ανα-
πτύξουν μεταξύ τους μια σχέση σεβασμού και αποδοχής. 
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Περίληψη-Εισαγωγή 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα ασχοληθούμε με την περίπτωση του δήμου Κασσάν-
δρας, ο οποίος σε συμφωνία-συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης και το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» διοργάνωσε δωρεάν μαθήματα νεοελληνικής 
γλώσσας και ελληνικής ιστορίας σε άνεργους μετανάστες 30-45 ετών, με στόχο την 
αναβάθμιση των προσόντων τους και την εξεύρεση εργασίας. Συγκεκριμένα, ο δήμος 
προκήρυξε θέσεις εργασίας για οδοκαθαριστές, καθαριστές δημοσίων χώρων και υ-
πηρεσιών και είχε ως προαπαιτούμενο την πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής 
γλώσσας. Θα αναφερθούμε στα δεδομένα που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη, έτσι 
ώστε να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση στην τρέχουσα κοινωνικό-οικονομική 
συγκυρία και στα εμπόδια συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους που συνήθως πα-
ρουσιάζονται. Επιπλέον  θα θίξουμε και το φαινόμενο της διαρροής, καθώς και τρό-
πους αντιμετώπισή τους. 

Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα Οδυσσέας, εμπόδια, αντιμετώπιση διαρροής, εκπαίδευ-
ση ενηλίκων, μετανάστες. 

Στρατηγική- δεδομένα για την υλοποίηση και τον σχεδιασμό της παρέμβασης 

Η παρούσα παρέμβαση εντάσσεται ξεκάθαρα στη στρατηγική της κοινωνικής έντα-
ξης και της αντιμετώπισης του αποκλεισμού. Οι άνεργοι μετανάστες είναι στις ειδικές 
κοινωνικά ομάδες ή αλλιώς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, οι οποίες έχουν περιορισμέ-
νες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και αδυνατούν να εναρμονιστούν 
στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται. Γι’ αυτό το λόγο η συ-
γκεκριμένη στρατηγική προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει όχι μόνο 
την ανεργία και τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτήν αλλά και να εξασφαλίσει 
τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις ένταξης των μεταναστών στον οικο-
νομικά ενεργό πληθυσμό. Δηλαδή, ο στόχος είναι η ένταξη των μεταναστών στην οι-
κονομικά ενεργή κοινωνία και όχι η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός τους (Βερ-
γίδης & Πρόκου, 2005). 

Αναφορικά με τα δεδομένα που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να είναι 
αποτελεσματική η παρέμβαση στην τρέχουσα κοινωνικό-οικονομική συγκυρία, είναι 
τα εξής:  
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α) οι εκπαιδευτές. Είναι πολύ βασικό στοιχείο για το σχεδιασμό του προγράμματος οι 
εκπαιδευτές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα έτσι ώστε να εκπληρώσουν αποτελε-
σματικά το έργο που θα αναλάβουν. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές πρέπει να κατέ-
χουν πτυχίο φιλολογίας, μεταπτυχιακό στη ελληνική γλώσσα ως ξένη, επιμόρφωση 
περίπου 100 ωρών στο συναφές αντικείμενο, δύο ξένες γλώσσες(αν χρειαστεί να επι-
κοινωνήσουν σε ξένη γλώσσα με τους μετανάστες), να είναι πιστοποιημένοι και να 
έχουν επαγγελματική εμπειρία(προϋπηρεσία) σε μαθήματα με μετανάστες. Οι εκπαι-
δευτές, λοιπόν, οφείλουν να διαθέτουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες και σε 
συνδυασμό με τις δικές τους προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες να ανταπεξέλ-
θουν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των συγκεκριμένων ενηλίκων μεταναστών 
και να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών (Βεργίδης & Κόκκος, 2009).  

β) ο χώρος.  Ο χώρος είναι επίσης σημαντικό για την σωστή υλοποίηση προγράμμα-
των που αφορά ενήλικες. Οι αναγκές που έχουν οι ενήλικες επιτάσσουν να είναι προ-
καθορισμένος ο χώρος των μαθημάτων(στην παρούσα περίπτωση το σχολείο), να εί-
ναι άνετος ο χώρος και σωστά διευθετημένος έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήμα-
τα για τους εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή και να τελείται σωστά το μάθημα 
(Καραλής, 2005).  

γ) ο χρόνος. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν εξαρχής το χρονικό πλαίσιο του 
προγράμματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι 150 ώρες συνολικά και θα γί-
νεται 3 φορές την εβδομάδα από 4 ώρες έτσι ώστε να τελειώσει σε ένα τρίμηνο (Κα-
ραλής, 2005).  

δ) εποπτικά μέσα-εξοπλισμός. Τα εποπτικά μέσα και ο εξοπλισμός είναι επίσης απα-
ραίτητα για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Το σχολείο, στο οποίο θα 
γίνονται τα μαθήματα πρέπει να έχει πίνακα είτε με κιμωλία είτε με μαρκαδόρο, φω-
τοτυπικό, προτζέκτορα και υπολογιστή για χρήση του εκπαιδευτή ανά πάσα στιγμή 
(Καραλής, 2005). 

Εμπόδια στη συμμετοχή και αντιμετώπισή τους 

Τα εμπόδια συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στα 
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα στις ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες, όπως είναι στην παρούσα περίπτωση οι μετανάστες. Τα πιο πιθανά εμπόδια 
που πρόκειται να παρουσιαστούν στους συγκεκριμένους δυνητικά εκπαιδευόμενους 
και ενδέχεται να διακυβεύσουν την αποτελεσματικότητα της πορείας της μάθησης, 
είναι τα εξής:  

α) εμπόδια τα οποία σχετίζονται με την έλλειψη χρόνου και γενικά τις ανάγκες λόγω 
των αυξημένων επαγγελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων. 
Αυτά τα εμπόδια, που ονομάζονται και κατά την Cross ως καταστασιακά είναι πολύ 
συχνά για τις ηλικίες των 30-45 ετών που βρίσκονται οι συγκεκριμένοι εκπαιδευόμε-
νοι. Πολλοί, δηλαδή, από τους εκπαιδευόμενους ίσως λόγω αυτών των υποχρεώσεων 
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να μη μπορούν να εναρμονιστούν με το ωράριο, με συνέπεια να απουσιάζουν τακτικά 
και τελικά να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα (Καραλής, 2013).  

β) εμπόδια τα οποία σχετίζονται με την προσωπικότητα των ίδιων των εκπαιδευόμε-
νων, τα ονομαζόμενα εσωτερικά εμπόδια. Το πιο σύνηθες εμπόδιο που ανήκει σ’ αυ-
τήν την κατηγορία και παρουσιάζεται συχνά σε εκπαιδευόμενους των ευπαθών κοι-
νωνικά ομάδων είναι το άγχος. Το άγχος που διακατέχει τους εκπαιδευόμενους έχει 
συνήθως δύο χαρακτηριστικά: α) την ανησυχία ότι είναι υπερβολικά απαιτητικό το 
πρόγραμμα που πρόκειται να παρακολουθήσουν και β) την ανησυχία ότι δεν θα μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς στις συνθήκες του προγράμματος. Οι ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες, όπως είναι στην παρούσα περίπτωση οι μετανάστες, έχουν συχνά 
το άγχος ότι δεν θα ανταπεξέλθουν στην πορεία του προγράμματος λόγω του ότι έ-
χουν αμφιβολίες για τις δυνατότητές τους και πιστεύουν ότι σ’ ένα τέτοιο πρόγραμμα 
μπορούν να αποκτήσουν μόρφωση μόνο αυτοί που έχουν κάποιο γνωστικό υπόβαθρο. 
Επίσης, σ΄αυτή τη κατηγορία των εμποδίων εκτός από το άγχος υπόκεινται και κά-
ποιες άλλες έννοιες, όπως είναι ο φόβος της αποτυχίας και η έλλειψη αυτοπεποίθη-
σης, οι οποίες βάζουν φραγμούς στη μαθησιακή διεργασία. Πολλοί εκπαιδευόμενοι 
φοβούνται τις διάφορες μορφές αξιολόγησης νομίζοντας ότι θα αποτύχουν σίγουρα 
επειδή μπορεί να είχαν αρνητικές εμπειρίες και ανάμνησεις από τα σχολικά τους χρό-
νια (Κόκκος, 2005). Τέλος, η έλλειψη αυτοπεποίθησης παρουσιάζεται συχνά σε περι-
πτώσεις που οι εκπαιδευόμενοι δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες είτε να ρώτησουν 
κάτι είτε να συμμετάσχουν ενεργητικά στην τάξη και παραμένουν παθητικοί δέκτες 
της γνώσης. 

Όλα αυτά τα εμπόδια που αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν 
και να ξεπεραστούν με τον σωστό σχεδιασμό από τον φορέα υλοποίησης και την κα-
τάλληλη καθοδήγηση από τον ίδιο τον εκπαιδευτή που θα αναλάβει το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Ειδικότερα τα καταστασιακά εμπόδια, τα οποία σχετίζονται με την έλ-
λειψη χρόνου και το ωράριο διεξαγωγής του προγράμματος, θα ξεπεραστούν με την 
αμοιβαία συμφωνία-συνεργασία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενων έτσι ώστε να διαμορ-
φωθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα και για τις δύο πλευρές. 

Όσον αφορά τα εσωτερικά εμπόδια, χρειάζεται να υπάρξουν κατάλληλοι χειρισμοί 
από τον εκπαιδευτή διότι είναι πιο δύσκολο και να αντιμετωπιστούν και να ξεπερα-
στούν τελείως. Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου απο-
τυχίας, ο εκπαιδευτής πρέπει να καλλιεργήσει στην τάξη μια ατμόσφαιρα ότι όλοι 
λειτουργούν σαν μια ομάδα, την οποία διέπει ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοεκτί-
μηση. Ο εκπαιδευτής οφείλει να ενθαρρύνει συνέχεια τους εκπαιδευόμενους ότι όλοι 
δρουν σαν μια όμαδα για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, ο εκπαιδευ-
τής δεν πρέπει να αφήνει να υπάρχουν περιθώρια σαρκασμού και γελοιοποίησης, τα 
οποία ειναι αντιπαραγωγικά, αυξάνουν το άγχος και το φόβο των εκπαιδευόμενων και 
γενικότερα διασπούν τους δεσμούς της ομάδας. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής οφείλει να 
επιδιώκει την οικοδόμηση του αισθήματος της αυτοπεποίθησης του εκπαιδευόμενου. 
Οι εκπαιδευόμενοι όταν βλέπουν τον εκπαιδευτή τους να είναι γεματός αυτοπεποίθη-
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ση και συγχρόνως ενθαρρύνει και τους ίδιους να έχουν αυτοπεποίθηση, τότε ξεκινούν 
να του δείχνουν εμπιστοσύνη και σιγά σιγά αποδέχονται την εκτίμησή του για τις δι-
κές τους μαθησιακές ικανότητες. Βέβαια, αυτό για να γίνει χρειάζεται χρόνος αλλά 
από την άλλη δεν είναι ανέφικτο (Rogers, 1998). 

Η διαρροή και η αντιμετώπισή της 

Η διαρροή, όπως και τα εμπόδια που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρατηρείται πολύ 
συχνά στα τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευόμενοι που ανή-
κουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες συνηθίζουν να διακόπτουν και να μην ολοκλη-
ρώνουν το πρόγραμμα, το οποίο είχαν ξεκινήσει να παρακολουθούν, για λόγους είτε 
επαγγελματικούς (π.χ έλλειψη χρόνου) είτε για προσωπικούς (π.χ δεν κάλυπτε τις α-
νάγκες τους το συγκεκριμένο πρόγραμμα)(Κουτούζης, 2013). 

Όμως, υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και να αποφευχθεί η διαρροή. 
Αυτοί τρόποι αντιμετώπισής της βασίζονται στα ονομαζόμενα κίνητρα μάθησης και 
κίνητρα συμμετοχής, τα οποία πρέπει να δίνονται στους εκπαιδευόμενους και να τους 
υποκινούν στην μαθησιακή διεργασία. Τα κίνητρα μάθησης έχουν σχέση με τους 
στόχους και την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευόμενων. Τα κίνητρα συμμε-
τοχής σχετίζονται με το πως θα επιτευχθούν οι στόχοι και συγκεκριμένα την οργάνω-
ση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (Κουτούζης, 2013). Η κάλυψη της εκπαιδευτι-
κής ανάγκης είναι πολύ σπουδαίος παράγοντας ώστε να αποφευχθεί η πιθανή διαρροή 
των εκπαιδευόμενων. Για να καλυφθεί και να εκπληρωθεί αυτή η εκπαιδευτική ανά-
γκη, που στην συγκεκριμένη περίπτωση για τους εκπαιδευόμενους έχει σχέση με την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως απαίτηση για την εξεύρεση εργασίας, πρέπει να 
ενεργήσουν αποτελεσματικά δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με 
τον σωστό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Όταν ένα 
πρόγραμμα είναι σωστά δομημένο καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και 
συγχρόνως συντελεί στην ενεργητική συμμετοχή αυτών. Συγκεκριμένα, για να είναι 
ένα πρόγραμμα σωστά δομημένο και οργανωμένο, πρέπει να επιλεχθούν οι κατάλλη-
λοι χώροι διδασκαλίας, τα κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά και εποπτικά μέσα, συγκε-
κριμένο χρονικο πλαίσιο του προγράμματος και αρμόδιοι εκπαιδευτές. Κατά αυτόν 
τον τρόπο, μειώνονται κατά πολύ τα φαινόμενα της διαρροής και αποχώρησης των 
εκπαιδευόμενων από την μαθησιακή διεργασία.  Ο δεύτερος παράγοντας, που είναι 
εξίσου σημαντικός και εμπίπτει στον πρώτο, σχετίζεται με τις γνώσεις και δεξιότητες 
του εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις, όπως αναφέ-
ραμε και παραπάνω, αλλά και τις δεξιότητες έτσι ώστε να καθοδηγήσει επαρκώς τους 
εκπαιδευόμενους στην κάλυψη των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών που έ-
χουν βάσει του σωστά δομημένου προγράμματος. Ο εκπαιδευτής, δηλαδή, εκτός από 
τις γνώσεις που πρέπει να έχει για το αντικείμενο εκπαίδευσης, οφείλει να διατηρεί 
καλό και ομαδικό κλίμα στην τάξη. Όποτε χρειάζεται να είναι δίπλα στους εκπαιδευ-
όμενους και ανάλογα με την κατάσταση να τους ενθαρρύνει, να τους εμψυχώνει και 
να τους συμπονεί, με αποτέλεσμα να κρατήσει υψηλά το ενδιαφέρον τους για μάθηση 
και να μην διακόψουν. Οι δύο αυτοί παράγοντες, το σωστά δομημένο πρόγραμμα και 
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ο κατάλληλος εκπαιδευτής αλληλοσχετίζονται και δρουν αποτελεσματικά στην αντι-
μετώπιση μιας ενδεχόμενης διαρροής των εκπαιδευόμενων (Καραλής, 2005). 

Επιπροσθέτως, ως κίνητρο συμμετοχής στην μαθησιακή διεργασία και αποφυγής της 
διαρροής είναι και το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, το οποίο θα αποκτήσουν οι εκ-
παιδευόμενοι μετά το πέρας των 160 ωρών μέσω μιας τελικής αξιολόγησης αυτών 
που μάθανε. Είναι πολύ ουσιαστικό να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι ότι θα κατέχουν 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, διότι θα τους είναι πολύ χρήσιμο μελλοντικά ως εφό-
διο για την εξεύρεση εργασίας. Η κατοχή πιστοποιητικού ως μορφή υλικής ανταμοι-
βής σύμφωνα με τον Tough (1979) ανήκει στα προσδοκώμενα οφέλη που περιμένουν 
να έχουν οι εκπαιδευόμενοι από την συμμετοχή τους (Κουτούζης, 2013). 

Τέλος, κίνητρο συμμετοχής στην μαθησιακή διεργασία είναι και τα δωρέαν μαθήματα 
που προσφέρονται. Είναι θετικό για τους εκπαιδευόμενους να μην υπάρχει χρηματική 
επιβάρυνση γι’ αυτούς αναφορικά με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Πολλές 
φορές συμβαίνει κατά την πορεία προγραμμάτων να διακόπτουν εκπαιδευόμενοι ε-
ξαίτιας του ότι θεωρούσαν ότι πλήρωναν πολλά για το πρόγραμμα. Αυτό γίνεται, ε-
πειδή κάποιοι από τους εκπαιδευόμενους έχουν ίσως  οικονομικά προβλήματα και δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους προγράμματος(Κουτούζης, 2013). 

Επίλογος 

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρθηκε αρχικά σε μια παρέμβαση που πρόκειται να γί-
νει σε άνεργους μετανάστες με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την 
εξεύρεση εργασίας. Στη συνέχεια αναφέραμε την στρατηγική που εντάσσεται αυτή η 
παρέμβαση και τα δεδομένα που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να είναι αποτελεσμα-
τική. Τέλος, έγινε αναφορά στα εμπόδια που πιθανόν να υπάρξουν για τους εκπαιδευ-
όμενους και πως θα αντιμετωπιστούν, όπως και στην αντιμετώπιση της πιθανής διαρ-
ροής αυτών. 
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Περίληψη 

Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου κάθε άνθρωπος καλείται να προσδιο-
ρίσει τον εαυτό του ως μονάδα και στη συνέχεια να αλληλεπιδράσει με τους "άλλους" 
και συχνά με το έτερο-το διαφορετικό, το μάθημα των θρησκευτικών έρχεται να προ-
σφέρει μία νέα διάσταση στη θρησκευτική εκπαίδευση αναδεικνύοντας το διαθρη-
σκειακό χαρακτήρα της. Με κύριο στοιχείο τη διαθεματικότητα και τη νεωτερικότητα 
και παράλληλα έχοντας ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό στα χέρια του, ο εκπαιδευτι-
κός καλείται να οδηγήσει το μαθητή στη γνώση του κόσμου και στην προσέγγιση της 
ετερότητας-πολυπολιτισμικότητας με σεβασμό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θρησκευτική εκπαίδευση, Πρόγραμμα σπουδών. 

Εισαγωγή 

Οι οικονομικό-πολιτικές αλλαγές που επιτελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα, οι 
συρράξεις, οι μετακινήσεις προσφύγων, τα διπλωματικά επεισόδια, ακόμη και οι επι-
θέσεις τρομοκρατικού χαρακτήρα, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην όψη των 
σημερινών κοινωνιών. Η Ελλάδα, λόγω της θέσης που κατέχει, διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και ως επακόλουθο η ελληνική κοινωνία έχει κατα-
στεί μια πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία συνυπάρχουν πολλές και διαφορετι-
κές κοινωνικές, εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες. Ομάδες με τα δικά τους μοναδι-
κά χαρακτηριστικά και τη δική τους ταυτότητα. Μέσα σ' αυτό το πολυπολιτισμικό 
μωσαϊκό κάθε άνθρωπος καλείται να προσδιορίσει τον εαυτό του ως μονάδα, να δια-
τηρήσει τα ατομικά χαρακτηριστικά του και παράλληλα να καταστεί μέλος διαφόρων 
ομάδων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία.  

Το ελληνικό σχολείο, ως κυρίαρχο κύτταρο της κοινωνίας, στο πλαίσιο αυτής της πο-
λυπολιτισμικής, πλουραλιστικής και πολυθρησκειακής κοινωνίας στην οποία εντάσ-
σεται, δε θα ήταν δυνατό να διαχειρίζεται και να προσφέρει μονομερώς τη γνώση· και 
ιδιαίτερα τη θρησκευτική γνώση. Αντιθέτως, οφείλει και σταδιακά προσαρμόζεται 
στις κοινωνικές συνθήκες, που υπαγορεύουν την ανάγκη μιας  διαθρησκειακής αγω-
γής (Καραμούζης, 2007, 53).  

Γενικότερα, η εκπαίδευση βρίσκεται σε διαρκή αλληλεξάρτηση και επικοινωνία με 
τον πολιτισμό στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης κι όπως αναφέρεται στην «Έκ-

3402

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



θεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση τον 21ο αιώνα (UNESCO, 2002-
136)», έχει στόχο να καταστήσει τα άτομα ικανά να ενστερνιστούν την ποικιλότητα 
των τρόπων ζωής και των αντιλήψεων των ανθρώπων, αλλά και τη μεταξύ τους αλ-
ληλεξάρτηση (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006, 60).  

Η Φιλοσοφία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1720/2005) με θέμα "Εκπαίδευση 
και Θρησκεία", σε πολλά κοινωνικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα στον ρατσι-
σμό, την ξενοφοβία και τις τρομοκρατικές επιθέσεις, ενέχεται μια θρησκευτική πτυ-
χή. Καθώς το σχολείο είναι μια από τις πρώτες κοινωνικές ομάδες μετά την οικογέ-
νεια στην οποία εντάσσονται τα παιδιά, καθίσταται καθοριστικός ο ρόλος του στην 
αναστολή στερεότυπων αντιλήψεων και απόψεων, που μπορεί να εμφανίζουν αυτά, 
λόγω των ερεθισμάτων που έχουν ήδη λάβει από το οικογενειακό-οικείο τους περι-
βάλλον. Η σχολική εκπαίδευση δύναται να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, εφόσον 
στο πλαίσιό της, καλλιεργείται η κριτική σκέψη στους νεαρούς μαθητές, στοχεύοντας 
μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των πολιτών 
και των θρησκειών, που θα βασίζεται στην αλληλοαποδοχή, τον αμοιβαίο σεβασμό 
και την αξιοπρέπεια (Καραμούζης, 2007, 54-55). Είναι σημαντικό να προάγεται η 
επιστημονική προσέγγιση και η διερεύνηση της θρησκείας.  

Το σχολείο καλείται να βοηθήσει το μαθητή προκειμένου να διερευνήσει τις θρη-
σκευτικές αντιλήψεις και να δομήσει τη θρησκευτική συνείδησή του. Αυτός είναι και 
ο κύριος λόγος για τον οποίο η κατήχηση, ο προσηλυτισμός, η διδασκαλία ομολογια-
κού χαρακτήρα και η δυσφήμιση μιας άλλης θρησκείας δεν μπορούν πλέον ν' αποτε-
λούν σκοπούς του μαθήματος των θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο (Καραμού-
ζης, 2007, 58-59). Δεν αρκεί όμως αυτό.  Το κράτος από την πλευρά του είναι ανα-
γκαίο να εξασφαλίσει την "ουδετεροθρησκεία" στο δημόσιο σχολείο, που σημαίνει τη 
μη επιβολή αλλά και τη μη προσβολή οποιασδήποτε θρησκευτικής αντίληψης των 
ατόμων που το απαρτίζουν. Με την κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας και το 
σεβασμό της θρησκευτικής συνείδησης, επιτυγχάνεται η παρουσία στην κοινωνία ε-
νεργών και σκεπτόμενων πολιτών κι όχι απλώς θρησκευόμενων ανθρώπων (Καρα-
μούζης, 2007, 58-59).      

Ο διαθρησκειακός χαρακτήρας της θρησκευτικής εκπαίδευσης 

Για να μπορεί η θρησκευτική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο να είναι ουσιαστική, 
δηλαδή όχι στείρα-μονοδιάστατη και να συνάδει με τις τρέχουσες κοινωνικές αλλα-
γές, θα πρέπει να έχει διαθρησκειακό χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αρχικά, 
με την καθοδήγηση του μαθητή και την ενθάρρυνσή του, ώστε να προσπαθήσει ο ί-
διος να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις. Με αυ-
τό τον τρόπο ο ίδιος κατακτά τη θρησκευτική γνώση, αφού έχει κατ' αρχάς ενστερνι-
στεί ότι οι αντιλήψεις για τη ζωή και τον άνθρωπο επηρεάζονται και διαμορφώνονται 
και από τις θρησκευτικές απόψεις (Καραμούζης, 2007, 60-61).  
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Ένα επιπλέον στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο διαθρησκειακός χαρακτήρας καθίστα-
ται, πλέον, αναπόσπαστο κομμάτι της θρησκευτικής εκπαίδευσης είναι η θρησκευτι-
κή ετερότητα που εμφανίζει η σύγχρονη κοινωνία. Η ετερότητα αυτή αποτελεί ένα 
φαινόμενο που δεν μπορεί κανείς ν’ αρνηθεί ή να παραβλέψει. Το σχολείο ως μικρο-
γραφία της κοινωνίας στην οποία είναι ενταγμένο, δεν μπορεί να διαφέρει ως προς τη 
λειτουργία του, παραγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας ως πρόβλημα αυτό το γεγο-
νός. Άλλωστε, στο πλαίσιο του κοινωνικού, πολιτισμικού και θρησκευτικού πλουρα-
λισμού στην ελληνική πραγματικότητα, η ετερότητα είναι θεμιτό και αναγκαίο ν’ α-
ντιμετωπίζεται όχι ως κίνδυνος αλλά ως ερέθισμα για τη διεύρυνση των γνώσεων.  

Ο διαθρησκειακός χαρακτήρας στα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών 
2011-2016 

Όπως ορίζεται μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών για το διδακτικό αντικείμενο των 
Θρησκευτικών τόσο του 2011, όσο και του 2016, βασικός σκοπός είναι να προσεγγί-
σουν οι μαθητές και ακολούθως να κατανοήσουν βασικές πτυχές της θρησκείας. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ο μαθητής προσεγγίζει σταδιακά βιβλικές αφηγή-
σεις, ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα και μνημεία των πρώτων αιώνων σύστασης της 
Εκκλησίας (Φ.Ε.Κ. Α.Π. Μ.τ.Θ., 2016). Αφού ολοκληρώσει τη μύηση αυτή, που εί-
ναι σχετικά προσιτή, καθώς οργανώνεται και χρησιμοποιεί πιθανές εμπειρίες και 
προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, προχωρά στο άνοιγμα στον κόσμο.  

Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος για τη Στ΄ δημοτικού, η δομή των ενοτήτων και η 
κατανομή των διδακτικών ωρών δεν εμφανίζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στα δύο 
προγράμματα. Χαρακτηριστικά, επτά από τους γενικούς στόχους της τάξης παραμέ-
νουν ίδιοι. Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν πρόσωπα της πρώτης χριστιανικής 
Εκκλησίας και μέσα από αυτή τη γνωριμία να διακρίνουν τις διαφορετικές πραγμα-
τώσεις του Χριστιανισμού (Φ.Ε.Κ. Α.Π. Μ.τ.Θ., 2016). Ακόμη αποκτούν μια πρώτη 
γνωριμία με τα επιμέρους βιβλία της Αγίας Γραφής στο πλαίσιο μιας προσπάθειας 
κατανόησης της αξίας της τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον ευρωπαϊκό πολιτι-
σμό. Σημαντικότερος, όμως, στόχος που τίθεται στα δυο αυτά Προγράμματα Σπου-
δών είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της 
σύγχρονης κοινωνίας και ιδιαίτερα της ελληνικής και να αναπτύξουν στάσεις τόσο 
για τον σεβασμό του διαφορετικού αλλά και τρόπους αρμονικής συνύπαρξης με τους 
άλλους (Φ.Ε.Κ. Α.Π. Μ.τ.Θ., 2016). 

Στο πλαίσιο αυτό της στοχοθεσίας που τίθεται στα δύο προγράμματα σπουδών, τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ενότητας, καθώς και τα βασικά θέμα-
τα πραγμάτευσης σε κάθε μία παραμένουν σταθερά. Μόνη διαφορά εντοπίζεται στο 
Πρόγραμμα Σπουδών του 2016, στο οποίο οι ενδεικτικές δραστηριότητες που προτεί-
νονται διαχωρίζονται σε βιωματικές, ομαδοσυνεργατικές-διερευνητικές, δημιουργι-
κής έκφρασης, επισκέψεις-δράσεις και σε δραστηριότητες-παιχνίδια και ασκήσεις 
από λογισμικά (Φ.Ε.Κ. Α.Π. Μ.τ.Θ., 2016).  
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Αξίζει ν' αναφερθεί ότι πλέον η ύλη του μαθήματος είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγ-
μένη από τον φανατισμό, την κατήχηση και τη μισαλλοδοξία, εκφράζοντας τον θρη-
σκευτικό πολιτισμό μας σε σεβασμό με την ετερότητα (Α.Π. Μ.τ.Θ., 2011). Αυτό ε-
πειδή οι απαιτήσεις που έχει πλέον η σύγχρονη κοινωνία για τη θρησκευτική εκπαί-
δευση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών, αποδίδουν γενικό-
τερα έμφαση στο αίτημα του θρησκευτικού γραμματισμού και της διαχριστιανικής 
και διαθρησκειακής μάθησης, του διαλόγου, της συνεργασίας και της συλλογικότητας 
(Α.Π. Μ.τ.Θ., 2011). 

Εξετάζοντας το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών του 2011 
συμπεραίνει κάποιος εύκολα ότι έχει διαθεματικό και διαθρησκειακό χαρακτήρα, ε-
φόσον μέσα από τις  διασυνδέσεις και δραστηριότητες που προωθεί και διατυπώνει 
αντανακλά και απεικονίζει τον πλουραλισμό και την επικοινωνία. Συγκεκριμένα, σε 
ό,τι αφορά τις διαθεματικές δραστηριότητες το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχει 
τη δυνατότητα για πολλαπλές προσεγγίσεις και για τη σχεδίαση ποικίλων δραστηριο-
τήτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες και δράσεις, μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός 
ή εκτός της σχολικής αίθουσας και υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν σε μία ή 
και περισσότερες διδακτικές ενότητες και σε συνδυασμό με άλλα γνωστικά αντικεί-
μενα. 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στον μαθητή η διδασκαλία με διαθεματικό χαρα-
κτήρα είναι πολλαπλά. Κατ' αρχάς, του δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια ολι-
στική άποψη για ένα θέμα και να το προσεγγίσει από πολλές και διαφορετικές οπτι-
κές γωνίες, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται και την προσέγγιση των Επιστημών για 
το υπό μελέτη  θέμα. Επιπροσθέτως, οι διαθεματικές έννοιες που εισάγονται μέσω 
των νέων Προγραμμάτων Σπουδών προάγουν τη διαθεματική προσέγγιση της γνώ-
σης: αλληλεπίδραση (π.χ. συνεργασία, συλλογικότητα, σύγκρουση, εξάρτηση, ενέρ-
γεια….), επικοινωνία (π.χ. κώδικας, συμβολισμός, πληροφορία…), μεταβολή (π.χ. 
εξέλιξη, ανάπτυξη, περιοδικότητα…), πολιτισμός (π.χ. παράδοση, τέχνη….), μονάδα-
σύνολο (π.χ. άτομο, μόριο, κύτταρο, προσωπικότητα, κοινότητα, κοινωνία…), ομοιό-
τητα-διαφορά (π.χ. ισότητα, ομοιότητα, διαφορά…), σύστημα (π.χ. δομή, ταξινόμη-
ση, οργάνωση, ισορροπία, νόμος, κλίμακα, συμμετρία…) (Χατζημιχαήλ, 2010, 214). 

Ταυτόχρονα ο χαρακτήρας και το ύφος των νέων Προγραμμάτων Σπουδών είναι δια-
πολιτισμικός. Παρέχει, δηλαδή, τη δυνατότητα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότη-
τας, που στηρίζεται στον σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του "άλλου", εξασφαλίζοντας 
ένα κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας, φροντίζοντας  για την δίκαιη κατανομή των 
ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση, την κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή (Νι-
κολάου, 2011). Η σύγχρονη κοινωνία είναι ένα πολυπολιτισμικό μόρφωμα και το εκ-
παιδευτικό σύστημα οφείλει να καλλιεργεί στάσεις και δεξιότητες στο νεαρό μαθητή, 
που θα τον διευκολύνουν να ενταχθεί στην πραγματικότητα. Οπότε τα Προγράμματα 
Σπουδών δεν είναι δυνατό να μην έχουν χαρακτήρα διαπολιτισμικό (Κανακίδου & 
Παπαγιάννη, 2003, 96-98). «Η θρησκεία πλέον υπεισέρχεται στη σφαίρα του επιστη-
μονικού ενδιαφέροντος ως φαινόμενο πολιτισμού» (Μπέγζος, 1995, 20).  
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Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών είναι απαραίτητο να προω-
θείται μέσω της διδασκαλίας των Θρησκευτικών "ο δημιουργικός διάλογος με την 
νεωτερικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και  την ετερότητα στο πλαίσιο θεμελίωσης 
της χριστιανικής μαρτυρίας στη σχολική εκπαίδευση σε ένα υψηλό πνευματικό και 
θεολογικό επίπεδο, προφυλάσσοντας από ακρότητες και εκτροπές του παρελθόντος" 
(Α.Π. Μ.τ.Θ., 2011). Συνεπώς, τα Προγράμματα Σπουδών τα οποία αναφέρονται και 
καθορίζουν το περιεχόμενο και τη δομή της Θρησκευτικής Αγωγής θα πρέπει να χα-
ρακτηρίζονται από πολυπρισματικότητα. Ο χαρακτήρας της διδασκαλίας των θρη-
σκευτικών είναι πλέον απαραίτητο να προωθεί τον διάλογο ανάμεσα στις θρησκείες 
και τα δόγματα (Καραμούζης & Αθανασιάδης, 2011, 40-41). Κατ' αυτόν τον τρόπο, 
θα προωθεί στη συνέχεια και τον διάλογο μεταξύ των φαινομενικά διαφορετικών πο-
λιτών στη σύγχρονη κοινωνία.  

Επίλογος 

Θα περίμενε κάποιος πως λόγω των κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικών εξελίξεων που 
έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και έχουν καταστήσει την κοινωνία μας ένα συ-
νονθύλευμα διαφορετικότητας-ετερότητας, να υπήρχαν έντονες διαφοροποιήσεις α-
νάμεσα στο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών του 2011 και του 
2016. Βέβαια, είναι διακριτή η δυνατότητα που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς σχε-
τικά με την οργάνωση του μαθήματος, ώστε η διδασκαλία του να μη βασίζεται μόνο 
στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά σ' ένα πλούσιο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Υ-
πάρχει πάντως μεγάλη απόσταση μέχρι να μπορέσει το μάθημα να απεμπολήσει τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα του και να "υπηρετήσει" ουσιαστικά τη διαθρησκειακή α-
γωγή και τις ανάγκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας.     
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H χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις ρουμπρίκες αξιολόγησης 

Μπιμπούδη Μαρία  
Δρ. εκπαιδευτικός  

Περίληψη 

H εργασία περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθούν ο-
πτικοακουστικά εργαλεία της Νέας Τεχνολογίας στις ποιοτικές μεθόδους αξιολόγη-
σης των εκπαιδευομένων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πρόκειται για νέες  ε-
φευρέσεις στον τομέα των τεχνολογιών που επιφέρουν  αλλαγές στον τρόπο σκέψης 
και πράξης των ανθρώπων. Αυτή η νέα ψηφιακή πραγματικότητα δεν μπορεί να αφή-
σει ανεπηρέαστο το χώρο της παιδείας  και δει το είδος της περιγραφικής αξιολόγη-
σης που στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας.  Η ρου-
μπρίκα  ως ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο που ενισχύει την αυτό-αξιολόγηση και έτε-
ρο-αξιολόγηση μπορεί να υποστηριχθεί και από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη 
διαδικασία της αξιολόγησης με αποτέλεσμα  την  επίτευξη μιας  ικανοποιητικής επί-
δοσης και  ποιοτικής αναβάθμισης της διδασκαλίας. Η κατάλληλη χρήση των σύγ-
χρονων επινοήσεων της ψηφιακής τεχνολογίας  παρέχοντας την απαραίτητη ανατρο-
φοδότηση μπορεί να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, ρουμπρίκες αξιολόγησης 

Εισαγωγή 

Οι ρουμπρίκες αξιολόγησης από τον αγγλικό όρο «rubric» ως «κλίμακα διαβαθισμέ-
νων κριτηρίων» (Κουλουμπαρίτση, Ματσαγγούρας,  2004) ή  ως «φύλλα περιγραφι-
κής αξιολόγησης» (Κοντογιάννης, 2003) ανήκουν στο είδος περιγραφικής αξιολόγη-
σης και αποτελούνται  από τα εξής δομικά στοιχεία: τα κριτήρια αξιολόγησης (crite-
ria or dimensions), τα επίπεδα επίδοσης (standards) με την κλίμακα βαθμολογίας 
(numeric scale), όπως εξαιρετική, μέτρια, χαμηλή, μέτρια επίδοση και τις περιγραφές 
των επιπέδων επίδοσης (description of criteria). Πρόκειται για αξιολόγηση των μαθη-
τών κατά τη διεξαγωγή της μαθησιακής πορείας της διδασκαλίας (διαμορφωτική α-
ξιολόγηση), όπου διαφαίνεται ο τρόπος βαθμολόγησης του έργου τους (Miller, 2005). 
Συνήθως μια ρουμπρίκα παρίσταται με τη μορφή ενός πίνακα πάνω στον οποίο απο-
τυπώνονται τα μαθησιακά κριτήρια ενός γνωστικού αντικειμένου, ενός σχεδίου εργα-
σίας  ή μιας δραστηριότητας. Αυτός ο περιγραφικός οδηγός βαθμολογίας που δια-
μορφώνει το αποτέλεσμα της απόδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους ί-
διους τους εκπαιδευόμενους ως  μέσο αυτό -αξιολόγησης (Καρτσιώτης et all, 2007) 
με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών.  Χρησιμοποιώντας προηγμένες μηχανές 
λήψης βίντεο είναι δυνατόν οι ίδιοι οι μαθητές να αξιολογήσουν το παραγόμενο διδα-
κτικό τους έργο, μια δραστηριότητα ή μια επίδοσή τους καταγράφοντας τις απόψεις 
τους. Επίσης, μπορεί να γίνουν οι σχετικές λήψεις, όπου θα καταγράφεται η αξιολό-
γηση της απόδοσης από τους άλλους μαθητές, έτερο- αξιολόγηση. Οι καταγραφές 
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αυτές είτε on- line (δυνατότητα σύγχρονης επικοινωνίας) είτε ασύγχρονα μπορούν να 
συζητηθούν με μαθητές ίδιας τάξης από διαφορετικά σχολεία και διαφορετικές περιο-
χές που έχουν εκπονήσει ίδιες εργασίες σε ένα τρισδιάστατο εικονικό, συνεργατικό 
περιβάλλον μέσω του διαδικτύου. Με την υποστήριξη του υπολογιστή οι προηγμένες 
μηχανές λήψης βίντεο και με την εγκατάσταση προγραμμάτων πλοήγησης στο διαδι-
κτυακό τόπο μπορούν να γίνουν  αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών προκειμένου 
να οριστούν τα κριτήρια αξιολόγησης. Δηλαδή, τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές 
μιας εργασίας για να κριθεί αν είναι καλή, πλήρης ως προς το περιεχόμενο, την οργά-
νωση, τη σύνταξη, τη χρήση της γλώσσας, τη θεματική συνάφεια, κλιμακωμένα σε 
επίπεδα. Η σαφήνεια των κριτηρίων προσδιορίζεται μέσα από δείκτες (indicators) που 
αναλύουν τι περιέχει το καθένα από αυτά (Κουλουμπαρίτση και Ματσαγγούρας, 
2004). Αυτός ο ξεκάθαρος τρόπος βαθμολόγησης του παιδαγωγικού έργου που μπο-
ρεί να γίνει μέσα από την καταγραφή του εξασφαλίζοντας τη  μονιμότητα του αποτε-
λέσματος διαφέρει από τις παραδοσιακές μεθόδους, γιατί η εξέταση γίνεται κατά τη 
διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Με την καταγραφή οι μαθητές παρατηρώ-
ντας τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους κατά τη διδασκαλία και βλέποντας τις τε-
λικές εργασίες μπορούν να εμπλακούν ενεργά στην εξαγωγή κριτηρίων, ώστε να 
μπορούν να διατυπώσουν  κρίσεις για το βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν τα κριτήρια. 
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μέσω των βιντεοσκοπήσεων να εντοπίσουν και να 
αναλύσουν τα σημεία που χρειάζονται διόρθωση. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζουν 
τα λάθη, προτείνουν τρόπους επίλυσης και οι αδυναμίες τους μετατρέπονται σε προ-
σωπικοί στόχοι βελτίωσης του εαυτού. Παρέχεται μια θετική μαθησιακή εμπειρία που 
διαφέρει από τις άλλες μεθόδους αξιολόγησης (Κασσωτάκης, 2001). Βάσει διε-
θνούςβιβλιογραφίας οι βασικοί τύποι ρουμπρίκων είναι οι γενικές (General), οι συ-
γκεκριμένες (Task Specific), οι αναλυτικές (Analytics) και οι ολιστικές (Holistics). 

 
Σχήμα 1. Υποδειγματικός πίνακας ρουμπρίκας αξιολόγησης 

 

Νέες Τεχνολογίες στις ρουμπρίκες αξιολόγησης 

Οι  πρώτες μηχανές βίντεο που καταγράφουν εικόνα και ήχο σχεδιάστηκαν το1956. 
Τη δεκαετία του 1980 έγιναν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό οι γνωστές βιντεοκάμερες 
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για προσωπική χρήση, αυτές ήταν ογκώδεις, βαριές και ακριβές. Η Τεχνολογία έχει 
αναπτυχθεί και στις μέρες μας υπάρχουν συσκευές λήψης, εγγραφής και αποθήκευ-
σης κινούμενων εικόνων. Προχωρώντας ακόμα πιο πέρα τα τελευταία χρόνια  εμφα-
νίστηκαν στην αγορά οι ιπτάμενες μηχανές λήψης βίντεο που χωρίζονται σε δύο κα-
τηγορίες: εκείνες με σταθερές πτέρυγες, όπως τα αεροπλάνα και εκείνες με έλικες, 
όπως τα ελικόπτερα Οι ιπτάμενες μηχανές, γνωστές ως drones μέχρι τις μέρες μας 
χρησιμοποιούνταν για πολεμικούς σκοπούς, ωστόσο το τελευταία χρόνια χρησιμο-
ποιούνται για ερευνητικούς και ερασιτεχνικούς λόγους. 

Γίνονται έρευνες για μελλοντική χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων μηχανών για 
ειρηνικούς σκοπούς. Ειδικά στην εποχή της οικονομικής κρίσης που το προσφυγικό 
ζήτημα είναι έντονο μελετάται το ενδεχόμενο μεταφοράς τροφίμων, φαρμάκων και 
υλικών για ιατρικές εξετάσεις σε δύσβατες περιοχές. Η αξιοποίηση της Τεχνολογίας  
προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται πως θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια, μια και 
ήδη διεθνείς εταιρείες μεταφορών έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως Fedex και 
UPS. Για τη σύνδεση των drones με ειρηνικούς σκοπούς έχουν αναφερθεί ο Michael 
Toscano πρόεδρος της Association for Unmanned Vehicle Systems International και 
η Missy Cummings- Assosiate Professor of Aeronautics and Astronautics, MIT. 

Στο κείμενό μας προχωράμε ακόμα πιο πέρα με την αξιοποίηση των ιπτάμενων μη 
επανδρωμένων μηχανών λήψης βίντεο στη διαδικασία αξιολόγησης. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και παιδαγωγικά, τόσο στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων 
όσο και των μαθησιακών διαδικασιών και παραγόμενων παιδαγωγικών έργων. Με τις 
προηγμένες λειτουργίες πτήσης και λήψης βίντεο Full HD μπορεί να γίνει άμεσα 
σύνδεση με το κινητό μέσω Wi-fi. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η λήψη μιας κα-
λύτερης και πραγματικής εικόνας των σχολικών μονάδων και σχολικών τάξεων ως 
προς κτιριακές εγκαταστάσεις, τα χωροταξικά προβλήματα  και τις τεχνολογικές υπο-
δομές. Καταγράφονται με ευκολία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα αδύ-
ναμα σημεία και οι ανάγκες των σχολικών μονάδων. Μπορούν να αξιοποιηθούν στις 
ολιστικές ρουμπρίκες που δεν χρειάζονται πολύ χρόνο και κόπο να αναπτυχθούν και 
να εφαρμοστούν. Η γενική –συνολική κρίση για τις σχολικές μονάδες με παρουσίαση 
της πραγματικότητας μέσω καταγραφής μειώνουν την ανάγκη αναλυτικής περιγρα-
φής με προσεκτική παρατήρηση του αξιολογητή που σίγουρα κάτι μπορεί να διαφύγει 
της παρατήρησης. Ενώ, με τις λήψεις βίντεο η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
μπορεί να γίνει προσεκτικά με λιγότερα λάθη μια και ο αξιολογητής έχει τη δυνατό-
τητα να τα παρακολουθήσει αρκετές φορές. 

Πλεονεκτήματα της χρήσης Νέας Τεχνολογίας στις ρουμπρίκες αξιολόγησης 

Χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες προηγμένων μηχανών λήψης βίντεο από τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και από τους ίδιους τους μαθητές αξιολογώντας το δικό τους 
έργο (αυτό- αξιολόγηση) ή το έργο των συμμαθητών τους (έτερο- αξιολόγηση) ανα-
πτύσσονται δεξιότητες στοχασμού στην από κοινού αναζήτηση κριτηρίων και επιπέ-
δων επίδοσης. Ενδυναμώνεται η κριτική ικανότητα μέσα από την παρατήρηση, την 
ανάλυση της εργασίας. Ενθαρρύνονται οι μαθητές στην αυτό-παρακολούθηση και 
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καθίστανται υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα και την ποιότητα της εργασίας τους. Κα-
τανοούν  καλύτερα τι πρέπει να κάνουν για να βελτιώσουν την επίδοσή τους, καθώς 
συμμετέχουν στο σχεδιασμό των ρουμπρίκων αξιολόγησης. Μειώνεται ο χρόνος που 
χρειάζεται η διαδικασία της αξιολόγησης. Αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο και οι 
στόχοι της μαθησιακής διαδικασίας. Παρέχεται μια πιο αντικειμενική και αποτελε-
σματική αξιολόγηση. Γίνεται σαφής και κατανοητή η διαδικασία της βαθμολόγησης, 
ενώ συγχρόνως βελτιώνεται η διαδικασία μάθησης μέσω της ανατροφοδότησης 
(Rose, 1999). Πρόκειται για μια μέθοδο που παρέχει μια αντικειμενική θεώρηση των 
δεξιοτήτων των μαθητών. Στην ουσία αποτελεί ένα ποιοτικό εργαλείο που συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην αξιολόγηση της προόδου των μαθητών. Μπορεί να εφαρμοστεί 
για την αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, σε 
ποικίλες δράσεις και υλοποιήσεις σχεδίων εργασίας τόσο σε γραπτές όσο και σε προ-
φορικές παρουσιάσεις. Μπορεί με το διαδίκτυο και την προβολή βίντεο να γίνουν συ-
ζητήσεις μεταξύ ομάδων μαθητών από διαφορετικά σχολεία και περιοχές και να 
πραγματοποιηθούν  αξιολογήσεις διαδικτυακών on-line εργασιών ( Lee, Winzenried, 
2009).  

Ωστόσο μια ρουμπρίκα αξιολόγησης για να είναι αντικειμενική, αξιόπιστη και έγκυρη 
θα πρέπει να προσαρμόζεται στους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους κάθε 
ενότητας. Τα κριτήρια να είναι σαφή και κατανοητά  και σύμφωνα με τους διδακτι-
κούς στόχους. Η γλώσσα να είναι  απλή σαφής και κατανοητή. Υπάρχουν σε ιστοσε-
λίδες αρκετά πρότυπα ανάπτυξης ρουμπρίκων αξιολόγησης αρκεί να τις χρησιμοποίει 
κανείς σωστά.                                                 

Μηχανές  λήψης εικόνας και ήχου στην αξιολόγηση 

Οι προηγμένες ιπτάμενες μηχανές λήψης βίντεο είναι παρούσες στη ζωή των ανθρώ-
πων, έχουν μεγάλη απήχηση και δύναμη και ασκούν πολλαπλή επίδραση στους αν-
θρώπους. Αρκετοί νέοι ψυχαγωγούνται με αυτές τις μηχανές.  Ας μην ξεχνάμε ότι 
αποτελούν μέρος του πολυτροπικού γραμματισμού. Μπορούν να εισαχθούν στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης σε μια εποχή πολύπλοκων μορφών επικοινωνίας. Στις μέρες 
μας οι μαθητές είναι οπτικά εγγράμματοι, επομένως η μελέτη και ανάλυση βίντεο της 
μαθησιακής διαδικασίας και του έργου τους δημιουργεί προϋποθέσεις να έρθουν σε 
επαφή με διαφορετικές ερμηνείες του έργου τους. Να στοχαστούν κριτικά και να δια-
μορφώσουν μια τελική εκτίμηση για το έργο τους. Η πρόσληψη οπτικοακουστικών 
ερεθισμάτων  του εαυτού τους φέρνουν τις ατομικές εμπειρίες στην επιφάνεια, γίνεται 
μια συνδιαλλαγή με αυτά που παρακολουθούν και ανταποκρίνονται με νόημα επεξερ-
γάζοντάς τα με απώτερο σκοπό την κριτική αξιολόγηση. Έτσι, από παθητικοί αποδέ-
κτες της μαθησιακής διαδικασίας μετατρέπονται σε ενεργητικοί συμμετέχοντες στη 
διαδικασία της αξιολόγησης. Στο πλαίσιο προβολών ταινιών που πραγματοποιούν 
αρκετοί εκπαιδευτικοί στη διδακτική πρακτική μπορεί να γίνει και προβολή μιας μα-
θησιακής διαδικασίας ή ενός σχεδίου εργασίας προς αξιολόγηση που υλοποιήθηκε 
από του ίδιους τους μαθητές. Οι μηχανές μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα συγκεκρι-
μένο ύψος σε μια γωνία της τάξης και να γίνει η καταγραφή με απευθείας παρακο-
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λούθηση σε οθόνη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης στην 
τάξη και το οπτικοακουστικό μέσο να λειτουργήσει ως δυναμικό εργαλείο αξιολόγη-
σης των μαθησιακών αντικειμένων υπηρετώντας την ενεργητική μάθηση και την α-
νάπτυξη της κριτικής σκέψης 

 
Θέματα ηθικής και νομοθεσίας 

 
Θα πρέπει οι υπάρχοντες νόμοι  και κανονισμοί να διευκρινίζουν τη χρήση των οπτι-
κοακουστικών εργαλείων στο χώρο του σχολείου, ώστε να επιτρέπεται η παιδαγωγι-
κή έρευνα  και να ελέγχεται η σκοπιμότητά τους. Να επιτρέπεται η χρήση τους στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή ρουμπρίκων αξιολόγησης οι οποίες περιλαμβάνουν κριτήρια  
αποτίμησης της επίδοσης των  μαθητών με  σεβασμό στην προσωπικότητά τους. 
Είναι γνωστό ότι προϊόντα φωτογραφίας, ως τέχνη και τεχνική, υπόκειται σε πνευμα-
τικά δικαιώματα. Αυτά διέπονται από διεθνείς συνθήκες και νομοθεσίες που διαφέ-
ρουν από κράτος σε κάθε κράτος. Ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο τα πνευματικά δι-
καιώματα φωτογραφίας προστατεύονται από τα άρθρα του νόμου 2121/1993  και από 
μερικές τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στους νόμους 3057/2002  (άρθρο 81) 
και 3207/2003 (παράγραφος 33). Όσον αφορά το drone δεν επιτρέπεται να πετάνε σε 
ύψος μεγαλύτερο των 500 μέτρων για λόγους ασφάλειας. 

Συμπέρασμα 

Η παρουσίαση της συμβολής των Νέων τεχνολογιών αποτελεί μια προσπάθεια να 
διαφανεί ο υποστηρικτικός ρόλος τους σε μια πιο αντικειμενική και αξιόπιστη διαδι-
κασία αξιολόγησης. Ενισχύουν τη διαδικασία μάθησης παρέχοντας μια ανατροφοδό-
τηση των γνώσεων κα των ικανοτήτων. Επιπλέον, αναδεικνύεται σημαντική η κατάλ-
ληλη χρήση των οπτικοακουστικών εργαλείων στη διαδικασία δημιουργίας ρουμπρί-
κων αξιολόγησης. Γνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της περιγραφικής αξιολόγησης είναι 
ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, η χρήση της Νέας Τεχνολογίας έρχεται να διευκο-
λύνει τη διατύπωση κριτηρίων και την περιγραφή των κλιμάκων επίδοσης που απαι-
τούν αρκετό χρόνο. Ένα εμπόδιο που μπορεί να παρουσιαστεί στην εφαρμογή της 
είναι η τεχνοφοβία (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2011) των εκπαιδευτικών σε κάθε και-
νοτομία που κατά την άποψή τους διαταράσσει τις σταθερές δομές της διδασκαλίας 
(Κονιδάρη, 2005).  Απαιτείται αποβολή αυτού του φόβου και η σωστή ένταξη των 
Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση δεδομένου ότι 
οι εφαρμογές στην παιδαγωγική πρακτική ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία ( 
Jonassen et all, 2003,  Lee & Winzenried, 2009).                             
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Η χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση 
των μαθησιακών δυσκολιών. 

Κουμπενάκη Στυλιανή 
Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Αγωγής-Ειδική εκπαίδευση 

stkoubenaki@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια αναπτυξιακή διαταραχή,  η οποία παρουσιά-
ζει τη μεγαλύτερη συχνότητα στα σχολικά χρόνια (Τζουριάδου, 2011). Εκδηλώνεται 
ως «ειδική» δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και στα μαθημα-
τικά και  ανάλογα με τον ορισμό και την προσέγγιση που υιοθετείται, τα ποσοστά της 
κυμαίνονται σε 15%-30% του μαθητικού πληθυσμού (Kaplan, Sadock,1985). Οι μα-
θησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη σχολική αίθουσα, ιδιαίτερα 
στο γραπτό λόγο και την ορθογραφημένη γραφή, αποτελούν για τον εκπαιδευτικό ένα 
σοβαρό πρόβλημα που καλείται με το διδακτικό του έργο και τη ψυχολογική του κα-
τάρτιση να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά (Στασινός, 2003). Η καινοτο-
μία των τελευταίων χρόνων σε θέματα εκπαιδευτικής πράξης με αναφορά στο πρό-
βλημα των μαθησιακών δυσκολιών είναι η χρήση της Νέας Τεχνολογίας με ποικιλία 
λογισμικών και πολυμέσων τα οποία αποδεικνύονται ελκυστικά για το παιδί και απο-
τελεσματικά προς την αντιμετώπιση του προβλήματος (Στασινός, 2013).  

Λέξεις-κλειδιά: μαθησιακές  δυσκολίες, εκπαιδευτικός, λογισμικό, τεχνολογία, υπο-
λογιστής. 

Εισαγωγή 

Ένας από τους πρώτους πιο κοινά αποδεκτούς ορισμούς που στοιχεία του έχουν εν-
σωματωθεί σε όλους τους μεταγενέστερους, είναι αυτός που διατυπώθηκε από την 
Bateman (1965). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό «παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εί-
ναι εκείνα που παρουσιάζουν μια παιδαγωγικά σημαντική διακύμανση ανάμεσα στο 
νοητικό τους δυναμικό και στο πραγματικό επίπεδο επίδοσης, η οποία συνδέεται με 
βασικές διαταραχές στη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οφεί-
λονται, όχι όμως απαραίτητα, σε εμφανή δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συ-
στήματος. Δεν μπορεί να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, εκπαι-
δευτική ή πολιτισμική αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή αισθη-
τηριακές βλάβες». 

Από το 1965 και μετά στο ίδιο πνεύμα διατυπώθηκαν διάφοροι ορισμοί με πιο γνω-
στό αυτόν του Kirk ο οποίος υιοθετήθηκε από το National Advisor Committee on 
Handicapped Children (1967). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό «παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μια ή περισσότερες από τις βασικές 
διεργασίες που αναφέρονται στη χρήση του γραπτού ή προφορικού λόγου. Η κατηγο-
ρία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η 
δυσλεξία, η δυσφασία, η δυσαριθμησία κ.α. Οι καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε 
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εμφανείς αισθητηριακές βλάβες, σε νοητική καθυστέρηση ή σε σοβαρές συναισθημα-
τικές διαταραχές». 

 Ο Kirk καταλήγει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες «…..παρουσιάζουν μια ε-
ξελικτική ανομοιογένεια στις ψυχολογικές τους λειτουργίες, η οποία περιορίζει τη 
μάθηση σε τέτοιο βαθμό,  ώστε να χρειάζεται κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  
για να καλυφθούν οι  εκπαιδευτικές και διδακτικές τους ανάγκες» (Kirk, 1972).Ο τε-
λευταίος ορισμός ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη Συνθήκη για την Εκπαίδευση Ατό-
μων με Αναπηρίες των ΗΠΑ, IDEA (Kavale & Forness, 2000) είναι περισσότερο πε-
ριγραφικός και δεν κάνει αναφορές σε αιτιολογικούς παράγοντες. Σύμφωνα μ’ αυτόν: 
«οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε διαταραχές σε μια ή περισσότερες από τις 
βασικές ψυχολογικές διεργασίες που εμπεριέχονται στη χρήση του προφορικού ή 
γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν ως συνέπεια «ατελή» ικανότητα ακουστικής αντίλη-
ψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, μαθηματικών ικανοτήτων. Ο 
όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως αντιληπτική ανεπάρκεια, εγκεφαλική βλάβη, 
ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και αναπτυξιακή αφασία. Στον όρο 
δεν εμπεριέχονται περιπτώσεις παιδιών των οποίων το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα 
οπτικής, ακουστικής ή κινητικής ανεπάρκειας, νοητικής καθυστέρησης ή προέρχονται 
από δυσμενείς περιβαλλοντικές, πολιτισμικές ή οικονομικές συνθήκες». 

Η χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση 
των μαθησιακών δυσκολιών 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που θέ-
λει να βοηθήσει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα από την εκπαιδευτική 
πράξη αποδεικνύεται καθημερινά η θετική αλληλεπίδραση που έχουν οι μαθητές, κα-
θώς με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή βελτιώνουν τη μαθησιακή τους 
διεργασία.  Άλλωστε η χρήση των νέων τεχνολογιών δημιουργεί από τη μία πλευρά 
ένα πλούσιο σε ερεθίσματα και πληροφορίες  μαθησιακό περιβάλλον οδηγώντας το 
μαθητή στη γνώση και από την άλλη πλευρά, αποτελεί ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο για τον εκπαιδευτικό (Παπάνης, 2009). Για τους μαθητές με γενικότερες 
μαθησιακές δυσκολίες, η χρήση της νέας τεχνολογίας και ιδιαίτερα του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία της μάθησης παρέχοντας πλούσιες 
εκπαιδευτικές εμπειρίες. 

Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε τη σημαντική θέση που κατέχει η χρήση των 
νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση 
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Τα σημαντικότερα ωστόσο από τα θετικά 
αυτά στοιχεία της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τα ακόλουθα: 1) η διάδρα-
ση ανάμεσα στο μαθητή και στον υπολογιστή οδηγεί στη δημιουργία μίας φιλικής 
ατμόσφαιρας. Κατά συνέπεια οι μαθητές αποκτούν  μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι να μπορούν να εκφράζονται αυθόρμητα, 
χωρίς να έχουν την αίσθηση του φόβου, της γελιοποίησης  από τους εκπαιδευτικούς ή 
τους συμμαθητές τους. Επίσης ,  μπορούν να ενταχτούν ευκολότερα στα δρώμενα της 
σχολικής κοινότητας και να μην περιθωριοποιούνται από τους συμμαθητές τους, κα-
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θώς  νιώθουν ότι μπορούν να προσφέρουν και να συμμετέχουν ισότιμα.  2) Οι υπολο-
γιστές και τα προγράμματα που υπάρχουν,  μπορούν να προσαρμοστούν στις ατομι-
κές ανάγκες  του κάθε  μαθητή, με αποτέλεσμα να προσφέρουν ένα πρόγραμμα εξα-
τομικευμένης διδασκαλίας  για την εκάστοτε  περίπτωση. Επομένως, η συνεργασία 
μεταξύ των εκπαιδευτικών που έρχονται σε επαφή με  τους μαθητές που έχουν μαθη-
σιακές δυσκολίες είναι αναγκαία, προκειμένου- έπειτα από συζήτηση- να προκύψει η 
επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, συγκεκριμένα το λογισμικό εκείνο που θα μπο-
ρέσει να  βοηθήσει, ώστε να βελτιώσει το επίπεδό του μαθητή στην παραγωγή του 
γραπτού λόγου. 3) Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δίνει πολλές ευκαιρίες με αποτέλε-
σμα τα οφέλη να είναι πολλά, γιατί οι μαθητές παίρνουν στα χέρια τους την ίδια τη 
μάθηση και εργάζονται με τους δικούς τους ρυθμούς  (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Το 
πλεονέκτημα θα είναι ο μαθητής να μην απογοητεύεται από τις αποτυχημένες προ-
σπάθειές του και να μη χάνει το ενδιαφέρον του. Αυτό θα τονώσει το ενδιαφέρον του, 
δεν θα θεωρεί βαρετά  τα μαθήματα και θα δημιουργηθεί κίνητρο,  ώστε να καταφέ-
ρει  να βελτιωθεί  σε όλα τα σχολικά μαθήματα. Άλλωστε τα διδακτικά προγράμματα 
που υπάρχουν στους  ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προσφέρουν άμεση πληροφόρηση 
στο μαθητή για το αποτέλεσμα της κάθε δράσης του και θετική ενίσχυση σε κάθε 
σωστή απάντηση (Παπάνης, 2009). 

Ο Herne, λογοθεραπευτής, έχει επισημάνει τα οφέλη που μπορεί να έχει η χρήση της 
νέας τεχνολογίας (Στασινός, 2009) στα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Συ-
γκεκριμένα υποστηρίζει ότι: α) Η επισήμανση των λαθών από τον υπολογιστή γίνεται 
αβίαστα αποδεκτή από το μαθητή, ενώ σε παρόμοια επισήμανση που μπορεί να γίνει 
από τον εκπαιδευτικό, η αντίδραση του προβάλλει έντονη. β) Η  ενασχόληση του 
παιδιού με τον υπολογιστή, το καθιστά ανεξάρτητο απέναντι σε άτομα που συνηθί-
ζουν να του επισημαίνουν τα ελλείμματά του στο γραπτό λόγο. γ) Η  εικόνα της οθό-
νης του υπολογιστή (εικονική πραγματικότητα), σε σύγκριση με παραδοσιακές  εκ-
παιδευτικές  τεχνικές είναι πιο καθαρή και διαρθρωμένη, έτσι ώστε να επιτρέπει με 
μοναδικό τρόπο στο παιδί να διακρίνει πολύ πιο εύκολα τη συνάφεια που υπάρχει με-
ταξύ του προφορικού και γραπτού λόγου. Μπορεί επομένως να διακρίνει καλύτερα 
στην οθόνη το περίγραμμα και τη ροή των γραμμάτων σε λέξεις, ενώ η προβαλλόμε-
νη γραφή είναι τυποποιημένη και ευανάγνωστη, σε σύγκριση με παραδοσιακές διδα-
κτικές μεθόδους. δ) Η  ατομική εικόνα της γραφής, όπως αυτή προβάλλεται στην ο-
θόνη του υπολογιστή, οδηγεί στη σταθεροποίηση των λαθών του παιδιού με δυσλεξί-
α, γεγονός που δεν επιβάλλει τη διόρθωσή τους από τον εκπαιδευτικό της τάξης.  

Εφαρμογή στη σχολική τάξη 

Εφαρμόζοντας όλα τα παραπάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα διαπιστώσουμε  
πως ο εκπαιδευτικός  με τη χρήση των νέων τεχνολογιών θα μπορέσει να ενθαρρύνει 
το μαθητή και να του παρέχει ευκαιρίες για άμεση επανατροφοδότηση,  αλλά και δυ-
νατότητες για δημιουργία. Αναγκαίο θα ήταν  ο κάθε εκπαιδευτικός να έχει επιμορ-
φωθεί στον τομέα των νέων τεχνολογιών και να είναι ενημερωμένος για τα λογισμικά 
που υπάρχουν. Κατά συνέπεια θα μπορέσει να επιλέξει το κατάλληλο για τη κάθε  

3416

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



περίπτωση  και στη συνέχεια να προχωρήσει στη δημιουργία εξατομικευμένου προ-
γράμματος, προσαρμοσμένο στο προφίλ του  μαθητή. 

Ασκήσεις που έχουν σχέση  με την παραγωγή του γραπτού λόγου μπορεί να είναι 
βοηθητικές για τους μαθητές  που έχουν  μαθησιακές δυσκολίες στο τομέα αυτό. Συ-
γκεκριμένα μπορεί να γίνει επιλογή διαφόρων εικόνων και να προβληθούν από την 
οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να δοθεί το κίνητρο στο μαθητή να δη-
μιουργήσει τη δική του ιστορία. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε ασκή-
σεις συμπλήρωσης κενών,  ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί με τα γραμματικά και τα 
συντακτικά φαινόμενα. Ακόμη θα μπορούσαμε να δώσουμε στο μαθητή να παρακο-
λουθήσει ένα εκπαιδευτικό video, που θα του προκαλεί ενδιαφέρον και στη συνέχεια 
να του ζητήσουμε να γράψει με το πληκτρολόγιο ένα σύντομο κείμενο για το θέμα, 
στο οποίο αναφέρεται. Κατά συνέπεια, οι μαθητές θα έχουν σταθερό ρυθμό προσοχής 
και συγκέντρωσης,  καθώς θα παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα συγκεκριμένα προ-
γράμματα. Επίσης θα έχουν την  επιλογή να εξασκηθούν στην παραγωγή του γραπτού 
λόγου σε ένα θέμα που έχουν επιλέξει οι ίδιοι. 

 Σκοπός  όλων των παραπάνω εφαρμογών θα είναι ο εκπαιδευτικός να παροτρύνει και 
να ενθαρρύνει τους μαθητές να εισέρχονται στον κόσμο της πληροφορίας και της 
γνώσης μέσα από τη χρήση του διαδικτύου, να προάγουν  την επικοινωνία μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και του μαθητικού κοινού   και να αξιοποιούν  δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο,  ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη ψυχική υγεία των μαθητών τους  
(Στασινός, 2003). 

Συμπέρασμα 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο υπολογιστής δεν είναι και δεν  πρέπει να χαρα-
κτηριστεί ως πανάκεια για την επίλυση των μαθησιακών προβλημάτων. Μία τέτοια 
χρήση  θα πρέπει να εκλαμβάνεται απλά ως μία άλλη έξυπνη στρατηγική ή ένα άλλο 
πλέον ελκυστικό μέσο διευκόλυνσης του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού στην 
προγραμματιζόμενη παρέμβασή του στη σχολική τάξη (Στασινός, 2013). 

Τα λεκτικά μηνύματα που προσλαμβάνει κανείς από τον υπολογιστή δεν είναι παρά 
μονότονοι ρυθμοί και έτσι δεν έχουν την ανθρώπινη αμεσότητα που χαρακτηρίζει τις 
ανθρώπινες σχέσεις στη φυσική τους διάσταση (Στασινός, 1989). Είναι μία «τεχνητή 
ομιλία» από την οποία λείπει η αμεσότητα και ο αυθορμητισμός, καθώς λειτουργεί 
χωρίς συνείδηση και συναισθηματικούς τόνους.  Συνεπώς,  δεν μπορεί να καλύψει 
την ανθρώπινη επαφή και ανάγκη ενός «ζεστού χαμόγελου επιβράβευσης», ανάγκη 
που είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ούτε μπορεί να 
υποκαταστήσει την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (Παπάνης, 2009). 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως η διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες που συνεπικουρείται από τη χρήση υπολογιστή παρέχει πολλαπλές δυνα-
τότητες για αποτελεσματική μάθηση. Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στο διδακτι-
κό έργο εστιάζεται περισσότερο στην αποδοτική χρήση του χρόνου που οι συσκευές 
αυτές μπορούν να κάνουν, την παροχή ευκαιριών για εξατομικευμένη άσκηση και 
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άμεση επανατροφοδότηση του παιδιού σε κάθε σωστή του  απάντηση καθώς και στη 
δυνατότητα για ταυτόχρονη καταγραφή των επιδόσεων του σε  κάθε  φάση  υλοποίη-
σης  του διδακτικού προγράμματος (Στασινός, 2003). 
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Περίληψη 

Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου εργαζόμενοι ατομικά και ομαδοσυνεργατικά και χρη-
σιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία θα προσεγγίσουν σε τέσσερις διδακτικές ώρες με 
δημιουργικό τρόπο τη σκηνή της σύγκρουσης Αχιλλέα – Αγαμέμνονα. Η 1η-2η-3η ο-
μάδα αναλαμβάνοντας το ρόλο του Ομηρικού ρεπόρτερ (με σύγχρονα μέσα) θα διε-
ρευνήσουν από θεολογικής, φιλολογικής και ψυχολογικής πλευράς αντίστοιχα τη σύ-
γκρουση Αχιλλέα – Αγαμέμνονα. Η 4η-5η-6η ομάδα αναλαμβάνοντας το ρόλο του 
σύγχρονου ρεπόρτερ θα διερευνήσουν το επεισόδιο με μια πιο σύγχρονη πολιτική, 
επικοινωνιακή και καλλιτεχνική ματιά. Τα συμπεράσματά τους θα αναρτηθούν στο 
ιστολόγιο της τάξης κάτω από τον τίτλο «Οι αρχαίοι ρεπόρτερ συναντούν τους σύγ-
χρονους για χάρη του Ομήρου». Την τέταρτη ώρα οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις 
εργασίες τους και θα συζητήσουν από κοινού τα συμπεράσματά τους.  

Λέξεις – Κλειδιά: μήνις, σύγκρουση Αχιλλέα - Αγαμέμνονα, ρεπόρτερ 

Εισαγωγή 
Στα πλαίσια της Νέας Παιδαγωγικής επιστήμης καλλιεργούνται νέες συνεργατικές 
μέθοδοι μάθησης και διδασκαλίας που προάγουν την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία 
και τη συνεργασία των μαθητών (Χατζηδήμου, 2011 & Ματσαγγούρας, 1987). Λει-
τουργώντας στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός υιοθετεί ρόλο εμψυχωτικό, 
επικουρικό, συμβουλευτικό με φθίνουσα πορεία καθοδήγησης κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία (Χατζηδήμου, 2011). Η ενσωμάτωση των μαθητών στην ομάδα διαδρα-
ματίζει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική και ψυχοπνευματική εξέλιξη της προσωπι-
κότητάς τους, καθώς στους κόλπους των σχέσεων και ομάδων διαμορφώνεται και 
ολοκληρώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα (Γουρνάς, 2011). Αναντίρρητη είναι η 
συμβολή των Νέων τεχνολογιών και εποπτικών μέσων στην ανάπτυξη της ομαδοσυ-
νεργατικής διδασκαλίας, καθώς διευρύνουν τις δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ δι-
δασκόντων και μαθητών, παρέχουν ποικιλία ερεθισμάτων, κινητοποιούν το ενδιαφέ-
ρον και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, καθιστώντας τους κριτικούς δέκτες την 
παρεχόμενων μηνυμάτων (Κόκκος & Λιοναράκης,1998). 

Χώρος 
Φυσικός χώρος:  αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής. 
Εικονικός χώρος: ιστολόγιο  

Προϋποθέσεις υλοποίησης 
• Για τον μαθητή: Εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, την πλοήγηση 

στο διαδίκτυο και τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, την ανάρτηση κειμέ-
νων σε ιστολόγιο, τη χρήση του dropbox, τη γνώση των βασικών βημάτων για τη 

3419

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 
 

δημιουργία της περίληψης (σημειώσεις - τεχνικές πύκνωσης, συγγραφή περίλη-
ψης). 

• Για τον δάσκαλο: Εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, συ-
νεργασία με τον καθηγητή πληροφορικής (εφόσον χρειαστεί), υπενθύμιση τεχνι-
κών πύκνωσης λόγου για τη συγγραφή της περίληψης ενός κειμένου.  

• Υλικοτεχνική υποδομή σχολείου: Προϋποτίθεται εργαστήριο πληροφορικής με 
σύνδεση στο διαδίκτυο και διαδραστικός  πίνακας ή προτζέκτορας. 

• Προετοιμασία: Δημιουργία ιστολογίου της τάξης, αν δεν υπάρχει ήδη, και χωρι-
σμός σε ομάδες. Οι μαθητές διαλέγουν έναν αριθμό από το ένα έως το έξι και ο 
καθηγητής τους κατατάσσει σε έξι τετραμελείς ομάδες μεικτές και όσο πιο ομοιο-
γενείς γίνεται και στη συνέχεια διαλέγουν ένα παρατσούκλι για την ομάδα τους. 
Ένας ορίζεται χειριστής υπολογιστή, ένας εκπρόσωπος Τύπου και δύο γραμμα-
τείς. 

Στοχοθεσία 
Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 
Επιδιώκεται οι μαθητές:  
• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα, να διακρίνουν το επουσιώδες από 

το ουσιώδες, προκειμένου να προβούν στη συγγραφή περίληψης. 
• Να «συναισθανθούν» τους ήρωες και να «δουν» πώς εξελίσσεται μια συνομιλία 

σε φιλονικία.   
• Να προβληματιστούν για τη θεϊκή παρέμβαση στα ανθρώπινα τόσο στον Όμηρο 

όσο και στη σύγχρονη εποχή.  
• Να εξετάσουν τις διαχρονικές αξίες της ιεραρχίας, της πειθαρχίας, της τιμής, της 

εξουσίας και τον ρόλο τους στις σχέσεις των ανθρώπων. 

Γνώσεις για τη γλώσσα 
Επιδιώκεται οι μαθητές:  
• Να ασκηθούν στην καταγραφή σημειώσεων από τον προφορικό λόγο και στον 

μετασχηματισμό  τους σε περίληψη.  
• Να εντοπίσουν το «σχήμα του αδυνάτου» και την επίπτωσή του στον λόγο. 
• Να εντοπίσουν τα γραμματικά πρόσωπα, τα επίθετα, τις προσφωνήσεις και τα 

γραμματικά υποκείμενα των ρημάτων του κειμένου και να συσχετίσουν τις επιλο-
γές αυτές με την κορύφωση της έντασης. 

• Να βιώσουν την απόλαυση της ακουστικής πρόσληψης του επικού κειμένου. 

Γραμματισμοί 
Επιδιώκεται οι μαθητές:  
• Να παραγάγουν πολυτροπικά κείμενα.  
• Να καλλιεργήσουν την ικανότητα κατανόησης του προφορικού λόγου. 
• Να αντιμετωπίσουν κριτικά το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ.  
• Να καλλιεργήσουν την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητά 

τους, κατασκευάζοντας κείμενα πολυτροπικά. Να μάθουν να συνεργάζονται και 
να κατανέμουν ρόλους στις ομάδες τους.  
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Σύνδεση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση είναι συμβατή με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για 
την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, καθώς στοχεύει:  
• στην εκτίμηση της λογοτεχνικής αξίας ενός έργου της αρχαίας ελληνικής γραμμα-

τείας που η ποιότητα της μετάφρασής του διασώζει και τους εκφραστικούς τρό-
πους του αρχαίου κειμένου και αποτελεί ένα νέο λογοτεχνικό κείμενο. 

• στην κατανόηση και αξιολόγηση του ιλιαδικού ήρωα και του κόσμου – πολιτι-
σμού της Ιλιάδας.  

• στη συνειδητοποίηση της μετάπλασης του τρωικού μύθου σε επικό ποίημα με ε-
πίκεντρο την μήνιν του Αχιλλέως. 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
Με τη βοήθεια των ΤΠΕ οι μαθητές εντοπίζουν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, 
τις οποίες θα επεξεργαστούν κριτικά και θα τις αξιοποιήσουν, για να δημιουργήσουν 
δικό τους λόγο. Θα χρησιμοποιήσουν λογισμικά, προκειμένου να αναπτύξουν τη δε-
ξιότητα της κατανόησης του προφορικού λόγου, της συγγραφής σημειώσεων αλλά 
και της δημιουργίας παρουσιάσεων. Γενικά, οι ΤΠΕ διαμεσολαβούν με στόχο διττό, 
τη δόμηση της νέας γνώσης με δημιουργικό τρόπο και την καλλιέργεια του κριτικού 
και του πληροφορικού/ψηφιακού γραμματισμού, καταδεικνύοντας την προστιθέμενη 
αξία των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Α΄ φάση – Η Αφόρμηση (1η ώρα) 
(Ο καθηγητής συγκεντρώνει τους μαθητές σε μια αίθουσα όπου υπάρχει internet και 
διαδραστικός πίνακας ή προτζέκτορας. Οι μαθητές στην πρώτη φάση θα εργαστούν 
ατομικά.) 
Παρακολουθήστε το βίντεο της ΕΡΤ από την Βικιπαίδεια για τον Άρη και την Έριδα 
(λεπτό 1.01 έως 6.28) και στη συνέχεια συζητήστε τα ακόλουθα  ερωτήματα, κρατώ-
ντας χειρόγραφες σημειώσεις, αν το επιθυμείτε: 
• Ποια η μυθολογική ερμηνεία της προέλευσης της φιλονικίας και του πολέμου; 
• Ποιοι και για ποιους λόγους φιλονικούν ή πολεμούν στις μέρες μας; 
• Με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι έριδες; 
• Μπορεί μια φιλονικία να εκδηλωθεί ή να επιδεινωθεί  λόγω τρίτων; 
• Ποιο ρόλο παίζουν τα ΜΜΕ στην παρουσίαση ενός γεγονότος; Το παρουσιάζουν 

όπως ακριβώς συνέβη, το συμπληρώνουν, το παραποιούν; 
• Πόσο επηρεάζεται η κοινή γνώμη από τα ΜΜΕ; 

Β΄ φάση – Το κείμενο (1η ώρα - χρήση διαδραστικού ή προτζέκτορα) 
(Ο καθηγητής διανέμει ατομικά σε κάθε μαθητή κοινό φύλλο εργασίας, στο οποίο οι 
μαθητές κρατούν χειρόγραφες σημειώσεις.) 
Κοινό Φύλλο Εργασίας: «Παρακολουθώντας τη συνέλευση των Αχαιών» 

• Ακούστε το  ηχητικό αρχείο (από το 6.50 έως το 12.18) από τη μετάφραση Καζα-
ντζάκη – Κακριδή με αφηγητή τον Χάρη Πολιτόπουλο. 
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• Παρακολουθήστε στο youtube το αντίστοιχο μαθητικό video: ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ 
Α-2 Αχιλλέως μήνις και κρατήστε σημειώσεις απαντώντας στα ακόλουθα ερωτή-
ματα: 

o Ποια πρόσωπα συνομιλούν μεταξύ τους;  
o Ποιο το θέμα της συζήτησής τους; 
o Ποιος μιλά πρώτος και για ποιο θέμα;  
o Τι του απαντά ο συνομιλητής του; 
o Ποια είναι η στάση τους αρχικά και ποια στη συνέχεια; 
o Τι είναι αυτό που τους κάνει να αλλάζουν στάση;  

Αξιοποιώντας τις σημειώσεις που αφορούν πληροφορίες του κειμένου (και όχι προ-
σωπικά συναισθήματα ή δικές του κρίσεις) ας συντάξει κάθε μαθητής στο σπίτι του 
τη δική του περίληψη απαντώντας στο ερώτημα: «Τι συμβαίνει στη συνέλευση των 
Αχαιών;». Φροντίστε να συμπεριλάβετε στο κείμενό σας και τα ακόλουθα στοιχεία: 
θέμα της ενότητας, πρωταγωνιστές, στάση κάθε ήρωα στο πρόβλημα επιστροφής της 
Χρυσηίδας – επιχειρήματα, απόφαση του Αχιλλέα – αντιμετώπιση Αγαμέμνονα – ε-
πιχειρήματα ηρώων. Η εργασία θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί μέχρι το επόμενο μά-
θημα στο dropbox του καθηγητή σε ηλεκτρονική μορφή και με το όνομα του μαθητή 
που την συνέταξε, ώστε να δοθεί ανατροφοδότηση ατομικά στον καθένα.  

Γ΄ φάση – ομαδικά φύλλα εργασίας  (2η  και 3η ώρα) 
 Τη δεύτερη ώρα της 3ης φάσης τα παιδιά εργάζονται ομαδικά στο εργαστήριο πλη-
ροφορικής και απαντούν με τη μορφή σημειώσεων στις ερωτήσεις που τους έχουν 
δοθεί στο φύλλο εργασίας της ομάδας τους. 20 λεπτά κρατούν σημειώσεις και μετά 
δίνονται 4 λεπτά στον εκπρόσωπο τύπου της κάθε ομάδας για να παρουσιάσει τις 
σκέψεις τους. Την τρίτη ώρα της τρίτης φάσης κάθε ομάδα κατασκευάζει το έργο της 
με το εργαλείο που της έχει δοθεί. Το υλικό τοποθετείται στο dropbox  για να δει κά-
θε ομάδα το έργο της άλλης και να δοθεί ανατροφοδότηση από το καθηγητή. Το υλι-
κό μπορεί να ολοκληρωθεί και να συμπληρωθεί και εκτός διδακτικού χρόνου και να 
αναρτηθεί από τον χειριστή υπολογιστή της κάθε ομάδας.   

Ρεπόρτερ του παρελθόντος με βαθιά πίστη στους θεούς 
Επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες για να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κεί-
μενο συνδυάζοντας κείμενο, ήχο, εικόνες στην εφαρμογή (https://animoto.com/) με 
θέμα: «Οι θεοί παρόντες στη σύγκρουση.», το οποίο θα το αναρτήσετε στο ιστολόγιο.  
ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ  
Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση  
Τα ζητήματα που πρέπει να πραγματευτείτε είναι τα εξής:  
• Σε ποιους θεούς γίνεται αναφορά στο κείμενο;  
• Ποια επίθετα τους αποδίδονται και γιατί; 
• Ποια η αντίληψη του ομηρικού ανθρώπου για τους θεούς; 
• Θα άλλαζε η συμπεριφορά των ηρώων αν δεν τους στήριζαν οι θεοί; 
• Θα άλλαζε κάτι στο κείμενο αν ο Όμηρος ήταν άθεος; 
• Θα αντιλαμβανόσασταν διαφορετικά το κείμενο, αν ήσασταν άθεοι; 
• Με ποιο τρόπο επηρεάζει ο θεός τη δράση των ανθρώπων στις μέρες μας; 
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Ρεπόρτερ του παρελθόντος με έφεση στην ψυχολογία 

Δημιουργήστε δύο συννεφόλεξα στην εφαρμογή www.wordle.net/  με επίθετα που να 
χαρακτηρίζουν τον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα και προσθέστε τα στο ιστολόγιο με 
τον τίτλο: «Ψυχολογικά πορτρέτα».  
Λάβετε προηγουμένως υπόψη σας τα εξής: 
• Πώς χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Όμηρος κάθε ήρωα; 
• Πώς χαρακτηρίζει ο ένας τον άλλο; 
• Θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο ο Αχιλλέας αν δεν ήταν γιος θεάς; 
• Θα αντιδρούσε διαφορετικά ο Αγαμέμνονας αν δεν ήταν αρχιστράτηγος και βασι-

λιάς της πιο πλούσιας ελληνικής πόλης; 

Ρεπόρτερ του παρελθόντος με φιλολογικές ανησυχίες 
Αφού δείτε παραδείγματα χρήσης του σχήματος αδυνάτου απαντήσετε στις παρακά-
τω ερωτήσεις και προσπαθήστε να αποδώσετε σχηματικά τις απαντήσεις σας με έναν 
εννοιολογικό χάρτη στην εφαρμογή https://popplet.com/  και αναρτήστε το στο ιστο-
λόγιο κάτω από τον τίτλο «Σχήμα αδυνάτου».  
• Τι είναι το «Σχήμα αδυνάτου»;  
• Γιατί το χρησιμοποιεί ο ήρωας; 
• Τι θέλουμε να δείξουμε με την επιλογή αυτού του τρόπου έκφρασης; 
• Η γνώση του σχήματος του αδυνάτου από την πλευρά του ακροατή φωτίζει πε-

ρισσότερο τη σκηνή αυτή ή όχι; 
• Σε ποιες περιπτώσεις σήμερα επιλέγουμε αυτό το σχήμα; 

Ρεπόρτερ του παρόντος - πολιτικοί 
Αν μεταφέραμε τη σκηνή στο σήμερα, ποια πρόσωπα της διεθνούς πολιτικής σκηνής, 
σύγχρονα ή και παλαιότερα, θα μπορούσαν να ενσαρκώσουν τους ρόλους του Αχιλ-
λέα και του Αγαμέμνονα; Δημιουργήστε τα προφίλ τους στην εφαρμογή 
www.voki.com/ και αναρτήστε το στο ιστολόγιο. 
 

Ρεπόρτερ του παρόντος με καλλιτεχνικές ανησυχίες 
Αφού επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ τις ενότητες αριστερά, και δεί-
τε το εικαστικό υλικό της καθεμιάς απ΄ αυτές, και αφού προβληματιστείτε στα παρα-
κάτω ερωτήματα, κατασκευάστε με αυτό ή και με άλλο υλικό που θα αντλήσετε από 
το διαδίκτυο ένα κολάζ στην εφαρμογή https://www.photovisi.com/ με θέμα τη σύ-
γκρουση των δυο ηρώων και τον ρόλο των θεών και αναρτήστε το στο ιστολόγιο κά-
τω από τον τίτλο «Τέχνη και αρχαιότητα».  
Τα θέματα για τα οποία πρέπει να προβληματιστείτε είναι:  
• Με ποιον άλλο τρόπο εκτός από τη ζωγραφική θα μπορούσε να αποδοθεί  καλλι-

τεχνικά η σκηνή; 
• Ένα εικαστικό έργο συμπληρώνει ή εγκλωβίζει το νόημα του κειμένου; 
• Πώς θα οπτικοποιούσατε ως καλλιτέχνες τη παρέμβαση του θείου στα ανθρώπι-

να; 
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• Ο σύγχρονος καλλιτέχνης με ποια επιπλέον τεχνολογικά ή ψηφιακά μέσα μπορεί 
να εμπλουτίσει το έργο του; 

 
Ρεπόρτερ του παρόντος - επικοινωνιολόγοι 

Αναλαμβάνοντας το ρόλο του απλού Αχαιού στρατιώτη να κάνετε ένα διάλογο με 
τους φίλους σας στο fakebook (http://www.classtools.net/FB/home-page)  με θέμα: 
«Ποια απήχηση είχε η σύγκρουση στους Αχαιούς; Πώς το κοινό βίωσε το επεισόδιο;» 
και να το αναρτήσετε στο ιστολόγιο. Στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη τα εξής: 
• Ποια επικοινωνιακά λάθη έκαναν και οι δύο ήρωες με αποτέλεσμα τη ρήξη; 
• Τι θα τους συμβουλεύατε για να διαχειριστούν το θυμό τους; 
• Τι θα συμβουλεύατε τον Αχιλλέα, αν τον συμπαθούσατε περισσότερο; 
• Πώς θα παρουσιάζατε τον Αγαμέμνονα στους φίλους σας για να τους  στρέψετε 

εναντίον του; 

Δ΄ φάση (4η ώρα) 
Οι μαθητές στον διαδραστικό ή προτζέκτορα της τάξης τους βλέπουν αναρτημένο το 
υλικό όλων των ομάδων κάτω από τον τίτλο «Οι αρχαίοι ρεπόρτερ συναντούν τους 
σύγχρονους για χάρη του Ομήρου» και ακολουθεί διάλογος για τη διαχρονικότητα 
των αξιών (θεοί, τιμή πειθαρχία, εξουσία, τέχνη), για την προστιθέμενη αξία που 
προσφέρει η χρήση των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία και για τα οφέλη της 
συνεργατικότητας. 
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Ίχνη  μνημειακής κληρονομιάς παραδοσιακού ύφους στο Θεσπρωτικό χώρο 
& περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 
Νικολάου Μάρκος 

Π.Ε.11, M.Sc. 
markosn71@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία  γράφηκε στηριγμένη στην μελέτη βιβλιογραφίας αλλά και με βάση την 
βιωματική προσέγγιση ως αποτέλεσμα, πια εμπειριών. Σκοπός της εργασίας αυτής 
είναι να υποστηρίξει ένα από τα προγράμματα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Φιλιατών-Θεσπρωτίας το «Παραδοσιακοί Οικισμοί, Πετρογέφυρα, Νερόμυ-
λοι…». Σχεδιάστηκε για μαθητές που απαρτίζουν ομάδες που συμμετέχουν σε σχολι-
κά περιβαλλοντικά προγράμματα στο ανθρωπογενές περιβάλλον, ανάλογης ιστορικής 
περιόδου. Γίνεται μια προσέγγιση σε θέματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, σε ιδιαι-
τερότητες στο χώρο της Θεσπρωτίας που προκύπτουν κυρίως από τις διαμορφούμενες 
κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές στο ρου της ιστορίας. Ακολουθεί αναφορά 
στους τύπους σπιτιών στον χώρο της Ηπείρου την περίοδο της οθωμανοκρατορίας και 
στα υλικά δόμησης. Εσωτερική περιγραφή μιας απλής οικίας.  Κατάληξη αυτής της 
εργασίας με μια παρουσίαση των σταδίων διδασκαλίας στους μαθητές και την μεθο-
δολογία  πάνω στο θέμα. Οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά από την αρχή, στην πο-
ρεία θέτουν προβληματισμούς και ερωτήσεις αλλά και ιδέες για την βιώσιμη ανάπτυ-
ξη των οικισμών. 

Λέξεις, κλειδιά:  Παράδοση, οικισμοί, βιώσιμη ανάπτυξη, εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Με την εργασία αυτή επιχειρείται  η παρουσίαση του μνημειακού αποθέματος λαϊκής 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός γεωγραφικού τμήματος, περιορισμένου πια λόγου  
ιστορικών και δημογραφικών αποτελεσμάτων, της Θεσπρωτίας. Ένα από τα τρία αρ-
χαία ηπειρωτικά φύλα μαζί με τους Χάονες και τους Μολοσσούς, οι Θεσπρωτοί (Ι-
στορικοί Ελληνικοί Χώροι, γενική .εποπτεία Μ.Β. Σακελαρίου, 1997). Για σύντομο 
χρονικό διάστημα κυρίαρχοι της περιοχής  οι Σλάβοι που έδωσαν το όνομα Βαγενετία 
και περιλάμβανε επίσης τις περιοχές Κεστρίνη, σύμφωνα με το Αραβαντινό. Π η πε-
ριοχή της Σκέφαρης (Αραβαντινός Π. Περιγραφή της Ηπείρου, Μέρος Α΄), και τμήμα 
της Κασιόπης (Φεουδαρχική Ήπειρος και Δεσποτάτο της Ελλαδας, Ν.Γ. Ζιάγκου, 
Αθήνα 1974).  Αρνητικές ιστορικές συγκυρίες συνετέλεσαν σε μειωμένη ανάπτυξη 
στην περιοχή και ίσως αυτό να έχει θετικές συνέπειες στην διατήρηση αναλλοίωτου 
του πολιτιστικού αποθέματος και να υπάρχουν ακόμα ανοιχτά, ζωντανά μουσεία – 
χωριά. Οι μεταβολές στο τοπίο και γεωγραφικό χώρο δηλώνουν νέους μετασχηματι-
σμούς που παρατηρούνται όχι μόνο σε κοινωνικοοικονομικούς δείκτες αλλά και σε 
διαμόρφωση της ανθρωπογεωγραφίας στην περιοχή (Ήπειρος,  Αράπογλου Μ., 
2007). Αρχικά θα προσπαθήσουμε μια ιστορική αναδρομή, προκειμένου να αναδει-
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χθούν οικονομικές, κοινωνικές και γεωγραφικές επιδράσεις στην διαμόρφωση των 
πολιτιστικών έργων – κτισμάτων – προϊόντων. Ο πολιτισμός αποτυπώνεται στα κτί-
σματα και την οργάνωση του χώρου.  

Η εργασία δεν εστιάζει περισσότερο σε αυτά τα κτίσματα που για λόγους  αρχιτεκτο-
νικούς ή και ιστορικούς χαρακτηρίστηκαν από την Πολεοδομία ή την  Εφορεία Νεω-
τέρων Μνημείων ως Παραδοσιακά ή Διατηρητέα αλλά στην λαϊκή κατοικία που απο-
τελεί όπως μας αναφέρει η κ. Κ. Τσούβαλη μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις 
του βίου και της ψυχής του λαού.  

Αντικείμενο της  εργασίας αποτέλεσαν όπως και αναφέρθηκε παραπάνω εκτός από τα 
κτίσματα και οι οικισμοί, στο χώρο της Θεσπρωτίας. Οι οικισμοί αυτοί  κατατάσσο-
νται σήμερα κατά οικολογική  ιεράρχηση στους γεωργικούς  οικισμούς και ειδικότε-
ρα στην κατηγορία μικρού χωριού (25-500 κατοίκων). 

Στόχος  της εργασίας 

 Καταγραφή και παρουσίαση χαρακτηρισμένων ως Παραδοσιακών και Διατηρητέων  
στο χώρο του Ν. Θεσπρωτίας. Χωροθέτηση του οικισμού, διάρθρωση της οικίας.   . 
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, της παροχής γνώσεων και πληροφοριών μέσα από προ-
γράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πηγάζουν και λύσεις σωστής  αξιοποίησης 
και ορθολογικής διαχείρισης φυσικών αξιών και πόρων. (Κ.Π.Ε Φιλιατών, 2010).  

Ιστορική αναδρομή 

Πάνω στο αντικείμενο της εργασίας, η χρονική περίοδος που δημιουργήθηκαν αυτά 
τα κτίσματα είναι στη τρίτη φάση της Οθωμανικής κυριαρχίας. Από την επικράτηση 
στο χώρο από τον Αλί Πασά (1788-1822) έως την απελευθέρωση το 1913. Φιλιππίδης 
Δ, 1999Αυτό ήταν το τέλος μιας περιόδου ανάπτυξης με εμφανή αποτελέσματα ορα-
τά  ακόμα και στις μέρες μας: γεφύρια, κρήνες, νερόμυλοι φτιαγμένα τα  περισσότερα 
σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. 

ΛΑΪΚΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΤΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

Η λαϊκή αρχιτεκτονική σε όλη την Ήπειρο εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με μικρές 
τοπικές διαφοροποιήσεις. Οι μορφές των κτισμάτων ενσωματώνονται στο φυσικό  
περιβάλλον, με το αποτέλεσμα να είναι αρμονικό - φυσικό. Πέτρα και ξύλο. Υλικά 
δόμησης από το περιβάλλοντα χώρο.  

Τα κτίσματα έχουν αυστηρά γεωμετρική  μορφή, με λιτούς καθαρούς όγκους. Το μα-
γείρεμα και η  θέρμανση καλύπτονταν από την εστία. Όλες  οι οικίες είχαν προαύλιο 
χώρο που περιβάλλονταν από πέτρινο τοίχο, μαντρότοιχο ο οποίος προφύλασσε την 
ιδιωτική  ζωή από το δημόσιο  και λειτουργούσε παράλληλα προστατευτικά. Στο ισό-
γειο βρίσκονταν όλοι οι βοηθητικοί χώροι: μαγειρείο, αποθήκες, ξύλα για την εστία. 
Ένα δωμάτιο, όσο δυνατόν πιο περιποιημένο κατάλληλο για επισκέψεις και χρήση 
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υπνοδωματίου ο Οντάς. Συν ακόμα ένα ή δύο μικρά δωμάτια  αυτοί ήταν και οι χώροι 
του ορόφου.  

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Τα κριτήρια εκείνης της εποχής: ύπαρξη νερού, ικανοποιητικοί βοσκότοποι, Προσα-
νατολισμός – θέα, Δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας, Συνθήκες ασφάλειας, Οδική 
σύνδεση, Επιλογή αμυντικής θέσεως. Οι οικισμοί  έχουν αμυντικό σχεδιασμό, με πυ-
κνή  δόμηση. Κάθε  σπίτι βοήθα και αυτό με τις δικές του αμυντικές υποδομές, ψηλοί 
μαντρότοιχοι 2-2.5  μέτρα. (Σταματοπούλου 1999). Όλοι σχεδόν οι οικισμοί είναι μο-
νοκεντρικοί  με ένα δηλαδή κέντρο το μεσοχώρι. Στο μεσοχώρι τώρα βρίσκονταν τα 
διάφορα κοινόχρηστα κτίσματα  όπως εκκλησία, σχολείο, καφενείο, κρήνες. 

ΣΠΙΤΙ –ΤΥΠΟΣ - ΜΟΡΦΗ –ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στον γεωγραφικό χώρο της Θεσπρωτίας είχε  παράλλη-
λη πορεία όπως και της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής ανάπτυξης  απλά στασι-
μότητα. Σύμφωνα με τον κ. Κ.Λαζαρίδη λαογράφο, συγγραφέα υπάρχει μια γενικά 
αποδεκτή ονομασία σε τύπους σπιτιών, (Σταματοπούλου 1999), και την εξέλιξη τους. 

Συγκεκριμένα: Τύπος Α΄, ονομασία ΓΙΑΓΙΑ. Διαμορφώθηκε στο 1650 περίπου. Σπί-
τια μικρά, ισόγεια υπερυψωμένα. Έχουν σχήμα τετράγωνο  ή ορθογώνιο με ένα  ή 
δύο  κάτω και πάνω. Τύπος Β΄-ονομασία ΜΑΝΑ. Μετά το 1700-1750 νέο πρότυπο 
από την περιοχή των Ζαγοροχωρίων. Διαμορφώνετε ο ημιυπαίθριος χώρος, το χαγιά-
τι, που όπως αναφέρει ο κ. Χαρίσης: η χρήση του είναι πανάρχαια (1983, Ηπειρώτικο 
Ημερολόγιο).  

Τύπος Γ΄ ΘΥΓΑΤΕΡΑ.. Τελευταίος τύπος σπιτιού. Διαμορφώθηκε μετά το 1850 με 
1880. 

Όλα τα παραπάνω σε περιοχές της Ηπείρου μεν αλλά με θετικούς δείκτες οικονομίας. 

Σε γνώστες αρχιτεκτονικής ή κατοίκους της Θεσπρωτίας τα χαρακτηριστικά αυτά σε 
οδηγούν χωρίς δυσκολία στο τύπο Α ως αυτόν που επικράτησε στα μέρη μας. H δια-
μόρφωση της οικίας αυτού του τύπου κατοικίας. Ξεκινάμε από το κατώι. Ένας τοίχος 
διαιρεί  σε δύο τμήματα. Στη  πίσω  ζώνη έχουμε  το  μέσα σπίτι. (Λώλης 1973). Ο 
ένας χώρος αποθήκευσης καρπών, λαδιού, τροφίμων, κρασιού, ελιών και ο άλλος χώ-
ρος για ξύλα, ζωοτροφές κ.α.Βγαίνοντας τώρα έξω ανεβαίνουμε στο ανώι από εξωτε-
ρική σκάλα. Βλέπουμε πάλι δύο δωμάτια. Υπνοδωμάτια. Το ένα αρκετά μεγαλύτερο 
σε διαστάσεις αλλά  και καλύτερη υποδομή- υποστήριξη  για φιλοξενία, ο λεγόμενος  
οντάς ή  χειμωνιάτικο. 

Οι μεσοτοιχίες γίνονταν  σχεδόν αποκλειστικά  από ξύλινη κατασκευή πάχους  6  με 
10 εκ. κάλυψη με λάσπη, πλίνθους και πέτρες.. Αυτός  είναι και ο λεγόμενος  τσια-
τμάς.Τα παράθυρα είναι δίφυλλα ανοιγόμενα και προφυλαγμένα με σιδεριές που πολλές 
φορές εξέχουν. (Ρογκότη 1999). 
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Αναπόσπαστα  τμήματα του ηπειρώτικου σπιτιού, ο μαντρότοιχος  και η αυλόπορτα. 
Με το όρο μάντρα, στην Ήπειρο, νοείται κάθε περίφραγμα σπιτιού και βοηθητικών 
χώρων  ακόμα και αγροκτημάτων εάν αυτά ήταν κατασκευασμένα από πέτρα. Με τον 
όρο αυλόπορτα νοείται η πόρτα που οδηγεί από την αυλή στο δρόμο και  σαφώς ανά-
ποδα (Χαρίσης 1985). 

Σε όλα σχεδόν τα σπίτια της περιοχής Θεσπρωτίας επικρατεί σε όλες τις επιφάνειες  
εσωτερικά και εξωτερικά το επίχρισμα, εκτός από τις εξωτερικές  γωνίες, αγκωνάρια, 
περίπου ένα μέτρο για κάθε  πλευρά, και τα ανοίγματα  με τις πελεκητές πέτρες. Σε 
αποστάσεις 0.80 εκ. εώς και 1.00 από το έδαφος μέσα στο τοίχο, τοποθετούνταν ορι-
ζόντιοι ξυλοδεσμοί. Πρόσφεραν καλύτερη έδρα στους λίθους και σίγουρα  ενίσχυαν 
την αντοχή  τους ειδικά σε περίπτωση  σεισμών. 

Στην οροφή του κτιρίου φτιάχνονταν περιμετρικά μια στέρεα βάση από χοντρό  σχι-
στόλιθο, η κορνίζα. Μια επέκταση προς τα έξω 10 περίπου εκατοστών  δίνει  χάρη  
και μεγαλύτερη βάση οπού και στηρίζονταν ο ξύλινος σκελετός της στέγης. Σκελετός 
από όσο δυνατόν με ίσια  ξύλα από κυπαρίσσι ή δρυς που θεωρούνταν κατάλληλα. Η 
κάλυψη γίνονταν από λεπτές πλάκες σχιστόλιθου. 

Στην αυλή κάθε σπιτιού βρίσκονταν στο πίσω τοίχο, το μαγειρειό με το φούρνο και 
μακριά σε κάποια  άκρη κοντά  στο  μαντρότοιχο, το αποχωρητήριο. 

Χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό  στοιχείο που απαντάται σε πολλές οικίες αυτής της 
χρονικής περιόδου (17ος -19ος αι.) στη Θεσπρωτία είναι οι σκουμπέδες, στοές σε μορ-
φή καμάρας, πάνω σε αυτούς η σκάλα που επικοινωνούσε το κατώι με το ανώι. Τη 
ιδιαιτερότητα αυτή την αναφέρουν στη σύγχρονη αρχιτεκτονική ορολογία ως αψίδες. 
Τελευταία  η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων  της Περιφέρειας  Ηπείρου  σε πολλούς 
χαρακτηρισμούς για παραδοσιακά ή διατηρητέα στην περιοχή της Θεσπρωτίας το α-
ναφέρει ως ξεχωριστή, ντόπια λαϊκή αρχιτεκτονική ιδιοτυπία. 

Μεθοδολογία – στάδια υλοποίησης προγράμματος 

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, Παραδοσιακοί οικισμοί, Πετρογέφυ-
ρα, Νερόμυλοι… του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών – Θεσπρωτί-
ας σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρέπει να στηρί-
ζονται σε τέσσερις άξονες που είναι οι εξής: 

η μαθητοκεντρική επιλογή και προσέγγιση  του εκπαιδευτικού θέματος, 

ο χωρισμός της περιβαλλοντικής ομάδας σε ανομοιογενή τμήματα. Σ΄ έναν παραδο-
σιακό οικισμό οι μαθητές μπορούν  να χωριστούν σε δύο ή περισσότερες υποομάδες, 
ανάλογα με τον συνολικό αριθμό της περιβαλλοντικής ομάδας και αναλαμβάνουν 
διαφορετικές εργασίες. Από τις βασικές εργασίες είναι η καταγραφή (και φωτογράφι-
ση) παραδοσιακών στοιχείων και αντίστοιχα η άλλη ομάδα στον απέναντι μαχαλά 
ξεκινώντας, να αναζητά και να καταγράφει σύγχρονες αρνητικές παρεμβάσεις που 
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αλλοιώνουν το παραδοσιακό ύφος – χαρακτήρα του κτιρίου και χαλάνε την ομοιο-
μορφία στον οικισμό και την αρμονία με τη φύση, το περιβάλλον. 

η βιωματική προσέγγιση – επαφή του θέματος   

η διαθεματική και πολύπλευρη προσέγγιση της γνώσης.  Το τέταρτο και ίσως και το 
πιο περίπλοκο τμήμα των εργασιών των παιδιών χρειάζεται ανάλογη ενθάρρυνση και 
παρότρυνση από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς για προσεγγίσουν το κεντρικό θέ-
μα από διαφορετικές θεματικές πτυχές. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του συ-
γκεκριμένου προγράμματος, η περιβαλλοντική ομάδα (μαζί με  τους συντονιστές – 
συνοδούς καθηγητές) μπορούν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο  διδασκαλίας project ή 
ακόμα και τη μέθοδο storyline ( ιστοριογραμμής) για να πλησιάσουν το κεντρικό θέ-
μα και ακόμα να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα εισροής γνώσης που αποκτήθηκε από 
την περιβαλλοντική ομάδα σε όλο το χρονικό και διαθεματικό πλαίσιο της εργασίας. 
Οι μαθητές σε αυτό το περιβαλλοντικό πρόγραμμα συμμετέχουν δραστικά από την 
έναρξη με ερωτήσεις και αναφορές που το έχουν ξαναδεί ή αν έχουν προλάβει προγο-
νούς σε τέτοιες κατοικίες και αν είχανε και οι ίδιοι εμπειρίες. Ανταποκρίνονται ευχά-
ριστα σε όλα τα ερεθίσματα προς το συγκεκριμένο θεματικό άξονα, που τους δίνονται 
με ποικίλους τρόπους, από την παιδαγωγική ομάδα του κέντρου και συμμετέχουν σε 
όλες τις εργασίες και τα παιχνίδια στα πεδία δράσεων με την ιδιαιτερότητα του ο κα-
θένας. Ακόμα και στα φύλλα εργασιών εμφανίζεται η θετική τους ανταπόκριση σε 
όλα τα ερωτήματα, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα κ.α. Ιδιαίτερα στην τελευταία επαφή με 
τους μαθητές στην διαδικασία της επισκόπησης, στην οποία οι ίδιοι οι  μαθητές με 
βοηθητικά εργαλεία, την φωτογραφική, την βιντεοκάμερα και τον υπολογιστή προ-
βάλουν τα γνωστικά αποτελέσματα, προϊόν του εν λόγω περιβαλλοντικού προγράμ-
ματος. Σίγουρα αυτό επιτυγχάνετε όχι με απλή επίσκεψη αλλά στα πλαίσια της διή-
μερης ή τριήμερης βιωματικής προσέγγισης στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η τελική παρουσίαση – ανασκόπηση, σε πολυήμερα πάντα προγράμματα, περιλαμ-
βάνει στοιχεία από τις έρευνες των μαθητών σε βιβλιογραφία, από προσωπικές συνε-
ντεύξεις με παλιούς μαστόρους, απογόνους τους ή κατοίκους παραδοσιακών οικι-
σμών που πρόλαβαν τα μπουλούκια των  μαστόρων ή ακόμα από επιστήμονές με συ-
ναφή επαγγελματική ειδικότητα (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κ.α). Ανάδειξη 
ακόμα των καταγραφών τους σε συνδυασμό με φωτογραφίες ή βίντεο, απόδοση της 
παραδοσιακής ορολογίας με την καλύτερη πιστότητα στην ντοπιολαλιά. 

 Η τελική μορφή μαζί με τις εργασίες που έχουν από το σχολείο μπορεί να αποδοθεί 
σε εκτύπωση εγχειριδίου, σε ηλεκτρονική μορφή CD, κατασκευή ιστοσελίδας ή ακό-
μα και σε θεατρική μεταφορά με θέματα, ιδέες που απορρέουν από την προσπάθεια 
αντιγραφής συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην περίοδο την προβιομηχανικής. 
Ακόμα ένα ποίημα, προϊόν συλλογικότητας και προηγούμενης βιωματικής προσέγγι-
σης που θα απέδιδε με εικαστικό τρόπο ακόμα καλύτερα τα συναισθήματα των παι-
διών. Σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (Λυκείου) μια έκθεση σε μορφή αναφοράς προς 
την τοπική αυτοδιοίκηση ή το τοπικό τύπο αρνητικών ή θετικών συμπερασμάτων θα 
είναι μια θετική πρώτη κίνηση για την συμμετοχή τους στα κοινά, ενεργοί πολίτες. 

3430

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Συμπεράσματα 

Αν επισκεφτεί κανείς (ιδιαίτερα μαθητής) κάποιον παραδοσιακό οικισμό από τους 
τόσους που διαθέτει ακόμα η χώρα μας, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει πως πέραν της 
φυσικής αρμονίας του τοπίου υπάρχουν πλήθος στοιχείων που υπακούουν στις αρχές 
της αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα τα μικρά παιδιά ίσως πρώτη φορά και σε βιω-
ματική προσέγγιση αναλύουν λέξεις όπως περιβάλλον και παράδοση. Απλή αναφορά 
σε ότι μας περιβάλει με διευκρίνιση διαχωρισμού φυσικού και ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος και την απλή αλλά ουσιώδη ανάλυση της έννοιας παράδοση το δόσιμο, το 
να παραδίδει κανείς σε κάποιον κάτι από το κ. Μπαμπινιώτη. Ακόμα όπως απαντάμε 
σε έναν τόμο που δίνει πολλές πληροφορίες πάνω σε θέματα πολιτισμού ( Ελληνικός 
Λαϊκός Πολιτισμός, τόμος α), ο πλούτος των πολιτιστικών συγκομιδών σε προηγούμε-
νες γενιές είναι η παράδοση. 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί είναι βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, 
αποτελούν εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας μας (π.χ Πήλιο, Μάνη, Ζαγόρια κ.α) 
και προσδίδουν θετικά στοιχεία στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της. Στους χώ-
ρους αυτούς αποτυπώνονται και εκφράζονται τρόποι ζωής, τεχνικές, αισθητικές προ-
τιμήσεις, κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώθηκαν στην πολυκύμαντη ιστορική  πο-
ρεία. Πρέπει όμως τώρα που είναι ακόμα ορατά και δεν έχουν καλυφτεί από την α-
διαφορία, την άγνοια και τον υπέρμετρο πλεονασμό να αποτελέσουν εκπαιδευτικό 
υλικό κατάλληλο και ίσως απαραίτητο για την σωστή μαθησιακή – εκπαιδευτική βά-
ση και πορεία των μαθητών στην χώρας μας. Αρχές και στοιχεία κοινωνιολογίας, λα-
ογραφίας, ιστορίας, τεχνολογίας, φυσικής, γεωμετρίας, θρησκείας – θεολογίας, κτη-
νιατρικής γεωπονικής, καλλιτεχνικών μπορεί ο μαθητής μέσα  από όντως βιωματική 
προσέγγιση δύο – τριών ημερών να αποκρυπτογράφηση και να αποτυπώσει. Έτσι  θα 
καταλάβει και θα προσανατολιστεί καλύτερα χωρικά, ιστορικά αλλά και συναισθη-
ματικά…    

Αξίζει τέλος να επισημανθεί για μια ακόμη φορά η σημασία που έχει η συνειδητοποί-
ηση από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας της ουσιαστικής προστασίας όσων ιστορι-
κών κτηρίων και συνόλων έχουν απομείνει στην πατρίδα μας, ώστε να είναι δυνατόν, 
τουλάχιστον τα εναπομείναντα, να συνεχίσουν να χρησιμεύουν ως πηγές επιστημονι-
κής γνώσης του παρελθόντος αλλά και πολύπλευρης έμπνευσης. 
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Κάπου θα συναντηθούμε… στο ίδιο σύμπαν ζούμε. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Δρ. Ελένη Α. Ηλία 
eilia@hol.gr 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για νήπια.  Υλοποιήθηκε σε 
δημόσιο νηπιαγωγείο κατά το σχ. έτος 2016-2017. Βασίζεται στο λογοτεχνικό 
πρότυπο του Μικρού Πρίγκιπα του Εξυπερύ. Όπως ο Μικρός Πρίγκιπας, ο κύριος 
ήρωας του ομώνυμου βιβλίου συναντήθηκε στην έρημο με τον πιλότο-αφηγητή του 
έργου,  έτσι και κάθε νήπιο φαντάστηκε και παρουσίασε στους συμμαθητές του μια 
παρόμοια δική του συνάντηση με τον λογοτεχνικό ήρωα. Απαντώντας σε ερωτήσεις, 
καθόρισε επίσης τις περιστάσεις και την αιτία αυτής της συνάντησης. Στόχος του 
προγράμματος να συνεχίσουν τα νήπια την αφήγηση του έργου, σύμφωνα με την 
επιθυμία τους. Η επιθυμία των νηπίων είναι κοινή και συνίσταται στην επιλογή της 
αισιόδοξης αφηγηματικής εκδοχής, η οποία περιλαμβάνει  την επιστροφή του Μικρού 
Πρίγκιπα στη Γη και τη συνάντησή του και με άλλους ανθρώπους. 

Εισαγωγή 

Η  δημιουργικότητά μας κατά την αναγνωστική διαδικασία (Iser 1990, σσ.44-45), σε 
συνδυασμό με την τεράστια παιδαγωγική δύναμη της λογοτεχνίας, εφόσον μας μετα-
δίδει εμπειρίες, βιώματα (ό. π., σσ. 104, 281), υπαγορεύουν το σχεδιασμό και την υ-
λοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται σε λογοτεχνικά κείμε-
να. Το λογοτεχνικό πρότυπο συνιστά το δυνατότερο ερέθισμα της παιδικής –και όχι 
μόνο- φαντασίας (Ηλία, 2004, σ. 167). Εμπνέει, απογειώνει, απελευθερώνει δυνάμεις 
και ικανότητες. Η ταύτιση με τα λογοτεχνικά πρόσωπα (Booth, 1987, σσ. 278-281, 
378) προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχεις προσωπικά στις αφηγηματικές κατα-
στάσεις, να αντιδράς συγκινησιακά σε αυτές και να εκφράζεις χωρίς αναστολές τον 
εαυτό σου, αναφερόμενος στα συναισθήματα και τις προσδοκίες που σου προξενεί το 
λογοτέχνημα (Ηλία, 2007, σ. 20). Η φαντασία των νηπίων ειδικότερα, όταν τροφοδο-
τείται από λογοτεχνικά κείμενα, γίνεται ανεξάντλητη, γεγονός που αποτυπώνεται σε 
σχετική έρευνα που πραγματοποίησα στο παρελθόν με μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄ 
και Γ΄ Δημοτικού (Ηλία, 2006, σσ. 20-25).   Καθώς δε το κυρίαρχο στοιχείο της παι-
δικής φύσης είναι η ανάγκη και η διάθεση για παιχνίδι (Χουιζίνγκα, 1989, σσ. 20-28), 
φροντίζουμε  να προσδώσουμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα παιγνιώδη διάσταση 
(Ποσλανιέκ, 1992, σ. 18).  Το πρόγραμμα  σχεδιάστηκε από τη δασκάλα της τάξης 
όπου υλοποιείται, και προσαρμόστηκε στο συγκεκριμένο μαθητικό δυναμικό. Έτσι 
τόσο ως προς το σχεδιασμό όσο και ως προς την υλοποίησή του απηχεί τα χαρακτη-
ριστικά, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τις διαθέσεις του συνόλου των μελών της 
σχολικής τάξης όπου εκτυλίσσεται.  
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Ταυτότητα του προγράμματος 

 Η  εκπαιδευτική μας  δράση   για το σχ. έτος  2016-2017 πραγματοποιείται  αποκλει-
στικά στο πλαίσιο του προαιρετικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου, από  τη  μία  
έως τις τέσσερις  μ.μ.  στο 1ο  Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου. Τα νήπια που συμμετέ-
χουν είναι δεκαεπτά, από τα οποία, δέκα είναι κορίτσια,  τρία είναι προνήπια,  δύο 
έχουν συμμετάσχει και κατά την περσινή χρονιά σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, ένα δεν γνωρίζει σχεδόν καθόλου την ελληνική γλώσσα και  ένα επαναφοιτά, 
επειδή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα άρθρωσης. 

Στόχοι  του εκπαιδευτικού προγράμματος 

• Συνεργασία του συνόλου των νηπίων για την επίτευξη ενός κοινού,  ομαδικά 
αποδεκτού σκοπού ( την εκπλήρωση και της επιθυμίας του Μικρού Πρίγκιπα και 
της επιθυμίας του πιλότου ). 
• Τοποθέτηση  του  κάθε νηπίου στο επίκεντρο της τάξης και κατ’ επέκταση  
προώθηση της επαφής και επικοινωνίας  μεταξύ όλων των νηπίων. 
• Συνειδητοποίηση  των λογοτεχνικών έργων και ηρώων ως διαχρονικών  και 
οικουμενικών σημείων αναφοράς. 
• Εξοικείωση με το παγκόσμιο λογοτεχνικό πρόσωπο-σύμβολο του Μικρού 
Πρίγκιπα και  μύηση  στις πολιτισμικές, ανθρωπιστικές αξίες που ενσαρκώνει. 
• Η  λεκτική ανάπτυξη  και  η καλλιέργεια  της  αφηγηματικής  ικανότητας . 
• Η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των νηπίων. 
• Η κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο, της 
ιδιότητας του γραπτού λόγου να αναπαριστά τον προφορικό. 
• Καλλιέργεια  της  φιλαναγνωσίας, ως  συνέπεια  της  απόλαυσης  που  προ-
σφέρει  ο  δημιουργικός  ρόλος του αναγνώστη. 

Μεθόδευση 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στον Μικρό Πρίγκιπα του Εξυπερύ σαν 
λογοτεχνικό πρότυπο και παγκόσμιο σύμβολο της παιδικής αθωότητας (Ηλία, 2012, 
σσ. 45-46).  Ο τίτλος   «Κάπου θα συναντηθούμε…  στο ίδιο σύμπαν ζούμε», συνιστά 
παράφραση  του ρεφραίν γνωστού τραγουδιού (Δεν μπορεί, δεν μπορεί,/κάπου θα 
συναντηθούμε./ Δεν μπορεί, δεν μπορεί,/ στο ίδιο σπίτι ζούμε). Ενώ όμως στο τρα-
γούδι το χιούμορ (Βελουδή, 1983, σ. 45) προκύπτει  από το γεγονός ότι αδυνατούν να 
συναντηθούν μεταξύ τους δύο άνθρωποι που κατοικούν στο ίδιο σπίτι, στον τίτλο του 
προγράμματος το χιούμορ απορρέει από τον τρόπο που αναφερόμαστε στο σύμπαν. 
Αν και  αυτό είναι απέραντο, το αντιμετωπίζουμε σαν να επρόκειτο για μια γειτονιά. 
 Αυτή δε η θεώρηση του σύμπαντος  βασίζεται στο γεγονός ότι σε αυτό κατοικεί  ένα  
ιδιαίτερα αγαπητό μας πρόσωπο, ο Μικρός Πρίγκιπας, ήρωας του Εξυπερύ, που ταξί-
δεψε από το μακρινό πλανήτη του έως τη γη μας, για να αποκτήσει φίλους. Στην τάξη 
μας  γνωρίσαμε την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα μέσα από  αφήγηση, που συνοδεύ-
τηκε όχι μόνο από τις εικόνες του ίδιου του συγγραφέα αλλά και από τις πρόσφατες 
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και εντυπωσιακότερες της ιταλίδας εικονογράφου Laura Zannoni , στη σύγχρονη ιτα-
λική έκδοση  Rusconi  Libri S. p. A. Αυτό που προβλημάτισε περισσότερο τα νήπια 
από την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα, είναι η επιστροφή του  στον πλανήτη του. Ε-
στίασαν ιδιαίτερα την προσοχή τους στον τρόπο που ο ήρωας επέλεξε για να ξαναγυ-
ρίσει  εκεί,  στη «βοήθεια» δηλαδή που του πρόσφερε το δηλητηριώδες φίδι, δαγκώ-
νοντάς τον. Ως συνέπεια της επίδρασης που είχε στα νήπια το συγκεκριμένο αφηγη-
ματικό σημείο, δώσαμε μεγάλη έμφαση στον επίλογο του Εξυπερύ, όπου ο αφηγητής 
 παρακαλεί  το αναγνωστικό κοινό, αν συναντήσουν το Μικρό Πρίγκιπα, να του γρά-
ψουν αμέσως πως ξαναγύρισε, για να πάψει να είναι λυπημένος (Κουλουμπή-
Παπαπετροπούλου, 1993, σσ. 81-85).  Τα νήπια δέχτηκαν με ενθουσιασμό και χαρά 
την πρότασή μας  να αφηγηθούν  στον πιλότο του έργου του Εξυπερύ δικές τους συ-
ναντήσεις με τον Μικρό Πρίγκιπα, προκειμένου να τον κάνουν χαρούμενο. Πέρα ω-
στόσο από την επιβεβαίωση των νηπίων προς τον πιλότο για την επιστροφή του Μι-
κρού Πρίγκιπα στη Γη, τα νήπια με τις αφηγήσεις τους επιδίωξαν  παράλληλα να 
συμβάλλουν προσωπικά  στην πραγματοποίηση  της επιθυμίας του μικρού Πρίγκιπα 
να γνωρίσει φίλους. 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του έργου του Εξυπερύ,  τα νήπια προχώ-
ρησαν τόσο σε ομαδικές όσο και σε ατομικές αφηγήσεις (Huck κ. ά., 1979, σσ. 679-
713 και Μπαρντώ, 1990, σ. 27), με θέμα τις δικές τους συναντήσεις  με τον Μικρό 
Πρίγκιπα. Η σειρά των συναντήσεων καθορίστηκε από τον παράγοντα τύχη. Το απο-
τέλεσμα της κλήρωσης καταγράφηκε σε έναν πίνακα, όπου κάθε ονόματος προηγή-
θηκε η αρίθμηση, που αναφερόταν στη σειρά με την οποία κληρώθηκε.  Τις αφηγή-
σεις κατέγραφε η δασκάλα είτε χειρόγραφα είτε στον υπολογιστή.  Η διαδικασία απ’ 
την οποία προέκυψαν τα παιδικά κείμενα είναι αυτή των ερωταποκρίσεων. Ο/Η εκ-
παιδευτικός, που άκουγε πολύ προσεκτικά, διατύπωνε ερωτήσεις, διευκρινιστικές συ-
νήθως, σε σχέση με τις προηγούμενες απαντήσεις που έχει λάβει  (Pascucci και Rossi, 
2002, σσ. 16-23). Είναι αυτονόητο πως όσο πληρέστερες είναι οι απαντήσεις των νη-
πίων τόσο περιορίζεται ο αριθμός των ερωτήσεων των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με 
τη διδακτική αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης (Ματσαγγούρας, 2001, σσ. 180-182, 
199-203). Για κάθε νήπιο, προηγήθηκε ομαδική αφήγηση  αναφορικά με αυτήν τη 
συνάντηση και ακολούθησε η ατομική αφήγησή του με το ίδιο θέμα. Έτσι όλα τα νή-
πια έγιναν οι συμπρωταγωνιστές του Μικρού Πρίγκιπα στις αφηγήσεις τους. Όταν 
ολοκληρωνόταν κάθε ομαδική αφήγηση, τα νήπια έδιναν σε αυτήν έναν τίτλο.  

Προαναγγείλαμε  στα νήπια τη δημοσίευση  των αφηγήσεων  τους στο ιστολόγιο του 
νηπιαγωγείου, προκειμένου αυτό να λειτουργήσει ως επιπλέον κίνητρο για τη συμμε-
τοχή στη δράση. Επιπλέον δείξαμε στα νήπια αναρτημένα στο ιστολόγιο κείμενα μα-
θητών προηγούμενων ετών,  διαβεβαιώνοντάς τα ότι μπορεί να  διαβαστούν από αν-
θρώπους σε ολόκληρη τη γη.  Η σταθερή επιλογή μας  για πολύπλευρη ανάδειξη και 
αξιοποίηση των παιδικών ιστοριών (Ηλία και Ματσαγγούρας, 2006, σσ. 312-313), 
διαπιστώθηκε από τα νήπια και στη συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος.  

3435

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Αποτελέσματα (Παιδικές αφηγήσεις) 

Ο  Μικρός Πρίγκιπας στο λουνα παρκ  και στο νοσοκομείο: Ο Μικρός Πρίγκιπας το 
Σάββατο πήγε στο λουνα  παρκ  κι εκεί συνάντησε τη Λάουρα.  Ήταν πολλά παιδιά 
σε αυτό το λουνα παρκ, γιατί έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ο Μικρός Πρίγκιπας όμως 
μίλησε μόνο στη Λάουρα, επειδή εκείνη γνώριζε, τα άλλα παιδιά τού ήταν  ξένα. Η 
Λάουρα είχε φύγει από τον πλανήτη της κι είχε κατέβει στη γη, επειδή εκεί έβρεχε 
συνέχεια. Κάποτε, η Λάουρα στον πλανήτη της είχε αφήσει για πολλή ώρα το φαγητό 
στη φωτιά και κάηκε το σπίτι της. Τότε η Λάουρα λυπήθηκε πολύ κι έτσι ο Μικρός 
Πρίγκιπας την πήρε στον πλανήτη του.  Όταν το σπίτι της επισκευάστηκε, την ειδο-
ποίησαν στο κινητό κι εκείνη γύρισε στον πλανήτη της. Αλλά έχασε το κινητό της κι 
έτσι με τον Μικρό Πρίγκιπα επικοινωνούσε πια με το skype μέχρι που βρέθηκαν σε 
αυτό το λουνα παρκ. Ανέβηκαν στη ρόδα αλλά ο Μικρός Πρίγκιπας ζαλίστηκε. Η 
Λάουρα ειδοποίησε για να σταματήσουν τη ρόδα κι ύστερα πιάστηκαν χέρι-χέρι και 
ανέβηκαν στο ίδιο αλογάκι. Όταν κατέβηκαν κι από κει, η Λάουρα αγόρασε για το 
Μικρό Πρίγκιπα ένα μπαλόνι κι έπαιξαν με αυτό.  Μόλις βαρέθηκαν, ανέβηκαν σε 
ένα διαστημόπλοιο που με αυτό είχε φτάσει στη γη ένας εξωγήινος, για να γυρίσουν 
στους πλανήτες τους. Το οδηγούσε η Λάουρα  αλλά έπεσε πάνω στα σπίτια μας και 
τα  κατάστρεψε και το έδειξε η τηλεόραση. Έσπασε το αριστερό της χέρι κι ο Μικρός 
Πρίγκιπας την πήγε στο νοσοκομείο. Εκεί όμως κόλλησαν αρρώστια κι έτσι δεν έ-
χουν φύγει ακόμα από τη γη. (Ομαδική αφήγηση) 

Η  τούμπα του Μικρού Πρίγκιπα: Η  Κατερίνα  επισκέφτηκε  τον  Μικρό Πρίγκιπα 
στον πλανήτη του. Χρησιμοποίησε ένα διαστημόπλοιο, που της είχαν χαρίσει. Η Κα-
τερίνα όταν το πήρε, δεν το χρησιμοποιούσε, επειδή δεν ήξερε. Όταν είδε στην τηλε-
όραση πώς το οδηγούσαν, έμαθε κι αυτή. Το πήρε και πήγε στον πλανήτη του Μι-
κρού Πρίγκιπα. Πάρκαρε το διαστημόπλοιο στο παρκινγκ που είχε ο Μικρός Πρίγκι-
πας δίπλα στο σπίτι του. Αυτό το παρκινγκ το είχε χτίσει για τα διαστημόπλοια των 
φίλων του, που πάνε να τον επισκεφτούν. Όταν η Κατερίνα έφτασε στον πλανήτη του 
Μικρού Πρίγκιπα, τον βρήκε να κάνει τούμπες. Ήταν πολύ χαρούμενος που θα γνώ-
ριζε μια καινούρια φίλη.  Η Κατερίνα του είπε να σταματήσει τις τούμπες αλλά αυτός 
συνέχιζε μέχρι που χτύπησε.  Τότε η Κατερίνα τον πήρε αγκαλιά, τον έβαλε στο δια-
στημόπλοιο και τον έφερε στο σπίτι της, για να τον φροντίσει η μαμά της. Όταν βρή-
καν ανοιχτό φαρμακείο, του έδωσαν το φάρμακο κι έγινε καλά. Τότε έφυγε για δια-
κοπές στην Κρήτη. Επειδή εκεί του αρέσει πολύ, θα μείνει για εκατό χρόνια. Η Κατε-
ρίνα του έχει χαρίσει ένα κινητό και από αυτό της τηλεφωνάει. Μια μέρα της αγορά-
ζει ένα δώρο από ένα μαγαζί και της το στέλνει. (Ομαδική αφήγηση) 

Στη θάλασσα του πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα: Ο Σάμπρι έφτιαξε μόνος του έναν 
πύραυλο, για να πάει στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα. Τα κατάφερε, γιατί έβλεπε 
ένα χάρτη με οδηγίες.   Όταν έφτασε εκεί, βρήκε τον Μικρό Πρίγκιπα να φτιάχνει ένα 
διαστημόπλοιο, για να έρθει στη γη, να συναντήσει το Σάμπρι. Είχαν γνωριστεί στο 
ίντερνετ. Πήγαν μαζί στη θάλασσα του πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα. Όπως έμπαι-
ναν για να κολυμπήσουν, έπεσε μία βόμβα και τραυμάτισε τον Μικρό Πρίγκιπα. Ο 
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Σάμπρι δεν ήξερε τι να κάνει, πήρε τον πύραυλό του και γυρνούσε στο διάστημα. 
Κοίταζε αριστερά, κοίταζε δεξιά μήπως βρει κάποιο νοσοκομείο να τον πάει. Σταμά-
τησε σε έναν πλανήτη που κάποιος  φορούσε ένα καπέλο, που έγραφε ότι ήταν για-
τρός. Ο Σάμπρι τον ρώτησε αν έχει κλείσει. Εκείνος είπε όχι και έτσι ο Σάμπρι του 
πήγε τον Μικρό Πρίγκιπα. Όταν ο γιατρός τον έκανε καλά, ξαναγύρισαν στον πλανή-
τη του Μικρού Πρίγκιπα και έπαιξαν σκάκι.  Δεν πήγαν πάλι για μπάνιο, για να μην 
φύγει το αυτοκόλλητο που έβαλε ο γιατρός. Ο Σάμπρι θα μείνει για πάντα με τον Μι-
κρό Πρίγκιπα, γιατί χωρίς αυτόν και τη βοήθειά του ο Μικρός Πρίγκιπας δεν θα είχε 
γίνει καλά τότε που τον χτύπησε η βόμβα. (Ομαδική αφήγηση) 

1. Ο Μικρός Πρίγκιπας ήρθε και με βρήκε στο σπίτι μου. Φορέσαμε στολές αστρο-
ναυτών. Ύστερα ανεβήκαμε στο ποδήλατό μου. Εγώ κάθισα μπροστά κι εκείνος από 
πίσω και με κρατούσε. Τότε πάτησα ένα κουμπί που έχει το ποδήλατο και άνοιξαν 
αμέσως φτερά. Το ποδήλατο ταξίδευε στο διάστημα. Φτάσαμε στον πλανήτη του Μι-
κρού Πρίγκιπα. Εκεί ήρθαν εξωγήινοι να μας επισκεφτούν. Αφού μας είπαν τα ονό-
ματά τους και τους γνωρίσαμε, τους κεράσαμε κι αυτούς. (Ιωάννα) 

2. Με την αδερφή μου μυρίζουμε τα λουλούδια στο βάζο. Ο Μικρός Πρίγκιπας περνά 
απέξω. Θέλει κι αυτός να μυρίσει τα λουλούδια μας, για να ξέρει τι άρωμα έχουν. Εί-
ναι περίεργος αν θα μυρίζουν σαν το δικό του λουλούδι που είναι κόκκινο, επειδή τα 
δικά μας είναι ροζ. Όταν τα μυρίζει, μας λέει ότι έχουν το ίδιο άρωμα με το λουλούδι 
του. Έτσι μένει εκεί, για να τα μυρίσει κι άλλο. Όταν του λέω ότι έχω ένα δικό μου 
ζωάκι, μού ζητάει να το δει. Βλέπει το περιστέρι μου αλλά ούτε τότε φεύγει. Του έχω 
πει πως η μαμά μου έχει μέσα στην κοιλιά της μωράκι. Θα περιμένει να το δει κι αυ-
τό. Θέλει πρώτα να γεννηθεί το μωρό κι ύστερα να φύγει. (Μιχαέλα) 

3. Με τη γιαγιά μου πήγαμε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο. Κάναμε μπάνιο κι ύστε-
ρα καθίσαμε στην παραλία και φάγαμε μπανάνες και άλλα φρούτα. Είδαμε μια βάρκα 
που ερχόταν στην παραλία. Μέσα ήταν ο Μικρός Πρίγκιπας κι έκανε κουπί. Ήρθε 
κοντά μας. Κρατούσε σοκολάτες. Με ρώτησε «Έχεις πλαστελίνη;»  Πήρα τις σοκο-
λάτες και του έδωσα πλαστελίνη. ΄Εφυγε με τη βάρκα, για να πάει στο νησί που περί-
μενε ο φίλος του. Εκεί είχαν αφήσει το διαστημόπλοιό τους. Με αυτό θα φύγουν για 
τον πλανήτη του Μικρού πρίγκιπα, που θα παίζουν με την πλαστελίνη. (Λάουρα) 

Συμπεράσματα 

Οι στόχοι που θέσαμε αναφορικά με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
επιτεύχθηκαν στο σύνολό τους, όπως αποδεικνύεται από την παράθεση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος, των παιδικών αφηγήσεων. Το ενδιαφέρον για το 
πρόγραμμα διατηρήθηκε αδιάπτωτο σε όλη τη διάρκειά του. Η ανυπομονησία των 
νηπίων να έρθει η σειρά τους, ήταν τέτοια που κάθε φορά που ολοκλήρωναν μια 
ιστορία, κατέφευγαν στην καρτέλα όπου αναγραφόταν η σειρά των ονομάτων τους με 
βάση την προηγηθείσα κλήρωση, για να διαπιστώσουν πόσο πλησίαζε η μέρα για τη 
συνάντησή τους με τον Μικρό Πρίγκιπα. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το ότι όλα τα 
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νήπια παρακολουθούσαν με τεράστιο ενδιαφέρον τις αφηγήσεις τους, γεγονός που 
αποδεικνύεται από την πλήρη συνάφεια, την αλληλουχία, τη συσχέτιση ανάμεσα στις 
συμμετοχές όλων των νηπίων στην ίδια ομαδική αφήγηση. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα θεωρούμε ότι θα μπορούσε άνετα να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε 
νηπιαγωγείο, καθώς και στις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, δίνοντας την 
ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν την αισιοδοξία τους για την εκπλήρωση της 
επιθυμίας του πιλότου να επιστρέψει ο Μικρός Πρίγκιπας στη Γη, καθώς και της 
επιθυμίας του Μικρού Πρίγκιπα να γνωρίσει περισσότερους φίλους.  
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Κινηματογραφικές μεταφορές λογοτεχνικών έργων 
στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

Αντωνίου Ουρανία 
ΠΕ.34, Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

antoniourania@yahoo.com  

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η σύζευξη διαφόρων μορφών τέχνης, αποτελεί ένα πεδίο 
ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο της 
διαθεματικότητας. Τα προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών που 
διοργανώνονται από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Παιονίας- Κιλκίς, αλλά και η 
ανάγκη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οδήγησαν σε μια μικρής κλίμακας έρευνα 
με σκοπό την καταγραφή στάσεων μαθητών, αναφορικά με τις κινηματογραφικές 
μεταφορές λογοτεχνικών έργων. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας πρόσφεραν 
σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία που στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας 
εναλλακτικής μεθόδου διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων στην εκμάθηση 
ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα των ισπανικών και ιταλικών. Μια από τις 
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο καθηγητής ξένης γλώσσας στην ιδιωτική 
εκπαίδευση ενηλίκων, είναι να καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον ενός 
ανομοιογενούς κοινού και να το στρέψει στη φιλαναγνωσία. Πρόκειται για μια 
προσπάθεια που απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία για την παραγωγή διδακτικού υλικού 
και παράλληλα την εφαρμογή τεχνικών σε πειραματικό επίπεδο, αφού δεν υπάρχει 
προηγούμενη καταγραφή παρόμοιας μεθόδου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Κινηματογράφος, λογοτεχνία, διασκευή, ξένη γλώσσα, μέθοδος. 

Εισαγωγή 

Ο καθηγητής ξένης γλώσσας, κατά την προετοιμασία του μαθητικού κοινού για τις 
εξετάσεις γλωσσομάθειας, αντιμετωπίζει ιδιαίτερη δυσκολία στο να προετοιμάσει 
τους υποψήφιους σε κείμενα λογοτεχνικού είδους. Το να προσεγγίσει ένας ενήλικας 
ένα λογοτεχνικό κείμενο στη γλώσσα του πρωτότυπου απαιτεί ιδιαίτερη μαεστρία 
από πλευράς διδάσκοντος.  

Από την άλλη μεριά, κάθε μορφή τέχνης όπως η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος 
που θα μας απασχολήσουν, αποτελούν πηγές πληροφόρησης και φορείς αξιών, 
κουλτούρας, ηθών και εθίμων. Ο κινηματογράφος με πιο γρήγορο και άμεσο τρόπο 
μέσω των εικόνων, αλλά και η λογοτεχνία με τη χρήση λέξεων, πετυχαίνουν να 
μεταλαμπαδεύσουν αυτά τα στοιχεία στον θεατή και στον αναγνώστη αντίστοιχα 
(Κακλαμανίδου, 2004, 21-26). 

Ένας ευχάριστος τρόπος για να επιτευχθεί το εν λόγω εγχείρημα είναι η προβολή 
κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες έχουν βασιστεί στη διασκευή λογοτεχνικών 
βιβλίων.  
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Για τις κινηματογραφικές μεταφορές έχουν γραφτεί αρκετά. Υπάρχουν οι υπέρμαχοι 
του βιβλίου που συνηγορούν υπέρ αυτού και ψέγουν τις διαδικασίες μετατροπής σε 
φιλμικό κείμενο και στον αντίποδα αυτοί που υπερασπίζονται την παντοδυναμία της 
έβδομης τέχνης.  

Δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι κατά την μετακωδικοποίηση από τη γραπτή 
γλώσσα στην κινηματογραφική γλώσσα «χάνονται» στοιχεία και κομμάτια της 
αφήγησης, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι και η 
γλώσσα του κινηματογράφου μπορεί με τη σειρά της να συνεισφέρει στη διαφορετική 
προσέγγιση ενός γραπτού έργου.  

Καταγραφή εμπειρικής έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε, μια από τις δυσκολίες που έχει να υπερκεράσει ο καθηγητής 
ξένης γλώσσας, είναι να εκπαιδεύσει ένα κοινό με διαφορετικό λογοτεχνικό 
υπόβαθρο στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων με σκοπό την εξοικείωση με τη 
γλώσσα και τον πολιτισμό της. 

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ο καθηγητής κάνει αφόρμιση δίνοντας 
πληροφοριακό υλικό σχετικό με τον συγγραφέα και το έργο του και κατόπιν ζητά από 
τους μαθητές να διαβάσουν αποσπάσματα του βιβλίου, σε καθορισμένο χρονικό 
διάστημα εκτός διδακτικών ωρών (κατατμήθηκε το βιβλίο σε υποενότητες και κάθε 
μαθητής ανέλαβε να διαβάσει μια). Κατόπιν ο καθηγητής δίνει πληροφορίες 
αναφορικά με τον σκηνοθέτη και το έργο του και οι μαθητές παρακολουθούν την 
κινηματογραφική διασκευή του λογοτεχνικού βιβλίου σε ώρα εκτός μαθήματος. Με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας δίνεται η αφορμή για μια σειρά δραστηριοτήτων 
όπως:  

Ασκήσεις ελεύθερης παραγωγής γραπτού λόγου: να γράψουν για λογαριασμό ενός 
περιοδικού κριτική για την ταινία, να προσποιηθούν τον δημοσιογράφο και να 
πάρουν συνέντευξη από κάποιον πρωταγωνιστή, να προσποιηθούν ότι δουλεύουν για 
λογαριασμό εκδοτικού οίκου και να εκπονήσουν το οπισθόφυλλο του βιβλίου, να 
πάρουν συνέντευξη από τον συγγραφέα, να γράψουν περίληψη του έργου και να 
σχολιάσουν κάποιο από τα θέματα που πραγματεύεται, δίνονται ημιτελείς φράσεις 
από το βιβλίο να τις συμπληρώσουν ελεύθερα και να αποδώσουν ολοκληρωμένο 
νόημα. 

Ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου κλειστού τύπου: ασκήσεις με συμπλήρωση 
κενών παρμένες μέσα από το βιβλίο (να συμπληρώσουν ρήμα, πρόθεση, αντωνυμία 
κ.α.), ασκήσεις συμπλήρωσης κενών με ηχητικά αποσπάσματα από την ταινία (να 
συμπληρώσουν λέξη ή φράση που λείπει). 

Ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου: συζήτηση για τις εντυπώσεις που τους 
άφησε το λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό έργο, τι εναλλακτικό τίτλο θα έδιναν 
στην ταινία και στο βιβλίο, τι αλλαγές παρατήρησαν μεταξύ των δυο έργων, να 
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δώσουν εναλλακτικό φινάλε στην ταινία και στο βιβλίο, πώς φαντάζονται την εξέλιξη 
της ζωής των ηρώων σήμερα. 

Κατασκευή ασκήσεων 

Η κατασκευή των ασκήσεων βασίστηκε στη δομή των ασκήσεων που απαντώνται 
στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ώστε να στοχεύουν στην εξοικείωση των 
μαθητών. Ένας δεύτερος παράγοντας που καθόρισε την παραγωγή των ασκήσεων 
ήταν το γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο που διδασκόταν στο μάθημα της 
ημέρας. Συγκεκριμένα για το μάθημα του υποθετικού λόγου επινοήθηκε άσκηση 
παραγωγής ελεύθερου γραπτού λόγου με θέμα: αν ήσουν ο σκηνοθέτης της ταινίας 
πώς θα επέλεγες να τη γυρίσεις, ποιο το καστ της ταινίας και ο χώρος των 
γυρισμάτων. 

Διαδικασία προετοιμασίας 

Προαπαιτούμενο για μια τέτοια δραστηριότητα είναι να έχει εκπονηθεί μια λίστα από 
βιβλία, τα οποία έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο και πληρούν κάποιες 
προδιαγραφές: α. να είναι βιβλία όχι μεγάλης έκτασης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
να μελετηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, β. να υπάρχει η μετάφρασή τους στα 
ελληνικά ώστε να μπορεί να ανατρέξει ο μαθητής για βοήθεια και γ. η 
κινηματογραφική τους μετάπλαση να έχει γίνει στην αντίστοιχη γλώσσα εκμάθησης. 
Το τελευταίο αυτό κριτήριο περιορίζει ακόμα περισσότερο τις επιλογές αφού η 
κινηματογραφική παραγωγή είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στην Ιταλία. Όσον αφορά 
τα ισπανικά τα πράγματα είναι πιο εύκολα αφού είναι επίσημη γλώσσα σε 23 χώρες, 
οπότε τόσο η λογοτεχνική όσο και η κινηματογραφική παραγωγή είναι πιο πλούσια. 
Ταυτόχρονα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο έργα 
μεγάλων Ισπανών και Ιταλών λογοτεχνών στην αγγλική γλώσσα όπως για 
παράδειγμα Το σπίτι των πνευμάτων της Isabel Allende, Ο έρωτας στα χρόνια της 
χολέρας του Gabriel García Márquez και Το όνομα του ρόδου του Umberto Eco, 
οπότε τα έργα αυτά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα, γιατί τα αγγλικά δεν 
αποτελούν γλώσσα- στόχο. Με λίγα λόγια πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία 
που συνεχώς απαιτεί επικαιροποίηση, διότι ο κινηματογράφος συνεχώς ανατρέχει σε 
λογοτεχνικές πηγές έμπνευσης. Παράμετρος που μπορεί να δυσχεράνει την 
ολοκλήρωση μιας τέτοιας λίστας είναι το γεγονός ότι οι ενήλικες έχουν δει αρκετές 
ταινίες, συχνά ταινίες του Χόλυγουντ εμπλουτισμένες με ειδικά εφέ και διευρυμένη 
θεματολογία. Επομένως, πρέπει να βρεθούν ταινίες, ικανές να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον τους. 

Αποτελέσματα, παρατηρήσεις και δυσκολίες περάτωσης. 

Στόχος της διαδικασίας ήταν να δημιουργηθεί μια ομάδα ελέγχου καταγραφής 
στάσης ως προς την προτεραιότητα του λόγου ή της εικόνας και συν τω χρόνω να 
εμπλουτιστεί η διαδικασία προετοιμασίας για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας με 
λογοτεχνικά αναγνώσματα. 
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Η εφαρμογή αυτής της ιδέας έγινε σε μια ομάδα 8 ατόμων πριν 3 χρόνια και 
επετεύχθη ο στόχος της, καθώς οι μαθητές προσέγγισαν την όλη διαδικασία ως μια 
βοήθεια περάτωσης διδακτορικής διατριβής. Δηλαδή μπήκαν στον ρόλο του βοηθού 
και όχι του υποψήφιου για εξετάσεις γλωσσομάθειας. 

Η πειραματική διαδικασία πρόσφερε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν δραστηριότητες 
και ασκήσεις, προφορικές και γραπτές, αρκετά διασκεδαστικές για τους μαθητές. 
Πολλοί από τους μαθητές ξεπέρασαν τον φόβο απέναντι στην ξένη λογοτεχνία και 
επιχείρησαν να διαβάσουν και άλλα βιβλία σε συνδυασμό με την προβολή της 
αντίστοιχης ταινίας. Δηλαδή αναπτύχθηκε η διάθεση για φιλαναγνωσία και 
συγχρόνως ανέλαβαν την πρωτοβουλία να προτείνουν και άλλες κινηματογραφικές 
μεταγραφές λογοτεχνικών έργων.  

Σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές διαπίστωσαν την ανωτερότητα του γραπτού λόγου 
σε σχέση με την εικόνα, αφού όπως αποτελεί πεποίθηση πολλών η μυθιστορηματική 
ανάγνωση επιτρέπει στον αναγνώστη να πλάσει τις δικές του μοναδικές ιδέες, 
σκέψεις και εικόνες. Αντίθετα η προβολή της ταινίας αποτελεί την παρουσίαση της 
μοναδικής οπτικής του σκηνοθέτη, συχνά κατευθυνόμενη από τα προσωπικά βιώματα 
και τη διάθεση να περάσει τα δικά του μηνύματα.  

Αυτό που διαφοροποιεί την εν λόγω εμπειρική καταγραφή είναι ότι τις περισσότερες 
φορές περιγράφονται παρόμοιες διαδικασίες που αφορούν στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, σε μαθητές οι οποίοι είναι μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι 
πιο δεκτικοί στο να ακολουθήσουν μεθόδους που προτείνονται από τους διδάσκοντες. 
Στην περίπτωση του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου Παιονίας, το κοινό είναι 
ενήλικες, ανομοιογενές ως προς το γνωστικό υπόβαθρο, με διαφοροποιημένη 
στοχοθεσία και συνήθως αρνητικό στο να εμπλακεί σε οτιδήποτε θα του 
απορροφήσει παραπάνω χρόνο και ενέργεια από άλλες δραστηριότητες. Ωστόσο η 
δημιουργία του κατάλληλου κλίματος και η προσπάθεια του εκπαιδευτή να 
οιστρηλατήσει το μαθητικό του κοινό προς μια νέα κατεύθυνση αποτέλεσαν τη βάση 
για το συγκεκριμένο εγχείρημα.  

Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι στην υποχρεωτική εκπαίδευση μια τέτοιου είδους 
δραστηριότητα γίνεται με σκοπό να απελευθερωθεί η φαντασία και να οξυνθεί η 
κριτική σκέψη. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να αποτελέσει στόχο για τους ενήλικες 
με αποκρυσταλλωμένες απόψεις. Εδώ το ζητούμενο είναι να προσπεράσουν τον φόβο 
της ανάγνωσης σε πρωτότυπο, να γνωρίσουν την ξένη γλώσσα και τον πολιτισμό της, 
να ξεπεράσουν το άγχος και να εκφράζονται στην ξένη γλώσσα χωρίς τη δαμόκλειο 
σπάθη αν κάνουν λάθη. Παράλληλα να διδαχθούν και να εξεταστούν γραμματικά και 
συντακτικά φαινόμενα με παιγνιώδη τρόπο, διότι όσο μεγάλος και αν είναι ένας 
μαθητής δεν παύει να νοιώθει παιδί όταν κάθεται στο θρανίο. 

Μια ακόμα διαπίστωση ήταν ότι η προβολή ταινίας με τη συνοδεία υπότιτλων βοηθά 
στην ακουστική εξάσκηση, να συνδυάζει δηλαδή ο μαθητής αυτό που ακούει με αυτό 
που βλέπει μεταφρασμένο. 
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Ακολουθούν ενδεικτικοί πίνακες με λογοτεχνικά βιβλία Ισπανών και Ιταλών 
συγγραφέων που μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο στην ισπανική και ιταλική 
γλώσσα αντίστοιχα. 

Διευκρινίζεται ότι στους πίνακες αναγράφεται τόσο ο τίτλος του βιβλίου, όσο και ο 
τίτλος της ταινίας, καθώς πολλές φορές μια ταινία μπορεί να βασίζεται σε ένα βιβλίο 
και ο τίτλος της να αλλάζει. Αντίθετα αν ο τίτλος παραμένει ο ίδιος τότε έχουμε την 
περίπτωση των ομολογημένων σεναρίων. Επίσης για ορισμένες ταινίες όπως για 
παράδειγμα τον Δον Κιχώτη, που έχουν γίνει πολλές διασκευές, έχει επιλεγεί η πιο 
πρόσφατη για να είναι πιο ελκυστική για τους θεατές. Τέλος οι ταινίες 
παρουσιάζονται με κριτήριο παλαιότητας κυκλοφορίας λογοτεχνικού έργου. 

Τίτλος 
βιβλίου 

Συγγραφέας  Χρονολογία 
α’ 
κυκλοφορίας 

Τίτλος 
ταινίας 

Σκηνοθέτης Χρονολογία 
α’ 
προβολής 

Don 
Quijote de 
La Mancha 

Miguel de 
Cervantes 

1605 Don 
Quijote 
de La 
Mancha 

Manuel 
Gutiérrez 
Aragón 

2002 

Tristana Benito Pérez 
Galdós 

1892 Tristana  Luis Buñuel  1970 

El coronel 
no tiene 
quien le 
escriba 

Gabriel 
García 
Márquez 

1961 El 
coronel 
no tiene 
quien le 
escriba 

Arturo 
Ripstein 

1999 

La mala 
hora 

Gabriel 
García 
Márquez 

1962 La mala 
hora 

Ruy Guerra 2004 

La tregua Mario 
Benedetti 

1959 La tregua Alfonso 
Rosas 
Priego hijo 

2003 

Afrodita, 
cuentos, 
recetas y 
otros 
afrodisíacos  

Isabel 
Allende 

1997 Afrodita, 
el sabor 
del amor 

Fernando 
Solanas 

2002 

Πίνακας 1: Κινηματογραφικές μεταφορές ισπανικών λογοτεχνικών βιβλίων. 

Τίτλος 
βιβλίου 

Συγγραφέας  Χρονολογία 
α’ 
κυκλοφορίας 

Τίτλος 
ταινίας 

Σκηνοθέτης  Χρονολογία 
α’ 
προβολής 

Le 
avventure 

Carlo 
Collodi 

1883 Pinocchio Roberto 
Benigni 

2002 
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di 
Pinocchio  
Va dove ti 
porta il 
cuore 

Susana 
Tamaro 

1994 Va dove ti 
porta il 
cuore 

Cristina 
Comencini 

1996 

Il fu Mattia 
Pascal 

Luigi 
Pirandello 

1904 Le due vite 
di Mattia 
Pascal 

Mario 
Monicelli 

1985 

Il 
Gattopardo 

Giuseppe 
Tomasi di 
Lampedusa 

1958 Il 
Gattopardo 

Luchino 
Visconti 

1963 

Fontamara Ignazio 
Silone 

1932 Fontamara  Carlo 
Lizzani 

1980 

La lupa Giovanni 
Verga 

1953 La lupa  Alberto 
Lattuada 

1996 

Πίνακας 2: Κινηματογραφικές μεταφορές ιταλικών λογοτεχνικών βιβλίων. 

Φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί ένα τετράδιο με προτεινόμενες ταινίες και 
δραστηριότητες, που να στοχεύουν στον εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας. Εν 
κατακλείδι διαπιστώνεται ότι η διδασκαλία είναι μια τέχνη που μέσα από διαδικασίες 
οσμώσεων με άλλες τέχνες μπορεί να διαφοροποιείται κατά περίπτωση και να 
εκπλήσσει τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. 
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Περίληψη 

Η κολύμβηση είναι ένα σημαντικό μέσο φυσικής αγωγής καθώς και μια μορφή ά-
σκησης με σημαντικές επιδράσεις στο μυϊκό και καρδιαναπνευστικό σύστημα. Η εκ-
μάθησή της καθώς και η τήρηση των κανόνων ασφάλειας βοηθάει στην ελαχιστοποί-
ηση των ατυχημάτων στην θάλασσα. Η κολύμβηση προβλέπεται από το αναλυτικό 
πρόγραμμα φυσικής αγωγής, όπου οι εγκαταστάσεις υπάρχουν. Η διαθεματική προ-
σέγγιση των διδακτέων αντικειμένων είναι μια μεθοδολογία που διευκολύνει τη μά-
θηση αλλά συγχρόνως την αναβαθμίζει ποιοτικά με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. 
Η τεχνική της κολύμβησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους νόμους της φυσικής (ά-
νωση, υδροδυναμική, αντίσταση, τριβή, κ.ά) αλλά και με  φαινόμενα, όπως είναι η 
ταχύτητα, η συχνότητα, η δύναμη που διδάσκονται στο Δημοτικό σχολείο. Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει πειραματισμούς προσαρμοσμένους στη δι-
δακτέα ύλη του γνωστικού αντικειμένου της φυσικής της Ε΄ τάξης του Δημοτικού με 
το μάθημα κολύμβησης, στο πλαίσιο της φυσικής αγωγής με τη συνεργασία του δα-
σκάλου και του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαθεματική προσέγγιση, κολύμβηση, φυσική, Ε΄ τάξη Δημοτικού. 

Εισαγωγή 

Η φυσική αγωγή και η άσκηση αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρος για τη σω-
ματική και ψυχική υγεία ατόμων ανεξαρτήτου ηλικίας (Blair, Clark, Cureton & Pow-
ell, 1989). Η κινητική δραστηριότητα και η άσκηση θεωρείται βασική προτεραιότητα 
για τα παιδιά και τους νέους με σημαντικά οφέλη για την υγεία τους ( Armstrong & 
Biddle, 1992; Corbin, 1986). Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι υ-
πάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για καθιστικές δραστηριότητες από ό,τι για κινητι-
κές. Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι παιδιά και νέοι ξοδεύουν δύο έως τέσ-
σερις ώρες την ημέρα μπροστά από μία οθόνη (τηλεόραση, υπολογιστής) και πέντε 
έως δέκα ώρες την ημέρα στις υπόλοιπες καθιστικές δραστηριότητες (σχολείο, διά-
βασμα στο σπίτι) (Salmon, Tremblay, Marshall, & Hume,  2011). Η καθιστική συ-
μπεριφορά στους ανηλίκους είναι επίσης ανησυχητική, εφόσον μπορεί να λειτουργή-
σει ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση της παχυσαρκία και για 
την πρόκληση καρδιαγγειακών παθήσεων (Mark, Janssen, 2008). Η ενασχόληση με 
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ηλεκτρονικά παιχνίδια και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τον ελεύθερο 
χρόνο, φαίνεται ότι σχετίζεται με μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά και 
εφήβους (Utter, Neumark-Sztainer, Jeffery, & Story,  2003). Σημαντικό είναι επίσης 
να αναφέρουμε ότι η φράση «όσο περισσότερες ώρες σε οθόνη» κατά την παιδική και 
εφηβική ηλικία σχετίζεται, εκτός από το υπερβολικό βάρος, και με την κακή καρδιο-
αναπνευστική αντοχή, (Hancox, Milne,  & Poulton, 2004).Έρευνες στη χώρα μας που 
σχετίζονται με την κινητική δραστηριότητα, αναφέρουν ότι η φυσική δραστηριότητα 
των μαθητών/τριών φαίνεται ότι μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται η ηλικία 
(Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης,  & Γούδας, 2003). Μελέτες σε μαθητές δημοτικών 
σχολείων δεν επιβεβαιώνουν επαρκή κινητική δραστηριότητα (Μπέης, Τσομπανάκη, 
Τσαπακίδου, Τσακλής, & Αμπατζίδης, 2001; Παπαντάκου, Ψαρρά, Μανιός, & Συ-
ντώσης, 2001). Το πρόβλημα της άσκησης των παιδιών και των νέων είναι αρκετά 
σύνθετο και χρήζει διεπιστημονικής προσέγγισης εφόσον η συμμετοχή των παιδιών 
σε εξωσχολικές δραστηριότητες σχετίζεται επίσης με κοινωνικούς, οικονομικούς πα-
ράγοντες καθώς και με θέματα ύπαρξης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστά-
σεων (Cavill, Biddle, & Sallis, 2001; Sallis, & Mckenzie, 1991). Η κινητική δραστη-
ριότητα επίσης αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αρμονική ανάπτυξη των παι-
διών και εφήβων (Theodorakis, Natsis, Papaioannou, & Goudas, 2002). Έτσι η φυσι-
κή αγωγή στο σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον διακατέχει ένα σημαντικό ρόλο για 
την ποιότητα της ζωής και της υγείας, τόσο για το «τώρα» όσο και για την ενήλικη 
φάση της ζωής των παιδιών. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι τόσο το αναλυτικό 
πρόγραμμα  της χώρας μας όσο και οι προτροπές και οδηγίες διεθνών επιστημονικών 
οργανισμών δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση της συμμετοχής σε προ-
γράμματα διά βίου άσκησης και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε καθημερινές αθλη-
τικές δραστηριότητες. (ACSM, 2006). 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της φυσικής αγωγής ο σκοπός της 
φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση είναι να συμβάλλει κατά προτεραιότητα στη σωμα-
τική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματι-
κή τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία.  Σαφώς 
επίσης αναφέρονται και διάφορες έννοιες διαθεματικής προσέγγισης ανά γνωστικό 
αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος. Σύμφωνα µε το Θεοφιλίδη (1997), δια-
θεµατική προσέγγιση, είναι η μορφή διδασκαλίας κατά την οποία από τη µια το πε-
ριεχόμενο διδασκαλίας ενοποιείται και από την άλλη η διδασκαλία είναι εργαστηρια-
κής και ευρηματικής μορφής. Πρόκειται δηλαδή για µια εκπαιδευτική καινοτομία, 
τόσο ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας όσο και ως προς τη μέθοδο εργασίας. 
Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μεθόδου η συγκεκριμένη προσέγγιση δε διευκο-
λύνει μόνο τη μάθηση αλλά συγχρόνως την αναβαθμίζει ποιοτικά. Ο ανθρώπινος 
νους αναζητά κοινά μοτίβα (patterns) και συσχετίσεις, έτσι όταν ένα στοιχείο ή ε-
μπειρία επανέρχεται μέσα από διαφορετικούς τομείς, (π.χ. κινητικούς) τότε η μάθηση 
ενισχύεται και αναβαθμίζεται. (Caine & Caine, 1991). 

Με τη διαθεματική διδασκαλία οι καθηγητές φυσικής αγωγής, μπορούν να εφαρµό-
σουν σχέδια μαθήματος που βοηθούν τους μαθητές, να δημιουργήσουν συνδέσεις με-
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ταξύ των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν στο σχολείο και της εφαρμογής 
τους στην καθημερινή πραγματικότητα. (Μυλώσης, 2006). Υπάρχουν σημαντικές βι-
βλιογραφικές αναφορές σχετικά µε τη δυνατότητα μάθησης θεμάτων από άλλες επι-
στημονικές περιοχές στο μάθημα της φυσικής αγωγής (Pica, & Short, 1999; Placek, 
& O’Sallivan, 1997). Στη φυσική αγωγή αρκετές τεχνικές διαφόρων αθλημάτων σχε-
τίζονται σημαντικά με νόμους της φυσικής μηχανικής και όχι μόνο. Για παράδειγμα, 
στο ανθρώπινο σώμα διακρίνουμε πλήθος μοχλικών συστημάτων μεταξύ των διαφό-
ρων αρθρώσεων,  καθώς και βιομηχανικές κινήσεις των μυών κ.ά. Στα αθλήματα στί-
βου οι εδαφικές δυνάμεις καθώς και οι γωνίες απογείωσης και οι επιμέρους γωνίες 
των μελών του σώματος είναι σημαντικές για το ιδανικό άλμα. Tα παραπάνω στοι-
χεία, μπορούν με την συνεργασία του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής και του δασκά-
λου να αποτελέσουν μια σπουδαία βάση για μια διαθεματική προσέγγιση.  

Στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος περιλαμβάνεται και η κολύμβηση α-
κόμα και από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Η κολύμβηση προσφέρεται 
για εφαρμογή αρκετών παιδαγωγικών και ψυχολογικών προσεγγίσεων που αφορούν 
τη διαδικασία μάθησης. Σύμφωνα με τους Γκότση, Καλαμπαλίκα, & Ντάνη, (2016), η 
κολύμβηση είναι από τις πιο διαδεδομένες μορφές φυσικής δραστηριότητας και χα-
ρακτηρίζεται από πολλούς επιστήμονες και παιδαγωγούς σαν η ιδανικότερη μορφή 
άσκησης. Από τους ίδιους ερευνητές προτείνονται οι παρακάτω βασικοί διδακτικοί 
στόχοι  που αφορούν το πρώτο επίπεδο διδασκαλίας. Αυτοί είναι: α) εκμάθηση ανα-
πνοής στο νερό, με εισπνοή έξω και εκπνοή μέσα στο νερό β) βελτίωση της επίπλευ-
σης και προώθησης στο νερό, στην πρηνή και στην ύπτια θέση γ) εκμάθηση της εισό-
δου και βύθισης στο νερό, από την επιφάνεια του και από υπερυψωμένα εμπόδια δ) 
εξοικείωση και συμμετοχή σε παιγνιώδεις δραστηριότητες στο νερό. Σημαντικό στοι-
χείο στην σωστή εκμάθηση της τεχνικής της κολύμβησης παίζουν οι διάφοροι μηχα-
νικοί παράγοντες που άμεσα σχετίζονται με βασικούς νόμους της φυσικής που υπάρ-
χουν στην φύση. Έτσι η ταχύτητα κολύμβησης εξαρτάται από την αποτελεσματικότη-
τα των προωθητικών δυνάμεων (χεριών, ποδιών, κορμού) σε διαφορετικά ποσοστά, 
ανάλογα με το στυλ κολύμβησης και των δυνάμεων αντίστασης που τείνουν να επι-
βραδύνουν την ταχύτητα του κολυμβητή. Η γωνία εισόδου του χεριού στο νερό κα-
θώς και η γωνία καθοδήγησης της υποβρύχιας έλξης του χεριού είναι άλλη μια σημα-
ντική παράμετρος για την ταχύτητα που θα αναπτύξει ο κολυμβητής αλλά και τη συ-
νολική «κολυμβητική οικονομία» που σχετίζεται με την σωστή τεχνική, την ικανότη-
τα συντονισμού, την φυσική κατάσταση κ.α. Το νερό άλλωστε προκαλεί μια σημα-
ντική αντίσταση στην προς τα εμπρός κίνηση των κολυμβητών, που σε σχέση με τον 
αέρα είναι έως και χίλιες φορές πυκνότερο (Costill, Maglischo, Richardson, 2007), 
δημιουργώντας πλήθος φαινομένων, όπως είναι η οπισθέλκουσα υδροδυναμική αντί-
σταση, η γραμμική και στροβιλώδη ροή του νερού, κ.α.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να προτείνει στο πλαίσιο της διαθεματικής 
προσέγγισης την κατανόηση στοιχείων του μαθήματος φυσικής (Βιβλίο, Φυσικά Δη-
μοτικού, Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Έκδοση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & 
Εκδόσεων «Διόφαντος», κεφάλαιο Μηχανική, σελ. 104-111) της Ε’ τάξης του δημο-
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τικού σχολείου διά μέσου της φυσικής αγωγής και συγκεκριμένα με τα μαθήματα κο-
λύμβησης. Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται παρακάτω θα έχει διπλά οφέλη. 
Από την μια θα υπάρχει κατανόηση των βασικών αρχών της φυσικής μηχανικής με 
ένα βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, με την εκτέλεση των κολυμβητικών ασκήσεων. 
Συγχρόνως θα μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερη τεχνική για την κολύμβηση από τους 
μαθητές χρησιμοποιώντας για την κατανόηση των κολυμβητικών τεχνικών τις αρχές 
της φυσικής. Η αμφίδρομη αυτή σχέση θα δημιουργήσει ένα ισχυρό μαθησιακό περι-
βάλλον και για τα δυο αντικείμενα που θα διδαχθούν. Σύμφωνα με το αναλυτικό πρό-
γραμμα για την συγκεκριμένη τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές εκτός των 
άλλων αντικειμένων, θα διδαχτούν και στοιχεία από τη μηχανική, επικεντρώνοντας 
στην ταχύτητα, τη δύναμη, την τριβή και την πίεση.  

Μεθοδολογία, σχέδιο προσέγγισης, ασκησιολόγιο 

Ως γενική αρχή, ο πειραματισμός και η εκπαίδευση στο κολυμβητήριο θα έπεται από 
τις διδακτικές ώρες που θα έχουν προηγηθεί στην τάξη όπου θα παρουσιάζεται το υπό 
διερεύνηση - μάθηση φαινόμενο. Προτείνεται να ακολουθηθεί η παρακάτω οργάνωση 
των μαθημάτων: (ι) Πρώτο μάθημα (σχολική τάξη), θα παραδοθεί η βασική θεωρία 
των φαινομένων, (ιι) Δεύτερο μάθημα (στο κολυμβητήριο), σύντομη επανάληψη της 
θεωρίας και κινητικό ασκησιολόγιο στο νερό που θα βασίζεται στην προηγούμενη 
διδακτέα υλη. Το δεύτερο από το πρώτο μάθημα καλό θα είναι, χρονικά να μην απέ-
χει περισσότερο από δυο, τρείς μέρες, (ιιι) Τρίτο μάθημα (σχολική τάξη), αξιολόγηση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας της διδακτικής προ-
σέγγισης. Παρακάτω αναφέρονται οι ασκήσεις φυσικής αγωγής με πειραματισμό στα 
δυο διδακτικά αντικείμενα: την ταχύτητα και τη δύναμη. Το μάθημα στο κολυμβητή-
ριο θα γίνεται και με την παρουσία του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής και του δα-
σκάλου της τάξης. Με ευθύνη του δασκάλου θα εξηγούνται και θα συνδέονται οι α-
σκήσεις της φυσικής αγωγής με τα υπό εξέταση φαινόμενα του μαθήματος «Φυσικά 
Δημοτικού, ερευνώ και ανακαλύπτω». Σύμφωνα με την πρόταση μας αφιερώνονται 
τρείς διδακτικές ώρες (δυο στην σχολική τάξη, μια στο κολυμβητήριο) για κάθε διδα-
κτικό αντικείμενο, (την ταχύτητα, και τις δυνάμεις) συνολικά δηλαδή έξι διδακτικές 
ώρες. 

Διδακτική ώρα στο κολυμβητήριο με πειραματισμό με θέμα την ταχύτητα 

1. Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής μέσα στην πισίνα  σπρώχνει μια φουσκωτή 
βάρκα - παιχνίδι  προς την άκρη της πισίνας, οι μαθητές με χρονόμετρο κατα-
γράφουν τον χρόνο έως η βάρκα ακουμπήσει στην άκρη της πισίνας. Ο δά-
σκαλός εκτός νερού εξηγεί το φαινόμενο. Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής 
μεταβάλλει τη δύναμη που ασκεί, σπρώχνει τη βάρκα, ενώ παράλληλα, ο χρό-
νος καταγράφεται και συγκρίνεται. Την ίδια άσκηση κάνουν και οι μαθητές. 
(Η ταχύτητα ενός σώματος εξαρτάται από την απόσταση που αυτό διανύει στη 
μονάδα του χρόνου, Βιβλίο μαθητή σελ. 106). 
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2. Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται η κατανόηση της έννοιας της συχνότητας κί-
νησης. Οι μαθητές επιπλέουν στο νερό  οριζόντια με στήριξη με τα δυο χέρια 
από την άκρη της πισίνας (υπερχείλιση). Με το παράγγελμα του καθηγητή 
φυσικής αγωγής οι μαθητές χτυπούν τα πόδια στο νερό με τεχνική «ελευθέρου 
στυλ». Οι μαθητές για 10 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το παράγγελμα, μετρούν 
πόσες φορές χτύπησαν τα πόδια τους στη συγκεκριμένη μονάδα του χρόνου. 
Οι μαθητές κατανοούν την έννοια της συχνότητας που εκφράζεται από τον α-
ριθμό των επαναλήψεων στη μονάδα του χρόνου. Η παραπάνω άσκηση συν-
δέεται με την θεωρία από το  βιβλίο (σελ. 106) που αναφέρει ότι «η μονάδα 
μέτρησης του χρόνου είναι απαραίτητη όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε πόσο 
γρήγορα γίνεται ένα φαινόμενο η κινείται ένα σώμα»  Ο εκπαιδευτικός φυσι-
κής αγωγής θα πρέπει να διορθώνει τους μαθητές που δε χτυπούν σωστά τα 
πόδια ελευθέρου. Μεταβάλλοντας τα 10 δευτερόλεπτα  σε ό,τι αφορά τον 
χρόνο έργου, τις επαναλήψεις, και τον χρόνο διαλλείματος διαμορφώνεται 
κάθε φορά ένα διαφορετικό προπονητικό ερέθισμα.  

3. Οι μαθητές με στήριξη στα δυο χέρια από την άκρη της πισίνας και με το σώ-
μα όρθιο (κάθετα στο νερό) με το παράγγελμα του εκπαιδευτικού φυσικής 
αγωγής, μιμούνται «πρότυπο κίνησης ποδιών στο τρέξιμο». Οι μαθητές για 10 
δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το παράγγελμα, μετρούν πόσες φορές έκαναν 
πλήρη κύκλο, στη  συγκεκριμένη μονάδα του χρόνου. Η ίδια κίνηση μπορεί 
να επαναληφθεί και εκτός νερού και να συνδεθεί  με την εισαγωγή της έννοιας 
της αντίστασης του νερού. Οι χρόνοι που θα δοθούν για το έργο εντός νερού 
μπορεί να είναι σε σχέση με τον χρόνο ρεκόρ συγκεκριμένων αποστάσεων σε 
αγωνίσματα στίβου π.χ., δρόμος 100, 200, 400 μέτρων με  αντίστοιχους χρό-
νους περίπου 10, 20, 44 δευτερολέπτων. 

Διδακτική ώρα στο κολυμβητήριο με πειραματισμό με θέμα τη Δύναμη. Δυνάμεις σε 
επαφή και Δυνάμεις από απόσταση. 

1. Οι μαθητές έχοντας τα ειδικά κολυμβητικά σωσίβια  κολυμπούν ελεύθερο και 
συγχρόνως σπρώχνουν με το κεφάλι τους μια μεγάλη φουσκωτή μπάλα (ά-
σκηση δύναμης σε επαφή). 

2. Ίδια άσκηση όπως η παραπάνω αλλά οι μαθητές δεν ακουμπούν τη φουσκωτή 
μπάλα, η οποία μεταφέρεται είτε φυσώντας είτε με τον κυματισμό του νερού 
(δύναμη από απόσταση). Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής διορθώνει τους 
μαθητές που δε χτυπούν σωστά τα πόδια ελεύθερου. 

3. Οι μαθητές κρατιούνται με το ένα χέρι από την άκρη της πισίνας και το σώμα 
τους βρίσκεται σε όρθια θέση. Με το άλλο χέρι εκτελούνται απαγωγές και 
προσαγωγές στον κάθετο άξονα μεταβάλλοντας τη γωνία εισόδου της παλά-
μης στο νερό, ώστε οι μαθητές να κατανοούν τη διαφορετική δύναμη που δέ-
χονται ανάλογα με την γωνιά εισόδου της παλάμης τους στο νερό.  
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Συμπερασματικά θεωρούμε  ότι η συγκεκριμένη βιωματική προσέγγιση μπορεί να 
επιφέρει αποτελεσματικότερα μαθησιακά αποτελέσματα τόσο για την διδασκαλία της 
κολυμβητικής τεχνικής όσο και για τις έννοιες της φυσικής επιστήμης. Η βιωματική 
επαφή και η παιγνιώδη άσκηση, δημιουργούν καλύτερες συνθήκες κατανόησης για 
τους μαθητές. Η πρόταση μας θα μπορούσε να διευρυνθεί και σε άλλες θεματικές ε-
νότητες των φυσικών επιστημών αλλά και σε αλλά αθλήματα που προβλέπονται στο 
πρόγραμμα σπουδών. 
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Μεγαλώνουμε και αλλάζουμε 

Καπουτσή Φωτεινή 
Θεολόγος Π.Ε.01M.Sc. 
   fotinikap@yahoo.com 

Περίληψη 

«Μεγαλώνουμε και Αλλάζουμε» είναι ο τίτλος του παρόντος διδακτικού σεναρίου, που 
ανταποκρίνεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών για τα θρησκευτικά του γυμνασίου. Α-
φορά την πρώτη διδακτική ενότητα του μαθήματος των θρησκευτικών για μαθητές της 
α΄ γυμνασίου. Η πρώτη διδακτική ενότητα εξελίσσεται σε τρία δίωρα, το συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο αφορά το πρώτο δίωρο. Η διδακτική ενότητα κινείται πάνω σε δυο 
άξονες, τόσο της προσωπικής πορείας των μαθητών στην αλλαγή εκπαιδευτικής βαθ-
μίδας, όσο και στην ιστορική πορεία του Χριστιανισμού. Οι μαθητές οικοδομούν πα-
ράλληλα το δικό τους προσωπικό κόσμο μέσα από την αναμέτρηση των ερωτημάτων 
που τους απασχολούν με τις προτάσεις και απαντήσεις του Χριστιανισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Χριστιανισμός, Ελληνισμός, δόγματα, Θεός, συνάνθρωποι, κόσμος, 
φύση. 

Εισαγωγή 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών βασίζεται στη δυνα-
μική των αλληλοεπιδράσεων και των διαδικασιών μάθησης. Η μάθηση γίνεται μια δια-
δικασία παραγωγής νοήματος και αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της 
ύπαρξης.  

Ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο της οργάνωσης του νέου προγράμματος σπουδών. 
«Οικοδομεί» ενεργητικά τη μάθησή του αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον του, απο-
κτώντας ικανότητες και αναπτύσσοντας στάσεις. 

Η μάθηση γίνεται πλέον αντιληπτή όχι ως μια αποκλειστικά γνωστική και ατομικιστική 
πράξη, αλλά ως κατάκτηση ικανοτήτων και επαρκειών (γνωστικών, δημιουργικών, η-
θικών, θρησκευτικών, εκφραστικών κ.ά.) που οδηγούν στον θρησκευτικό γραμματισμό 
και στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπινου προσώπου· με βάθος υπαρξιακό και 
δράση κοινωνική. 

Εν κατακλείδι, η θρησκευτική μάθηση που παράγεται στο πλαίσιο του μαθήματος των 
θρησκευτικών επιχειρεί την υπέρβαση τόσο της θρησκευτικής απολυτότητας (συμμόρ-
φωση με χριστιανικές αξίες) όσο και της ουδετερότητας (αντικειμενική περιγραφή των 
θρησκειών) και κινείται σε μια κατεύθυνση λειτουργική: βοηθά τους μαθητές να ανα-
γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη λειτουργία και τις επιδράσεις της θρησκευτικής πί-
στης και της θρησκείας στη ζωή τους –προσωπική και κοινωνική.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Γενικός Σκοπός 

Οι μαθητές να: 

- Αναγνωρίζουν τη μετάβασή του στην νέα εκπαιδευτική βαθμίδα και να αντιληφθούν 
τις νέες ανάγκες, δυσκολίες, αποφάσεις που θα κληθούν να λάβουν ως μαθητές πια του 
γυμνασίου. 

- Αντιληφθούν τη σύγκρουση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό και τις διαφορές 
τους στην αντιμετώπιση του ανθρώπου, του κόσμου και του θείου. 

- Κατανοήσουν τη θέση του Χριστιανισμού για τη ζωή του ανθρώπου, τις σχέσεις του 
με το Θεό, τους συνανθρώπους του και την κτίση. 

- Προσεγγίσουν τα βασικά δόγματα του Χριστιανισμού. 
 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι μαθητές να:  

- Εξωτερικεύσουν τις σκέψεις, τις φιλοδοξίες, τους φόβους, τις ανασφάλειές τους για το 
καινούριο σχολικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 

- Βρουν ομοιότητες με τις αγωνίες των πρώτων χριστιανών απέναντι στις δυσκολίες που 
αντιμετώπισε η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία. 

- Επιχειρηματολογήσουν για τη θέση του Χριστιανισμού και για τη στάση του ανθρώπου 
απέναντι στο Θεό, το συνάνθρωπο και την κτίση. 

- Μπαίνουν στη θέση των χριστιανών της εποχής και να αντιληφθούν τις δυσκολίες και 
τα διλλήματά τους. 

Εμπλεκόμενοι Στόχοι και Επάρκειες της Τάξης 

Οι μαθητές: 

- Προσεγγίζουν τη συγκρότηση και την πορεία της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας ε-
ντός του ιστορικού πλαισίου και της ευρύτερης πολιτισμικής συνάφειας της Ύστερης 
Αρχαιότητας. 

- Κατανοούν σημαντικά γεγονότα, εξελίξεις και επιλογές της πρώτης Εκκλησίας (εξά-
πλωση, επισημοποίηση, θεσμική οργάνωση, συνάντηση με τον Ελληνισμό, ανάπτυξη 
δογματικής διδασκαλίας και λατρείας) και πως αυτά διαμόρφωσαν την ταυτότητά της 
και επηρέασαν τον πολιτισμό μέχρι τις μέρες μας. 

- Να κατανοήσουν την πρόταση της Εκκλησίας για τη ζωή του ανθρώπου και τις σχέσεις 
του με το Θεό, τους συνανθρώπους και την κτίση. 

- Να θεωρήσουν με διευρυμένα πνευματικά κριτήρια τις σημαντικές πτυχές της ζωής 
τους (ηλιακή πρόοδος, νέες ανάγκες, επιρροές, κρίσιμες αποφάσεις). 
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Μέθοδος διδασκαλίας 

 
Προτείνεται η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας που συνδυάζει τις γνωσιακές διαδικα-
σίες με δραστηριότητες (Kalantzis, Cope, 2013). Η μέθοδος χωρίζεται σε τέσσερα βα-
σικά στάδια, ανάλογα με τις γνωσιακές διαδικασίες και τα επιθυμητά προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. 

Τα επιμέρους στάδια-βήματα με τις δραστηριότητες που τα συνοδεύουν σχεδιάζονται 
ως εξής: 

α) Βιώνοντας: Οι μαθητές καλούνται μέσα από τις δραστηριότητες να αναβιώσουν κάτι 
που έχει σχέση με την εμπειρία τους, κάτι που ήδη ξέρουν. 

β) Νοηματοδοτώντας: Σε αυτό το βήμα οι μαθητές συνδέουν την εμπειρία τους με τον 
θρησκευτικό χαρακτήρα της έννοιας που μελετούν. Μαθαίνουν το νόημα των εννοιών, 
ορισμούς, γεγονότα που προσδίδουν στην έννοια θρησκευτική χροιά και περιεχόμενο. 

γ) Αναλύοντας: Εδώ αναλύεται σε βάθος το θρησκευτικό περιεχόμενο της έννοιας από 
τους μαθητές και αξιολογείται. 

δ) Εφαρμόζοντας: Τα παιδιά καλούνται να συνδέσουν όσα έμαθαν στα προηγούμενα 
στάδια του μαθήματος με το σήμερα, με τις καταστάσεις της ζωής τους και να τα ε-
φαρμόσουν όσο αυτό είναι δυνατό. 
 

Τεχνικές διδασκαλίας 

- Καθοδηγούμενος διάλογος. 
- Εργασία σε ομάδες 
- Διαλεκτική αντιπαράθεση (debate). 
- Ανακριτική καρέκλα. 
- Συζήτηση. 

Υλικά που απαιτούνται 
 

• Φωτοτυπίες. 

•  Ο πίνακας της τάξης. 

• Καρτέλες με την υπόθεση για το παιχνίδι ρόλων. 

• Μαρκαδόροι. 

• Λευκές κόλλες. 
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Φάση πρώτη («Βιώνοντας» και «Νοηματοδοτώντας») 

Στην πρώτη φάση του σεναρίου αφιερώνουμε σαράντα λεπτά, Ο διδάσκων ζητάει από 
τους μαθητές να βιώσουν τις σκέψεις και φιλοδοξίες τους για το νέο σχολικό τους πε-
ριβάλλον και να συσχετίσουν αυτό που θα μάθουν στη συνέχεια με τις δικές τους ε-
μπειρίες, που δεν έχει απαραίτητα σχέση με το γνωστικό αντικείμενο. Ο διδάσκων κα-
τευθύνει τη συζήτηση ρωτώντας τους μαθητές για τις σκέψεις, τις φιλοδοξίες, τους 
φόβους, τις ανασφάλειές τους για το νέο σχολικό περιβάλλον. Διευρύνει τη συζήτηση 
με στόχο να εμπλέξει όσους περισσότερους μαθητές μπορεί. Οι μαθητές με αυτόν τον 
τρόπο διαλέγονται, επικοινωνούν και εκφράζουν συναισθήματα και ερωτήματα που 
τους απασχολούν για την αλλαγή της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας. 

Έπειτα, ο διδάσκων δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να νοηματοδοτήσουν την εμπει-
ρία τους από το νέο σχολικό περιβάλλον και να τη συνδέσουν με το νέο γνωστικό α-
ντικείμενο, ώστε να επιτευχθεί η οικοδόμηση. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι 
ομαδοσυνεργατικές, με τη βοήθεια καρτών με ρόλους. 

Ο διδάσκων χωρίζει τους μαθητές σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων και τους μοι-
ράζει καρτέλες με σκέψεις Χριστιανών και Εθνικών, για τη θέση του Χριστιανισμού 
όσον αφορά τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, το συνάνθρωπο και τον κόσμο. Ζη-
τάει από τους μαθητές να γράψουν και δικές τους σκέψεις συμπληρωματικά στις καρ-
τέλες που τους δόθηκαν, ανάλογα με το ρόλο που έχουν. 

Οι μαθητές διασαφηνίζουν τις βασικές διαφορές χριστιανών και εθνικών καθώς και την 
υπεροχή του Χριστιανισμού απέναντι στην Ελληνική θρησκεία.  Συνεργάζονται με 
τους συμμαθητές τους, διαπραγματεύονται, επικοινωνούν και επιχειρηματολογούν 

Φάση δεύτερη («Αναλύοντας») 

Μέσω του κλίματος, που έχει δημιουργήσει ο διδάσκων, οι μαθητές αναλύουν τη νέα 
γνώση. Στη φάση αυτή αφιερώνουμε είκοσι λεπτά. Οι μαθητές μετασχηματίζουν το 
βίωμα και τις πληροφορίες σε γνώση, αναλύουν τις σκέψεις χριστιανών και εθνικών, 
τις αξιολογούν, αλλά εκφράζουν και τη γνώμη τους και φυσικά παίρνουν θέση.  

Ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να επιχειρηματολογήσουν για τις ομοιότητες ή τις δια-
φορές του Χριστιανισμού με την Αρχαία Ελληνική θρησκεία. Οι μαθητές μπαίνουν στη 
θέση των χριστιανών  και εθνικών της εποχής για να διακρίνουν  την υπεροχή του 
Χριστιανισμού απέναντι στην αρχαία Ελληνική θρησκεία. Επιπλέον, οι μαθητές εκ-
φράζονται προφορικά με αποτελεσματικό τρόπο.  

Φάση τρίτη «Εφαρμόζοντας» 

Στην τελευταία φάση του σεναρίου, οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν όσα έμαθαν 
για τις δυσκολίες και τα διλήμματα της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων, σε μία απλή ή 
σύνθετη περίπτωση. Στη φάση αυτή αφιερώνουμε είκοσι λεπτά. Χρησιμοποιούμε την 
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τεχνική της ανακριτικής καρέκλας, όπου ένας μαθητής κάθεται στην ανακριτική καρέ-
κλα και υποδύεται έναν εθνικό που θέλει να γίνει χριστιανός. Οι συμμαθητές του κά-
νουν ερωτήσεις σχετικά με τα κίνητρα της μεταστροφής του, τις σκέψεις του, τις θρη-
σκευτικές του αναζητήσεις. Ακολουθεί συζήτηση για να ξεκαθαρίσουν οι μαθητές τα 
βασικά δόγματα του Χριστιανισμού. 

Μέσω αυτής της τεχνικής οι μαθητές αξιολογούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων από την 
πρώτη Εκκλησία. Δικαιολογούν τις απόψεις τους, συγκρίνουν, επικοινωνούν και φυ-
σικά μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν. 

Αξιολόγηση 

Τι μαθαίνουν οι μαθητές και πώς αξιολογούνται 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν 
τις αγωνίες τους και τις φιλοδοξίες τους για τη νέα σχολική βαθμίδα. Παράλληλα, μοι-
ράζονται με τους συμμαθητές τους τα προσωπικά τους οράματα για το σχολικό και 
ευρύτερο μέλλον τους. Συνεπώς, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να εξωτερικεύουν τις 
ανησυχίες τους. 

 Έρχονται σε επαφή με την χριστιανική διδασκαλία για τον άνθρωπο, την κτίση και το 
Θεό και αξιολογούνται από τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και τη χρήση επιχειρημάτων 
βάση της χριστιανικής διδασκαλίας. 

Μαθαίνουν να διατυπώνουν τα  επιχειρήματά τους και αξιολογούνται ανάλογα με το 
βαθμό εμπλοκής τους στην ανταλλαγή επιχειρημάτων με τους συμμαθητές τους. 

Φύλλα Εργασίας 

Καρτέλες με σκέψεις Χριστιανών και Εθνικών για τις θέσεις  του Χριστιανισμού για 
τη ζωή του ανθρώπου και τις σχέσεις του με το Θεό, τους συνανθρώπους και την κτίση. 

Σκέψεις Χριστιανών: 

 Ο Θεός είναι φίλος του ανθρώπου. Πήρε σάρκα, μαρτύρησε και αναστήθηκε. 
 Ο Θεός δεν καταδυναστεύει τον άνθρωπο. Είναι φίλος του. 
 Η μοίρα δεν καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου. 
 Ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού. 
 Είμαστε ελεύθεροι να επικοινωνήσουμε με το Θεό. 
 Ο άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. 
 Σώμα και ψυχή είναι αδιάσπαστη ενότητα. 

Σκέψεις Εθνικών: 

 Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο από το Θεό. 
 Το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. 
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 Το σώμα, η ύλη είναι κατώτερη της ψυχής. 
 Θεός και κόσμος ταυτίζονται. 
 Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. 
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Μελέτη διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελαστική κρούση, 
με τη χρήση του λογισμικού Excel. 

 
Χατζηαυγουστίδης Νίκος 

Εκπαιδευτικός. M.Sc. Π.Ε.04.01 Φυσικός. 
  o655c9@otenet.gr  

 
Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διδακτική εφαρμογή, η οποία με τη βοή-
θεια του περιβάλλοντος προγραμματισμού του Excel, διαπραγματεύεται τη λύση θε-
μάτων φυσικής προσανατολισμού, με το παραπάνω λογισμικό επιλύουμε μία χαρα-
κτηριστική άσκηση στο φαινόμενο της διατήρησης της ορμής κατά τη διάρκεια της 
ελαστικής κρούσης της τρίτης Λυκείου. Σχετικά με το Excel , το Excel είναι ένα προ-
χωρημένο πρόγραμμα λογιστικών φύλλων ή φύλλων εργασίας, υποστηρίζει λειτουρ-
γίες με τις οποίες μπορούμε να διαχειριζόμαστε και να παρουσιάζουμε διαγραμματικά 
τα δεδομένα μας. Το λογιστικό φύλλο είναι ένα φύλλο το οποίο αντικαθιστά τη γρα-
φομηχανή , το μολύβι καθώς και τους υπολογισμούς στις περισσότερες φορές. Για 
τον χειρισμό ενός λογιστικού φύλλου δεν χρειάζεται κανένας να είναι ευφυΐα στα μα-
θηματικά ή στις οικονομικές επιστήμες - στην πραγματικότητα πολύ λίγες γνώσεις 
είναι απαραίτητες.  Η παραπάνω εργασία καθώς και ο προγραμματισμός διδάχτηκαν 
στο εργαστήριο πληροφορικής του ΓΕΛ Αλμυρού κατά τη διάρκεια του σχολικού έ-
τους 2016-2017, και μάλιστα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, η παραπάνω εργασία 
έγινε σε ένα τρίωρο εργαστηριακό μάθημα και όπως αναφέρω παραπάνω στο μάθημα 
Φυσικής Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Λογισμικό πρόγραμμα Excel, Ορμή σώματος, Διατήρηση Ορμής, 
Κινητική Ενέργεια, Δυναμική Ενέργεια Ελατηρίου.   

Εισαγωγή 
 

Σήμερα, μέσα από τις πολύχρονες έρευνες που έχουν γίνει, είναι γνωστό ότι οι μαθη-
τές έρχονται στην τάξη των φυσικών επιστημών (Φ.Ε.) με ιδέες και ερμηνείες για 
φαινόμενα που παρατηρούν γύρω τους. Μία από τις δυσκολίες που συναντούν οι δι-
δασκόμενοι στο μάθημα των φυσικών επιστημών (Φ.Ε.) είναι η κατανόηση των γρα-
φικών παραστάσεων και η σύνδεση τους με τα φαινόμενα που αυτές απεικονίζουν. 
Μια από τις ενδεδειγμένες πρακτικές για την αντιμετώπιση των αδυναμιών των μαθη-
τών είναι η παράλληλη δημιουργία των γραφικών παραστάσεων με την εξέλιξη του 
φυσικού φαινομένου. Η αφαίρεση που δημιουργεί σχήματα και τάξη από το χαοτικό 
ποτάμι της εμπειρίας. (Καίσλερ Α. 1979). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άμεση 
σύνδεση του υπό απεικόνιση φυσικού φαινομένου με το γράφημα και η κατανόηση 
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του μαθηματικού φορμαλισμού που χρησιμοποιεί η Φυσική (Arons, 1992, Unesco, 
2003, Cicero & Spaniolo, 2009, Eschach, 2010). 

Οι Φυσικές Επιστήμες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν απωλέσει σημαντικό μέρος του 
κύρους τους μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι αδιαφορούν τόσο για την ιστορική τους 
εξέλιξη όσο και για τη σύγχρονη έρευνα. Επίσης οι μαθητές μπορούν να ερμηνεύουν 
τις επιστημονικές ιδέες στα πλαίσια του μαθήματος στης φυσικής αλλά αποτυγχάνουν 
να τις εφαρμόζουν στο πλαίσιο πραγματικών προβλημάτων (Driver at al, 1985). Το 
πρόβλημα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και γίνεται συστηματική προσπάθεια αναζήτη-
σης λύσεων στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά εγχειρίδια (Σέρογλου, 
2011). 

Η σύγχρονη διδασκαλία των Φ.Ε. προτείνει δύο είδη πειραματικών δραστηριοτήτων, 
τα πειράματα στο παραδοσιακό εργαστήριο φυσικών επιστημών και τα εικονικά πει-
ράματα, που συνεισφέρουν στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών (Σταυρί-
δου2011, Κόκκοτας, 2002). Υφίσταται όμως διεθνώς συζήτηση και προβληματισμός 
σχετικά με τις δύο μεθόδους πειραματισμού και για το ποια μέθοδος είναι αποτελε-
σματικότερη στη διδασκαλία και στη μάθηση των Φ.Ε.. Υπάρχουν έρευνες που συ-
γκρίνουν τα αποτελέσματα ως προς την κατανόηση της διδασκαλίας φυσικών φαινο-
μένων και εννοιών μέσα από πραγματικά και εικονικά πειράματα.  

Ενδιαφέρον έχει ότι μέρος των ερευνών δείχνουν ότι τα εικονικά πειράματα υπερτε-
ρούν των πραγματικών ενώ άλλες έρευνες δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα (πα-
ρόμοια μαθησιακά αποτελέσματα, υπερτερούν τα πραγματικά πειράματα, μη οριστι-
κή απάντηση) (Ευαγγέλου & Κώτσης 2009, Jimoyiannis & Komis, 2001). Οι άνθρω-
ποι φοβούνται το άγνωστο η πραγματική μάθηση και η βαθιά γνώση όμως εξαρτώ-
νται από την αντιπαράθεση με το άγνωστο, ίσως και με το μη γνώσιμο. Οι γραφικές 
παραστάσεις είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των (Φ.Ε), καθώς σε μια εικό-
να μπορεί να συνοψιστούν τα συμπεράσματα μιας ολόκληρης γνωστικής ενότητας 
(Bertin, 1983). Λειτουργούν συμπληρωματικά τόσο στην περιφραστική περιγραφή 
των φυσικών φαινομένων όσο και στις μαθηματικό φορμαλισμό τους. Σε γενικές 
γραμμές, θεωρούνται εργαλεία που προωθούν τη σκέψη, διευκολύνουν την εμβάθυν-
ση και συνδράμουν στην οικοδόμηση εσωτερικών αναπαραστάσεων (Chaiklin, 2000). 

Ο διαχωρισμός της μάθησης από την πράξη αποδεικνύεται επιζήμιος σε όλα. Η διδα-
σκαλία της Φυσικής δεν σημαίνει να προσθέτουμε κάτι σε ιδέες προϋπάρχουσες ή, 
τουλάχιστον, δεν σημαίνει μόνον αυτό, αλλά συχνά απαιτεί και τη ριζική - αναδιορ-
γάνωση τους, για να καταλήξει ότι οικοδόμηση πάνω σε άσφαλτο δεν μπορεί να γίνει 
χρειάζεται να σκάψουμε βαθιά. (Κασέτας Α. 1996). 
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Μελέτη διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας στην Ελαστική Κρούση. 

Δύο σώματα με μάζες mmm 21   συνδέονται με ελατήριο σταθεράς k αμελητέας 

μάζας και μπορούν να κινούνται χωρίς τριβές σε οριζόντιο επίπεδο.  

Το σύστημα των δύο μαζών είναι ακίνητο, ενώ μια μάζα Μ κινούμενη με ταχύτητα 
0V  συγκρούεται ελαστικά με την 

1m  όπως φαίνεται στο σχήμα. 

i) Υπολογίστε τις ταχύτητες των μαζών Μ και 
1m  ακριβώς μετά την κρούση τους. 

(Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Γενικού Λυκείου.) 

 

 

 

ii) Εφαρμόστε τη μεθοδολογία της αριθμητικής επίλυσης των εξισώσεων κίνησης για 
να υπολογίσετε τα γραφήματα των θέσεων και των ταχυτήτων συναρτήσει του χρό-
νου για τις μάζες 

1m και 
2m  καθώς και την κινητική ενέργεια του κέντρου μάζας τους 

συναρτήσει του χρόνου όπως και την συνολική μηχανική ενέργεια του συστήματος 

συναρτήσει του χρόνου.   

Θεωρείστε δηλαδή ως αρχική κατάσταση την μάζα 
1m  στη θέση 0 και με αρχική τα-

χύτητα αυτή που υπολογίσατε στο ερώτημα (i) και την μάζα 2m  ακίνητη δίνοντας 

στις σταθερές (μάζες, σταθερά ελατηρίου, φυσικό μήκος κλπ) αριθμητικές τιμές.   

Απάντηση : 

i)Υπολογίστε τις ταχύτητες των μαζών Μ και 1m  ακριβώς μετά την κρούση τους  

 

Αρχικό σχήμα, τα σώματα Μ και m1 δεν έχουν συγκρουστεί ακόμα. 

m1 m2 M 

0V
k

m1 m2 M 

0V
k
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  Λίγο πριν την ελαστική κρούση μεταξύ των σωμάτων Μ και 
1m : 

 

Αμέσως μετά την ελαστική κρούση τα σώματα Μ και 
1m  αποκτούν ταχύτητες 0V  και 

1V . 

Σχήμα 1.1 

Για την ελαστική κρούση των Μ και 
1m ισχύουν αμέσως μετά την κρούση. (Φυσική 

Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Γενικού Λυκείου.) 

 

0

1

1 V
mM

M2
V


  (1.1) 

 

 Και  0

1

1
0 V

mM

mM
V




  (1.2) 

Η αρχική ταχύτητα με την οποία αλληλεπιδρά το σώμα μάζας m1 με το σώμα μάζας 
m2 διαμέσου της δύναμης του ελατηρίου θα δίνεται από τη σχέση (1.1).  

 ii)  Απάντηση: 

Αμέσως μετά την κρούση των δύο σωμάτων που έχουν μάζες M και m οι ταχύτητες 
τους δίνονται από τις σχέσεις (1.1), (1.2).  

Δηλαδή έχουμε 0

1

1 V
mM

M2
V


 και 0

1

1
0 V

mM

mM
V




 ,θεωρώντας ότι οι αρχικές τιμές 

των  

m1 m2 M 

0V

k

m1 m2 M 

0V 

k
1V
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Kg4M  , Kg1m1   και 
s

m
25,6V0  ,  προκύπτει για τις ταχύτητες των M και m.  

s

m
75,325,6

14

14
V

mM

mM
V 0

1

1
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  (1.3) 

s

m
1025,6

14

42
V

mM

M2
V 0

1

1 














   (1.4) 

Το σώμα μάζας m έχει αρχική ταχύτητα 
s

m
10V1  , οι μάζες m1 και m2 που συνδέο-

νται με το ελατήριο σταθερής 
m

N
20k   και φυσικού μήκους 0  είναι ίσες , 

Kg1mm 21  .  

1.1 Περιγραφή της κίνησης των δύο μαζών. 

Αρχικά η μάζα m1 αλληλεπιδρά με το ελατήριο σταθερής 
m

N
20k   πάνω της ασκεί-

ται η δύναμη  
1

F


 η οποία επιβραδύνει την κίνηση της (Σχήμα 2.2 ).  

 Οι μόνες ουσιαστικές ιδιότητες της δυνάμεως είναι: 

1. Ότι σε κάθε χρονική στιγμή η δύναμη ενεργεί κατά τη διεύθυνση της ευθείας που 
συνδέει τα δυο σώματα, και 

2. ότι οι δυνάμεις που ενεργούν επάνω στα δυο συγκρουόμενα σώματα είναι ίσες και 
αντίθετες. (PSSC Φυσική. Έκτη έκδοση). 

 Για την κίνηση της μάζας m1 για μια πολύ μικρή διαδρομή x και για το χρονικό διά-
στημα 0,01t s  ισχύει ο 2ος νόμος του Newton, δηλαδή.  

 xkF
1




 από την τελευταία έχουμε xk

dt

du
m 1
1  , όμως στον ίδιο χρόνο το 

σώμα μάζας m2 θα διανύσει διάστημα x2 άρα η συνολική συμπίεση του ελατηρίου 

λόγω της κίνησης του πρώτου σώματος θα είναι ίση με την μετακίνηση εξαιτίας της 
ταχύτητας του m1 μείον την μετακίνηση του δευτέρου σώματος.  

 12

1

1
12

1
1 x

m

k

dt

dV
xk

dt

dV
m    (1.5) 

Άρα η επιβράδυνση για την m1 θα είναι για τη διαδρομή x1 

 

3463

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 21

1

112

1

1 xx
m

k
ax

m

k

dt

dV
  (1.6)   

Θεωρούμε ότι το διάστημα x1 στο χρονικό διάστημα των 0,01 sec δίνεται από τη σχέ-
ση .  

m1,001,010tVx 111  (1.7)  

Στον ίδιο χρόνο το δεύτερο σώμα έχει διανύσει διάστημα : 

m0002,001,002,0tVx 122    (1.8) 

Η τιμή της ταχύτητας του δευτέρου σώματος προκύπτει από την αρχή διατήρησης της 
ορμής στο σύστημα των δύο σωμάτων, δηλαδή. 

221101221101 VmVmVmVmVmVmPP
1t1t










(1.9)  

 


s

m
02,0

m

VmVm
V

2

1101
2 


 (1.10) 

H τιμή της επιτάχυνσης για την παραπάνω διαδρομή θα είναι:  

   
2121

1

12
s

m
996,10998,0

1

20
axx

m

k
a    (1.11)  

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα η τελική ταχύτητα του πρώτου σώματος θα είναι:  

 
s

m
98,901,0996,110taVVtxx

m

k
VV 110tt121

1

0tt 11









  (1.12) 

Στο αμέσως επόμενο ίσο χρονικό διάστημα το σώμα μάζας m2 θα συμπιέσει το ελα-

τήριο κατά 
1x , 

άρα η συνολική μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας θα είναι : 

m1998,001,0Vxx
1t11    (1.13)  

Το πρώτο είναι έτσι και το δεύτερο έτσι πάλι,  γι' αυτό το τρίτο και το τέταρτο έτσι θα 
'ναι,  κι΄ αν δεύτερο και πρώτο δε βρισκόταν,  Τρίτο και τέταρτο ποτέ δεν θα γινόταν. 
(Φυσική και Φιλοσοφία. Werner Heisenberg, 1987).  

 Την ίδια χρονική στιγμή το σώμα μάζας m2 θα απομακρυνθεί κατά x2. 

 Η ταχύτητα τη χρονική στιγμή t2 θα είναι:  
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s

m
96,901,0996,198,9taVVtxx

m

k
VV 12tt121

1

tt 1212









 (1.1

4)  

Παρατηρούμε ότι η ταχύτητα ελαττώθηκε έστω και κάποιο μικρό μέγεθος, αυτό ο-
φείλεται στο γεγονός ότι αυξάνει η επιτάχυνση στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, 
με όμοιο τρόπο για τα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα. 

Η συμπίεση του ελατηρίου συνεχώς αυξάνει για κάποια χρονικά διαστήματα, μετά 
όπως θα δούμε παρακάτω η συμπίεση θα ελαττώνεται.  

1.2 Τι γίνεται όμως για την ταχύτητα του σώματος μάζας m2; 

Επειδή το σύστημα μάζες και ελατήριο είναι ένα κλειστό σύστημα οι δυνάμεις μεταξύ 
ελατηρίου είναι εσωτερικές του συστήματος, θα ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής 
οπότε κάθε χρονική στιγμή η ταχύτητα του σώματος μάζας m2, θα υπολογίζεται από 
την παραπάνω αρχή, δηλαδή θα έχουμε: Η πρώτη γλώσσα, πού δημιουργήθηκε από 
τη διαδικασία τής επιστημονικής ερμηνείας, είναι στη φυσική συνήθως μια μαθημα-
τική γλώσσα δηλαδή το μαθηματικό σχήμα, πού επιτρέπει στους φυσικούς να προ-
βλέπουν τα αποτελέσματα μελλοντικών πειραμάτων. (Φυσική και Φιλοσοφία Werner 
Heisenberg).   

 Α.Δ.Ο κατά τη φορά κίνησης του σώματος m1 .  
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 Σχήμα 1.2 : Παρατηρητής έξω από το σύστημα των σωμάτων εξετάζει την κίνηση 
τους, ως προς την αρχή των αξόνων .  

Άρα, το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m2 θα δίνεται κάθε χρονική στιγμή 
από τη σχέση (1.10).  Τις παραπάνω τιμές των ταχυτήτων και των θέσεων τις μεταφέ-
ρω σε ένα λογιστικό φύλλο.  

Το οποίο είναι το παρακάτω . Όπου t τα χρονικά διαστήματα ανά 0,01 sec Χ η συμπί-
εση του ελατηρίου σε m, V1, V2, οι ταχύτητες των σωμάτων Κ1 , Κ2 οι κινητικές τους 
ενέργειες U η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου και Κ12 η συνολική ενέργεια των 
σωμάτων, η ενέργεια του κέντρου μάζας και η συνολική μηχανική ενέργεια του συ-
στήματος των δύο σωμάτων.  

Το σύστημα των δύο σωμάτων είναι ένα κλειστό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ότι 
όλη η μάζα του είναι συγκεντρωμένη σε ένα υποθετικό σημείο που ονομάζεται Κέ-
ντρο Μάζας του συστήματος και επειδή τα σώματα έχουν ίσες μάζες το Κ.Μ θα βρί-
σκεται στο μέσο του φυσικού του μήκους. 

Η ταχύτητα του κέντρου μάζας είναι σταθερή, όταν στο σύστημα δεν ασκούνται εξω-
τερικές δυνάμεις. (Μηχανική Berkeley. Τόμος 1).  

Κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης των δύο σωμάτων η ταχύτητα του κέντρου μάζας 
τους παραμένει σταθερή και η ταχύτητα του cmU  υπολογίζεται από την αρχή διατή-

ρησης της ορμής, δηλαδή έχουμε :  

  
s

m
5

mm

Vm
U0UmmVmPP

21

01
cmcm21010t0t





 


(1.15)   

H Κινητική του ενέργεια παραμένει σταθερή και ίση με:  

     J25511
2

1
Umm

2

1
K 22

cm21cm   (1.16) 

«Το πείραμα αποτελεί τη μόνη πηγή αλήθειας: Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας διδάξει 
κάτι νέο, και μόνο εκείνο μπορεί να μας εξοπλίσει με αξιοπιστία Poincare Henri.» 
(Quantum, 2000). 
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Μαθηματικές Εντολές: Εντολές στο Λογισμικό Ex-
cel: 

 Οι μαθητικές εντολές που θα δοθούν κατά σειρά εί-
ναι οι παρακάτω. 

 Οι εντολές που θα δοθούν 
κατά σειρά στο λογισμικό Ex-
cel είναι οι παρακάτω. 
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     κ.λπ. =D7-D8κ.λπ. 

1 1 1x V t   =D8C8 

11 1 0,01tx x V     κ.λπ. =D8+D8C8κ.λπ. 

2 2 1x V t   = F8 I8κ.λπ. 

1

2
1 1

1
2 tK m V  ή  

1 1

2 2
1

11 0,5
2 t tK V V     =0,5D8D8κ.λπ. 

2

2
2 2

1
2 tK m V  ή

2 2

2 2
2

11 0,5
2 t tK V V     =0,5 I8 I8κ.λπ. 
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  Από το παραπάνω φύλλο εργασίας μπορούμε να κάνουμε τα διαγράμματα των ταχυτή-
των των σωμάτων, των κινητικών ενεργειών, της συμπίεσης του ελατηρίου, καθώς και 
το άθροισμα της συνολικής κινητικής ενέργειας των δύο σωμάτων όπως και τη δυναμι-
κή ενέργεια του συστήματος των σωμάτων. (Χατζηαυγουστίδης Νίκος, 2016). 

 

Ταχύτητα του σώματος μάζας m1
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Ταχύτητα του σώματος μάζας m2 
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Σχήμα 1.3 : Η ταχύτητα του σώματος μάζας m1 . Σχήμα 1.4 : Η ταχύτητα του σώματος μάζας m2  

 

Θέση του σώματος μάζας m1 ως προς την αρχή των αξόνων
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Θέση σώματος μάζας m2 ως προς την αρχή του φυσικού 
μήκους του ελατηρίου 
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Σχήμα 1.5 : Θέση του σώματος μάζας m1 ως προς 
την αρχή των αξόνων . 

 

Σχήμα 1.6 : Θέση του σώματος μάζας m2 ως προς 
το φυσικό μήκος του ελατηρίου , αν θέλουμε την 
τελική ως προς την αρχή των αξόνων, θα πρέπει 
να προσθέτουμε κάθε χρονική στιγμή το φυσικό 
μήκος του ελατηρίου , δηλαδή η θέση του θα δίνε-
ται από τη σχέση l0+x 
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Συμπίεση του ελατηρίου 
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Κινητική ενέργεια του σώματος μάζας m1 
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Σχήμα 1.7 : Η συμπίεση του ελατηρίου σε m από 
την αρχή της αλληλεπίδρασης των σωμάτων . 

Σχήμα 1.8 : Η κινητική ενέργεια του σώματος μά-
ζας m1. 

Κινητική ενέργεια του σώματος μάζας m2
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Δυναμική ενέργεια του ελατηρίου λόγω της συμπίεσης του  

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50

Χρόνος ανά 0,01 sec 

Δυ
να

μι
κή

 εν
έρ

γε
ια

 το
υ 

ελ
ατ

ηρ
ίο

υ 
λό

γω
 

συ
μπ

ίεσ
ης

 το
υ 

σε
 J

ou
le

 

Σειρά1

 

Σχήμα 1.9: Η κινητική ενέργεια του σώματος μά-
ζας m2 . 

Σχήμα 1.10:Η δυναμική  ενέργεια του ελατ. στα-
θερής k . 

  

Μηχανική ενέργεια του Συστήματος μάζες και ελατήριο : 
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Σχήμα 1.11 : Συνολική Μηχανική ενέργεια του Συστήματος των σωμάτων .  

Παρατηρούμε από τη γραφική παράσταση του αθροίσματος των κινητικών ενεργειών 
των δύο σωμάτων κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης των δύο σωμάτων για κά-
ποια χρονικά διαστήματα εμφανίζεται απώλεια κινητικής ενέργειας, δηλαδή δεν δια-
τηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων σε αυτή την αλληλεπί-
δραση;  
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Δηλαδή, έχουμε εμφάνιση μη συντηρητικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της αλληλε-
πίδρασης των δύο σωμάτων και του ελατηρίου; άρα απώλεια μηχανικής ενέργειας, 
όχι δεν συμβαίνει αυτό γιατί ένα μέρος της αρχικής ενέργειας του συστήματος, που 
είναι η κινητική ενέργεια του σώματος μάζας m1 αποδίδεται συνολικά σαν ενέργεια 
των δύο σωμάτων και ένα μέρος αυτής με τη μορφή δυναμικής ενέργειας του ελατη-
ρίου σταθερής k. 

Εξάλλου τα παραπάνω εμφανίζονται και στα γραφήματα:   

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι: 

Για το σύστημα μας κάθε χρονική στιγμή θα ισχύει:  

 2212211

2

01 xxk
2

1
Vm

2

1
Vm

2

1
Vm

2

1
UKK    

(1.17)  

Οι ταχύτητες των σωμάτων κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης υπολογίζονται πά-
ντοτε από την ΑΔΟ μεταξύ των σωμάτων m1, m2, γιατί οι δυνάμεις που εμφανίζονται 
μεταξύ τους είναι εσωτερικές του συστήματος.  

Συμπεράσματα: 

Ο επιδιωκόμενος στόχος της ποιοτικής κατανόησης των εντολών του Λογισμικού Ex-
cel για τη δημιουργία των γραφικών παραστάσεων στη διατήρηση της ορμής, σύμ-
φωνα με τα σχόλια των συμμετεχόντων μαθητών, φαίνεται πως επιτεύχθηκε.  

Η χρησιμοποίηση αυτών των εξομοιώσεων έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της 
απόδοσης, στις ερωτήσεις που διερευνούν την κατανόηση στο πως μετασχηματίζεται 
η αρχική κινητική ενέργεια σε ενέργεια κινητική και ενέργεια δυναμική του ελατηρί-
ου. (Driver at al, 1985).  

Προφανώς και δεν επαρκεί για τη συνέχεια των σπουδών τους, είναι όμως μια ουσια-
στική ενθάρρυνση.  

Η σύνδεση της άμεσης διαδικασίας με το Λογισμικό Excel με τη γραφική της απεικό-
νιση και η μεταβατική διαδικασία από τη μία στην άλλη, συνεισφέρει στην ουσιαστι-
κή κατανόηση των φυσικών φαινομένων και του μαθηματικού φορμαλισμού που 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή γενικών νόμων, επιβεβαιώνοντας ξανά τη σχετική 
διεθνή βιβλιογραφία.  

Η ανιαρή, κουραστική και συχνά αποτρεπτική μέθοδος διδασκαλίας των Φυσικών  
Επιστημών με απηρχαιωμένες μηχανιστικές πρακτικές αποδίδει ελάχιστα και σε ένα 
σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο.  
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Το μεγαλείο της επιστήμης δεν βρίσκεται μέσα σε μία αλήθεια «περισσότερη απόλυ-
τη» από την αλήθεια του Μπαχ ή του Τολστόι, αλλά στην ίδια την πράξη της δη-
μιουργίας. (Καίσλερ Α.)  

Ο κύριος στόχος ενός μαθητοκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος οφείλει να είναι η 
κατανόηση των εννοιών και των εργαλείων που χρησιμοποιεί η επιστήμη και όχι η 
εξουθενωτική αναπαραγωγή ακατανόητων τεχνικών επίλυσης προβλημάτων. 

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Φυσική δεν είναι συλλογή πληροφοριών, δεν είναι μια 
ορισμένη σειρά από τύπους, δεν είναι κάποιες αμετακίνητες και αιώνιες αλήθειες με-
ταξύ τους ασύνδετες. 

Η διδασκαλία της Φυσικής οφείλει, πριν απ' όλα, να μοιάζει με «αυτό που είναι η 
Φυσική».  

Οι έννοιες που χρησιμοποιεί η Φυσική οικοδομούνται με υλικό προερχόμενο από εγ-
χειρήματα της ανθρώπινης σκέψης. Τα μοντέλα είναι λεπτοφυείς νοητικές δομές που 
σχετίζονται με το «έξω Σύμπαν», αλλά σίγουρα δεν συνιστούν φωτογραφίες του. 
(Κασέτας Α. Το μακρόν Φυσική προ του βραχέος διδάσκω) . 
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Μελέτη οικονομιών κλίμακας σε μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων 
 

Κοψιδάς Ν. Οδυσσέας  
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09, Π.Ε.17.05 

Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του κλάδου ανακύκλωσης και 
διαχείρισης απορριμμάτων μέσα από διαγράμματα τα οποία εξετάζουν τη 
δυναμικότητα και το κόστος κατασκευής/επένδυσης εγκαταστάσεων παραγωγής 
προϊόντων από ανακυκλούμενη πρώτη ύλη. Εξετάζονται τα διαγράμματα στα οποία ο 
οριζόντιος άξονας εξετάζει τη δυναμικότητα και ο κάθετος το κόστος κατασκευής/ 
επένδυσης ανά  μονάδα εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας. Το κάθε 
διάγραμμα αναφέρεται σε συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία. Συγκεκριμένα 
εξετάσθηκαν: εγκαταστάσεις αναερόβιας επεξεργασίας απορριμμάτων, 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αλουμινίου, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλαστικού. 

Λέξεις κλειδιά: οικονομίες κλίμακας, ανακύκλωση, βιομηχανία, παραπροϊόντα  

Εισαγωγή 

Οι εγκαταστάσεις αναερόβιας επεξεργασίας, οι οποίες μελετήθηκαν στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης εργασίας βρίσκονται εγκατεστημένες στις εξής περιοχές: Baden, 
Lubeck και Munchen στη Γερμανία,  Ypres στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στο Οντάριο 
του Καναδά. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις η οργανική ύλη μετατρέπεται σε CH4 
και CO2 (βιοαέριο) με τη συνδυασμένη δράση μεικτού πληθυσμού μικροοργανισμών 
απουσία οξυγόνου. Η αναερόβια αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος παράγει 
βιοαέριο. Τα στάδια μετατροπής σε βιοαέριο είναι η υδρόλυση, η οξεογένεση, η 
οξικογένεση και η μεθανογένεση. 

Baden στη Γερμανία: Η μονάδα έχει ετήσια δυναμικότητα 7,166 tonnes και το κόστος 
εγκατάστασης είναι 3,470,000$. Αρχικά τα $ μετατρέπονται σε € από τα οικονομικά 
στοιχεία στη σελίδα http://www.x-rates.com/d/USD/EUR/hist2004.html.  

Στη συνέχεια με βάση τον πληθωρισμό της Γερμανίας από το έτος 2010 έως το 2015 
ο οποίος φαίνεται στον Πίνακα 1 (από τα στοιχεία που δίνει το 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=gm&v=71) υπολογίζεται το ποσό για το έτος 
2015.  
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Πίνακας 1: Μετατροπή του ποσού στο 2015 με βάση τον πληθωρισμό 

BADEN - BADEN GERMANY ANAEROBIC 
DIGESTION PLANT     

€ inflation (2010 to 2015) € 

28570028 0,01 314270,308 28884298,31 

28.884.298,31   0,02 462148,7729 29346447,08 

29346447,08 0,02 586928,9416 29933376,02 

29933376,02 0,02 508867,3924 30442243,41 

30442243,41 0,02 700171,5985 31142415,01 

 

Προκύπτει ότι η εγκατάσταση με ετήσια δυναμικότητα 7.166 τόνους και το κόστος 
κατασκευής της μονάδας είναι 31142415€ για το 2015, το οποίο επιλέχθηκε ώστε να 
είναι συγκρίσιμα όλα τα οικονομικά στοιχεία του διαγράμματος.  

Η δεύτερη μονάδα αναερόβιας χώνευσης, έχει δυναμικότητα 27,563 tn/ year και το 
κόστος εγκατάστασης της μονάδας το 2010 ήταν 10,500,000 $. Η μετατροπή του 
ποσού από $ σε € έγινε ακολούθως την προηγούμενη εγκατάσταση στην περιοχή 
Baden της Γερμανίας και είναι 8645185,5 €. Παρομοίως με τα στοιχεία του 
πληθωρισμού της Γερμανίας από το έτος 2010 έως το 2015 υπολογίζεται το ποσό στο 
2015 (Πίνακας 3).  
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Πίνακας 2:  Μετατροπή του ποσού στο 2009 με βάση τον πληθωρισμό 

MUNCHEN GERMANY ANAEROBIC DIGESTION 
PLANT     

€ inflation (2010 to 2015) € 

8.645.185,50 0,01 95097,0405 8.740.282,54 

8.740.282,54 0,02 139844,5206 8.880.127,06 

8.880.127,06 0,02 177602,5412 9.057.729,60 

9.057.729,60 0,02 153981,4032 9.211.711,01 

9.211.711,01 0,02 211869,3531 9.423.580,36 

 

Προκύπτει ότι η εγκατάσταση έχει ετήσια δυναμικότητα 27,563 tn/ year και το 
κόστος κατασκευής της μονάδας είναι 9.423.580,36 για το 2015, το οποίο επιλέχθηκε 
ώστε να είναι συγκρίσιμα όλα τα οικονομικά στοιχεία του διαγράμματος.  

Στον Καναδά υπάρχουν 2 μονάδες αναερόβιας χώνευσης, οι οποίες εξετάζονται: 
Newmarket στο Οντάριο, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 2000 και η δεύτερη στο 
Τορόντο, η οποία πάλι ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2000. Η πρώτη εγκατάσταση 
έχει ετήσια δυναμικότητα 100000tn/year και η δεύτερη 50000 tn/year. Το κόστος 
εγκατάστασης στο Οντάριο του Καναδά το 2000 ήταν $32.4 millions και στο 
Τορόντο του Καναδά ήταν $ 23.5 millions. Από τη βάση δεδομένων στο 
http://www.bankofcanada.ca/rates/related/inflation-calculator/?page_moved=1 
μετατρέπονται τα $ του 2000 σε $ του 2015. Άρα τα αποτελέσματα είναι για την 
εγκατάσταση στο Οντάριο 39,159,957.85$ και στο Τορόντο 28,403,055.85$. Με 
βάση τους υπολογισμούς το κόστος εγκατάστασης στο Οντάριο του Καναδά το 2000 
ήταν €28187647,68 και στο Τορόντο του Καναδά ήταν 20444744€.  

Η επόμενη μονάδα είναι εγκατεστημένη στην περιοχή Ypres του Βελγίου και έχει 
ετήσια δυναμικότητα 55116tn με κόστος εγκατάστασης τα 20000000€ το 2010. Για 
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να μετατραπεί το ποσό του 2010 στο 2015 χρειάστηκε να συνυπολογιστεί κι ο 
πληθωρισμός. 

Το ποσό για να είναι συγκρίσιμο με τα υπόλοιπα μετατράπηκε σε € του 2015 και με 
βάση τους υπολογισμούς που διακρίνονται στον παρακάτω πίνακα είναι 
22124044,45€. 

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι στην Ολλανδία η μονάδα έχει ετήσια δυναμικότητα 
70000tns/year και κόστος εγκατάστασης 6750000€.  

Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης Αλουμινίου 

Το αλουμίνιο είναι από τις πιο εμπορεύσιμες περιπτώσεις. Tο σημαντικό κέρδος από 
την ανακύκλωση του, όπως και στο γυαλί, δεν είναι στην πρώτη ύλη (εφόσον αργίλιο 
υπάρχει άφθονο στο στερεό φλοιό της γης), αλλά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ένας 
τόνος αλουμινίου που παράγεται από βωξίτη απαιτεί κατανάλωση ενέργειας 51,000 
KWh. Ένας τόνος από ανακυκλωμένο αλουμίνιο απαιτεί μόνο 2,000 KWh. Έχουμε 
λοιπόν 95% εξοικονόμηση ενέργειας. 

Οι εγκαταστάσεις αλουμινίου που μελετήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
εργασίας βρίσκονται εγκατεστημένες στις εξής περιοχές: Alcoa plant, U.K., Karmoy, 
Norway, Alcan, Warrington, U.K., Novelis Inc., ALUNORF, Germany, Overseas 
Private Investment Corporation (OPIC), Turkey. 

Η πρώτη μονάδα η οποία εξετάζεται βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Πρόκειται για μία μονάδα η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1981 με 
κόστος επένδυσης 180000£. Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας είναι 35000tn, 
ωστόσο επεξεργάζεται 18000tn. Συγκεκριμένα δουλεύει 20 ώρες ημερησίως, 5 
ημέρες την εβδομάδα σε 45 εβδομάδες το έτος. Προκειμένου οι βιβλιογραφικές 
αναφορές του δευτέρου διαγράμματος να έχουν το ίδιο νόμισμα και αναφορά στο ίδιο 
έτος, τα δεδομένα μετατρέπονται σε € του 2010. Τα 180000£ μετατρέπονται σε £ του 
2010 με βάση υπολογισμούς από την online βάση δεδομένων 
http://www.bankofengland.co.uk/education/inflation/calculator/flash/index.htm, 
δηλαδή αναλογούν σε 538108,47. Στη συνέχεια οι £ μετατρέπονται με νομισματική 
ισοτιμία σε € με βάση στοιχεία από το site http://www.exchangerates.org.uk/GBP-
EUR-exchange-rate-history.html, όπου η μέση τιμή ισοτιμίας £ και € ήταν 1,166 για 
το 2010. Δηλαδή το κόστος εγκατάστασης με βάσει νομισματικές ισοτιμίες και 
δείκτες πληθωρισμού για το 2010 είναι : 626435€. 

Η δεύτερη μονάδα η οποία εξετάζεται βρίσκεται εγκατεστημένη στη Νορβηγία [7]. Η 
ετήσια δυναμικότητα της είναι στους 35000 τόνους και το κόστος εγκατάστασης 260 
εκατομμύρια Νορβηγικές κορώνες για το 2010. Από το 
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-nok.en.html, όπου 
η μέση τιμή της Νορβηγικής κορώνας για το 2010 ήταν 0,12315€ το ποσό για το 
κόστος εγκατάστασης αντιστοιχεί σε 32.019.000€. 
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει άλλη μία μονάδα ανακύκλωσης αλουμινίου της 
Alcan, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στην πόλη Warrington, Τσέσαϊρ  από το 
1991 με κόστος εγκατάστασης £28m. Οι εγκαταστάσεις λειώνουν ξανά τα 
χρησιμοποιημένα δοχεία ποτών για να παραγάγουν τα πλινθώματα, τα οποία γίνονται 
ρολά σε έναν μύλο, και παρέχονται έπειτα στους κατασκευαστές δοχείων για να 
ξαναγίνουν δοχεία. 

Το κόστος εξοπλισμού μείωσης εκπομπής των εγκαταστάσεων ήταν £5m της αρχικής 
επένδυσης, και αυτά έχουν αναβαθμιστεί πρόσφατα, επιτρέποντας στις εγκαταστάσεις 
να συνεχίσουν να υπερβαίνουν τις ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις. Το 
εργοστάσιο της Warrington υιοθετεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία τήξης για να 
μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα παραγωγής και ενέργειας στην παραγωγή των 
ποιοτικών πλινθωμάτων, ο μεγαλύτερος της οποίας ζυγίζει 27 τόνους και είναι εννέα 
μέτρα μακρύς. 

Με βάση site του Google που δίνει νομισματικές ισοτιμίες το κόστος £28m 
μετατρέπεται σε £ του 2010 και αντιστοιχεί σε 46882855£. Στη συνέχεια το ποσό 
μετατρέπεται σε € με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας £ και € η οποία ήταν 1,166 για το 
2010 (όπως υπολογίσθηκε και την εγκατάσταση Alcoa plant, U.K προηγουμένως. Με 
βάση τους υπολογισμούς το κόστος εγκατάστασης για την εγκατάσταση Alcan στην 
πόλη Warrington είναι 54665409€.  

Η εταιρεία Novelis Inc. επένδυσε 18 εκατομμυρια $ για την κατασκευή ενός κέντρου 
ανακύκλωσης αλουμινίου στη Γερμανία του Aluminium Norf GmbH (Alunorf). Η 
επόμενη μονάδα ανακύκλωσης Overseas Private Investment Corporation (OPIC) είναι 
εγκατεστημένη στην Τουρκία, στην πόλη Tekirdag, κοντά στην Κωνσταντινούπολη,  
με κόστος 30εκατομμύρια $ τα οποία αντιστοιχούν σε 22650000€ με βάση 
υπολογισμούς όπως έγιναν και στην προηγούμενη εγκατάσταση. 

 Πλέον τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα και ακολουθεί ο Πίνακας 3 και το Διάγραμμα 
2:  
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Πίνακας 3: Δεδομένα έπειτα από απαραίτητους υπολογισμούς ώστε να 
μετατραπούν στο 2015 

 

Aluminium recycling Plants 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ € 
tn per 
year Αρχικά δεδομένα  

Alcoa plant, U.K. 626435 18000 1981 

Karmoy, Norway 32019000 35000 May, 2010 

Alcan, Warrington, U.K. 54665409 50000 1991 

Alunorf plant 13590000 50000 2010 

Tekirdag, Turkey  22650000 60000 2010 

 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα οικονομιών κλίμακας για εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης αλουμινίου  
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Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης Πλαστικών 

 

Τα πλαστικά αποτελούν τα βασικά υλικά του σύγχρονου πολιτισμού. Ο ρόλος τους 
είναι σημαντικός είτε για καταναλωτικές είτε κατασκευαστικές χρήσεις και στο 
μέλλον αναμένεται πρωταγωνιστικός λόγω του μικρού βάρος τους, της χημικής 
αδράνειας τους,  της αντοχής τους και την οικονομία σε φυσικούς πόρους που 
συνεπάγεται η χρήση τους.  

Spartanburg, S.C.Coca-Cola Co. : Η πρώτη εγκατάσταση που αναφέρεται στην 
ανακύκλωση των πλαστικών είναι η μονάδα ανακύκλωσης για την οποία επένδυσε 
χρήματα η Coca-Cola Co. στο Spartanburg, στη Νότια Καρολίνα της Αμερικής. Η  
Coca-Cola Co. επένδυσε 50.000.000$ για  την κατασκευή του εργοστασίου το 2009 
με ετήσια δυναμικότητα 56million pounds οι οποίες αντιστοιχούν σε 25401173kgs 
καθώς 1 pound= 0,45359237kg. Για να υπάρχει νομισματική ισοτιμία τα το κόστος 
της επένδυσης μετρέπεται σε € του 2010. Με βάση αρχικούς υπολογισμούς από το 
site http://www.exchangerates.org.uk/EUR-USD-exchange-rate-history.html όπου με 
βάση υπολογισμούς η μέση τιμή είναι 1USD= 0,755€ το ποσό μετατρέπεται σε 
45300000€. 

Οικονομίες κλίμακας στην ανακύκλωση - Εργοστάσιο ανακύκλωσης χαρτιού 

Πρώτο σημείο: Το εργοστάσιο που επιλέγεται 
(http://www.southinvest.gov.et/Publications/SSNPR%20draft%20Profile/W/%20Was
te%20Paper%20Recycling.pdf)  με ετήσια παραγωγή ανακυκλώσιμου χαρτιού 210 
τόνους και κόστος επένδυσης για κατασκευή-εξοπλισμό: 122751.30€ (τιμές 2006). 
Παρούσα αξία (με τκ: 1,219)= 122751.30*(1,219)5 =330403,5€. Μετατροπή σε 
παρούσες αξίες: Για τη μετατροπή σε παρούσες αξίες είναι απαραίτητη η τιμή του 
συντελεστή επικαιροποίησης (τκ). «Ο συντελεστής  (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο 
ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη τιμών 
καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους  προς τον επίσημο γενικό 
δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004   που έχει τιμή 119,5» 
(http://reengineering.files.wordpress.com/2007/11/proektimwmen_amoives.pdf, σελ. 
9). Για το 2011, ο συντελεστής τκ είναι 1,219 
(http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=200&page=8&langid=3). Οπότε το 
πρώτο σημείο είναι: (χ1,ψ1): (210,330403,5).  

Δεύτερο σημείο (http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-121008-
153654/unrestricted/ICE_CRB08_Recycling.pdf) Για την επεξεργασία 63 τόνων 
ημερησίως (η τιμή που κάνει το εργοστάσιο financially beneficial) το κόστος των 
μηχανημάτων που απαιτούνται είναι 46953712,26€ (τιμές 2008) Για το χ2: 
63*30*12=22680 τόνους ετησίως. Για το ψ2: Παρούσα 
Αξία=46953712,26*(1,219)3=85051318,59€. Οπότε (χ2,ψ2): (22680, 85051318,59). 
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Τρίτο σημείο (Antonio C. Caputo, Pacifico M. Pelagagge, 2001, “Waste-to-energy 
plant for paper industry sludge disposal: technical-economic study”, Journal of 
Hazardous Materials, B81 pp. 265–283). Το εργοστάσιο που αναλύεται στη μελέτη 
περίπτωσης είναι σχεδιασμένο για τελική παραγωγή 52 τόνων/ημέρα.  Για το χ3:  
52*12*30=18720 ετησίως. Για το ψ3:  Το συνολικό κόστος επένδυσης για την 
κατασκευή και τον εξοπλισμό του εργοστασίου είναι: 15750000€ (τιμές 2001). 
Παρούσα Αξία=15750000*(1,219)10 =114108399,6€. Οπότε (χ3,ψ3): (18720, 
114108399,6). 

Τέταρτο σημείο (Robert Gale, 2006, «Environmental costs at a Canadian paper mill: a 
case study of Environmental Management Accounting (EMA)», Journal of Cleaner 
Production, Volume 14, Issue 14, 2006, Pages 1237-1251).Το εργοστάσιο έχει 
παραγωγή 180146 τόνους το χρόνο. Το πάγιο κόστος των μηχανημάτων και 
εξοπλισμού ανέρχεται σε: 34358611,92€ (τιμές 2006). Παρούσα Αξία: 
34358611,92*(1,219)5 =92481345,2€. Οπότε (χ4,ψ4): (180146, 92481345,2). 

Πέμπτο σημείο (http://www.kznded.gov.za/Portals/0/Kokstad_Business_Plan-Buy-
Back_Recycling_Centre.pdf). Παραγωγή ανακυκλώσιμου χαρτιού το χρόνο: 360 
τόνους. Κόστος κεφαλαίου επένδυσης για το εργοστάσιο: 33172,1 € (τιμές 2005). 
Παρούσα Αξία= 33172,1*(1,219)6 =180841,7€. Οπότε (χ5,ψ5): (360, 180841,7). 

Έκτο σημείο (http://www.ojipaper.co.jp/english/pdf/nantu_e_030601.PDF). 
Παραγωγή ανακυκλώσιμου χαρτιού: 1200000 τόνους το χρόνο. Κόστος εξοπλισμού 
και κατασκευής: 1778595218,67€ (τιμές 2003). Παρούσα Αξία: 
1778595218,67*(1,219)8 =8671750325€. Οπότε (χ6,ψ6): (1200000, 8671750325). 

Έβδομο σημείο (http://www.pulpmillwatch.org/countries/) Παραγωγή το χρόνο: 
250000 τόνους. Κόστος: 99950772,50€ (τιμές 2007). Παρούσα Αξία: 99950772,50 
*(1,219)4 =220699311,1€. Οπότε (χ7,ψ7): (250000, 220699311,1) 
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Μια διαθεματική - διεπιστημονική προσέγγιση στα Αγγλικά της  Α΄ Γυμνασίου 
 

Δρακωνάκη Μαρία 
καθ. Φυσικής – Πληροφορικής, MSc 

mdrakon@hotmail.com 
 

Φλουρή Γεωργία  
καθ/τρια Αγγλικής Γλώσσας, MSc 

georgiafl10@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016 σε δύο τμήματα της Α΄ 
τάξης του Γυμνασίου μας. Τα τμήματα αυτά προέκυψαν από ανακατανομή των μαθη-
τών σε δύο επίπεδα, έπειτα από διενέργεια διαγνωστικής δοκιμασίας στην Αγγλική 
Γλώσσα, που πραγματοποιήθηκε με την έναρξη του σχολικού έτους (ΦΕΚ 2409, τ. 
Β΄, σελ. 29981, 10/9/2014). Σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμά-
των σπουδών ξένων γλωσσών, η πιο δημιουργική παιδαγωγική προσέγγιση της ξένης 
γλώσσας είναι οι συνθετικές εργασίες (projects), με τις οποίες οι μαθητές συνειδητο-
ποιούν την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γλώσσας, ζουν την πολυπολιτισμικό-
τητα και βιώνουν την πολυγλωσσία. Η εργασία με θέμα «Υγιεινές διατροφικές συνή-
θειες» υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το μάθημα της Πληροφορικής, χρησιμοποιώ-
ντας ποικίλα εργαλεία των ΤΠΕ, τα οποία προσφέρονται κατεξοχήν για την αναζήτη-
ση, τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, όπου ενυπάρχει η διαθεματική προ-
σέγγιση (ΦΕΚ. 304, 2003). 

Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, μέθοδος project, ΤΠΕ, ομα-
δοσυνεργατική διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Κύριοι στόχοι της συγκεκριμένης ομαδικής εργασίας στο μάθημα των Αγγλικών της 
Α΄ Γυμνασίου  ήταν οι μαθητές: 

• να χρησιμοποιήσουν  την ξένη γλώσσα ως εργαλείο για τη διερεύνηση και τη 
μελέτη συγκεκριμένου θέματος, τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη 
συμπερασμάτων. 

• να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα για να προσεγγίζουν διαφορετικά γνω-
στικά πεδία 

• να γίνουν χρήστες της ξένης γλώσσας σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας 
και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους 

• να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και την αυτοεκτίμησή τους 
• να επανεξετάσουν τις στάσεις τους ως προς τις διατροφικές επιλογές τους 
• να ενισχύσουν την αυτοσυνείδησή τους μέσα από διαδικασία αυτοαξιολόγη-

σης 
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• να αποκτήσουν συνείδηση της συλλογικής προσπάθειας και της έννοιας της 
συνεργασίας μέσα από την εργασία σε ομάδες.  

Οι επιμέρους στόχοι, πέρα από αυτούς που αφορούν την Αγγλική γλώσσα ως γνωστι-
κό αντικείμενο, εστιάζουν στη γνωριμία με τη μεσογειακή διατροφή, στη διερεύνηση 
των συνεπειών της κουλτούρας του «γρήγορου φαγητού», στην ανάλυση των αποτε-
λεσμάτων ερευνών που αφορούν τη διατροφή των παιδιών και των εφήβων και στην 
ανάδειξη της διαμόρφωσης διατροφικής συμπεριφοράς ως ενός κοινωνικού ζητήμα-
τος με άμεσες συνέπειες στην υγεία και ευημερία των υποκειμένων. 

Επιπρόσθετα, το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική στο Γυμνάσιο δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση μαθησιακών καταστάσεων που θα επιτρέπουν την 
ολοκλήρωση των γνώσεων, την εμβάθυνση σε έννοιες των ΤΠΕ και την καλλιέργεια 
μαθησιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα (Π.Σ., 2011). Στο 
πλαίσιο αυτό έχει ενταχθεί η υλοποίηση ενός μαθησιακού σχεδίου εργασίας (project), 
όπου η θεματολογία εντάσσεται σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων 
της σχολικής και κοινωνικής ζωής, σε συνεργασία με άλλα μαθήματα του Προγράμ-
ματος Σπουδών (Π.Σ., 2011).  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Έννοια και χαρακτηριστικά της διαθεματικής και της διεπιστημονικής προσέγγισης 
της γνώσης 

Κατά τον Ματσαγγούρα (2003) οι όροι διαθεματικότητα (cross curricular thematic 
approach) και διεπιστημονικότητα (cross disciplinary) αναφέρονται στον τρόπο οργά-
νωσης του αναλυτικού προγράμματος. Η διαθεματικότητα, αφενός, καταργεί ως 
πλαίσιο επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης τα διακριτά μαθήματα και α-
ντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα, ενώ η διεπιστημονικότητα, αφετέρου, δια-
τηρεί τα διακριτά μαθήματα, αλλά επιχειρεί με ποικίλους τρόπους να συσχετίσει με-
ταξύ τους το περιεχόμενό τους. 

Κατά τον Beane (1997), ένα ασφαλές κριτήριο για τη διάκριση μεταξύ διαθεματικής 
και διεπιστημονικής προσέγγισης είναι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται. Στη δια-
θεματική ο σχεδιασμός ξεκινά από ένα θέμα και προχωρά στον προσδιορισμών των 
εννοιών και στον καθορισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτό, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι διαχωριστικές γραμμές των μαθημάτων. Αντίθετα στη  διεπι-
στημονική προσέγγιση ο σχεδιασμός ξεκινά από την αναγνώριση των ταυτοτήτων 
των διαφορετικών μαθημάτων, ώστε το καθένα χωριστά να μπορεί να προσφέρει στο 
θέμα, το οποίο αποτελεί δευτερεύον ζήτημα.  

Επιπρόσθετα, η διαθεματική προσέγγιση προσφέρει αυθεντικές επικοινωνιακές κατα-
στάσεις τέτοιες όπου η παράλληλη χρήση των γλωσσών γίνεται με αβίαστο και φυσι-
κό τρόπο, με άξονα την καλύτερη επικοινωνία για πληροφόρηση, αξιολόγηση της 
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πληροφορίας, καταγραφή και παρουσίαση δεδομένων από πολλές γνωστικές περιοχές 
και από πολλά άτομα, της ίδιας ή άλλης χώρας (ΦΕΚ. 304, 2003) 

Η μέθοδος Project 

Η λέξη Project προέρχεται από τη λατινική projicere, που σημαίνει σχεδιάζω, σκο-
πεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου. Κατά τον Frey (Frey, 1986:9) η μέθοδος Project εί-
ναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας, στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι 
και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσοι συμμετέχουν. 
Κατά τον Ματσαγγούρα (Ματσαγγούρας, 2003) ως Project ή σχέδιο εργασίας θεω-
ρείται κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής μορφής, που ανα-
πτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής, με βάση προκαθορισμένο σχέδιο και απο-
βλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών αξιών και δράσε-
ων, οι οποίες ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές σαν άτομα ή σαν μέλη 
κοινωνικών ομάδων.  

Μάθηση και ανάπτυξη μέσα στη συνεργατική ομάδα 

Η διδασκαλία σε ομάδες έχει τις αρχές της στο κίνημα συνεργατικής μάθησης (coop-
erative learning movement) που εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα  και υποστη-
ρίζει ως πρωταρχικό σκοπό του σχολείου τον εκδημοκρατισμό και την κοινωνικοποί-
ηση των μαθητών. Κατά το Θεοφιλίδη (1989), η μάθηση μέσα στην ομάδα είναι απο-
τελεσματικότερη από την ανταγωνιστική και από την ατομική εργασία και οι μαθητές 
έχουν: καλύτερη επίδοση, αυξημένη προσοχή στο μάθημα, βαθύτερη κατανόηση και 
κριτική σκέψη, περισσότερη συγκέντρωση και περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθη-
μα, θετικότερη στάση απέναντι στους εκπαιδευτικούς και το σχολείο, καλύτερη προ-
σαρμογή, θετική αυτοεκτίμηση κ.ά. 

Επίσης, ένας ακόμη λόγος που συντελεί στην αποτελεσματικότητα της μάθησης είναι 
και το γενικότερο κλίμα που δημιουργείται στο πλαίσιο της ομάδας. Στοιχεία του 
πλαισίου αυτού είναι η αποδοχή και η ενθάρρυνση, που ευνοούν την αυτοπεποίθηση 
και την ανάληψη ρόλων, που ο μαθητής δε θα τολμούσε να αναλάβει μέσα στο σύνο-
λο της τάξης, όπου συχνά κυριαρχεί ο ανταγωνισμός. Επιπλέον, οι μαθητές έρχονται 
σε επαφή με τους ακρογωνιαίους λίθους της κοινωνικής ζωής. Καλλιεργείται η ετε-
ρογνωσία που οδηγεί στην αυτογνωσία. Μαθαίνουν την αξία του διαλόγου για την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της διαλλακτικότητας και της αλληλεγγύης.  

H συμβολή της διδασκαλίας σε ομάδες στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης έχει δια-
πιστωθεί από παλιά και από πολλούς. Και αυτό όχι μόνο από τους οπαδούς της ομα-
δοσυνεργατικής διδασκαλίας όπως ο Couisinet (1881-1960), αλλά και από σύγχρο-
νους ερευνητές, οι οποίοι μέσα από ερευνητικά δεδομένα κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι οι συνεργαζόμενοι μαθητές αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την κριτική σκέ-
ψη και την ικανότητα να αναλύουν, να αξιολογούν και να καταλήγουν μέσα από α-
ντικρουόμενες απόψεις, προσεγγίσεις και στρατηγικές σε εκείνες που θα τους βοηθή-
σουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του κοινού στόχου (Johnson and Johnson, 1991). 
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Μέσα στην ομάδα οι μαθητές γίνονται περισσότερο δημιουργικοί, γιατί δεν υπάρχει 
φόβος να θεωρηθεί κάποιος εκκεντρικός, γελοίος, αλλά, αντίθετα, υπάρχει ενθάρρυν-
ση να εκφράσει ο καθένας ελεύθερα τη γνώμη του.  

Ερευνητικό μέρος 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων μαθητών της Α΄ Γυ-
μνασίου, όσον αφορά την εμπειρία από τη συμμετοχή τους σε μια συνθετική εργασία 
που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 στο πλαίσιο του Μαθήμα-
τος των Αγγλικών, ενώ το τελικό προϊόν (παρουσίαση σε power point) υλοποιήθηκε 
στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου, αλλά και από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο δι-
δασκαλίας, που ακολουθήθηκε. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 50 μαθητές. Δη-
μιουργήθηκαν ομάδες των 4-5 ατόμων, με κριτήριο την ανάθεση ρόλων, λαμβάνο-
ντας υπόψη οργανωτικές, επικοινωνιακές ικανότητες και τις ιδιαίτερες δεξιότητες των 
μαθητών. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο και απαραίτητο, αφού έπρεπε να επικοινωνήσουν, 
να μοιραστούν ιδέες, πληροφορίες, να μελετήσουν δεδομένα και να πάρουν αποφά-
σεις ή να καταλήξουν σε συμπεράσματα, αξιοποιώντας τις προτεινόμενες από τις εκ-
παιδευτικούς πηγές. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνθηκε με φυσικό τρόπο η ενεργός 
συμμετοχή και η αυτενέργεια των μαθητών, καθώς  και η εξοικείωση με την επιστη-
μονική έρευνα. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιε-
λάμβανε τέσσερις ερωτήσεις. Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 
απαντήσεις των παιδιών στα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα. 

                                    
   Ερώτηση 1η : Πώς θα χαρακτηρίζατε την      Ερώτηση 2η: Θα θέλατε να πάρετε μέρος 
   εμπειρία του  μαθήματος σε ομάδες;              σε παρόμοια εργασία στο μέλλον;  
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    Ερώτηση 3η:  Τι σας άρεσε περισσότερο;                   Ερώτηση 4η: Αλλάξατε μετά την  
                                εργασία τις διατροφικές σας συνήθειες;     

                                       Σχολιασμός των αποτελεσμάτων 

Από τις απαντήσεις των μαθητών στο 1ο ερώτημα όσον αφορά την εμπειρία τους από 
το μάθημα σε ομάδες εργασίας είναι αξιοσημείωτο ότι στο σύνολό τους τη χαρακτη-
ρίζουν από εξαιρετική έως καλή (64% και 32% αντίστοιχα). Όπως επισημαίνουν οι 
Gillies & Asaduzzaman (2008) η ομαδική εργασία δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο 
για αυθεντική επικοινωνία και αντιπαράθεση και προσφέρει ευκαιρίες διατύπωσης 
πολλών και διαφορετικών απόψεων. Κατά τη Θεοδωροπούλου (Θεοδωροπούλου, 
2008:5-18), μέσα στην ομάδα «το άτομο νοείται ως όλο και ως τμήμα ενός συνόλου: 
η επιτυχία της ομάδας είναι συμβατή και εδράζεται στις μοναδικές εκφράσεις της α-
τομικότητας, επομένως οι παιδαγωγικές αρχές που εγγυώνται τη λειτουργία της ομά-
δας, δεν μπορούν παρά να είναι η ανοχή, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η ενσυναίσθη-
ση και η θέληση για κατανόηση». 

Απόλυτα συμβατές με το 1ο ερώτημα είναι οι απαντήσεις των μαθητών στο 2ο ερευ-
νητικό ερώτημα, σχετικά με το αν θα ήθελαν να πάρουν μέρος σε παρόμοια εργασία 
μελλοντικά, όπου το 84%  απαντά καταφατικά.   

Οι απαντήσεις στο 3ο ερώτημα  εξηγούν αναλυτικά  τους λόγους που οδήγησαν σε 
αυτό. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι απαντήσεις των παιδιών ήταν σε γενικές γραμμές 
ισοδύναμες αριθμητικά, με: 

➢ τη «συνεργασία με τους συμμαθητές» να υπερτερεί (43/50). Κατά τον Κόπτση 
(Κόπτσης, 2009:21) «δημιουργείται τέτοιο κλίμα μέσα στις ομάδες, που βοηθά 
και συναισθηματικά τα παιδιά. Νιώθουν πιο ελεύθερα, πιο ανεξάρτητα, πιο οικεία 
με τους συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα να εργάζονται και πιο ευχάριστα». 

➢ Σε 38/50 μαθητές  άρεσε η  συνεργασία με την καθηγήτρια. Και τούτο είναι λογι-
κό επακόλουθο, αφού όπως επισημαίνει ο Arnhardt (Arnhardt, 2000:46) κατά τη 
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διάρκεια υλοποίησης της ομαδικής εργασίας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κα-
θαρά συντονιστικός, καθοδηγητικός, γίνεται συνερευνητής και συνεργάτης. Η συ-
νεργασία με τους μαθητές είναι γνήσια και ειλικρινής, χωρίς να υπάρχει ο παρα-
μικρός φόβος από την πλευρά των μαθητών.  

➢ Την προτίμησή τους αναφορικά με το θέμα της εργασίας δήλωσαν οι 37/50 μαθη-
τές. Σύμφωνα με το Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών ξένων 
γλωσσών (ΦΕΚ. 304, 2003), το θέμα πρέπει να αντανακλά τις ανάγκες και τα εν-
διαφέροντα των μαθητών και να έχει κοινωνικό χαρακτήρα, ώστε να συνδέει το 
σχολείο με τη ζωή.  

➢ Σε 32/50 μαθητές άρεσε το ότι ανήκαν σε μια ομάδα και ένιωθαν αποδεκτοί. Οι 
υποστηρικτές της διδασκαλίας με ομάδες,  υπογραμμίζουν ιδιαίτερα τη συμβολή 
της στην κοινωνικοποίηση του αναπτυσσόμενου ατόμου, που είναι ένας από τους 
βασικούς σκοπούς της σχολικής αγωγής (Γεδεών, 1937˙Putnam, 1997:33). Έρευ-
νες που έχουν γίνει καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές συνεργατικών 
τάξεων παρουσιάζουν λιγότερο άγχος (Johnson & Ahlgren, 1976:98), αισθάνο-
νται ότι είναι περισσότερο αποδεκτοί από τους συμμαθητές και το δάσκαλό τους, 
ότι είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τις σκέψεις τους και νιώθουν ανεξάρτητοι. 
(Sharan, 1980:241-271). Επίσης,  αυξάνεται ο βαθμός αποδοχής κάθε μαθητή, ε-
πειδή η εργασία επιμερίζεται και όλοι έχουν την ανάγκη όλων, προκειμένου να 
επιτύχουν τον κοινό σκοπό. Ιδιαίτερα ευεργετική είναι η συνεργασία των μαθη-
τών, όταν πρόκειται για άτομα με σωματικές ή άλλες αποκλίσεις ή για αλλοδα-
πούς μαθητές, γιατί έτσι ενσωματώνονται ευκολότερα στο κοινωνικό σύστημα.  

Από τις απαντήσεις στο 4ο ερώτημα διαπιστώνεται ότι το 68% των μαθητών άλλαξε 
τις διατροφικές του συνήθειες. Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος, επομένως,  επε-
τεύχθη σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο Thelen (Joyce, Weil & Showers 1992:4) υποστη-
ρίζει ότι η ομαδική διδασκαλία μεγιστοποιεί τη μάθηση, γιατί οι αντιπαραθέσεις με-
ταξύ των μαθητών ενδυναμώνουν το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο που δια-
πραγματεύονται,  έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διευκρινίσεις, υποθέσεις και μέσα 
από μια συνθετική διαδικασία να οδηγηθούν σε ένα κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα.    
   

Γενικά συμπεράσματα 

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι μαθητές του δείγματός μας  
στο σύνολό τους θεωρούν την εμπειρία της συμμετοχής τους στη  συγκεκριμένη ερ-
γασία θετική. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά την απόκτη-
ση νέας γνώσης μέσω της Αγγλικής Γλώσσας και της Πληροφορικής φαίνεται ότι τε-
λικά επιτεύχθηκαν. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να λειτουργήσουν ως ενεργά υποκεί-
μενα της μάθησης με συνέπεια την  ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύ-
νης στον εαυτό τους. Επιπλέον, η εργασία σε ομάδες συνετέλεσε στη δημιουργία 
συλλογικής συνείδησης και κουλτούρας διευκολύνοντας την επανεξέταση της  στά-
σης τους με αποτέλεσμα  την υιοθέτηση υγιεινότερων διατροφικών συνηθειών. Άλ-
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λωστε, σύμφωνα με την άποψη του Dewey (Dewey, 1980:9) για τα προϊόντα του αν-
θρώπινου πολιτισμού, η παραγόμενη στο σχολείο γνώση έχει αξία μόνο όταν είναι 
χρήσιμη για τη ζωή του μαθητή, όταν έχει μια πρακτική αξία γι αυτόν, όταν τον βοη-
θά να προσαρμοστεί στη ζωή και να ξεπεράσει τα εμπόδια που του παρουσιάζονται. 
Παράλληλα, η συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο  διαφορετικών ειδικοτήτων 
υπήρξε δημιουργική, εποικοδομητική και φάνηκε να λειτουργεί   επιμορφωτικά. Μέ-
σα από το συνδυασμό των γνώσεων και το μοίρασμα των εμπειριών προέκυψαν οφέ-
λη τόσο για τις ίδιες τις εκπαιδευτικούς, όσο και για τους μαθητές που συμμετείχαν, 
προσφέροντάς τους, τελικά, τη δυνατότητα για μια διεπιστημονική προσέγγιση στη 
γνώση.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία συζητά τα χαρακτηριστικά και τις μορφές επιθετικότητας των 
παιδιών της σχολικής ηλικίας, τα οποία εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά. Αναφέ-
ρεται ο τρόπος χειρισμού προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο.  Τονίζε-
ται ότι μια επιθετική συμπεριφορά πρέπει να προσεγγίζεται ως προς τα αίτια και τις 
μορφές εκδήλωσης.  Διατυπώνονται προτάσεις πρόληψης και στρατηγικές ως προς 
την απόκτηση επιθυμητής συμπεριφοράς.  Η άμεση προσέγγιση του φαινομένου της 
επιθετικότητας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση και την σωστή επί-
λυση της. Είναι απαραίτητο να μελετούμε όλες τις συνθήκες για την εμφάνιση της 
επιθετικής συμπεριφοράς μέσα και έξω από το σχολικό πλαίσιο. 

Λέξεις-Κλειδιά: επιθετικότητα, μαθητής, σχολείο 

Εισαγωγή 

Οι διαταραχές στην συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής 
ηλικίας αποτελούν μια από τις πιο επίμονες μορφές δυσλειτουργίας στο πλαίσιο των 
διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων (Carr, 1999). Η διαταραχή συμπεριφοράς 
μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες του παιδιού που δεν ταιριάζουν με την ηλικία του 
και αφορά πρότυπα (patterns) αντικοινωνικής και επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι 
στους ομηλίκους, γονείς, δασκάλους, γείτονες κτλ.  Η επιθετικότητα στην παιδική 
ηλικία είναι πιθανό να δημιουργήσει ψυχικές και αντικοινωνικές τάσεις και στην ε-
φηβική και ενήλικη ζωή οδηγώντας το άτομο στην απομόνωση και στην περιθωριο-
ποίηση (Farrigton, 1998). 

Στο βασικό ερώτημα τι είναι η επιθετική συμπεριφορά, μπορούμε να τονίσουμε ότι η 
επιθετική συμπεριφορά περιλαμβάνει μορφές αντίδρασης με βάση  κάποια στοιχεία 
όπως η διάρκεια, η ένταση, τα κίνητρα, τα συναισθήματα κτλ. Υπάρχουν περιπτώσεις 
μαθητών σε σχολεία όπου εμφανίζονται ακραίες μορφές επιθετικότητας όπως βανδα-
λισμοί, ζημιές, χτυπήματα κτλ. αλλά και ήπιες μορφές όπως μικροκλοπές, ψέματα 
κτλ. (Κουρκούτας, 2007∙  Webster-Stratton, 1999). Η έννοια της επιθετικής συμπερι-
φοράς μπορεί να περιέχει αρνητισμό και κακή πηγή ενέργειας αλλά μερικές φορές 
είναι τρόπος έκφρασης των αρνητικών και πικρών συναισθημάτων και τρόπος εξωτε-
ρίκευσης αυτών.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα φαινόμενο επιθετικότητας σε σχολείο είναι 
διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο στο ίδιο ή σε διαφορετικό σχολείο. 
Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο εκδήλωσης, τις συνθήκες και το κλίμα κάτω από το 
οποίο εκδηλώθηκε η επιθετικότητα, την ψυχολογία του δράστη καθώς και τα κίνητρα 
κτλ. Για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και λεπτότητα στην διαχείριση 
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περιστατικών επιθετικής συμπεριφοράς. Το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική πα-
ρέμβαση  στις ιδιαιτερότητες επιθετικής συμπεριφοράς.  Η επιθετικότητα της σχολι-
κής/εφηβικής ηλικίας είναι διαφορετική και ποικιλόμορφη σε σχέση με την αντιδρα-
στικότητα της προσχολικής ηλικίας. Φυσικά , επιθετικότητα μπορεί να σημαίνει και 
αντίδραση στο καθωσπρεπισμό. Αυτό κυρίως διαφαίνεται στην εφηβική ηλικία όπου 
ο μαθητής-έφηβος ψάχνει να βρει την ταυτότητα απέναντι στον εαυτό του και στους 
άλλους.  

Η αναζήτηση της απάντησης του ερωτήματος «γιατί ο μαθητής εμφανίζει επιθετική 
συμπεριφορά» αποτελεί, ίσως, και η αρχή της επίλυσης του προβλήματος. Η αιτία της 
επιθετικότητας μπορεί να κρύβει πολλά και διαφορετικά γεγονότα στο  «ξετύλιγμα 
του κουβαριού».  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με προ-
βληματική συμπεριφορά όπως : κακές διαπροσωπικές σχέσεις, χρήση άσχημου και 
αντικοινωνικού λεξιλογίου, φτωχές ακαδημαϊκές δεξιότητες, ποικίλα μαθησιακά 
προβλήματα, χαμηλή ή υψηλή αυτοεκτίμηση, άρνηση διατήρησης κανόνων σχολικής 
τάξης, αισθήματα ανασφάλειας, εγωκεντρισμού, θυμού και άγχους. (Carr, 1999 , Cole 
et.al., 1994) 

Οι προβληματικές συμπεριφορές μπορεί να πηγάζουν από ένα ή και συνδυασμό χα-
ρακτηριστικών αλλά και από εχθρική προκατάληψη και προθέσεις. Αυτές οι προθέ-
σεις οδηγούν σε διαμάχες και συγκρούσεις .  Μια βασική περίπτωση επιθετικής συ-
μπεριφοράς αποτελεί το γεγονός ότι αρνητικά συναισθήματα να κρύβονται στην συ-
μπεριφορά και η εναντίωση προς τους άλλους να είναι το αποτέλεσμα έκφρασης αυ-
τών των συναισθημάτων. Ο θυμός, η κατάθλιψη, η μελαγχολία, το άγχος, το stress, τα 
νεύρα, η ανασφάλεια δημιουργούν αρνητικό κλίμα στις διαπροσωπικές σχέσεις ,  ε-
σωτερικές συγκρούσεις, απόρριψη των συνομιλήκων  και κακές σχέσεις με τους άλ-
λους.  

Πρέπει να τονίσουμε  ότι η παρεκλίνουσα συμπεριφορά μπορεί να είναι απόρροια 
βιολογικών και νευροψυχολογικών δυσλειτουργιών στο πλαίσιο ψυχικών φαινομένων  
και μπορεί  να επιδεινωθεί μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας ή του σχολικού περι-
βάλλοντος.  Η προσέγγιση του προβληματικού παιδιού είναι πιθανό να θεωρηθεί 
στην αρχή πολύ δύσκολη και απαιτητική. Όμως με την πάροδο του χρόνου η δη-
μιουργία σχέσης σεβασμού και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο παιδί και τον εκπαιδευτι-
κό με υπομονή κάνει την προσέγγιση ομαλή και καλή. 

Η βιβλιογραφία έδειξε ότι οι λόγοι για τους οποίους ένα παιδί επιδεικνύει επιθετική 
συμπεριφορά  μπορεί να θεωρηθεί ως αντίδραση σε γεγονότα ή πρόσωπα, ως ένας 
τρόπος να τραβήξει την προσοχή, ως εκτόνωση αρνητικών συναισθημάτων, ως τρό-
ποςεπιβολής του «εγώ»  του στους άλλους (Webster-Stratton, 1999). O Fraser (2004) 
διαπιστώνει ότι οι ίδιες οι συνθήκες μπορεί να δημιουργήσουν επιθετική συμπεριφο-
ρά ή να και την εξαλείψουν, αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες τεχνικές. Όταν  επιλυ-
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θούν οι δυσκολίες, υπάρχει ενδεχόμενο η προβληματική συμπεριφορά να υποχωρή-
σει. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζονται συστηματικές παρεμβάσεις.  

Είναι γνωστό ότι η δυσλειτουργική συμπεριφορά υπονομεύει τη λειτουργία της τάξης 
που μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις όπως ψυχική και 
συναισθηματική εξουθένωση του εκπαιδευτικού.  Στο πλαίσιο της σχολικής τάξης , οι 
παρενοχλήσεις την ώρα του μαθήματος, η άρνηση της συνεργασίας, η δημιουργία ή 
υποκίνηση φασαρίας αποτελούν μορφές προβληματικής συμπεριφοράς.  

Στο αρνητικό κλίμα της τάξης οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που μπορεί να αισθάνο-
νται προσβολή και  καλούνται να καταπολεμήσουν την επιθετικότητα.  Η φιλοσοφία 
του σχολείου, το σχολικό κλίμα μπορεί να δράσει στην ανάπτυξη της επιθετικής συ-
μπεριφοράς των μαθητων δυναμικά και επιβαρυντικά. Ο διευθυντής σε συνεργασία 
με τον σύλλογο διδασκόντων είναι πιθανό να διαμορφώσει το πλαίσιο αντιμετώπισης 
προβληματικών καταστάσεων. (Κασιώρα κ.α, 2015). Οι ποικίλες κρίσεις και η διατά-
ραξη της σχολικής τάξης κάνουν τους εκπαιδευτικούς αδύναμους και γιαυτό απαιτεί-
ται επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών.  Η χρήση τιμωριών, επιπλήξεων 
ή και συνδυασμούς αυτών είναι πιθανό να ελαττώσει το πρόβλημα.  Η μελέτη των 
παραγόντων που δημιουργούν την προβληματική συμπεριφορά αποτελεί το πρώτο 
βήμα για την εξάλειψη της επιθετικότητας.  

Οι κακές πρακτικές επίλυσης της επιθετικότητας από την οικογένεια σε συνεργασία 
με το σχολείο και γενικότερα οι αντιφατικές στάσεις απένατι στο παιδί(μια με το κα-
λό και μια με το άγριο) δεν οδηγούν πουθενά. Σε κάθε περίπτωση η χρήση ολιστικής 
και εξειδικευμένης παρέμβασης είναι απαραίτητη με την αναγκαία συνεργασία σχο-
λείου –οικογένειας. Ο Gershoff (2002) τονίζει ότι οι συστηματικές και αυταρχικοί 
μέθοδοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη προβληματικών συμπεριφορών. Επίσης,  η οικο-
γένεια ως βασικός παράγοντας αποτελεί πρότυπο δημιουργίας ισορροπημένων και 
αποδεκτών προτύπων συμπεριφοράς (Carr, 1999).  

Η δημιουργία μιας θετικής οικολογίας στην τάξη, στο σχολείο, στο προαύλιο, η ανά-
πτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης (trust in class), η οριοθέτηση και η θέσπιση κανόνων, η 
χρήση χιούμορ στην διάρκεια του μαθήματος, η προώθηση κοινωνικών δεξιοτήτων 
και διαπροσωπικών σχέσεων, η ανάπτυξη και διατήρηση σταθερής επαφής σχολείου 
–οικογένειας αποτελούν μερικές από τις βασικές παραμέτρους για αποτελεσματική 
παρέμβαση (Charles, 1999). Φυσικά, δεν υπάρχει η τέλεια συνταγή για να μπορέσει ο 
εκπαιδευτικός να την ακολουθήσει και να λύσει όλα τα προβλήματα.  Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός και σημαντικός για την συναισθηματική ανάπτυξη 
ενός παιδιού στα μαθητικά χρόνια (Χαρμάνη κ.ά.,2016). Μέσα, όμως, από τον συν-
δυασμό και την καλή διάθεση υπάρχει πιθανότητα να λυθεί μέρος ή όλο το πρόβλη-
μα.  

Σύμφωνα με τα πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, ο εκπαιδευτικός,  χρησιμο-
ποιώντας υλικοτεχνικά μέσα και διαθέτοντας την κατάλληλη επιμόρφωση, μπορεί να 
προσαρμόσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τεχνικές για την μαθησιακή πρόοδο 
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όλων των μαθητών και ιδιαιτέρως εκείνων με ιδιαίτερες ανάγκες . Οι τεχνικές μπορεί 
να είναι διδακτικές (instructional) ή τεχνικές πειθαρχίας της τάξης(behavior manage-
ment techniques) ή στο σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος (Curriculum 
design) (Marzano et.al., 2001).  

Για τις διδακτικές τεχνικές πρέπει να τονισθεί ότι η χρήση δραστηριοτήτων (hands on 
activities) είναι πιο αποτελεσματικές για το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών διότι 
δεν χρειάζονται αναγνωστικές και γλωσσικές ικανότητες. Με τον τρόπο αυτό ελαχι-
στοποιούνται τα , τυχόν, προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη. Επίσης, η χρήση των 
Τ.Π.Ε και του διαδικτύου θεωρείται απαραίτητη για το μαθητή διότι συνδυάζει  την 
εξατομικευμένη και ομαδοσυνεργατική μάθηση.  Η συνεργασία μέσω ομαδικών ερ-
γασιών βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Η Γενά(2004) προτείνει για παιδιά με προβλήματα –διαταραχές συμπεριφοράς την 
άμεση διδασκαλία (Direct Instruction) , την διδασκαλία με ακρίβεια (precision teach-
ing) και την κατασκευαστική μέθοδος (constructivist method). Με λίγα λόγια μπο-
ρούμε να πούμε ονομαστικά ότι η άμεση διδασκαλία αφορά την χρήση άμεσων διαδι-
κασιών διδασκαλίας. Η διδασκαλία με ακρίβεια αφορά την παρακολούθηση των επι-
δόσεων του μαθητή και η κατασκευαστική μέθοδος αφορά την ανακάλυψη ή την κα-
τασκευή εννοιών και όχι την απλή απομνημόνευση του μαθήματος.  

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, υπάρχουν και άλλες τεχνικές όπως η χρήση γραφημά-
των, η διανομή υλικού σε φωτοτυπίες, η χρήση της κίνησης στη μαθησιακή διδασκα-
λία κτλ.(Carbone, 2001∙ Γενά, 2004∙ Council for Exceptional Children, 1992) 

Οι προαναφερθείσες τεχνικές βοηθούν τον μαθητή να ενταχθεί στην σχολική τάξη 
ομαλά και να δημιουργηθεί ένα σχολικό κλίμα αποτελεσματικό και αποδοτικό. Υ-
πάρχουν οι πειθαρχικές τεχνικές όπως τιμωρία(punishment)  ή ενίσχυση ( reinforce-
ment) ή επίπληψη (reprehension), οι οποίες είναι πιθανό να εξαλείψουν την ανάρμο-
στη συμπεριφορά ανάλογα με την περίπτωση.  

Οι παρεμβάσεις –τεχνικές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις εξής φάσεις : 

• Δημιουργία και ανάπτυξη θετικών κινήτρων συμπεριφοράς 
• Ενίσχυση θετικών συμπεριφορών του ατόμου (που συμπετιφέρεται επιθετικά) 
• Εντοπισμός των αιτιών της προβληματικής συμπεριφοράς 
• Ανάλυση των αρνητικών συνεπειών και εξάλειψη τους 
• Διόρθωση των συνεπειών της κακής συμπεριφοράς 

Οι έρευνες δείχνουν ότι η χρήση μερικών τεχνικών συμβάλλουν στην διαχείριση της 
προβληματικής συμπεριφοράς, στη θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς σχολικής τάξης 
και στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης (Stronge, 2002). Επίσης ο έπαινος  και η 
συνεργατική μέθοδος δημιουργούν θετικά συναισθήματα στα άτομα με επιθετική συ-
μπεριφορά. 
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Τέλος πρέπει να τονιστεί η μεγάλη σημασία της οικογένειας στα άτομα με επιθετική 
συμπεριφορά. Ο γονέας πρέπει να δώσει έμφαση στη σωστή και ανοιχτή σχέση που 
πρέπει να αναπτύξει με το παιδί του. Δεν υπάρχουν τέλεια παιδιά όπως και τέλεια οι-
κογένεια.  Το κάθε μέλος προσπαθεί με τον δικό του ρόλο και την δική του συμπερι-
φορά να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες για ένα θετικό και λειτουργικό ρόλο της 
οικογένειας ως μιας οντότητας. 

Συμπεράσματα 

 Συνεπώς, η επιθετικότητα ως ένα πολύπλοκο και ιδιόμορφο φαινόμενο στο σχολικό 
πλαίσιο πρέπει να προσεγγίζεται ολιστικά ως προς τις αιτίες και τις προϋποθέσεις εμ-
φάνισής του.  Η χρήση τεχνικών από τον εκπαιδευτικό και η συνεργασία εκπαιδευτι-
κού με την οικογένεια του προβληματικού μαθητή αποτελούν η αρχή και , ίσως, η 
επίλυση του προβλήματος.  
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Νεοελληνικές διάλεκτοι και εκπαίδευση: Μια σχέση αρμονική; 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα διερευνά τις στάσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος με παιδιά 
που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχετικά με τη διδασκαλία και τη χρήση 
των νεοελληνικών διαλέκτων στη διδακτική πράξη. Διεξήχθη ποιοτική μελέτη. Η έ-
ρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο και χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη ως εργα-
λείο για τη συλλογή των δεδομένων. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας αποκα-
λύπτουν πως οι γονείς είναι δεκτικοί στο ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης των γλωσσι-
κών ποικιλιών στο σχολείο. Φαίνεται πως κρίνουν ότι είναι σημαντικό οι μαθητές να 
εκφράζονται χρησιμοποιώντας τη διάλεκτό τους, καθώς την εκλαμβάνουν ως σημα-
ντικό στοιχείο ταυτότητας και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια της ύπαρξής 
της.  

Λέξεις - κλειδιά: διάλεκτοι, στάσεις, χρήση, διδασκαλία, ενσωμάτωση 

Εισαγωγή 

Ο βαθμός απόκλισης της διαλεκτικής από την πρότυπη ποικιλία, το ζήτημα που σχε-
τίζεται με το εάν γίνεται εύκολα ή όχι κατανοητή από τον δέκτη, καθώς επίσης και το 
πώς ηχεί στα αυτιά του ακροατή καθίστανται σημαντικοί παράγοντες για τη διαμόρ-
φωση γλωσσικών στάσεων (Κourdis, 2006). Η κυρίαρχη τάση ευθυγραμμίζεται με 
την άποψη περί ανωτερότητας της Κοινής Νέας Ελληνικής έναντι της διαλέκτου 
(Πλαδή, 2000) δεδομένων και των γλωσσικών προκαταλήψεων (Μαγαλιού, 2000). 

Προηγούμενες μελέτες φαίνεται να υποδεικνύουν πως οι γονείς μαθητών είναι της 
γνώμης πως η χρήση της νόρμας είναι καταλληλότερη για ζητήματα εκπαιδευτικής 
και επαγγελματικής υφής (Jorgensen & Pedersen, 1989, Hagen 1989, Van de Craen & 
Humblet, 1989). Παράλληλα, σύμφωνα με την Καραντζή - Ανδρειωμένου (2011), οι 
διάλεκτοι θεωρούνται από το οικογενειακό περιβάλλον κατώτερα γλωσσικά συστή-
ματα όταν συμβαίνει σύγκριση με την πρότυπη ποικιλία.  

Ο τρόπος της διδασκαλίας των μαθημάτων χαρακτηρίζεται ρυθμιστικός (Drettas, 
2000, Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997, Σεργίδου, 2006), καθώς οι εκπαι-
δευτικοί κρίνουν πως οφείλουν να διορθώνουν το λόγο των μαθητών τους, όταν αυ-
τός αποκλίνει από τη νόρμα (Pavlou & Papapavlou, 2004). Όμως, οι αλλεπάλληλες 
παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών στη λεκτική συμπεριφορά των μαθητών μπορούν να 
οδηγήσουν τους τελευταίους στην ανάπτυξη ενός αισθήματος κατωτερότητας 
(Jorgensen & Pedersen, 1989).  
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Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τις στάσεις των γονέων μαθητών Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΔΕ) σχετικά με τη διδασκαλία και τη χρήση των διαλέκτων 
στο σχολείο. Επιπροσθέτως, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εξέταση του πώς η 
χρήση και η διδασκαλία των διαλέκτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποτελεσμα-
τικό τρόπο.  

Μεθοδολογία 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας  μελέτης ακολουθήθηκε ποιοτική μέθοδος. Η 
ποιοτική μελέτη δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να διεισδύσει στις σκέψεις του 
συνεντευξιαζόμενου  (Tuckman, 1972). Το βασικό εργαλείο για τη συλλογή των δε-
δομένων αποτέλεσε η συνέντευξη. Η συνέντευξη καθίσταται αποτελεσματικό εργα-
λείο, καθώς μπορεί να δημιουργήσει το απαραίτητο περιβάλλον αμεσότητας ανάμεσα 
σε ερευνητή και συνεντευξιαζόμενο (Ζαφειρόπουλος, 2005). Δημιουργήθηκε ένας 
οδηγός συνέντευξης με ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στην απόσπαση ορισμένων 
δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων και έπειτα σχεδιάστηκε μία συνέντευξη 
για τους ΓΔΕ. Η συνέντευξη αυτή αποτελούταν από ερωτήσεις ανοιχτές – μη κατευ-
θυντικές και αποσκοπούσε στη συλλογή των δεδομένων. Οι ανοιχτού τύπου ερωτή-
σεις παρέχουν στον ερευνητή το πλεονέκτημα της ακριβέστερης προσέγγισης της 
σκέψης του υποκειμένου (Cohen et al., 2008). 

Στην έρευνα λήφθηκαν υπόψη ηθικά ζητήματα, όπως ο σεβασμός της αξιοπρέπειας 
και η διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων μέσω της ανωνυμίας 
και της εμπιστευτικότητας των απαντήσεων. Επίσης, μέσω των εντύπων συγκατάθε-
σης εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση των υποκειμένων για τη συμμετοχή τους στην 
έρευνα.  

Δείγμα – Υλικό και διαδικασία 

Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν δεκαπέντε (15) ΓΔΕ, οχτώ (8) άνδρες και επτά (7) 
γυναίκες και τα παιδιά τους ήταν μαθητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η έρευνα 
διεξήχθη στο Ρέθυμνο. Το πρώτο βήμα αφορούσε στη διανομή και συμπλήρωση του 
έντυπου συγκατάθεσης. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και τους δόθηκε η δυνατότητα 
επιπλέον διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία. Έπειτα, ακολούθησε η συνέντευξη.  

Ανάλυση λόγου – Αποτελέσματα 

Περιγραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν δεκαπέντε (15) ΓΔΕ. Η ηλικία τους κυμαίνεται από 
30 έως 59 ετών. Σχετικά με την καταγωγή τους, οι έντεκα από τους δεκαπέντε ήταν 
κρητικής καταγωγής. Επίσης, οι επτά από τους δεκαπέντε δεν κρίνουν ότι είναι δια-
λεκτόφωνοι. Επίσης, οι ΓΔΕ στην πλειονότητα τους έχουν ολοκληρώσει τη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση. Μόνο ένας συμμετέχων ήταν απόφοιτος μόλις της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ενώ οι οχτώ από τους δεκαπέντε ήταν απόφοιτοι Τριτοβάθμιας. 
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Οι ερωτήσεις της συνέντευξης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αντληθούν αποτελεσματι-
κά πληροφορίες σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις εμπειρίες γύρω από το ζήτημα της 
διδασκαλίας και της χρήσης των διαλέκτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την 
ανάλυση των ερωτήσεων προκύπτουν τρεις κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται στη 
συνέχεια.  

Κατηγορίες απαντήσεων των ΕΔ στις ερωτήσεις της συνέντευξης 

Γενικά περί διαλέκτων: Οι ΓΔΕ που έλαβαν μέρος στην παρούσα μελέτη κρίνουν πως 
η διάλεκτος αποτελεί για τους διαλεκτόφωνους στοιχείο της ταυτότητάς τους και μέ-
σο με το οποίο αναπτύσσουν δεσμούς οικειότητας. Φαίνεται να κρίνουν πως η χρήση 
της διαλέκτου είναι σημαντική ώστε να μην «χαθεί η κρητική διάλεκτος», όπως τονί-
ζει μία συμμετέχουσα, ενώ ταυτόχρονα απαραίτητο για τα νέα παιδιά να έρχονται σε 
επαφή με αυτήν, ώστε να γνωρίσουν «καλύτερα την ιστορία του τόπου τους», όπως 
αναφέρει ένας συμμετέχων. 

Εκπαιδευτική διαδικασία και διάλεκτοι: Οι συμμετέχοντες της μελέτης φαίνεται να 
διάκεινται θετικά απέναντι στο ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης των νεοελληνικών δια-
λέκτων στην εκπαιδευτική πράξη. Είναι της άποψης πως η διδασκαλία καθώς επίσης 
και η χρήση της διαλέκτου μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης μπορεί να 
δράσει με τέτοιο τρόπο ώστε το μαθητικό δυναμικό να εκτιμήσει τη διάλεκτό του. 
Μία ΓΔΕ σημειώνει πως «αν μιλάει ο γιος μου και τα άλλα παιδιά τη διάλεκτό του 
στο σχολείο, τότε η κρητική δε θα χαθεί. Ο καθηγητής, λοιπόν, δεν πρέπει να διορθώ-
νει το παιδί μου όταν μιλάει τη διάλεκτό του». Παράλληλα, μία άλλη συμμετέχουσα 
στη μελέτη φαίνεται να αναφέρει τα εξής: «Να χρησιμοποιούν τη διάλεκτό τους, ό-
μως να προσέχουν να μην δυσκολεύει η επικοινωνία μέσα στην τάξη. Αν τα άλλα 
παιδιά έχουν άγνωστες λέξεις, να τους τις εξηγούν».  

Τρόποι ενσωμάτωσης των διαλέκτων στο σχολείο: Οι ΓΔΕ προχώρησαν σε ορισμένες 
σημαντικές προτάσεις ακολουθώντας τις οποίες οι διάλεκτοι θα μπορούσαν να απο-
τελέσουν μέρος της εκπαιδευτικής πράξης. «Η μελέτη και η επεξεργασία κειμένων 
που έγραφαν στην κρητική διάλεκτο οι παλαιότεροι είναι ένας τρόπος» εκφράζει ένας 
συμμετέχων, ενώ την ίδια στιγμή μία συμμετέχουσα εκφράζει ότι «η διδασκαλία του 
Ερωτοκρίτου, θα βοηθούσε τα παιδιά να έρθουν κοντά στις διαλέκτους και να τις συ-
γκρίνουν με την Κοινή. Όμως σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
γνωρίζει καλά τη διάλεκτο». 

Συζήτηση 

Το ζήτημα της διδασκαλίας και της χρήσης των νεοελληνικών διαλέκτων φαίνεται να 
αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που τροφοδοτεί τον διάλογο και τον προβληματισμό 
επεκτείνοντάς τους και στο πεδίο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι συμμετέχο-
ντες της παρούσας έρευνας φαίνεται να έχουν αναπτύξει μία ιδιαίτερα στενή σχέση 
με τη διάλεκτό τους. Με άλλα λόγια, τη χρησιμοποιούν στη μεταξύ τους επικοινωνία 
και παροτρύνουν και τα παιδιά τους να κάνουν χρήση αυτής ακόμη και στο σχολικό 
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περιβάλλον. Φαίνεται να είναι της άποψης και να αντιλαμβάνονται πως η αποφυγή 
και η απουσία μεταχείρισης μιας διαλεκτικής ποικιλίας σημαίνει ταυτόχρονα και με-
γάλο κίνδυνο για τη συνέχειά της.  

Η προσεκτική ενσωμάτωση των διαλεκτικών ποικιλιών στην εκπαιδευτική πράξη 
φαίνεται να αποτελεί επιθυμία αλλά και σημείο προβληματισμού για τους συμμετέχο-
ντες της έρευνας. Η ερμηνεία των ευρημάτων της μελέτης φαίνεται να αποκαλύπτει 
πως συχνά οι διδάσκοντες κρατούν μία έντονα ρυθμιστική στάση απέναντι στον λόγο 
των μαθητών, τακτική η οποία εμποδίζει την ελεύθερη έκφραση των τελευταίων και 
οδηγεί σταδιακά στην υιοθέτηση αρνητικών στάσεων απέναντι στη διάλεκτο από 
τους μαθητές. Η πρακτική αυτή των εκπαιδευτικών ίσως είναι απόρροια της γλωσσι-
κής ανασφάλειας που συχνά νιώθουν (Κωστούλα – Μακράκη, 2001). 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας φαίνεται να αποκαλύπτουν απου-
σία δηλώσεων που συνδέονται με αρνητικές επιρροές της χρήσης διαλεκτικού λόγου 
στη σχολική επίδοση του διαλεκτόφωνου και μη μαθητικού πληθυσμού και στη μετέ-
πειτα εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία του ατόμου. Η γλωσσική 
ποικιλία και κατ΄ επέκταση η χρήση αυτής φαίνεται να σημαίνει πλούτο για την εκ-
παιδευτική πράξη και σημαντικό εφόδιο για την ανέλιξη του ατόμου.  

Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε αφενός στην εξέταση των γλωσσικών στάσεων γο-
νέων με παιδιά που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχετικά με την ενσωμά-
τωση των διαλέκτων στην εκπαιδευτική πράξη και αφετέρου στη διερεύνηση των 
τρόπων που η ενσωμάτωσή τους δύναται να πραγματοποιηθεί. Τα υποκείμενα της 
έρευνας φαίνεται να είναι της άποψη πως οι διάλεκτοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Παράλληλα, φαίνεται να κρίνουν ότι οι διαλεκτι-
κές ποικιλίες δεν μπορούν να θεωρηθούν γλωσσικά συστήματα κατώτερα από την 
πρότυπη ποικιλία. Επισημαίνουν την ανάγκη για την προσεκτική ενσωμάτωση των 
γλωσσικών ποικιλιών στη διδακτική πράξη, προκειμένου το σύνολο του μαθητικού 
δυναμικού να εκτιμήσει την γλωσσική ποικιλία. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κομβικός απέναντι στο ζήτημα της χρήσης και της 
διδασκαλίας των διαλέκτων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο εκπαιδευτικός λειτουργός 
οφείλει να δράσει ως καθοδηγητής και με τις κατάλληλες πρακτικές και τακτικές να 
ωθήσει το μαθητικό δυναμικό να αποδεχτεί τη γλωσσική ποικιλία ως φυσικό γνώρι-
σμα της γλώσσας. Παράλληλα με τους γονείς και ανάλογα με τον τρόπο που λειτουρ-
γεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος επηρεάζει τους μαθητές του αναφορικά με τον 
σχηματισμό στάσεων προς τη γλώσσα. Με άλλα λόγια, αν εστιάσουμε αφενός στη 
ρύθμιση της λεκτικής συμπεριφοράς των μαθητών του και αφετέρου στις στάσεις που 
ο ίδιος έχει υιοθετήσει απέναντι στις διαλέκτους, η παρουσία ή η απουσία των μεν 
και ο προσανατολισμός των δε μπορούν να επηρεάσουν τους μαθητές προς το σχημα-
τισμό αντίστοιχων στάσεων.  
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Προτάσεις παρεμβάσεων 

Η ενσωμάτωση των διαλέκτων στη διδακτική διαδικασία μπορεί να πραγματωθεί με 
πολλούς τρόπους. Το πρώτο βήμα οφείλει να είναι η εκτίμηση της γλωσσικής ποικι-
λίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού δυναμικού. Είναι σημαντικό να δημιουργη-
θούν προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με ζητήματα που απα-
σχολούν τη σύγχρονη γλωσσολογία, όπως για παράδειγμα θέματα διαλεκτολογίας και 
γλωσσικής διδασκαλίας. Η κίνηση αυτή είναι καθοριστική, ώστε να δημιουργηθεί το 
κατάλληλο περιβάλλον και πλαίσιο για τη χρήση και τη διδασκαλία των γλωσσικών 
ποικιλιών στο σχολείο. 

Παράλληλα, η διαμόρφωση σχολικού εγχειριδίου σχεδιασμένου από φυσικούς ομιλη-
τές διαλέκτων και γλωσσολόγους ειδικευμένους πάνω σε ζητήματα διαλεκτολογίας 
και γλωσσικής διδασκαλίας και δομημένου με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιλαμβάνει 
κείμενα διαφόρων διαλέκτων και ενότητες ανάλυσης γραμματικών φαινομένων και 
λεξιλογίου είναι μία αναγκαία ενέργεια. Παράλληλα, η χρήση επιπρόσθετου εκπαι-
δευτικού υλικού είναι ένα ζήτημα που οφείλει να τύχει της απαραίτητης μέριμνας και 
προσοχής. Πιο αναλυτικά, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα επιλέγει ή θα παράγει το υλικό 
που θα μεταχειριστεί κατά την εκπαιδευτική πράξη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ικανο-
ποιούνται οι ανάγκες της διδασκαλίας και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και του ί-
διου του διδάσκοντα, ενώ ταυτόχρονα θα ξεδιπλώνεται η δημιουργική φύση του ε-
παγγέλματος του εκπαιδευτικού.  

Ταυτόχρονα, η μεταχείριση ψηφιακών μέσων, όπως για παράδειγμα το Ψηφιακό 
Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας (σχετικές πληροφορίες στο Τζακώστα κ.α., 
2015) και η διδασκαλία των διαλεκτικών ποικιλιών μέσα από αυθεντικό γραπτό και 
προφορικό υλικό  από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς δύνανται να συνεισφέρουν 
στην επιτυχή ενσωμάτωση των διαλέκτων στην εκπαιδευτική πράξη.  

Περιορισμοί μελέτης 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αντιμετώπισε ορισμένους περιορισμούς. Το δείγ-
μα ήταν μικρό και μη αντιπροσωπευτικό. Επίσης, η μελέτη διεξήχθη μόνο στην πόλη 
του Ρεθύμνου. Συνεπώς γενίκευση των αποτελεσμάτων δεν είναι εφικτό να πραγμα-
τοποιηθεί.  

Δυνατά σημεία – Συμβολή μελέτης 

Η έρευνα αυτή προσέφερε περαιτέρω γνώση γύρω από το ζήτημα της ενσωμάτωσης 
των διαλέκτων στο σχολείο μέσα από τη διερεύνηση των στάσεων του οικογενειακού 
περιβάλλοντος. Η ποιοτική μέθοδος προσέφερε λεπτομερέστερη ανάλυση των δεδο-
μένων. Επιπρόσθετα, δυνατό σημείο της μελέτης κρίνεται η διατύπωση προτάσεων 
και παρεμβάσεων αναφορικά με την ένταξη των νεοελληνικών διαλέκτων στη διδα-
κτική διαδικασία.  
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Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: Υπηρετώντας την παιδαγωγική της ειρήνης 
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Περίληψη 

Οι τραγικές συνέπειες των σύγχρονων πολέμων καθιστούν επίκαιρο όσο ποτέ το 
αίτημα για την προάσπιση της ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η 
διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που ενισχύουν την ειρηνική συνύπαρξη 
των ανθρώπων παρά τις επιμέρους διαφορές τους. Ενταγμένος προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδακτικής πρακτικής 
που παρουσιάζεται εδώ. Πρόκειται για διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε για τη 
διδασκαλία της 5ης Ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου, η 
οποία πραγματεύεται θέματα σχετικά με την ειρήνη και τον πόλεμο. Στη διδακτική 
αυτή πρακτική αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, καθώς και ενεργητικές διδακτικές μέθοδοι, 
που στοχεύουν στην αξιοποίηση των εμπειριών και στη συναισθηματική 
κινητοποίηση των μαθητών/τριών για τη συνειδητοποίηση της αξίας της ειρήνης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νεοελληνική Γλώσσα, Γυμνάσιο, διδακτικό σενάριο, Ειρήνη 

Εισαγωγή 

Οι εστίες πολέμου που διαρκώς αναζωπυρώνονται παγκοσμίως, η έξαρση της 
τρομοκρατίας, των ακραίων εθνικιστικών και ρατσιστικών ιδεολογιών, καθιστούν 
επιτακτική όσο ποτέ την ανάγκη για την ανάπτυξη μιας Παιδαγωγικής της Ειρήνης, 
αφού «Οι πόλεμοι αρχίζουν στα μυαλά των ανθρώπων. Αν θέλει κανείς να 
εμποδίσει τους πολέμους, πρέπει να αλλάξει τα μυαλά των ανθρώπων» (UNESCO,  
Ιδρυτική Πράξη, 1945). Προς την κατεύθυνση αυτή έχει στόχο να συμβάλει η 
διδακτική πρακτική που παρουσιάζεται εδώ, η οποία αποτελεί μια εναλλακτική 
πρόταση για τη διδασκαλία της 5ης Ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ 
Γυμνασίου, με θεματολογία σχετική με την ειρήνη και τον πόλεμο. 

Καθώς από τη διδακτική εμπειρία διαπιστώνεται πως μικρή είναι η συμβολή της 
θεωρητικής μόνο πραγμάτευσης αυτών των ζητημάτων στην ανάπτυξη θετικών 
στάσεων και συμπεριφορών, για την ουσιαστικότερη προσέγγιση του θέματος 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνει ενεργητικές 
μεθόδους μάθησης με βιωματικό χαρακτήρα, που αξιοποιούν τις εμπειρίες των 
μαθητών/τριών και αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση. Μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση 
του δράματος στην τάξη μπορεί να βοηθήσει στην εμβάθυνση και την κατανόηση 
του θέματος, στην ανάπτυξη μιας θετικότερης στάσης προς τη μάθηση (Smith & 
Herring, 1993: 419-425) τη σύνδεση με αυθεντικές καταστάσεις της ζωής, τη 
νοηματοδότηση της γνώσης (Andersen, 2004: 283). Προς την ίδια κατεύθυνση, της 
συναισθηματικής κινητοποίησης και της ευαισθητοποίησης, συμβάλλει και η 
αξιοποίηση τεχνικών της δημιουργικής γραφής, καθώς και έργων τέχνης στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία. Άλλωστε η επαφή με την τέχνη προσφέρει στους 
μαθητές/ στις μαθήτριες κριτήρια που βοηθούν στην απελευθέρωση από τις 
κυρίαρχες νόρμες και στην ανάπτυξη μιας κριτικής και δημιουργικής σκέψης 
(Adorno, 1970).  

Για μια ουσιαστικότερη προσέγγιση του θέματος είναι σημαντική η ανάπτυξη του 
κριτικού γραμματισμού στο πλαίσιο μιας «χειραφετητικής παιδείας» σύμφωνα με 
τη θεωρία του Freire (1970). Ο γραμματισμός αυτού του είδους σχετίζεται κυρίως 
με μια κριτική προσέγγιση του κόσμου, που στοχεύει στη συνειδητοποίηση του 
τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι κοινωνικές ομάδες ώστε να αναπαράγεται η 
κοινωνική ανισότητα. H καλλιέργειά του μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας 
παιδαγωγικής «πολιτισμικά σχετικής» με τα παιδιά, που θα φέρνει στο προσκήνιο 
τις φωνές και τις εμπειρίες τους, αυξάνοντας την κριτική συνειδητοποίησή τους 
(Lopez, 2011: 76-92). Προς μια τέτοια κατεύθυνση στην εν λόγω διδακτική 
πρακτική επιλέχθηκε η αξιοποίηση της γελοιογραφίας και του graphic novel. 
Καθώς αποτελούν στοιχείο της νεανικής κουλτούρας, προκαλούν το ενδιαφέρον 
ακόμη κι εκείνων των παιδιών που συνήθως παραμένουν αμέτοχα στην τάξη και 
προσφέρουν μια πολύ καλή αφόρμηση για την ενεργοποίηση για παραγωγή λόγου 
(Rocco, 2001: 66-67).  

Στο σενάριο αξιοποιήθηκε επίσης η χρήση των ΤΠΕ, αφού ενισχύει την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, τη συνεργατική και αναλυτική 
μάθηση, την καλλιέργεια κριτικής, ελεύθερης σκέψης και έκφρασης (Αράπογλου, 
Μαβόγλου, Οικονομάκος & Φύτρας, 2010: 10). 

Περιγραφή 

Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα (ΝΕ) Γ΄ Γυμνασίου, 5η Ενότητα. 

Πλαίσιο: Το σενάριο υλοποιήθηκε σε τμήμα 25 ατόμων με δύο μετανάστες 
δεύτερης γενιάς και έναν παλιννοστούντα μαθητή στο δυναμικό του. Δεν υπάρχουν 
διεγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, υπάρχουν ωστόσο αδυναμίες στον προφορικό 
και τον γραπτό λόγο κάποιων παιδιών.  

Διάρκεια: 10 ώρες (5 δίωρες διδακτικές συναντήσεις). 

Σκοπός – στόχοι: Ο γενικότερος σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη 
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας & της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011), «χωρίς  να  αρνείται  τις  κλασικές  αρχές  ενός  
προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας για καλλιέργεια του γλωσσικού 
γραμματισμού των μαθητών και  των  μαθητριών,  στηρίζεται  στις  αρχές  της  
διαφοροποίησης  στη  διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, της ενίσχυσης της 
καινοτομίας και της δημιουργικότητας […] και  της προώθησης της ψηφιακής 
επικοινωνίας».   

  Με τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση καλύπτεται ο παραπάνω σκοπός και 
επιδιώκονται τα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα, όπως ορίζονται στο νέο Π.Σ. 
Συγκεκριμένα, αναμένεται οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να:   
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▪ αναγνωρίζουν τις αιτιολογικές και τελικές προτάσεις και τη λειτουργία τους 
στον λόγο, 
▪ υιοθετούν κριτική/διερευνητική στάση απέναντι στα νοήματα που 
εκφράζονται,  διατυπώνοντας γι’αυτά  αιτιολογημένες κρίσεις,   
▪ συνθέτουν κείμενο με τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της ομιλίας,  
▪ αναστοχάζονται πάνω στα δικά τους κείμενα βελτιώνοντας με διορθώσεις 
όπου το   κρίνουν  αναγκαίο, 
▪ αναγνωρίζουν ότι η γλώσσα δε μεταφέρει απλώς ουδέτερα μηνύματα, αλλά 
εγγράφονται σ’ αυτήν οπτικές του κόσμου (κριτικός γραμματισμός). 

Επιδιώκεται επίσης (σύμφωνα με το μοντέλο ταξινόμησης στόχων του Bloom, 
1956) οι μαθητές/τριες:  

Στον συναισθηματικό τομέα: 
▪ να συναισθανθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την τραγική 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα θύματα των πολέμων, 
▪ να κινητοποιηθούν συναισθηματικά για την ανάληψη δράσης στον αγώνα για 
την προάσπιση της ειρήνης. 
Στον ψυχοκινητικό τομέα: 
▪ να συνεργάζονται στις ομάδες τους για την παραγωγή ενός συλλογικού 
αποτελέσματος, 
▪ να παρουσιάζουν την εργασία τους σε κοινό. 
Σε σχέση με τις ΤΠΕ και τον νέο γραμματισμό επιδιώκεται οι μαθητές/τριες: 
▪ να συντάσσουν συνθετικές εργασίες αξιοποιώντας κριτικά πηγές από το 
διαδίκτυο,  
▪ να χειρίζονται με επάρκεια λογισμικά προγράμματα για τη δημιουργία και 
την παρουσίαση εργασιών. 

Μεθοδολογία: Ως μέθοδος διδασκαλίας επιλέχθηκε η ομαδοσυνεργατική, μεταξύ 
άλλων γιατί συνδέει τα άτομα και ενισχύει τις μεταξύ τους ανταλλαγές (Baudrit, 
2005: 28)∙ η μάθηση, άλλωστε, αποτελεί προϊόν κοινωνικής εμπειρίας και 
αλληλεπίδρασης (Vygotsky στο Doolittle, 1997: 85). Σε άλλες δραστηριότητες οι 
μαθητές/τριες εργάζονται ατομικά, σε άλλες σε δυάδες ή σε ομάδες των 5 ατόμων. 
Υλοποιούνται δραστηριότητες με στοιχεία δραματοποίησης και αξιοποιούνται 
σκίτσα, έργα τέχνης, καθώς και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Στόχος είναι η 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών και 
μαθησιακών στυλ των παιδιών. Όπου δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό,  οι 
ασκήσεις και οι σελίδες  αφορούν στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου 
(Κατσαρού, Ε., Μαγγανά, Α., Σκιά, Α. & Τσέλιου, Β. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα. 
Αθήνα: ΟΕΔΒ). 

Υλοποίηση 

1η Διδακτική συνάντηση (90΄) 

1. Αφόρμηση - συναισθηματική κινητοποίηση - αισθητική καλλιέργεια (20΄): 
Προβλήθηκε στον πίνακα με βιντεοπροβολέα ο πίνακας του Πικάσο  «Guernica» 
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(1937). Η διδάσκουσα εξήγησε στα παιδιά ότι δεν πρόκειται για έργο που στοχεύει 
στη ρεαλιστική αποτύπωση της «πραγματικότητας», αλλά στην επικοινωνία μέσω 
του συναισθήματος. Τους ζήτησε να παρατηρήσουν για λίγα λεπτά σιωπηλά τον 
πίνακα και στη συνέχεια να τον περιγράψουν. Τα παιδιά παρατήρησαν την επιλογή 
των χρωμάτων, τις φιγούρες που προβάλλονται και την έκφρασή τους, το εφιαλτικό 
σκηνικό που συντίθεται. Μίλησαν για τα συναισθήματα που τους προκαλεί και 
κλήθηκαν να κάνουν υποθέσεις για το γεγονός στο οποίο αναφέρεται το έργο. Στη 
συνέχεια διάβασαν το κείμενο 5 της ενότητας, που δίνει περισσότερες πληροφορίες 
για τον πίνακα και το γεγονός στο οποίο αναφέρεται. 

2. Αιτίες και συνέπειες του πολέμου - προτάσεις για την προάσπιση της ειρήνης -  
κριτικός γραμματισμός/οπτικός γραμματισμός (70΄): Δόθηκαν τα παρακάτω φύλλα 
εργασίας στις ομάδες, που τα επεξεργάστηκαν και στη συνέχεια τα παρουσίασαν 
στην τάξη, ενώ παράλληλα προβαλλόταν με projector το αντίστοιχο σκίτσο: 

Ομάδα 1η – Φύλλο εργασίας  

  

Παρατηρήστε το παραπάνω σκίτσο και συζητήστε στην ομάδα σας το θέμα στο 
οποίο αναφέρεται, καθώς και τα συναισθήματα/σκέψεις που σας δημιουργεί. 
Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο σκοπός του δημιουργού του σκίτσου; 
Συζητήστε στην ομάδα σας και καταγράψτε τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν 
στην πρόκληση ενός πολέμου.  

Ομάδα 2η – Φύλλο εργασίας 

 
Παρατηρήστε το παραπάνω σκίτσο και συζητήστε στην ομάδα σας το θέμα στο 
οποίο αναφέρεται, καθώς και τα συναισθήματα/σκέψεις που σας δημιουργεί. 
Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο σκοπός του δημιουργού του σκίτσου; 
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Συζητήστε στην ομάδα σας και καταγράψτε ομαδικά τις συνέπειες ενός πολέμου 
στους εμπόλεμους, νικητές και ηττημένους.  

Ομάδα 3η – Φύλλο εργασίας 

 
Παρατηρήστε το παραπάνω σκίτσο και συζητήστε στην ομάδα σας την κατάσταση 
στην οποία αναφέρεται, καθώς και τα συναισθήματα/σκέψεις που μπορεί να έχει το 
εικονιζόμενο παιδί στο κέντρο της εικόνας.  
Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο σκοπός του δημιουργού του σκίτσου; 
Συζητήστε και καταγράψτε ομαδικά τις συνέπειες ενός πολέμου στον άμαχο 
πληθυσμό και στο περιβάλλον.  

Ομάδα 4η – Φύλλο εργασίας 

 
Παρατηρήστε το παραπάνω σκίτσο και συζητήστε στην ομάδα σας το θέμα στο 
οποίο αναφέρεται, καθώς και τα συναισθήματα/σκέψεις που σας δημιουργεί. 
Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο σκοπός του δημιουργού του σκίτσου; 
Συζητήστε στην ομάδα σας για το ρόλο της εκπαίδευσης στην προάσπιση της 
ειρήνης. Ποια χαρακτηριστικά έχει η εκπαίδευση που υπηρετεί την ειρήνη;  

Ομάδα 5η – Φύλλο εργασίας 
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Παρατηρήστε το παραπάνω σκίτσο και συζητήστε στην ομάδα σας το θέμα στο 
οποίο αναφέρεται, καθώς και τα συναισθήματα/σκέψεις που σας δημιουργεί. 
Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο σκοπός του δημιουργού του σκίτσου; 

Συζητήστε και καταγράψτε ομαδικά τρόπους για την προάσπιση της ειρήνης: α) 
από τους πολίτες, β) από τις κυβερνήσεις.   

3. Άσκηση εμπέδωσης για το σπίτι: Από τα παιδιά ζητήθηκε να παρακολουθήσουν 
την ταινία Περσέπολις (2007) και να γράψουν σε μορφή ημερολογίου τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα που τους προκλήθηκαν. Η ταινία επιλέχθηκε από τη 
διδάσκουσα για τρεις λόγους: α) πρόκειται για έργο βραβευμένο, υψηλής 
αισθητικής αξίας και ποιότητας, β) αξιοποιεί στοιχεία της νεανικής κουλτούρας, 
όπως το graphic novel. Το είδος αυτό, προσφιλές στους νέους, αποτελεί επίσης ένα 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για την ηλικία της εφηβείας μέσο για την αφήγηση 
θεμάτων δύσκολων στην πραγμάτευσή τους, όπως η βία και ο πόλεμος, γ) 
συμβάλλει στην κατανόηση του ισλαμικού κόσμου, συντελώντας έτσι στην 
αμφισβήτηση στερεοτύπων που οδηγούν στην ισλαμοφοβία και την ξενοφοβία εν 
γένει.  

2η Διδακτική συνάντηση (90΄) 

  1. Σύνδεση με τα προηγούμενα (20΄): Οι μαθητές/μαθήτριες διάβασαν τα κείμενά 
τους και αντάλλαξαν σκέψεις και εντυπώσεις από την ταινία.  

2.  Διασαφήνιση  της έννοιας «πρόσφυγας» (15΄): Η διδάσκουσα εξήγησε στα παιδιά 
ότι στη συνέχεια θα ασχολούνταν με ένα ιδιαίτερα επίκαιρο πρόβλημα, από τα πιο 
σοβαρά που προκύπτουν από έναν πόλεμο, αυτό των προσφύγων. Για τη 
διευκρίνιση του όρου προβλήθηκε ο ορισμός της έννοιας «πρόσφυγας», όπως αυτός 
διατυπώθηκε στη Σύμβαση της Γενεύης (1951) «Περί του καθεστώτος των 
Προσφύγων» (άρθρο 1.Α.2). Ακολούθησε η προβολή της ιστορίας του Mohammed, 
ενός ασυνόδευτου ανήλικου πρόσφυγα από τη Συρία  
(http://nansen.gr/mohammed_story/).  

3.  «Η ανακριτική καρέκλα» - Ανάπτυξη ενσυναίσθησης  (25΄): Ζητήθηκε από έναν 
εθελοντή να μπει στον ρόλο του Mohammed. Κάθισε σε καρέκλα απέναντι από 
τους υπόλοιπους και απάντησε στις ερωτήσεις που του έκαναν για την ιστορία του, 
τις σκέψεις, τα συναισθήματά του, την κατάσταση στη χώρα του. Στο τέλος η 
διδάσκουσα ζήτησε από το παιδί που υποδύθηκε το ρόλο αρχικά και από τα 
υπόλοιπα στη συνέχεια να μιλήσουν για τις σκέψεις/συναισθήματα που τους 
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δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

4. Αιτιολογικές – τελικές προτάσεις (30΄): Η διδάσκουσα έγραψε στον πίνακα 
κάποιες από τις ερωτήσεις της προηγούμενης δραστηριότητας και τις απαντήσεις 
που δόθηκαν και περιελάμβαναν αιτιολογικές ή τελικές προτάσεις. Με αφόρμηση 
τα παραδείγματα διδάχθηκαν επαγωγικά τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των 
αιτιολογικών και τελικών προτάσεων.  

5. Άσκηση εμπέδωσης για το σπίτι: Οι μαθητές/τριες ασκήθηκαν στην αναγνώριση 
των αιτιολογικών και τελικών προτάσεων απαντώντας στις παρακάτω ασκήσεις του 
σχολικού εγχειριδίου: Κείμενο 1, ασκήσεις 1,2,3 (σελ. 92), κείμενο 6, άσκηση 3 
(σελ. 96). 

3η Διδακτική συνάντηση (90΄) 

1. Σύνδεση με τα προηγούμενα (10΄): Οι μαθητές/τριες διάβασαν τις απαντήσεις των 
ασκήσεων. 

2. Παραγωγή λόγου (ομιλία – επιχειρηματολογικός λόγος) (40΄): Η διδάσκουσα 
αξιοποίησε ως αφόρμηση τη ζωή και το έργο της  Μαλάλα Γιουσαφζάι. Μετά από 
μια σύντομη εισαγωγή, προβλήθηκαν στα παιδιά δύο βίντεο διάρκειας 2.30 περίπου 
λεπτών το καθένα: το πρώτο αποτελεί μια σύνοψη της ιστορίας της 
(https://youtu.be/vE5gSHJkusU) και το δεύτερο είναι απόσπασμα από την ομιλία 
της κατά την τελετή βράβευσής της με το Νόμπελ Ειρήνης 
(https://youtu.be/cjkWKMB9FcE). Με αφορμή το απόσπασμα αυτό, η  διδάσκουσα 
υπενθύμισε στα παιδιά τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της ομιλίας.  

Στη συνέχεια τους έδωσε φύλλο εργασίας με το παρακάτω απόσπασμα από 
συνέντευξη της Μαλάλα στην εκπομπή Daily Show (2013): «Αν χτυπήσεις έναν 
Ταλιμπάν […], τότε δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε σένα και τον Ταλιμπάν. Δεν 
πρέπει να φερόμαστε στους άλλους με σκληρότητα, πρέπει να πολεμάς τους άλλους 
μέσα από την ειρήνη, μέσα από το διάλογο, μέσα από την εκπαίδευση.» 

Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να αναπτύξουν το εξής θέμα:  

«Τα σχολεία της πόλης σας συνδιοργανώνουν διήμερο φεστιβάλ με θέμα «Ειρήνη 
για όλους, ειρήνη παντού». Εκπροσωπείτε το σχολείο σας ως ομιλητής/τρια στο 
φεστιβάλ αυτό. Έχοντας ως αφόρμηση τα παραπάνω λόγια της Μαλάλα 
Γιουσαφζάι, αναφερθείτε στη σημασία της εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της 
ειρήνης και προτείνετε τρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί να συμβάλει 
στον αγώνα για την προάσπισή της.» 

   Για την παραγωγή του γραπτού λόγου ακολουθήθηκαν οι βασικές αρχές του 
κειμενοκεντρικού μοντέλου ( Ματσαγγούρας, 2004). Για να βοηθηθούν τα παιδιά 
στη συγγραφή των κειμένων τους, ακολουθήθηκε η βηματική ανάλυση οδηγιών και  
τους δόθηκε το παρακάτω φύλλο εργασίας: 

 Οδηγίες πριν το γράψιμο: 

- Για να σχεδιάσεις καλύτερα το γραπτό σου σκέψου:                                                
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- Για ποιο σκοπό γράφεις το κείμενο; Ποιοι είναι οι αποδέκτες; 
- Τι είδους κείμενο θα γράψεις; Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά;  
- Ξεκίνα με μια σύντομη αναφορά στο περιστατικό που έδωσε την αφορμή για 
το κείμενό σου. 
- Γράψε τις προτάσεις σου για θέμα. Σκέψου το θέμα από πολλές πτυχές, π.χ. 
τα μαθήματα, τις μεθόδους διδασκαλίας, τη συμπεριφορά των μελών της 
σχολικής κοινότητας, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις ή προγράμματα κ. ά.  
- Γράψε έναν επίλογο για την ολοκλήρωση του γραπτού σου (μπορεί να είναι 
κάποιο συμπέρασμα, μια τελική πρόταση, ανακεφαλαίωση κ.ά.). 

3. Συλλογική αξιολόγηση (20΄): Οι μαθητές/τριες ανά δύο διάβασαν τα γραπτά τους 
και αντάλλαξαν παρατηρήσεις και προτάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρακάτω 
φύλλο αξιολόγησης. Τονίστηκε από τη διδάσκουσα ότι στόχος δεν είναι η αρνητική 
κριτική, αλλά η βελτίωσή τους στον γραπτό λόγο.  

Φύλλο αξιολόγησης: 

Διάβασε το γραπτό σου/ του συμμαθητή ή της συμμαθήτριάς  σου και απάντησε στις 
παρακάτω ερωτήσεις με τις λέξεις: ναι, όχι, λίγο, αρκετά, πολύ: 

- Ο σκοπός για τον οποίο γράφεται το κείμενο είναι κατανοητός; 
- Υπάρχουν αρκετές προτάσεις αναφορικά με τους τρόπους συμβολής του 
σχολείου στην εδραίωση της ειρήνης;  
- Αναπτύσσονται αρκετά ή απλώς αναφέρονται; 
- Διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κειμενικού είδους 
(ομιλίας); 
- Υπάρχει λογική σειρά και σύνδεση στις παραγράφους και στις προτάσεις; 
- Υπάρχουν συχνές επαναλήψεις λέξεων; 
- Το λεξιλόγιο είναι κατάλληλο για την περίσταση; 
- Χρησιμοποιούνται σωστά τα σημεία στίξης; 
- Υπάρχουν σημαντικά ορθογραφικά λάθη (π.χ. στις καταλήξεις, στα άρθρα); 
- Να αναφέρεις στον/στη συμμαθητή/τριά σου τρία στοιχεία που σου άρεσαν. 
- Κάνε 2-3 θετικές προτάσεις για τη βελτίωση του γραπτού του/της. 

4. Αυτοαξιολόγηση (20΄): Κάθε μαθητής/τρια έκανε βελτιώσεις στο γραπτό του 
σύμφωνα με το ίδιο φύλλο αξιολόγησης και τις παραπάνω παρατηρήσεις.  

4η Διδακτική συνάντηση (90΄) 

Επέκταση του σεναρίου: «Στον αγώνα για την προάσπιση της ειρήνης»: Με την 
επέκταση του σεναρίου επιδιώκεται να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες σημαντικές 
προσωπικότητες, το όνομα των οποίων συνδέθηκε με τον αγώνα για την προάσπιση 
της ειρήνης. Στο εργαστήριο πληροφορικής δόθηκαν στις ομάδες τα παρακάτω 
φύλλα εργασίας για επεξεργασία: 

Ομάδα 1η – Φύλλο εργασίας  

 Να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τη ζωή και τον αγώνα του Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ για την προάσπιση της ειρήνης και την προστασία των δικαιωμάτων των 
μαύρων πολιτών των ΗΠΑ. Να δημιουργήσετε μια σχετική παρουσίαση για 
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τους/τις συμμαθητές/τριές σας διάρκειας 10 – 15 λεπτών.  

Ομάδα 2η – Φύλλο εργασίας                 

Να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τη ζωή και τον αγώνα του Νέλσον Μαντέλα 
για την ειρηνική συμβίωση λευκών και μαύρων στη Νότιο Αφρική και να 
δημιουργήσετε μια σχετική παρουσίαση για τους/τις συμμαθητές/τριές σας  
διάρκειας 10 – 15 λεπτών.  

Ομάδα 3η – Φύλλο εργασίας 

Να συγκεντρώσετε πληροφορίες γύρω από τη ζωή και τον αγώνα του Μαχάτμα 
Γκάντι για την ειρηνική διεκδίκηση της ανεξαρτησίας της Ινδίας και την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να δημιουργήσετε μια σχετική παρουσίαση για 
τους/τις συμμαθητές/τριές σας διάρκειας 10 – 15 λεπτών.  

Ομάδα 4η – Φύλλο εργασίας  

Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο  πληροφορίες για τον Ερρίκο Ντυνάν και τον αγώνα 
του για την περίθαλψη των θυμάτων του πολέμου. Δημιουργήσετε μια σχετική 
παρουσίαση για τους/τις συμμαθητές/τριές σας διάρκειας 10 – 15 λεπτών.  

Ομάδα 5η – Φύλλο εργασίας   

Ο Κωνσταντίνος Μητράγκας και η Έφη Λατσούδη τιμήθηκαν πρόσφατα με το 
Βραβείο Προσφύγων Νάνσεν της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο  πληροφορίες για το έργο τους. 
Δημιουργήσετε μια σχετική παρουσίαση για τους/τις συμμαθητές/τριές σας 
διάρκειας 10 – 15 λεπτών. 

5η Διδακτική συνάντηση (90΄) 

   Οι ομάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους στην τάξη. Ακολούθησε η ανάγνωση 
με ταυτόχρονη προβολή στον βιντεοπροβολέα του ποιήματος του Γ. Ρίτσου Ειρήνη 
(Ρίτσος, 1961: 173-175). Ως εργασία για το σπίτι ζητήθηκε από τα παιδιά να 
γράψουν το δικό τους ποίημα για την ειρήνη «με τον τρόπο του Γ. Ρίτσου», πάνω 
στο μοτίβο: «Η ειρήνη είναι … Μονάχα αυτό. Τίποτ’ άλλο δεν είναι η ειρήνη».  

Αποτίμηση 

Τα θετικά αποτελέσματα της διδακτικής αυτής πρακτικής συνίστανται κυρίως στη 
δυνατότητα που έδωσε στα παιδιά  να εκφραστούν, να συμμετέχουν ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, να επικοινωνήσουν με έργα τέχνης. Αναφορικά με τον 
κριτικό γραμματισμό, κατά την υλοποίηση του σεναρίου, αναδείχθηκαν κοινωνικά 
και πολιτικά ζητήματα που συνδέονται με την προβληματική του πολέμου, 
παρουσιάστηκαν για τα ζητήματα πολλαπλές οπτικές, ακούστηκαν οι φωνές των 
λιγότερο προνομιούχων και των ευάλωτων ομάδων, κινητοποιήθηκαν τα παιδιά για 
ανάληψη δράσης στον αγώνα για την προάσπιση της ειρήνης. Μπορεί επομένως να 
υποστηριχθεί ότι η υλοποίηση του σεναρίου είχε θετική συμβολή και προς την 
κατεύθυνση της καλλιέργειας του κριτικού γραμματισμού (Lewison, Flint, και Van 
Sluys, 2002: 389-391). Σημαντικό επίσης ήταν ότι ακούστηκε η φωνή και παιδιών 
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που συνήθως ήταν παθητικοί παρατηρητές στα τεκταινόμενα της τάξης. Ο 
εμπλουτισμός του μαθήματος με δραστηριότητες στις οποίες μπορούσαν να 
συμμετέχουν ανεξάρτητα από τις θεωρητικές τους γνώσεις, καθώς και η σύνδεση 
του με την πραγματικότητα και τις εμπειρίες τους, προκάλεσαν το ενδιαφέρον και 
αύξησαν το βαθμό συμμετοχής τους.  
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Ο Γκρέκο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Διδακτικό Σενάριο 
 

Παπαδοπούλου Ελένη, 
ΠΕ60, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φ.Π.Ψ. 

emlenage@gmail.com 

Περίληψη 

Με το παρόν σενάριο επιχειρείται η προσέγγιση της ζωής και των έργων του Δομίνη-
κου Θεοτοκόπουλου αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά ανοικτού κυ-
ρίως τύπου για την όσο το δυνατόν πληρέστερη για την προσχολική ηλικία, η κατα-
νόηση και επεξεργασία αυτών. Η προσέγγιση του έντεχνου συλλογισμού (Athfull 
Thinking) όπως αυτή παρουσίαζεται από την Project Zero of Harvard, βοηθά στην 
ανίχνευση και επεξεργασία τόσο των έργων τέχνης όσο και των λεπτομερειών τους,  
οθώντας τους μαθητές της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να εκφραστούν δημιουρ-
γικά μέσω της τέχνης αλλά και να οδηγηθούν σε συσχετίσεις και πολλαπλές νοημα-
τοδοτήσεις. 

Λέξεις Κειδιά: Τέχνη, Νηπιαγωγείο, Ελ Γκρέκο, Νέες Τεχνολογίες, Εντεχνος Συλλο-
γισμός. 

Εισαγωγή 

Η επαφή με την τέχνη αποτελεί σημαντικό κομμάτι του προγράμματος σπουδών της 
προσχολικής αγωγής καθώς οι εικαστικές τέχνες  βοηθούν τους μικρούς μαθητές 
στην έκφραση, τη δημιουργία ,την εξοικείωση με σημαντικά δημιουργήματα του πο-
λιτισμού καθώς και στην αυτοέκφραση. Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος  και το έργο 
του, ως μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν εφαλτήριο για 
την διερέυνηση θεματικών περιοχών που σχετίζονται με τις θρησκευτικές εορτές ό-
πως αυτές προσεγγίζονται στην προσχολική αγωγή. Το παρόν διδακτικό σενάριο α-
ποτελεί πρόταση η οποία έλαβε χώρο στο νηπιαγωγείο για την επεξεργασία των γεγο-
νότων της Γέννησης του Χριστού αλλά και του Πάσχα. Η ομάδα των μαθητών ήταν 
ανομοιγενής ως προς την ηλικία αλλά και τα χαρακτηριστικά της καθώς συμπεριε-
λάμβανε και μαθητές στο ευρύ φάσμα του αυτισμού . 

Αφορμή στάθηκε «το παιδί με το κερί» ένα από τα πιο αγαπητά έργα της συγκεκριμέ-
νης ομάδας για να ξεκινήσει η διερεύνηση και άλλων έργων του συγκεκριμένου ζω-
γράφου καθώς και η αναζήτηση πληροφοριών για τον ίδιο και τη ζωή του στην Κρή-
τη αλλά και στο εξωτερικό. Η προσέγγιση ήταν διαθεματική καθώς η επεξεργασία 
των συγκεκριμένων έργων ήταν συμβατή και με τις υπόλοιπες μαθησιακές περιοχές 
του ΑΠΣ &ΔΕΠΠΣ . Αξιοποιήθηκαν οι μηχανές αναζήτησης google καθώς και το 
λογισμικό οπτικοποίησης google-earth, το λογισμικό kidspiration (λογισμικό εννοιο-
λογικής χαρτογράφησης), το λογισμικό tux paint  και το λογισμικό gigsaw puzzle 
creator  καθώς και η πλατφόρμα twinspace όπου και αναρτήθηκαν έργα των μαθητών  
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Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η τέχνη αποτελεί εργαλείο πολύτιμο στα χέρια του εκπαιδευτικού αλλά και των μα-
θητών. Αποτελεί σημαντικό μέσο έκφρασης των συναισθημάτων, των επιθυμιών, των 
φόβων του παιδιού σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του το οποίο επιρρεάζεται από βιο-
λογικούς αλλά και ψυχολογικούς παράγοντες. Δημιουργείται μια ιστορία προσωπική 
μέσω της οποίας  το νήπιο συνομιλεί με τον κόσμο των ενηλίκων. (Κρότι Ε. –Μάνι 
Α.,2003,15).  Από το πρωταρχικό στάδιο του μουτζουρώματος ως τις συνθέσεις και 
τις πολύπλοκες σκηνές, όπως αυτές εξελικτικά απεικονίζονται στο παιδικό σχέδιο, η 
χρήση των διαφόρων υλικών αλλά και η επεξεργασία συγκεκριμένων έργων τέχνης 
οδηγεί τους μαθητές στην παρατήρηση και  τη δημιουργία μιας διαλεκτικής σχέσης 
ανάμεσα σ’αυτούς και το έργο τέχνης στο οποίο αποδίδουν τις δικές τους νοηματοδο-
τήσεις και εκφράσεις με τρόπο πρωτότυπο, μοναδικό και ουσιαστικό ενώ ταυτόχρονα 
αναπτύσσονται και οι λεπτές δεξιότητες(Κρότι Ε.& Μάνι Α.,2003,16). 

Μέσα από την τέχνη ο μαθητής της προσχολικής ηλικίας εξερευνά το περιβάλλον κα-
τά τις επιθυμίες του προσπαθώντας να καταννοήσει το χώρο, τα αντικείμενα αλλά και 
τον εαυτό του μέσα σ’αυτό, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με τους άλλους ενώ 
ταυτόχρονα  εκτονώνεται (Παναγοπούλου – Κακίση Λ. 1991,4). Η εικαστική τέχνη 
συνδέεται άμεσα με το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς ενεργοποιούνται, παρατη-
ρούν, εξερευνούν, ανακαλύπτουν και χαίρονται να ανακαλύπτουν τις διαφορετικές 
τους δυνατότητες. Η χαρά της ανακάλυψης συνδέεται επίσης με τη διερεύνηση αυτή 
καθ’αυτή γιατί δεν τους απασχολεί το αποτέλεσμα της εικαστικής δραστηρίοτητας 
αλλά η διαδικασία η οποία με ασυνείδητο τρόπο τα βοηθά να βιώνουν εμπειρίες και 
να εκφράζουν συναισθήματα, αλλά και στο να διαμορφώνουν αντιλήψεις, ιδέες και 
δυνδέσεις για πράγματα και καταστάσεις.(Οδ. Νηπιαγωγού,).  Επιπλέον η τέχνη με 
τον τρόπο που προσεγγίζεται και αναπτύσσεται στο νηπιαγωγείο μπορεί να συνδεθεί 
με όλες τις περιοχές του προγράμματος σπουδών (Ντολιοπούλου, 2003), βοηθώντας 
τους μαθητές να εξερευνήσουν και να αναπαραστήσουν σημαντικά στοιχεία ενός θέ-
ματος μελέτης. Δημιουργούν τους δικούς τους συμβολισμούς μέσω των οποίων επι-
κοινωνούν (αισθητικός γραμματισμός)  ενώ η τέχνη γενικότερα τα εξοικειώνει με την 
έννοια του πολιτισμού και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά  αλλά και την πο-
λιτιστική κληρονομιά του τόπου τους.  

Η εισαγωγή επιπρόσθετα των νέων τεχνολογιών στο αναλυτικό πρόγραμμα του νη-
πιαγωγείου συντελεί στην εξοικείωση και καταννόηση των ΤΠΕ, στην αναζήτηση, 
οργάνωση ,διαχείριση και παραγωγή της πληροφορίας σε διάφορες μορφές ,στην α-
νάπτυξη ιδεών και την προσωπική έκφραση ,στη διερεύνηση ,τον πειραματισμό ,την 
ανακάλυψη και την επίλυση προβλημάτων καθώς και στην κατανόηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία και πολιτισμό καθιστώντας τους μαθητές ψη-
φιακά εγγραματισμένους ,σένα σύγχρονο περιβάλλον το οποίο θεωρεί την ψηφιακή 
ικανότητα ως μια από τις βασικές ικανότητες για την ανάπτυξη και εξέλιξη του ενερ-
γού πολίτη . Ειδικά στο νηπιαγωγείο οι ΤΠΕ κατέχουν σημαντικό ρόλο στα ενδιαφέ-
ροντα και την καθημερινή πρακτική των μαθητών  ενισχύοντας το ρόλο του παιχνι-
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διού ως σημαίνοντα για την ανάπτυξή τους (Vygotsky,1978 οπ. αν. στο συστηματική 
παρατήρηση των έργων τέχνης αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της Πρόγραμμα Σπουδών 
Νηπιαγωγείου,2011). 

Η προσέγγιση των έργων τέχνης με την αξιοποίηση του έντεχνου συλλογισμού και τη 
χρήση ρουτίνων σκέψης όπως αυτή έχει παρουσιαστεί από την ομάδα Project zero 
του Πανεπιστημίου του Harvard,  βοηθά στη συστηματική και ολόπλευρη προσέγγιση 
των έργων τέχνης αλλά και στην ανάπτυξη στοχαστικών διαθέσεων. Η αισθητικής 
εμπειρίας, κριτικής παρατήρησης και δημιουργίας ισχυρών στοχαστικών διαθέσεων, 
όπως διάθεση για προβληματισμό και παρατήρηση, διερεύνηση οπτικών και αιτιολό-
γηση, διάθεση για εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων κ.α. οι οποίες συνδέοντες με 
συγκεκριμένες ρουτίνες που στοχεύουν στη διαμόρφωση  συγκεκριμένων προτύπων 
συμπεριφορών (Project Zero of Harvard: 
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/VisibleThinking1.html)  

Σενάριο 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση έλαβε χώρα στο νηπιαγωγείο κατά την προηγού-
μενη σχολική χρονιά. Αποτέλεσε ένα project το οποίο ξεκίνησε με αφορμή τη θεμα-
τική ενότητα των χριστουγέννων μέσα από την τέχνη. Η ομάδα αποτελείτο από μαθη-
τές 4-6 ετών . Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της τάξης, στη γωνιά 
του υπολογιστή. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο παιδιών εναλλασόμενες 
ενώ δραστηριότητες έγιναν και με όλη την ομάδα. Η νηπιαγωγός ήταν υποστηρικτική 
και καθοδηγητική. Οι δραστηριότητες ήταν συμβατές με το ΑΠΣ& ΔΕΠΠΣ και δια-
χέονταν σε όλους τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος. 

Σκοπός 

Η επαφή των μαθητών με έργα τέχνης του Ελ Γκρέκο και η διερεύνησή τους μέσω 
των ΤΠΕ 

Στόχοι 

• Η επαφή των μαθητών με τον υπολογιστή και τα εργαλεία του 
• Η εξοικείωση των μαθητών με λογισμικά και ψηφιακά εργαλεία όπως το Zoom –in 
• Η γνωριμία με το Δομίνικο Θεοτοκόπουλο και τα έργα του 
• να έρθουν σε επαφή με έργα Τέχνης και να είναι σε θέση να τα συγκρίνουν, ανασυν-

θέτοντάς τα με το δικό τους τρόπο ,χρησιμοποιώντας ποικίλα εργαλεία των νέων τε-
χνολογιών( λογισμικά) 

• Η έκφραση και η ψυχαγωγεία  

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Η γνωριμία με τον υπολογιστή και τα εργαλεία του 
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• Η προσέγγιση των ΤΠΕ ως εργαλεία μάθησης 
• Η εξοικείωση με το διερευνητικό μοντέλο μάθησης 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής μάθησης 
• Η οικοδόμηση της γνώσης μέσω της διερεύνησης 
• Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η πολύπλευρη προσέγγιση του γνωστικού 

αντικειμένου(πολυτροπικότητα της έκφρασης 

Η καταννόηση των μηχανισμών σκέψης με την αξιοποίηση συγκεκριμένων ρουτίνων. 

Δραστηριότητα 1η :Αναζητώντας τον ΕΛ Γκρεκο 

Οι μαθητές με τη βοήθεια της νηπιαγωγού αξιοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης 
google αναζητούν πίνακες του Θεοτοκόπουλου τους οποίους αποθηκεύουν στην επι-
φάνεια εργασίας.  

 

Εικόνα 1:αναζητώντας τον Γκρέκο ,προσωπογραφία 

Δραστηριότητα 2η : Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη: Kidspiration 

Οι μαθητές καταγράφουν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τι γνωρίζουν για το Θεοτο-
κόπουλο και τα έργα του. 

Δραστηριότητα 3η: Δες-σκέψου-αναρωτήσου και τίτλοι  

Αξιοποίηση της συγκεκριμένης ρουτίνας σκέψης με στόχο τον προβληματισμό και τη 
διερεύνηση λεπτομερειών του πίνακα και διάθεση για αναζήτηση συνδέσεων και εξη-
γήσεωων (Γιατί δίνεις το συγκεκριμένο τίτλο στον πίνακα;). Τα νήπια εκφράστηκαν 
σε κάθε βήμα της ρουτίνας εκθέτοντας απόψεις, παρατηρώντας λεπτομέρειες και εκ-
φράζοντας ερωτήσεις μετά τη λεπτομερή παρατήρηση. 
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Ρουτίνα σκέψης: δώσε ένα τίτλο στο έργο 

Άγγελος:ο πίνακας με το Χριστό  

Αριάδνη Μ: ο Χριστός με τους στρατιώτες 

Βασίλης: Οι πολλοί άνθρωποι 

Ηλιάνα: Ο Χριστούλης με τους εχθρούς του  

Απόλλωνας: Ο Χριστός και οι κακοί εχθροί 

Δραστηριότητα 4η: Συνθέτοντας το αγαπημένο μας έργο 

Μετά από ψηφοφορία τα νήπια εκφράστηκαν περισσότερο θετικά για τον πίνακα του 
Γκρέκο, «το παιδί με το κερί» τον οποίο και προσπάθησαν σε ομάδες των δύο ατόμων 
να ζωγραφίσουν αξιοποιώντας το λογισμικό tux paint. 
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Εικόνα 2:Ζωγραφίζοντας σαν τον Γκρέκο με αφορμή τον Γκρέκο 

Δραστηριότητα 5η: Δημιουργία του δικού μας ψηφιακού παζλ (λογισμικό:gigsaw 
puzzle creator). 

Οι μαθητές διάλεξαν ποιους πίνακες ήθελαν να γίνουν ψηφιακό πάζλ. Κατόπιν ψη-
φοφορίας στην ολομέλεια αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν «το παιδί με το κερί» και 
τον πίνακα, «Espolio» 

Δραστηριότητα 6η: Ελάτε να ταξιδέψουμε στην Ισπανία! 

Αξιοποίηση του λογισμικού εικονικής  περιήγησης google earth και του street view 
για να επισκεφτούμε τη χώρα που έζησε ο Θεοτοκόπουλος και το μουσείο Πράδο. 

    

Εικόνα 3:επίσκεψη στο πράδο 

Δραστηριότητα7η: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (Kidspiration) 

Οι μαθητές αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων συνθέτουν τον τελικό εννοιολογικό χάρτη. 
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Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια διάσταση προγράμματος που εξελίχθηκε 
την προηγούμενη σχολική χρονιά με τίτλο: μικροί ζωγράφοι εν δράσει. Αρχικά οι 
μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με τον Ελ Γκρέκο και τα έργα του εκτός από πέντε 
νήπια που είχαν επεξεργαστεί κατά την προηγούμενη χρονιά το έργο του και είχαν 
πληροφορίες. Με την αξιοποίηση συγκεκριμένων λογισμικών όπως το Kidspiration 
όχι μόνο για την ανίχνευση πρότερων γνώσεων αλλά και για την αξιοποίηση ρουτίνας 
σκέψης με διαφορετικά χρώματα σε κάθε στάδιο, τα νήπια ήταν σε θέση να 
αντιλαμβάνονται μετά την επανάληψη τα διαφορετικά στάδια της σκέψης τους όπως 
αυτά αποτυπώνονταν στον υπολογιστή με τα διαφορετικά χρώματα. Η συνεργασία σε 
ομάδες δύο ατόμων ή η συζήτηση στην ολομέλεια αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα 
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους. Οι λιγότερο επικοινωνιακοί μαθητές 
παρωθούνταν να συνεργαστούν με περισσότερο επικοινωνιακούς μαθητές ενώ 
μαθητές με αυτισμό  έδειξαν προτίμηση στο tuxpaint  και το ψηφιακό παζλ. 
Εντύπωση προκάλεσε η συμμετοχή ορισμένων προνηπίων που αν και δεν είχαν 
εξοικείωση με τον υπολογιστή στο οικογενειακό τους περιβάλλον έδειξαν ευκολία 
στην κατανόηση και ακολουθία των οδηγιών.Η χαρά των μαθητών ήταν μεγάλη όταν 
οι εργασίες τους ανέβαιναν στο twinspace και αγωνιούσαν να δουν τι έκαναν οι φίλοι 
τους σε άλλο σχολείο με το οποίο είμασταν συνδεδεμένοι. 
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O προγραμματισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εφαρμογές, νέες τάσεις 
και προκλήσεις 

Σκληρού Σ. Θεοφανή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 , Π.Ε 03, Υποψ. Διδάκτορας 

fanisklirou@yahoo.gr 

Περίληψη  

Δίνοντας απάντηση σε ερωτήματα, όπως γιατί και πώς να διδαχθεί ο  προγραμματι-
σμός, ποιές είναι οι μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και θεω-
ρώντας, ότι η πιο επιτυχημένη πρακτική μέχρι σήμερα στα σχολεία είναι τα προγραμ-
ματιστικά περιβάλλοντα, τα οποία χρησιμοποιούν οπτικοακουστικό υλικό και ρομπο-
τική, η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει διαφορετικές διδακτικές προσεγ-
γίσεις. Θα παρουσιαστούν γλώσσες προγραμματισμού, όπως οι Pascal, C ++  και Py-
thon, εκπαιδευτικά λογισμικά, εφαρμογές που χρησιμοποιούν μηχανικά ή ηλεκτρονι-
κά δομικά στοιχεία ή αισθητήρες, τα περιβάλλοντα MAX / MSP και Arduino, τα ο-
ποία είναι πολύ φιλικά προς τον χρήστη, οι νέες τάσεις των εκπαιδευτικών εφαρμο-
γών, οι οποίες είναι η εκπαιδευτική Ρομποτική, η ηχοποίηση εικόνας και βίντεο και 
μια νέα πρόταση, που  αποσκοπεί σε μεγαλύτερη φιλικότητα προς το μαθητή από ότι 
οι άλλες. Η νέα πρόταση στοχεύει στη δημιουργία μιας διαδραστικής βάσης δεδομέ-
νων και μιας πλατφόρμας, που χρησιμοποιεί ήχο, εικόνα, βίντεο, μουσικούς ήχους, 
φωνητικά μηνύματα, οπτική και ακουστική προσομοίωση των εντολών διδασκαλίας, 
της υλοποίησης-εκτέλεσης προγραμμάτων και του εντοπισμού σφαλμάτων με εναλ-
λακτικές προτάσεις διόρθωσης. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται οι μαθητές να κατα-
νοήσουν ευκολότερα και ευχάριστα τις έννοιες του προγραμματισμού, όπως μετα-
βλητές, τελεστές, λογικές πράξεις, αλγοριθμικές δομές,  συντακτικά-λογικά λάθη και 
σφάλματα κατά τον χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος (run-time errors). 

Λέξεις-Κλειδιά: Προγραμματισμός, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Οπτικοποίηση, Ηχο-
ποίηση 

Εισαγωγή  

Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις που διευκολύνουν την εκμάθηση των αρχών 
του προγραμματισμού. H διδασκαλία του προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση είναι πολύ σημαντική, γιατί όταν οι μαθητές προσπαθούν να λύσουν ένα 
πρόβλημα, θα πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με το πώς να επικοινωνούν με το 
μηχάνημα, χρησιμοποιώντας τη σύνταξη και την γραμματική, μέσα από ένα συγκε-
κριμένο τρόπο σκέψης (Γρηγοριάδου, 2009). Οι πιο επιτυχημένες πρακτικές μέχρι 
σήμερα στα σχολεία είναι περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν γλώσσες οπτικού προ-
γραμματισμού και η ρομποτική (Μπάρας, 2014). Η  έρευνα αυτή έχει ως στόχο να 
παρουσιάσει διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις, διάφορες γλώσσες προγραμματι-
σμού, εφαρμογές και μια νέα πρόταση, με στόχο την ευκολότερη εκμάθηση του προ-
γραμματισμού. Αρκετές από τις εφαρμογές είναι μέρος της εκπαιδευτικής ψυχαγωγί-
ας με οπτικοποίηση  πληροφορίας  και εικονογραφημένη διαδραστικότητα. Οι εκπαι-
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δευόμενοι κάθε ηλικίας προγραμματίζουν γρήγορα, εύκολα, ευχάριστα, και μάλιστα 
σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιούν κώδικα (Prensky, 2007). 
Επίσης, είναι σε θέση να κατανοήσουν,  πώς οι υπολογιστές λειτουργούν πραγματικά, 
συνδυάζοντας τον προγραμματισμό με το παιχνίδι και τη λογική με τη διαίσθηση. 

Μεθοδολογία 

Θα παρουσιαστούν πρωτίστως γλώσσες προγραμματισμού και εκπαιδευτικές εφαρ-
μογές, που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση του προγραμματισμού. Η κατηγοριο-
ποίηση τους βασίζεται στον τρόπο οργάνωσης και στον σκοπό των προγραμμάτων ή  
των εφαρμογών,  στην ηλικία του μαθητή,  στην πολυπλοκότητα των λογισμικών,  
στην χρονική σειρά της δημιουργίας τους και της χρήσης τους. Στη συνέχεια θα προ-
ταθεί μια νέα διδακτική προσέγγιση για την εκμάθηση του προγραμματισμού,  με 
στόχο να είναι πιο φιλική προς το μαθητή από ό, τι οι άλλες και να προσομοιώνει την 
τεχνητή γλώσσα με την φυσική γλώσσα επικοινωνίας. 

Γλώσσες προγραμματισμού 

Παρά το γεγονός ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι  μαθητές πρέπει να διδάσκο-
νται τις έννοιες του προγραμματισμού ανεξαρτήτως των ειδικών εφαρμογών και των 
γλωσσών προγραμματισμού, οι γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Pascal και ψευ-
δογλώσσες που βασίζονται στη δομή της Pascal, παρουσιάζονται ως ένα εργαλείο για 
την επίτευξη της διδασκαλίας του προγραμματισμού. 

Αναφορά στη διαδικαστική γλώσσα Pascal  

Η  Pascal αποτελεί μια πρώτη επαφή με τον αλγοριθμικό προγραμματισμό, εύκολη 
στην εκμάθηση των εννοιών και απλή στον τρόπο σύνταξης των εντολών. Υποστηρί-
ζεται πως αν γνωρίζει κάποιος Pascal, αρκετές γλώσσες του φαίνονται οικείες τουλά-
χιστον στην φιλοσοφία του «προγραμματίζειν». 

Αναφορά στη αντικειμενοστραφή γλώσσα  C ++ 

Η  C ++, αποτελεί μια ισχυρή αλλά δύσκολη γλώσσα για τους μαθητές στην εκμάθη-
ση του προγραμματισμού. Περιλαμβάνει μικρό αριθμό λέξεων , αλλά μεγάλο πλήθος 
αριθμητικών και λογικών τελεστών, γι αυτό και αποκαλείται υψηλού επιπέδου συμ-
βολική γλώσσα (high-level assembly language). 

Αναφορά στη  γλώσσα  Python 

Η Python είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη υψηλού επιπέδου, γενικής χρήσης,  δυ-
ναμική γλώσσα προγραμματισμού. Η φιλοσοφία της σύνταξης της επιτρέπει στους 
προγραμματιστές να εκφράσουν  έννοιες σε λιγότερες γραμμές κώδικα από ό, τι είναι 
δυνατόν σε γλώσσες, όπως η C ++  ή η Java. Η Python υποστηρίζει πολλαπλά πρότυ-
πα προγραμματισμού, διαθέτει ένα δυναμικό σύστημα τύπων, αυτόματη διαχείριση 
μνήμης και έχει μία μεγάλη και ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη προτύπων. Είναι κατάλ-
ληλη για αρχάριους και για έμπειρους προγραμματιστές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρ-
μογών (Αγγελιδάκης, 2015). 

Εκπαιδευτικά λογισμικά 

Βασισμένα ειδικά στην γλώσσα Pascal  αναπτύχθηκαν προγραμματιστικά περιβάλλο-
ντα, ψευδογλώσσες. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα παρακάτω:  

Γλώσσα: Το εκπαιδευτικό πακέτο αναπτύχθηκε με κύριο στόχο την εργαστηριακή 
υποστήριξη των μαθημάτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια της αλγοριθμικής 
σκέψης. Σκοπός της η καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και συνθετικής ικανότητας 
των μαθητών, η ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, η καλλιέργεια της 
αυστηρότητας της διατύπωσης και της έκφρασης.   

Λογισμικό ΔΕΛΥΣ: Συναφές με την Γλώσσα, Διαδραστικό  Εκπαιδευτικό Λογισμι-
κό,  ένα περιβάλλον για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε  ως περιβάλλον, που προορίζεται να βοη-
θήσει στην υπέρβαση όλων εκείνων των σημείων, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα 
στη κατανόηση των εννοιών  και την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων. Το 
ΔΕΛΥΣ περιλαμβάνει 4 μικρόκοσμους διερεύνησης και εργασίας: Διερεύνηση του 
Η/Υ, της επεξεργασίας δεδομένων, της εκκίνησης του συστήματος και  του προγραμ-
ματισμού  καθώς και ένα εικονικό εργαστήριο στο οποίο οι μαθητές μπορούν να ερ-
γαστούν στα πλαίσια διαφόρων δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων. 

Αναφορά σε  ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξηςπου χρησιμοποιούν μηχανικά ή 
ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία 

Χρησιμοποιώνταςτο Lego WeDo 2, τα παιδιά κατασκευάζουν με τη χρήση δομικών 
στοιχείων (τουβλάκια) μηχανολογικές κατασκευές, που μπορούν να αποτελέσουν 
τους ήρωες της δικής τους φανταστικής περιπέτειας, επιλύοντας όμως ταυτόχρονα 
πραγματικά προβλήματα από το φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. Μαθαίνουν ότι 
μπορούν να δώσουν ζωή και κίνηση στις κατασκευές τους, μέσω ενός υπολογιστή 
που κατασκευάζεται από αυτούς, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες  προγραμματι-
σμού, μηχανικής (σχεδιασμός και κατασκευή) και επίλυσης προβλημάτων 
(Ringwood, 2005), ενώ παράλληλα μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά και να υλοποι-
ούν projects. Ετσι επιτυγχάνεται η εισαγωγή των μαθητών στην Εκπαιδευτική Ρομπο-
τική (Hirst, 2002). Τα LittleBits είναι μια πλατφόρμα από ηλεκτρονικά δομικά στοι-
χεία, εύκολα στη χρήση, που μας εξουσιοδοτούν να εφεύρουμε οτιδήποτε, χωρίς κα-
λώδια , χωρίς να απαιτείται προγραμματισμός. 

Αναφορά σε εφαρμογή  οπτικού προγραμματισμού 

Το Scratch  χρησιμοποιείται  στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Είναι κατάλληλο 
για χρήση από την ηλικία των οκτώ χρονών. Οι μαθητές μπορούν εύκολα να δη-
μιουργήσουν διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια,  ηλεκτρονικά παιχνίδια, μου-
σική και ψηφιακή τέχνη για διαθεματικές προσεγγίσεις εννοιών από άλλα γνωστικά 
αντικείμενα: μαθηματικά, αισθητική αγωγή, φυσική κλπ. Είναι δε εφικτή η χρήση 
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αισθητήρων με Picoboards, όπου μια PicoBoard είναι ένα κομμάτι του υλικού, μια 
πλακέτα, που επιτρέπει  Scratch έργα  να αλληλεπιδρούν με τον έξω κόσμο. 

Παρουσίαση των MAX / MSP και Arduino 

Είναι δύο περιβάλλοντα προγραμματισμού που εύκολα κατανοούνται οι αλγοριθμικές 
δομές τους.  

Το MAX/MSP είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, διαδραστι-
κό ως προς τον χρήστη, που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στον τομέα της μουσικής τε-
χνολογίας, κυρίως από συνθέτες, μουσικούς, ερμηνευτές και σχεδιαστές λογισμικού 
(Εικόνα 1). Χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαδραστικών εφαρμογών μουσικής 
και πολυμέσων σε  πραγματικό χρόνο και παρέχει άμεσο οπτικοακουστικό αποτέλε-
σμα.  

 

Εικόνα 1: Περιβάλλον MAX/MSP 

Το Arduino είναι μια μικρή συσκευή, ένας μικροεπεξεργαστής, που συνδέεται με 
USB στον υπολογιστή. Με το Arduino καλλιτέχνες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, χομπί-
στες, μαθητές και φοιτητές μαθαίνουν προγραμματισμό και κατασκευάζουν ολόκλη-
ρα έργα για αυτοματισμούς και εφαρμογές ρομποτικής. Έτσι ειδικά τα παιδιά που ξε-
κινούν προγραμματισμό, τον μαθαίνουν αναβοσβήνοντας Leds, χάρη στο Arduino 
(Πουλάκης, 2015). Η  πλατφόρμα Arduino βασίζεται σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδι-
κα. Το περιβάλλον ανάπτυξης του  λογισμικού  βασίζεται στις ανοιχτού κώδικα 
γλώσσες  Processing και Wiring, που μοιάζουν με C ++ με  ορισμένες μετατροπές, 
αλλά είναι πιο εύκολη η κατανόηση του προγραμματισμού. Ξεκινώντας να προγραμ-
ματίσει κανείς με το Arduino συνδέει τα Leds, τους αισθητήρες και τις προεκτάσεις 
επικοινωνίας και ξεκινά τη διάδραση με όπλο την φαντασία. 

Νέες  τάσεις των εκπαιδευτικών εφαρμογών 

Μετά την οπτικοποίηση, η οποία είναι μια διαδικασία διαβίβασης πληροφοριών μέσω 
της όρασης, η ηχοποίηση (sonification) είναι το επόμενο βήμα, μια διαδικασία διαβί-
βασης πληροφοριών μέσω ήχων, χρησιμοποιώντας παραμέτρους που το ανθρώπινο 
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αυτί αντιδρά σε αυτές, όπως η ένταση και η συχνότητα. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική 
προσομοιώνει εικόνες που αντιπροσωπεύουν όλους τους τύπους δεδομένων, τις βασι-
κές εντολές και δομές. Συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι, μετατρέποντας με αυτόν 
τον τρόπο την εκπαίδευση σε μια διασκεδαστική δραστηριότητα (Τζες, 2005). 

Συμπεράσματα- Νέα Πρόταση 

Η  παρουσίαση των προηγούμενων διδακτικών προσεγγίσεων, αναδεικνύει και την 
ανάγκη μιας νέας πρότασης για ακόμη  ευκολότερη εκμάθηση του προγραμματισμού 
για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βασισμένη στις νέες τάσεις. 

Μια νέα διδακτική προσέγγιση είναι η εκμάθηση του  Προγραμματισμού  με  νέες 
τεχνολογίες με τη χρήση ήχου, εικόνας και βίντεο, μουσικό τόνο-μελωδία, φωνητικά 
μηνύματα, οπτική και ακουστική προσομοίωση των εντολών διδασκαλίας, της υλο-
ποίησης-εκτέλεσης των προγραμμάτων και του εντοπισμού σφαλμάτων με εναλλα-
κτικές προτάσεις διόρθωσης. Δημιουργώντας μια διαδραστική βάση δεδομένων και 
μια πλατφόρμα που συνδυάζουν τις παραπάνω περιγραφές, επιδιώκεται οι μαθητές να 
κατανοήσουν καλύτερα και ευχάριστα τις έννοιες του προγραμματισμού, όπως μετα-
βλητές, τελεστές, λογικές πράξεις, αλγοριθμικές δομές, συντακτικά λογικά λάθη και 
λάθη κατά τον χρόνο εκτέλεσης(run-time errors). Το MAX/MSP προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί για την ηχοποίηση εικόνας και βίντεο. Η νέα πρόταση μπορεί να 
τμηματοποιηθεί σε γενικές γραμμές ενδεικτικά στις παρακάτω τρεις ενότητες με τις 
υποενότητές τους, οι οποίες θα συνοδεύονται με έρευνα, δημιουργία εκπαιδευτικών 
εργαλείων και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ήχων, εικόνων, βίντεο, ηχοποίηση εικόνας 
και βίντεο και τέλος τεκμηρίωση του νέου προγραμματιστικού περιβάλλοντος που θα 
δημιουργηθεί για την ευκολότερη εκμάθηση του αλγοριθμικού προγραμματισμού :  

• H διαδραστική διδασκαλία του αλγοριθμικού προγραμματισμού με χρήση η-
λεκτρονικής βιβλιοθήκης  ήχων , εικόνας, βίντεο, η οποία περιλαμβάνει 

o Βασικά στοιχεία προγραμματισμού (Βακάλη, 2009), όπως  
Στοιχεία του κώδικα ενός προγράμματος (λεξιλόγιο, εντολές, 
σημασιολογία), Μεταβλητές, Τελεστές και Πράξεις, Διαγράμ-
ματα ροής – ηχοποίηση γραφημάτων 

o Βασικές Αλγοριθμικές Δομές , όπως  Δομή Ακολουθίας, Δομή 
Επιλογής,  Δομές δεδομένων ( Βακάλη, 2009) 

o Βασικούς αλγόριθμους διαχείρισης δεδομένων και δομών δε-
δομένων, όπως 
Αλγοριθμικούς «μηχανισμούς» διαχείρισης στοιχείων όπως 
Δεδομένα,  Στατικές Δομές Δεδομένων,  Δυναμικές Δομές Δε-
δομένων, Άλλες Δομές  και 

o Παραδείγματα – Ασκήσεις – Διδακτικά Σενάρια 
• Υλοποίηση προγραμμάτων με χρήση εικόνας και ήχου, η οποία περιλαμβάνει 

o Δημιουργία πηγαίου προγράμματος  
o Εκσφαλμάτωση συντακτικών λαθών – Ερμηνεία συντακτικού 

λάθους με φωνητικό και οπτικό μήνυμα με προβολή εναλλα-
κτικής πρότασης για διόρθωση του λάθους και 

o Δημιουργία  διαγράμματος ροής 
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• Εκτέλεση προγραμμάτων με ηχοποίηση εικόνας και βίντεο, η οποία περιλαμ-
βάνει 

o Εντοπισμό και εκσφαλμάτωση λογικών λαθών και  
o Run time errors (ερμηνεία και εκσφαλμάτωση κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης) 
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Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
 

Σκορδά Μαρίνα 
Σχολική Ψυχολόγος 

marinaskorda.2@gmail.com 
 

Περίληψη 
 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να διασαφηνιστεί ο όρος ‘σχολικός ψυχολόγος’ 
και να γίνει μία διασύνδεση με την ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή πώς 
εντάσσονται και λειτουργούν οι ψυχολογικές υπηρεσίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Δίνονται οι κυριότεροι ορισμοί, έτσι όπως περιγράφονται από την 
Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία και την Ένωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας, 
ενώ περιγράφεται το επαγγελματικό περίγραμμα. Παράλληλα γίνεται αναφορά στους 
κυριότερους νόμους οι οποίοι ορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 
ψυχολόγων οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, σε Κέντρα 
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης και σε Επιτροπές Διαγνωστικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης. Τέλος τονίζονται σημεία αναφορικά 
με την εκπαίδευση των σχολικών ψυχολόγων και τη διαδικασία ένταξής τους στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. 
 
Λέξεις – κλειδιά: σχολικός ψυχολόγος, ειδικά σχολεία, ΕΔΕΑΥ, ΚΕΔΔΥ, ειδίκευση. 

 
Ορισμός του σχολικού ψυχολόγου 

 
Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (American Psychological Association, APA, 
1999) ορίζει τον κλάδο της σχολικής ψυχολογίας και το επαγγελματικό περίγραμμα 
του σχολικού ψυχολόγου ως εξής: Η σχολική ψυχολογία είναι μία ειδικότητα της 
εφαρμοσμένης ψυχολογίας που ασχολείται με την επιστήμη και την επαγγελματική 
πρακτική της ψυχολογίας με παιδιά, εφήβους, οικογένειες, μαθητές όλων των 
ηλικιών, καθώς και με την εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
Η βασική εκπαίδευση και η κατάρτιση των σχολικών ψυχολόγων τους προετοιμάζει 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες, όπως διάγνωση, 
αξιολόγηση, παρέμβαση, πρόληψη, προαγωγή της ψυχικής υγείας, σχεδιασμό 
προγραμμάτων και αξιολόγηση υπηρεσιών, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις 
αναπτυξιακές αλλαγές που συμβαίνουν στα παιδιά και τους εφήβους στα πλαίσια του 
σχολείου, της οικογένειας και άλλων συστημάτων. Οι σχολικοί ψυχολόγοι έχουν 
καταρτιστεί κατάλληλα για να παρεμβαίνουν σε επίπεδο ατόμου και συστήματος και 
για να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα πρόληψης. Στο 
πλαίσιο αυτών των προσπαθειών διεξάγουν οικολογικά έγκυρες αξιολογήσεις και 
παρεμβαίνουν με στόχο τη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος μάθησης, μέσα στο 
οποίο παιδιά και έφηβοι διαφορετικής προέλευσης έχουν ισότιμη πρόσβαση σε 
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αποτελεσματικές εκπαιδευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην 
προαγωγή της υγιούς ανάπτυξής τους ( APA,1999). 
 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Ένωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας 
(Ε.Σχο.Ψ.Ε., www.eschopse.blogspot.gr), ...ο σχολικός ψυχολόγος είναι ψυχολόγος 
εξειδικευμένος να παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες, με βάση τις θεωρίες και τα 
εμπειρικά δεδομένα της Ψυχολογίας, σε εκπαιδευτικές δομές και με αναφορά στους 
βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Πρωταρχικοί στόχοι των υπηρεσιών του είναι η 
προαγωγή της μάθησης και η επιτυχία όλων στο σχολικό πρόγραμμα, η ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και του δυναμικού των εκπαιδευομένων, η διασφάλιση 
και ενίσχυση της υγείας και της ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας τους.Έχει μακρόχρονη 
και συνεχιζόμενη κατάρτιση στην Ψυχολογία και τις εφαρμογές της, κλινική εμπειρία με 
άτομα διαφόρων ηλικιών και ειδικών αναγκών, εμπειρία σε ρόλους διδακτικούς, 
δημιουργικής απασχόλησης ή εμψύχωσης ομάδων, γνώσεις και εμπειρία σε θέματα 
παιδαγωγικά και οργάνωσης της εκπαίδευσης. Αναπτύσσει τις επαγγελματικές 
ικανότητες του με ανταλλαγές εμπειρίας και τεχνογνωσίας με άλλους Σχολικούς 
ψυχολόγους. Η εργασία του διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Σχολικών 
Ψυχολόγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Ο Σχολικός Ψυχολόγος εργάζεται: 
 Σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων. 
  Σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης. 
  Σε ιδρύματα ή ξενώνες πρόνοιας και δημοτικές κοινοτικές υπηρεσίες.  
  Σε σωφρονιστικές υπηρεσίες.  
  Σε υπηρεσίες υγείας, ιδίως πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης, σε 
συνεργασία με τον οικογενειακό γιατρό, παιδίατρους και παιδοψυχίατρους. 
 
Όσον αφορά την ένταξη των ψυχολογικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, ισχύουν οι εξής συνθήκες: ψυχολόγοι εργάζονται σε δημόσια ειδικά 
σχολεία, ενώ στα δημόσια γενικά σχολεία μόλις πρόσφατα (2014) εισήλθε ο θεσμός 
του ψυχολόγου μέσα από τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Διαγνωστικής, 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης. ΕΔΕΑΥ λειτουργούν σε ορισμένα 
μόνο σχολεία και συνήθως σε σχολεία όπου υπάρχουν τμήματα ένταξης. Σχολικές 
ψυχολογικές υπηρεσίες υπάρχουν επίσης σε κάποια ιδιωτικά σχολεία. Τέλος 
ψυχολόγοι στελεχώνουν τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης 
( ΚΕΔΔΥ, παλαιότερα ΚΔΑΥ) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε έδρες 
νομών και επαρχιών (Χατζηχρήστου, 2004; ΦΕΚ 315/2014). 
 

Ο ρόλος του ψυχολόγου σε μονάδες ειδικής αγωγής 
 
1. Αναλαμβάνει περιοδικές αξιολογήσεις των μαθητών του σχολείου, όπου 

υπηρετεί, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως: παρατήρηση, συνέντευξη 
με την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου , ψυχοτεχνικά 
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μέσα, ώστε να διαμορφώνει μια σφαιρική, ψυχολογική εκτίμηση για την 
προσωπικότητα του μαθητή. 

2. Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη των μαθητών στη σχολική 
μονάδα και στο κατάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα. 

3. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του σχολείου με σκοπό την 
επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και συμμετέχει 
στο σχεδιασμό του προγράμματος δραστηριοτήτων του μαθητή. 

4. Προγραμματίζει το υποστηρικτικό του έργο ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών 
και των οικογενειών τους, που χρειάζονται στήριξη. 

5. Αναλαμβάνει, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την υποστηρικτική, συμβουλευτική 
ή θεραπευτική διαδικασία, ατομική ή ομαδική των μαθητών, η οποία κρίνεται 
αναγκαία κατά την αξιολόγηση. Για τους ενήλικες μαθητές απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη τους και όπου κρίνεται αναγκαίο η συγκατάθεση της οικογένειας. Στις 
περιπτώσεις που ο μαθητής δέχεται ψυχοθεραπευτική αγωγή εκτός σχολείου, δεν 
εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας εντός αυτού. 

6. Αξιολογεί, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, τις δυνατότητες και 
τις ανάγκες των μαθητών που πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν. 

7. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες σε ομαδική ή ατομική βάση, η οποία περιλαμβάνει:  

i. Ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης 
ii. Εκπαίδευση στις σχέσεις γονέων - παιδιού και αντιμετώπισης 

προβλημάτων στο σπίτι. 
iii. Συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας 
iv. Καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών 

παρεμβάσεων και μεθόδων αποκατάστασης. 
Η συνεργασία με τους γονείς περιλαμβάνεται στο ωράριο εργασίας. 

8. Συντάσσει ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών τους κατόπιν γραπτών αιτημάτων 
των γονέων ή υπηρεσιών. Την ευθύνη της ανακοίνωσης του περιεχομένου των 
ψυχολογικών εκθέσεων προς τρίτους έχουν οι ίδιοι οι ψυχολόγοι. 

9. Συνεργάζεται με σχολικούς συμβούλους, ΚΕΔΔΥ, άλλα σχολεία, 
ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, ή με φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές 
και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές. 

10. Διενεργεί ψυχολογική έρευνα, και συνεργάζεται με τα μέλη των διεπιστημονικών 
ομάδων , πανεπιστημιακών φορέων κ.λ.π. (ΦΕΚ 449/2007) 

 
Ο ρόλος του ψυχολόγου στις ΕΔΕΑΥ 

 
Oι ΕΔΕΑΥ αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 
και με αναπηρία και γενικά στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη 
λειτουργία του σχολείου. Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που 
επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την 
εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με 
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αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική 
ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη 
πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής 
εκπαίδευσης. 
 
1. Ο/Η Ψυχολόγος, μέλος της ΕΔΕΑΥ, φροντίζει για την εφαρμογή των αρχών της 

ψυχολογίας στην εκπαίδευση και την υλοποίηση των στόχων για την ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

2. Εργάζεται στο επίπεδο ολόκληρου του σχολείου, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, 
με το ίδιο το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις εκάστοτε 
διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες και, όπου θεωρείται αναγκαίο, σε 
συνεργασία με άλλους ειδικούς επαγγελματίες ή σχετικούς φορείς στο 
περιβάλλον του σχολείου. 

3. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ(κοινωνικό λειτουργό, ειδικό 
παιδαγωγό) για τη σύνταξη του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής και 
Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του κάθε μαθητή (έγγραφο όπου αναφέρονται οι 
ανάγκες και οι ατομικοί στόχοι, οι ενέργειες και οι δραστηριότητες υποστήριξης, 
το πρόγραμμα διαφοροποιημένης εκπαίδευσης που ακολουθείται σε σχέση με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, η αξιολόγηση προόδου κ.α.) 

4. Αξιολογεί τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών, εκτιμά το συναισθηματικό και 
το νοητικό προφίλ του μαθητή χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους. 

5. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στο μαθητή, σε μέλη της 
οικογένειας σύμφωνα με το Ατομικό Πρόγραμμα Υποστήριξης και 
Διαφοροποίησης. 

6. Προετοιμάζει σύμφωνα με τις συναισθηματικές τους ανάγκες του μαθητές για 
κάθε μετάβαση. 

7. Εφαρμόζει προγράμματα κατά άτομο ή σε όλη την τάξη του μαθητή που 
προάγουν την αυτόεκτίμηση, την ανοχή στο διαφορετικό, την αλληλεγγύη, την 
ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων. 

8. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ σε θέματα ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης και σχολής γονέων. 

9. Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή που τηρείται στο 
αρχείο του σχολείου με την ψυχολογική αξιολόγηση η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει: 

a. συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν το μαθητή, βάσει 
συγκεκριμένων ψυχολογικών διαγνωστικών κριτηρίων και τυποποιημένων 
δοκιμασιών, 

b. περιγραφή των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στους 
ανάλογους τομείς, 

c. περιγραφή της συμπεριφοράς του μαθητή μέσα και έξω από το 
οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον,   

d. περιγραφή των αντιδράσεων του οικογενειακού και του σχολικού 
περιβάλλοντος του μαθητή, ως προς το πρόβλημά του. 
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10. Για τη συγκέντρωση στοιχείων που απαρτίζουν την ψυχολογική έκθεση 
απαιτούνται: 

a) ατομικές συνεντεύξεις και συνεργασία με το μαθητή αλλά και με το γονέα 
b) συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και 
c) διεξαγωγή δοκιμασιών και συστηματική καταγραφή των στοιχείων που 

παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών. (ΦΕΚ 315/2014) 
 

Ο ρόλος του ψυχολόγου στα ΚΕΔΔΥ 
 
1. Μέσω των κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων, ο ψυχολόγος ανιχνεύει και 

διαπιστώνει το είδος και το βαθμό των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής 
ηλικίας. 

2. Εισηγείται για την κατάταξη και τη φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή 
άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

3. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών. 
4. Συμβάλλει στην κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών 

προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής – διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής 
απασχόλησης. 

5. Παρέχει συμβουλευτική στήριξη στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους 
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

6. Διοργανώνει προγραμμάτα ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς υπό 
μορφή ενημερωτικών ημερίδων. 

7. Συμβάλλει στον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και 
τεχνικών οργάνων τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και τη 
μαθησιακή διαδικασία. 

8. Προτείνει την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης 
όπου απαιτείται. 

9. Εισηγείται για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες. 

10. Συντάσσει εξατομικευμένες εκθέσεις (www.minedu.gov.gr) 
 

Ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία 
 

Η ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία, με βάση την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία 
και τον ειδικό νόμο για τους Ψυχολόγους, δεν αποκτάται απλά με σπουδές σε σχετικά 
γνωστικά αντικείμενα αλλά με μεταπτυχιακές σπουδές Σχολικής Ψυχολογίας σε 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, με σαφή 
στόχο την επαγγελματική ειδίκευση στην προσφορά υπηρεσιών Ψυχολόγου στην 
εκπαίδευση και που περιλαμβάνουν εποπτευόμενη από ψυχολόγο επαγγελματική 
εξάσκηση στην εκπαίδευση.  
 
Με την απόφαση 3353/2015 την 23η Σεπτεμβρίου 2015 του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ) συμπληρώνεται με δικαστική απόφαση το νομικό πλαίσιο για την 
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άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στον τομέα της εκπαίδευσης και σαφώς 
και ρητώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 991/1979 με βάση τον οποίο 
χορηγείται η άδεια άσκησης στους Ψυχολόγους. Η ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία 
και η κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου αποτελούν γενικά και αντικειμενικά 
κριτήρια τα οποία συνάπτονται άμεσα με την ικανότητα των υποψηφίων για 
πρόσληψη σε ειδικά σχολεία για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και 
αναπηρία να ασκήσουν επιτυχώς τα καθήκοντα τους (www.eschopse.blogspot.gr). 
 
Κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι και οι ψυχολόγοι οι οποίοι 
εντάσσονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, κατά την 
πλειοψηφία τους, είναι αναπληρωτές οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος. Μετά το τέλος κάθε σχολικού 
έτους, προκυρρήσσεται η πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών 
αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 
 
Ειδικότερα για τους ψυχολόγους συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες Α και Β. Στον 
Κύριο πίνακα Α περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο (ειδίκευση) 
στη Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία και στον Επικουρικό πίνακα Β, 
περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική ή 
Παιδαγωγική Ψυχολογία. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ23 
προηγούνται οι υποψήφιοι του Κύριου πίνακα Α και ακολουθούν οι υποψήφιοι του 
Επικουρικoύ πίνακα Β (www.minedu.gov.gr). 
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Ο σεξισμός ως μορφή βίας στον παιδικό κινηματογράφο: 
Μια έρευνα υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης 

Κιουτουκτσή Μαρία 
Μ.Sc 

mariaq2k@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης και 
διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η ταινία κινουμένων σχεδίων «Η πεντάμορφη και το 
Τέρας», ως πολιτισμικό προϊόν, ασκεί πολιτισμική βία στους θεατές. Η ταινία αναλύ-
εται βάσει της κοινωνικής σημειωτικής μεθόδου και αναδεικνύει τη νομιμοποίηση 
σεξιστικών παραδοχών και συμπεριφορών στην ταινία. Λόγω του ότι το φύλο προ-
σεγγίζεται μεταδομιστικά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στερεοτυπική κατηγοριοποί-
ηση του. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αναπτύξουν οι μικροί θεατές, οι εκπαι-
δευτικοί και οι γονείς κριτικούς γραμματισμούς ώστε να προσεγγίσουν τις ταινίες κι-
νουμένων σχεδίων ως ένα καταναλωτικό προϊόν και να κατανοούν το πλήθος ιδεολο-
γικών συμβάσεων που αυτές εμπεριέχουν. 

Λέξεις κλειδιά: πολιτισμική βία- μεταδομιστικός φεμινισμός- ταινίες της Disney 

Εισαγωγή 

Τα κινούμενα σχέδια ως πολιτισμικό προϊόν φέρουν όλα τα στοιχεία αναπαραγωγής 
της πολιτισμικής βίας σε ένα κοινωνικό σύστημα. Οι κυρίαρχοι λόγοι χρησιμοποιούν 
αυτή τη μορφή τέχνης ως εργαλείο για τη νομιμοποίηση και τη φυσικοποίηση της  
βίας. Επομένως, η πολιτισμική βία ασκείται, καθορίζοντας τους τύπους και τα είδη 
λόγου που είναι αποδεκτά στην εκάστοτε κοινωνία (Galtung 1990). Τα κινούμενα 
σχέδια επιτελούν όλες τις λειτουργίες αναπαραγωγής ιδεολογιών, νοοτροπιών και 
στερεοτύπων. Αναφορικά με την εκπαίδευση, ο Buckingham ανέπτυξε μια θεωρία, 
σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση υπό το πρίσμα του κριτικού και μιντιακόυ 
γραμματισμού προτρέπει τα παιδιά-καταναλωτές των οπτικών κειμένων να βλέπουν 
πίσω από την εικόνα και τον λόγο. Όπως υποστηρίζει, το παιδικό κοινό θα πρέπει να 
κατανοεί ζητήματα που αφορούν τις ρητές και άρρητες ιδεολογικές συμβάσεις των 
κινηματογραφικών ταινιών φαντασίας και να αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές και οι-
κονομικές συνθήκες παραγωγής τους (Buckingham 2008). Σε μια εποχή όπου η ανά-
πτυξη της τεχνολογίας και συνεπώς των μέσων «καλπάζει», στόχος μας δεν είναι α-
ποστασιοποίηση των παιδιών από τέτοιου είδους προϊόντα. Ζητούμενο είναι η κοινω-
νική τους ενδυνάμωση και η ανάπτυξη γραμματισμών (κριτικού, μιντιακού κ.ά), ώστε 
να είναι ικανά να αμφισβητούν δεδομένες αναγνώσεις πολυτροπικών και μη κειμέ-
νων, αλλά και να κατανοούν τις ιδεολογικές συμβάσεις που τα κείμενα αυτά φυσικο-
ποιούν και νομιμοποιούν. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση του σεξι-
σμού ως μορφής πολιτισμικής βίας στον παιδικό κινηματογράφο, και ειδικότερα σε 
ταινία κινουμένων σχεδίων. 
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Θεωρητικό Πλαίσιο 

Θεωρητική της αφετηρία της εργασίας αποτέλεσε η Κριτική Παιδαγωγική της Ειρή-
νης η οποία εισάγει και αποσαφηνίζει τους όρους άμεση, δομική και πολιτισμική βία.  
Ο Galtung (1969), (1990) ισχυρίζεται πως η βία μοιάζει με ένα παγόβουνο. Στην κο-
ρυφή του παγόβουνου βρίσκεται η άμεση μορφή της, η οποία προκαλεί φυσική και 
ψυχική βλάβη και συνεπάγεται την άμεση καταστροφή ή και τον θάνατο. Εν συνεχεί-
α, η δομική βία, η οποία τοποθετείται στο μεσαίο και μη ορατό επίπεδο του παγόβου-
νου, συνιστά «την αιτία της διαφοράς μεταξύ του δυνάμει και του είναι, μεταξύ αυτού 
που θα μπορούσε ο άνθρωπος να είναι και αυτού που εν τέλει είναι» (Galtung 1987 
στο Μπονίδης 2013: 129). Τέλος, η πολιτισμική βία αποτελεί το βαθύτερο επίπεδο 
του παγόβουνου και λειτουργεί έτσι, ώστε η αρχόμενη τάξη να αναγνωρίζει την αυ-
θεντία της κυρίαρχης τάξης. Ενυπάρχει στις εκφάνσεις του πολιτισμού καθώς νομι-
μοποιεί αλλά και φυσικοποιεί τις δύο παραπάνω μορφές. Εν συνεχεία, επιχειρείται 
μια σύνδεση της πολιτισμικής βίας με τις μορφές διαπραγμάτευσης του φύλου και τη 
διερεύνηση του σεξισμού, υπό το πρίσμα του τρίτου φεμινιστικού κύματος. 

Ο μεταδομιστικός φεμινισμός θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της ισότητας και της 
διαφοράς, το κοινωνικό και βιολογικό φύλο, αλλά και τον επιτελεστικό χαρακτήρας 
του. Οι μεταδομιστικές θεωρήσεις αρνούνται την ύπαρξη πολλών  αντιθέσεων, όπως 
άντρας-γυναίκα με κοινή παραδοχή πως το φύλο δεν ορίζει μία αδιαμφισβήτητη ταυ-
τότητα. Καμία κλειστή κατηγοριοποίηση δεν είναι θεμιτή από τον μεταδομισμό, αφού 
όπως υποστηρίζει υπάρχουν πολλές κατηγορίες άνδρα και πολλές κατηγορίες γυναί-
κας (Χαλκιά 2011). Στο πλαίσιο αυτό, η ιδέα της ύπαρξης ενός ενιαίου και κυρίαρχου 
υποκειμένου απορρίπτεται, ενώ τη θέση του παίρνουν πολλές πιθανές υποκειμενικό-
τητες, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους, μέσω της συγκρότησής τους από τις 
διάφορες τάξεις και τα διάφορα είδη λόγων. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Foucault, 
«λόγοι είναι οι πρακτικές που κατασκευάζουν συστηματικά τα αντικείμενα για τα ο-
ποία μιλούν» (Φουκώ 1978β: 72). 

Το τελευταίο μέρος του θεωρητικού πλαισίου αποτελούν τα κινούμεν σχέδια και και 
ο ρόλος τους στη συγκρότηση της υποκειμενικότητας των θεατών. Τα κινούμενα 
σχέδια ενεργοποιούν στα παιδιά μηχανισμούς ταύτισης και μίμησης με τον αγαπημέ-
νο ήρωα ή ηρωίδα, συμβάλλουν έντονα στην κοινωνικοποίηση του παιδιού και ανα-
παράγουν κοινωνικούς κανόνες οι οποίοι προσδιορίζουν και κατευθύνουν τη συμπε-
ριφορά του από μικρή ηλικία. Σύμφωνα με τον Giroux, η οργάνωση και η διαμόρφω-
ση του πολιτισμού από μεγάλες εταιρίες, όπως η Disney, επηρεάζουν βαθιά την 
κουλτούρα των παιδιών και την καθημερινότητά τους. Η μαζική παραγωγή εικόνων 
δεν δημιουργεί απλά αντιλήψεις και επιθυμίες, κατασκευάζει ταυτότητες και αξίες, οι 
οποίες με τη σειρά τους κατασκευάζουν νόρμες και συμβάσεις, λειτουργώντας ως 
μηχανές διδασκαλίας (Giroux 1998).  
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Μεθοδολογία 

Το υλικό της έρευνάς μου αποτελεί η ταινία Η Πεντάμορφη και το Τέρας /Beauty and 
the Beast (1991) η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία ταινιών «Οι Πριγκί-
πισσες της Disney». Στη μελέτη των πολυτροπικών μέσων ψυχαγωγίας, η κοινωνική 
σημειωτική προσέγγιση του οπτικού κειμένου αποτελεί έναν ενδεδειγμένο τρόπο α-
νάλυσης κινουμένων σχεδίων, αφού ασχολείται με τα επικοινωνιακά μέσα σε ένα ευ-
ρύ φάσμα σημειωτικών πόρων, όπως λεκτικοί, οπτικοί και ακουστικοί. Η προσέγγιση 
αυτή μπορεί να κατευθύνει την προσοχή μας σε τέτοιες παραπλανητικές συμβάσεις, 
που μάθαμε να δεχόμαστε ως «φυσικές» στον ψυχαγωγικό αλλά και εκπαιδευτικό 
κόσμο του κινηματογράφου. Για την ανάλυση της ταινίας χρησιμοποίησα τo μοντέλο 
της Kay L. O'Halloran (2004), το οποίο διαχειρίζεται την ταινία με μια κοινωνικο-
σημειωτική προσέγγιση και το οποίο βασίζεται στη συστημική-λειτουργική γραμμα-
τική του Michael Halliday (1994).  

Δείγμα ανάλυσης (00.17.04-00.17.16) 

 

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα (00.17.04-00.17.16) ο Gaston μονοπωλεί την προσοχή 
του θεατή. Η αυτοπεποίθηση και δυναμισμός του είναι στοιχεία που τον καθιστούν 
πρωταγωνιστή του πλάνου, παρά το γεγονός πως το είδος άντρα που εκπροσωπεί 
φαίνεται να μην ελκύει ιδιαίτερα την Βelle. Από τη στιγμή που ο Gaston εισέρχεται 
στο σπίτι της Belle και αρχίζουν να αλληλεπιδρούν δημιουργείται μία σειρά από α-
ντιθέσεις, που με τη σειρά τους δημιουργούν στερεότυπα για τα δύο φύλα, μεγαλώ-
νοντας έτσι το ήδη υπάρχον δίπολο άντρας-γυναίκα. Η Belle με την εμφατική πρότα-
ση «Gaston, τι ευχάριστη έκπληξη»  χρησιμοποιεί αντεστραμμένα το επίθετο «ευχάρι-
στη», αφού με την ειρωνική διάθεση της και τις εκφράσεις του προσώπου της γίνεται 
αντιληπτό πως δε χαίρεται ιδιαίτερα με την επίσκεψη. O χώρος που καταλαμβάνει το 
σώμα του Gaston σχεδόν καλύπτει την επιφάνεια της οθόνης, όχι μόνο λόγω του ό-
γκου του αλλά και λόγω των κινήσεών του στο χώρο. Το σώμα του έχει ιδιαίτερα με-
γάλη ευχέρεια και άνεση στο σπίτι τη Belle σε αντίθεση με αυτή, που αν και βρίσκε-
ται στον δικό της χώρο οι κινήσεις της είναι πολύ μετρημένες. Η κίνησή του είναι αρ-
γή και σταθερή. O Gaston τοποθετεί τα χέρια του στο μπροστινό μέρος τη ζώνης, 
στάση που παραπέμπει σε σούπερ ήρωα, ενώ τα βαριά και ορμητικά βήματα του που 
συνήθως συνοδεύονται από κάποιον ήχο κάνει ακόμα πιο επιβλητική την παρουσία 
του. Από την πρώτη στιγμή το σώμα του έχει μία έντονη κλίση προς το μέρος 
της Belle γεγονός που δείχνει αλαζονεία αλλά και αυτοπεποίθηση η οποία έρχεται σε 
αντίθεση με την συστολή της Belle. Η θεωρία του «proxemics» είναι εμφανής στην 
περίπτωση της πρωταγωνίστριας αφού δημιουργεί μία απόσταση ασφαλείας από τον 
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Gaston, την οποία φροντίζει να διατηρεί συνεχώς, κινούμενη προς τα πίσω, κάθε φο-
ρά που ο Gaston την πλησιάζει. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούμε πως την ασφά-
λεια που χρειάζεται η Belle της την προσφέρει η συνήθεια του να κρύβεται πίσω από 
κάποια έπιπλα. Η αντίθεση που δημιουργεί το έντονο κόκκινο χρώμα του ρούχου του 
σε σχέση με τις παστέλ αποχρώσεις του φορέματος της Belle ελκύει το βλέμμα του 
θεατή πάνω του. Το γεγονός επίσης ότι το φόντο περιλαμβάνει απαλές αποχρώσεις 
του καφέ-πορτοκαλί βοηθά τον Gaston να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος, καθώς το έντονο κόκκινο του προσφέρει μία καθαρή εστίαση που τον τοποθετεί 
στο προσκήνιο. Με την πρότασή του «Έτσι είμαι εγώ, είμαι πάντα όλο εκπλήξεις» 
επιβεβαιώνει την αξιολογική πρόταση της Belle χωρίς να αντιλαμβάνεται την ειρω-
νεία. Χρησιμοποιώντας το τροπικό επίρρημα «έτσι» δίνει έμφαση στο πως είναι και 
συμπληρώνει με το σχόλιο «είμαι πάντα όλο εκπλήξεις». Η πρόταση αυτή έχει υψηλό 
δείκτη τροπικότητας, αφού χρησιμοποιείται το χρονικό επίρρημα «πάντα». Η αυτο-
πεποίθηση του λοιπόν εμφανίζεται όχι μόνο στις κινήσει αλλά και στα λόγια του. Εί-
ναι εύκολο να παρατηρήσουμε πως υπάρχουν στοιχεία στην κίνηση του Gaston, στα 
ανύσματα που χρησιμοποιεί αλλά και στον τρόπο που κατευθύνει τον διάλογο, τα ο-
ποία δημιουργούν στην Belle ένα αρκετά παθητικό προφίλ. Το βλέμμα του προς την 
πρωταγωνίστρια της ταινίας βρίσκεται συνεχώς σε ψηλό επίπεδο γεγονός που του δί-
νει τη δυνατότητα βρίσκεται σε θέση εξουσίας.  

Όσον αφορά τη συνθετική διαμόρφωση του πλάνου αυτού μπορούμε να παρατηρή-
σουμε πως ο Gaston πρωταγωνιστεί και στον οριζόντιο αλλά και στον κάθετο άξονα. 
Τοποθετείται μονίμως στο δεξί μέρος της οθόνης, αντιπροσωπεύοντας ένα νέο πλη-
ροφοριακό στοιχείο στην εξέλιξη της ιστορίας. Επιπλέον η θέση που κατέχει το πρό-
σωπό του πάνω από τη γραμμή του ορίζοντα τον καθιστά ιδανικό, σύμφωνα με την 
κοινωνικοσημειωτική προσέγγιση, πρότυπο άντρα. Το πλάνο αυτό τελειώνει με την 
πρόταση του Gaston «Ξέρεις Belle, δεν υπάρχει κοπέλα στο χωριό που να μη ζηλεύει 
την τύχη σου». Η κύρια αυτή πρόταση αξιολογικού χαρακτήρα δείχνει πως η Belle 
γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει αυτό που θα της πει. Η δευτερεύουσα πρόταση του 
«Δεν υπάρχει κοπέλα στο χωριό που να μη ζηλεύει την τύχη σου» αποκλείει κάθε πι-
θανότητα να υπάρχει κοπέλα στο χωριό που να μην θέλει να τον παντρευτεί και η έμ-
φαση δίνεται στην εξάλειψη της πιθανότητας αυτής. Η υψηλή τροπικότητα της παρα-
πάνω πρότασης δείχνει πόσο πολύ πιστεύει αυτά που λέει. Αν και δεν το δηλώνει ρη-
τά υπονοεί πως η «τύχη» είναι ο ίδιος.  

Διαπιστώσεις-Συζήτηση 

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, διαπιστώνουμε πως η βία που αποσαφηνίζεται παραπάνω, 
ασκείται σε δύο επίπεδα, ως προς την κατασκευασμένη έμφυλη ταυτότητα των πρω-
ταγωνιστών και ως προς τη μεταξύ τους διαπραγμάτευση. Αναφορικά με την κατα-
σκευή της έμφυλης ταυτότητας από τις αναλύσεις προκύπτει πως η συγκεκριμένη 
ταινία οριοθετεί το αρσενικό και θηλυκό φύλο σε στερεοτυπικές κατηγοριοποιήσεις, 
με αποτέλεσμα να καθορίζει τις κοινωνικές συμβάσεις που ακολουθούν το εκάστοτε 
φύλο και να νομιμοποιεί σεξιστικές γενικεύσεις. Οι γενικεύσεις αυτές σχετίζονται 
τόσο με την εξωτερική εμφάνιση των πρωταγωνιστών που εκπροσωπούν τα δύο φύλα 
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όσο και με τη συμπεριφορά τους. Η γυναικεία ταυτότητα λοιπόν παρουσιάζεται ως 
μια φιγούρα με ιδιαίτερα λεπτά και ντελικάτα χαρακτηριστικά, μικρόσωμη και αν όχι 
αδύναμη, σίγουρα ευάλωτη. Τόσο στην περίπτωση της Belle όσο και σε αυτή των 
τριών κοριτσιών που πρωταγωνιστούν σε κάποιες σκηνές η ομορφιά είναι κάτι αδια-
πραγμάτευτο, αν και το πρόσωπο πρωταγωνίστριας έχει πιο φυσικά χαρακτηριστικά, 
συγκριτικά με την «πλαστική» ομορφιά των τριών κοριτσιών. Η ευαισθησία, η οποία 
εξωτερικεύεται επανειλημμένα με το κλάμα, η συμπόνια, η καλλιέργεια και η προσή-
λωση στην οικογένεια είναι επίσης στοιχεία που συνοδεύουν μόνο το θηλυκό φύλο. 
Μολονότι η Belle είναι μια νεαρή σε ηλικία κοπέλα, θυσιάζει τον εαυτό της και το 
μέλλον της και προτίθεται να μείνει αυτή αιχμάλωτη στο κάστρο, ώστε να ελευθερω-
θεί ο πατέρας της. Η ανάγκη της να προσκολλάται σε φιγούρες ανδρικού φύλου είναι 
ένα τρόπος για να νιώθει ασφαλής. Η υπόστασή της, ενώ στην αρχή «ανήκει» στον 
πατέρα της, από τη στιγμή που μπαίνει στο κάστρο ως αιχμάλωτη «ανήκει» στο τέ-
ρας. Ο αδύναμος και ευαίσθητος χαρακτήρας της δίνει στους άντρες πρωταγωνιστές 
την ευχέρεια να την αντιμετωπίζουν ως κτήμα τους και όχι ως έναν ελεύθερο και ανε-
ξάρτητο άνθρωπο. Η καλλιέργεια και η αγάπη της για τα βιβλία είναι έντονη και εκ-
φράζεται σε κάθε δυνατή περίπτωση. Δεν αντιμετωπίζεται όμως θετικά σε όλες τις 
περιστάσεις, καθώς οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού τη θεωρούν αν όχι κάπως πα-
ράξενη, σίγουρα διαφορετική από τις υπόλοιπες κοπέλες του χωριού. Η συγκεκριμένη 
ταινία εμμέσως καλεί τους θεατές με θηλυκό βιολογικό φύλο να προσαρμοστούν και 
να συμβαδίσουν με το «φυσιολογικό» και «κανονικό» αυτό πρότυπο.  

Τα στοιχεία που κατασκευάζουν την ταυτότητα των πρωταγωνιστών αρσενικού φύ-
λου παρατηρούμε πως είναι σε πολλές περιπτώσεις κοινά. Τόσο ο Gaston όσο και το 
Τέρας εμφανίζονται με σώματα τεραστίων διαστάσεων, με χαρακτηριστική μυϊκή δύ-
ναμη και αρχοντική αλλά και επιβλητική ενδυμασία. Πιο συγκεκριμένα, ο Gaston πα-
ρουσιάζεται ως το ιδανικό πρότυπο άνδρα που θα ήθελε να έχει πλάι της κάθε γυναί-
κα εκτός από τη Belle. Περηφανεύεται σε κάθε ευκαιρία για τις κυνηγετικές του ικα-
νότητες και θεωρεί πως η αγενής συμπεριφορά του ενισχύει θετικά την ανδρική του 
ταυτότητα. Η τρύπια κάλτσα του, η μυρωδιά των ποδιών του, η ικανότητα να φτύνει 
δυνατά και η έντονη τριχοφυΐα του παρουσιάζονται ως έμφυτα στοιχεία αρρενωπότη-
τας, τα οποία του προσφέρουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Κατ΄ αντιστοιχία, το Τέ-
ρας παρουσιάζεται ανίκανο να φάει με κουτάλι, δεν κατέχει ούτε τους στοιχειώδεις 
κανόνες ευγένειας και με τη σκηνή στην οποία οι υπηρέτες τον βοηθούν να πλυθεί, 
υπονοείται η μη συνεπής τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής. Επιπλέον, η ε-
πιθετική συμπεριφορά και των δύο, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που 
τους χαρακτηρίζουν, φυσικοποιείται ως απόρροια της μυϊκής τους δύναμης. Τα πα-
ραπάνω χαρακτηριστικά τα οποία συγκροτούν την αντρική ταυτότητα, όπως και  το 
ακαλλιέργητο πνεύμα τους λειτουργούν σε πρώτη φάση σεξιστικά, κατασκευάζοντας 
μια πραγματικότητα κατά την οποία φυσικοποιούνται γενικεύσεις, όπως ότι οι άνδρες 
δεν ασχολούνται με την προσωπική τους υγιεινή˙ ότι οι άντρες δεν καλλιεργούν το 
πνεύμα τους˙ ότι οι άντρες έχουν βίαιη  συμπεριφορά, παραδοχές που ασκούν τόσο 
άμεση όσο δομική και πολιτισμική βία στους ανθρώπους με αρσενική ταυτότητα, και 
εν γένει στους θεατές της ταινίας. Σε επόμενη φάση, η ταινία κατασκευάζει ένα πολύ 
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οριοθετημένο πρότυπο άνδρα, και το νομιμοποιούν, με αποτέλεσμα οι ανδρικές ταυ-
τότητες που δεν συμβαδίζουν με το πρότυπο αυτό να θεωρούνται ως «μη κανονικές». 
Τα παγιωμένα αυτά έμφυλα χαρακτηριστικά κατασκευάζουν συγκεκριμένα πρότυπα 
ανδρισμού και θηλυκότητας, γιγαντώνουν τις διακρίσεις μεταξύ των φύλων και νομι-
μοποιούν τον κοινωνικό αποκλεισμό ενδεχόμενων εναλλακτικών υποκειμενικοτήτων.  

Όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, από τις αναλύσεις προκύπτει εμφα-
νώς η υπεροχή της αρσενικής ύπαρξης έναντι της γυναικείας. Οι πρωταγωνιστές εμ-
φανίζονται συνεχώς πιο δραστήριοι και με στόχους, ενώ η Belle διακατέχεται από μια 
γενικότερη παθητική και οκνηρή διάθεση. Ο παραγωγός της ταινίας παρουσιάζει την 
υπεροχή του αρσενικού φύλου ως κάτι αδιαμφισβήτητο δεδομένο αλλά και φυσιολο-
γικό, μέσω των γλωσσικών όσο και των εξωγλωσσικών σημειωτικών συστημάτων 
της μεταξύ τους επικοινωνίας. Σε κάποιες περιπτώσεις η υπεροχή μετασχηματίζεται 
σε άμεση βία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως ακόμη και ταινίες ρομαντικές, όπως η 
συγκεκριμένη, προωθούν και νομιμοποιούν ακόμη και την εμφανέστερη μορφή βίας.  

Συνοψίζοντας, κατά την προσωπική μου άποψη η κοινωνικοσημειωτική προσέγγιση 
ανάλυση των οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και γονείς χρή-
σιμα εργαλεία ανάγνωσης πολιτισμικών προϊόντων, όπως είναι οι ταινίες παιδικού 
κινηματογράφου. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή για 
διδακτικές προτάσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες με κύριο μέσο τη συζήτηση είναι 
δυνατό να οδηγήσουν σε διεισδυτική ανάγνωση  οπτικοακουστικών κειμένων. Είναι 
επιτακτική λοιπόν η ανάγκη τα άτομα να αποστασιοποιηθούν από τις κατηγοριοποιη-
μένες ταυτότητες τους και να χαρακτηρίζονται από την ανθρώπινη υπόστασή τους 
και όχι από την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, τη σεξουαλικότητα ή την εμφάνιση. 
Τη δεδομένη στιγμή είναι αναγκαίος περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο μετασχημα-
τισμός της κοινωνίας από ένα συντηρητικό, ρατσιστικό και  ενδεικτικό, για κοινωνι-
κούς αποκλεισμούς περιβάλλον, σε ένα ευρύ δημοκρατικό πλαίσιο. Σε ένα περιβάλ-
λον, το οποίο θα φιλοξενεί, θα προστατεύει και θα εξασφαλίζει τα ίδια δικαιώματα 
για οποιαδήποτε υποκειμενικότητα. 
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Ο ΣΕΠ ως πρακτική σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

Καραχρήστου Ηλιάνα 
M.Ed. 

il.karachristou@gmail.com 

Περίληψη 

Οι ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στη σύγχρονη κοινωνία επέφεραν 
επαναστατικές αλλαγές στον εργασιακό κόσμο και έφεραν τα άτομα αντιμέτωπα με 
μια νέα διαμορφωμένη πραγματικότητα. Ο Θεσμός της Συμβουλευτικής και του Ε-
παγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) δημιουργήθηκε με σκοπό να πληροφορήσει 
και να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει τις ευκαιρίες που του προσφέρονται, να συμ-
βάλλει στην κατανόηση του εαυτού του, των δυνατοτήτων του και των αδυναμιών 
του και να λάβει τη σωστή απόφαση όσον αφορά στην επαγγελματική του πορεία και 
εξέλιξη. Σήμερα, ο ΣΕΠ καλείται να αναλάβει μια πολύπλοκη διεργασία, κατά την 
οποία θα βοηθήσει το άτομο να εναρμονιστεί με τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία 
και να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπό του θεσμού 
αποτελεί πλέον η αποτελεσματική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί η εργασιακή απασχόληση των μελών της κοινωνίας αλλά και η 
οικονομική ισορροπία της. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ), αγο-
ρά εργασίας, εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Οι ριζικές κοινωνικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις των τελευταίων χρόνων, που 
επέφερε η παγκοσμιοποίηση, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η κοινωνία της πληροφό-
ρησης, τα μεταναστευτικά ρεύματα και οι δημογραφικές διαφοροποιήσεις, έχουν ο-
δηγήσει την αγορά εργασίας σε μια εντελώς διαφορετική πορεία από αυτή του πα-
ρελθόντος (Κρίβας, 2006). Ως εκ τούτου, αναδεικνύονται νέες προκλήσεις στον ερ-
γασιακό χώρο και κατά συνέπεια, δημιουργούνται νέα ζητήματα και προσδοκίες από 
το θεσμό της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος ο-
φείλει να είναι συνδεδεμένος με τη σύγχρονη πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. 
Η ανάγκη αξιόπιστης πληροφόρησης για τις σύγχρονες τάσεις και η ανάγκη στήριξης 
του νέου ατόμου στην προσπάθεια ένταξής του σε έναν κόσμο και ένα εργασιακό το-
πίο που μεταλλάσσεται διαρκώς είναι μεγαλύτερη από ποτέ, κάτι που προϋποθέτει 
τον διαρκή επαναπροσδιορισμό και επαναδιαμόρφωση του θεσμού. 

Ο Ρόλος του ΣΕΠ και η αναγκαιότητα σύνδεσής του με την αγορά εργασίας 

Ο ΣΕΠ δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας και έχει ως πρωταρχικό σκοπό να προετοιμάσει το άτομο να εντα-
χθεί ομαλά στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις προσωπικές επι-
θυμίες του (Swartz & Jecchinis, 2001). Ο εν λόγω θεσμός προσπαθεί να φέρει εις πέ-
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ρας μια πολύ δύσκολη και πολύπλοκη διεργασία, κατά την οποία διευκολύνει το άτο-
μο, μη αγνοώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προσωπικές του ανάγκες, να 
εναρμονιστεί με μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία και παγκοσμιοποιημένη μορ-
φή αγοράς εργασίας (Καλαβά-Μυλωνά, 2006). 

Μέσα από τη λειτουργία του, καλείται να καλλιεργήσει στο άτομο την αυτογνωσία, 
βοηθώντας το να γνωρίσει τον εαυτό του, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τις αδυνα-
μίες του, καθώς και να το πληροφορήσει αντικειμενικά και με αξιοπιστία για το ερ-
γασιακό περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθεί και τις προοπτικές-συνθήκες που επικρα-
τούν σε όλα τα επαγγέλματα. Ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με την αβεβαιότη-
τα που του επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον, τη ρευστότητα και την πολυπλοκότητα, με 
αποτέλεσμα να αισθάνεται ανήσυχος και ανασφαλής, ενώ οι έφηβοι, κάτω από ιδιαί-
τερα αντίξοες συνθήκες, θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της. Στην περίπτωση που οι προσδοκίες τους δεν α-
νταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούν σε λαν-
θασμένη εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή, η οποία θα έχει επιπτώσεις στην 
κοινωνική, ψυχολογική και οικονομική ευημερία τους. Επομένως, πριν το άτομο 
προβεί στη λήψη απόφασης σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον, είναι απαραί-
τητο να ενημερωθεί ως προς τις προοπτικές που υπάρχουν για τα επαγγέλματα που το 
ενδιαφέρουν, ποια δηλαδή είναι τα πλέον ανερχόμενα, ποια τα κορεσμένα και ποια 
έχουν αδιευκρίνιστες προοπτικές (Κατσανέβας, 2001). 

Η πληροφόρηση θεωρείται σημαντικός παράγοντας σύνδεσης της εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας∙ ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τη σημαντικότητα της συμ-
βουλευτικής λειτουργίας του θεσμού, η οποία συμβάλλει στο να καταστήσει τα άτομα 
ικανά να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες τάσεις στο χώρο εργασίας και να απο-
κτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις 
συνθήκες. Πέρα από την καλλιέργεια της αυτογνωσίας και την πληροφόρηση, ο ΣΕΠ 
στοχεύει σε μια ολιστική επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων και οφείλει να τα κι-
νητοποιήσει, ώστε να επεξεργαστούν τις πηγές πληροφόρησης, ενώ όταν μιλάμε για 
μαθητές, σημαντική είναι και η συνεργασία του με το σχολείο και την οικογένεια του 
εκάστοτε μαθητή. 

Το θέμα της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αφορά κυρίως στη 
μετάβαση από το σχολείο στην εργασιακή απασχόληση και επιδίωξη του ΣΕΠ είναι 
να γίνει η μετάβαση αυτή όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνη και περισσότερο επικερ-
δής για το άτομο (Καλούρη, 2006). Αυτό προϋποθέτει τη σωστή λειτουργία του θε-
σμού, τη διαρκή του αναδιαμόρφωση, καθώς και την ύπαρξη ενός πολύ καλά οργα-
νωμένου δικτύου πληροφόρησης αναφορικά με την προσφορά και ζήτηση εργασίας. 
Ο ρόλος του ΣΕΠ ως συνδετικού κρίκου μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς ερ-
γασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, προσφέρο-
ντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό τομέα (Λαγου-
δάκος & Λογιώτης, 2016). 

Η περίπτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η σχέση της με τον ΣΕΠ 
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Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον εκπαιδευτι-
κό προσανατολισμό, αφού κάθε απόφαση εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ατόμων 
έχει επαγγελματικές προεκτάσεις (Παπάνης & Αγνή, 2007). Οι κοινωνικοοικονομικές 
εξελίξεις και η πρόοδος της τεχνολογίας  έχουν οξύνει την ανάγκη αύξησης της τε-
χνογνωσίας των εργαζομένων, ενώ ο μεγάλος ανταγωνισμός πιέζει για αύξηση της 
παραγωγικότητας, αναζήτηση νέων μεθόδων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Πα-
ράλληλα, οι διαδικασίες επιλογής του εργατικού προσωπικού γίνονται όλο και πιο 
απαιτητικές, λόγω της υπερπροσφοράς εργαζομένων και της ανεργίας που μαστίζει 
την κοινωνία μας (Βιταλιώτου, 2006). 

Στις χώρες της ΕΕ ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι πλέον διττός: από τη μία αποτελεί 
«επένδυση στον άνθρωπο» αποσκοπώντας στην καλλιέργειά του και από την άλλη 
υπηρετεί την οικονομία. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της οικονομίας 
κάθε χώρας, αναφερόμαστε σε μία Επαγγελματική Εκπαίδευση, της οποίας οι εκπαι-
δευτικοί στόχοι συνάδουν με την αγορά εργασίας και η οποία προσανατολίζεται στην 
ανάπτυξη συγκεκριμένων κάθε φορά δεξιοτήτων, ώστε κάθε εργαζόμενος να αποκτά 
έναν αριθμό προσόντων που θα τον εξειδικεύει σε έναν τομέα και θα του εξασφαλίζει 
μια συγκεκριμένη θέση στη σύγχρονη κοινωνία. 

Παλαιότερα, η Επαγγελματική Εκπαίδευση θεωρούνταν υποδεέστερη της Γενικής, 
κάτι που πλέον έχει ανατραπεί, καθώς έχει αναγνωριστεί η αξία και αναγκαιότητά 
της. Μία στρατηγική κατεύθυνση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 2016 για την 
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αποτελεί η 
αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού μαθητείας «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μα-
θητείας», η οποία αποτελεί μία εναλλακτική διαδρομή για αποφοίτους ΕΕΚ στο 
πλαίσιο της αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων. 

Στην εποχή της κρίσης, ο ΣΕΠ καλείται να κάνει ακόμη πιο δυναμική την παρουσία 
του στην εκπαίδευση και την επιλογή επαγγέλματος των ατόμων. Δεδομένου ότι η 
αγορά εργασίας έχει πολύ ευρύτερες διαστάσεις, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας αποτελεί βασικό απαιτούμενο για τους νέους και ο θεσμός του ΣΕΠ, 
με τη στήριξη της ΕΕ, οφείλει να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ΕΕΚ, προσφέροντας 
στους ενδιαφερόμενους τις κατάλληλες πληροφορίες για αυτή και κατατοπίζοντάς 
τους σχετικά με τις εργασιακές προοπτικές που προσδίδει σε όσους την επιλέγουν. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι όταν μιλάμε για ΕΕΚ δεν αναφερόμαστε 
μόνο σε νέους κατά την έξοδό τους από το σχολείο, αλλά και σε ανθρώπους που ήδη 
εργάζονται και χρειάζεται είτε να επιμορφωθούν σε κάποιο αντικείμενο είτε να αλλά-
ξουν επαγγελματική κατεύθυνση. Τίθεται, επομένως, η ανάγκη για μια διαρκή επι-
μόρφωση και συνεχιζόμενη διά βίου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η ο-
ποία εξασφαλίζει μεν στο άτομο μια θέση εργασίας, αλλά και στην κοινωνία μια ι-
σορροπημένη οικονομική κατάσταση. Ο ρόλος του ΣΕΠ είναι να βοηθήσει το άτομο 
να λάβει τη σωστή επαγγελματική και εκπαιδευτική απόφαση, αλλά και να είναι σε 
θέση να διαχειρίζεται κατάλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του τις εκπαιδευτι-
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κές-επαγγελματικές επιλογές του, να αντιλαμβάνεται τις νέες ευκαιρίες που του προ-
σφέρονται και να ελίσσεται ανάλογα με τις νέες τάσεις της οικονομίας. 

Προτάσεις 

Η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής κατάρτισης και αναγκών της αγοράς 
εργασίας μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους λόγους περιορισμού της 
ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανεργίας. Οι ευκαιρίες απασχόλησης κατανέμονται άνι-
σα μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων-ειδικοτήτων, με τα χειρωνακτικά, ειδικευμέ-
να ή μη, επαγγέλματα να έχουν ελάχιστη ανταπόκριση στο εργατικό δυναμικό. Απαι-
τείται, λοιπόν, μια διαρκής ανανέωση ειδικοτήτων σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της οικονομίας και της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το ελληνικό σύστημα 
της ΕΕΚ οφείλει να αναβαθμιστεί, να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του και να συν-
δεθεί αμεσότερα με την αγορά εργασίας και την οικονομία, με στόχο την αμοιβαία 
βελτίωση. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των παροχών της ΕΕΚ και να ενι-
σχυθεί η ελκυστικότητά της στους νέους. Τα συστήματα ΕΕΚ πρέπει να αναπροσαρ-
μόζονται στις νέες απαιτήσεις, καθώς προκύπτουν νέα επαγγέλματα και νέες ανάγκες. 
Προκύπτει, λοιπόν, και η ανάγκη πληροφόρησης σχετικά με τα χαρακτηριστικά, το 
είδος και το περιεχόμενο των νέων επαγγελμάτων και αυτό είναι δουλειά των επαγ-
γελματικών συμβούλων (Ευστρατόγλου, 2006). 

Ο ΣΕΠ πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα από το να προετοιμάζει τα άτομα να επιλέ-
ξουν μια εκπαιδευτική διαδρομή προς ένα επάγγελμα. Οφείλει να εφαρμόζει δραστη-
ριότητες που στοχεύουν στον εφοδιασμό των ατόμων με ικανότητες διασφάλισης της 
επαγγελματικής τους πορείας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν διά βίου τις 
απαιτήσεις της αποτελεσματικής διαχείρισης της επαγγελματικής τους εξέλιξης και 
να διατηρήσουν την απασχολησιμότητά τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη μορ-
φή ομαδικών πρότζεκτ που διερευνούν αυθεντικά θέματα της τοπικής αγοράς εργασί-
ας (Παλαιοκρασάς, 2006). Ο ΣΕΠ αποτελεί εργαλείο για εξατομικευμένη παρέμβαση 
υπέρ των ανέργων και υποβοήθηση του μαθητικού πληθυσμού για την ορθότερη κατά 
το δυνατόν επιλογή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Για την επίτευξη των παρα-
πάνω, απαιτείται καλύτερη αξιοποίηση της πληροφορίας σχετικά με τις συνθήκες της 
αγοράς εργασίας και τη ζήτηση των επαγγελμάτων, καθώς και πιο ενημερωμένους 
συμβούλους στο χώρο της επαγγελματικής πληροφόρησης. 

Όσον αφορά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και ενημερότητας των συμβού-
λων, καλό θα ήταν η επαφή τους με την αγορά εργασίας να είναι πιο άμεση. Αυτό θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με την τοποθέτησή τους για ένα χρονικό διάστημα σε διαφο-
ρετικούς εργασιακούς χώρους και στη συνέχεια την καταγραφή και μεταξύ τους α-
νταλλαγή εμπειριών, ώστε να αποκτήσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πραγματικό-
τητα της αγοράς εργασίας. Μια άλλη πρόταση θα ήταν να καθιερωθούν κάποιες ημέ-
ρες αποκλειστικά για ενημέρωση των συμβούλων από προσωπικό προερχόμενο από 
διαφορετικούς εργασιακούς κλάδους, το οποίο θα τους κατατοπίζει και θα απαντά σε 
ερωτήματά τους (Κατσαμπούρη κ.ά., 2006). 
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Συμπεράσματα 

Ο ΣΕΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εκπαίδευση, αφού η λήψη επαγγελματι-
κών αποφάσεων προϋποθέτει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και κάθε εκπαιδευτική 
απόφαση του ατόμου έχει επαγγελματικό αντίκτυπο. Ο επαγγελματικός προσανατο-
λισμός στο σχολείο –και όχι μόνο- έχει ως βασικό σκοπό τη σύνδεση της εκπαίδευ-
σης με την αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, η εν λόγω σύνδεση α-
ποτελεί βασικό ζητούμενο για τους νέους, αφού η αγορά εργασίας στα πλαίσια της 
ενοποιημένης Ευρώπης έχει ευρείες διαστάσεις και τα άτομα αναγκάζονται να αλλά-
ζουν συχνά επαγγέλματα στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και να μεταπηδούν 
από τον ένα επαγγελματικό κλάδο στον άλλο, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
κοινωνίας και να μην παραμείνουν εν ανεργία. 

Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη σωστής 
λειτουργίας και αναδιαμόρφωσης του ΣΕΠ, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις 
και να βοηθήσει το άτομο να κάνει σωστές επιλογές για το ίδιο και την κοινωνία, ενώ 
η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί πλέον τον πρωταρχικό 
του στόχο. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να βοηθούν τα 
άτομα και να τους «μαθαίνουν» το δρόμο για μια επιτυχέστερη ένταξη στην αγορά 
εργασίας, αξιοποιώντας  τις γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν ή και συμπληρώ-
νοντάς τις, ώστε να ενταχθούν στον κόσμο των συνεχών και απρόβλεπτων αλλαγών, 
όπου θα εργαστούν και θα ζήσουν (Παπάς, 2006). 

Βιβλιογραφία 

Βιταλιώτου, Α. (2006). Σύνδεση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας: από τη φιλοσοφία του θεσμού στα υλοποιούμενα έργα. Πρακτικά 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού του Ε.Κ.Ε.Π. & 
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. «Ο Θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός και ο ρόλος του στην οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας» (σελ. 148-164). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π.-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 

Ευστρατόγλου, Κ. (2001). Η σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης/κατάρτισης και αναγκών 
της αγοράς εργασίας: Ο ρόλος της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσα-
νατολισμού. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου του Ε.Κ.Ε.Π. «Εξελίξεις στη Συμβου-
λευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή του 21ου Αιώνα» (σελ. 12-
13). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π. 

Καλαβά-Μυλωνά, Ν. (2006). Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του θεσμού Συμ-
βουλευτική-Προσανατολισμός. Ακολουθώντας τις κοινωνικές και οικονομικές εξελί-
ξεις. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού του 
Ε.Κ.Ε.Π. & ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. «Ο Θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός και ο ρόλος του 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (σελ. 52-59). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π.-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 

Καλούρη, Ο. (2006). Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και Προσανατολισμός: δυναμική 
αλληλεπίδραση ή επιβεβλημένη αναγκαιότητα; Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου 

3546

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού του Ε.Κ.Ε.Π. & ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. «Ο Θεσμός Συμβου-
λευτική-Προσανατολισμός και ο ρόλος του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (σελ. 
112-118). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π.-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 

Κατσαμπούρη, Φ. & Μορφόπουλος, Δ. & Παϊσοπούλου, Ν. & Παπαπαναγιώτου, Γ. 
& Πολλάτου, Β. (2006). Η ενημέρωση των συμβούλων σε θέματα που αφορούν την 
αγορά εργασίας. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού 
του Ε.Κ.Ε.Π. & ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. «Ο Θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός και ο ρόλος 
του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (σελ. 210-214). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π.-
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π 

Κατσανέβας, Θ. (2001). Η επιλογή του επαγγέλματος. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνε-
δρίου του Ε.Κ.Ε.Π. «Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατο-
λισμό στην Αυγή του 21ου Αιώνα» (σελ. 12-13). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π. 

Κρίβας, Σ. (2006). Προκλήσεις για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στις συνεχώς 
διαφοροποιούμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνε-
δρίου Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού του Ε.Κ.Ε.Π. & ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. «Ο Θεσμός 
Συμβουλευτική-Προσανατολισμός και ο ρόλος του στην οικονομική ανάπτυξη της χώ-
ρας» (σελ. 44-51). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π.-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 

Λαγουδάκος, Μ. & Λογιώτης, Γ. (2016). Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολι-
σμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από τη φθίνουσα πορεία στον επανασχεδια-
σμό του θεσμού. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών-Επιστημονικών θεμάτων, 8, 
158-168 

Παλαιοκρασάς, Σ. (2006). Ζητείται: νέα στρατηγική σύνδεσης του ΣΕΠ με την αγορά 
εργασίας. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού του 
Ε.Κ.Ε.Π. & ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. «Ο Θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός και ο ρόλος του 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (σελ. 101-111). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π.-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 

Παπάνης, Ε. & Αγνή, Β. (2007). Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Διαθέσιμο 
online: http://epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_7902.html, προσπελάστηκε στις 
10/1/2017 

Παπάς, Γ. (2006). Θεωρήσεις της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργα-
σίας. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού του 
Ε.Κ.Ε.Π. & ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. «Ο Θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός και ο ρόλος του 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (σελ. 141-147). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π.-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 

Swartz, G. & Jecchinis, C. (2001). Η ανάπτυξη σταδιοδρομίας υπό το φως των μετα-
βαλλόμενων συνθηκών στην αγορά εργασίας. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου του 
Ε.Κ.Ε.Π. «Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην 
Αυγή του 21ου Αιώνα» (σελ. 4). Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Π. 

3547

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_7902.html


Οι διδακτικές πρακτικές των  εκπαιδευτικών  της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτι-
κού κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου σύμφωνα με την κειμενοκε-

ντρική θεωρία και το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα γλώσσας 

Μανωλοπούλου Ιωάννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

M.Sc. Επιστήμες Αγωγής 
ioanmanol@gmail.com 

Μαρκέλλου Μαρίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Υποψ. Διδάκτορας 
Mmarkellou13@gmail.com 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν και 
πόσο οι διδακτικές πρακτικές των δασκάλων, κατά τη διδασκαλία παραγωγής γρα-
πτού λόγου, είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες θεωρητικές αρχές της κειμενοκεντρι-
κής θεωρίας και του νέου προγράμματος σπουδών στη γλώσσα. Επίσης, εξετάζεται ο 
βαθμός συσχέτισης των γνώσεων των δασκάλων με τις διδακτικές πρακτικές. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι διδακτικές πρακτικές διδασκαλίας παραγω-
γής γραπτού λόγου από τους δασκάλους της Ε΄ και ΣΤ΄ δεν σχετίζονται με την κειμε-
νοκεντρική θεωρία και το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη γλώσσα. Επι-
πλέον, η έρευνα ανέδειξε ότι το υψηλό επίπεδο γνώσεων των δασκάλων δεν εξασφα-
λίζει την υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. Ε-
πομένως, τα αποτελέσματα της έρευνας σηματοδοτούν την αναγκαία εφαρμογή επι-
μόρφωσης των δασκάλων πάνω στις σύγχρονες θεωρίες παραγωγής γραπτού λόγου.  
 
Λέξεις κλειδιά: παραγωγή γραπτού λόγου, κειμενοκεντρική θεωρία, ρόλος δασκάλου 
 

Εισαγωγή 
Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο της διδακτικής της 
γλώσσας και μια καθημερινή δυσκολία και συνάμα πρόκληση για τον εκπαιδευτικό. 
Οι διδακτικές πρακτικές παραγωγής γραπτού λόγου του παρελθόντος παρέπεμπαν 
στην γνωστή εφαρμογή του «Σκέπτομαι και Γράφω». Οι υποστηρικτές αυτής της θεώ-
ρησης τόνιζαν την αναγκαιότητα και μόνο ελεύθερης έκφρασης των μαθητών με βάση 
το ελεύθερο θέμα που τους δινόταν. Αποφεύγονταν ρητά οι κατευθυντικές διευκρινή-
σεις και ο προσυγγραφικός σχεδιασμός, ενώ το παραγόμενο κείμενο δεν υπόκειτο πα-
ρά σε κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις και μια γενικόλογη, άνευ νοήματος, αξιολό-
γηση από την πλευρά του δασκάλου (Grabe & Caplan, 1996). 
 
Από την άλλη μεριά το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρεται απόλυτα στο διδα-
κτέο της παραγωγής γραπτού λόγου προτάσσοντας, κυρίως, τη διαδικασία και όχι το 
τελικό προϊόν. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το νέο αυτό διαδικαστικό μοντέ-
λο τονίζει  την απαραίτητη εφαρμογή των σταδίων, της αξιολόγησης, τη χρήση μεθό-
δων προκειμένου οι μαθητές κάθε φορά να προβαίνουν στην παραγωγή ενός αποτελε-
σματικού κειμένου (Candlin and Hyland, 1999· Swales, 1990).    
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Ο ρόλος του δασκάλου στην εφαρμογή αυτής της διδακτικής παραγωγής γραπτού λό-
γου θεωρείται σημαντικότατος προκειμένου οι μαθητές να κατακτήσουν τη δεξιότητα 
της παραγωγής γραπτού κειμένου. Γεννάται, όμως, το ερευνητικό ερώτημα κατά πόσο 
οι δάσκαλοι κυρίως των μεγάλων τάξεων γνωρίζουν και κατ’ επέκταση εφαρμόζουν 
όλες τις πτυχές της παραγωγής γραπτού λόγου  που αναλύθηκαν παραπάνω. 
  
Δεδομένης της σημαντικότητας της κατάκτησης του γραπτού λόγου από το μαθητή 
βάση του κριτικού εγγραματισμού και της αποτελεσματικότητας της σύγχρονης διδα-
κτικής του γραπτού λόγου είναι αναγκαία μια έρευνα που θα προσανατολίζεται στην 
αποτίμηση αυτής της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 
 

Θεωρητικό πλαίσιο  
   
Τα βασικά σημεία της διδακτικής της παραγωγής γραπτού λόγου με βάση την κειμενο-
κεντρική θεωρία στοιχειοθετούν τις έννοιες του θεωρητικού αντικειμένου που ερευνά-
ται. Συγκεκριμένα, ο δάσκαλος σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση ακολουθεί 
διαφορετικές  στρατηγικές διδασκαλίας για κάθε κειμενικό είδος (αφήγηση, περιγραφή, 
επιχειρηματολογία). Κάθε κειμενικό είδος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ξεχω-
ριστή υπερδομή, σχεδιάγραμμα (Knapp & Watkins, 1994). Επίσης, κατά τη διαδικασία 
παραγωγής γραπτού λόγου δίνεται πάντα έμφαση στο επικοινωνιακό πλαίσιο του θέμα-
τος που αναπτύσσεται καθώς τα κείμενα έχουν σαφή σκοπό, συγκεκριμένους αποδέ-
κτες και τοποθετούνται σε συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας (Χαραλαμπόπουλος 
& Χατζησαββίδης, 1997) . 
  
Κατά τη διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου εφαρμόζονται τρία στάδια που προτεί-
νουν οι Flower και Hayes (1994). Αρχικό στάδιο είναι  το προσυγγραφικό. Συγκεκρι-
μένα, στο στάδιο αυτό οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου επεξεργάζονται συγκρι-
τικά και κριτικά αυθεντικά κείμενα που χαρακτηρίζονται από γλωσσική ποικιλία όχι 
πλέον μόνο στο επίπεδο της νοηματικής ανάλυσης αλλά μελετούν πώς οι διαφορετικοί 
στόχοι πραγματώνονται κάθε φορά μέσα από συγκεκριμένες λεκτικές πράξεις.  Τα 
βασικά στοιχεία της υπερδομής του κειμένου (σχεδιάγραμμα) θα αποτελέσουν και τα 
σημεία αναφοράς για την παραγωγή από το μαθητή αντίστοιχου κειμενικού είδους. 
Επίσης, αφιερώνουν χρόνο για να οργανώσουν τις ιδέες τους, να προετοιμάσουν και να 
σχεδιάσουν το κείμενο που θα παραγάγουν στην επόμενη φάση (Πολίτης, 2001).  
 
Στο δεύτερο στάδιο, το συγγραφικό, οι μαθητές συγγράφουν την πρώτη εκδοχή του 
κειμένου τους με βάση το σχεδιάγραμμα που έφτιαξαν στο προηγούμενο στάδιο. Λαμ-
βάνουν υπόψη τους ότι ο γραπτός τους λόγος πρέπει να είναι σαφής, να παρουσιάζει 
γλωσσική συνοχή και κειμενική συνεκτικότητα και να ανταποκρίνεται στα σημεία α-
ναφοράς που εντόπισαν στο προηγούμενο στάδιο  (Knapp & Watkins, 1994). 
  
Στο τρίτο στάδιο, το μετασυγγραφικό, οι μαθητές επανεξετάζουν, διορθώνουν, αξιολο-
γούν το γραπτό τους και καταλήγουν στην συγγραφή της τελικής μορφής με βάση τον 
πίνακα αυτοδιόρθωσης στο τέλος της κάθε ενότητας με τίτλο  «Διορθώνω το γραπτό 
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μου". Καθιστούν με αυτόν τον τρόπο το κείμενό τους κατάλληλο και αποτελεσματικό 
για την περίσταση επικοινωνίας για την οποία προορίζεται (Ματσαγγούρας, 2009). 
  
Για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω εφαρμογών χρειάζεται να αφιερώνονται 
από τρεις ως τέσσερις ώρες τουλάχιστον κάθε φορά. Τελικός στόχος όπως ορίζεται στο 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) είναι η ανάπτυξη της 
ικανότητας των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά κατανοώντας και παράγο-
ντας ποικιλία ειδών λόγου και ειδών κειμένου και μέσα στο πλαίσιο αυτό να γίνει δυ-
νατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος.  

Μεθοδολογία Έρευνας 

Η συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη γενικά υπάγεται στην κατηγορία των ποσοτικών 
ερευνών ή όπως η σύγχρονη βιβλιογραφία τα χαρακτηρίζει στα προκαθορισμένα σχέδια 
(Robson,2010). Eνέχει, επίσης, τη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων μέ-
σω του στατιστικού προγράμματος spss και εξετάζει τη συσχέτιση και επίδραση μετα-
βλητών. Το γεγονός, βέβαια, ότι ο ερευνητής εδώ δεν επιδιώκει να ελέγξει ή να τροπο-
ποιήσει τις μεταβλητές αλλά απλά να περιγράψει και να προσδιορίσει τη φύση και τις 
σχέσεις τους μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε επιπλέον την έρευνα μη πειραματική 
(Robson, 2010) ή έρευνας επισκόπησης μικρής κλίμακας. 
  

Στόχοι και υπόθεση της έρευνας 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αποτιμήσει βάσει εμπειρικών δεδομένων τις θε-
ωρητικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμογές που ακολουθούν οι δάσκαλοι των δύο τε-
λευταίων τάξεων του δημοτικού. Απώτερος στόχος είναι να εξαχθούν συμπεράσματα 
σχετικά με το αν και πόσο οι διδακτικές πρακτικές των δασκάλων, κατά τη διδασκαλία 
παραγωγής γραπτού λόγου, είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες θεωρητικές αρχές της κει-
μενοκεντρικής θεωρίας και του νέου προγράμματος σπουδών στη γλώσσα. Επίσης, επι-
χειρείται να εξεταστεί ο βαθμός συσχέτισης των γνώσεων των δασκάλων με τις διδακτι-
κές πρακτικές. Συγκεκριμένα η υπόθεση της έρευνας είναι: «Οι διδακτικές πρακτικές 
διδασκαλίας παραγωγής γραπτού λόγου από τους δασκάλους της Ε΄ και ΣΤ΄ σχετίζονται 
με την  κειμενοκεντρική θεωρία και το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα». 
 Η εναλλακτική υπόθεση είναι: «Οι διδακτικές πρακτικές διδασκαλίας παραγωγής γρα-
πτού λόγου από τους δασκάλους της Ε΄ και ΣΤ΄ δεν σχετίζονται με την κειμενοκεντρική 
θεωρία και το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη γλώσσα». 
 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν αναλυτικά είναι: 

1. Ποιες διδακτικές πρακτικές εφαρμόζουν οι δάσκαλοι κατά τη διαδικασία παραγωγής 
γραπτού λόγου; 
2. Σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν κάθε μία από αυτές τις διδακτικές πρακτικές; 
3. Πώς σχετίζονται οι γνώσεις τους με τις διδακτικές πρακτικές; 
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Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούν όλοι οι εκπαιδευτικοί Ε και ΣΤ τάξης του δημο-
τικού σχολείο του νομού Αχαΐας, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και διδακτική εμπειρία. 
Υιοθετώντας τη «βολική» ή τυχαία δειγματοληψία (Cohen & Manion 1997), κατά την 
οποία ως απαντώντες επιλέγονται τα πλησιέστερα άτομα μέχρι την συμπλήρωση του 
απαιτούμενου μεγέθους του δείγματος, απευθυνθήκαμε σε σχολεία τόσο αστικών, όσο 
και ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Προκειμένου δηλαδή τα αποτελέσματα να 
είναι αξιόπιστα απευθυνθήκαμε δειγματοληπτικά σε όλο το εύρος και την κατανομή του 
πληθυσμού. Ο αριθμός του δείγματος ορίστηκε σε αυτό των 80 ατόμων.  

Διαδικασία έρευνας και ερευνητικά εργαλεία 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικά Σχολεία του Νομού Αχαΐας, το Μάιο του 
2012 και διήρκησε συνολικά δύο εβδομάδες. Συμμετείχαν 80 εκπαιδευτικοί, που κατά 
την τρέχουσα σχολική χρονιά δίδασκαν σε Ε ή Στ τάξη.   
Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν: α) 
ερωτηματολόγιο με 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου προσωπικών πληροφοριών και της 
υποκειμενικής γνώμης των δασκάλων για τις διδακτικές πρακτικές παραγωγής γραπτού 
λόγου, και β)  ποσοτική ανάλυση των απαντήσεων κλειστού τύπου προκειμένου να οδη-
γηθούμε στην κωδικοποίηση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα των διδακτικών πρακτικών παρουσιάζονται αναλυτικά 
ενοποιημένα κατά θεματικές ενότητες παρακάτω. Έτσι, αρκετά μεγάλο ποσοστό των 
δασκάλων (84%) ακολουθούν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας για κάθε κειμενικό 
είδος. Το επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή το σκοπό, τον αποδέκτη και την περίσταση 
επικοινωνίας το διδάσκει και το επισημαίνει   πάντα το 54% των δασκάλων, συχνά το 
38%, μερικές φορές το 16%, σπάνια το 2%. 
Αναφορικά με τα τρία στάδια της παραγωγής γραπτού λόγου τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε στάδιο. Αρχικά, οι δάσκαλοι οι οποίοι πάντα 
προετοιμάζουν τους μαθητές σχετικά με το κειμενικό είδος, που πρόκειται να 
παραγάγουν, διδάσκοντας την υπερδομή του και τονίζοντας το σχεδιάγραμμα που 
ακολουθείται σε κάθε περίπτωση  είναι το 26% του δείγματος. Τη προσυγγραφικό 
αυτό στάδιο το ακολουθεί συχνά το 38% και μερικές φορές το 32% του συνόλου. 
Ένα πολύ μικρό ποσοστό (4% συνολικά) σπάνια ή ποτέ δεν οργανώνουν τη 
διδασκαλία τους με βάση τη θεωρία αυτού του σταδίου. 
Έπειτα, οι μισοί περίπου δάσκαλοι επιβάλλουν πάντα την παραγωγή του λόγου στη 
σχολική τάξη και δεν την αναθέτουν για το σπίτι (48%). Αρκετοί είναι αυτοί (36%) 
που το κάνουν συχνά παρεκλίνοντας κάποιες φορές, ενώ το 14% δε θεωρεί 
απαραίτητο να γίνεται αυτό το στάδιο στην τάξη και μερικές φορές το δίνει ως 
δραστηριότητα για το σπίτι.  
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Η επεξεργασία της πρώτης εκδοχής του παραγόμενου κειμένου, που αποσκοπεί στην  
κριτική και πολλαπλή επεξεργασία, αξιολόγηση και διόρθωση από τους μαθητές, 
κατεξοχήν καινοτόμα εφαρμογή της νέας προσέγγισης, ακολουθείται πάντα από ένα 
σημαντικό ποσοστό (34%). Εξίσου σημαντικό ποσοστό αποτελούν οι δάσκαλοι που 
εφαρμόζουν αυτό το στάδιο συχνά (26%) και μερικές φορές (26%). Τέλος το 12%  
κρίνει ότι οι διαδικασίες αυτού του σταδίου μπορούν να εφαρμόζονται σπάνια.  
 
Η μορφή αξιολόγησης του ίδου του γραπτού κειμένου, όπως προκύπτει από τη 
θεωρία και την πράξη, είναι αποκλειστικά μία ή ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες. 
Συνολικά η διόρθωση από το δάσκαλο γίνεται σε ποσοστό 76% και από τον ίδιο το 
μαθητή (αυτοαξιολόγηση) σε ποσοστό 38%. Οι μισοί δάσκαλοι του δείγματος δίνουν 
βαρύτητα στη συλλογική αξιολόγηση ενώ η αξιολόγηση του κειμένου από άλλο 
μαθητή της ομάδας εφαρμόζεται από το 1/5 των ερωτώμενων (20%). 
 
Μορφή αξιολόγησης και κριτικού αναστοχασμού χαρακτηρίζεται και ο πίνακας 
αυτοδιόρθωσης που υπάρχει στο τέλος κάθε ενότητας. Όπως φαίνεται από τα 
αποτελέσματα της έρευνας, μόνο το 4% του δείγματος κρίνει απαραίτητη την 
εφαρμογή του σε κάθε παραγωγή λόγου. Το 36% παρακινεί συχνά τους μαθητές του 
να τον ακολουθούν στο πλαίσιο της αυτοδιόρθωσης, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
(40%) τους παρακινεί μερικές φορές.  Σπάνια ανατρέχει σε αυτό το 12% και 6% 
ποτέ.  
 
Τέλος, σημαντικό κριτήριο ποιότητας των παραπάνω μετρήσεων αποτελεί η χρονική 
διάρκεια που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί στην παραγωγή γραπτού λόγου από τους 
μαθητές. Οι περισσότεροι  (62%) ολοκληρώνουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες που 
αντίστοιχα εφαρμόζουν μέσα σε δύο και αρκετοί σε μία ώρα. Τρεις μόνο ώρες 
αφιερώνει το μικρό ποσοστό του 6%. 
 
Αναφορικά με το θέμα των γνώσεων διαπιστώθηκε πως το μεγαλύτερο ποσοστό 
(76%) κατέχει πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, ενώ το 
υπόλοιπο 24% πτυχίο ακαδημία, από τους οποίους μόνο οι μισοί (12%) έχουν 
υποβληθεί στη διαδικασία εξομοίωσης. Από τις παραπάνω κατηγορίες κατέχει 
παράλληλα δεύτερο πτυχίο το 8% και πτυχίο διδασκαλείου το 18%. 
  

Ερευνητικά συμπεράσματα 
 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα των διδακτικών πρακτικών ποιοτικά και ποσοτικά 
επιχειρείται η απάντηση των δύο πρώτων ερευνητικών ερωτημάτων. Προκύπτουν σε 
κάποιο βαθμό κάποια ενθαρρυντικά συμπεράσματα. Με μια πρώτη ματιά φαίνεται 
ότι οι δάσκαλοι στο σύνολό τους έχουν υιοθετήσει σε ικανοποιητικό ποσοστό τις 
ξεχωριστές καινοτόμες πρακτικές της παραγωγής γραπτού λόγου.  
Συγκεκριμένα, πάρα πολλοί είναι εκείνοι (περίπου 84%) που ακολουθούν 
διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας ανά κειμενικό είδος και διδάσκουν αναλυτικά τα 
χαρακτηριστικά αυτού του είδους προκειμένου οι μαθητές να τα εφαρμόζουν 
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αποτελεσματικά στις αντίστοιχες παραγωγές τους. Παράλληλα, τονίζουν στους 
μαθητές το επικοινωνιακό πλαίσιο που παρουσιάζεται στην εκφώνηση του θέματος 
και είναι απαραίτητο να τους καθοδηγεί κάθε φορά προκειμένου ο γραπτός λόγος 
τους να ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας.  
 
Είναι ικανοποιητικό, επίσης, το ποσοστό των εκπαιδευτικών (60% με 64%) που 
πάντα ή συχνά πριν τη συγγραφή του κύριου κορμού του γραπτού κειμένου από τους 
μαθητές συστηματικά διδάσκουν τις τεχνικές, το σχεδιάγραμμα και την υπερδομή 
του κειμενικού είδους που πρόκειται να παραγάγουν οι μαθητές. Αντίστοιχα, μετά το 
γράψιμο της πρώτης εκδοχής του κειμένου ακολουθούν διαδικασίες 
επικοικοδομητικής διόρθωσης, αναστοχασμού και επανεξέτασης της παραγωγής  
αναπτύσσοντας μεταγνωστικές και κριτικές ικανότητες στους μαθητές.  
 
Βέβαια, το γεγονός ότι μόνο ένα 48% των δασκάλων θεωρεί απαραίτητη τη 
συγγραφή του γραπτού λόγου στην τάξη, ενώ οι υπόλοιποι μισοί αφήνουν ανοιχτό το 
ενδεχόμενο συχνά ή μερικές φορές να το δίνουν για το σπίτι, είναι ανησυχητικό. Η 
διαδικασία συγγραφής της πρώτης εκδοχής του κειμένου θα πρέπει συνειδητά να 
υλοποιείται από το συνολικό ποσοστό των δασκάλων στην τάξη και μόνο.  
 
Η ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων διαφόρων μορφών αξιολόγησης 
ανέδειξε κάποιες θετικές τάσεις των δασκάλων που εφαρμόζουν τις κατεξοχήν 
προτεινόμενους τρόπους  διόρθωσης των λαθών σύμφωνα με τις σύγχρονες 
διδακτικές προσεγγίσεις. Είναι σημαντικό ότι το 50% του συνόλου του δείγματος  
εμπλέκει την ομάδα στη διαδικασία αυτή, ενώ το 20% και 38% αντίστοιχα αναθέτει 
στο συμμαθητή (ετεροαξιολόγηση) ή στον ίδιο τον μαθητή (αυτοαξιολόγηση) την 
συνολική εξέταση των λαθών. Από την άλλη πλευρά, όμως, ένα μεγάλο ποσοστό 
(76%) δασκάλων εμμένει στη συνήθεια να διορθώνουν οι ίδιοι με τρόπο μηχανιστικό 
και καθόλου παραγωγικό για τους μαθητές τα διάφορα λάθη των γραπτών.  
 
Στη συνέχεια φαίνεται ότι δεν έχει δοθεί η απαραίτητη αξία στη χρήση του πίνακα 
αυτοδιόρθωσης που υπάρχει στο τέλος κάθε ενότητας, εφόσον μόνο το 6% τον 
ακολουθεί πάντα. Ακόμα κι αν το 36% τον εμπλέκει στη διαδικασία αυτοδιόρθωσης 
θεωρείται ότι χρειάζεται αρκετή επιμόρφωση πάνω στη σωστή χρήση, τις 
δυνατότητες, τον απαιτούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, από την έρευνα διαφαίνεται ότι 
η μία (32%) και δύο ώρες (62%) που αφιερώνουν σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι για όλες 
αυτές τις διαδικασίες παραγωγής λόγου μαρτυρούν ότι σε καμία περίπτωση δεν 
αρκούν για να συμπεριλάβει καθένας τον πίνακα αυτοδιόρθωσης μέσα στη 
διδασκαλία ώστε αυτός να έχει τα ανάλογα ευεργετικά αποτελέσματα. 
 
Οι ώρες που αφιερώνονται σε όλα τα στάδια παραγωγής λόγου αποκαλύπτουν, 
πράγματι, πολλά στην παρούσα έρευνα. Ο μικρός αριθμός των ωρών υποδηλώνει μια 
αμφιβολία ως προς την αληθοφάνεια των απαντήσεων των ερωτώμενων. Κυρίως, 
όμως, θέτει πολλαπλά ερωτήματα ως προς την ποιότητα της διδασκαλίας σχετικά με 
τα παραπάνω. Γίνεται φανερό, δηλαδή, πως, ακόμα κι αν εφαρμόζονται σε 
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ικανοποιητικό βαθμό κάποιες πρακτικές κειμενοκεντρικής προσέγγισης, η διάθεση 
μόνο δύο ωρών δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ούτε την ποιότητα ούτε την 
αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τη θεωρία απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις ώρες 
και παραπάνω για την σωστή εφαρμογή όλων των διδακτικών πρακτικών της 
παραγωγής γραπτού λόγου.  
 
Η έρευνα, σχετικά με το επίπεδο σπουδών, ανέδειξε δύο κύριες τάσεις. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων προέρχεται από τα παιδαγωγικά τμήματα των 
πανεπιστημίων (76%) ενώ οι υπόλοιποι (24%) έχουν πτυχίο ακαδημίας. Από αυτούς 
λίγοι είναι εκείνοι που έχουν παρακολουθήσει διάφορους κύκλους σπουδών σε 
πανεπιστημιακά τμήματα. 
 
Η έλλειψη συνάφειας, στατιστικά σημαντικής, ανάμεσα επίπεδο σπουδών  και στις 
διδακτικές πρακτικές οδηγεί στην απόρριψη του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος. 
Κυρίως, απορρίπτεται η υπόθεση της έρευνας και υιοθετείται η εναλλακτική, η οποία 
διατυπώνεται ως εξής: «Οι διδακτικές πρακτικές διδασκαλίας παραγωγής γραπτού 
λόγου από τους δασκάλους της Ε΄ και ΣΤ΄ δεν σχετίζονται με την κειμενοκεντρική 
θεωρία και το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη γλώσσα». 
 
Η έλλειψη συσχέτισης εικάζεται ότι μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη επιμόρφωσης. 
Πιθανώς, τα βασικά πτυχία των δασκάλων δεν εξασφαλίζουν την ανανέωση 
εκπαιδευτικών πρακτικών και την υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών κατά την 
παραγωγή γραπτού λόγου.  
  

Προτάσεις 
 

Δεδομένης της δυσκολίας και των σύνθετων πτυχών που χαρακτηρίζουν τη 
διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου, αλλά και των αποτελεσμάτων αυτής της 
έρευνας που αναδεικνύουν διδακτικά κενά στο αντικείμενο αυτό διατυπώνονται δύο 
ακόλουθες προτάσεις.  
 
Αρχικά, πρέπει να ολοκληρωθεί σε όλο τον πληθυσμό των δασκάλων η επιμόρφωση 
που αφορά την διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου και γενικότερα τη διδακτική 
της γλώσσας. Αναφερόμαστε, κυρίως, σε μια επιμόρφωση από ειδικούς 
πανεπιστημιακούς καθηγητές της διδακτικής της γλώσσας ή κατόχους μεταπτυχιακού 
ή διδακτορικού τίτλου στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Τέτοιου είδους επιμορφωτές 
είναι σίγουρο ότι μεταλαμπαδεύουν σημαντικές γνώσεις στους δασκάλους 
καθιστώντας την επομόρφωση ουσιαστική και αποτελεσματική.  
 
Σε επίπεδο ερευνητικό προτείνεται η διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών, οι οποίες θα 
καταγράφουν σε επίπεδο τάξης μια ολοκληρωμένη διδασκαλία παραγωγής γραπτού 
λόγου και θα αναδεικνύουν συμπεράσματα καίρια για λεπτές πτυχές του θέματος.  
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Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το σχολείο ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα. Το 
θεωρητικό της πλαίσιο στηρίζεται στη θεωρία των Getzels & Guba και πήγασε μέσα 
από την επισκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας. Σε εμπειρικό επίπεδο 
αυτή η θεωρία φαίνεται να ανταποκρίνεται και να εκφράζει με σχετικά 
ολοκληρωμένο τρόπο τους παράγοντες που επιδρούν στην οργάνωση, στη διοίκηση 
και στη λειτουργία ενός σχολείου. Γίνεται προσπάθεια μέσα από την εργασία να 
βρεθούν με παραδείγματα σύνδεσμοι της προαναφερόμενης θεωρίας με την 
καθημερινή πρακτική λειτουργία των ελληνικών σχολείων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Σχολεία, ρόλος, ανοικτά συστήματα, μηχανισμοί προστασίας. 
 

Εισαγωγή 
 
Η εργασία αυτή είναι μια προσπάθεια ανάλυσης της θεωρίας των Getzels & Guba 
(1957) και εύρεσης αντιστοιχιών της με την καθημερινή οργάνωση και 
δραστηριότητα των σχολικών μονάδων. Διερευνώνται τρεις κύριες θεματικές 
ενότητες: 
α) η σχέση και η σύνδεση της θεωρίας των ανοικτών κοινωνικών συστημάτων με την 
εκπαιδευτική πράξη και η διερεύνηση του κατά πόσο οι σχολικές μονάδες είναι 
ανοικτά κοινωνικά συστήματα. 
β) η εξίσωση: συμπεριφορά ίσον ρόλος επί προσωπικότητα και κατά πόσο μπορεί 
αυτή να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά των ανθρώπων που συμμετέχουν στη ζωή και 
στα αποτελέσματα ενός σχολικού οργανισμού. 
γ) η αναζήτηση των κυριότερων μηχανισμών προστασίας των εκπαιδευτικών 
οργανισμών απέναντι στις αρνητικές κυρίως επιδράσεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και πόσο αυτοί οι μηχανισμοί φαίνεται να υφίστανται και να 
λειτουργούν στην πράξη. 
 

Το σχολείο ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα 
 
Σύστημα κατά τη διοικητική επιστήμη είναι η σκόπιμη επιλογή ανθρώπων, 
διεργασιών και αντικειμένων με σκοπό να λειτουργήσουν σε ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον και να δημιουργήσουν επιθυμητά αποτελέσματα (Πασιαρδής, 2004). Ένα 
σύστημα είναι κάτι περισσότερο από το απλό άθροισμα των μερών που το αποτελούν 
και μέσα σε αυτό ενυπάρχουν επαναλαμβανόμενα πρότυπα, σχέσεις και 
αλληλεπιδράσεις κάνοντάς τα να διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα κλειστά   
και τα ανοικτά συστήματα (Πασιαρδής, 2004). Τα ανοικτά συστήματα, σε αντίθεση 
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με τα κλειστά, διαμορφώνουν μια δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον 
που δραστηριοποιούνται, επιδρούν σε αυτό και δέχονται τις επιδράσεις του και η 
λειτουργία του σχολείου αντιμετωπίζεται ως μια ενότητα με χαρακτηριστικά 
περισσότερο σύνθεσης παρά ανάλυσης (Καμπουρίδης, 2002). Η σχολική μονάδα ως 
ανοικτό κοινωνικό σύστημα προσδιορίζεται από δύο σημαντικά χαρακτηριστικά το 
ότι αποτελείται από ένα σύνολο υποσυστημάτων και ακολουθεί μια συγκεκριμένη 
διαδικασία για την επίτευξη των στόχων της (Πασιαρδής, 2004). Η διαφορετικότητα 
του εκάστοτε κοινωνικού συστήματος προκύπτει από την αλληλεπίδραση των 
διαφορετικών υποσυστημάτων που το αποτελούν και από τις ιδιαίτερες διαδικασίες 
που ακολουθεί για να επιτύχει τους επιδιωκόμενους στόχους του, ενώ υπάρχει μια 
νοητή διαχωριστική γραμμή μεταξύ του σχολείου ως κοινωνικού συστήματος και του 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται (Πασιαρδής, 2004). Τα σύνορα 
ενός σχολικού κοινωνικού συστήματος είναι διαπερατά, διευκολύνοντας την 
αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον αλλά παρόλα αυτά δεν αποκλείεται η ύπαρξη 
σταθερότητας και ισορροπίας εντός της σχολικής μονάδας (Καμπουρίδης, 2002). Οι 
Getzels & Guba (1957) μελέτησαν την οργάνωση ως κοινωνικό σύστημα και 
υποστήριξαν ότι υπάρχουν δύο βασικές διαστάσεις που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 
η νομοθετική ή οργανωσιακή διάσταση του συστήματος που περιλαμβάνει το ίδρυμα, 
τους ρόλους και τις προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων του και η ιδιογραφική ή 
προσωπική διάσταση του συστήματος που περιλαμβάνει τα άτομα με την 
προσωπικότητά τους και τις διαθέσεις-ανάγκες τους. Υπάρχει και η διάσταση της 
συναλλαγής που περιλαμβάνει τις ομάδες, το κλίμα και τις διαθέσεις τους. Ενώ η 
αλληλεπίδραση αυτών των διαστάσεων δημιουργεί τη λεγόμενη κοινωνική 
συμπεριφορά του συστήματος (Σαΐτης, 2008). Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ 
των δύο παραγόντων για να λειτουργεί προς όφελος και των δύο. Αν υπάρχουν για 
παράδειγμα αλλαγές ρόλων μπορεί να προκληθεί ανισορροπία στο σύστημα 
(Kresyman, 2010).  
 
Η θεωρία των κοινωνικών συστημάτων επικράτησε τα έτη 1950-1965 και η αρχική 
συστημική ανάλυση των Getzels & Guba (1957), προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις 
σχολικές οργανώσεις ως ανοικτά συστήματα, έχοντας κάποια επικοινωνία με το 
εξωτερικό περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές θεωρήσεις συστημάτων με 
πρώτη τη θεώρηση του ορθολογικού συστήματος όπου δίνει έμφαση στη τυπική 
δομή, την τυποποίηση κανόνων και στη συγκεκριμενοποίηση των στόχων και 
δεύτερη την προσέγγιση των φυσικών συστημάτων που δίνει έμφαση στην 
προσαρμογή των κοινωνικών ομάδων και στην ισορροπία τους ακόμα και αν 
χρειαστεί να τροποποιηθούν οι οργανωσιακοί στόχοι (Martin & Jenkins, 2008). Τα 
δύο αυτά συστήματα είναι κλειστά. Η τρίτη προσέγγιση είναι του ανοικτού 
συστήματος και είναι αυτή που αντιμετωπίζει το σχολείο ως σύστημα-οργάνωση που 
βρίσκεται σε διαρκής αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον 
(Μιχόπουλος, 1998). Η σχέση αυτή εκφράζεται με το να εκλαμβάνει το σχολείο από 
το περιβάλλον εισροές, όπως τα υλικά, τα μέσα, οι πληροφορίες, ο αριθμός και ο 
τύπος των μαθητών, οι νομικοί περιορισμοί, αλλά και να δίνει εκροές όπως προϊόντα, 
υπηρεσίες, τους μαθητές που παράγει (Getzels & Guba, 1957). Το σχολείο ως 
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ανοικτό κοινωνικό σύστημα είναι ουσιαστικά και δημιούργημα της κοινωνίας που 
βρίσκεται και αλληλεπιδρά καθώς παίρνει από το περιβάλλον εισροές, πόρους, 
μαθητές, τεχνολογία, και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία τα μετασχηματίζει 
σε ένα ανώτερο επίπεδο και παράγει εκροές, δηλαδή μαθητές με ικανότητες και 
γνώσεις (Μιχόπουλος, 1998). Η λειτουργική διαδικασία του συστήματος δηλαδή, 
προσδιορίζεται από το τρίπτυχο εισροές – μετασχηματισμός – εκροές και ο 
μετασχηματισμός γίνεται στο λεγόμενο μαύρο κουτί διεργασιών (Πασιαρδής, 2004). 
Εκροές μπορεί να είναι και η ικανοποίηση ευρύτερων κοινωνικών αναγκών και ηθών 
όπως η ελευθερία, τα δημοκρατικά ιδεώδη, η ενσυνείδητη πειθαρχία και ο σεβασμός 
στο συνάνθρωπο. Ο βαθμός και η συχνότητα ανταλλαγής εισροών και εκροών με το 
εξωτερικό περιβάλλον καθορίζει και το βαθμό ανοικτότητας και δυναμικότητας του 
συστήματος και το σύστημα για να μπορεί να ελέγχει καλύτερα τις εισροές και τις 
εκροές δημιουργεί γύρω του ένα όριο που το διαχωρίζει από το εξωτερικό 
περιβάλλον κάνοντας έτσι τα σχολεία να ξοδεύουν πολύ ενέργεια σε δραστηριότητες 
πάνω στα σύνορά τους όπως συναντήσεις με γονείς και ενημέρωση του κοινού (Hoy 
& Miskel, 2013). Όμως σε ένα ανοικτό σύστημα τα όρια αυτά δεν μπορούν 
επακριβώς να προσδιοριστούν και δεν είναι αδιαπέραστα. Για παράδειγμα οι 
εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί το σχολείο, οι γνώσεις, τα ήθη και ο 
πολιτισμός που δίνει δεν είναι μόνο δικό του δημιούργημα, αλλά εισάγονται σε αυτό 
από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Το σχολείο για να μπορεί να γνωρίζει και να 
ελέγχει το παραγόμενο αποτέλεσμά του, την επιρροή του στο κοινωνικό περιβάλλον, 
πρέπει να είναι σε επικοινωνία με το εγγύς εξωτερικό του περιβάλλον, μέσα από μια 
διαδικασία ανάδρασης καθώς με αυτή επικοινωνεί για παράδειγμα με το σύλλογο 
γονέων, με τυπικές και άτυπες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές οργανώσεις και 
συγκεντρώνει πληροφορίες για τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Μιχόπουλος, 1998). 
 

Ο ρόλος, η προσωπικότητα και η συμπεριφορά στο σχολείο 
 
Σύμφωνα με το μοντέλο των Getzels & Guba (1957) η συμπεριφορά κάθε ατόμου σε 
μια υπηρεσία είναι αποτέλεσμα του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της υπηρεσίας 
και της προσωπικής διάστασης που ενυπάρχει σε αυτή. Το νομοθετικό πλαίσιο 
προσδιορίζει το ρόλο του ατόμου και τις προσδοκίες που ζητούνται απ’ αυτό ενώ η 
προσωπική διάσταση δείχνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων, τις 
διαθέσεις και τις ανάγκες τους και η συμπεριφορά κάθε ατόμου είναι συνάρτηση της 
θέσης και του ρόλου που έχει και της ιδιαίτερης προσωπικότητάς του (Getzels & 
Guba, 1957). Υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που αφορά το πνεύμα και το κλίμα 
που επικρατεί στο προσωπικό του σχολείου και ονομάζεται διαθέσεις της ομάδας 
(Καμπουρίδης, 2002). Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ρόλων είναι ότι 
αντιπροσωπεύουν θέσεις και καθορίζουν μια ιεραρχία στο σχολείο και υπάρχουν 
διάφοροι ρόλοι όπως του διευθυντή, του υποδιευθυντή, του εκπαιδευτικού, του 
βοηθητικού προσωπικού, του μαθητή, του γονέα, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι 
ότι προκαθορίζουν τις προσδοκίες και τα καθήκοντα των ατόμων και ένα τρίτο 
χαρακτηριστικό είναι ότι οι ρόλοι αλληλοσυμπληρώνονται και πολλές φορές ο ένας 
προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου (Καμπουρίδης, 2002). Ο ρόλος κάθε ατόμου 
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προϊδεάζει την αναμενόμενη εργασία του και τα αποτελέσματά της, ενώ μια σειρά 
διατάξεων, κανονισμών και νόμων καθορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό τις ενέργειες και 
την κοινωνική συμπεριφορά των μελών ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 
(Καμπουρίδης, 2002). 
 
Για να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά ενός ατόμου πρέπει να εξεταστούν 
ταυτόχρονα ο ρόλος του και οι διαθέσεις του γιατί οι διαθέσεις – ανάγκες 
προέρχονται από την προσωπικότητα και ο ρόλος του από την υπηρεσιακή διάσταση, 
ενώ η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των στοιχείων δημιουργεί την παρατηρούμενη 
κοινωνική συμπεριφορά (Σαΐτης, 2008). Η συμπεριφορά των μελών του σχολείου 
είναι αποτέλεσμα της νομοθετικής και της ιδεογραφικής διάστασης. Η νομοθετική 
διάσταση αφορά την οργάνωση του ιδρύματος και έχει σχέση με το ρόλο του ατόμου, 
τη συμπεριφορά του, τις δραστηριότητές του και τις αναμενόμενες προσδοκίες απ’ 
αυτό, π.χ. ο ρόλος και τα καθήκοντα διευθυντή ενώ η ιδεογραφική διάσταση 
εμπεριέχει τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες, τις προτεραιότητες, τις διαθέσεις των 
διαφορετικών ανθρώπων που λειτουργούν  σε ένα σχολείο και έχουν διαφορετικές 
προσωπικότητες (Σαΐτης, 2008). Η συμπεριφορά ενός ατόμου σε μια οργάνωση 
εξαρτάται από τέσσερις μεταβλητές που είναι η ομάδα, το κλίμα, οι προθέσεις και η 
συμπεριφορά ενώ σε έναν εργασιακό χώρο εκτός από τις τυπικές οργανώσεις 
υπάρχουν και οι άτυπες, όπως οι φιλίες και οι παρέες, που είναι οι ανεπίσημες 
οργανώσεις και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων (Σαΐτης, 2008). Η 
συμπεριφορά εξαρτάται και από τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, της 
κοινωνίας δηλαδή και αυτή η τελευταία μεταβλητή ονομάζεται διάσταση 
κουλτούρας. Η συμπεριφορά ενός διευθυντή μπορεί να είναι νομοθετική, ιδιογραφική 
ή διεκπεραιωτική όπου στην πρώτη δίνει μεγάλη σημασία στη νομοθεσία, στους 
στόχους του σχολείου, στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος και στις 
προσδοκίες του ρόλου των μελών του σχολείου, στη δεύτερη δίνει σημασία και στις 
προσωπικότητες των ατόμων, στις ανάγκες τους και στις διαθέσεις τους και στην 
τρίτη γίνεται προσπάθεια για εξισορρόπηση μεταξύ των στόχων του οργανισμού και 
των αναγκών του προσωπικού του (Σαΐτης, 2008). 
 
Η θεωρία των κοινωνικών συστημάτων είναι από τις πρώτες που συνέδεσε την 
οργανική θέση ενός ιδρύματος με την προσωπικότητα. Μέσα από την πρακτική μας 
εμπειρία μπορούμε να πούμε ότι κάθε όρος της εξίσωσης αυτής είναι υποκείμενο 
αλλαγής. Δηλαδή ο διαφορετικός ρόλος αλλάζει τη συμπεριφορά αλλά και την 
προσωπικότητα. Για παράδειγμα άτομο που έγινε διευθυντής σχολείου, αλλάζει 
συμπεριφορά και πιθανόν και προσωπικότητα, δείχνει πιο απόμακρο ακόμα και σε 
παλαιούς γνωστούς, πιο αγχωμένο, με περισσότερες ευθύνες ίσως και αγωνίες για να 
ανταποκριθεί στο νέο ρόλο.  Οι νέες απαιτήσεις του ρόλου αλλάζουν και τη 
συμπεριφορά και την προσωπικότητα. Άλλωστε ο ρόλος του διευθυντή πολλές φορές 
απαιτεί το ίδρυμα που διοικεί να είναι συναγωνιστικό ως προς τα άλλα σχολεία της 
περιοχής, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών π.χ. γονέων, να έχει 
αποδοτική οικονομική διαχείριση και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 
προκύπτουσες κρίσεις. Όλα αυτά είναι πιεστικά και μπορεί να δημιουργήσουν 
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απόσταση με τους υπόλοιπους συναδέλφους του σχολείου (Mutis, 2008). Επίσης 
μπορούν και οι διαφορετικές προσωπικότητες να αλλάξουν τόσο την ποιότητα του 
ρόλου τους, όσο και τη δική τους συμπεριφορά αλλά και τη συμπεριφορά ολόκληρου 
το οργανισμού. Σε σχολείο για παράδειγμα μετά την αλλαγή διευθυντή και προέδρου 
στο σύλλογο γονέων, οι νέες προσωπικότητες έχουν επηρεάσει διαφορετικά τη 
λειτουργία όλου του οργανισμού. Στο χώρο του σχολείου μετά από διάφορες 
πρωτοβουλίες, λειτουργούν τις απογευματινές ώρες επιπλέον τμήματα εκμάθησης 
μπαλέτου και ζωγραφικής για τα παιδιά όλης της πόλης στην οποία βρίσκεται το 
σχολείο, επίσης λειτουργεί και θεατρική ομάδα ενηλίκων με συμμετοχή γονέων και 
εκπαιδευτικών και επιπλέον τα απογεύματα λειτουργούν και τμήματα σχολών γονέων 
και ψυχολογικής υποστήριξης. Τίποτα από αυτά δεν λειτουργούσε με τις 
προηγούμενες διοικήσεις παρόλο που ο ρόλος του διευθυντή και ολόκληρη η 
νομοθεσία για τη λειτουργία των σχολείων ήταν ουσιαστικά η ίδια και σχεδόν ίδια 
ήταν και η τοπική κοινωνία στην οποία ενυπήρχε το σχολείο. Φαίνεται έτσι πως η 
διαφορά των προσώπων-προσωπικότητας, άλλαξε και την ποιότητα του ρόλου και 
έκανε το σχολείο διαφορετικό, πιο ενεργητικό και πιο ανοικτό στις ανάγκες των 
μαθητών και όλου του κοινωνικού περιβάλλοντος. Έτσι η εξίσωση αυτή της 
συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα του ρόλου και της προσωπικότητας, μπορούμε να 
πούμε ότι ισχύει. 
 

Οι μηχανισμοί προστασίας ενός σχολικού οργανισμού 
 
Οι σχολικές μονάδες αποτελούν ένα δομημένο σύστημα και τα βασικά συστατικά των 
οργανισμών είναι η δομή τους, η τεχνολογία, οι άνθρωποι και η υπάρχουσα 
κουλτούρα (Hoy & Miskel, 2013). Αποτελούνται από το κτίρια, τα εκπαιδευτικά 
μέσα, από μαθητές, δασκάλους, προσωπικό και από νομικές διατάξεις και οι 
εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά χρησιμοποιούν τα μέσα διδασκαλίας και τις 
παιδαγωγικές δεξιότητές τους για να επιτύχουν το εκπαιδευτικό τους έργο (Σαΐτης, 
2008). Το σχολείο αποτελείται από ένα σύνολο υποσυστημάτων που πρέπει να 
λειτουργούν καλά, για να λειτουργεί καλά και όλος ο οργανισμός και η επίτευξη των 
στόχων όλου του οργανισμού εξαρτάται από την αρμονική συνεργασία των 
υποσυστημάτων του. Όταν ένα συγκεκριμένο υποσύστημα δε λειτουργεί σωστά τότε 
επηρεάζεται αρνητικά ολόκληρη η σχολική μονάδα καθώς όλα τα στοιχεία και 
υποσυστήματα ενός σχολείου βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και 
αλληλεξάρτηση μεταξύ τους (Hoy & Miskel, 2013). Κάποιες φορές όμως τυχαίνει οι 
σκοποί, οι διαθέσεις και οι ανάγκες ενός υποσυστήματος π.χ. των εκπαιδευτικών να 
έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς ενός άλλου υποσυστήματος π.χ. του διευθυντή 
γιατί η ύπαρξη υποσυστημάτων δημιουργεί πολυπλοκότητα και συνθετότητα στο 
σχολείο μην επιτρέποντάς του να λειτουργεί πάντα σε μια κατάσταση ισορροπίας 
(Σαΐτης, 2008). Οι συγκρούσεις και οι εντάσεις που προκαλούνται από ασυμφωνία 
μεταξύ ατομικών και οργανωτικών στόχων, προκαλούν καταστάσεις ανισορροπίας. 
Μπορούμε να πούμε ότι το σχολείο αποτελείται από αλληλοεξαρτώμενα μεταξύ τους 
υποσυστήματα, ότι οι σχέσεις των μελών του σχολείου επηρεάζονται από τα πρότυπα 
και τις δράσεις όλου του συστήματος και από τις σχέσεις με το σχολείο και ότι τα 
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σχολεία είναι ανοικτά συστήματα με πολλαπλούς στόχους και λειτουργίες που 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μπορεί να έρθουν σε μεταξύ τους σύγκρουση 
(Σαίτης, 2008). Το σχολείο ως σύστημα αναπτύσσει μηχανισμούς προστασίας από το 
αβέβαιο περιβάλλον το οποίο μπορεί να είναι σταθερό, απλό, ασταθές, ή πολύπλοκο 
και οι συνδυασμοί αυτών δημιουργούν τέσσερα είδη αβεβαιότητας (Πασιαρδής, 
2004). Για να προστατευτεί ένας οργανισμός χρησιμοποιεί δύο ειδών μηχανισμούς, 
εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί μηχανισμοί είναι κυρίως τρεις: α) 
προστατευτικοί μηχανισμοί για πρόβλεψη του μέλλοντος, ώστε ο οργανισμός να είναι 
προετοιμασμένος στις επερχόμενες μελλοντικές αλλαγές, β) η συστηματική εξέταση 
του περιβάλλοντος και ο έλεγχος των συνόρων του συστήματος με σκοπό την 
αντίληψη των κοινωνικών αναγκών και την έγκαιρη προετοιμασία του οργανισμού 
και γ) η αναπροσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών για να γίνουν πιο ευέλικτες 
και ευπροσάρμοστες οι εσωτερικές δομές του οργανισμού (Πασιαρδής, 2004). Οι 
εξωτερικοί μηχανισμοί προστασίας, όπως οι δημόσιες σχέσεις, οι συνεταιρισμοί 
δραστηριοποιούνται εκτός του συστήματος με τρεις τρόπους. Στον πρώτο 
δημιουργούνται δεσμοί με άλλους παρόμοιους οργανισμούς και υπηρεσίες με σκοπό 
την κοινή αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων, στον δεύτερο τρόπο αναπτύσσεται 
συνεργασία με σκοπό την ενδυνάμωση απέναντι στο αβέβαιο περιβάλλον και στον 
τρίτο τρόπο βρίσκεται η συνειδητή προσπάθεια αλλαγής του περιβάλλοντος και 
επιρροής σ’ αυτό (Πασιαρδής, 2004). Διάφορες ομάδες του σχολείου ασκούν πίεση ή 
χρησιμοποιούν δημόσιες σχέσεις με σκοπό την προστασία και την επιβίωση του 
οργανισμού.   
 

Συζήτηση 
 
Οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη λειτουργία 
των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στις σχολικές μονάδες ως συστήματα ισχύει η αρχή 
της ισοτέλειας, δηλαδή τα συστήματα μπορούν να φτάσουν στο ίδιο επιθυμητό 
αποτέλεσμα  μέσα από διαφορετικές διαδικασίες και προσπελάσεις καθώς δεν 
υπάρχει μια άριστη οργάνωση αλλά πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις που 
φτάνουν στο τελικό αποτέλεσμα (Hoy & Miskel, 2013). Παράγοντες όπως οι 
μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, η νομοθεσία, επηρεάζουν τη λειτουργία του 
σχολείου αφού το τελευταίο αποτελεί ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα αλλά ο βαθμός 
επιρροής των διαφόρων παραγόντων σε κάθε σχολείο είναι διαφορετικός. Μπορούμε 
να πούμε ότι η επίδραση του καθενός από αυτούς τους παράγοντες δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί εύκολα στην πράξη γιατί αυτή η διαφορετικότητα της επίδρασης των 
παραγόντων, τόσο στο ποιοι συμμετέχουν όσο και στο πόσο συμμετέχουν είναι που 
δημιουργούν τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα κάθε εκπαιδευτικού 
οργανισμού. Ωστόσο υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί προστασίας που επιτρέπουν 
στον εκπαιδευτικό οργανισμό παρά τις εισροές και επιδράσεις από τις διαφορετικές 
προσωπικότητες που συμμετέχουν σε αυτό,  να μπορεί ως επί το πλείστον να 
λειτουργεί ομαλά, αποτελεσματικά και να πετυχαίνει τους στόχους του. 
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Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει το έργο «Οι μικροί Εξερευνητές της πόλης μας», το 
οποίο υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016 από Νηπιαγωγεία της Αθήνας, στα 
πλαίσια του συνεργατικού Εθνικού προγράμματος e-Twinning. Τα μέλη των εμπλε-
κόμενων μαθητικών κοινοτήτων αδράχνοντας το γεγονός ότι ζουν στην ίδια πόλη, 
γνώρισαν αλληλεπιδραστικά τον τόπο τους και ανέδειξαν βασικά πολιτιστικά και ι-
στορικά μνημεία, τα οποία αποτελούν ορόσημο της κοινής κληρονομιάς της ανθρω-
πότητας. Οι συμμετέχοντες αξιοποιώντας το δυναμικό περιβάλλον που προσφέρει η 
χρήση των ΤΠΕ δραστηριοποιήθηκαν αμφίδρομα δημιουργώντας ψηφιακά βίντεο για 
μνημεία της Αθήνας, τα οποία αναρτήθηκαν στο You Tube. Το βίντεο που αναφέρε-
ται στον Παρθενώνα αναρτήθηκε και στην Ιστοσελίδα Πολιτιστικών Θεμάτων της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Τελικό αποτέλεσμα της δράσης 
υπήρξε η δημιουργία του «Διαφημιστικού Οδηγού της Πόλης μας» σε μορφή Ηλε-
κτρονικού Βιβλίου, με στόχο να αποτυπωθούν και να δημοσιοποιηθούν ιστορικά α-
ξιοθέατα της Αθήνας όπως τα είδαν και τα κατέγραψαν τα μάτια των μικρών εξερευ-
νητών. 

Λέξεις-Κλειδιά: συνεργασία, εξερεύνηση, πόλη, πολιτισμός,e-Twinning 

Εισαγωγή 

Η Συνεργατική Μάθηση Με Υποστήριξη Υπολογιστή (Computer Supported Collabo-
rative Learning) αποτελεί το πιο πρόσφατο, εξαιρετικά υποσχόμενο και δυναμικά α-
ναπτυσσόμενο παράδειγμα εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Koschmann,1996). Ο Brown 
(1994) υποστηρίζει ότι η μάθηση και η διδασκαλία είναι στενά συνδεδεμένες με τη 
δημιουργία και την επέκταση μιας θετικά αλληλοεξαρτώμενης μαθητικής κοινότητας 
η οποία καλλιεργεί την καθημερινή ερευνητική πρακτική. Ο ίδιος τονίζει ότι η συνερ-
γατική μάθηση αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία για τους μαθητές και είναι βασι-
κή προϋπόθεση για τη μελλοντική τους επιβίωση. Στα παραπάνω ο Crook( 1994), έρ-
χεται να υποστηρίξει ότι «οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν ένα αλληλεπιδρα-
στικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μαθητές σε ομάδες επικοινωνούν, διαχειρίζονται 
πληροφορίες, συνθέτουν εργασίες και εμπλέκονται σε διάλογο διατυπώνοντας κριτική, 
αμφισβήτηση, υποθέσεις και συμπεράσματα». Αυτό το πλαίσιο στηρίγματος για μια 
διευρυμένη συνεργατική κοινότητα μάθησης, πέρα από τα όρια του σχολείου, με την 
υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας, προσέφερε το Εθνικό Πρόγραμμα e-
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Twinning ώστε να υλοποιηθεί το έργο «Οι μικροί εξερευνητές της πόλης μας». Η α-
ναζήτηση και η συνάντηση των συνεργατών του έργου έγινε μέσα από την πλατφόρ-
μα του Twin-space. Οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν ως πλεονέκτημα το γεγονός της 
διαβίωσης των ομάδων στην ίδια πόλη αλλά σε διαφορετικά προάστια. Έτσι δόθηκε 
το έναυσμα στους μαθητές των συνεργαζόμενων ομάδων να λειτουργήσουν ως πο-
μποί και ως δέκτες πληροφοριών, οι οποίοι επικοινωνούν αμφίδρομα τις πληροφορίες 
που αποκομίζουν μέσα από τη βιωματική εξερεύνηση και την έρευνα και γνωρίζουν 
τον τόπο τους, μέρος της ιστορίας του και της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς α-
νταλλάσσοντας με τη βοήθεια του υπολογιστή εμπειρίες, πληροφορίες, ιδέες, συναι-
σθήματα και υλικό. Ως γενικοί επιδιωκόμενοι στόχοι του έργου τέθηκαν η συνεργα-
σία των νηπίων με μαθητές από άλλα σχολεία, η οποία  αποτελεί το έναυσμα ώστε να 
διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για το ανθρωπογενές και φυσικό πε-
ριβάλλον και η ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσα από την αξιοποίηση 
της γνωστικής και κοινωνικής διάστασης της χρήσης των Τ.Π.Ε. Ως κοινός προσανα-
τολισμός των εμπλεκόμενων μαθητικών κοινοτήτων ορίστηκε η δημιουργία βίντεο τα 
οποία θα αναφέρονται σε χαρακτηριστικά ιστορικά μνημεία της Αθήνας και ως τελι-
κό αποτέλεσμα του έργου τέθηκε η δημιουργία του «Διαφημιστικού Οδηγού της Πό-
λης μας» σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book). Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο (2009) ως ηλεκτρονικό βιβλίο δε νοείται μόνο η ψηφιακή έκδοση ενός συμ-
βατού βιβλίου, αλλά το δυναμικό και διαδραστικό μέσο μάθησης που λειτουργεί ως 
πολυμεσικό εργαλείο γνώσης. Με την έννοια αυτή το ηλεκτρονικό βιβλίο συνιστά 
ένα σύνθετο, πολυτροπικό και δυναμικό περιβάλλον μάθησης, εύχρηστο εργαλείο 
συνεργασίας και επικοινωνίας των μαθητών και εκπαιδευτικών πόσο δε περισσότερο 
όταν τη συγγραφική ιδιότητα και επιμέλεια έχουν οι ίδιοι οι μαθητές. 

Ενσωμάτωση του έργου στη Διδακτέα Ύλη 

Το έργο υλοποιήθηκε με τη μέθοδο project μέσα από την εφαρμογή διδακτικών πρα-
κτικών σύμφυτων με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νηπίων. Κατά τη διεξαγω-
γή του δόθηκε έμφαση στη συμμετοχική διαδικασία, όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσα 
από την αλληλεπίδραση τόσο με το φυσικό, όσο και με το κοινωνικό περιβάλλον 
(Vygotsky,1997). Ο σχεδιασμός του στηρίχτηκε σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότη-
τες που εξυπηρετούν σαφείς στόχους και οδηγούν στην προσέγγιση γνώσεων, δεξιο-
τήτων, στάσεων και συμπεριφορών οι οποίες συνάδουν με τις βασικές επιδιώξεις του 
Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) και τη στοχοθεσία του Νέου Προγράμματος Σπουδών 
για το Νηπιαγωγείο (2011). Επίσης αλληλεπιδρά διαθεματικά με τα προγράμματα 
σχεδιασμού και ανάπτυξης των γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας, (Προφορικός 
και Γραπτός Λόγος) μέσα από την αφήγηση μύθων, την ανάγνωση βιβλίων, το σχο-
λιασμό εικόνων, τη γραπτή ανταλλαγή υλικού. Των Μαθηματικών μέσα από την επε-
ξεργασία χωροχρονικών εννοιών, μετρήσεων, συγκρίσεων μεγεθών, παρατήρησης 
και ανάγνωσης περιοχών στο χάρτη. Της Μελέτης Περιβάλλοντος μέσα από τις επι-
σκέψεις στη γειτονιά και στην πόλη της Αθήνας. Της Δημιουργικής Έκφρασης μέσα 
από την επεξεργασία έργων τέχνης, τη ζωγραφική, το κολλάζ, τη δραματοποίηση, τη 
μουσική. Της Τεχνολογίας μέσα από την επικοινωνία, την αναζήτηση υλικού, την 
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παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, τη χρήση λογισμικών για δημιουργία puzzle, ψη-
φιακών παιχνιδιών, έργων ζωγραφικής, βίντεο και e-book στα πλαίσια των συλλογι-
κών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά, ομαδικά και στην ολομέλεια 
και κατά τη μαθησιακή διαδικασία δόθηκε έμφαση στην ολιστική αντίληψη της γνώ-
σης, στη βιωματική και διαδραστική μάθηση και στην οργάνωση μαθησιακών εμπει-
ριών που έχουν νόημα για τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας. Ως επιδιωκόμενοι 
στόχοι της δράσης τέθηκαν οι εξής: 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές και να αγαπήσουν την πόλη τους. 
• Να κατανοήσουν ότι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνεκτικού συνόλου 

με κοινή ιστορία και πολιτισμό. 
• Να αναπτύξουν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και ανάληψης 

πρωτοβουλιών. 
• Να νιώσουν τη χαρά της συμμετοχής στην ομάδα αλλά και τις αντίστοιχες υ-

ποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. 
• Να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους μέσα σε 

ένα ασφαλές πλαίσιο. 
• Να αυτενεργήσουν και να πειραματιστούν χωρίς το φόβο της αποτυχίας. 
• Να αξιοποιήσουν τον υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο, μέσο διερεύνησης 

καθώς και ως τρόπο δημιουργίας και έκφρασης. 
• Να ενισχύσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες μέσα από τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών. 
• Να εξοικειωθούν με τον «τεχνολογικό εγγραματισμό».  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχτηκε στην εργασία των νηπίων σε ομάδες, 
στον καταιγισμό ιδεών, στην έρευνα πεδίου, στην επαφή με αυθεντικές καταστάσεις 
και υλικά, στις παιδαγωγικές επισκέψεις και στις δημιουργικές κατασκευές. Ως εργα-
λεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου οι μαθητές χρησιμοποίησαν τη 
συλλογή, αποτύπωση και διάχυση των πληροφοριών μέσα από φωτογραφικό και ο-
πτικοακουστικό υλικό αξιοποιώντας ολόπλευρα τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 
Τ.Π.Ε. 

Περιγραφή του έργου 

Στον ανάλογο χώρο της πλατφόρμας του twin space δημιουργήθηκαν «Σελίδες» στις 
οποίες περιγράφεται με σαφήνεια η πορεία του έργου καθώς και οι υποχρεώσεις των 
δράσεων των συμμετεχόντων. Οι Σελίδες σχεδιάστηκαν από τους ιδρυτές του έργου 
με τη συμβολή των υπόλοιπων συνεργατών. Στην πρώτη Σελίδα εκπαιδευτικοί και 
μαθητές αντάλλαξαν προσωπικά στοιχεία όπως φωτογραφίες των σχολείων, σκέψεις 
και υλικό παραγωγής των μαθητών ώστε να γνωριστούν και να αποτελέσουν μια δια-
δραστική κοινότητα μάθησης. Στη δεύτερη Σελίδα δημιουργήθηκε το Λογότυπο των 
Μικρών Εξερευνητών. Οι μαθητές σε ομάδες επιμελήθηκαν τη γραφιστική απεικόνι-
ση του σήματος του τίτλου του έργου συνδυάζοντας λέξεις και εικόνες. Στην τρίτη 
Σελίδα τα νήπια αφού εξερευνούν βιωματικά τη γειτονιά τους τη γνωρίζουν στους 
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συμμετέχοντες επικολλώντας το υλικό που προκύπτει από τις δραστηριότητές τους σε 
«ψηφιακό τοίχο» Padlet. Στην τέταρτη Σελίδα διευρύνεται η εξερεύνηση και οι μαθη-
τές έρχονται σε επαφή με ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία που αφορούν την πόλη 
τους την Αθήνα. Ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και αλληλοσυμπληρώνουν μέσω 
του υπολογιστή τις γνώσεις τους για την πόλη που ζουν. Στην Πέμπτη Σελίδα επιλέ-
γουν και επιδεικνύουν ως αντιπροσωπευτικά μνημεία της ιστορίας και της κουλτού-
ρας της Αθήνας τον Παρθενώνα, το Ερέχθειο και το Καλλιμάρμαρο. Με τις εικαστι-
κές απεικονίσεις και την ηχητική παρέμβασή τους δημιουργούνται βίντεο σχετικά με 
τα παραπάνω μνημεία και αναρτούνται στο You Tube. Μέρος του παραγόμενου α-
κουστικού υλικού δημοσιεύεται σε εκπομπές του Διαδικτυακού Μαθητικού Ραδιο-
φώνου. Το βίντεο που αφορά τον Παρθενώνα αναρτάται στην Ιστοσελίδα Πολιτιστι-
κών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Στην Έκτη 
Σελίδα οι ομάδες συνθέτουν ένα συνεργατικό ποίημα τεσσάρων στροφών με τίτλο 
«Αθήνα η πόλη της ζωής μου» το εικονογραφούν, το απαγγέλλουν και δημιουργούν 
βίντεο. Στην έβδομη και τελευταία Σελίδα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προ-
γράμματος ως τελικό προϊόν του έργου, δημιουργείται ψηφιακά με τη σύνθεση του 
φωτογραφικού υλικού και του υλικού των εικαστικών δραστηριοτήτων των μαθητών 
σε μορφή e-book, «Ο Διαφημιστικός Οδηγός της Πόλης μας» ο οποίος δημοσιεύτηκε 
μέσα από την πλατφόρμα του Web2.0 Story jumper και παρουσιάστηκε στις εκδηλώ-
σεις εορτασμού της λήξης του σχολικού έτους.  

Χρήση της Τεχνολογίας 

Η συμβολή της Τεχνολογίας στην υλοποίηση του έργου υπήρξε καθοριστική γιατί 
προσέφερε στους εμπλεκόμενους εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης πληροφοριών, 
μάθησης και επικοινωνίας. Πρώτιστα η ασφαλής πλατφόρμα του Twin space υπήρξε 
ο πυρήνας γύρω από τον οποίο οργανώθηκε τόσο η επικοινωνία και η ενημέρωση για 
την πορεία του έργου, όσο και η απόθεση των δραστηριοτήτων, του υλικού και των 
ιδεών, εκπαιδευτικών και μαθητών. Αξιοποιήθηκε ο Περιηγητής Ιστού(Web browser) 
και συγκεκριμένα η μηχανή αναζήτησης της Google και της Google junior (προστα-
τευμένη ιστοσελίδα για παιδιά) που επέτρεψε να προβάλλουμε και να αλληλεπιδρά-
σουμε με κείμενα, εικόνες, βίντεο και μουσική. Στον ιστοχώρο του You Tube κοινο-
ποιήθηκαν τα βίντεο που δημιουργήθηκαν ως προϊόντα επικοινωνίας των δραστηριο-
τήτων των μαθητών. Σημαντικά εργαλεία δημιουργίας και έκφρασης στα χέρια των 
μαθητών αποτέλεσαν τα Λογισμικά ανοιχτού τύπου Tux paint και εννοιολογικής χαρ-
τογράφησης Kidspiration, η Διαδικτυακή Εφαρμογή jigsaw puzzles 2 σε περιβάλλον 
Web για την κατασκευή πάζλ και το λογισμικό ψηφιακής αφήγησης Movie Maker για 
τη δημιουργία ταινιών. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή Padlet 
με την οποία δημιουργήθηκε ένας εικονικός τοίχος πάνω στον οποίο αναρτήθηκε με 
συνεργατικό πνεύμα υλικό παραγωγής των ομάδων. Καθοριστική ήταν η συμβολή 
του on line προγράμματος audio converter προκειμένου να μετατραπούν οι μαγνητο-
φωνημένοι ήχοι σε μορφή mp3 και του προγράμματος επεξεργασίας ήχου Audacity. 
Τέλος αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα Story Jumper Web 2.0 με τη βοήθεια του οποίου 
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μέσα από τα έργα και τη διάδραση των μαθητών δημιουργήθηκε σε μορφή ηλεκτρο-
νικού βιβλίου το τελικό προϊόν του έργου, «Ο Διαφημιστικός Οδηγός της Πόλης μας» 

Παιδαγωγική Αξία- Καινοτομία του Έργου 

Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του παρόντος έργου μέσα από το 
πρόγραμμα E-Twinning προσέφερε τη δυνατότητα στα νήπια να εμπλακούν σε δρά-
σεις με συνομήλικους και ενήλικες οι οποίες είχαν κοινούς στόχους, πέρα από τα όρια 
της άμεσης σχολικής κοινότητας. Την πορεία και τα αποτελέσματα των δραστηριοτή-
των τους μπορούσαν να παρακολουθήσουν απτά, μέσα από την πλατφόρμα του Twin 
space, να αξιολογήσουν και να επαναπροσδιορίσουν. Αυτή η πρωτόγνωρη οπτικοα-
κουστική διάδραση μέσα από την χρήση των Τ.Π.Ε. συνέβαλε στην ενδυνάμωση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών, στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών των ο-
μάδων με τη συνακόλουθη ανάπτυξη συναισθημάτων αλληλοβοήθειας, εμπιστοσύνης 
και θετικής αλληλεξάρτησης. Ώθησε τους μαθητές να αντιληφθούν ότι το σχολείο 
συνδέεται αναπόσπαστα με την κοινωνία και τους βοήθησε να καλλιεργήσουν δεξιό-
τητες οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να καταστούν εν δυνάμει ενεργοί και υπεύθυ-
νοι αυριανοί πολίτες, με ευαισθησίες για την πόλη που ζουν και θετική στάση ως 
προς τη διαφύλαξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Το ενδιαφέρον των μαθητών 
διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο γιατί η χρήση του υπολογιστή στην τάξη συνέτεινε 
στο να δουν τις δραστηριότητες με παιγνιώδη τρόπο και να εργαστούν με ενθουσια-
σμό και ευχαρίστηση φέρνοντας για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την ανάγκη εκ-
συγχρονισμού της σχολικής καθημερινότητας με νέες πρακτικές, στρατηγικές και με-
θόδους. Επιπλέον η έμφαση η οποία δόθηκε στη διαφοροποιημένη μάθηση και στην 
αξιοποίηση της πολυτροπικής έκφρασης μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. εξασφάλισε 
την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να ενταχθούν 
και να εκφραστούν, απελευθερώνοντας τις κλίσεις και τα ταλέντα τους μέσα σε ένα 
πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια, αποδοχή, αναγνώριση και θεωρεί τη διαφορετική ά-
ποψη προωθημένη μορφή συνεργασίας. 

Αποτελέσματα του Έργου-Αξιολόγηση 

Η συμμετοχή στο έργο ωφέλησε το σχολείο μας πολλαπλά, αφού συνέβαλε στο ποιο-
τικό άνοιγμά του στην κοινωνία και ενθάρρυνε την καλλιέργεια σχέσεων ουσιαστικής 
επικοινωνίας μέσα από την ενεργή ανταπόκριση και συμμετοχή όλων των εμπλεκο-
μένων μερών (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, τοπικής κοινωνίας). Χαρακτηριστι-
κό του κλίματος που επικράτησε κατά την εφαρμογή του ήταν το αμείωτο ενδιαφέρον 
και ο ενθουσιασμός των νηπίων αλλά και των εκπαιδευτικών. Η επαφή των μαθητών 
με έργα του πολιτισμού και της τέχνης συνέβαλε στην προσωπική, κοινωνική και πο-
λιτιστική τους ανάπτυξη, ενδυνάμωσε την καλαισθησία και γέννησε την ανάγκη της 
έκφρασης. Οι μαθητές εργάστηκαν με επιτυχία και ανέπτυξαν πρωτοβουλίες κατά την 
εκτέλεση του μαθησιακού έργου αναπτύσσοντας μέσα στα πλαίσια των ομάδων τη 
συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία. Η ενσωμάτωση του υπολογιστή στο κα-
θημερινό πρόγραμμα προώθησε την εμπέδωση της γνώσης και ενθάρρυνε χρήσεις 
πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας. Για τους εκπαιδευτικούς 
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η συμμετοχή στη δράση υπήρξε μια εμπειρία η οποία προώθησε την ανανέωση και 
τον εμπλουτισμό των διδακτικών μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται στη μαθησια-
κή διαδικασία. Επιπρόσθετα η διαδραστική επαφή, η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, ε-
μπειριών και εποπτικού υλικού βελτίωσε την καθημερινότητα στην τάξη και αναβάθ-
μισε την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Συνακόλουθα θεωρούμε 
ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συνέβαλε στη βελτίωση της διδακτικής 
πρακτικής γιατί υλοποιήθηκε και σχεδιάστηκε με σεβασμό στα ενδιαφέροντα των ε-
μπλεκόμενων μαθητικών κοινοτήτων και κατέστησε τους μαθητές πρωταγωνιστές 
του δικού τους έργου γεννώντας συναισθήματα αυτοπεποίθησης και επιβεβαίωσης τα 
οποία προσδοκούμε να αποτελέσουν εφαλτήριο για περαιτέρω δράση. 
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Οι παράγοντες που βοηθούν ή εμποδίζουν τις καινοτομίες 
στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Παπαθανασίου Ε. Ελένη 
Φιλόλογος, M.Ed 

papathanasiou1971@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την ανάδειξη των παραγόντων που βοηθούν ή ε-
μποδίζουν την επιτυχία εφαρμογής των καινοτομιών στα σχολεία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όπως αυτοί προέκυψαν μέσα από τριάντα δύο (32) συνεντεύξεις. Κατά 
τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος αρχικά παρουσιάστηκε η έννοια της καινοτο-
μίας και ο σκοπός των καινοτομιών. Ακόμη, αναλύθηκε η αναγκαιότητα των καινο-
τομιών στα σχολεία και διερευνήθηκαν οι παράγοντες που προωθούν ή εμποδίζουν 
την καινοτομία. Κατά την εμπειρική προσέγγιση του θέματος παρουσιάστηκαν τα 
δεδομένα της έρευνας η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο του 2016. Επιλέχθηκε η ποιοτική 
ανάλυση και ως μέθοδος συλλογής δεδομένων η συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού 
τύπου. Στην έρευνα συμμετείχαν εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων καθώς 
και η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Καστοριάς και αντί-
στοιχο προς τον αριθμό των Διευθυντών δείγμα Εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε 
σχολικές μονάδες του ίδιου Νομού. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αναδεί-
χθηκε ότι σπουδαιότεροι παράγοντες προώθησης ή εμπόδισης των καινοτομιών είναι 
το κλίμα της σχολικής μονάδας, η διαχείριση της καινοτομίας, οι πόροι, ο περίγυρος, 
η υποδομή του σχολείου και οι αντιλήψεις – εμπειρίες των εμπλεκομένων. 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική καινοτομία, σχολική κουλτούρα, παράγοντες που επη-
ρεάζουν την εκπαιδευτική καινοτομία. 

Εισαγωγή 

Καινοτομία, σύμφωνα με τον Μπελαδάκη (2010, σ.σ. 103 – 104), είναι μια διαδικα-
σία αλλαγής κάποιου ή κάποιων στοιχείων, επιτυγχάνεται με την ανάληψη πρωτο-
βουλίας των μελών ενός οργανισμού και στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
που συνδέονται με το συγκεκριμένο περιβάλλον. 

Ο Fullan (2001) υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική καινοτομία αφορά ενέργειες που 
προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις τομείς, την αλλαγή πεποιθή-
σεων και αρχών, την εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων και τη χρήση νέων διδα-
κτικών μέσων. 

Παράγοντες που προωθούν ή εμποδίζουν την καινοτομία 

Η διερεύνηση των παραγόντων που προωθούν ή εμποδίζουν τις εκπαιδευτικές καινο-
τομίες είναι σημαντική υπόθεση προκειμένου το σχολείο να προσαρμόζεται στις νέες 
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απαιτήσεις της κοινωνίας και οι μαθητές να έχουν καλύτερες επιδόσεις (Γιαννακάκη, 
2005). 

Οι παράγοντες που προωθούν την καινοτομία είναι: Οι αυξανόμενες διαρκώς γνώ-
σεις, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αλλαγή φύσης της εργασίας και η ανάγκη για 
ποιότητα στην εργασία. Οι παράγοντες που μπορεί να προωθήσουν ή να εμποδίσουν 
την καινοτομία σε μια σχολική μονάδα χωρίζονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς. 
Εξωτερικοί παράγοντες είναι: Ο κοινωνικός περίγυρος και το πολιτικό πλαίσιο, η συ-
νεργασία του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Εσωτερικοί παράγοντες είναι: Το 
κλίμα της σχολικής μονάδας, η κουλτούρα, η φύση της καινοτομίας, οι αντιλήψεις 
των εμπλεκομένων στην καινοτομία, το επίπεδο (οικονομικό, κοινωνικό, γνωστικό, 
πολιτιστικό) των μαθητών, η μορφή ηγεσίας, τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων 
στο σχολείο εκπαιδευτικών, η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (Καβούρη, 1999, 
σ. 91). Οι παράγοντες που εμποδίζουν την καινοτομία όπως αναφέρονται από τους 
West – Burnham (1991, ό.α. στο Ιορδανίδης, 2006) είναι: Ο συντηρητισμός στα σχο-
λεία, η ανυπαρξία χρηματικών πόρων – εκπαιδευτικών με διάθεση, η πληθώρα των 
απαιτήσεων, η ακατάλληλη διαχείριση της καινοτομίας. Επίσης, προσωπικά κίνητρα, 
η έλλειψη υποστήριξης, ο κίνδυνος σύγκρουσης (Everard & Morris, 1999), ο συγκε-
ντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος  και η άγνοια των σκοπών της 
αλλαγής (Μαυρογιώργος, 2008). 

Επιπρόσθετα, ο Ξωχέλλης (1997 – 98) αναφέρει εννέα (9) παράγοντες που μπορεί να 
οδηγήσουν μια καινοτομία σε αποτυχία. Αυτοί είναι: α) Η διάσταση ανάμεσα στη 
θεωρητική και την πρακτική αντιμετώπιση της καινοτομίας. β) Η έλλειψη απόδοσης 
βαρύτητας στα στάδια και στην ανάπτυξη της καινοτομίας. γ) Η αδιαφορία για τις 
φάσεις εισαγωγής της καινοτομίας στον σχολικό οργανισμό. δ) Η έλλειψη επιμόρφω-
σης των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγόμενη καινοτομία. ε) Η διαφορετική 
στάση στο αντίκρισμα της καινοτομίας αυτών που σχεδιάζουν και προωθούν τις και-
νοτομίες εν συγκρίσει με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα κληθούν στην πράξη να 
τις εφαρμόσουν. στ) Η ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο των καινοτομιών και όχι 
στις δυνατότητες των αποδεκτών να καινοτομήσουν. ζ) Ο παραγκωνισμός του πολι-
τισμικού και κοινωνικού υπόβαθρου της σχολικής τάξης, της σχολικής μονάδας ή και 
της τοπικής κοινωνίας. η) Η θεώρηση ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει 
να είναι εντολοδόχος της κρατικής εξουσίας. θ) Η θεώρηση των σχολείων ως διοικη-
τικών οργανισμών που έχουν ανάγκη ρυθμίσεων και όχι ως κοινωνικών συστημάτων 
με συνεχή εξελικτική πορεία. 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι αντιλήψεις των 
Διευθυντών και Εκπαιδευτικών των Σ.Μ της Δ.Ε. του Ν. Καστοριάς σχετικά με τους 
παράγοντες που προωθούν ή εμποδίζουν τις καινοτομίες. 

Ερευνητικά ερωτήματα (ε.ε.) 
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Θεωρείτε ότι επηρεάζει την επιτυχία μιας καινοτομίας 

1.1. η δεκτικότητα του κοινωνικού περίγυρου; 

1.2. το κλίμα της σχολικής μονάδας; 

1.3. οι αντιλήψεις των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της καινοτομίας; 

1.4. το επίπεδο των μαθητών; 

1.5. η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου; 

1.6. η ανυπαρξία χρηματικών πόρων; 

1.7. οι πολλές απαιτήσεις από τη σχολική μονάδα και η έλλειψη χρόνου για τη διορ-
γάνωση και υλοποίηση της καινοτομίας; 

1.8. η διαχείριση της καινοτομίας; 

1.9. η ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο των καινοτομιών και όχι στις δυνατότητες 
των αποδεκτών να καινοτομήσουν; 

1.10. ποιους θεωρείτε ως τους σπουδαιότερους παράγοντες που πιέζουν για αλλαγή; 

Μεθοδολογία 

Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις από 1 έως 15 Απριλίου του 2016. Στην έρευνα 
συμμετείχαν δεκαέξι (16) Διευθυντές Σχολείων Δ.Ε. του Ν. Καστοριάς και δεκαέξι 
(16) Εκπαιδευτικοί Σχολείων Δ.Ε. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεκαέξι (16) 
ήτανε άνδρες και δεκαέξι (16) γυναίκες από διαφορετικές ειδικότητες, διαφορετικές 
ηλικίες και με διαφορετικά χρόνια προϋπηρεσίας ώστε να υπάρχει η πληρέστερη δυ-
νατή αντιπροσώπευση. Επιλέχθηκε ημιδομημένη συνέντευξη περίπου δεκαπέντε λε-
πτών (15΄). Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν ψηφιακά και ακολούθησε η απομα-
γνητοφώνηση. Συνολικά δημιουργήθηκε ένα σώμα τριάντα δύο (32) απομαγνητοφω-
νημένων συνεντεύξεων (8.300 λέξεις), το οποίο αριθμεί είκοσι οχτώ (28) σελίδες. Στη 
συνέχεια, ακολούθησε στα πλαίσια εξοικείωσης με τα δεδομένα, μια αρχική φάση 
ανάλυσης, όπου διαβάστηκαν τα δεδομένα, κρατήθηκαν σημειώσεις προκειμένου να 
αποκτήσουμε μια γενική εικόνα του υλικού (Βρασίδας, 2014) και δόθηκε όνομα στις 
συνεντεύξεις π.χ. 1η συνέντευξη (Δ1), 4η συνέντευξη (Ε1), όπου Δ = Διευθυντής, Ε = 
Εκπαιδευτικός. Επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου. Κωδικοποιήθηκαν 
όλα τα δεδομένα και εντάχθηκαν κατά υποθεματική ως εξής: 

Θ: Παράγοντες που προωθούν ή εμποδίζουν την καινοτομία. 

1.1. Καινοτομία και κοινωνικός περίγυρος. 

1.2. Καινοτομία και κλίμα σχολικής μονάδας. 
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1.3. Καινοτομία και αντιλήψεις των εμπλεκομένων. 

1.4. Καινοτομία και επίπεδο μαθητών. 

1.5. Καινοτομία και υλικοτεχνική υποδομή σχολείου. 

1.6. Καινοτομία και χρηματικοί πόροι. 

1.7. Καινοτομία και απαιτήσεις σχολικής μονάδας. 

1.8. Καινοτομία και διαχείρισή της. 

1.9. Καινοτομία και δυνατότητες αποδεκτών. 

1.10. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που πιέζουν για αλλαγή. 

Τα αποτελέσματα, τέλος, της έρευνας καταγράφηκαν, σχολιάστηκαν και συνδέθηκαν 
με τη βιβλιογραφία το Μάιο του 2016. 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας 

Στη συγκεκριμένη έρευνα εξασφαλίστηκε: 

1) Η φερεγγυότητα – αξιοπιστία αφού ακολουθήθηκαν οι τεχνικές που αυξάνουν την 
πιθανότητα να παραχθούν αξιόπιστα ευρήματα, οι οποίες όπως αναφέρονται στο 
Βρασίδα (2014) είναι: α) Η παρατεταμένη ενασχόληση (εμπλοκή στο χώρο έρευνας 
για αρκετό καιρό). β) Η επίμονη παρατήρηση. γ) Η διασταύρωση πηγών με διασταύ-
ρωση πληροφοριών από διαφορετικούς συμμετέχοντες. δ) Η λεπτομερής εξέταση από 
συνάδελφο. ε) Η ανάλυση αρνητικής περίπτωσης. στ) Ο έλεγχος από τους συμμετέ-
χοντες. ζ) Η επάρκεια αναφορών. 

2) Η μεταβιβασιμότητα αφού η ερευνήτρια περιγράφει πυκνά και ζωηρά τα δεδομένα 
και τα ευρήματά της (Συμεού, 2006, σ.σ. 1055 – 1064). 

3) Η βασιμότητα, αφού η ερευνήτρια περιγράφει την αναδυόμενη φύση της διαδικα-
σίας της έρευνας της (Συμεού, 2006, σ. 1061). 

4) Η επιβεβαιωσιμότητα, αφού ακολουθήθηκε μονοπάτι ελέγχου κατά την ανάλυση 
των δεδομένων καθώς ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα ευρήματα και 
να φτάσει στα δεδομένα μέσα από τα οποία έχουν προκύψει τα ευρήματα (Βρασίδας, 
2014). Στη δική μας έρευνα η επιβεβαιωσιμότητα υπάρχει καθώς στηριχθήκαμε στα 
λεγόμενα αυτών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, ενώ οι συμμετέχοντες δεν ήταν 
αποκύημα της φαντασίας μας καθώς υπάρχουν οι μαγνητοφωνήσεις (Συμεού, 2006). 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Αναδείχθηκε ότι σημαντικοί παράγοντες που προωθούν ή εμποδίζουν την καινοτομία 
οι οποίοι έχουν αναφερθεί και από άλλους ερευνητές (Fullan, 1988 ; Καβούρη, 1999 ; 
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Πασιαρδή, 2004) είναι: Το κλίμα της σχολικής μονάδας, ο κοινωνικός περίγυρος, οι 
αντιλήψεις των εμπλεκομένων, το επίπεδο των μαθητών (εν μέρει), η υλικοτεχνική 
υποδομή του σχολείου, οι χρηματικοί πόροι, οι πολλές απαιτήσεις από τη σχολική 
μονάδα, η διαχείριση της καινοτομίας, οι δυνατότητες των αποδεκτών. (1.1. – 1.9. 
ε.ε.). Επίσης οι παράγοντες που πιέζουν για αλλαγή είναι: Ο ραγδαίος μετασχηματι-
σμός της κοινωνίας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι αυξανόμενες γνώσεις και η αλ-
λαγή στον τρόπο πρόσληψής τους, το ανταγωνιστικό περιβάλλον (1.10. ε.ε.). 

Ενδεικτικές απαντήσεις ερωτηθέντων: 1.1. ε.ε. απάντηση Δ16: «αν λάβουμε υπόψη 
ότι το σχολείο είναι από τη μια μια μικρή κοινωνία και από την άλλη μια μικρογρα-
φία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στο οποίο εντάσσεται, καταλαβαίνουμε ότι η 
δεκτικότητα του κοινωνικού περίγυρου είναι αποφασιστικής σημασίας». 1.2. ε.ε. α-
πάντηση Ε15: «ένα αρνητικό κλίμα μπορεί να είναι τροχοπέδη για την καινοτομία». 
1.3. ε.ε. απάντηση Δ6: «οι αντιλήψεις παίζουν σημαντικό ρόλο. Όταν κάποιοι αρνού-
νται να ξεφύγουν από τα τετριμμένα, αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα». 1.4. 
ε.ε. απάντηση Δ16: « το επίπεδο των μαθητών σίγουρα επηρεάζει την καινοτομία, 
αλλά το ζητούμενο της καινοτομίας είναι να εξελιχθεί ο μαθητής μέσα από μία πρό-
κληση – πρόσκληση καινοτόμου δράσεις». 1.5. ε.ε. απάντηση Ε7: «όταν υπάρχει 
φτωχή υλικοτεχνική υποδομή σ’ ένα σχολείο, περιορίζονται οι δυνατότητες ως προς 
την επιλογή κάποιων καινοτομιών». 1.6. ε.ε. απάντηση Ε16: «η ανυπαρξία χρημάτων 
περιορίζει το εύρος της επιλογής των καινοτομιών, καθώς κάτι τέτοιο συνεπάγεται 
προσαρμογή της σχολικής μονάδας σε καινοτομίες που δεν απαιτούν πολλά χρήμα-
τα». 1.7. ε.ε. απάντηση Ε4:  «η πίεση να βγει μια συγκεκριμένη ύλη είναι φρένο σε 
οποιαδήποτε καινοτομία». 1.8. ε.ε. απάντηση Ε15: «η σωστή διαχείριση της καινοτο-
μίας προδικάζει και την επιτυχία της» και η απάντηση του Δ16 ότι: «το ευ αγωνίσθε-
σαι και η ομαδοσυνεργατική διαδικασία οδηγούν στην επίτευξη των στόχων μιας και-
νοτομίας». 1.9. ε.ε. απάντηση Ε16: «πρέπει να δίνεται ισόποση έμφαση και στο πε-
ριεχόμενο της καινοτομίας αλλά και στις δυνατότητες των αποδεκτών της, καθώς αυ-
τά είναι δυο στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους». 1.10 ε.ε. απάντηση Δ15: 
«το σχολείο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας, οπότε πρέπει να προσαρμόζεται στις 
απαιτήσεις της». 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθεί μια έρευνα που να απευθύνεται σε μεγαλύτερο εύρος 
πληθυσμού σε επίπεδο περιφέρειας ή και σε πανελλαδικό επίπεδο, στην οποία να εξε-
τάζονται οι απόψεις Διευθυντών και Εκπαιδευτικών όλων των σχολικών βαθμίδων 
σχετικά με τους παράγοντες που βοηθούν ή εμποδίζουν την εισαγωγή και εφαρμογή 
καινοτομιών στα σχολεία και από την οποία θα μπορούν να γενικευτούν τα συμπερά-
σματα. 
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Οικονομική αποτίμηση της βιομηχανικής ρύπανσης με τον μηχανισμό 
του χρηματιστηρίου ρύπων 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09, 17.05, Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  

odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα του Χρηματιστηρίου των Ρύπων , δηλαδή 
οι επιχειρήσεις λάμβαναν δωρεάν τα δικαιώματα εκπομπής που τους αναλογούσαν 
και μπορούσαν να αγοράσουν επιπλέον δικαιώματα αν παρήγαγαν περισσότερους 
ρύπους από αυτούς που τους αναλογούσαν. Σκοπός είναι η παρουσίαση και η κατα-
νόηση των μηχανισμών ανάπτυξης και δημιουργίας του Χρηματιστηρίου των Ρύπων. 
Προκειμένου να γίνει σαφής η έννοια Χρηματιστήριο Ρύπων  παρατέθηκαν οι λόγοι 
δημιουργίας του. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στις Κλιματικές Αλλαγές καθώς και 
στις κύριες πηγές διοξειδίου του άνθρακα. Στη συνέχεια έγινε μια εκτενής αναφοράς 
το Πρωτόκολλο του Κιότο.  Το οποίο αποτελεί έναν «οδικό χάρτη», στον οποίο περι-
λαμβάνονται τα απαραίτητα βήματα για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ακολουθεί αναφορά στις αρχές λειτουργίας  της 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών καθώς και το ποιες είναι οι κύριες αγορές άνθρακα 
στη Ευρώπη.  

Λέξεις Κλειδιά: ρύποι, χρηματιστήριο, Κιότο, βιομηχανία 

Εισαγωγή 

Τα δεδομένα και οι προβλέψεις των επιστημονικών μελετών που δημοσιεύονται το 
τελευταίο διάστημα καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών οξύνε-
ται διαρκώς και οι επιπτώσεις του θα είναι δραματικές, εάν δεν ληφθούν άμεσα τα 
απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η 
πρόσφατα δημοσιευμένη Έκθεση Stern αναφέρει εμπεριστατωμένα τις σημαντικότα-
τες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στο παγκόσμιο οικοσύστημα και, κατ’ επέ-
κταση, στις ανθρώπινες κοινωνίες. Ένα από τα κύρια, κατά την άποψή μας, συμπερά-
σματα της Έκθεσης Stern είναι ότι τα τεράστια οικονομικά κόστη τα οποία προβλέ-
πονται μπορούν να αποφευχθούν με σχετικά πολύ μικρό οικονομικό κόστος, ενσωμα-
τώνοντας οργανικά τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών στα πλαίσια του οικονο-
μικού συστήματος (Παπαγεωργίου Μ., et al 2008). 

Μία από τις κύριες μεθόδους με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η ενσωμάτωση αυτή, 
είναι η χρήση του εργαλείου περιβαλλοντικής πολιτικής των Μεταβιβάσιμων Αδειών 
Εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Οι Μεταβιβάσιμες Άδειες Εκπομπής θα αποτε-
λέσουν το κύριο εργαλείο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο και ήδη η πολιτι-
κή αυτή εφαρμόζεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταρχικός στόχος της 
πολιτικής των Μεταβιβάσιμων Αδειών Εκπομπής είναι η εμπλοκή του επιχειρηματι-
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κού τομέα και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας στις προσπάθειες προ-
στασίας του περιβάλλοντος μέσω της διαμόρφωσης μιας τιμής για τις εκπομπές των 
αερίων του θερμοκηπίου. Με τον τρόπο αυτό αποκτά συγκεκριμένη χρηστική αξία 
ένα αγαθό το οποίο έως πρόσφατα θεωρείτο κοινόχρηστος πόρος, και μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί από τον καθένα χωρίς καμία χρέωση. Καθώς πλέον οι εκπομπές αε-
ρίων του θερμοκηπίου αποκτούν συγκεκριμένη τιμή, οι επιχειρηματικές μονάδες που 
εκπέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες αερίων θα έχουν μεγαλύτερο κόστος και άρα θα 
είναι λιγότερο ανταγωνιστικές. Ως εκ τούτου, οι πιο περιβαλλοντικά φιλικές συμπε-
ριφορές αποκτούν οικονομικό πλεονέκτημα και δημιουργείται πίεση προς όλες τις 
μονάδες να βελτιώσουν την συμπεριφορά τους όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.  

Η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου, δηλαδή η διαμόρφωση μιας τιμής για τις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου προφανώς δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας αλ-
λά απλώς την αρχή. Η αποτελεσματικότητα της αγοράς αδειών, τόσο όσον αφορά τον 
περιορισμό του προβλήματος των κλιματικών αλλαγών, όσο και την μείωση του κό-
στους επίτευξης του περιβαλλοντικού στόχου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
που αφορούν τον σχεδιασμό της αγοράς των αδειών και την λειτουργία της (Σαρτζε-
τάκης Ε. & Χατζήνας Γ. 2006). 

Κλιματικές Αλλαγές και Προστασία του Κλίματος 

Καλοκαίρια με ακραία καιρικά φαινόμενα, παγόβουνα που λιώνουν, αύξηση της 
στάθμης της θάλασσας – οι ανθρωπογενής κλιματικές αλλαγές είναι όλο και πιο αι-
σθητές και με συχνή κάλυψη στις ειδήσεις.  Είναι πια επιστημονικά αποδεκτό ότι ο 
άνθρωπος προκαλεί την παγκόσμια αύξηση των αερίων θερμοκηπίου. Παρ’ όλα αυτά 
η ζωή στον πλανήτη Γη δεν θα ήταν εφικτή χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η 
μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα ήταν -18°C άρα 33°C βαθμούς χαμηλότερη απ’ 
ότι σήμερα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλείται από τα λεγόμενα αέρια του 
θερμοκηπίου όπως το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα, που ανακλούν πίσω στη 
γη ένα κομμάτι από την υπέρυθρη ακτινοβολία της ατμόσφαιρας που φτάνει και σε 
πρώτο στάδιο ανακλάται από τη γη (Κουρνιώτης Σ. et al. 2006). 

Η έκφραση φαινόμενο του θερμοκηπίου χρησιμοποιείται συχνά σαν αντικαταστατό 
για την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι επιστήμονες συμφωνούν πως 
αυτή η αύξηση έχει προκληθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι γεγονός 
πως τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με το 1990. Επί-
σης, μεταξύ του 1995 και του 2006 είδαμε τα έντεκα πιο ζεστά χρόνια από την αρχή 
της συστηματικής και αξιόπιστης μέτρησης και αναφοράς θερμοκρασιών από το 1850 
[2-3]. 

Πολλοί άνθρωποι απειλούνται από τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Ζούμε όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα όπως θύελλες, ανεμοστρόβιλους, 
πλημμύρες, παγετώνες και αρκτικούς πάγους  που λιώνουν. Είναι γεγονός πως δεν 
μπορούμε να σταματήσουμε εντελώς αυτήν την υπερθέρμανση γι’ αυτό και πρέπει να 
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δημιουργήσουμε μηχανισμούς για την ήπια προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Για 
να περιοριστεί η υπερθέρμανση το International Panel for Climate Change (IPCC)  
προτείνει τη μείωση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδα προ- 
βιομηχανικής επανάστασης. 

Η προστασία του κλίματος αποτελείται από διάφορα μέτρα που αντισταθμίζουν την 
υπερθέρμανση και μειώνουν τις συνέπειες. Σε πολλές περιπτώσεις  οι προσπάθειες 
για την προστασία του περιβάλλοντος περιορίζονταν σε διαφορετικές προσεγγίσεις 
για διαφορετικά θέματα (αναδάσωση, προστασία του όζοντος) που όμως τώρα έχουν 
ενοποιηθεί σε ολοκληρωμένες στρατηγικές προστασίας του κλίματος. Η βασική προ-
σέγγιση για την προστασία του κλίματος βασίζεται σε δυο κομμάτια, τη μείωση των 
ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην επέκταση φυσικών στοι-
χείων – τις λεγόμενες αποθήκες - που απορροφούν το πιο σημαντικό αέριο του θερ-
μοκηπίου το διοξείδιο του άνθρακα (Νικολάου Ε. 2010). 

Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου είναι ένα σημαντικό μέ-
τρο που μειώνει τις ανθρωπογενείς εκπομπές δίνοντας εμπορικά κίνητρα για την προ-
στασία του πλανήτη στους διάφορους ενδιαφερόμενους. Μια σημαντική τεχνική είναι 
και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των πελατών μιας εταιρίας σε θέ-
ματα προστασίας του περιβάλλοντος και βιωσιμότητας.  

Οι επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές μπορούν να αποτραπούν μόνο με τον περιορισμό 
της υπερθέρμανσης σε 20 C, δηλαδή μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά περίπου 
δυο τόνους διοξειδίου του άνθρακα ανά άτομο. Βέβαια οι εκπομπές ανά άτομο δεν 
είναι ίδιες σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Το 2006 ο παγκόσμιος μέσος όρος ήταν 
περίπου τέσσερις τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ανά άτομο, αλλά στο Βέλγιο ήταν 13 
τόνοι ανά άτομο κατά μέσο όρο ενώ στην Αμερική ήταν 20 τόνοι (Νικολάου Ε. 
2010). 

Στην παγκόσμια εικόνα των εκπομπών του παρόντος και του μέλλοντος, πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψιν και οι ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κίνας και της Ιν-
δίας και οι ευκαιρίες αλλά και οι συνέπειες που έχει αυτή η οικονομική τους ανάπτυ-
ξη. Αυτές οι χώρες θα αρχίσουν να συνεισφέρουν στην αποτροπή των κλιματικών 
αλλαγών μόνο όταν οι αναπτυγμένες χώρες ανοίξουν το δρόμο (Κρομμύδας Τ. & 
Σάρδη Κ. 2005). 

3577

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

Σχήμα 1 : Eκπομπές αερίων θερμοκηπίου (UNFCC) 

 

Σχήμα 2 : Παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την κα-
τανάλωση και την καύση των ορυκτών καυσίμων,1980 - 2004. (Energy Information 
Administration, Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α.) 

Low Carbon Economy (LCE) 

H χαμηλού άνθρακα οικονομία ή αλλιώς low fossil fuel economy (LFFE), είναι ένας 
δημοφιλής όρος που αναφέρεται σε μια οικονομία που έχει ελάχιστη παραγωγή 
greenhouse gas (GHG), δηλαδή χαμηλά επίπεδα παραγωγής αερίων που ευνοούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κυρίως, όμως αναφέρεται στο διοξείδιο του άνθρακα 
που καταλήγει στη βιόσφαιρα. Πρόσφατα, επιστημονική και δημόσια γνώμη έχει 
φτάσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια αφύσικη συγκέντρωση GHS στην ατμό-
σφαιρα. Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για αυτή τη συγκέντρωση, η οποία θα αλλάξει 
ριζικά και επικίνδυνα το κλίμα μας στο μέλλον. Η οικονομία χαμηλού άνθρακα λοι-
πόν, είναι ένα μέσο για να αποφύγουμε την κλιματική αλλαγή και ένας πρόγονος της 
Zero Carbon Economy (ZCE), δηλαδή της οικονομίας μηδενικού άνθρακα. 
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Το Πρωτόκολλο  του  Κιότο 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο προέκυψε από τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Ε-
θνών για τις κλιματικές αλλαγές που είχε υπογραφτεί στην Διάσκεψη του Ρίο, τον 
Ιούνιο του 1992, από το σύνολο σχεδόν των κρατών. Η Ελλάδα κύρωσε την Σύμβαση 
αυτή, κάνοντας την νόμο του Κράτους τον Απρίλιο του 1994.Η Σύμβαση-πλαίσιο ε-
πικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την απόφαση 94/69/ΕΚ της 15 Δε-
κεμβρίου 1993.Η εν λόγω Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 21η Μαρτίου 1994. Στόχος 
της Σύμβασης είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκη-
πίου στην ατμόσφαιρα, σε επίπεδα τέτοια ώστε να προβληθούν επικίνδυνες επιπτώ-
σεις στο κλίμα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (Νικολάου Ε. 2010). 

Αρχές Λειτουργίας της Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην Ελλάδα η Εμπορία Εκπομπών αφορά άμεσα 
τις 141 υπόχρεες εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις δραστηριότητες του Παραρτήμα-
τος Ι της Οδηγία 2003/87/ΕΚ και της ΚΥΑ 54409/2632. Η Εμπορία Εκπομπών δεν 
συνεπάγεται νέους περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά παρέχει τη δυνατότητα συμμόρ-
φωσης, κατά τρόπο λιγότερο δαπανηρό, με τους στόχους, βάσει του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που συμμετέ-
χουν να αγοράζουν ή να πωλούν δικαιώματα εκπομπής πετυχαίνοντας το καλύτερο 
αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος. 

 

Γράφημα 1: Τιμή Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπών στην τρέχουσα αγορά του χρηματι-
στηρίου ΕΕΧ ανά τρίμηνο την χρονική περίοδο 2010-2015 

.  
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Γράφημα 2 :Τιμή Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπών (EUAs) στην τρέχουσα αγορά του 
χρηματιστηρίου ΕΕΧ την περίοδο 25/3/2010-13/2/2015  

 

Πράξεις Δικαιωμάτων μέσω Χρηματιστηριακών Αγορών 

Τα δικαιώματα εκπομπών διαπραγματεύονται στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενερ-
γειακών προϊόντων. Τα ενεργειακά χρηματιστήρια ήταν αποτέλεσμα της απελευθέ-
ρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές της δεκαετίας. Η 
βασική λειτουργία τους είναι η διαπραγμάτευση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου. Η διαπραγμάτευση αφορά τόσο άμεσες συναλλαγές όσο και συναλλαγές πα-
ραγώγων. Από τις αρχές του 2005, τα περισσότερα ενεργειακά χρηματιστήρια έχουν 
αναλάβει και τις συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2006 
υπήρχαν οκτώ τέτοια χρηματιστήρια. 

Συμπεράσματα 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί μία παρεξηγημένη έννοια, καθώς είναι μια 
ευεργετική διαδικασία, απαραίτητη για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας. Παρόλα 
αυτά, το πρόβλημα της παγκόσμιας θέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής, που συ-
χνά αποκαλείται ως «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και το οποίο παρατηρείται έντονα 
στην μετά την εκβιομηχάνιση εποχή, και ακόμα εντονότερα σήμερα, αποτελεί ένα 
σημαντικό ζήτημα. Αν και οι επιστήμονες δεν είναι ομόφωνοι για το αν και κατά πό-
σον το πρόβλημα είναι τόσο απειλητικό όσο συχνά θεωρείται, οι αρνητικές του συνέ-
πειες που έχουν να κάνουν με ακραία καιρικά φαινόμενα, λιώσιμο των πάγων κ.ο.κ 
είναι γεγονός. Επιτακτική είναι η ανάγκη για τις κυβερνήσεις να λάβουν τα απαραί-
τητα μέτρα ώστε να φροντίσουν να το αναχαιτίσουν και να επιστρέψει ο πλανήτης σε 
πιο υγιή επίπεδα. Εξάλλου, όπως συχνά λέγεται, το περιβάλλον δε μας ανήκει αλλά 
είναι δάνειο από τις επόμενες γενιές, και για αυτό είναι απαραίτητος ο σεβασμός και 
η ενεργή προστασία του.  

Η θέσπιση του πρωτοκόλλου του Κιότο που δίνει στα κράτη και τις κυβερνήσεις κα-
τευθυντήριες γραμμές για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου είναι μια πολύ 
θετική και ελπιδοφόρα ενέργεια, η οποία όμως δεν συναντά την ανταπόκριση που θα 
έπρεπε από όλα τα κράτη, είτε λόγω κωλυσιεργιών είτε επειδή δεν υπάρχει αντίστοι-
χη βούληση. Η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται εντός του πρωτοκόλλου, δεν ακολουθεί, του-
λάχιστον όχι όπως θα έπρεπε, την υπόλοιπη Ε.Ε. στις πρωτοβουλίες εξομάλυνσης του 
φαινομένου και για αυτό υπέστη κυρώσεις. Τα ενεργειακά καύσιμα τα οποία χρησι-
μοποιούνται περισσότερο στην Ελλάδα είναι παρωχημένα και οδηγούν σε υψηλές 
συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρά μας. Οι αναπτυσσόμενες 
χώρες, από την άλλη πλευρά. για χάρη της ανάπτυξής τους, δεν είναι δεσμευμένες να 
λάβουν καίρια μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου και η συμμόρφωση τους με το 
πρωτόκολλο είναι πολύ πιο ελαστική. Πολύ δυσάρεστο είναι το παράδειγμα των 
Η.Π.Α., της χώρας που έχοντας τυπικά υπογράψει το πρωτόκολλο, δεν το επικυρώνει 
με θέσπιση των ανάλογων μέτρων, με το πρόσχημα ότι πλήττεται η οικονομία. Ε-

3580

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



ντούτοις, η συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος είναι επι-
τακτική και τα κέρδη δε θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω από αυτήν. Εξάλλου, το 
πρωτόκολλο του Κιότο είναι έτσι δομημένο που ευνοεί ουσιαστικά και την οικονομι-
κή ανάπτυξη, που έχει να κάνει κυρίως με μακροπρόθεσμο αλλά σαφές κέρδος.  
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Κρομμύδας Τ. & Σάρδη Κ. (2005). Όραμα, Πλαίσιο και Στρατηγική για την Ενσωμά-
τωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών και Υποστηρικτικών Μηχανι-
σμών ΑΠΕ στον Ελληνικό τομέα ηλεκτρισμού. ΡΑΕ  
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Όλη η Ευρώπη… ένα παιχνίδι δρόμος. Διαπολιτισμικές δημιουργίες 
με θεματικό κέντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔαμιανίδουΛουκία, ΑποστολίδηςΔημήτριος             
MEd  Καθηγήτρια Γερμανικών ΠΕ07, Οικονομολόγος ΟΙΚ ΔΙΟΚ,   

luciadamianidou@hotmail.com,dimapostolidis@yahoo.com  

Περίληψη 

Οι εργασίες των μαθητών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος των βιω-
ματικών δράσεων και ως τέτοιες, πραγματεύονται με βιωματικό τρόπο τον πολιτισμό 
και τις τέχνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν πρωτότυπα 
έργα σχεδιάζοντας διαδραστικά, επιτραπέζια παιχνίδια και αξιοποιώντας ψηφιακά 
διαδικτυακά εργαλεία, εμπλέκοντας έτσι τις υπάρχουσες και τις νεοαποκτηθείσες 
γνώσεις τους για την Ε.Ε. με  τα θετικά συναισθήματα που προέκυψαν από τη συνερ-
γασία με θέμα «όλη η Ευρώπη… ένα παιχνίδι δρόμος». Οι δράσεις οργανώθηκαν, 
πραγματοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα στην τάξη, δίνο-
ντας στους μαθητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλη τους τη φαντασία, δη-
μιουργικότητα και οργάνωση, ενώ ταυτόχρονα προσέγγισαν τους δια-πολιτισμικούς 
στόχους του μαθήματος με ιδιαίτερο κέφι.  

Λέξεις-κλειδιά: Teachers for Europe, project, διαπολιτισμικότητα, παιχνίδια. 

Εισαγωγή 

Τη σχολική χρονιά 2015-16 και στο πλαίσιο του μονόωρου μαθήματος των βιωματι-
κών δράσεων της Β΄ γυμνασίου με γενικό θέμα τον πολιτισμό και τις τέχνες στην Ευ-
ρώπη πραγματοποιήσαμε με τους μαθητές μου μια σειρά δραστηριοτήτων γύρω από 
την Ε.Ε. και με άξονα το παιχνίδι. Οι μαθητές κλήθηκαν κατά τη διάρκεια του γ΄ τρι-
μήνου να συναποφασίσουν, να οργανώσουν, να υλοποιήσουν και στη συνέχεια να 
υλοποιήσουν ένα παιχνίδι το οποίο θα υπόκειται σε κάποιους βασικούς κανόνες. Έ-
τσι, έχοντας πάντα ως γνώμονα τον πολιτισμό της Ε.Ε. παρήγαγαν ψηφιακά, διαδι-
κτυακά, διαδραστικά και επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία μετά την ολοκλήρωση και 
παρουσίασή τους στις άλλες τάξεις του σχολείου και σε τάξεις όμορων σχολείων, 
παίξαμε μέσα στην αίθουσα.  

Κοινωνικοπολιτισμική ανάλυση 

Ειδικότερα, μέρος στο πρόγραμμα έλαβαν τα τρία τμήματα της Β’ τάξης ενός ελληνι-
κού δημόσιου γυμνασίου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, αποτελούμενα από 60 
συνολικά μαθητές. Tα τμήματα ήταν έντονα ανομοιογενή,   όσον αφορά στις  χώρες 
καταγωγής των μαθητών, καθώς και στο γνωστικό επίπεδό τους. Αυτό όμως συνετέ-
λεσε στην καλύτερη κατανομή και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές με 
ειδικές μαθησιακές ανάγκες συμμετείχαν επίσης, προσφέροντας έργο με όποια μορφή 
ή έκταση μπορούσαν. Επέστησα την προσοχή από την αρχή στο γεγονός ότι κάθε ά-
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τομο θα προσφέρει στην ομάδα αυτό που νιώθει ότι μπορεί καλύτερα και ότι κάποιος 
που έχει γεωγραφικές ή πολιτισμικές γνώσεις της Ευρώπης δεν είναι απαραίτητα κα-
λύτερος σε όλα όσα «απαιτεί» η ομάδα και το παιχνίδι από κάποιον άλλο, που έχει 
άλλες γνώσεις ή δεξιότητες όπως π.χ. να είναι καλός στην πληροφορική, τη χειροτε-
χνία ή τη ζωγραφική. Το κάθε μέλος όντως βοήθησε τα πιο αδύναμα μέλη της ομάδας 
και το αποτέλεσμα όλης της ομάδας και της τάξης συνολικά έγινε ακόμη αρτιότερο. 

Τα θέματα των παιχνιδιών που δημιούργησαν οι μαθητές/ μαθήτριες του σχολείου 
συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο της Ευρώπης, τις εμπειρίες και την καθημερι-
νότητα τους, ευνοώντας τη συνειδητοποίηση των δομών που διέπουν την Ε.Ε. μέσα 
από την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, την επικοινωνία και την αυτό- οργάνωση. 
Παράλληλα, προάγουν την ευρωπαϊκή διάσταση και τη βιωματικότητα στο μάθημα 
του πρότζεκτ, το οποίο από μόνο του είναι προσανατολισμένο στην προώθησή της. 
Το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως η διαδικασία, ενθουσίασε και κινητροδότησε πολύ έ-
ντονα τα παιδιά, τα οποία έμαθαν μέσα από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, εργά-
στηκαν και συνεργάστηκαν για την επίτευξη των στόχων τους και κυρίως, διασκέδα-
σαν μαθαίνοντας και δημιουργώντας παιχνίδια και δραστηριότητες γύρω από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 

Οι μορφές διδασκαλίας περιελάμβαναν αυτονόμηση και ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, 
εργασία σε κάθε μάθημα σε ομάδες των πέντε-έξι ατόμων και στην ολομέλεια. Όσον 
αφορά στα θεματικά πεδία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη διάρκεια των δρα-
στηριοτήτων, σε αυτά περιλαμβάνονται η Γεωγραφία, η Μουσική, η Πληροφορική, οι 
Ξένες Γλώσσες, τα Καλλιτεχνικά, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η Γλώσσα 
και η Λογοτεχνία. Το κοινωνικό κλίμα ήταν αρκετά καλό και στα τρία τμήματα που 
έλαβαν μέρος. Τα θρανία βρισκόταν τοποθετημένα για μετωπική διδασκαλία κι έτσι 
δεν ήταν αναγκαίες ιδιαίτερες αλλαγές, παρά μόνο η ένωση δύο θρανίων μαζί και η 
αλλαγή προσανατολισμού των καθισμάτων. Ενώ το θέμα-πλαίσιο και η μορφή του 
τελικού αποτελέσματος δόθηκε σε γενική γραμμή από την συντονίστρια, τα παιδιά 
ήταν αυτά που τα εξέλιξαν βασιζόμενα στα  δικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες, 
επινοώντας καινούργια παιχνίδια ή και κάνοντας ήδη υπαρκτά επιτραπέζια ή ηλε-
κτρονικά παιχνίδια ακόμα πιο ελκυστικά, καινοτόμα και «φρέσκα». Ασφαλώς ο ρό-
λος της συντονίστριας ήταν υποστηρικτικός, συμβουλευτικός και συντονιστικός, α-
φήνοντας τη δράση στα παιδιά.  

Οι διδακτικοί στόχοι των δραστηριοτήτων μας εναρμονίζονται  με αυτούς του προ-
γράμματος Teachers for Europe Τ4Ε και διαχέονται σε ένα ευρύ φάσμα, καθώς προ-
σέγγισαν την ευρωπαϊκή  διάσταση πιο ολιστικά και με κύριους στόχους όχι μόνο και 
όχι τόσο γνωστικούς αλλά (δια) πολιτισμικούς και συναισθηματικούς. Ενδεικτικά α-
ναφέροντας, οι στόχοι αυτοί επιμερίζονται σε: γλωσσικούς (παραγωγή και κατανόη-
ση απλού γραπτού λόγου στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες, εμπλουτισμός καθη-
μερινού λεξιλογίου), γνωστικούς (κριτική σκέψη, αναγνώριση ευρωπαϊκών εννοιών, 
ευρωπαϊκή γεωγραφία, ευρωπαϊκή χλωρίδα – πανίδα - κουζίνα – αξιοθέατα - μουσι-
κή, ασφάλεια στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, έλεγχος του προσωπικού τρόπου από-
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κτησης της γνώσης και χειρισμού του χρόνου, χρήση του διαδικτύου και διαδικτυα-
κών ψηφιακών εργαλείων κ.α.), πολιτισμικούς (γνωριμία με την κουλτούρα, καθημε-
ρινότητα, ζωή και τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών λαών), διαπολιτισμικούς (σύ-
γκριση του ελληνικού και ευρωπαϊκών τρόπων ζωής, διασκέδασης και διατροφής, 
κατανόηση για τους άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, προώθηση της συνεργασίας 
και της αλληλεγγύης, συνειδητοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής «οικογένειας», των 
ομοιοτήτων των λαών της Ε.Ε. και του πλουραλισμού στην ευρωπαϊκή καθημερινό-
τητα,  προώθηση των αξιών της Ε.Ε., προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, σεβασμός 
της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας). Οι συναισθηματικοί στόχοι περιε-
λάμβαναν την ευαισθητοποίηση για τα κοινά θέματα, δημιουργία καλού σχολικού 
κλίματος, επικοινωνίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς- μαθητές, κα-
τανόηση και τήρηση βασικών κανόνων διαπροσωπικών σχέσεων, προώθηση φιλίας, 
αναγνώριση και εκπεφρασμένη εκδήλωση συναισθημάτων για τη διαφορετικότητα, 
ενθάρρυνση για συζήτηση πάνω στις ομοιότητες με άλλους, δημιουργία υποστηρικτι-
κών μηχανισμών ενσυναίσθησης και αποδοχής του διαφορετικού και της ισότητας 
μέσα από την ποικιλομορφία. 

Οι δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες που ανέλαβαν τα τμήματα που έλαβαν μέρος βασίστηκαν σχεδόν 
εξ ολοκλήρου πάνω σε δικές τους ιδέες, παρόλο που στον αρχικό σχεδιασμό όπως 
έγιναν προτάσεις από τη συντονίστρια  σε προτάσεις, όταν χρειαζόταν ερεθίσματα για 
να σκεφτούν πιο σφαιρικά ή πιο «ευρωπαϊκά» πάνω στην δραστηριότητα που η κάθε 
ομάδα οραματιζόταν. Ολοκληρώθηκαν κατά κύριο λόγο μέσα στη διάρκεια του 
μαθήματος κατά τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο, χωρίς να υπονομευτεί η μαθησιακή 
διαδικασία του μαθήματος των βιωματικών δράσεων, αντιθέτως προήχθησαν οι 
στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος, αφού σε μεγάλο μέρος  τους αποτελούσαν και 
γενικούς και ειδικούς στόχους του εκάστοτε  μαθήματος των γερμανικών. Ορισμένες 
μάλιστα φορές οι ίδιοι οι μαθητές επέλεξαν να  κάνουν χρήση των διαλειμμάτων για 
να ολοκληρώσουν την εκάστοτε εργασία τους. Υπήρξαν βέβαια μια δυο φορές που 
ελλείψει πρόσβασης στο διαδίκτυο για έρευνα στις σχολικές αίθουσες, έγινε χρήση 
του εργαστηρίου πληροφορικής την ώρα του αντίστοιχου μαθήματος ή να 
ανατρέξουν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες στο σπίτι τους για ανεύρεση περισσότερων 
ή εξειδικευμένων πληροφοριών. Οι πρώτες διδακτικές ώρες αφιερώθηκαν σε 
ιδεοθύελλα προτάσεων, στη δημιουργία ομάδων, στη σύλληψη - συζήτηση της ιδέας 
και στο σχεδιασμό του παιχνιδιού που θα δημιουργούσε κάθε ομάδα. Στην περίπτωση 
που κάποια ομάδα ανέφερε μια δραστηριότητα που επιθυμούσε να κάνει, ο 
συγκεκριμένος τύπος δραστηριότητας ή το συγκεκριμένο παιχνίδι  αποκλειόταν ως 
επιλογή από τις άλλες ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες ωθήθηκαν να 
σκεφτούν ακόμη πιο καινοτόμα και δημιουργικά. Ασφαλώς η διαδικασία του 
σχεδιασμού απαίτησε και «δεύτερη ανάγνωση» σε άλλη διδακτική ώρα,  για την εκ 
νέου συζήτηση σε ήδη «πιστωμένη» δραστηριότητα ή λόγω της αδυναμίας κάποιων 
ομάδων να βρουν από την πρώτη φορά κάποιο παιχνίδι που να τους κεντρίσει το 
ενδιαφέρον. Οι επόμενες διδακτικές ώρες αφιερώθηκαν στην οργάνωση, δηλαδή στην 
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κατασκευή των δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη ενδιάμεση  αξιολόγηση των βημάτων 
κάθε φορά που τελείωνε η διδακτική ώρα. Οι μαθητές έφερναν υλικό από μόνοι τους, 
στο οποίο εγώ βοηθούσα κατ’ ουσία μόνο υλικοτεχνικά, π.χ. όταν κάποια ομάδα δεν 
είχε πρόσβαση σε έγχρωμο εκτυπωτή ή χρειαζόταν πλαστικοποιήσεις ή κάποιο 
χαρτόνι κλπ. Κάθε διδακτική ώρα ξεκινούσε με συζήτηση, πραγματοποιούνταν σε 
επίπεδο τάξης, έπειτα στην ομάδα και ολοκληρωνόταν με την παρουσίαση της 
πορείας του έργου κάθε ομάδας στην ολομέλεια, όπου οι πρωτοβουλίες και η 
προσπάθεια επιβραβεύονταν και επιβλέπετο η ομαλή και δίκαιη κατανομή των 
καθηκόντων και την ευρωπαϊκή «νότα» σε κάθε βήμα. Ταυτόχρονα 
πραγματοποιούνταν αξιολόγηση των βημάτων και των ενεργειών κάθε ομάδας τόσο 
σε επίπεδο ομαδικό, όσο και σε ατομικό. Οι τελευταίες δύο διδακτικές ώρες ήταν 
προορισμένες στην παρουσίαση του αποτελέσματος. Η τελική αξιολόγηση 
πραγματοποιήθηκε με τη λήξη όλων των παρουσιάσεων μας. Οι δραστηριότητες που 
πραγματεύτηκαν περιελάμβαναν φωτογραφίες, κείμενα, φαγητά, αυθεντικό υλικό, 
τραγούδια, χειροτεχνίες, αφίσες, ιστορίες και πολλές άλλες ευρωπαϊκά 
προσανατολισμένες δραστηριότητες και δημιουργίες. Τα ήδη υπαρκτά παιχνίδια στα 
οποία βασίστηκαν οι μαθητές και τα οποία επεξεργάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό 
για να φτιάξουν το ιδεατό τους αποτέλεσμα και να τα προσαρμόσουν στην 
ευρωπαϊκή διάσταση περιλαμβάνουν ενδεικτικά pictureka, risk, monopoly, cluedo, 
minecraft, μια νύχτα στο Παλέρμο, Πεκίνο, jenga, μάντεψε ποιος, Πυραμίδα, buzzer,  
και πολλά άλλα, τα οποία μετονομάστηκαν και έδωσαν «σάρκα και οστά» σε άλλα, 
ευφάνταστα και πρωτότυπα παιχνίδια. Οι περιγραφές είναι γραμμένες από τους 
μαθητές. 

Παιχνίδι 1. «To παιχνίδι ονομάζεται <<ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ>> και ξεκι-
νάει με τους παίκτες- πιόνια να βρίσκονται στην αφετηρία του παιχνιδιού. Κάθε πιόνι 
αντιστοιχεί σε μια ομάδα δύο ατόμων. Αφού απαντήσουν σωστά στην πρώτη ερώτη-
ση προχωρούν στο 1ο  αστέρι. Το παιχνίδι συνεχίζεται απαντώντας ερωτήσεις και 
προχωρώντας σε επόμενα αστέρια μέχρι να φτάσουν στο τέλος, ενώ σε περίπτωση 
που απαντήσουν λάθος σε κάποια ερώτηση μένουν στο ίδιο σημείο. Νικήτρια ομάδα 
του παιχνιδιού είναι αυτή που θα φτάσει πρώτη στο τέλος. Το παιχνίδι συνδέεται με 
τον πολιτισμό των χωρών που ανήκουν στην Ε.Ε μέσω τον ερωτήσεων που, όταν α-
παντηθούν σωστά, οι παίκτες μαθαίνουν πράγματα για τον πολιτισμό των χωρών αυ-
τών». 

Παιχνίδι 2. «Το επιτραπέζιο παιχνίδι μας το εμπνευστήκαμε από το παιχνίδι 
《Pictureka》κι εμείς με τη σειρά μας το ονομάσαμε 《Pictureka-European Edition. 
Περιγραφή: Το 《Pictureka-European Edition》είναι ένα παιχνίδι αναζήτησης αξιο-
θέατων, σημαιών και παραδοσιακών φαγητών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αποτελείται από κάρτες μικρής δυσκολίας (πράσινες κάρτες) και μεγάλης δυσκολίας 
(κόκκινες κάρτες), οι οποίες καλούν τον παίχτη να αναζητήσει στο ταμπλό διάφορα 
αξιοθέατα, σημαίες και παραδοσιακά φαγητά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(όπως αναφέραμε πιο πάνω). Τέλος τον χρόνο που παίζει ο παίκτης τον ορίζει η κλε-
ψύδρα και το χρώμα της κάρτας που θα κληθεί ο παίκτης να διαλέξει το ορίζει το πο-
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λύχρωμο ζάρι». 

Παιχνίδι 3. Το jenga της Ευρώπης. Το συγκεκριμένο επιτραπέζιο παιχνίδι αποτελείται 
από   40  τουβλάκια (όσες είναι και οι ερωτήσεις ) στα οποία είναι κολλημένα αυτο-
κόλλητα με τα αντίστοιχα χρώματα και αριθμούς που έχουν οι ερωτήσεις . Επίσης 
υπάρχει ένα ταμπλό στο οποίο είναι ζωγραφισμένες οι χώρες που επιλέξαμε (Γερμα-
νία , Ιταλία , Ισπανία και Γαλλία ). Στήνουμε τα 40 τουβλάκια πάνω στο ταμπλό και 
βάζουμε τις κάρτες πάνω στην χώρα που αντιστοιχούν και αρχίζει το παιχνίδι ! Τρα-
βάνε οι παίχτες που παίζουν ένα τουβλάκι, το τουβλάκι αυτό απεικονίζει έναν αριθμό 
και ένα χρώμα. Έτσι ο παίχτης διαβάζει και απαντάει στη αντίστοιχη ερώτηση .  Εάν 
δεν απαντήσει σωστά, ο παίχτης που είχε παίξει πριν από αυτόν του βάζει μια οποια-
δήποτε δοκιμασία. Όταν ο πύργος γκρεμιστεί, μετράνε όλοι (εκτός από αυτόν που 
γκρέμισε το πύργο ) τις κάρτες που έχουν απαντήσει σωστά και αυτός που έχει τις 
περισσότερες νικάει». 

Παιχνίδι 4. «Το παιχνίδι είναι έως έξι ατόμων και περιέχει έξι πούλια διαφορετικού 
χρώματος, ένα ζάρι, ταμπλό και δύο ειδών κάρτες. Το ένα είδος είναι οι έξι κάρτες οι 
οποίες μοιράζονται τυχαία στην αρχή του παιχνιδιού στους παίκτες και καθορίζουν 
ποια χώρα που εξάγει ένα ορισμένο προϊόν έχει ο κάθε παίκτης. Ο κάθε παίκτης δια-
λέγει ένα πούλι και με εκκίνηση την χώρα που έχει πρέπει να εισχωρήσει στην αγορά 
μίας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις εισχωρήσει στην αγορά της χώ-
ρας, παίρνει την κάρτα της χώρας. Η κάρτα της χώρας είναι από τις κάρτες του δεύ-
τερου είδους και έχουν απλώς τη χώρα και το όνομα της χώρας, διότι οι χώρες, με 
εξαίρεση τις έξι που μοιράζονται στους παίκτες, δεν εξάγουν προϊόντα. Κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού ένας παίκτης μπορεί να προσπαθήσει να εισχωρήσει στην 
αγορά μιας χώρας που έχει επικρατήσει ήδη το προϊόν της χώρας ενός άλλου παίκτη. 
Για να καθοριστεί ποιος θα κρατήσει την χώρα πρέπει να ρίξουν το ζάρι, όποιος φέρει 
τον μεγαλύτερο αριθμό κατακτά την αγορά της χώρας, αν φέρουν τον ίδιο αριθμό νι-
κάει ο παίκτης που ήταν ήδη στην εκείνη την χώρα. Αν νικήσει ο παίκτης που δεν 
είχε ήδη την χώρα ο άλλος είναι υποχρεωμένος να δώσει στον αντίπαλο του την κάρ-
τα της χώρας που πήρε. Οι παίκτες δεν μπορούν να προσπαθήσουν να εισχωρήσουν 
στην αγορά της χώρας εκκίνησης ενός άλλου παίκτη. Το παιχνίδι τελειώνει, όταν τε-
λειώσουν όλες οι κάρτες. Νικητής είναι ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες».   

Παιχνίδι 5. «Το παιχνίδι που αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε  λέγεται "σταθμός 
της γνώσης" και αποτελείται από μια μικρή μπάλα, μια επιφάνεια πάνω στην οποία 
έχουμε κολλήσει έναν πολιτικό χάρτη της Ευρώπης και κάποιες κάρτες με ερωτήσεις 
σχετικά με τον πολιτισμό, την ιστορία ή τη γεωγραφία που κάθε ερώτηση αντιστοιχεί 
σε μια χώρα της Ευρώπης. Ο τρόπος με τον οποίο παίζεται αυτό το παιχνίδι είναι ο 
ακόλουθος: κάθε παίκτης με την σειρά του πετάει την μπάλα πάνω στον χάρτη και 
στη συνέχεια ο παίκτης ερωτάται μια ερώτηση σχετικά με το μέρος που στάθηκε η 
μπάλα. Αν ο παίκτης απαντήσει σωστά, τότε παίρνει δύο πόντους, αν όχι τότε συνεχί-
ζει κανονικά το παιχνίδι. Νικητής είναι αυτός που θα κερδίσει τους περισσότερους 
πόντους». 
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Παιχνίδι 6. «Είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που τονίζει τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό με 
18 ερωτήσεις και επτά μνημεία. Μετά από ένα όριο 3 σωστών συνεχόμενων ερωτή-
σεων πρέπει να αντιστοιχούμε ένα μνημείο στην σωστή του χώρα. Τα μνημεία θα εί-
ναι μπερδεμένα. Επίσης οι κάρτες θα έχουν 6 διαφορετικά χρώματα και μια πυξίδα, η 
οποία θα έχει τα έξι χρώματα των καρτών και ένα "έχασες την σειρά σου"». 

Παιχνίδι 7. «Στο πρώτο μέρος του κουτιού είναι τα χαρτιά με τις πληροφορίες για τα 
μνημεία των χωρών χωρίς τις ονομασίες. Στο κουτί με τα πολλά χρώματα είναι τα 
Σκρατς και στο τρίτο κουτί κάποιες πληροφορίες για τα Σκρατς και οι κανόνες του 
παιχνιδιού. Το παιχνίδι παίζεται ως εξής: Χωρίζουμε τις ομάδες (από 2 έως 6 άτομα). 
Η κάθε ομάδα γυρίζει τον τροχό  μια φορά και η χώρα που θα τύχει  είναι και αυτή 
για την οποία θα βρει  τα μνημεία. Η ομάδα ξεκινάει  παίρνοντας μια κάρτα με πλη-
ροφορίες (της χώρας που έτυχε και αφού βρει το μνημείο (ονομαστικά), ξύνει τις 
κάρτες μέχρι να βρει το μνημείο που αναλογεί στην κάρτα με τις πληροφορίες. Μέσα 
στα Σκρατς υπάρχουν και λευκά χαρτιά. Νικάει η ομάδα που θα βρει και τα λευκά 
Σκρατς και τα μνημεία. Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να μάθουν ακόμα πε-
ρισσότερα πράγματα για τα μνημεία και τα αξιοθέατα που υπάρχουν στις χώρες τις 
ευρωπαϊκής ένωσης. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ομαδικό, συνδυάζει γνώση και 
διασκέδαση». 

Παιχνίδι 8. Περιγραφή παιχνιδιού.(:) Όπως ξέρουμε όλοι η μονόπολη είναι ένα από 
τα πιο δημοφιλή  επιτραπέζια παιχνίδια. Έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε την δίκια 
μας μονόπολη με κύριο θέμα την ευρωπαϊκή ένωση. Το παιχνίδι παίζεται με 2-4 παί-
χτες, κάθε παίχτης διαλέγει από ένα πιόνι. Ρίχνει τα ζάρια και το παιχνίδι ξεκινά. Κά-
θε παίχτης προσπαθεί να κερδίσει χρήματα και κάρτες με τις χώρες της ευρωπαϊκής 
ένωσης. Στο παιχνίδι υπάρχουν εντολές, αποφάσεις, φόροι, μέσα μεταφοράς και κάρ-
τες με χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να νικήσεις τους 
αντιπάλους με το να τους πάρεις τις κάρτες τους. Πως σχετίζεται με την ευρωπαϊκή 
ένωση. Η μονόπολη έχει χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και διάφορα μέρη των χωρών 
αυτών και υπάρχουν ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτήν». 

Παιχνίδι 9. Περιγραφή του παιχνιδιού: Μπορούν να παίξουν μέχρι 4 άτομα. Σκοπός 
του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να απαντήσει γρήγορα την ερώτηση, ώστε να μην τον 
προλάβουν οι συμπαίκτες του πατώντας το buzzer. Αν απαντήσει σωστά την ερώτηση 
προχωράει στον επόμενο κύκλο. Αν απαντήσει λάθος, πάει μια θέση πίσω. Νικητής 
του παιχνιδιού είναι ο παίκτης που θα τερματίσει  πρώτος απαντώντας όλες τις ερω-
τήσεις σωστά. Πώς σχετίζεται το παιχνίδι με την Ε.Ε: Μέσω των απαντήσεων ο παί-
κτης μαθαίνει περισσότερα στοιχεία για τον πολιτισμό των χωρών της Ε.Ε . 

Παιχνίδι 10. «Ονομαζόμαστε NOGX και τον τελευταίο καιρό, εργαζόμαστε σε ένα 
project, το οποίο ονομάζεται Eurocraft. Το Eurocraft βασίζεται σε ένα υπάρχον παι-
χνίδι που ονομάζεται Minecraft. Σε αυτό το παιχνίδι, τα παιδιά της ομάδας μας υλο-
ποίησαν τις ιδέες τους με σκοπό ο παίκτης να γνωρίσει με εύκολο και διασκεδαστικό 
τρόπο την ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά, 
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τις δύο πρώτες εβδομάδες ανατρέξαμε στο διαδίκτυο, συλλέξαμε πληροφορίες και 
συντάξαμε τις ερωτήσεις, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε για το παιχνίδι μας. Μετά την 
ολοκλήρωση των ερωτήσεων, ασχοληθήκαμε με την σχεδίαση του περιβάλλοντος, το 
οποίο θα «φιλοξενήσει» το παιχνίδι μας. Εν συνεχεία, τροποποιήσαμε κατάλληλα τις 
ερωτήσεις και τις εντάξαμε στο παιχνίδι. Έπειτα, διορθώσαμε κάποιες λεπτομέρειες 
(π.χ. φωτισμός, διάταξη χώρου κ.α.). Τέλος, κάναμε κάποια δοκιμαστικά τεστ για να 
επαληθεύσουμε την ομαλή λειτουργία του παιχνιδιού μας. Καθ' όλη την διάρκεια της 
εργασίας μας πάνω σ' αυτό το ηλεκτρονικό παιχνίδι, δεθήκαμε σαν ομάδα, ανακαλύ-
ψαμε την αξία της συνεργασίας, διευρύναμε τις γνώσεις μας στους υπολογιστές, ξε-
φύγαμε από τα καθημερινά προβλήματα και περάσαμε ευχάριστα και δημιουργικά 
τον χρόνο μας. Συνοψίζοντας, και τα έξι μέλη της ομάδας μας συνεργάστηκαν αρμο-
νικά και δούλεψαν με όρεξη και μεράκι για να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλε-
σμα που μπορούσαν». 
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Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της Τοπικής Ιστορίας 
Το παράδειγμα για τη Βυζαντινή Καστοριά 

Καζταρίδου Αλίκη 
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Καστοριάς, M.Εd 

alechatzi@sch.gr  

Περίληψη 

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί βασική παράμε-
τρο στη διδασκαλία του μαθήματος της  ιστορίας και επισημοποιείται με τα αναλυτι-
κά προγράμματα του 2003 (Π.Ι- ΥΠΕΠΘ, 2003). Επίσης η χρήση του διδακτικού σε-
ναρίου, που αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε., συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε υψηλό επίπεδο. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αφορά στη διδα-
σκαλία της τοπικής ιστορίας και ειδικότερα στη Βυζαντινή  Καστοριά. Υλοποιείται 
από μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου ως ένα διαθεματικό σχέδιο 
εργασίας στον διαθέσιμο χρόνο για την τοπική ιστορία από το μάθημα της Ιστορίας ή 
στον διαθεματικό χρόνο άλλων μαθημάτων. Στις παρακάτω ενότητες προσδιορίζονται 
οι στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο, τη χρήση των Τ.Π.Ε. και τη μαθησιακή 
δραστηριότητα, επεξηγείται η συμβατότητα του σεναρίου με το αναλυτικό πρόγραμ-
μα,  επισημαίνονται οι πρότερες αντιλήψεις των μαθητών, αναφέρονται τα λογισμικά 
που θα χρησιμοποιηθούν, η οργάνωση της τάξης, και η απαιτούμενη υλικοτεχνική 
υποδομή. Επιπλέον περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές και οι μαθητικές ενέρ-
γειες,   οι δραστηριότητες,  τα φύλλα εργασίας, ο τρόπος  αξιολόγησης του σεναρίου 
και τα βασικά συμπεράσματα από την εφαρμογή του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τοπική Ιστορία, Τ.Π.Ε., Βυζαντινή Καστοριά 

Εισαγωγή 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) συνδυαζόμενη 
με τη μαθητοκεντρική διδ/λία εμπλουτίζει και αναβαθμίζει το μαθησιακό περιβάλλον 
και βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Με θετική στάση του εκπαιδευτικού για 
την τεχνολογία (Bullok, 2004· Wood, Mueller, Willoughby, Specht, De Young, 2005) 
μέσα από διερευνητικές,  διαθεματικές και ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις σε ένα 
αλληλεπιδραστικό μαθησιακό περιβάλλον, οι μαθητές συμμετέχουν στη μαθησιακή 
διαδικασία ενεργά, με δυναμικό τρόπο και όχι παθητικά (Κοσσυβάκη, 2003). Επιπλέ-
ον, οι Τ.Π.Ε. υποστηρίζουν και ευνοούν τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, διευκο-
λύνουν και καθιστούν ελκυστικότερη την επεξεργασία των πληροφοριών, ενισχύουν 
την προσοχή και το ενδιαφέρον (Ράπτης & Ράπτη, 2002 · Σταυρίδου, 2000). Για τους 
παραπάνω λόγους η εμπλοκή και η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της ιστορίας 
δεν θεωρείται απλά ένα συμπληρωματικό εποπτικό μέσο αλλά κρίνεται απολύτως 
απαραίτητη (Γλεντής,  Μαραγκουδάκης, Νικολοόπουλος & Νικολοπούλου, 2006).  

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία της Ιστορίας με ποικίλους 
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τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δυνατότητα αναζήτησης ιστορικών πηγών και 
άντλησης πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού από έγκυρες ηλεκτρονικές δ/νσεις 
του διαδικτύου. Ακόμη, επιτρέπουν την πραγματοποίηση εικονικών περιηγήσεων σε 
χώρους με ιστορικό ενδιαφέρον, χρησιμοποιούνται ως μέσα για την αύξηση της ενερ-
γού συμμετοχής, την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, τη διαμόρφωση 
θετικού κλίματος αλλά και ως εργαλεία για παρουσίαση εργασιών .  

Υποστηρίζεται, ότι η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας συντελεί στην κοινωνικοποίη-
ση των μαθητών μέσα από τη γνώση και την αναγνώριση της κοινής μνήμης (Μελάς, 
Μπελεγράτης& Χατζηγιάννη, 1995). Ακόμη, δίνει την ευκαιρία σε μαθητές/τριες να 
νιώσουν τη γοητεία και την ευθύνη της αναζήτησης της αλήθειας (Βώρος, 1991).  Εί-
ναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό που η διδασκαλία της εισήχθη και στο Δημοτικό 
Σχολείο, ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες το ενδιαφέρον για τον τόπο τους,   να 
γνωρίσουν την ιστορία της δικής τους περιοχής και να την εντάξουν στη γενικότερη 
Ιστορία. Επιπλέον θα αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους και θα καλλιεργήσουν 
ερευνητικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας (Π.Ι- ΥΠΕΠΘ, 2003) . 

Ιδιαίτερα, η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας ενισχύει την ενεργό μάθηση, διαδικασία 
που κινητοποιεί διανοητικά και συναισθηματικά τους μαθητές/τριες και συντελεί 
στην κατασκευή της γνώσης (Καψάλης & Νήμα, 2002). Αυτό συμβαίνει γιατί αξιο-
ποιείται στη διαδικασία της μάθησης η βιωμένη εμπειρία των παιδιών, η οποία απο-
κτήθηκε ενδεχομένως από το οικογενειακό περιβάλλον ή τις επισκέψεις σε μνημεία 
και άλλους χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος ή τη συμμετοχή τους σε τοπικές γιορτές 
κ.ά. Πράγματι, από τη σχολική ηλικία η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας φωτίζει και 
αισθητοποιεί  στους μαθητές/τριες τα ιστορικά γεγονότα, τα μεταπλάθει, τους δίνει 
την ευκαιρία να  βιώσουν και να  νιώσουν τη μυρωδιά του παλιού. Η τοπική ιστορία 
μπορεί να αποτελέσει το όχημα για ένα μόνιμο διάλογο ανάμεσα στο σχολείο και την 
κοινωνία,  την κοινωνία και το σχολείο,  τον συνδετικό κρίκο που θα συμβάλλει στην 
αλληλοτροφοδότηση και την επικοινωνία  των δύο πλευρών. Η διδακτική αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. μπορεί να εμπλουτίσει και να ενισχύσει τον διάλογο αυτό και να βοηθήσει 
τους  μαθητές και τις μαθήτριες εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά, να αναπτύξουν δε-
ξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας (Crook,1998 · Σολωμονίδου, 2002), να καλ-
λιεργήσουν την κριτική και τη δημιουργική τους σκέψη  οικοδομώντας ιστορική 
γνώση  και συνείδηση. 

Προτεινόμενο διδακτικό σενάριο 

Ο σκοπός του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου είναι να αντιληφθούν οι μαθη-
τές/τριες τον πλούτο της βυζαντινής παράδοσης στο κοντινό τους περιβάλλον και να 
ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα τοπικής ιστορίας και παράδοσης και ακόμη να απο-
κτήσουν ερευνητική διάθεση για τα μνημεία της περιοχής τους. Οι Τ.Π.Ε. αξιοποιού-
νται προκειμένου να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους και να εξασφαλιστεί η ενερ-
γητική τους συμμετοχή, να αναπτυχθεί η ομαδικότητα και να εκφραστεί η δημιουργι-
κή τους διάθεση. Μεθοδολογικά, ο/η εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη δομή του μαθήματος 
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αξιοποιώντας το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας, στο πλαίσιο της κατευθυ-
νόμενης διαδικτυακής εξερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει αξιόπιστες και επι-
καιροποιημένες πηγές για διερεύνηση, θέτει τα κατάλληλα ερωτήματα, ορίζει τα κρι-
τήρια αξιολόγησης. Αντίστοιχα οι μαθητές/τριες, έχοντας αναλάβει ρόλους με διακρι-
τές ευθύνες σε κλίμα συνεργασίας και θετικής αλληλεξάρτησης, καθοδηγούμενοι από 
φύλλα εργασίας αναλύουν και συνθέτουν τα δεδομένα τους με κριτική στάση,  ώστε 
να  επιλύσουν το πρόβλημα αναπτύσσοντας τη δική τους οπτική (Παπανικολάου, 
2009). Το προτεινόμενο σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί στην τάξη, στο εργαστή-
ριο πληροφορικής και εκτός, σε 4 διδακτικά δίωρα ή και περισσότερο χρόνο εφόσον 
αυτό καταστεί αναγκαίο.  
 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 
 

Οι μαθητές στην ηλικία αυτή έχουν γνωρίσει στοιχεία της βυζαντινής ιστορίας από 
την Ιστορία που διδάσκονται στην Ε΄τάξη. Ταυτόχρονα έχουν δει, έχουν επισκεφθεί 
και  πιθανόν έχουν κάποιες πληροφορίες μέσω του σχολείου τους ή της οικογένειάς 
τους  για ίχνη βυζαντινού πολιτισμού στην Καστοριά και ειδικότερα στη γειτονιά 
τους. Μπορούν ως ένα μικρό βαθμό να αναγνωρίζουν ότι η Καστοριά την περίοδο 
αυτή αποτέλεσε ένα σπουδαίο πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο. Είναι σε θέση να 
αναφέρουν τα ονόματα κάποιων βυζαντινών εκκλησιών της γειτονιάς τους, αντιλαμ-
βάνονται κάπως την ιδιαίτερη αξία των τοιχογραφιών και των εικόνων αφού είναι 
σίγουρο ότι έχουν παίξει στις αυλές αυτών των εκκλησιών που είναι πολλές και διά-
σπαρτες μέσα στην πόλη. Επιπλέον έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα αλ-
λά και στο ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον βασικές δεξιότητες στη χρήση 
Η.Y. και του λογισμικού Inspiration. 
 

Συμβατότητα  με το αναλυτικό πρόγραμμα 
 

Το διδακτικό σενάριο που προτείνουμε είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΑΠΣ) και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) γιατί εντάσσεται στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας και της διδακτικής της 
προσέγγισης. Συνδέεται όμως θεματικά με την ύλη και το περιεχόμενο της Ιστορίας 
που διδάσκονται στην τάξη αυτή (Βυζαντινά χρόνια) και τα Θρησκευτικά ( ενότητα 
4:Πώς είναι κτισμένη μια εκκλησία, Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας, Διαβά-
ζοντας βυζαντινές εικόνες, Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά) και επιπλέον συνδέ-
εται με την άσκηση γλωσσικών δεξιοτήτων (επεξεργασία κειμένου, αναζήτηση πλη-
ροφοριών, έκφραση, λεξιλόγιο). Συνδέεται ακόμη με θεμελιώδεις διαθεματικές έν-
νοιες, όπως Αλληλεπίδραση, Σύστημα, Μεταβολή, Χώρος – Χρόνος. Έχει επίσης 
προεκτάσεις στις Τ.Π.Ε. αφού  σύμφωνα και µε το ΔΕΠΠΣ του δημοτικού σχολείου, 
οι Τ.Π.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διερευνητικό εργαλείο, ως εργαλείο επι-
κοινωνίας και ως εργαλείο αναζήτησης πληροφορίας. 

Στόχοι 
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
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• Να ονομάσουν και να καταγράψουν τα βυζαντινά μνημεία της γειτονιάς τους 
(βυζαντινές εκκλησίες-βυζαντινά τείχη), να αντλήσουν πληροφορίες από κτη-
τορικές επιγραφές. 

• Να συνδέσουν την παρουσία βυζαντινών εκκλησιών και τειχών στην πόλη 
τους με ιστορικά στοιχεία που μαθαίνουν στο σχολείο τους. 

• Να προβληματιστούν για τον πλούτο των βυζαντινών μνημείων που υπάρχουν 
γύρω τους και να αποκτήσουν θετική στάση για την πολιτισμική παράδοση 
του τόπου τους. 

• Να αναγνωρίσουν τη σημασία διατήρησης και συντήρησης των βυζαντινών 
καταβολών στο περιβάλλον τους. 

• Να συγκρίνουν πληροφορίες από διαφορετικές ηλεκτρονικές  ή άλλες πηγές. 
• Να καλλιεργήσουν την εκφραστικότητα και τη δημιουργικότητά τους. 

Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε 
• Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, και 

αξιολόγησής τους και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν 
τα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν στη συγκεκριμένη ενότητα. 

Ως προς τη μαθησιακή δραστηριότητα 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 

 
Κατηγορία λογισμικού-συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 

 
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα αξιοποιηθούν τα παρακάτω λογισμικά: 

• Λογισμικά γενικής χρήσης 
-Λογισμικό παρουσίασης (MS Power Point) για την παρουσίαση εικονικού υλι-
κού, Επεξεργαστής κειμένου (MS Word) για τη γραπτή έκφραση και τη δημιουρ-
γία κειμένων, Φυλλομετρητής (Internet Explorer, Mozilla Firefox) για την αναζή-
τηση πληροφοριών και εικόνων, Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες για την αναζήτηση 
πληροφοριών, Λεξικά και σώματα κειμένων για χρήση τους στην προφορική και 
γραπτή έκφραση. 
• Λογισμικά γνωστικών αντικειμένων 
-Insipiration, λογισμικό ανοιχτού χαρακτήρα, διευκολύνει την εννοιολογική χαρ-
τογράφηση. μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρχικά για ανίχνευση των πρότερων ιδεών 
και την προοργάνωση σχετικών με τη διαπραγμάτευση του θέματος εννοιών και 
στο τέλος του προγράμματος ως αξιολογικό μέσο.  
-Hot potatoes, λογισμικό ανοιχτού χαρακτήρα για τη δημιουργία φύλλων αξιολό-
γησης (σταυρόλεξα, προτάσεις σωστού-λάθους, κ.λ.π). Συμπληρώνονται ομαδικά  
στον  Η.Υ ή σε εκτυπωμένη μορφή. 

 
Οργάνωση της τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή - Περιγραφή σεναρίου 

 
Αρχικά όλη η τάξη λειτουργεί ως ομάδα. Μέσω ενός βιντεοπροβολέα και ενός  Η.Υ 
προβάλλουμε φωτογραφίες  και βίντεο της ταυτότητας της πόλης από την προϊστορι-
κή περίοδο έως σήμερα. Παρουσιάζοντας πτυχές της Καστοριάς (νεολιθικός λιμναίος 
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οικισμός, βυζαντινές εκκλησίες και το διάκοσμό τους, κατάλοιπα  από τη βυζαντινή 
οχύρωση, τουρκικά κτίσματα, αρχοντικά, λίμνη κ.ά) σαν  ένα ζωντανό μουσείο στο-
χεύουμε στην ανάδειξη του ιστορικού/πολιτισμικού και  φυσικού πλούτου, στην ε-
νεργοποίηση του ενδιαφέροντος, στον προβληματιστμό γύρω από το ζήτημα της το-
πικής πολιτιστικής κληρονομιάς.  Το πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί τόσο στην παρουσίαση όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη του σενα-
ρίου θα αντληθεί σε μεγάλο βαθμό από βιβλία που περιέχουν ιστορικά και πολιτιστι-
κά στοιχεία για την Καστοριά, όπως του Τσολάκη (2006), των   Δόικου, Σίσιου & 
Τσουρτσούλα (1995) αλλά και το διαδίκτυο (ιστοσελίδα δήμου Καστοριάς, Ιστοσελί-
δα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, ιστοσελίδα τοπικού σχολείου, η βικιπαί-
δεια). 
Αμέσως μετά καλούμε τα παιδιά με ένα καταιγισμό ιδεών να αναφέρουν τα μνημεία 
που αναγνώρισαν στην παρουσίαση, να αναφέρουν πού κοντά βρίσκονται, τι γνωρί-
ζουν γι’ αυτά  και να μιλήσουν και για άλλα που γνωρίζουν, ώστε να αναδειχθούν οι 
πρότερες ιδέες τους και να υπάρξει μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  
Στη συνέχεια, η τάξη χωρίζεται σε 5 ομάδες 2,3 ή 4μαθητών η καθεμία χρησιμοποιώ-
ντας ένα παιχνίδι με κάρτες, στις οποίες έχουμε φωτογραφίες από βυζαντινές εκκλη-
σίες, από τα τείχη, κ.λπ. Το κάθε παιδί θα πρέπει να διαλέξει το ταίρι του με  το ίδιο 
θέμα. Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε τη δημιουργία ανομοιογενών ομάδων που 
είναι και οι καταλληλότερες για την ολοκλήρωση της εργασίας  και την ανάπτυξη συ-
νεργατικών σχέσεων ανάμεσα σε όλα τα παιδιά και όχι μόνο με τους φίλους (Μα-
τσαγγούρας, 2008). Σε κάθε ομάδα θα μοιραστούν  ρόλοι όπως του συντονιστή, του 
γραμματέα, του ανακοινωτή κ.λπ οι οποίοι βέβαια θα μπορούν να εναλλάσσονται ώ-
στε να συμμετέχουν όλοι στην ομαδική εργασία και στη χρήση του Η.Υ (τεχνολογι-
κός αλφαβητισμός).  
Οι ομάδες θα εργαστούν στο εργαστήριο πληροφορικής, στο οποίο ο εκπαιδευτικός 
έχουμε φροντίσει να είναι εξοπλισμένοι όλοι οι Η.Υ με τα λογισμικά που αναφέρθη-
καν προηγουμένως, να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο, ο απαραίτητoς φυλλομετρη-
τής και δυνατότητα εκτύπωσης κατά προτίμηση έγχρωμη. Παράλληλα έχουμε δη-
μιουργήσει φύλλα εργασίας με σχετικές οδηγίες τα οποία μοιράζονται στις ομάδες 
και φύλλα  αξιολόγησης. Ζητούμε από τους μαθητές/τριες συνεργαζόμενοι στις ομά-
δες τους να υλοποιήσουν τις παρακάτω δραστηριότητες ακολουθώντας τις οδηγίες 
που δίνονται στα φύλλα εργασίας. Κάποιες δραστηριότητες είναι κοινές και κάποιες 
διαφορετικές ώστε να κερδηθεί χρόνος αλλά και να υπάρξει αλληλεπίδραση, να πλη-
ροφορηθούν για ορισμένα  θέματα η μία ομάδα μέσω της άλλης να γίνουν συγκρί-
σεις, να εκτιμηθούν κάποιες πληροφορίες. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας, κάθε ο-
μάδα παρουσιάζει με ή χωρίς τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα τα αποτελέσματα της 
εργασίας της στις άλλες ομάδες. Ακολουθεί συζήτηση και επισημαίνονται τα βασικά 
σημεία των ιχνών της βυζαντινής περιόδου στην Καστοριά. Γίνονται οι απαραίτητες 
διορθώσεις όπου υπάρχουν αστοχίες, διορθώνονται ενδεχόμενα λάθη συμπληρώνο-
νται παραλείψεις και οι τελικές εργασίες φωτοτυπούνται ή εκτυπώνονται και τοποθε-
τούνται στον φάκελο εργασιών τους. 
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Δραστηριότητες 
 

1η Δραστηριότητa : Εννοιολογική χαρτογράφηση  
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Inspiration 
για να κατηγοριοποιήσουν τα μνημεία τα οποία είδαν στην παρουσίαση και όσα άλλα 
γνωρίζουν.  Τους υποδεικνύουμε να λάβουν υπόψη τους την εποχή στην οποία ανα-
φέρονται, το θέμα που παρουσιάζουν, την προσωπική τους σχέση   με αυτά αναφέρο-
ντας για κάθε ομάδα παραδείγματα. Επισημαίνουν τη σημασία τους στην ιστορική 
εξέλιξη της πόλης και η κάθε ομάδα  δημιουργεί το δικό της εννοιολογικό χάρτη. Γε-
νικά η εννοιολογική χαρτογράφηση συντελεί στην οργάνωση της σκέψης και στη μά-
θηση με νόημα (Novak, 1998).  Όταν μάλιστα γίνεται σε ομαδική βάση αποτελεί επι-
κοινωνιακό εργαλείο που ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομά-
δας, αφού θα πρέπει οι μαθητές/τριες να εκφράσουν και να διαπραγματευτούν τις ιδέ-
ες τους για να συμφωνήσουν σε μια κοινή δομή που θα αντιπροσωπεύει τις ιδέες της 
ομάδας.  
 
2η Δραστηριότητα : Ιστορία της πόλης  
Μελετούν ένα κείμενο που αφορά στην ιστορική εξέλιξη της πόλης και συμπληρώ-
νουν φύλλο εργασίας (παράρτημα: Φύλλο εργασίας 1). Το εν λόγω κείμενο αποτελεί 
εργασία μαθητών  της επαγγελματικής σχολής Καστοριάς. Επιλέχθηκε αφενός επειδή 
είναι απλό, κατανοητό, σύντομο και διαχειρίσιμο από τα παιδιά της ηλικίας αυτής και 
αφετέρου για να εκτιμηθεί η εργασία μαθητών συντοπιτών τους  και να τονιστεί ο 
κοινωνικός χαρακτήρας της μάθησης μέσα  άπό την αλληλεπίδραση και την  αξιολό-
γηση των απόψεων άλλων μαθητών (Vygotsky, 1978). 
 
3η Δραστηριότητα: Ονομασία – Οχύρωση της πόλης 
Στην  3η δραστηριότητα άλλες ομάδες ασχολούνται με την ονομασία της πόλης και 
άλλες με την οχύρωσή της. Αναζητούν τις πληροφορίες σε διαφορετικές πηγές, στην 
ιστοσελίδα του ιδρύματος μείζονος ελληνισμού, στην ενότητα για τη βυζαντινή Κα-
στοριά, στη Βικιπαίδεια, σε βιβλία (Τσολάκη 2006 . Δόικου, κ.ά 1995) και απαντούν 
στις ερωτήσεις που τους έχουν δοθεί σε φύλλο εργασίας (παράρτημα: Φύλλο εργασίας 
2&3) . Καταλήγουν έτσι στην πιο πιθανή εκδοχή για την ονομασία της πόλης και 
στην επιβεβαίωση της οχύρωσης της πόλης από τον Ιουστινιανό μέσα από διαφορετι-
κές ιστορικές μαρτυρίες. Είναι σημαντικό να απαιτούμε από τους μαθητές και τις μα-
θήτριες να μην καταλώνουν άκριτα τις διαθέσιμες πληροφορίες ή τις απόψεις άλλων 
αλλά να τις διασταυρώνουν μέσα από διαφορετικές πηγές ώστε να οδηγούνται στη 
διαμόρφωση των δικών τους νοημάτων. Επιπλέον, φροντίζουμε να αποτρέπουμε τους 
μαθητές/τριες από διαδικασίες αντιγραφής και επικόλλησης  πληροφοριών και ιδεών 
άλλων (plagiarism) και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων (Παπανικολάου, 2009).  
 
4η Δραστηριότητα: Βυζαντινές εκκλησίες 
Είναι μια πρώτη επαφή και διερεύνηση ορισμένων αντιπροσωπευτικών βυζαντινών 
εκκλησιών. Οι ομάδες καλούνται αφενός να αναγνωρίσουν πολύ γνωστές και σημα-
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ντικές εκκλησίες από το άμεσο περιβάλλον τους  και αφετέρου να συμπληρώσουν 
πίνακα σε φύλλο εργασίας, με βάση πληροφοριακό υλικό που θα βρουν στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου Καστοριάς . Αναφέρουν το όνομα της εκκλήσίας, την περιοχή στην 
οποία βρίσκεται, την πιθανολογούμενη χρονολογία κατασκευής, τον κτήτορά της, 
εφόσον υπάρχει, τα κλίτη της και κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. (παράρτημα: 
Φύλλο εργασίας 4) Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να επισκέπτονται επιλεγμένους 
δικτυακούς τόπους, με στόχο  τον προσανατολισμό τους προς το ουσιαστικό, το χρή-
σιμο και το αξιόλογο, με βάση συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους (ΠΙ—ΥΠΕΠΘ, 
2003). 
 
5η Δραστηριότητα: Τοιχογραφίες-Τοπογραφικά 
Ορισμένες ομάδες θα μελετήσουν συστηματικότερα μια βυζαντινή εκκλησία τόσο 
από άποψη αρχιτεκτονικής όσο και από άποψη τεχνοτροπίας στις τοιχογραφίες και τις 
εικόνες, ενώ άλλες θα μελετήσουν συστηματικότερα την οχύρωση της πόλης, θα 
προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τα όριά της και να εντοπίσουν μέσα ή έξω από αυ-
τά τη θέση του σχολείου τους. Θα επισκεφθούν για τον σκοπό αυτό την ιστοσελίδα 
του ιδρύματος μείζονος ελληνισμού αλλά και την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς 
και θα αξιοποιήσουν εκτός από τα κείμενα και σχετικό φωτογραφικό υλικό. (παράρ-
τημα: Φύλλο εργασίας 5&6) 
 
Δραστηριότητα 6η: Υιοθέτηση ενός μνημείου  
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003)  ανάμεσα στις δημιουργικές 
δράσεις για την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού είναι και η επιτόπια 
έρευνα και η υιοθέτηση μνημείων. Στην κατεύθυνση αυτή οι ομάδες επισκέπτονται 
όλες μαζί  βυζαντινά μνημεία της γειτονιάς του σχολείου τους. Έχοντας και τα στοι-
χεία από την αρχική έρευνα που έκαναν με τα φύλλα εργασίας μέσω του διαδικτύου 
και σχετικών βιβλίων, παρατηρούν τα μνημεία, αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά τους, αναφέρονται στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής τους και συζητούν 
για τη σημερινή τους κατάσταση. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να υιοθετήσει ένα από 
αυτά, και να αναλάβει δράση για την προστασία του. Στο πλαίσιο αυτό έχει την υπο-
χρέωση μαζί με τις  άλλες ομάδες να ετοιμάσουν έκθεση ώστε να τα παρουσιάσουν 
στους συμμαθητές του σχολείου τους ή σε άλλο κοινό.  Παράλληλα με τις πληροφο-
ρίες που θα συγκεντρώσουν από το διαδίκτυο  ή τη βιβλιογραφία,  μπορούν να πά-
ρουν  συνέντευξη από αρχιτέκτονα ή συντηρητή για την αναστύλωση παλαιών μνη-
μείων ή συντήρηση εικόνων, να δημιουργήσουν φωτογραφικό λεύκωμα με σημερινές 
αλλά και παλιότερες φωτογραφίες του, ή να το αποδώσουν με ζωγραφική ή μακέτα ή 
άλλο απεικονιστικό μέσο. 
  

Αξιολόγηση της διδασκαλίας και του σεναρίου 

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρα-
κολουθώντας τη λειτουργία των ομάδων σε  επίπεδο συνεργασίας αλλά και της μα-
θησιακής πορείας όσο και στο τέλος της διδακτικής ώρας με την παρουσίαση των α-
ποτελεσμάτων κάθε ομάδας στην ολομέλεια και μέσω της  κοινής συζήτησης που α-
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κολουθεί. Όσον αφορά την αξιολόγηση του σεναρίου αυτή προκύπτει τόσο από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών όσο και από την συνεχή αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και της αποτελεσματικότητας του σεναρίου κατά την εφαρ-
μογή του. 

Συμπεράσματα 
Η υλοποίηση με τη χρήση Τ.Π.Ε. του παραπάνω διδακτικού σεναρίου επιβεβαιώνει 
την άποψη ότι όταν αυτό είναι καλά οργανωμένο  και έχει  σαφείς στόχους, αποτελεί 
χρήσιμο πλοηγό σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Τομέας Επιμόρ-
φωσης και Κατάρτισης ΕΑΙΤΥ, 2010). Στην περίπτωσή μας ο αρχικός σχεδιασμός 
και οι διδακτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό για τη μεγαλύτερη πλειοψη-
φία των μαθητών/τριών. Αυτοί/ές συμμετείχαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με μεγά-
λο ενδιαφέρον και μέγιστη προθυμία σε όλες τις δραστηριότητες. από την αναζήτηση 
πληροφοριών και τη μεταξύ τους συζήτηση και συνεργασία μέχρι την τελική παρου-
σίαση, με θάρρος και ικανοποίηση, των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τους δόθηκε η 
ευκαιρία να συγκρίνουν τις αρχικές τους γνώσεις για τα βυζαντινά ίχνη που υπάρχουν 
στο άμεσο περιβάλλον της γειτονιάς τους με αυτές που απέκτησαν μέσα από το διδα-
κτικό πρόγραμμα και να αναστοχαστούν για την αξία και τη σημασία της ανάδειξης 
και διατήρησής τους.  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε στους μαθητές η παρουσίαση του φωτογραφικού 
λευκώματος με μνημεία της περιοχής τους,  καθώς επίσης και το παιχνίδι για το χω-
ρισμό των ομάδων. Ανάμεσα στις δυσκολίες που παρατηρήθηκαν αξίζει να αναφερθεί 
η σχετική πίεση του χρόνου προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες  
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Επισημαίνεται επίσης ο σχετικός «διδακτικός θό-
ρυβος» κατά τη συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας προκειμένου να απαντηθούν 
τα ερωτήματα των φύλλων εργασίας, εξαιτίας της στενότητας του χώρου του εργα-
στηρίου πληροφορικής. Μικρή δυσκολία παρατηρήθηκε και στη χρήση του ποντι-
κιού, ιδιαίτερα στην αρχή της συνεργασίας της ομάδας, γιατί διεκδικούνταν απ’ όλα 
τα μέλη,  παρά τις σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί, για αλλαγή του προσώπου σε 
κάθε  νέα τερώτηση. 
Επιλογικά, αξίζει να τονιστεί η υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας της τοπι-
κής ιστορίας  μέσω ενός καλά οργανωμένου διδακτικού σεναρίου στην ενίσχυση και 
προαγωγή  της  διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 
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Παράρτημα 

Φύλλα Εργασίας (Φ.Ε) 

Φ.Ε1: Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://sites.google.com/site/epaskastoria/ 
της Επαγγελματικής Σχολής Καστοριάς. Αριστερά στα περιεχόμενα, στην ενότητα «η 
Καστοριά» να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «ιστορία της πόλης». Να διαβάσετε το κεί-
μενο για την ιστορία της πόλης μέχρι την παράγραφο «Νεότερη αρχιτεκτονική» 
και αφού συνεργαστείτε να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

• Γύρω από τη λίμνη υπήρχε οργανωμένη ζωή από την προϊστορική εποχή. Τα 
παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, ανάγονται στη νεολιθική εποχή: υ-
πάρχουν χιλιάδες πάσσαλοι και πολλά λίθινα εργαλεία, που βρέθηκαν δίπλα 
στο χωριό …………………….Η σημερινή πόλη της Καστοριάς είναι χτισμέ-
νη στην αρχαία πόλη των Ορεστών Μακεδόνων ......................................και η 
ονομασία αυτή, διατηρήθηκε έως τον 6o αι., οπότε η πόλη ερημώθηκε από τις 
βαρβαρικές επιδρομές. Ύστερα από λίγους αιώνες επικράτησε η ονομασία 
................................. 

• Από τον 6o αιώνα έως τα τέλη του 9ου αι. δεν σώζονται μνημεία. Από τον 10ο 
– 14ο αι. παρόλο που η πόλη κατακτήθηκε   κατά διαστήματα από  Βούλγα-
ρους, Νορμανδούς, Σέρβους και Αλβανούς, γνώρισε μεγάλη ακμή , και άρχισε 
η ανέγερση διαφόρων μνημείων. Το  ..........πέρασε στην κατοχή των Τούρκων 
και παρέμεινε σε αυτούς έως το .........................  

• Την περίοδο της τουρκοκρατίας η Καστοριά παρουσίασε ανάπτυξη στο 
…………………. και στη ………………………. Ιδιαίτερα με την επεξεργα-
σία των γουναρικών η πόλη απέκτησε πλούτο και στενή επικοινωνία με τις 
ευρωπαϊκές πόλεις. Χτίστηκαν ……………………. και …………………., 
διατηρώντας τη βυζαντινή καλλιτεχνική κληρονομιά, και αποτέλεσε κέντρο 
χριστιανικού πολιτισμού και ελληνισμού. Αργότερα έλαβε ενεργό μέρος στο 
………………………….  αγώνα. 

• Η Καστοριά, διαθέτει πληθώρα βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και 
γι’  αυτό θεωρείται ένα μεγάλο ζωντανό μουσείο. Τα μνημεία χρονολογούνται 
από το τέλος του 9ου αι. και φτάνουν μέχρι τα τελευταία αρχοντικά του 19ου 
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αι.. Σήμερα διατηρούνται περίπου εβδομήντα…………………….., τμήματα 
από τα βυζαντινά ………………….της πόλης, λίγα ……………….    
……………………… και αρκετά………………………. . 
 

Φ.Ε2:Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του: http://kastoria.ime.gr του 
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Στη δεξιά πλευρά της εικόνας μέσα σε μπλε φόντο υπάρχουν κάποιοι 
μικροί κίτρινοι ρόμβοι. Να κάνετε κλικ στον πρώτο που γράφει ΧΡΟΝΟΣ. Θα βρε-
θείτε μπροστά σε ένα κείμενο που έχει τον τίτλο «Ονομασία». Αφού διαβάσετε προ-
σεκτικά το κείμενο να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Η άποψη ότι το όνομα Καστοριά προέρχεται από τη βουλγαρική λέξη 
«kostur» αληθεύει; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

2. Ποια είναι η πιο πιθανή εκδοχή για το όνομα της πόλης; 
3. Να αναφέρετε τι υποστηρίζει για την ονομασία της πόλης η Άννα η Κομνηνή 

και πότε το λέει αυτό. 

Φ.Ε3:Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του: http://kastoria.ime.gr του Ιδρύματος Μεί-
ζονος Ελληνισμού. Να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 
Στη δεξιά πλευρά της εικόνας μέσα σε μπλε φόντο υπάρχουν κάποιοι μικροί κίτρινοι 
ρόμβοι. Να κάνετε κλικ στο δεύτερο που γράφει    ΧΩΡΟΣ και αμέσως μετά αριστε-
ρά στα περιεχόμενα να κάνετε πρώτα κλικ στην ενότητα Οχύρωση και ύστερα στην 
ενότητα Συνοικίες. Αφού διαβάσετε τα κείμενα και παρατηρήσετε τις εικόνες τους 
να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Εάν κάνει κανείς μια βόλτα στην πόλη μπορεί να δει κατάλοιπα από την οχύρωση 
της πόλης παλιότερα; Εάν ναι  αναφέρετε σε ποια σημεία της πόλης υπάρχουν αυτά. 
2. Εκτός από τα ζωντανά σημάδια που βλέπουμε γύρω μας από την οχύρωση της πό-
λης υπάρχουν και κάποιες ιστορικές μαρτυρίες. Ποιες είναι αυτές; 

Για τα τείχη της Καστοριάς μίλησαν οι: 
 

 ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟ 

1     
2     
3     

 
4.Πότε οχυρώθηκε για πρώτη φορά η πόλη, από ποιον και γιατί νομίζετε να έγινε αυ-
τό; 
 
Φ.Ε4:Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς: 
http://www.kastoria.gov.gr/ Στα περιεχόμενα να επιλέξετε από την ενότητα Τουρι-
σμός,  την λέξη  Αξιοθέατα και έπειτα Εκκλησίες. Να διαβάσετε τις πληροφορίες που 
υπάρχουν για τις εκκλησίες που βλέπετε παρακάτω και συνεργαζόμενοι μεταξύ σας 
να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. 
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Φ.Ε 5:Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του: http://kastoria.ime.gr του 
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ». Στη δεξιά πλευρά της εικόνας μέσα σε μπλε φόντο υπάρχουν κάποιοι 
μικροί κίτρινοι ρόμβοι. Να κάνετε κλικ στο δεύτερο που γράφει    «ΜΝΗΜΕΙΑ» και 
αμέσως μετά αριστερά στα περιεχόμενα να κάνετε κλικ στο στην ενότητα «Άγιος 
Αθανάσιος του Μουζάκη». Να διαβάσετε τα κείμενα που αφορούν στην αρχιτεκτονι-
κή και στις τοιχογραφίες, να παρατηρήσετε τις εικόνες και να κάνετε τα παρακάτω: 

Α)Πάνω από τη θύρα του ναού υπάρχει μια επιγραφή. Να πάτε στο ναό να τη διαβά-
σετε. Τι πληροφορίες μας δίνει;  

Β) Να συμπληρώσετε στις παρακάτω προτάσεις τα κενά με τις λέξεις που βρίσκονται 
στην παρένθεση: 

1.Οι παραστάσεις του ναού έχουν οργανωθεί σε τρεις ζώνες. Η κατώτερη ζώνη δια-
κοσμείται με μορφές …………………   …………………, η αμέσως επόμενη 
με…………….   ……………………….. και η ανώτερη με δεκαέ-
ξι………………………………  …………………………. 

(χριστολογικές σκηνές, προτομές αγίων, ολόσωμων αγίων)  
2.Ποιες μπορεί να είναι οι χριστολογικές σκηνές; Σκεφθείτε πρώτα και ύστερα να  
συγκρίνετε την άποψή σας με την απάντηση που υπάρχει στο κείμενο,  αφού κάνετε  
διπλό κλικ πάνω στη φράση  χριστολογικές σκηνές. 
 
Γ)Να συμπληρώσετε τις λεζάντες κάτω από τις εικόνες.  Σκεφθείτε πρώτα μόνοι σας 
αυτό που παριστάνουν οι εικόνες και έπειτα συγκρίνετε τις απόψεις σας  με τις λεζά-
ντες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα (θα τις δείτε χαμηλά στην οθόνη σας εάν κάνετε 
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διπλό κλικ). 
 

 
 
 

Δ) Οι παραπάνω  σκηνές χαρακτηρίζονται, από ρεαλιστική διάθεση; Τι να σημαίνει 
αυτό;  

Φ.Ε6:Τα  σημερινά κατάλοιπα των τειχών μάς δίνουν τη δυνατότητα  να χαράξουμε 
το σχέδιο των τειχών, όπως αυτό φαίνεται στο παρακάτω τοπογραφικό πλάνο. Σύμ-
φωνα με αυτά που διαβάσατε στην ιστοσελίδα http://kastoria.ime.gr και από τις δικές 
σας παρατηρήσεις πάνω στον τοπογραφικό χάρτη να κάνετε τα  παρακάτω: 

 

 

1.Να βρείτε σε ποια πλευρά της πόλης ήταν το πιο σημαντικό τμήμα του τείχους και 
η  μεγάλη πόρτα. Για να επεξεργαστείτε καλύτερα την εικόνα  να αντιγράψετε το 
τιοπογραφικό πλάνο σε μια νέα σελίδα του Word και να την εκτυπώσετε. Ύστερα να 
τοποθετήσετε τα σημεία του ορίζοντα πάνω στο χάρτη για να προσανατολιστείτε και 
να πατήσετε  τα τείχη με μαρκαδόρο. Την πλευρά του τείχους με τη μεγάλη πόρτα να 
τη χρωματίσετε με  διαφορετικό χρώμα.  

Τοπογραφικό πλάνο  
των τειχών 
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2.Δείτε στη διπλανή φωτογραφία μια άποψη της Καστοριάς όπως είναι σήμερα. Να 
συγκρίνετε την εικόνα αυτή με τον τοπογραφικό χάρτη και να προσπαθήστε να 
εντοπίσετε τη θέση του σχολείου σας και στις δύο εικόνες. Εάν το σχολείο σας ήταν 
κτισμένο εκείνα τα χρόνια,  θα βρισκόταν μέσα ή έξω από τα τείχη; Για να είναι τα 
συμπεράσματά σας πιο ασφαλή, να αναζητήσετε τη σημερινή άποψη της Καστοριάς, 
στο Google, γράφοντας τη λέξη Καστοριά και επιλέγοντας εικόνες. Αφού εντοπίσετε 
τη συγκεκριμένη ή παρόμοια εικόνα, και κάνετε διπλό κλικ, να την αντιγράψετε σε 
μια νέα σελίδα τουWord και να την εκτυπώσετε . Έτσι θα μπορείτε να δείτε σε 
μεγάλο μέγεθος τη φωτογραφία και να διακρίνετε καλύτερα το σημείο στο οποίο 
βρίσκεται το σχολείο σας.  Ύστερα να απαντήσετε στην ερώτηση. 

Σημερινή άποψη της Καστοριάς 
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Παιδική κατάθλιψη και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Καλλιγά Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Ed. 
maria_kalliga@hotmail.gr 

Περίληψη  

Η παρουσία ψυχολογικών διαταραχών σε παιδιά σχολικής ηλικίας είναι ένα θέμα μεί-
ζονος σημασίας με το οποίο είναι πιθανό να έρθει αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός ο-
ποιασδήποτε τάξης. Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, το ποσοστό των μαθητών που 
πάσχει από κατάθλιψη και φοιτά στο γενικό σχολείο δεν είναι αμελητέο και αποτελεί 
πρόκληση για το δάσκαλο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση με μεθό-
δους που συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπισή της. Αντικείμενο της πα-
ρούσης μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των σχολικών εκείνων παρεμβάσεων και των 
κατάλληλων στάσεων που θα πρέπει να υιοθετήσει ο δάσκαλος στην εκπαιδευτική 
πράξη, προκειμένου να βοηθήσει το έργο του ειδικού ψυχοθεραπευτή στην προώθη-
ση της ψυχικής υγείας του παιδιού με κατάθλιψη και εν γένει στην αντιμετώπιση της 
νόσου. Αρχικά, θεωρήθηκε απαραίτητη μια συνοπτική παρουσίαση της κλινικής ει-
κόνας του καταθλιπτικού παιδιού με έμφαση στην επίδραση της νόσου στη σχολική 
επίδοση και την κοινωνική προσαρμογή και στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια σειρά 
σχολικών στρατηγικών τις οποίες δύναται να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός στην παιδα-
γωγική αντιμετώπιση μαθητών που εμφανίζουν συμπτώματα παιδικής κατάθλιψης.  

Λέξεις κλειδιά: παιδική κατάθλιψη, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ρόλος του εκπαι-
δευτικού 

Εισαγωγή 

Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή της διάθεσης, γνωστή στην πλειοψηφία των αν-
θρώπων για το συναίσθημα δυσφορίας που επιφέρει στο άτομο. Η διαταραχή αυτή 
δεν αφορά μόνο ενήλικες, αλλά εμφανίζεται συχνά σε παιδιά κι εφήβους. Σύμφωνα 
με τα επιδημιολογικά στοιχεία, τα ποσοστά επιπολασμού στην παιδική ηλικία κυμαί-
νονται μεταξύ 1% και 2% και στην εφηβεία 4% με 8%. Υπολογίζεται ότι ένας στους 
τέσσερις εφήβους βιώνει ένα καταθλιπτικό επεισόδιο μέχρι την ενηλικίωσή του 
(Wilmhurst, 2011). 

Η παιδική κατάθλιψη αποτελεί μια διαταραχή που είναι πιθανό να διαφύγει της προ-
σοχής και να μη διαγνωστεί, καθώς τα παιδιά συχνά αδυνατούν να εκφράσουν τα συ-
ναισθήματά τους και να αναγνωρίσουν αυτό που τους συμβαίνει. Επίσης, είναι χαρα-
κτηριστικό ότι τα συμπτώματα των διαταραχών διάθεσης λαμβάνουν διαφορετικές 
μορφές στα παιδιά απ’ ό,τι στους ενήλικες (Χατζηχαραλάμπους, 2014). Τα συμπτώ-
ματα που παρουσιάζουν πιο συχνά τα παιδιά με κατάθλιψη είναι σωματικά συμπτώ-
ματα, ευερεθιστότητα, απομόνωση κ.ά και διαφέρουν από αυτά τα οποία εκδηλώνο-
νται συνήθως στους ενήλικες. Πολύ συχνά οι ενήλικες δεν υποψιάζονται ή δεν ανα-
γνωρίζουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και δε δίνουν τη δέουσα σημασία στο 
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παιδί (Πούλου, 2013). Μερικές φορές, το πρώτο σύμπτωμα για το οποίο οι ενήλικες 
πρέπει να ενεργήσουν είναι η απόπειρα αυτοκτονίας (Τσιάντης, 2001). 

Επομένως, έχει μέγιστη σημασία να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία στην κα-
τάθλιψη. Στις περιπτώσεις αυτές, καθοριστική αναδεικνύεται η συμβολή του εκπαι-
δευτικού, ο οποίος δύναται να αναγνωρίσει κάποια ανησυχητικά σημάδια και να πα-
ραπέμψει το παιδί στον ειδικό, ενώ με την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών πα-
ρεμβάσεων μπορεί να λειτουργήσει επιβοηθητικά στην αντιμετώπισή της. Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού στην τάξη και η εφαρμογή των κατάλληλων σχολικών στρατηγι-
κών αποδεικνύονται κομβικής σημασίας για την εξισορρόπηση της ψυχικής υγείας 
του παιδιού μακροπρόθεσμα. 

 

Επίδραση της κατάθλιψης στη σχολική επίδοση και την κοινωνική προσαρμογή 

Η παρουσία της κατάθλιψης πλήττει δύο βασικούς τομείς της λειτουργικότητας του 
μαθητή, οι οποίοι αφορούν την επίδοση του παιδιού στο σχολείο και την ανάπτυξη 
κοινωνικής προσαρμοστικότητας.  

Η Γρηγοριάδου (1999), σε μια έρευνά της για την παιδική κατάθλιψη και τη σχολική 
επίδοση, αφού μελέτησε τα ευρήματα παλαιότερων ερευνητών καταλήγει στη θέση 
ότι η μειωμένη σχολική επίδοση φαίνεται να συνδέεται με ορισμένες χαρακτηριστικές 
εκδηλώσεις της κατάθλιψης, οι οποίες είναι: 

• Η δυσκολία στη συγκέντρωση, η οποία αποτελεί σύμπτωμα που συναντάται 
πολύ συχνά στην κατάθλιψη. 

• Η μειωμένη γνωσιακή ικανότητα και λειτουργικότητα ως αποτέλεσμα της γενι-
κότερης απόσυρσης και της έλλειψης ενδιαφέροντος και κινητοποίησης του 
παιδιού, χωρίς να συνιστά ωστόσο, πραγματική έκπτωση των λειτουργιών αυ-
τών. 

• Τα αισθήματα αυτό-υποτίμησης και η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία εκφράζε-
ται σαν έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους. Σαν αποτέλεσμα, τα καταθλι-
πτικά παιδιά αξιολογούν τις ατομικές τους ικανότητες και γνώσεις σαν ανε-
παρκείς και αναποτελεσματικές με συνέπεια να αποδίδουν χειρότερα από τα 
άλλα παιδιά. 

Παρόμοια, τα παιδιά που εμφανίζουν κατάθλιψη, δυσκολεύονται να αναπτύξουν ε-
παρκώς τις κοινωνικές και προσαρμοστικές τους δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, η 
ευερεθιστότητα, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της νόσου στην παιδική ηλι-
κία, λειτουργεί ως αποτρεπτικό στοιχείο στην κοινωνική επαφή με τους άλλους, ενώ 
οι τάσεις εμπλοκής σε αρνητικές/επιθετικές αλληλεπιδράσεις δημιουργεί ακόμη ένα 
εμπόδιο στη σύναψη υγιών, διαπροσωπικών σχέσεων (Wilmhurst, 2011). Με άλλα 
λόγια, τα παιδιά με κατάθλιψη παρουσιάζουν σημαντική δυσκολία στη δημιουργία 
κοινωνικών σχέσεων, είτε γιατί τα ίδια παρουσιάζονται αντικοινωνικά και αποσυρμέ-
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να, είτε γιατί η επιθετικότητα και η ακατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά απωθεί τους 
συνομηλίκους τους να αναπτύξουν αλληλεπίδραση μαζί τους. 

 

Εικόνα μέσα στην τάξη 

Κατά τη μαθησιακή διαδικασία, ο μαθητής με κατάθλιψη είναι παθητικός, εσωστρε-
φής και δε συμμετέχει στις δραστηριότητες που γίνονται μέσα στην τάξη. Παρουσιά-
ζει αδυναμία συγκέντρωσης και απαντά με δυσκολία στις ερωτήσεις του δασκάλου. 
Δέχεται παθητικά και χωρίς διαμαρτυρία ρόλους, σχόλια, καθήκοντα κ.λπ. που του 
επιβάλλουν οι άλλοι και δυσκολεύεται να παίρνει πρωτοβουλίες. Δείχνει καχυποψία 
κι επιφυλακτικότητα, ενώ φοβάται υπερβολικά να κάνει λάθος. Συνήθως αδυνατεί να 
δείξει τα συναισθήματά του και είναι υπερβολικά σεμνός και υπάκουος. Ο μαθητής 
με κατάθλιψη συνήθως, δε δημιουργεί προβλήματα ή συγκρούσεις, ενδέχεται ωστόσο 
να εκδηλώσει παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και επιθετικές τάσεις εξαιτίας των μα-
ταιώσεων και της αδυναμίας του να διαχειριστεί τα επίπονα συναισθήματά του (Πού-
λου, 2013). 

 

Σχολικές στρατηγικές 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα σχολεία μπορούν να βοηθήσουν ένα μα-
θητή με κατάθλιψη να έχει επιτυχία στη σχολική τάξη. Οι γονείς και το προσωπικό 
του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των συμβούλων επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού και των ειδικών ψυχολόγων, θα πρέπει να συνεργαστούν 
για να αναπτύξουν τις κατάλληλες δομές, ώστε να βοηθήσουν το παιδί. Είναι πιθανό 
ο μαθητής να έχει ανάγκη την εφαρμογή ιδιαίτερων αλλαγών όσον αφορά τόσο στη 
διαμόρφωση της τάξης, όσο και στη διδασκαλία που λαμβάνει χώρα μέσα σε αυτή.  
  
Στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται μια σειρά από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες 
μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς. Οι σχολικές αυ-
τές στρατηγικές έχουν σκοπό να αποτρέψουν ενδεχόμενη σχολική αποτυχία των παι-
διών που πάσχουν από κατάθλιψη και να προωθήσουν την κοινωνική προσαρμογή 
τους στα μέσα στα πλαίσια του σχολείου (Κολιάδης κ.α., 2010). 
 

• Σχεδιασμός οργανογράμματος κατά την άφιξη του παιδιού, ώστε να μπορεί να 
διευκρινιστεί με ακρίβεια σε ποια μαθήματα δύναται το παιδί να σημειώσει 
επιτυχία κάθε μέρα. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να ενθαρρύνει ο εκ-
παιδευτικός το παιδί, εντοπίζοντας με ακρίβεια τα σημεία στα οποία ο μαθη-
τής τα καταφέρνει ή να του προσφέρει την ανάλογη βοήθεια, εντοπίζοντας με 
ακρίβεια τις δυσκολίες τις οποίες ο μαθητής αντιμετωπίζει στη διδακτική πρά-
ξη. Είναι απαραίτητο βέβαια να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία εκ μέρους του 
εκπαιδευτικού, δεδομένου ότι κάποια παιδιά επιθυμούν λιγότερη προσοχή μέ-
σα στην τάξη. 
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• Παροχή περισσότερου χρόνου στους μαθητές αυτούς για την ολοκλήρωση 
των εργασιών τους. 

• Προσαρμογή των εργασιών που ανατίθενται για το σπίτι στο βαθμό στον ο-
ποίο δε θα προκαλείται άγχος και πίεση στο μαθητή για την ολοκλήρωσή 
τους. Το παιδί με κατάθλιψη δυσκολεύεται να διαχειριστεί το άγχος της επί-
δοσης στο σχολείο, καθώς είναι πιθανό να έρχεται αντιμέτωπο και με άλλα 
πράγματα που του προκαλούν άγχος και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ενός κα-
ταθλιπτικού επεισοδίου. 

• Αντιμετώπιση θεμάτων όπως η σχολική άρνηση, κάτι το οποίο είναι πιθανό να 
παρουσιαστεί σε περίπτωση που υπάρχουν άλυτα κοινωνικά ή/και ακαδημαϊ-
κά προβλήματα. 

• Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι κάποιες καταστάσεις ίσως 
να είναι ιδιαίτερα δύσκολες για το παιδί με κατάθλιψη. Όταν ένας μαθητής με 
κατάθλιψη αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του δασκάλου για παράδειγ-
μα, η αιτία μπορεί να είναι το άγχος και όχι η αντιδραστικότητα. 

• Ενθάρρυνση του παιδιού να βοηθήσει στην ανάπτυξη των εν λόγω παρεμβά-
σεων. Η εμπλοκή του μαθητή στο σχεδιασμό θα οδηγήσει στην εφαρμογή πιο 
επιτυχημένων για τον ίδιο στρατηγικών και θα ενισχύσει την ικανότητα του 
ίδιου να βρίσκει λύσεις για τα προβλήματά του.  

Η ύπαρξη ευελιξίας και υποστηρικτικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητα για το μα-
θητή με κατάθλιψη, ώστε να επιτύχει στο σχολείο. Η συνεργασία των καθηγητών με 
τους γονείς είναι δυνατό να οδηγήσει στον εντοπισμό των περιοχών όπου δυσκολεύε-
ται ο μαθητής και στην εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων, που θα λειτουργή-
σουν ευεργετικά για το παιδί κατά τη διάρκεια ενός καταθλιπτικού επεισοδίου.  

Ωστόσο, η ενεργοποίηση του σχολείου σε συνεργασία με την οικογένεια, δεν είναι 
αρκετή, εάν δε συμβάλει προς την ίδια κατεύθυνση και ο εκπαιδευτικός της τάξης. Η 
υιοθέτηση των κατάλληλων στάσεων και η εφαρμογή των ανάλογων στρατηγικών εκ 
μέρους του εκπαιδευτικού παίζουν ίσως τον πιο καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση 
της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της παιδικής κατάθλιψης στα σχολικά πλαί-
σια.  

 

Ο ρόλος του δασκάλου 

Οι Costello et al. (2003) προτείνουν μια σειρά από τεχνικές προσέγγισης για παιδιά 
που παρουσιάζουν συμπτώματα κατάθλιψης απευθυνόμενοι σε εκπαιδευτικούς. Σύμ-
φωνα με αυτές, ένας εκπαιδευτικός που έρχεται αντιμέτωπος με ένα καταθλιπτικό 
μαθητή στην τάξη, οφείλει να ενεργήσει ως εξής: 

➢ Χωρίς κριτική και σχόλια για τη λεκτική ή μη συμπεριφορά για την οποία α-
νησυχεί, μπορεί να πει «Έχω παρατηρήσει ότι δείχνεις θλιμμένος/η εδώ και 
κάμποσες μέρες», προκειμένου να κάνει μια αρχική προσέγγιση με το παιδί. 
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➢ Ενθάρρυνση του παιδιού να συζητήσει ό,τι του συμβαίνει σε χαλαρή συζήτη-
ση που δεν υποδηλώνει ανησυχία εκ μέρους του εκπαιδευτικού (π.χ. Πες μου, 
τι τρέχει;). 

➢ Ως εκπαιδευτικοί, προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του παιδιού και σεβόμα-
στε τα συναισθήματα του. 

➢ Επιτρέπουμε στο παιδί να μιλήσει περισσότερο από εμάς, προκειμένου να 
μπορέσει να εκφραστεί. Αποφεύγουμε να το διακόπτουμε, καθώς κάτι τέτοιο 
μπορεί να λειτουργήσει κατασταλτικά. 

➢ Υποβάλλουμε μία ερώτηση κάθε φορά και αναμένουμε ήρεμα την απάντηση 
του, αποδεχόμενοι ακόμα και τη σιωπή του. 

➢ Αποφυγή σχολίων που θα κάνουν το παιδί να νιώσει ντροπή, όπως «Έχεις ό,τι 
θες. Τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις θλίψη;». 

➢ Αποφεύγουμε να κάνουμε διάγνωση και να δίνουμε συμβουλές. 
➢ Αποφεύγουμε να εκφράζουμε την ανησυχία μας ή να είμαστε καθησυχαστικοί 

του τύπου : «Είμαι με το μέρος σου και θα το περάσουμε μαζί αυτό». 
➢ Μοιραζόμαστε μαζί του τα συναισθήματα που μας γέννησε μια ταινία, ένα βι-

βλίο ή ακόμα και ένα παιχνίδι με σκοπό να ξεκινήσουμε διάλογο μαζί του. 
➢ Βοηθάμε το παιδί να καταλάβει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να αναλύ-

σει τα συναισθήματα του. Συζητάμε τις επιλογές του, επιδιώκουμε να δίνουμε 
λύσεις, προκειμένου να διευθετήσει ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει. 

➢ Ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης εκ μέρους του εκπαιδευτικού. Τι επιθυμεί το 
παιδί να κάνει; Πόσο και πώς μπορεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να εμπλακεί; 

➢ Η υπομονή αναδεικνύεται αναγκαίο εργαλείο, όταν έχουμε να διαχειριστούμε 
ένα παιδί που υποφέρει από κατάθλιψη. 

➢ Η επικοινωνία με το παιδί, η αγάπη, η αποδοχή των συναισθημάτων του, κα-
θώς και η αναγνώριση του κουράγιου του να μιλήσει για τα πράγματα που το 
βασανίζουν είναι το κλειδί της ανάπτυξης ενός κλίματος εμπιστοσύνης. 

➢ Παίρνουμε πάντα πολύ σοβαρά υπόψη μας τα σχόλια ενός παιδιού σχετικά με 
την αυτοεικόνα του, με τις απόψεις του περί αυτοκτονίας, καθώς και με την 
επιθυμία θανάτου. 

➢ Η πολύ καλή επικοινωνία με την οικογένεια του παιδιού που υποφέρει από 
κατάθλιψη βοηθάει τον εκπαιδευτικό να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με τις 
συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι του παιδιού. 

➢ Χρήση στρατηγικών και κινήτρων μάθησης τέτοιων, που θα κινητοποιήσουν 
το ενδιαφέρον τους και θα ενεργοποιήσουν τα κίνητρα τους. 

➢ Οργάνωση ευχάριστων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της σχολικής μέ-
ρας. 

➢ Ως εκπαιδευτικοί, οφείλουμε να επαινούμε συχνά τα παιδιά που πάσχουν από 
κατάθλιψη, όταν τα καταφέρνουν. Αποφεύγουμε την κριτική, καθώς οι μαθη-
τές αυτοί έχουν την τάση να εστιάζουν σε ότι κάνουν με λανθασμένο τρόπο. 

Παρόμοια, ο Κουρκούτας (2011), μελετώντας την αξία της εκπαιδευτικής παρέμβα-
σης στην αντιμετώπιση της παιδικής κατάθλιψης, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του 
ρόλου και της συμβολής του δασκάλου στη διαδικασία αυτή. Είναι σημαντικό να το-
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νιστεί ότι στην πραγματικότητα, ο δάσκαλος δεν δύναται να θεραπεύσει ένα παιδί με 
κατάθλιψη. Μπορεί ωστόσο, να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του προ-
γράμματος παρέμβασης στην τάξη και να λειτουργήσει ο ίδιος συμπληρωματικά και 
όσο το δυνατόν πιο επιβοηθητικά για τη θεραπεία του παιδιού. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην τάξη ο δάσκαλος οφείλει να εξασφαλίζει ένα ασφαλές 
κλίμα αποδοχής και συνεργασίας διασφαλίζοντας την προστασία του μαθητή με κα-
τάθλιψη από ενδεχόμενες τάσεις αποκλεισμού ή αναίτιες επιθέσεις από τους συμμα-
θητές του. Τέτοιου είδους πρακτικές είναι πιθανό να βλάψουν και να επιδεινώσουν 
την κατάσταση του παιδιού με καταθλιπτικά συναισθήματα, γι’ αυτό και ο δάσκαλος 
θα πρέπει να είναι απόλυτος στην κάλυψη και την προστασία του παιδιού από τέτοιες 
εκδηλώσεις.  

Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η αποδοχή του καταθλιπτικού παιδιού από 
τον ίδιο το δάσκαλο, ώστε να επηρεάσει θετικά τα συναισθήματα και τις στάσεις των 
υπολοίπων μαθητών απέναντι στον αδύναμο συμμαθητή τους. Με τον τρόπο αυτό, 
διευκολύνει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομηλίκων δρώ-
ντας επιβοηθητικά στην κοινωνική προσαρμογή του πάσχοντος παιδιού. Ωστόσο, ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσεγγίζει το παιδί με ιδιαίτερη λεπτότητα, ευαισθησία 
κι επιφυλακτικότητα, με τρόπο που να μη γίνεται αντιληπτός από τα υπόλοιπα παιδιά, 
ούτε από τον ίδιο το μαθητή με κατάθλιψη. 

Η σταθερά υποστηρικτική στάση του δασκάλου είναι καθοριστική για το μαθητή, κα-
θώς τον βοηθάει να αποκτήσει μακροπρόθεσμα μια αίσθηση ταυτότητας, ενώ σε μα-
θησιακό επίπεδο, τον βοηθά να αποκτήσει ένα στοιχειώδη έλεγχο της ακαδημαϊκής 
του πορείας.  

Επιπλέον, ο δάσκαλος θα πρέπει να φροντίζει ώστε ο μαθητής να συμμετέχει ενεργά 
σε δραστηριότητες εντός, αλλά και εκτός τάξης. Η συμμετοχή του αυτή, εφόσον βέ-
βαια στέφεται με επιτυχία, βοηθάει καθοριστικά το παιδί να σταθεροποιήσει τη σχέση 
του με το περιβάλλον του. Η ενεργή εμπλοκή του σε δραστηριότητες στοχεύει στη 
συσσώρευση θετικών κι ευχάριστων εμπειριών μέσα στα πλαίσια της τάξης και του 
σχολείου και το βοηθάει να καταπολεμήσει τις καταθλιπτικές του τάσεις και να βγει 
από την τάση απομόνωσης, φόβου και παθητικότητας. 

Ακόμη, ο δάσκαλος μπορεί να διατηρήσει και λεκτικά μηνύματα, αλλά και μη λεκτι-
κή επικοινωνία, ώστε να προσεγγίσει το παιδί και να συνεχίσει να διατηρεί την επαφή 
και την επικοινωνία μαζί του. Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει διάφορες κι-
νήσεις, κάποια ενθαρρυντικά αγγίγματα π.χ. στην πλάτη, το βλέμμα του κ.ά. Σημα-
ντικό είναι όλα τα παραπάνω να συμβαίνουν με λεπτότητα και διακριτικότητα εκ μέ-
ρους του δασκάλου, όπως αναφέρθηκε και πριν, ώστε να μη γίνεται έντονα αντιληπτό 
από τους μαθητές. Έτσι, καταφέρνει να εξασφαλίσει την αίσθηση στο παιδί με κατα-
θλιπτικές τάσεις ότι δεν είναι μόνο του και «εγκαταλελειμμένο» μέσα στην τάξη και 
ότι ο δάσκαλος δεν είναι απειλή, αλλά σύμμαχός του, συμβάλλοντας με αυτόν τον 
τρόπο μακροπρόθεσμα στην ψυχική εξισορρόπησή του. 
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Ακόμη, η συνεχής ενημέρωση και η συμμετοχή του δασκάλου σε διάφορες δραστη-
ριότητες και εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν παιδιά με συναισθηματικά 
προβλήματα είναι αυτονόητο ότι συντελούν στην ενεργοποίηση και ετοιμότητα κάθε 
εκπαιδευτικού για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μία παρόμοια κατάσταση που 
ενδεχομένως να παρουσιαστεί στην τάξη του. 

Τέλος, σύμφωνα με τη Χατζηχαραλάμπους (2014), ανάμεσα στα χαρακτηριστικά τα 
οποία οφείλει να διαθέτει ο δάσκαλος μιας τάξης, στην οποία φοιτά ένα παιδί με κα-
τάθλιψη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η ικανότητα να διαχειρίζεται αποτελε-
σματικά την τάξη.  

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι εγγύς και ανοιχτός στο διάλογο 
διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την προσέγγιση με το μαθητή που έχει κατάθλιψη. 
Η θετική προσέγγιση (χωρίς τιμωρίες, σαρκασμούς ή άλλες αρνητικές μεθόδους) και 
η παροχή πληθώρας ευκαιριών για επιτυχία είναι δυνατόν να επενεργήσουν θετικά 
στην ενίσχυση των επιδόσεών του στα μαθήματα και της συμπεριφοράς του. 

Άλλες πρακτικές που μπορεί να εφαρμόσει ο δάσκαλος είναι οι εξής: 

• Προγραμματισμός σημαντικών σχολικών θεμάτων αργότερα τη μέρα, αν ο 
μαθητής δυσκολεύεται να ξεκινήσει νωρίς το πρωί. 

• Παροχή ενός ευέλικτου προγράμματος με σκοπό τη μεγαλύτερη πιθανή επιτυ-
χία στο σχολείο (κάποιες μέρες ο μαθητής πιθανόν να είναι πιο ευδιάθετος 
από άλλες κι έτσι, περισσότερο ικανός να ανταποκριθεί στις εργασίες του). 

• Κατακερματισμός των εργασιών σε κομμάτια, τα οποία μπορεί ο μαθητής να 
διαχειριστεί. 

• Παράταση χρόνου στα διαγωνίσματα με στόχο τη μείωση του άγχους. 
• Παροχή δυνατότητας επιλογής εναλλακτικών τρόπων εξέτασης, όπως η προ-

φορική. 
• Χρήση αναλυτικού προγράμματος που καλλιεργεί κι ενθαρρύνει τη δημιουρ-

γικότητα. 

 

Επίλογος  

Η συμπτωματολογία της κατάθλιψης γίνεται ορατή στα σχολικά πλαίσια, καθώς επη-
ρεάζει άμεσα τη σχολική επίδοση του παιδιού και την κοινωνική προσαρμογή του. 
Δεδομένου ότι ο ρόλος του σχολείου συνοψίζεται στην προώθηση των δύο αυτών 
λειτουργικοτήτων του ατόμου, είναι αυτονόητο ότι η αντιμετώπιση της παιδικής κα-
τάθλιψης αφορά αναπόφευκτα το σχολείο, αλλά και κάθε εκπαιδευτικό. Κάθε σχολι-
κή μονάδα που φιλοξενεί κάποιο μαθητή με κατάθλιψη είναι αναγκαίο να προβαίνει 
στη συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού, αλλά και με κάποιο ειδικά καταρτι-
σμένο προσωπικό, με κοινό στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση που θα οδηγή-
σει στη θεραπεία του μαθητή. Ο δάσκαλος με τη σειρά του καλείται να βοηθήσει το 
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εγχείρημα αυτό, τόσο με την υιοθέτηση των κατάλληλων στάσεων, όσο και με την 
εφαρμογή των ανάλογων στρατηγικών. 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δεν υπονοείται 
στα πλαίσια της μελέτης αυτής ότι το σχολείο καθεαυτό ή ο δάσκαλος μεμονωμένα 
δύνανται να θεραπεύσουν την παιδική κατάθλιψη. Η εμπλοκή του ειδικού είναι εκεί-
νη που θα συμβάλει καθοριστικά στη θεραπεία της νόσου. Ωστόσο,  ο δάσκαλος 
μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στη θεραπεία του παιδιού και η συμβολή του να 
επηρεάσει συμπληρωματικά το έργο του ψυχοθεραπευτή. Προς την ίδια κατεύθυνση 
δύναται να συμβάλλει και το σχολείο με την υιοθέτηση της ανάλογης πολιτικής. 
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Παραδοσιακή θρησκεία και κοινωνία 

Μπαράκος Κωνσταντίνος  
Εκπαιδευτικός ΠΕ04  

k.barakos@gmail.com 

Περίληψη 

Θρησκεία, λοιπόν, θα μπορούσε να ορισθεί η πίστη σε μια ή περισσότερες ανώτατες 
και υπερβατικές δυνάμεις ή όντα, και οι σχετικές με αυτές διδασκαλίες και τελετουρ-
γικές παραδόσεις. Φυσικά με τον ορισμό αυτό, θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει 
ότι η θρησκεία αποτελεί ένα κατασκεύασμα του ανθρώπου, στην προσπάθειά του να 
δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα της υπάρξεώς του, της δημιουργίας του, του 
θανάτου κ.ά. Στο σημείο αυτό πρέπει να διασαφηνισθεί ότι όλες οι θρησκείες αποδέ-
χονται αυτόν τον χαρακτηρισμό εκτός του Χριστιανισμού. Επειδή η θρησκεία του 
Χριστιανισμού αμφισβητήθηκε στο μέγιστο βαθμό κατά τον «Αιώνα των Φώτων», 
πολλοί από τους Διαφωτιστές θεώρησαν ότι με το πέρασμα του χρόνου, ο κοινωνικός 
και πολιτιστικός ρόλος της θρησκείας θα έφθινε συνεχώς και, τελικά, θα εξαφανιζό-
ταν. Κάτι που όμως δεν έγινε. Σήμερα, ο άνθρωπος βρίσκεται στη δίνη της παγκο-
σμιοποίησης. Κάθε αξία έχει απαξιωθεί και ο άνθρωπος νιώθει να συνθλίβεται από το 
βάρος της απόκτησης κέρδους και ικανοποίησης μόνο του Εγώ. Η επιστροφή στην 
παραδοσιακή θρησκεία και στις αξίες της φαντάζει μονόδρομος. Αυτό πρέπει να γίνει 
μέσα σε αυστηρά πλαίσια, ώστε να μην μετατραπεί η κοινωνία σε συντηρητική και 
απορρίπτει οποιαδήποτε πρόοδο για αλλαγή. Η ξενοφοβία, ο φανατισμός και η μι-
σαλλοδοξίας δεν πρέπει να έχουν θέση στην αναζωπύρωση της διδασκαλίας της πα-
ραδοσιακής θρησκείας και κυρίως του χριστιανισμού, ο οποίος είναι θρησκεία της 
αγάπης 

Λέξεις κλειδιά: Χριστιανισμός, Διαφωτισμός, Νεωτερικότητα, Παγκοσμιοποίηση, 
κοινωνία με αρχές, αμφισβήτηση παράδοσης 

Εισαγωγή 

Ο Ορισμός της έννοιας Θρησκεία. Ο ρόλος της Θρησκείας στη δημιουργία του 
ανθρώπινου πολιτισμού. 

Ο όρος Θρησκεία, που χρησιμοποιείται ενίοτε εναλλακτικά με την λέξη πίστη, ή κά-
ποιο σύστημα πίστης καθορίζει γενικώς την πίστη στο υπερφυσικό, το ιερό ή το θείο 
και τους ηθικούς κώδικες, πρακτικές, αξίες, οργανισμούς και τελετουργικά που συν-
δέονται μαζί της. Στην ευρύτερη έννοιά της, ορισμένοι την έχουν ορίσει ως το σύνολο 
των απαντήσεων που δόθηκαν για να ερμηνευθεί η σχέση του ανθρώπινου είδους με 
το σύμπαν. Στην μακρά πορεία ανάπτυξής της, η θρησκεία έλαβε διάφορες μορφές σε 
διαφορετικούς πολιτισμούς και άτομα. Σε αρκετές περιπτώσεις η λέξη θρησκεία χρη-
σιμοποιείται για να προσδιορίσει αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί ορθότερα ως 
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«οργανωμένη θρησκεία»-δηλαδή ενός οργανισμού που υποστηρίζει την άσκηση μιας 
θρησκείας συχνά υπό την μορφή νομικής οντότητα (Hexham, 2009). 

Θρησκεία, λοιπόν, θα μπορούσε να ορισθεί η πίστη σε μια ή περισσότερες ανώτατες 
και υπερβατικές δυνάμεις ή όντα, και οι σχετικές με αυτές διδασκαλίες και τελετουρ-
γικές παραδόσεις. Φυσικά με τον ορισμό αυτό, θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει 
ότι η θρησκεία αποτελεί ένα κατασκεύασμα του ανθρώπου, στην προσπάθειά του να 
δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα της υπάρξεώς του, της δημιουργίας του, του 
θανάτου κ.ά. Στο σημείο αυτό πρέπει να διασαφηνισθεί ότι όλες οι Θρησκείες αποδέ-
χονται αυτόν τον χαρακτηρισμό εκτός του Χριστιανισμού. Ο τελευταίος, κατά τη θε-
ολογία των Πατέρων, δεν θεωρείται θρησκεία με την κυριολεκτική έννοια του όρου 
αλλά αποκάλυψη. Ιδρυτής της δε θεωρείται κάποιος άνθρωπος, όπως συμβαίνει με τις 
άλλες υπάρχουσες θρησκείες. Ιδρυτής της είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριά-
δας που ενανθρώπησε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μέσα στην ιστορία. Έγι-
νε τέλειος άνθρωπος παραμένοντας συγχρόνως τέλειος Θεός (Αρτέμη, 2012). Ένα 
ορισμό της θρησκείας, σύμφωνα με το Χριστιανισμό μπορεί κάποιος να  βρει στην 
Επιστολή του Ιακώβου στην ΚΔ. Εκεί, χαρακτηριστικά, αναφέρεται, «Θρησκεία κα-
θαρά και αμίαντος παρά τω Θεώ και Πατρί αυτή εστίν, επισκέπτεστε ορφανούς και 
χήρας εν τη θλίψει αυτών, άσπιλον εαυτόν τηρείν από του κόσμου» (Ιάκ. 1, 27), δη-
λαδή θρησκεία είναι οι εκδηλώσεις αγάπης και καλοσύνης προς τους πονεμένους συ-
νανθρώπους μας και η τήρηση του εαυτού μας καθαρού και αμόλυντου από την α-
μαρτία σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού. Το πραγματικό, όμως, νόημα της 
θρησκείας θα μπορούσε να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις, στην πίστη, στη λατρεία και 
στην ηθική. 

Η δημιουργία και η ανάπτυξη μίας κοινωνίας είχε ως βασική προϋπόθεση και την ύ-
παρξη μίας θρησκείας. Άλλωστε, «Η Θρησκεία έτσι αποτελεί πολιτισμικό παράγοντα 
που έχει άμεση ή έμμεση διαλεκτική σχέση με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 
στην κοινωνία. Παράλληλα η θρησκεία αποτελεί βασικό ανθρωπολογικό και υπαρ-
ξιακό στοιχείο με τον τρόπο που την ορίζει ο Luckmann – ως τη βασική ικανότητα 
και τάση του ανθρώπου να υπερβαίνει το βιολογικό οργανισμό του», (Κοκοσαλάκη, 
2002, σ. 56. Luckmann 1967). Στο πέρασμα της ανθρώπινης ιστορίας, οι δύο αυτοί 
παράγοντες, είτε πορεύτηκαν δίπλα-δίπλα είτε αναλώθηκαν σε ολοκληρωτικές ή επι-
μέρους συγκρούσεις˙ πολλές φορές, η μία έθεσε τα θεμέλια για κτιστεί γερά το οικο-
δόμημα της άλλης. Άλλοτε, πάλι, στον αγώνα για το ποια θα επικρατήσει, οδηγού-
νταν σε έναν ανελέητο αγώνα επιβίωσης και κυριαρχίας.  

Ο άνθρωπος είναι θρησκευτικό ον. Το θρησκευτικό συναίσθημα και φαινόμενο είναι 
έμφυτο στον άνθρωπο Βρίσκεται, δηλαδή, στην ψυχή του από την πρώτη που αρχίζει 
να κατανοεί τον κόσμο. Πολλοί μελετητές της ανθρώπινης ιστορίας και συμπεριφο-
ράς έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι άμα άνθρωπος άμα θρησκεία. Το οποίο θα 
πει, πως μόλις παρουσιάστηκε στη γη ο άνθρωπος, αμέσως παρουσίασε και την θρη-
σκευτικότητά του. Για την έμφυτη αυτή θρησκευτικότητα του ανθρώπου ο άγιος Ιω-
άννης ο Χρυσόστομος λέγει· «Τήν περί αὐτοῦ γνῶσιν ἐξ ἀρχῆς τοῖς ἀνθρώποις ἐνέ-
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δωκεν ὁ Θεός». Δηλαδή,·από τότε που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, έβαλε μέσα του 
τον πόθο και την τάση να τον γνωρίσει και να συνδεθεί μαζί του.  

Επομένως, η θρησκευτικότητα του ανθρώπου είναι φαινόμενο καθολικό. Όλοι οι άν-
θρωποι, όλων των γενεών, όλων των εποχών, όλων των φυλών, όλων των αιώνων, 
από τον πρώτο άνθρωπο ως τον σημερινό είχαν και έχουν θρησκεία, τι πιστεύει και 
πώς. Το γεγονός δηλαδή είναι ένα, ότι το να θρησκεύει ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ 
μεμονωμένο ούτε παροδικό φαινόμενο, που πέρασε και έφυγε, σαν τους διάττοντες 
αστέρες. Υπήρξε και υπάρχει γενικό, καθολικό και πανανθρώπινο.  

Εδώ, πρέπει να γίνει μία μικρή αναφορά στον όρο παραδοσιακές θρησκείες. Με τον 
όρο αυτό εννοούνται οι μεγάλες ιστορικές θρησκείες, σύμφωνα με τον Weber: «By 
«world religions», we understand the five religions or religiously determined systems 
of life-regulation which have known how to gather multitudes of confessors around 
them. The term is used here in a completely value-neutral sense. The Confucian, Hin-
duist, Buddhist, Christian, and Islamist religious ethics all belong to the category of 
world religion. A sixth religion, Judaism, will also be dealt with. It is included be-
cause it contains historical preconditions decisive for understanding Christianity and 
Islamism, and because of its historic and autonomous significance for the develop-
ment of the modern economic ethic of the Occident--a significance, partly real and 
partly alleged, which has been discussed several times recently. References to other 
religions will be made only when they are indispensable for historical connections», 
(Weber, 2012). Στη συγκεκριμένη εργασία, θα κάνουμε αναφορά σε μία μόνο παρα-
δοσιακή θρησκεία το Χριστιανισμό. Η επιλογή αυτή βασίζεται στο ό,τι ζούμε σε μία 
χώρα που ο Χριστιανισμός βρίσκει αποδοχή στη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού 
της. Επιπλέον ο Χριστιανισμός έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική ιστορία, α-
φού οι Έλληνες αγωνίζονταν για «του Θεού την πίστη την αγία και της πατρίδας την 
ελευθερία». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 

Ο Χριστιανισμός ως παραδοσιακή θρησκεία και η σχέση του με την κοινωνία 
στην ύστερη νεωτερικότητα. 

1. Θρησκεία νεωτερικότητα-Θεός 

Η θρησκεία ουδέποτε έπαψε να ασκεί επίδραση στις κοσμοαντιλήψεις των ανθρώπων 
της νεωτερικότητας. Τι εννοείται, όμως, με τον όρο «νεωτερικότητα»; 

Ο όρος «Νεωτερικότητα» (modernity, modernité) δεν ονομάζει απλώς την ιστορική 
περίοδο μετά το Διαφωτισμό, αλλά χαρακτηρίζει και ένα αίτημα αυτονομίας και αυ-
τό-προσδιορισμού στο χώρο της τέχνης, της πολιτικής και της φιλοσοφίας. Παράλλη-
λα ο όρος αυτός αποκαλύπτει τη σύγκρουση με τις ήδη κατεστημένες «αυθεντίες», 
όπως η θρησκεία και γενικότερα άρνηση κάθε αυθεντίας. Στην περίοδο του Διαφωτι-
σμού είχε ασκηθεί αυστηρός κριτικός έλεγχος κάθε αυθεντίας και αμφισβήτηση της 
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έννοιας και του περιεχομένου της θρησκείας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η θρησκεία 
αποτελούσε για το Διαφωτισμό και τη νεωτερική σκέψη όχι μόνο έναν αναχρονισμό 
που δρούσε ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την πρόοδο του ανθρώπου, μία συντη-
ρητική ή και αντιδραστική ιδεολογία. 

Πριν το Διαφωτισμό, η θρησκεία και όσοι την υπηρετούσαν -κυρίως στη Δυτική Ευ-
ρώπη- είχαν κατηγορηθεί ως βασικά θεμέλια της εποχής του Μεσαίωνα. Την περίοδο 
αυτή, οποιαδήποτε επιστημονική πρόοδο ή προσπάθεια για ατομική και κοινωνική 
χειραφέτηση ήταν καταδικασμένη να αποτύχει, εξαιτίας της δαιμονοποίησής της από 
τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 

Επειδή η θρησκεία του Χριστιανισμού αμφισβητήθηκε στο μέγιστο βαθμό κατά τον 
«Αιώνα των Φώτων», πολλοί από τους Διαφωτιστές θεώρησαν ότι με το πέρασμα του 
χρόνου, ο κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος της θρησκείας θα έφθινε συνεχώς και, 
τελικά, θα εξαφανιζόταν (Κοκοσολάκης, 2002, σ. 57). Οι Διαφωτιστές υποστήριζαν 
ότι η θρησκεία δεν είχε καμία θέση στην κοινωνία που στήριζε την πρόοδό της στην 
επιστήμη. Ο «Αιώνας των Φώτων», είναι η εκκοσμίκευση της θρησκευτικής μεταφυ-
σικής του φωτός, έτσι ώστε η πίστη του ανθρώπου στον Θεό μετατράπηκε σε πίστη 
του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο Καντ έδωσε τον κλασικό ορισμό του Διαφωτισμού: 
«Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την εξ ιδίας ευθύνης ανηλικιότητά 
του. Ανηλικιότητα είναι η ανικανότητά του να χρησιμοποιεί τη διάνοιά του χωρίς την 
καθοδήγηση ενός άλλου. Εξ ιδίας ευθύνης είναι αυτή η ανηλικιότητα, επειδή η αιτία 
της δεν έγκειται σε ελλειμματικότητα της διάνοιας, αλλά της αποφασιστικότητας και 
του θάρρους να χρησιμοποιηθεί χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου. Saper Aude = 
Τόλμησε να γίνεις σοφός! Έχε το θάρρος να χρησιμοποιείς τη δική σου διάνοια! Τού-
το είναι το λεκτικό έμβλημα του Διαφωτισμού» (Καντ, 1784, σ. 6).  

Αν και πολλοί από τους Διαφωτιστές αμφισβήτησαν ανοικτά τη θρησκεία και όποια 
εξουσία εκείνη ασκούσε μέσω τον αντιπροσώπων της, εντούτοις δεν αμφισβήτησαν 
την ύπαρξη του Θεού. Πολλοί από αυτούς πίστευαν στον ντεϊσμό˙ μια μορφή θρη-
σκευτικής πίστης, σύμφωνα με την οποία ο θεός είναι δημιουργός του κόσμου, αλλά 
μετά τη δημιουργία δεν παρεμβαίνει στον κόσμο. Ακόμη οι ντεϊστές ισχυρίζονταν ότι 
δεν χρειάζονται οι προσευχές ούτε έχουν καμιά σημασία οι τελετές. Η λατρεία του 
υπέρτατου όντος ως δημιουργού του σύμπαντος θεσπίστηκε από τον Ροβεσπιέρο, 
προκειμένου να σταθεροποιήσει τα επιτεύγματα της επανάστασης και να αντικατα-
στήσει το ρωμαιοκαθολικισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Μάλιστα μεε διά-
ταγμα του Ροβεσπιέρου στις 7 Μαΐου 1794 καθιερώθηκε η πολιτική θρησκεία στη 
Γαλλία με τη λατρεία του Υπέρτατου Όντος. Βασίστηκε στις ιδέες του Ζαν Ζακ Ρου-
σό που περιλαμβάνονται στο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» και στην αντίθεση του Ρουσό 
τόσο με τον Καθολικισμό, όσο και με τον αθεϊσμό που πρέσβευε ο Εμπέρ. Η ύπαρξη 
του Θεού ήταν αναγκαία, ακόμα και για τους διαφωτιστές. Ο Βολταίρος υπογράμμιζε 
ότι «ακόμα και αν δεν υπήρχε Θεός θα έπρεπε να εφεύρουμε ένα Θεό». Η θρησκευτι-
κή πίστη, συνεπώς, θεωρείται ανάγκη, στο βαθμό που να επικρατεί το σκεπτικό ότι τα 
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ερωτήματα που δε βρίσκουν απαντήσεις μέσω της ανθρώπινης λογικής, θα βρουν μέ-
σω της παντοδύναμης πίστης, η οποία θα ησυχάσει το θνητό πνεύμα. 

2. Ο Χριστιανισμός στην ύστερη νεωτερικότητα. 

Η νεωτερικότητα υπήρξε αποτέλεσμα όχι μόνο του Διαφωτισμού αλλά συνέπεια κά-
ποιων συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών καταστάσεων. Η Ανα-
γέννηση, η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, ο Διαφωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση 
καθώς και η Βιομηχανική αποτέλεσαν τη διχοτόμο με την οποία ο ευρωπαϊκός Δια-
φωτισμός χώρισε την παράδοση από τη νεωτερικότητα. 

Το ρήγμα μεταξύ παραδόσεως και νεωτερικότητας είχε σαν συνέπεια τη βίαιη απο-
κοπή του ευρωπαϊκού πολιτισμού από τις χριστιανικές πολιτιστικές του ρίζες (Κοκο-
σολάκης, 2002). Σήμερα, Οι χριστιανικές εκκλησίες βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη 
θέση: εδώ και δεκαετίες περνούν μια κρίση αξιοπιστίας, και μόνο σε περιορισμένο 
βαθμό ορισμένες προχώρησαν σε μια μερική αυτοκριτική τους και σε έναν οικουμε-
νικό διάλογο ανάμεσα τους. Από την άλλη, οι αντιφάσεις της νεωτερικότητας οδήγη-
σαν στην επανεμφάνιση του θρησκευτικού φαινομένου, έτσι ώστε η εκκοσμίκευση 
δεν εκλαμβάνεται πλέον σήμερα ως μια μονόδρομη εξέλιξη και μια τάση εξαφάνισης 
της θρησκείας. Ωστόσο η επαναφορά της θρησκευτικότητας σήμερα συνδέεται με μια 
πρόκληση: πρόκειται για τη διάδοση μιας συγκεχυμένης θρησκευτικότητας, ενός συ-
γκρητικού νεοπαγανισμού, μιας νέας Γνώσης και ενός διάχυτου μυστικισμού, που 
απορρίπτουν τόσο τον χριστιανισμό, όσο και τον ορθό Λόγο (Λίποβατς, 2011). 

Σήμερα, στον 21ο αιώνα ο άνθρωπος δεν απειλείται  από την παραδοσιακή θρησκεία 
αλλά από την παγκοσμιοποίηση, που σαν οδοστρωτήρας προσπαθεί να τα σαρώσει 
όλα και να τα πολτοποιήσει. Στο βωμό του χρήματος και της παγκοσμιοποίησης θυ-
σιάζονται όλες οι ανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά. Κατά τον Νόαμ Τσόμσκι, Καθη-
γητή της Γλωσσολογίας, «η παγκοσμιοποίηση μεταφέρει το μοντέλο του Τρίτου Κό-
σμου στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Πρόκειται για μια διταξική κοινωνία. 
Από τη μια είναι η τάξη των υπέρμετρα πλούσιων και από την άλλη εκείνη, η οποία 
κατακλύζεται από ανθρώπους που ζουν στη φτώχεια και την απόγνωση. Οι πραγμα-
τικές και σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται στους κύκλους των κολοσσιαίων εται-
ριών. Η επιρροή των κοινοβουλίων και των πολιτικών είναι σχεδόν αμελητέα».  

Αναφορικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο της «παγκοσμιοποίησης» ο Αρχιμανδρί-
της Ιερόθεος Αργύρης επισημαίνει τα εξής: «Λέγοντας Παγκοσμιοποίηση εννοούμε 
την ενοποίηση της ανθρωπότητας σε μια διεθνή γειτονιά, με άφθονα υλικά και πνευ-
ματικά αγαθά. Εκ πρώτης όψεως αυτό φαίνεται θαυμάσιο και επιθυμητό. Θα ήταν 
πράγματι ευχής έργο να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση των οικονομικών, πνευματικών 
και κοινωνικών διαφορών. Να μην υπάρχουν πλέον λαοί, που να βρίσκονται κάτω 
από τα όρια της πείνας και να μη βλέπουμε δίπλα μας ανθρώπους να πεθαίνουν από 
τις αρρώστιες. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να αποκτήσουν ένα κομμάτι ψωμί και 
μια ήρεμη αλλά και υποφερτή ζωή. Αυτό είναι ένα υπέρτατο όραμα και ένα εξαίσιο 
όνειρο», (Κορώση, 2012). 
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Στο σημείο αυτό, σημαντικό ρόλο έρχεται να παίξει η αναβίωση του κοινωνικού ρό-
λου της παραδοσιακής θρησκείας, δηλαδή του Χριστιανισμού. Η διδασκαλία του 
Χριστού αποτέλεσε από τα πρώτα χρόνια της εμφανίσεως του στη δημόσια δράση μία 
γροθιά στο κατεστημένο. Μίλησε για ισότητα όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως εθνι-
κότητας, φυλής, θρησκείας και φύλου. Όλοι οι άνθρωποι έπρεπε να μοιράζονται όλα 
τα αγαθά με ίσο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί και παντού να 
επικρατεί η δικαιοσύνη. 

Σήμερα, όλα αυτά έχουν αρχίσει να καταρρίπτονται απροκάλυπτα. Η ανεργία μαστί-
ζει τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας 
μέσα σε εξαθλιωτικές συνθήκες. Μικρά παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν πολλές 
ώρες κάτω από άθλιες συνθήκες και να υποσιτίζονται. Η εκμετάλλευση του ανθρώ-
που από τον άνθρωπο  έχει αγγίξει τα υψηλότερα ποσοστά  στην ιστορία του ανθρώ-
που. Μοιάζουν τα πράγματα να έχουν γυρίσει αιώνες πίσω, όταν στα χρόνια της Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας η ζωή των ανθρώπων των κατώτερων τάξεων δεν είχε καμμία 
αξία. Ο σημερινός άνθρωπος έχοντας αποθεώσει τον άκρατο καπιταλισμό, μαγεύτηκε 
από το τραγούδι των σειρήνων που υποσχόταν ψεύτικους παραδείσους και  οδηγήθη-
κε να ζει σε μία φενάκη. Χόρτασε από καταναλωτισμό και υλικό ευδαιμονισμό αλλά 
σύντομα κατάλαβε ότι ήταν γυμνός από αξίες. Στα δύσκολα, λοιπόν, έψαξε αυτές τις 
αξίες. Ο μοναδικός δρόμος για να τις βρει περνούσε μέσα από τη  θρησκεία.  

Πολλοί, λοιπόν, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και ηλικίας στρέφονται στη θρη-
σκεία, προς αναζήτηση του αληθινού νοήματος της ζωής (Κοκοσολάκης, 2002). Η 
θρησκεία και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χριστιανισμός έρχεται να περισώσει τα 
θύματα από τα ερείπια που άφησε πίσω της η κακή χρήση της νεωτερικότητας. Αγω-
νίζεται η Εκκλησία να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο είτε μέσω ιδρυμάτων, είτε μέσω 
συσσιτίων είτε με βοηθήματα και υποτροφίες για να σπουδάσουν παιδιά κατορθώνει 
να βοηθήσει τον άνθρωπο να σηκωθεί από το τέλμα  που έχει πέσει. Πρέπει να γίνει 
σαφές ότι σήμερα ο Χριστιανισμός δεν αντίκειται στην οικουμενικότητα, αντίκειται 
στην παγκοσμιοποίηση και σε ό,τι ξεριζώνει τον κάθε άνθρωπο από την πολιτιστική, 
την εθνική και τη θρησκευτική του ταυτότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος Γιανουλάτος, που προσπάθησε στην μετα-
κομμουνιστική και διαλυμένη Αλβανία να κάνει αρωγό της ανάπτυξης και του πολι-
τισμού της Εκκλησίας σε όλους τους κατοίκους της Αλβανίας ανεξάρτητα από το 
θρήσκευμά τους. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι θρησκευτικές κοινότητες μπορεί να απο-
βούν φορείς αντίστασης στην παγκοσμιοποίηση (Γιαννουλάτος, 2001). 

Στην ύστερη νεωτερικότητα ο άνθρωπος διαπίστωσε ότι ο άκρατος ατομικισμός της 
πρώιμης και μέσης νεωτερικότητας οδήγησε σε αδιέξοδο (Κοκοσολάκης, 2002)1. 
Στην απαξίωση του ανθρώπου η πατερική διδασκαλία έρχεται να οδηγήσει τον άν-
θρωπο ξανά από το σκοτάδι στο φως. Ο άνθρωπος για το Χριστιανισμό έχει αξία, 
γιατί αποτελεί εικόνα του Θεού και έχει μέσα του θεϊκή πνοή, την ψυχή του. Σκοπός 
της ζωής του ανθρώπου κατά τους αγίους πατέρες της Εκκλησίας είναι η κατά Χρι-
                                                
1 Ν. Κοκοσαλάκη, όπ.π., σ. 82 
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στώ ζωή που θα οδηγήσει στη θέωση, δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών. Η διδα-
σκαλία αυτή ως αντιστάθμισμα στην μαζοποίηση των ανθρώπων δίνει νέα οντολογι-
κή διάσταση στην ύπαρξη του έλλογου όντος σήμερα.  

Στις μέρες μας η επιστροφή των Ευρωπαίων και κυρίως των Ελλήνων στη συνειδη-
τοποίηση της θρησκευτικής τους ταυτότητας έχει ως επακόλουθο και την αναζωπύ-
ρωση της εθνικής τους ταυτότητας. Πέρασε ο καιρός που ο λαός μας θεωρούσε ότι 
ήταν ξένο ήταν και καλό. Μέσα από τις δυσκολίες συνειδητοποίησε -έστω και αργά – 
τα τρωτά σημεία και των διαφόρων ξένων. Προσοχή ιδιαίτερη θα πρέπει να δοθεί μή-
πως η επιστροφή στην παραδοσιακή θρησκεία οδηγήσει στο άλλο άκρο, εκείνο του 
σκοταδισμού, του φονταμενταλισμού και της δαιμονοποίησης του άλλου, του διαφο-
ρετικού. Αυτό κυρίως θα πρέπει να αποφευχθεί. Παράδειγμα παρόμοιο προς αποφυγή 
αποτελούν πολλές μουσουλμανικές χώρες.  

Η παραδοσιακή θρησκεία πρέπει να κάνει άνοιγμα και προς τους μετανάστες, δη-
μιουργώντας τους ένα φιλόξενο περιβάλλον. Έτσι θα αποτραπεί η γκετοποίησή τους 
και η ανάπτυξη σε αυτών λανθασμένων ιδεολογιών και τρόπων αντιμετωπίσεως του 
παραγκωνισμού τους. Με απλά λόγια ο παραγκωνισμός του άλλου που έχει διαφορε-
τική θρησκεία και κουλτούρα θα τον οδηγήσει στη βία. 

Επίλογος 

Η σχέση κάθε θρησκείας με την περίοδο ιδρύσεώς της, η αναφορά της στην ιστορία 
και η αντιμετώπιση της επικαιρότητας καθορίζουν αποφασιστικά σε κάθε εποχή την 
ικανότητα επιβίωσης του θρησκευτικού φαινομένου μέσα στον πολιτισμό. Ανάμεσα 
στη θρησκεία και στην κοινωνία σήμερα υπάρχει μια αυξανόμενη άβυσσος: η θρη-
σκεία γενικότερα ως φαινόμενο είναι παραδοσιακή, προμοντέρνα, προνεωτερική και 
σχετίζεται με το παρελθόν, ενώ η κοινωνία ως κάτι τι ενεργό είναι νεωτερική, μο-
ντέρνα, σύγχρονη και αναφέρεται στο μέλλον. Όσο απέχουν παρελθόν και μέλλον 
τόσο απέχει η θρησκεία από την κοινωνία.  

Θρησκεία και κοινωνία είναι δύο ετεροχρονισμένα ιστορικά μεγέθη. Η θρησκευτικό-
τητα φαντάζει «παρελθοντολογική» λόγω της καταγωγικής προέλευσής της από την 
παραδοσιακότητα του προαναγεννησιακού κοσμοειδώλου. Η σύγχρονη κοινωνία του 
μοντέρνου κόσμου μοιάζει «μελλοντολογική» εξαιτίας της γενεαλόγησής της από τη 
νεωτερικότητα του αναγεννησιακού πολιτιστικού παραδείγματος. Η νεωτερική κοι-
νωνία χαρακτηρίζεται από την κοσμικότητα (secular), δηλαδή την άρνηση του θρη-
σκευτικού (sacred), το οποίο περιθωριοποιείται στην καλύτερη περίπτωση (αγνωστι-
κισμός, δεϊσμός, θρησκευτικός αδιαφορισμός) ή στη χειρότερη - για τη θρησκεία - 
περίπτωση καταργείται (αθεϊσμός, «λαϊκό κράτος» της Γαλλικής Επανάστασης, «αθε-
ϊστικό καθεστώς» της Ρωσικής Επανάστασης (Μπέγζος, 2005)).  

Σήμερα, ο άνθρωπος βρίσκεται στη δίνη της παγκοσμιοποίησης. Κάθε αξία έχει απα-
ξιωθεί και ο άνθρωπος νιώθει να συνθλίβεται από το βάρος της απόκτησης κέρδους 
και ικανοποίησης μόνο του Εγώ. Η επιστροφή στην παραδοσιακή θρησκεία και στις 
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αξίες της φαντάζει μονόδρομος. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε αυστηρά πλαίσια, ώστε 
να μην μετατραπεί η κοινωνία σε συντηρητική και απορρίπτει οποιαδήποτε πρόοδο 
για αλλαγή. Η ξενοφοβία, ο φανατισμός και η μισαλλοδοξίας δεν πρέπει να έχουν θέ-
ση στην αναζωπύρωση της διδασκαλίας της παραδοσιακής θρησκείας και κυρίως του 
χριστιανισμού, ο οποίος είναι θρησκεία της αγάπης. 
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 Παρακίνηση στην εκπαίδευση: Μια πρόταση εφαρμογής του παρακινητικού 
μοντέλου του Maslow στην ελληνική δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή ασχολείται με το ζήτημα της παρακίνησης του εκπαιδευτικού 
προσωπικού στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αρχικά, εξηγεί 
για ποιο λόγο η παρακίνηση είναι μια αναγκαία διαδικασία για την εκπαίδευση και 
κατόπιν παραθέτει τα είδη των θεωριών εργασιακής παρακίνησης που έχουν 
διατυπωθεί, αναλύοντας με λεπτομέρεια το παρακινητικό μοντέλο του Maslow και τις 
βασικές του αρχές. Στη συνέχεια, προτείνει έναν τρόπο εφαρμογής του μοντέλου 
αυτού στα ελληνικά σχολεία διερευνώντας ταυτόχρονα και το εύρος στο οποίο μπορεί 
να εφαρμοστεί. Τέλος, η εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα για τη δυνατότητα και 
τους τρόπους αξιοποίησης τεχνικών παρακίνησης στην ελληνική εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: παρακίνηση εκπαιδευτικών, θεωρίες παρακίνησης, θεωρία αναγκών 
Maslow, τεχνικές παρακίνησης εκπαιδευτικών. 

Εισαγωγή 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  στις μέρες μας όλοι οι 
οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτό της πτώσης της παραγωγικότητας. Ιδίως 
η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και των ιδεών, η τεχνολογική επανάσταση και οι 
εν γένει διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι  
οργανισμοί στη σύγχρονη εποχή έχουν καταστήσει το ζήτημα της αύξησης της 
παραγωγικότητας καίριο όσο ποτέ αλλά και συνθετότερο από ποτέ. 

Από αυτόν τον γενικό κανόνα δεν εξαιρούνται και οι δημόσιοι οργανισμοί. Παρότι ο 
προσανατολισμός τους δεν είναι ασφαλώς κερδοσκοπικός, δεν μπορούμε, ωστόσο, σε 
καμία περίπτωση να πούμε ότι  οι δημόσιες υπηρεσίες δεν οφείλουν να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους  για καλύτερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία. 
Το αντίθετο· οφείλουν να προσπαθούν για τη βελτίωση, έως και τελειοποίηση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, διότι δεν απευθύνονται μόνο σε ένα ορισμένο κύκλο 
καταναλωτών-πελατών αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία, την οποία και πρέπει να 
ικανοποιούν.  

Ανάμεσα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ιδιαίτερη θέση έχουν τα σχολεία λόγω της 
ενασχόλησής τους με ανήλικους πολίτες και της συμβολής τους στη διαμόρφωση του 
κοινωνικού και πολιτιστικού προσώπου ενός κράτους, πράγματα τα οποία εξηγούν 
την ευαισθησία με την οποία η κοινωνία αντιμετωπίζει τον σχολικό θεσμό. Και για τα 
σχολεία ισχύει, ασφαλώς, η απουσία κερδοσκοπικού προσανατολισμού. Ισχύει, 
επίσης, το γεγονός ότι είναι αναγκαία η διαρκής βελτίωση της αποδοτικότητας και 
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της αποτελεσματικότητας, διότι η λειτουργία των σχολείων έχει συνδεθεί με την 
ευημερία και την ανάπτυξη των κοινωνιών (Κυριακίδης - Παναγιώτου, 2017). Είναι, 
επομένως, πολύ σημαντικό να βρίσκονται τρόποι μιας τέτοιας συνεχούς βελτίωσης, 
ώστε οι μαθητές – μελλοντικοί πολίτες να εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εργαλεία 
για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της επαγγελματικής τους ζωής στο  μέλλον 
(Rutter – Maughan, 2002). Το κλειδί για τη διαρκή βελτίωση του σχολείου και την 
προσαρμογή του στις εκάστοτε νέες συνθήκες και απαιτήσεις είναι αναμφίβολα το 
ανθρώπινο εργατικό δυναμικό της σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και 
καθηγητές, οι οποίοι σε καθημερινή βάση αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας της 
αποστολή του σχολείου και αποτελούν τους παράγοντες υλοποίησης της εκάστοτε 
εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και οποιασδήποτε αλλαγής της. Η επαγγελματική 
ενδυνάμωση και παρώθηση των εκπαιδευτικών είναι αυτή που θα σηματοδοτήσει τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας 
και του σχολικού συστήματος γενικότερα (Γεωργίου – Ηλιοφώτου Μένον, 2006).  

Στην εργασία αυτή, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε αρχικά να σκιαγραφήσουμε το 
περιεχόμενο μιας από τις γνωστότερες και βασικότερες θεωρίες παρακίνησης που 
έχουν διατυπωθεί στην έρευνα, της “θεωρίας κινήτρων” του Abraham Maslow και 
στη συνέχεια να προτείνουμε τρόπους με τους οποίους αυτή η θεωρία μπορούν να 
αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση (Maslow, 1943; 1956). Τέλος, θα αποτολμήσουμε μια 
πρόταση ενός συστήματος κινήτρων που μπορεί να αξιοποιηθεί στην ελληνική 
εκπαίδευση με όλες τις ιδιαιτερότητές της. 

Θεωρίες κινήτρων: κατηγορίες και περιεχόμενο 

Διάφορες θεωρίες κινητοποίησης προσωπικού έχουν διατυπωθεί γενικά στην έρευνα 
(Campbell & Pritchard, 1976: Sekhar et al., 2013). Αν και οι περισσότερες από αυτές 
αναφέρονται στην παρακίνηση του προσωπικού των επιχειρήσεων, μπορούν να 
αξιοποιηθούν και για την παρακίνηση των εργαζομένων των δημοσίων υπηρεσιών 
και των σχολείων, με τις ανάλογες, βέβαια, τροποποιήσεις. Ανάλογα με την εστίαση 
της κάθε μιας από αυτές, μπορούμε να χωρίσουμε τις θεωρίες κινήτρων σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: τις θεωρίες οι οποίες επικεντρώνονται στην κινητήριο δύναμη 
που έχει η προσπάθεια κάλυψης διαφόρων αναγκών και ονομάζονται θεωρίες 
αναγκών και τις θεωρίες οι οποίες εστιάζουν στους στόχους που θέτει είτε ο 
οργανισμός στον εργαζόμενο είτε ο ίδιος ο εργαζόμενος στον εαυτό του και των 
οποίων η επίτευξη συνιστά κίνητρο. Αυτές οι τελευταίες ονομάζονται θεωρίες 
στόχων (Campbell & Pritchard, 1976). 

Για τις ανάγκες της εργασίας μας θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε μια από 
τις βασικότερες θεωρίες αναγκών, τη θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του 
Maslow. Αφού την παρουσιάσουμε θα εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η 
θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Η Θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow 
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Η πιο γνωστή ίσως από τις θεωρίες που εστιάζουν στην παρακίνηση την οποία 
προσφέρει η απόπειρα κάλυψης αναγκών είναι η θεωρία του Αμερικανού ψυχολόγου 
Abraham Maslow (Maslow, 1943; Maslow, 1954). Η θεωρία αυτή, που διατυπώθηκε 
του 1943, εν ολίγοις προτείνει τα εξής: οι άνθρωποι αναπτύσσουν τις δραστηριότητές 
ως αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι ανάγκες, 
όμως, του ανθρώπου δεν είναι όλες ισοδύναμες. Αντιθέτως, μπορούν να ιεραρχηθούν 
τοποθετούμενες στους αναβαθμούς μιας πυραμίδας, με τις πιο άμεσες και πιεστικές 
στη βάση και τις περισσότερο ψυχολογικές και πνευματικές στα ανώτερα σκαλιά της 
πυραμίδας. Πιο αναλυτικά, και όπως φαίνεται στην εικόνα 1 παρακάτω, στη βάση της 
πυραμίδας βρίσκονται οι βιολογικές-φυσιολογικές ανάγκες που σχετίζονται με την 
επιβίωση (τροφή, νερό, κατάλυμα κ.λπ.), στο επόμενο επίπεδο βρίσκονται οι ανάγκες 
της ασφάλειας, κατόπιν αυτές των διαπροσωπικών σχέσεων (φιλία, οικογένεια κ.λπ.), 
στη συνέχει η ανάγκη για εκτίμηση από τον περίγυρο και για αυτοεκτίμηση, και, 
τέλος, στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης και 
αυτο-ολοκλήρωσης, τα να νιώθει, δηλαδή ο άνθρωπος πλήρης ( Maslow, 1943).  

Εικόνα 1: Η πυραμίδα των αναγκών του Maslow (πηγή: www.mixanitouxronou.gr)  

Οι ανάγκες της πρώτης βαθμίδας, δηλαδή οι φυσιολογικές, έχουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά: α) είναι σχετικά ανεξάρτητες μεταξύ τους, β) συνήθως συνδέονται 
με κάποιο μέρος τους σώματος, γ) σε μια καταναλωτική κοινωνία αφθονίας συνήθως 
δεν παίζουν ρόλο  κινητήριας δύναμης στον καθορισμό της συμπεριφοράς, δ) 
απαιτούν επανειλημμένη ικανοποίηση και σε μικρά χρονικά διαστήματα για να είναι 
καλυμμένες και, τέλος, ε) απαιτούν ενσυνείδητη πρόνοια για τη μελλοντική τους 
ικανοποίηση (Ζαβλανός, 1999). Οι ανάγκες ασφάλειας, από την άλλη,  
περιλαμβάνουν, εκτός από την προστασία εναντίον κάθε μορφής κινδύνου, και την 
επιθυμία για σιγουριά εργασίας σε επίπεδο αποδοχών, μονιμότητας εργασίας και 
σταθερού και αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτού του είδους οι ανάγκες 
αποτελούν πολύ σπουδαίο κίνητρο τόσο για την επιλογή επαγγέλματος όσο και για τη 
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συμπεριφορά μέσα στο χώρο της εργασίας, δεδομένης της σημαντικότητας της 
εργασίας στη ζωή όλων των ανθρώπων (Ζαβλανός, 1999; Θεοφιλίδης, 2012). Στη 
μεσαία θέση της κλίμακας του Maslow, οι κοινωνικές ανάγκες περιλαμβάνουν την 
επιθυμία να ανήκει κανείς κάπου, να εντάσσεται σε ομάδες, όπως λόγου χάρη η 
οικογένεια ή οι παρέες, και να γίνεται αποδεκτός από τους συναδέλφους του 
(Θεοφιλίδης, 2012).  

Όλα τα παραπάνω επίπεδα αναγκών στις δυτικές, προοδευμένες κοινωνίες είναι λίγο 
πολύ καλυμμένα από την πλειοψηφία των ανθρώπων, παρά τα πολλά προβλήματα 
που έχουν εγκύψει τα τελευταία χρόνια. Η επιδίωξη ικανοποίησής τους λοιπόν, δεν 
προσφέρει συνήθως κίνητρο αύξησης της εργασιακής προσπάθειας. Δεν είναι, 
ωστόσο, οι μοναδικές κατηγορίες αναγκών που αισθάνεται ένας άνθρωπος, όπου κι 
αν ζει. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω και όπως παρατηρούμε και στην εικόνα 1, 
υπάρχουν ακόμη δύο σκαλοπάτια αναγκών. Οι ανάγκες εκτίμησης και αυτο – 
εκτίμησης, που βρίσκονται στην δεύτερη από πάνω προς τα κάτω βαθμίδα της 
πυραμίδας του Maslow, αναφέρονται στην επιθυμία των ατόμων να συγκεντρώνουν 
τον σεβασμό των άλλων, να απολαμβάνουν την αναγνώριση, το γόητρο και τη φήμη  
αλλά και τον αυτο-σεβασμό. Αυτού του τύπου οι ανάγκες σπανίως ικανοποιούνται 
πλήρως, ακόμη και στον προοδευμένο κόσμο, όταν, όμως, αποκτήσουν 
σπουδαιότητα, το άτομο προσπαθεί συνεχώς να τις ικανοποιήσει (Ζαβλανός, 1999). 
Εντούτοις, ακόμη κι όταν οι ανάγκες εκτίμησης μαζί και με όλα τα παραπάνω είδη 
αναγκών εκπληρωθούν, το άτομο μπορεί να εξακολουθήσει να παραμένει 
ανικανοποίητο (Maslow, 1943; Maslow, 1954). Αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι 
αισθάνονται και ένα τελευταίο είδος αναγκών, όπως είδαμε, τις ανάγκες 
αυτοπραγμάτωσης. Οι ανάγκες αυτοπραγματώσης ή, όπως αλλιώς λέγονται, 
αυτοεκπλήρωσης, οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας Maslow, 
αποκτούν σπουδαιότητα και παρακινητική δύναμη μόνον όταν καλυφτούν όλες οι 
άλλες ανάγκες. Πρόκειται για ιδιόμορφο είδος αναγκών γιατί ο καθένας τις καλύπτει 
με διαφορετικούς τρόπους, εφόσον η αυτοπραγμάτωση, δηλαδή η ανάπτυξη όλων 
των δυνατοτήτων και εκπλήρωση όλων των στόχων του ατόμου, γίνεται διαφορετικά 
αντιληπτή από τον καθένα. Άλλος αισθάνεται ότι έφτασε στο επίπεδο που θεωρεί 
ιδανικό όταν γίνεται καλός γονιός, άλλος όταν καταξιώνεται στον επαγγελματικό 
στίβο, άλλος όταν αποκτά λεφτά, άλλος όταν αναγνωρίζεται η αξία και η προσφορά 
του κ.τ.λ.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν αισθάνονται όλοι τις ίδιες κατηγορίες αναγκών, αλλά 
μόνο κάποιες από αυτές, ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες ζουν και με την 
ιδιοσυγκρασία τους. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι των υπανάπτυκτων χωρών 
αισθάνονται πιεστικές τις ανάγκες της πρώτης κατηγορίας, ενώ, από την άλλη μεριά, 
ένα άτομο του δυτικού κόσμου το οποίο είναι ολιγαρκές, χωρίς μεγάλες φιλοδοξίες 
στη ζωή, αισθάνεται πλήρες ακόμη και δίχως να φτάσει στην ικανοποίηση της 
αυτοπραγμάτωσης. Πάντως, όποια και αν είναι η υποκειμενική αντιμετώπιση των 
κατηγοριών των αναγκών και συνακόλουθα της παρακινητικής τους δύναμης, 
υπάρχουν τέσσερις προτάσεις που διατυπώνει η θεωρία του Maslow και που έχουν 
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γενική ισχύ (Maslow, 1943; Maslow, 1954): α) η ιεράρχηση των αναγκών σημαίνει 
ότι η επείγουσα ανάγκη, όποια και αν είναι αυτή σε κάθε περίπτωση, θα μονοπωλεί 
την προσοχή του ατόμου, ενώ οι υπόλοιπες θα ξεχνιούνται, έστω και προσωρινά. Δεν 
είναι απαραίτητο να ικανοποιηθεί πλήρως μαι κατηγορία αναγκών για να εμφανιστεί 
στον ορίζοντα η επόμενη. Απλώς, πρέπει να ικανοποιηθεί σε κάποιο βαθμό, ο οποίος, 
όμως, είναι ασφαλώς υποκειμενικός και δύσκολα μετρήσιμος (Maslow, 1954; 
Θεοφιλίδης, 2012). β) Ποτέ δεν ικανοποιούνται όλες ταυτόχρονα οι ανάγκες. Μόλις 
ικανοποιηθεί κάποια από αυτές, σταματά να έχει επείγοντα χαρακτήρα, 
αποδυναμώνεται η παρακινητική της δύναμη και αποκαλύπτεται μια επόμενη ανάγκη, 
η οποία προβάλλει πλέον ως η πιο επείγουσα. Ο ίδιος ο Maslow λέει: “η ικανοποίηση 
μιας ανάγκης ανοίγει το δρόμο για την προβολή κάποιας άλλης (Maslow, 1954: 124). 
Ωστόσο, αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για τις ανάγκες της αυτοπραγμάτωσης, οι οποίες 
ποτέ δεν παύουν να έχουν παρακινητική δύναμη, διότι όσο μεγαλώνει ο βαθμός 
ικανοποίησής τους, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι επιδιώκουν να αυξήσουν αυτήν 
την ικανοποίηση (Maslow, 1954). γ) Ο άνθρωπος βαδίζει στην προσπάθεια κάλυψης 
των αναγκών από τις κατώτερες προς τις ανώτερες βαθμίδες της πυραμίδας (Maslow, 
1954; Σαΐτης, 2008). Αν κάποιος ασχολείται με την ικανοποίηση ανώτερων αναγκών 
και ξαφνικά απειληθεί η ικανοποίηση κάποιας χαμηλότερης, τότε αυτός επιστρέφει 
στο χαμηλότερο επίπεδο, που έχει πάψει να είναι καλυμμένο, και πασχίζει να το 
ικανοποιήσει εκ νέου (Θεοφιλίδης, 2012). δ) Οι ανάγκες αλληλεξαρτώνται και 
αλληλοεπικαλύπτονται, καμία από αυτές δεν εξαφανίζεται όταν ικανοποιηθεί και το 
άτομο προχωρήσει στην κάλυψη άλλων επιπέδων αναγκών. Η ικανοποίηση μιας 
ανάγκης δεν συνεπάγεται και την απαλοιφή της, καθώς μια ανάγκη μπορεί να πάψει 
να ικανοποιείται και η έντασή της να ξαναγεννηθεί. 

Η εφαρμογή της θεωρίας του Maslow στην εκπαίδευση  

Το παρακινητικό μοντέλο του Maslow είναι σχετικά απλό. Αναφορικά με τη διοίκηση 
ενός οργανισμού, η αξία του έγκειται στο ότι βοηθά στην επίλυση προβλημάτων 
συσχέτισης ατόμων και καταστάσεων. Δηλαδή, επιτρέπει να εξετάσει κανείς ποιοι 
υποκινητικοί παράγοντες υπάρχουν σε μια εργασία, ποιες από τις ανάγκες των 
εργαζομένων καλύπτουν και ποιοι τέτοιοι παράγοντες θα έπρεπε να προστεθούν για 
να παρακινήσουν τους εργαζομένους καλύπτοντας ανάγκες τους που μένουν 
ανικανοποίητες. 

Στην περίπτωση της εκπαίδευσης και ειδικότερα της ελληνικής εκπαίδευσης, το 
μοντέλο του Maslow μπορεί να προσφέρει σε έναν διευθυντή σχολικής μονάδας ένα 
πλαίσιο προκειμένου να ενισχύσει την παρώθηση των εκπαιδευτικών που μπορεί να 
φανεί πολύ χρήσιμο στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από 
έντονη γραφειοκρατεία και συγκέντρωση. Ζητήματα όπως η προσλήψεις, η επιλογή 
προσωπικού, οι μεταθέσεις και το ύψος των αμοιβών ρυθμίζονται κεντρικά από την 
πολιτεία. Ομοίως, τα περιθώρια προαγωγής ρυθμίζονται επίσης κεντρικά βάσει 
αυστηρών προκαθορισμένων κριτηρίων (Σαΐτης, 2008). Βασικοί παρωθητικοί 
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μηχανισμοί, όπως είναι τα χρήματα ή οι προαγωγές δεν μπορούν, συνεπώς, να 
αξιοποιηθούν από τον Έλληνα διευθυντή σχολικής μονάδας προκειμένου να 
ενισχύσει την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Κι όμως· η παρακίνηση του 
προσωπικού του σχολείου είναι στην εποχή μας απολύτως απαραίτητη. Ο διευθυντής 
σχολείου, λοιπόν, μπορεί, έχοντας υπ' όψιν την πυραμίδα του Maslow, να 
εξακριβώσει ποιες είναι οι ανάγκες του καθενός από τους εκπαιδευτικούς με τη 
βοήθεια άτυπων διερευνητικών συζητήσεων. Δεν μπορεί, όμως, να χρησιμοποιήσει 
τις χρηματικές αμοιβές και τα πριμ για να ενισχύσει την κάλυψη των αναγκών του 
κατώτατου αναβαθμού της πυραμίδας, ή ακόμη και την ανάγκη για κύρος, για τον 
απλούστατο λόγο ότι δεν είναι στο χέρι του η διαχείριση των αμοιβών του 
προσωπικού, ούτε μπορεί να προσθέσει στις τακτικές αμοιβές των εργαζομένων 
επιπλέον ποσά που τυχόν προέρχονται από άλλες πηγές (λ.χ. μια δωρεά). Έτσι, θα 
είναι περιορισμένος να κινηθεί στα τρία ανώτερα σκαλιά της πυραμίδας. Εδώ ο 
διευθυντής μπορεί να ενδυναμώσει το προσωπικό αξιοποιώντας τεχνικές παρώθησης 
ηθικών κινήτρων. Επειδή η ελληνική δημόσια εκπαίδευση δεν αφήνει παρά μικρά 
περιθώρια ευελιξίας και στον τομέα αυτό, οι ανάγκες για αναγνώριση και κύρος 
μπορούν να καλυφθούν κυρίως μέσα στο μικρόκοσμο της σχολικής κοινότητας και 
της τοπικής κοινωνίας υπό τη μορφή μια καλής γνώμης που θα σχηματίσει ο 
περίγυρος για έναν άξιο και δημιουργικό δάσκαλο. Μεγαλύτερες βλέψεις, σε 
περίπτωση που υπάρχουν, δεν μπορούν μάλλον να ικανοποιηθούν από την ελληνική 
εκπαίδευση. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο διευθυντής διακρίνει ότι οι 
εκπαιδευτικοί αισθάνονται την κοινωνική ανάγκη της επικοινωνίας, η οποία θα 
μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για αυτούς, μπορεί να ενδυναμώσει τις μεταξύ τους 
σχέσεις, για παράδειγμα, με μια κοινή δραστηριότητα του προσωπικού, όπως μια 
εκδρομή. 

Συμπεράσματα 

Γενικά, υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες και με δεδομένη την ποικιλία των 
χαρακτήρων και των αναγκών που οπωσδήποτε υπάρχουν σε έναν εκπαιδευτικό 
σύλλογο, το έργο του διευθυντή να εξασφαλίσει μερικούς παράγοντες υποκίνησης 
του προσωπικού που θα το παρωθήσουν να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του 
είναι σύνθετο. Η δυσκολία είναι να αναγνωριστούν και να ερμηνευτούν οι 
συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών. Πρέπει ο διευθυντής να κατατάξει 
καθέναν εξατομικευμένα στην ιεραρχία των αναγκών και κάτω από αυτό το πρίσμα 
να δει τι κίνητρα πρέπει να δοθούν στον κάθε εργαζόμενο για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του αυτές. Συνήθως οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το βασικότερο κίνητρο 
όλων είναι τα χρήματα, διότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες ,εκτός ίσως 
από τις ανάγκες αυτοπραγμάτωσης για τις οποίες το μόνο που μπορεί να κάνει είναι 
να εξαλείψει τα εμπόδια για αυτοπραγμάτωση (Ζαβλανός, 1999). Ασφαλώς και το 
χρήμα μπορεί να παρακινήσει τους ανθρώπους, αλλά δεν θεραπεύει τα πάντα. Το 
προταίρημά του ως παρακινητικού μέσου είναι ο εμφανής του χαρακτήρας, σε 
αντίθεση με τις κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες και τις ανάγκες 
αυτοεκπλήρωσης, οι οποίες δεν εκφράζονται εξωτερικά. Αυτές πρέπει ο διευθυντής 
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να τις αφουγκραστεί με προσοχή και με τις κατάλληλες τεχνικές να τις αξιοποιήσει 
ως κίνητρα απόδοσης, λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν ότι οι παρακινητικές ανάγκες δεν 
είναι αμετάβλητες (Χυτήρης, 2001; Τζωρτζάκης & Τερζίδης, 2004; Zapounidis, 
2008). Αφού έχουν προηγηθεί διερευνητικές συζητήσεις με το προσωπικό και αφού 
έχουν διακριβωθεί οι ανάγκες και οι δεξιότητες του καθενός, ο διευθυντής μπορεί να 
ακολουθήσει την τεχνική του κάθετου και οριζόντιου εμπλουτισμού της εργασίας, 
που αφορά αντίστοιχα στην συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και 
στην αύξηση των καθηκόντων τους (Herzberg, 1968; Μπουραντάς, 2002). Με τον 
τρόπο αυτό το έργο τους θα διαφοροποιηθεί από τα τετριμμένα και θα γίνει πιο 
ενδιαφέρον, δίνοντάς του όρεξη να προσφέρουν περισσότερο. 
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Πόλεμος και ειρήνη. Προσφυγιά και ασφάλεια. 
Ένα διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο. 

Μπάμπουρα Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed. ΘΕΠΑΕΕ – Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

anna.baboura@gmail.com 

Περίληψη 

Το προσφυγικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια είναι ολοένα και πιο έντονο. Πόλεμοι, 
αναγκαστικοί διωγμοί, αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, πόνος και αβεβαιότητα. Τα 
θύματα καθημερινά πολλαπλασιάζονται. Ένα ζήτημα που αφορά όλη την ανθρωπό-
τητα. Ένα ζήτημα που βιώνεται στην Ελλάδα, καθώς ολοένα και περισσότεροι άν-
θρωποι καταφθάνουν στη χώρα μας αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Η παρούσα 
εργασία αποτελεί μια παρουσίαση εφαρμογής ενός διδακτικού σεναρίου στο νηπια-
γωγείο με θέμα την προσφυγιά, τον πόλεμο, αλλά και την ειρήνη. Μια μελέτη αντίθε-
των εννοιών στη βάση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Προσφυγικό, Ειρήνη, Νηπιαγωγείο, Διδακτικό σενάριο 

Εισαγωγή 

Πόλεμος στην Συρία, άνθρωποι που αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους για 
να προσφέρουν στα παιδιά τους μια καλύτερη ζωή, τα συναισθήματα ανάμεικτα, αλ-
λά ο φόβος και η ανασφάλεια είναι αυτά που επικρατούν. Άνθρωποι που καταφθά-
νουν σε μία ξένη χώρα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά και αγάπη και αποδοχή 
από τον κόσμο. 

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, πέρα από τα ιστορικά 
γεγονότα, ασχοληθήκαμε στο νηπιαγωγείο με τις δυσκολίες και τις συνέπειες του πο-
λέμου και το προσφυγικό ζήτημα, αλλά και τα αγαθά της ειρήνης. 

Αποτελεί η παρούσα εργασία ένα διδακτικό σενάριο που διαπερνά αρκετές από τις 
γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, με εμπλοκή των νηπίων σε όλες τις δραστη-
ριότητες. Αποτελεί πιο συγκεκριμένα μια εφαρμογή διδασκαλίας στο σύγχρονο νη-
πιαγωγείο και  στηρίζεται στις αρχές του Έντεχνου Συλλογισμού και της Ορατής 
Σκέψης. O Έντεχνος Συλλογισμός (Arthful Thinking) και η Ορατή Σκέψη (Visible 
Thinking), αποτελούν πρακτικές οι οποίες βασίζονται στη φιλοσοφία της ομάδας 
Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard.  Η τεχνική προσεγγίζει την ένταξη της τέ-
χνης στη διδασκαλία με τακτική χρήση εικαστικών και μουσικών έργων, οργανικά 
ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και της μά-
θησης.  Αποτελεί μία πρακτική στα χέρια του εκπαιδευτικού που, από τη μία «εξυπη-
ρετεί» τους μαθησιακούς στόχους και από την άλλη καλλιεργεί την επαφή των παι-
διών με «έργα τέχνης» και εξελίσσει τη σκέψη και τις στοχαστικές διαθέσεις των μα-
θητών (κριτική σκέψη, διατύπωση υποθέσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων). Μπορεί να 
συνδυαστεί με την ψηφιακή αφήγηση η οποία αποτελεί κομμάτι του τεχνολογικού 
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εγγραμματισμού, στον οποίο  τα παιδιά της σημερινής εποχής είναι εξοικειωμένα και 
γι’ αυτό το λόγο γίνεται πιο ελκυστική η εκπαιδευτική  διαδικασία. (Harvard.edu) 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η διδασκαλία που αξιοποιεί συστηματικά την τέχνη για την κατάκτηση της μάθησης 
και την κατανόηση της γνώσης αποτελεί βασική αρχή του προγράμματος Project Zero 
του πανεπιστημίου Harvard. Σκοπός του Έντεχνου Συλλογισμού και της Ορατής 
Σκέψης, είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν συστηματικά 
μουσικά και εικαστικά έργα τέχνης, ώστε να ενισχύσουν και να προωθήσουν την κρι-
τική σκέψη των μαθητών, παρέχοντας μια διαφορετική μορφή μάθησης. (Χουλιαρά, 
κ.ά, 2013). 

Το ερώτημα που ενδέχεται να ανακύψει είναι για ποιο λόγο μας αφορά η τέχνη και 
πώς μπορεί να συνδυασθεί στο εν λόγω θέμα. Ο λόγος είναι απλός και θα αναλυθεί 
ακολούθως, αφού πρώτα γίνει μια μικρή αναφορά σχετικά με την τέχνη και την αι-
σθητική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Η αισθητική εισήχθη για πρώτη φορά ως όρος στη 
φιλοσοφία από τον Γερμανό φιλόσοφο Baumgarten, τον 18ο αιώνα. Σύμφωνα με το 
φιλόσοφο, η αισθητική σχετιζόταν με τη μελέτη της γνώσης μέσω τω αισθήσεων. Σή-
μερα, η αντίληψη αυτή έχει αλλάξει, και ως αισθητική, λογίζουμε κάθε δραστηριότη-
τα που έχει ως αντικείμενο το ωραίο (κάλος) και την τέχνη που το αποκαλύπτει. Α-
ντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως αισθητική και τέχνη συνυπάρχουν. Μέσω της αισθητι-
κής, το άτομο μπορεί να καλλιεργηθεί (ψυχικά και πνευματικά) και παράλληλα μα-
θαίνει να παρατηρεί, να ερμηνεύει και να αναγνωρίζει. (Κόφφας, 1993). Σύμφωνα με 
ερευνητές, τα εικαστικά στο νηπιαγωγείο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο δρα-
στηριότητες παραγωγής σχεδίων αλλά παράλληλα να αναγνωρίζουν και να αντιλαμ-
βάνονται τις σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα καθώς και να αναγνωρίζουν συμβολι-
κά συστήματα. (Βροχαρίδου & Σωτηράκη, 2010). Με τις κατάλληλες δραστηριότη-
τες, τα νήπια αναγνωρίζουν την ομορφιά στην τέχνη και αναπτύσσουν ενδιαφέρον για 
την καλλιτεχνική δημιουργία. (Σαββαίδου – Καμπουροπούλου, Σταμάτης, Κόνσολας, 
2011).  Μέσα λοιπόν από την αξιοποίηση της αισθητικής αγωγής στην προσχολική 
εκπαίδευση, τα νήπια εκφράζονται αισθητικά, έρχονται σε επαφή με την τέχνη, αλλά 
εξελίσσονται και σε δημιουργικά άτομα και αναπτύσσονται νοητικά και ηθικοκοινω-
νικά (Κόφφας, 1993). Μέσα από την «επαφή» με το «ωραίο» και το «κάλλος» αλλά 
και την εξάσκηση και διερεύνηση ώστε να δημιουργήσουν κάτι νέο, κάτι δικό τους, 
προωθείται η νοητική ανάπτυξη αλλά και η ηθικοκοινωνική τους ανάπτυξη καθώς το 
δημιούργημά τους θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι κάτι χρήσιμο-
χρηστικό, να μην προσβάλλει αλλά και να προάγει ή να υποστηρίζει ή να εξυπηρετεί 
ένα σκοπό. 

Παράλληλα, στα πλαίσια των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων της μάθησης 
στο σχολείο, καίριο σημείο αποτελεί η προώθηση της συνεργατικής μάθησης με απο-
τέλεσμα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η συνεργασία στο σχολείο αποτελεί βα-
σικό και ουσιαστικό κομμάτι της κατάκτησης της μάθησης, καθώς μέσω των κοινω-
νικών αλληλεπιδράσεων έχει παρατηρηθεί αύξηση των επιδόσεων των μαθητών. Οι 
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συλλογικές δραστηριότητες κρατούν σε εγρήγορση το ενδιαφέρον των μαθητών και 
τα κίνητρά τους για την ενασχόληση με το γνωσιακό αντικείμενο σε υψηλό επίπεδο 
(Βοσνιάδου, 2006). Η ομαδοσυνεργατική μάθηση απαιτεί να συν-εργάζονται όλοι οι 
εμπλεκόμενοι μαζί προς έναν κοινό στόχο. Αυτό το είδος της μάθησης αναφέρεται 
στη βιβλιογραφία με διάφορα ονόματα: συνεργατική μάθηση (cooperative learning, 
collaborative learning), συλλογική μάθηση (collective learning), κοινότητες μάθησης 
(learning communities), διδασκαλία από ομοτίμους (peer teaching), μάθηση από ομο-
τίμους (peer learning) και ομαδική μάθηση (team learning). Κατά τη συνεργατική μά-
θηση, η ομαδική εργασία και συνεργασία διατρέχει όλη τη διαδικασία της μάθησης. 
Η βάση της συνεργατικής μάθησης είναι ο κονστρουκτιβισμός. Η νέα γνώση δομείται 
και μετασχηματίζεται από τα παιδιά. Η  μάθηση λογίζεται ως τη διαδικασία που ο 
μαθητής κάνει με την ενεργοποίηση των ήδη αποκτηθέντων γνωστικών δομών ή κα-
τασκευάζοντας τις νέες γνωστικές δομές. Οι μαθητές δεν αποτελούν πια τους παθητι-
κούς δέκτες της νέας γνώσης (Dooly, 2008). Η μάθηση εξελίσσεται μέσω της διδα-
σκαλίας και η διδασκαλία μέσω της μάθησης και ο μαθητής καλείται να αυτονομηθεί 
βαθμιαία από το παραδοσιακό, το μεθοδολογικό εκείνο εργαλείο που τον καλεί να 
μάθει (Κανάκης, 1990). Με βασικό άξονα τις ιδέες και τις έννοιες μέσα από την ομα-
δοσυνεργατική διαδικασία επικυρώνει τα συμπεράσματά του με την ολοκλήρωση 
δραστηριοτήτων που τον εισάγουν στην ενεργό συμμετοχή. Σε κάθε στάδιο θα πρέπει 
να ελέγχει και να τεκμηριώνει τις επιλογές του και τα πορίσματά του. Βασική παρά-
μετρος της διερευνητικής μάθησης είναι η αρχή πως το περιεχόμενο αλλά συγχρόνως 
και οι διαδικασίες αποτελούν αδιάσπαστες ενότητες της μάθησης.  

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ένα κράμα κονστρουκτιονισμού, διερευνητισμού και 
κοινωνικού εποικοδομισμού δύναται να καλύψει πληρέστερα τις διδακτικές ανάγκες 
του σημερινού σχολείου και της κοινωνίας, καθώς οι μαθητές είναι μέρος της κοινω-
νίας μας και να εμπερικλείσει τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, όπως αυτές πα-
ρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων 

Η διάρκεια των δραστηριοτήτων υπολογίζεται περί των 7 διδακτικών ωρών, σε μία 
ομάδα 23 νηπίων (20 νήπια πρώτης ηλικίας και 3 νήπια δεύτερης ηλικίας – προνή-
πια). Η σειρά υλοποίησης των δραστηριοτήτων έγινε όπως αυτές παρουσιάζονται στο 
κείμενο. Τα υλικά που αξιοποιήθηκαν ήταν ένας υπολογιστής με σύνδεση στο διαδί-
κτυο, που αξιοποιήθηκε για την περιήγηση και αναζήτηση εποπτικού υλικού (πίνα-
κες) και σχετικού βίντεο, ένας εκτυπωτής και υλικά χειροτεχνίας, παραμύθια από τη 
βιβλιοθήκη του σχολείου 

Έχει αναφερθεί ήδη πως αφορμή για το συγκεκριμένο σενάριο αποτέλεσε η επέτειος 
της 28ης Οκτωβρίου. Στην επέκταση όμως υποβοήθησαν οι απορίες των παιδιών για 
τη συμμαθήτριά τους, ένα κοριτσάκι από τη Συρία. Οι προβληματισμοί των παιδιών 
αρχικά ήταν (όπως χαρακτηριστικά είπαν τα παιδιά): «Γιατί ενώ της μιλάμε και θέ-
λουμε να παίξουμε μαζί της, μας μιλάει σε άλλη γλώσσα;». Μέσα από την αρχική συ-
ζήτηση, τα παιδιά άρχισαν να έχουν ενδιαφέρον να μάθουν πώς ήρθε με την οικογέ-
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νειά της στην Ελλάδα, γιατί γίνονται πόλεμοι και το ευχάριστο αποτέλεσμα ήταν η 
επιθυμία τους να τη βοηθήσουν να μάθει Ελληνικά για να μπορέσουν να την εντά-
ξουν στο παιχνίδι τους. 

Αφού ξεκίνησε η κουβέντα από τον πόλεμο, βρήκαμε εικόνες – πίνακες σχετικά με 
τον πόλεμο (εικόνες 1 και 2) και έγινε συζήτηση σχετικά με αυτές. Παρατήρησαν και 
σχολίασαν πως τα χρώματα είναι σκοτεινά και άσχημα και πιο συγκεκριμένα στην 
εικόνα 1, θεώρησαν πως ο ιππέας και το άλογο με το κόκκινο χρώμα είναι «οι κακοί» 
λόγω χρώματος και πως ο μπλε άνθρωπος σώζει την κίτρινη κοπέλα. Στην εικόνα 2, 
πριν γίνει η ανάλυση του πίνακα και η ιστορική αναδρομή στον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, τα παιδιά θεώρησαν πως οι άνθρωποι πεινούν και πονάνε για αυτό είναι ξαπλω-
μένοι και φωνάζουν. Η επιλογή των χρωμάτων και των σχεδίων προς τα παιδιά ήταν 
άσχημα και τρομακτικά όπως αυτά σχολίασαν. 

 
 
Εικόνα 1 
                                                                                                                    Εικόνα2 

Διαβάσαμε ποιήματα, αλλά και παραμύθια [του Αριστοφάνη (Ειρήνη και Λυσιστράτη 
– παραμύθι που μας έφερε μια μικρή μαθήτρια καθώς αναγνώρισε τον Αριστοφάνη 
και τη θεματολογία) και του Τριβιζά (Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας)] και βρήκαμε τις 
αντιθέσεις μεταξύ πολέμου και ειρήνης, ζωγραφίσαμε και χορέψαμε για την ειρήνη 
(μελοποιημένο ποίημα του Γ.Ρίτσου) και φτιάξαμε και τη δική μας ομαδική Γκουέρ-
νικα. (εικόνα 3). 

 
Εικόνα 1 
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Παρακολουθήσαμε στο διαδίκτυο (youtube) το επτάλεπτο βίντεο «Ειρήνη» - Η ιστο-
ρία ενός παιδιού πρόσφυγα και μέσα από αυτό προσπαθήσαμε να μπούμε στη θέση 
της μικρής Ειρήνης και να προσπαθήσουμε να μαντέψουμε πως μπορεί να νιώθει. 
Καταλήξαμε πως πιθανών να αισθάνεται άσχημα γιατί δεν έχει μαζί της τους γονείς 
της, τη διώχνουν από παντού και δεν έχει φαγητό και φοβάται. Μέσα λοιπόν από το 
βίντεο ανέκυψαν πως όλοι οι άνθρωποι (ανεξάρτητα από την ηλικία) φοβούνται (ε-
μείς στην ασφάλεια της πόλης μας που έχει ειρήνη φοβόμαστε τα τέρατα, τα φαντά-
σματα, τα άγρια ζώα αλλά και τον πόλεμο, αλλά οι άνθρωποι που δεν ζουν σε ειρηνι-
κά μέρη φοβούνται για τη ζωή).  

Έγινε λοιπόν η διασύνδεση με τον πόλεμο του τότε (Β Παγκόσμιος Πόλεμος) με όλες 
τις συνέπειές του, όπως τον προσεγγίσαμε μέσα από κείμενα, πίνακες, αλλά και μαρ-
τυρίες των παππούδων μας, όπως μας τις μετέφεραν από τα βιώματά τους και το κάθε 
νήπιο τα εξέφρασε στην ολομέλεια, αλλά και το προσφυγικό ζήτημα ως απόρροια 
ενός σύγχρονου πολέμου, όπως μας μετέφεραν μαρτυρίες οι γονείς της συμμαθήτριας 
μας, αλλά και γονείς μαθητών του γειτονικού δημοτικού σχολείου. 

Καθώς όμως, είμαστε φιλειρηνιστές, αναζητήσαμε στο διαδίκτυο πίνακες με θέμα την 
ειρήνη και μέσα από την αξιοποίηση των ρουτινών του Έντεχνου Συλλογισμού και 
της Ορατής Σκέψης και μιλήσαμε για την ειρήνη. (εικόνες 4 και 5). 

 
Εικόνα 2 

 
Εικόνα 3 
 
Αποτυπώσαμε δηλαδή με τον δικό μας τρόπο (προφορικά και εικαστικά) μια ερμη-
νεία της ειρήνης.  
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Συμπεράσματα 
 

Μέσα από τη συζήτηση στην ολομέλεια των νηπίων και την ποικιλία των δραστηριο-
τήτων, καταλήξαμε πως όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα μέρη της γης, έχουν ανάγκη από 
ειρήνη, φαγητό, γάλα, σχολείο, δουλειά, φροντίδα, παιχνίδι, αγκαλιά και παιχνίδι.  

Φροντίσαμε οι μαρτυρίες και τα βιώματα τα οποία μεταφέρθηκαν στα νήπια να είναι 
προσαρμοσμένα ώστε να μπορούν να τα δεχθούν παιδιά προσχολικής ηλικίας, χωρίς 
όμως να αλλοιωθεί η πραγματικότητα, αλλά να μπορέσουν να αποσαφηνίσουν έν-
νοιες όπως ο πόλεμος, η ειρήνη και το προσφυγικό ζήτημα. 

Η αξιοποίηση των ρουτινών σκέψης όπως αυτές υπάγονται από την παιδαγωγική ο-
μάδα του Harvard για τον Έντεχνο Συλλογισμό και την Ορατή Σκέψη, φάνηκε πως 
βοήθησε τα παιδιά να δομούν καλύτερα τη σκέψη τους για να μπορέσουν να εκφρα-
στούν, αλλά παράλληλα έδειξαν αλλαγή ως προς τη συμπεριφορά τους μέσα από την 
αλλαγή από την εγωκεντρικότητα από χαρακτηρίζει τη νηπιακή ηλικία στην ενσυναί-
σθηση, πώς δηλαδή μπορεί να νιώθει ένα άλλο παιδί. 
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Ποσοτική μέτρηση επίδρασης έργου eTwinning 
στη βαθμολογία μαθητών Λυκείου 

Θεμελής Γιάννης 
(MA), εκπ/κός ΠΕ06, πρεσβευτής eTwinning Β’ Αθήνας 

Περίληψη 

Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος μιας εξελισσόμενης έρευνας, η οποία χρησιμοποιεί 
ένα στατιστικό μεθοδολογικό μοντέλο για να μετρήσει την επίδραση της υλοποίησης 
ενός έργου eTwinning στη βαθμολογία μαθητών Λυκείου της Δευτεροβάθμιας τυπι-
κής Εκπαίδευσης. Η έρευνα βρίσκεται στην πιλοτική της φάση, κατά την οποία εξε-
τάζεται η επίδραση αυτή στους μαθητές ενός Γενικού Λυκείου, και φιλοδοξεί να επε-
κταθεί σε περισσότερα Σχολεία από την Ελλάδα και χώρες του δικτύου eTwinning, 
καθώς και σε περισσότερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Η έρευνα στο πρώτο της στάδιο 
ανέδειξε τις βαθμολογικές τάσεις για τους μαθητές που συμμετείχαν στο έργο, με τα 
αποτελέσματα να δείχνουν θετική συνεισφορά του έργου eTwinning στη βαθμολογι-
κή επίδοση. Στο παρόν, δεύτερο στάδιο της έρευνας τα αποτελέσματα εμπλουτίστη-
καν με ένα νέο στατιστικό μέγεθος, το μέγεθος επίδρασης (η2), το οποίο κατέδειξε ότι 
το ποσοστό κατά το οποίο η υλοποίηση του έργου eTwinning επιδρά στη μεταβολή 
της βαθμολογίας (δεδομένου ότι η τελευταία έχει πολυ-παραγοντική βάση) είναι ση-
μαντικό. 

Λέξεις κλειδιά: eTwinning, βαθμολογική επίδοση, ανάλυση διακύμανσης, μέγεθος επί-
δρασης 

Εισαγωγή 

Το eTwinning είναι ευρωπαϊκό δίκτυο, στο οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί από τις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης και από χώρες εκτός Ευρώπης εργάζονται στην εκ-
πόνηση συνεργατικών προγραμμάτων, τα οποία εντάσσονται στα μαθήματα του Ανα-
λυτικού Προγράμματος της κάθε χώρας και βασίζονται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, 
στην κοινωνική δικτύωση μέσω ασφαλούς πλατφόρμας και στην υιοθέτηση της εκ-
παιδευτικής καινοτομίας. Σύμφωνα με τη Valea (2011; 144) και τους Bocconi et al. 
(2012; 8) η καινοτόμα προσέγγιση του eTwinning βασίζεται στη δημιουργικότητα και 
την ενεργό και κριτική συμμετοχή εκ μέρους του μαθητή, καθώς και στην επάρκεια 
τεχνικολογικής κατάρτισης εκ μέρους του διδάσκοντα. Το πρώτο στάδιο της έρευνας 
εξέτασε τη βαθμολογική επίδοση των μαθητών δύο Τμημάτων της Α΄ Τάξης του Γε-
νικού Λυκείου Ελεούσας Ιωαννίνων, οι οποίοι συμμετείχαν σε πολυμερές έργο 
eTwinning κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Τα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη, 
πειραματική ομάδα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα μιας ομάδας ελέγχου, που αποτε-
λούνταν από δύο διαφορετικά Τμήματα της ίδιας Τάξης, οι μαθητές των οποίων δεν 
πήραν μέρος στο έργο. Έδειξαν ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο έργο βελτίωσαν 
σημαντικά τη βαθμολογία τους σε σύγκριση με τους άλλους μαθητές. Συγκεκριμένα, 
μέσα σε ένα έτος οι μαθητές της πειραματικής ομάδας ανέβασαν τους βαθμούς τους, 
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ενώ οι μαθητές της ομάδας ελέγχου είδαν πτώση στους βαθμούς τους. Η Κωφού 
(2012) έχει επίσης αναφερθεί σε θετική επίδραση της χρήσης της μεθόδου project 
στην επίδοση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και η Λαλαζήση (2012) έχει αναφερθεί στην «πολύ ισχυρή» επίδραση της Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης στην διαμόρφωση περιβαλλοντικής στάσης σε βραχυχρόνια 
βάση. Ο Κουντουριώτης (2013) αναφέρει ότι η εισαγωγή συγκεκριμένης καινοτόμου 
διδακτικής πρακτικής σε ακαδημαϊκούς φοιτητές στην Ελλάδα έχει δώσει σημαντικά 
αποτελέσματα, κάτι που συμφωνεί με τα ευρήματα του Iwamoto (2013) για φοιτητές  
από τις ΗΠΑ. Επίσης για τις ΗΠΑ η Redmont (2014) αναφέρεται σε θετική επίδραση 
της χρήσης της μεθόδου project στην επίδοση μαθητών της Α΄ Λυκείου. Η παρούσα 
μελέτη βασίζεται στις μετρήσεις του πρώτου σταδίου, που επιχειρούν να αναδείξουν 
τη σχετική και την απόλυτη βαθμολογική επίδοση των μαθητών, και στη συνέχεια 
τοποθετεί τα παραπάνω αποτελέσματα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου αναγνωρίζεται 
η συνεισφορά περισσότερων παραγόντων στη βαθμολογική επίδοση και προσδιορίζε-
ται το ύψος της επίδρασης αυστηρά για τον παράγοντα eTwinning. 

Η ταυτότητα του έργου eTwinning 

Ο τίτλος του έργου ήταν Three generations in a family και συμμετείχαν σχολεία από 
τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες από την 
Ελλάδα προέρχονται από Τμήματα Α3 και Α4 του ΓΕ.Λ. Ελεούσας Ιωαννίνων. Το 
έργο εντάχθηκε στα μαθήματα των Αγγλικών και της Πληροφορικής και υλοποιήθη-
κε κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι το Μάϊο του 2013. Ύστερα 
από αξιολόγηση στο έργο απονεμήθηκε η Εθνική και η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότη-
τας. 

Πειραματικές υποθέσεις 

i) Οι μαθητές που εμπλέκονται σε έργο eTwinning βελτιώνουν τη βαθμολογική τους 
επίδοση. 

ii) Ο γενικός μέσος όρος των βαθμών των μαθητών αυτών αυξάνεται μέσα σε ένα έ-
τος. 

iii) Το μέγεθος επίδρασης του παράγοντα του eTwinning στη μεταβολή της βαθμολο-
γίας είναι σημαντικό. 

Αποτελέσματα 

Μέθοδος 

Έγινε επαναληπτική δειγματοληψία των βαθμών Α΄ Τετραμήνου για τα σχ. έτη 2012-
2013 (Α΄ Τάξη) και 2013-2014 (Β΄ Τάξη). Πρόκειται για τον μέσο βαθμό από μαθή-
ματα Γενικής Παιδείας τα οποία έχουν συνάφεια με τη μεθοδολογία eTwinning (π.χ., 
Αγγλικά), και που ήταν τα ίδια για Α΄ και Β΄ Λυκείου. Μη συναφή μαθήματα (π.χ., 
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία) αποκλείστηκαν από την ανάλυση. Την πειραματική ομά-
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δα, με πλήθος 27 μαθητών, αποτέλεσαν τα Τμήματα Α3/Α4 (και Β3/Β4), και την ο-
μάδα ελέγχου, με πλήθος 28 μαθητών, τα Τμήματα Α1/Α2 (και Β1/Β2). Διενεργήθη-
κε στατιστική ανάλυση διακύμανσης με παραμετρικό έλεγχο T (σύγκριση μέσων ό-
ρων) για εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα και υπολογισμός ποσοστιαίας διαφο-
ράς τιμών. Στη συνέχεια, μετρήθηκε το μέγεθος επίδρασης (effect size, η2) του παρά-
γοντα eTwinning στη βαθμολογία των μαθητών των δύο ομάδων. 

Σχετική επίδοση 

Στο τέλος του Α΄ τετραμήνου της χρονιάς υλοποίησης του έργου eTwinning (2012-
2013) οι μαθητές που συμμετείχαν στο έργο (πειραματική ομάδα) είχαν καλύτερους 
βαθμούς από τους μαθητές που δεν συμμετείχαν. Ο μέσος όρος των βαθμών της πει-
ραματικής ομάδας (Τμήματα Α3/Α4) ήταν 17.53 μονάδες, και της ομάδας ελέγχου 
(Τμήματα Α1/Α2) ήταν 16.86 μονάδες. Η ποσοστιαία διαφορά είναι 3.9%, και είναι 
στατιστικά μη σημαντική (έλεγχος T για ανεξάρτητα δείγματα και υποτιθέμενες ίσες 
διακυμάνσεις, p=.21, P(T<=t) δίπλευρη). 

Στο τέλος του Α΄ τετραμήνου της επόμενης χρονιάς (2013-2014) οι μαθητές της πει-
ραματικής ομάδας (Τμήματα Β3/Β4) είχαν ακόμα καλύτερους βαθμούς από την ομά-
δα ελέγχου. Ο μέσος όρος των βαθμών της πειραματικής ομάδας ήταν 17.69 μονάδες, 
και της ομάδας ελέγχου (Τμήματα Β1/Β2) 16.49 μονάδες. Η ποσοστιαία διαφορά εί-
ναι 7.02%, και είναι στατιστικά σημαντική (έλεγχος T για ανεξάρτητα δείγματα και 
υποτιθέμενες ίσες διακυμάνσεις, p=.003, P(T<=t) μονόπλευρη). 

 

 

Σχήματα 1 και 2: Μ.Ο. βαθμολογίας μαθητών Α΄ Λυκείου και Β΄ Λυκείου με αύξουσα 
ταξινόμηση για τις δύο ομάδες 

Απόλυτη επίδοση 

Στο τέλος του Α΄ τετραμήνου της Β΄ Λυκείου οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 
είχαν υψηλότερη βαθμολογική επίδοση από ό,τι μία χρονιά πριν. Η διαφορά μεταξύ 
των βαθμών πρώτης και δεύτερης χρονιάς είναι +0.15 μονάδες, μία ποσοστιαία δια-
φορά 0.91%, στατιστικά μη σημαντική (έλεγχος T για εξαρτημένα δείγματα, p=.12, 
P(T<=t) μονόπλευρη). 

Στο τέλος του Α΄ τετραμήνου της Β΄ Λυκείου οι μαθητές της ομάδας ελέγχου είχαν 
χαμηλότερους βαθμούς από την πρώτη χρονιά. Η διαφορά είναι -0.37 μονάδες, μία 
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ποσοστιαία διαφορά 2.22%, και πάλι στατιστικά μη σημαντική (έλεγχος T για εξαρ-
τημένα δείγματα, p=.08, P(T<=t) δίπλευρη). 

 

 

Σχήματα 3 και 4: Μ.Ο. βαθμολογίας μαθητών πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγ-
χου με αύξουσα ταξινόμηση ως προς την Α΄ Λυκείου 

Διαφορά απόλυτης επίδοσης 

Η διαφορά επίδοσης των δύο ομάδων προκύπτει από τη σύγκριση της μεταβολής της 
βαθμολογίας τους στα δύο σημεία της μέτρησης, στην Α΄ και στη Β΄ Λυκείου. Η πει-
ραματική ομάδα είχε άνοδο βαθμολογίας στην Β΄ Λυκείου (+0.15 μονάδες), ενώ η 
ομάδα ελέγχου είχε πτώση (-0.37 μονάδες). Η συνολική διαφορά είναι 0.52 μονάδες 
υπέρ της πειραματικής ομάδας. 

 

Σχήμα 5: Η μεταβολή της βαθμολογίας των δύο ομάδων 

Μέγεθος επίδρασης 

Το μέγεθος επίδρασης (η2) της μεταβλητής eTwinning μετρήθηκε για την πειραματική 
ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο τέλος του Α΄ τετραμήνου της Α΄ και της Β΄ Λυκεί-
ου. Για την πειραματική ομάδα ήταν η2=.13, ενώ για την ομάδα ελέγχου ήταν 
η2=.029. Με άλλα λόγια, η μεταβλητή eTwinning σχετίζεται με το 13% της διακύ-
μανσης των βαθμών της πειραματικής ομάδας μετά την ολοκλήρωση του έργου 
eTwinning, ενώ η αντίστοιχη τιμή για την ομάδα ελέγχου είναι 2.9%. Η διαφορά α-
νάμεσα στα δύο μεγέθη επίδρασης είναι η2=.1, δηλαδή, 10%, που είναι η καθαρή 
συμβολή της μεταβλητής eTwinning στη διακύμανση του βαθμού των δύο ομάδων. 
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Σχήμα 6: Μέγεθος επίδρασης (η2) του παράγοντα eTwinning 

Συζήτηση 

Τα Τμήματα Α3/Α4 ξεκίνησαν με καλύτερους βαθμούς από τα Τμήματα Α1/Α2. Στη 
Β΄ Λυκείου η βαθμολογία ανέβηκε για την πειραματική ομάδα, και έπεσε για την ο-
μάδα ελέγχου. 

Ούτε η άνοδος, ούτε η πτώση ήταν μεγαλύτερη από τη μεταξύ τους διαφορά και τις 
δύο χρονιές. Η άνοδος για την πειραματική ομάδα ήταν 0.15 μονάδες, και η πτώση 
για την ομάδα ελέγχου ήταν 0.37 μονάδες, ενώ η μεταξύ τους διαφορά στην Α΄ Λυ-
κείου ήταν 0.67 μονάδες, και στη Β΄ Λυκείου 1.2 μονάδες. 

Το μέγεθος επίδρασης του eTwinning για την πειραματική ομάδα είναι στατιστικά 
σημαντικό, όπως για την ομάδα ελέγχου είναι μη σημαντικό. Ωστόσο, αυτό που έχει 
περισσότερη σημασία είναι το μέγεθος της διαφοράς, το οποίο είναι στατιστικά ση-
μαντικό. 

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο έργο eTwinning βελτίωσαν τη βαθμολογική τους 
επίδοση. Η βελτίωση αφορούσε σε απόλυτη αριθμητική αύξηση, αλλά και σε αύξηση 
της διαφοράς από την ομάδα που δεν συμμετείχε στο έργο. 

Η βαθμολογική αλλαγή έλαβε χώρα μέσα σε διάστημα ακριβώς ενός έτους, από το 
τέλος του Α΄ τετραμήνου της χρονιάς υλοποίησης του έργου μέχρι το τέλος του Α΄ 
τετραμήνου της επόμενης χρονιάς. 

Με βάση το μέγεθος επίδρασης (η2), η υλοποίηση έργου eTwinning συμβάλλει σημα-
ντικά στη θετική μεταβολή του βαθμού των μαθητών που συμμετείχαν. 

Η ποσοτική ανάλυση της συμβολής προγραμμάτων όπως το eTwinning στη βαθμολο-
γική επίδοση δείχνει ότι η επίδρασή τους είναι μετρήσιμη. Βεβαίως, για την εμπέδω-
ση των συμπερασμάτων απαιτείται επανάληψη παρόμοιων μετρήσεων, καθώς τα πα-
ρόντα αποτελέσματα δείχνουν απλώς μια τάση. Στο μέλλον αυτού του είδους η ανά-
λυση μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πρακτικών. 

 

3639

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Βιβλιογραφικές αναφορές 

Κουντουριώτης, Γ. (2013). Ηλεκτρισμός με έμφαση στο μικροσκοπικό επίπεδο: οι ιδέες 
των εκπαιδευόμενων, ο σχεδιασμός και η επίδραση καινοτόμου διδακτικής παρέμβα-
σης, (Διδακτορική διατριβή). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη. 

Κωφού, Ι. (2012). Η συμβολή του project, πυρήνα των καινοτόμων δράσεων, στη δι-
δασκαλία της ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική διατριβή). 
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 

Λαλαζήση, Χ. (2012). Η επίδραση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους κρίσιμους 
παράγοντες της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των μαθητών λυκείου (Διδακτορική 
διατριβή). Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 

Bocconi, S., Kampylis, P. G., & Punie, Y. (2012). Innovating learning: Key elements 
for developing creative classrooms in Europe. Joint Research Centre–Institute for 
Prospective Technological Studies. European Commission. Publications Office of the 
European Union: Luxembourg. doi, 10, 90566. 

Iwamoto, D. (2013). The effects of project-based learning on student achievement in 
psychology: An action research study, (PhD dissertation). Capella University, Minne-
apolis, MN. 

Redmont, K. (2014). The effects of project-based learning on student achievement in 
a fourth grade classroom, (Master’s dissertation). Montana State University, Bo-
zeman, MT. 

Velea, S. (2011). ICT in education: responsible use or a fashionable practice. The im-
pact of eTwinning action on the education process. In ICVL. Proceedings of the 6th 
International Conference on Virtual Learning. Bucharest: University of Bucharest 
Publishing House. 

3640

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

 
Βαγιανού Μαρία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.A.,Ph.D. 
vagiamar70@gmail.com 

Περίληψη 

Η Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση Teachers4Europe που παρουσιάζεται στην παρού-
σα εργασία στοχεύει να αναδείξει την αξία της εισαγωγής των Ευρωπαϊκών καινοτό-
μων προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εργασία χωρίζεται σε δύο ενό-
τητες· στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται ο χαρακτήρας και οι στόχοι των σπουδαιό-
τερων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η συμβολή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
Το δεύτερο μέρος αφορά στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προγράμματος Teach-
ers4Europe για το θέμα του Αθλητισμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας 
με τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ’ τάξεων και σχεδιάστηκε γύρω από μία ποικιλία συ-
νεργατικών και βιωματικών δραστηριοτήτων. με στόχο να δώσει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από τον Αθλητισμό. 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, συνερ-
γατική και βιωματική μάθηση, διαθεματική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης αναλαμβάνουν και υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις που στοχεύουν στη δια-
κρατική συνεργασία σχολείων, στον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών 
των μαθητών σχετικά με τις γενικότερες Ευρωπαϊκές εξελίξεις, καθώς και στη βελτί-
ωση των δεξιοτήτων των ίδιων των εκπαιδευτικών εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθό-
δους διδασκαλίας και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της πληροφορίας. Τα πιο γνωστά 
από αυτά τα προγράμματα είναι τα: eTwinning, Teachers4Europe και ERASMUS+. 
Η παρούσα εργασία παραθέτει την εκπαιδευτική δράση Teachers4Europe με θέμα 
«Αθλήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 
διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε Δημοτικό σχολείο της Σάμου.  

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο, πριν την περιγραφή της δράσης να πραγμα-
τοποιηθεί μία σύντομη επισκόπηση των κυριοτέρων Ευρωπαϊκών   προγραμμάτων 
που πραγματοποιούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

eTwinning 

Το «eTwinning» αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές 
Ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Διαδικτύου. Μέσα από αυτή τη συνεργασία αναμένεται 
οι εμπλεκόμενοι –μαθητές και εκπαιδευτικοί– ν’ αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνι-
κά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να 
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μάθουν μαζί, να μοιρασθούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φι-
λίες (www.etwinning.gr/). Από το 2014 το eTwinning αποτελεί μέρος του προγράμ-
ματος ERASMUS+ (2014-2020) υποστηρίζοντας όλους τους τύπους Ευρωπαϊκής συ-
νεργασίας σε επίπεδο σχολείων και τάξεων (ibid).  

Το eTwinning μπορεί να περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων όπως διδακτέα 
ύλη ή ακόμα και θέματα σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να συνδυάσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα με το eTwinning, όπως Περιβαλ-
λοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Σταδιοδρομίας κ.ά., να χρησιμοποιήσουν τα 
εργαλεία που τους παρέχονται από τη δικτυακή πύλη του eTwinning, να συνεργα-
σθούν με συναδέλφους τους στην Ε.Ε., αλλά και να δηλώσουν συμμετοχή στους Ε-
θνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς eTwinning που διεξάγονται κάθε χρόνο. 
(edu.klimaka.gr › ... › ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ). Το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα προωθεί την καινοτόμο διδασκαλία και την δημιουργική μάθηση. Σύμφωνα 
με τον Galvin et al., (2006) τα παιδαγωγικά οφέλη που αποκομίζουν μαθητές και εκ-
παιδευτικοί μέσα από το eTwinning είναι τα εξής:  

1.  Προωθείται η αυθεντική μάθηση και η συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Οι μαθητές 
συμμετέχουν σε πραγματικές και με σημασία μαθησιακές δραστηριότητες μέσω των ο-
ποίων προάγεται η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού-εκπαιδευτικού, μαθητή-μαθητή 
και/ή εκπαιδευτικού-μαθητή.  
2. Μέσω των έργων eTwinning τονίζεται η Ευρωπαϊκή διάσταση και η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, ενώ παράλληλα προωθείται η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαί-
δευση, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις Τεχνο-
λογικές δεξιότητές τους σε αυθεντικές καταστάσεις. 
3. Το eTwinning προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση των εκπαιδευτι-
κών (ibid). 

Teachers4Europe 

Το πρόγραμμα Teachers4Europe καθιστά μία πρωτότυπη και καινοτόμο δράση που 
ξεκίνησε το 2011 από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε 
θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η συ-
νεισφορά της στη διαμόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο 
(www.dim-eid-volou.mag.sch.gr/teachers4europe/). Αρχικά το πρόγραμμα υλοποιού-
νταν μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ από το 2015 πραγματοποιείται  επί-
σης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe είναι αφενός να συντελέσει 
στην ενημέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με τις εξελίξεις των Ευρωπαϊκών θε-
μάτων και αφετέρου να συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους εφαρμόζοντας 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της πληροφορίας 
(www.teachers4europe.gr). Μέσω αυτής της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
να συμβάλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που αποκό-

3642

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.etwinning.gr/
http://www.dim-eid-volou.mag.sch.gr/teachers4europe/
http://www.teachers4europe.gr/


μισαν στα σχολεία που εργάζονται ώστε να εμπλουτισθούν οι εμπειρίες των μαθητών 
σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις στην Ευρώπη καθώς και τους τομείς του ατομι-
κού και κοινωνικού πεδίου που αυτές επηρεάζουν (ibid). 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις και ομιλίες για θέματα που αφο-
ρούν την Ιστορία της Ε.Ε., την ταυτότητα, τους θεσμούς, τα όργανα της Ε.Ε., τα δια-
φορετικά εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες της Ε.Ε., τον επαγγελματικό προσανα-
τολισμό και τη σταδιοδρομία στην Ε.Ε.(Παρασκευάς, 2015) Το τελικό παραδοτέο 
αποτελεί την εργασία σε ψηφιακή μορφή. και/ή θεατρικό, ταινία, τραγούδι, ιστοσελί-
δα, ημερολόγιο, επιτραπέζιο παιχνίδι κλ.π.. Στην επίσημη τελετή λήξης γίνεται πα-
ρουσίαση των εργασιών και αξιολόγηση του προγράμματος (ibid). 

ERASMUS+ 

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαί-
δευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Α-
ντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαί-
δευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση –Erasmus, το Leonardo da Vinci, το 
Comenius, το Grundtvig κ.ά.(ΕΚΠΑ, 2014). Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 
και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώ-
τατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλί-
κων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ 
δομείται σε 3 βασικές Δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι 
οποίες είναι:Δράση 1: Κινητικότητα των ατόμων, Δράση 2: Συνεργασία για την και-
νοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, Δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρ-
ρυθμίσεων πολιτικής (ΙΚΥ, 2016). Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική 
Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος ERASMUS+. 

     Υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe 
                «Αθλήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε με τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 
στη Σάμο στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας. Ο στόχος του προ-
γράμματος είναι διττός· πρώτον να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρί-
σουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, τους θεσμούς της και δεύτερον ν’ ανα-
καλύψουν μέσα από έρευνα τα δημοφιλέστερα αθλήματα των χωρών αυτών και να 
ευαισθητοποιηθούν για τη σπουδαιότητα του Αθλητισμού στη ζωή μας. Η προσέγγι-
ση στο θέμα είναι διαθεματική και  συνδέεται με τα γνωστικά αντικείμενα της Γεω-
γραφίας, της Αγγλικής γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών. 

Στόχοι του Προγράμματος 

Υλοποιώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσδοκάται οι μαθητές να είναι σε θέση 
να επιτύχουν τους παρακάτω στόχους:  
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Παιδαγωγικοί Στόχοι 

1. Να γνωρίσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πρωτεύουσες τους και να 
λάβουν μέρος σε διαδραστικό παιχνίδι μνήμης για την Ευρώπη. 
2. Να εντοπίσουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χάρτη και να μαντέψουν πι-
θανά διάσημα αθλήματα που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση της χώρας. 
3. Να διδαχθούν βασικό λεξιλόγιο στην Αγγλική γλώσσα που σχετίζεται με τις ονομασί-
ες των χωρών της Ευρώπης, τα αθλήματα των χωρών αυτών και τον απαραίτητο αθλη-
τικό εξοπλισμό, μέσα από επικοινωνιακές δραστηριότητες. 
4. Να εξασκήσουν τις δεξιότητες αναφοράς κάνοντας χρήση βιβλίων αναφοράς, λεξι-
κών και διαδικτύου για να συγκεντρώσουν πληροφορίες  για τα σπουδαιότερα αθλήματα 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
5. Να εξηγήσουν στους συμμαθητές τους πως παίζονται κάποια αθλήματα τα οποία δεν 
είναι γνωστά στην Ελλάδα. 
6. Να γνωρίσουν άλλες χώρες και λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τον αθλη-
τισμό όπως στάδια, Ολυμπιακές διοργανώσεις, πόλεις που έχουν γίνει διάσημες λόγω 
διοργάνωσης αγώνων κλ.π. και να συνεργαστούν σε ομάδες για να συλλέξουν πληροφο-
ρίες για διάσημους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες. 
7. Να δημιουργήσουν ζωγραφιές με τα αθλήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
8. Να λάβουν μέρος στο εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι «Σκυταλοδρομία»  όπου 
μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα θα εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις 
τους για τον Ευρωπαϊκό Αθλητισμό.  

Συμμετοχικοί στόχοι: 

1. Οι συμμετοχικοί στόχοι αφορούν τη συνεργασία μέσα από ομάδες και την απόκτηση 
δεξιοτήτων συνεργασίας και αλληλοβοήθειας για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των 
διαφορετικών σταδίων της εργασίας. 
2. Στους συμμετοχικούς στόχους περιλαμβάνεται και η απόκτηση δεξιοτήτων για την 
επιτυχημένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους της κάθε ομάδας στην 
υπόλοιπη τάξη. 

Κοινωνικοί Στόχοι 

Οι κοινωνικοί στόχοι εστιάζουν στο ότι οι μαθητές θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους 
στην οικογένεια, στους φίλους, στην τοπική κοινωνία και στο ευρύτερο κοινωνικό σύ-
νολο. 

Μεθοδολογία 

Η υλοποίηση της εργασίας στηρίχθηκε στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας, η 
οποία εξετάζει το θέμα του Αθλητισμού ως θέμα που απορρέει από την πραγματικό-
τητα και την ενεργητική και βιωματική μέθοδο η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ε-
μπέδωση της γνώσης μέσα από παιχνίδι ρόλων (Merényi, Szabó & Takács, 2006). 
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Κατά την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση οι μαθητές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομά-
δες με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους. Η εκπαι-
δευτικός έχει το ρόλο της συντονίστριας που καθοδηγεί διακριτικά τις ομάδες για την 
επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων. Παράδειγμα ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης 
είναι το εξής: οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και συνεργάστηκαν για να συλλέ-
ξουν πληροφορίες για τα διαφορετικά αθλήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Με το πέρας της εργασίας η κάθε ομάδα ανακοίνωσε τ’ αποτελέσματα της έρευ-
νας στις υπόλοιπες ομάδες της τάξης και ακολούθησε συζήτηση. Η βιωματική προ-
σέγγιση για το ίδιο θέμα εφαρμόσθηκε στις δύο τάξεις, όπου οι μαθητές υποδύθηκαν 
το ρόλο του Ευρωβουλευτή και πρότειναν τρόπους για την περαιτέρω προώθηση του 
Αθλητισμού στη χώρα μας.  

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν με τους μαθητές των τά-
ξεων Ε΄ και  ΣΤ΄ 

Οι μαθητές των δύο τάξεων βρίσκουν πληροφορίες για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και δείχνουν τη θέση τους στο χάρτη. Κατόπιν παρατηρούν τις σημαίες των 
χωρών και ονομάζουν την αντίστοιχη χώρα. Στη συνέχεια λαμβάνουν μέρος σε δια-
δραστικό παιχνίδι μνήμης που αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ση-
μαίες των κρατών-μελών (www.europa.eu/kids-corner/index_el.htm). 

Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού οι μαθητές παρατηρούν τη θέση της κάθε Ευ-
ρωπαϊκής χώρας στο χάρτη και ανακοινώνουν τις απόψεις τους για τα πιθανά σημα-
ντικότερα αθλήματα των χωρών. Ακολουθεί συζήτηση. Κατόπιν, γίνεται χωρισμός 
ομάδων όπου ζητείται από τους μαθητές να ανατρέξουν στο διαδίκτυο ή σε βιβλία 
αναφοράς για να βρουν τα σπουδαιότερα αθλήματα της κάθε χώρας. Τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας ανακοινώνονται στην υπόλοιπη τάξη στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα από αντιπρόσωπο της κάθε ομάδας. Η παρουσίαση ακολουθείται από συζή-
τηση και σχολιασμό των πληροφοριών.  

Σε επόμενη δραστηριότητα πραγματοποιείται παρουσίαση λεξιλογίου που αφορά α-
παραίτητο αθλητικό εξοπλισμό. Για τη συγκεκριμένη εργασία η τάξη χωρίζεται σε 
ομάδες όπου στην κάθε ομάδα δίνεται μία φωτογραφία που απεικονίζει ένα άθλημα. 
Ζητείται από τους μαθητές ν’ ανατρέξουν σε λεξικά, βιβλία αναφοράς ή το διαδίκτυο 
για να ανακαλύψουν την ονομασία του αθλητικού εξοπλισμού που αφορά το συγκε-
κριμένο άθλημα  της φωτογραφίας. Το λεξιλόγιο παρουσιάζεται στην Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα. 

Στο επόμενο στάδιο ανατίθεται σε κάθε ομάδα να συλλέξει πληροφορίες για αθλήμα-
τα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη δραστηριότη-
τα ακολουθείται από ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπου εκπρόσωποι των ομά-
δων περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο παίζονται τα αθλήματα αυτά. Κάποιοι από 
τους μαθητές κάνουν παράλληλα χρήση οπτικού υλικού για περαιτέρω εμπέδωση των 
πληροφοριών. 
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Στη συνέχεια οι μαθητές σχεδιάζουν ζωγραφιές των αθλημάτων των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ακολουθούνται από το αντίστοιχο λεξιλόγιο στην Αγγλι-
κή και Ελληνική γλώσσα.  

Κατόπιν, οι δύο τάξεις χωρίζονται σε ομάδες οι οποίες συλλέγουν πληροφορίες σχε-
τικά με διάσημους αθλητές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και 
για γνωστούς Παραολυμπιονίκες και/ή για διάσημα Ευρωπαϊκά στάδια. Τα αποτελέ-
σματα ανακοινώνονται στις δύο τάξεις. 

Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές παίρνουν μέρος στο επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνί-
δι «Σκυταλοδρομία» το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Το ομαδικό παιχνίδι της Σκυταλοδρομίας αποτελεί μία βιωματική δραστηριότητα που 
δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν τόσο για διάσημους αθλητές και α-
θλήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και να γνωρίσουν καλλίτερα τις 
χώρες αυτές μέσα από την αναζήτηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις του παιχνι-
διού. Επιπλέον, μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες συνεργασίας 
και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν αναπτύσσοντας δεξιότητες αναφοράς που θα τους 
επιτρέψουν να συλλέξουν συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα από βιβλία ή το διαδί-
κτυο. 

Στο τελικό στάδιο της εργασίας ακολουθεί βιωματική δραστηριότητα όπου οι μαθη-
τές των τάξεων υποδύονται τους Ευρωβουλευτές, μιλούν για τη συμβολή του Αθλη-
τισμού στην επικοινωνία μεταξύ των λαών και προτείνουν τρόπους για την προώθηση 
του αθλητισμού στη χώρα μας. 

Αποτελέσματα 

Η υλοποίηση του προγράμματος Teachers4Europe με θέμα «Αθλήματα στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» υπήρξε μία μαθησιακή διαδικασία η οποία πραγματοποιή-
θηκε με τη συμβολή  της Αγγλικής γλώσσας και παρείχε στους μαθητές τη δυνατότη-
τα συμμετοχής σε ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα, μέσα από ατομική και ομαδική έρευνα καθώς και μέσα από τη συμμε-
τοχή τους σε διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την Ευρώπη γνώρισαν τα κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πρωτεύουσες, τις γλώσσες που ομιλούνται και τις 
σημαίες των κρατών. Κατόπιν οι μαθητές εργάσθηκαν σε ομάδες και προσκόμισαν 
πληροφορίες για τα διασημότερα αθλήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
διάσημους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες καθώς και για τα μεγαλύτερα στάδια 
της Ευρώπης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκμάθηση σημαντικού λεξιλογίου στην 
Αγγλική το οποίο επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από εξάσκηση στην τάξη και 
μέσω αναφορών των μαθητών σε λεξικά ή στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η συμμετοχή 
τους στο επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων «Σκυταλοδρομία», το οποίο δη-
μιουργήθηκε ειδικά για το πρόγραμμα, τους ενθουσίασε. και τους παρείχε τη δυνατό-
τητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για διάσημους Ευρωπαίους αθλητές και α-

3646

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



θλήματα. Τέλος με την εμπλοκή τους σε βιωματική δραστηριότητα μίλησαν ως Ευ-
ρωβουλευτές για τους τρόπους προώθησης του αθλητισμού στη χώρα μας. 

Οι μαθητές των δύο τάξεων συμμετείχαν ενεργά στα διάφορα στάδια της εργασίας. 
Μέσα απ’ αυτή τη συνεργατική και ερευνητική μαθησιακή διαδικασία, μέσα από το 
παιχνίδι και τη βιωματική δραστηριότητα αποκόμισαν και μοιράστηκαν γνώσεις τόσο 
για της Ευρώπη, όσο και για τα αθλήματα των χωρών. 

Συμπέρασμα 

Με την υλοποίηση του προγράμματος Teachers4Europe οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξεων είχαν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ν’ αποκομίσουν νέες γνώσεις για την Ευρώπη μέσα από το θέμα του Αθλητισμού. Η 
συμμετοχή στο πρόγραμμα απετέλεσε για την εκπαιδευτικό επαγγελματική επιμόρ-
φωση δίνοντάς της την ευκαιρία, μέσα από την εκπαίδευση να αποκτήσει καλύτερη 
και πληρέστερη ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και να εφαρμόσει στην 
τάξη καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, όπως βιωματική προσέγγιση Ευρωπαϊκών 
θεμάτων και συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Όλοι μαζί μαθητές και εκπαι-
δευτικός, δημιουργήσαμε, συνεργαστήκαμε, μα πάνω απ’ όλα συμμετείχαμε ενεργά 
σ’ όλα τα στάδια της εργασίας. Εκτός από τις γνώσεις που αποκομίσαμε μέσα απ’ 
αυτήν την εμπειρία μάθησης, εκείνο που όλοι θα θυμούμαστε είναι η Χαρά της Συμ-
μετοχής. 
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Προσφυγική κρίση και ελληνική εκπαίδευση 
 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες της Αγωγής, Μ.Δ.Ε. στην Ειδική Αγωγή 
t.kar@live.com 

Περίληψη 

Η ανακοίνωση πραγματεύεται με κριτικό τρόπο τις επιπτώσεις της προσφυγικής κρί-
σης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πολεμικές συγκρούσεις με εξαιρετικά δυ-
σμενείς συνέπειες για τους γηγενείς πληθυσμούς σε πολλές χώρες έχουν οδηγήσει 
στη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία κρίση 
τέτοιου μεγέθους δε γίνεται να αφήσει ανεπηρέαστη την Ελλάδα, μία χώρα-πύλη ει-
σόδου της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η εγκατάσταση προσφύγων στην ελληνική επικρά-
τεια και η παραμονή ενός μεγάλου αριθμού οικογενειών με παιδιά σχολικής ηλικίας 
σε προσφυγικές δομές, οδήγησε την πολιτική ηγεσία της εκπαίδευσης στην απόφαση 
ένταξης των προσφυγόπουλων στην ελληνική εκπαίδευση. Οι πρώτες θεσμικές ενέρ-
γειες για την εκπαίδευση των μικρών προσφύγων έγιναν κατά το σχολικό έτος 2016-
2017 με την δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών δομών. Στόχος της ανακοίνωσης είναι 
η κριτική προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου για την εκπαίδευση των προσφύγων, 
καθώς και των πρώτων ενεργειών εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα.    

Λέξεις-Κλειδιά: προσφυγική κρίση, εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδευτική πολιτική 

Εισαγωγή 

Η είσοδος των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί 
ένα σύνθετο ζήτημα της εκπαιδευτικής -και όχι μόνο- επικαιρότητας. Ήδη από την 
έναρξη της συζήτησης για το εν λόγω θέμα, ενστάσεις και προβληματισμοί εκφρά-
στηκαν αμέσως από πλήθος φορέων της εκπαίδευσης με κύριο επιχείρημα την αδυ-
ναμία του συστήματος να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο έργο, για το οποίο δεν είναι έτοι-
μο. Σε απάντηση, υποστηρίχτηκε πως η ελληνική εκπαίδευση έχει αντιμετωπίσει πα-
ρόμοιου τύπου προσκλήσεις κατά τη δεκαετία του 1990 με την έλευση χιλιάδων προ-
σφυγόπουλων από χώρες της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Το ζήτημα 
της εκπαίδευσης των Παλιννοστούντων έθεσε προοδευτικά σε κίνηση την συζήτηση 
για την διαπολιτισμική εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο (Markou, 1993). Τότε, το ελλη-
νικό κράτος προσέγγισε το ζήτημα μέσω του μοντέλου της αφομοίωσης των παιδιών 
αυτών, εστιάζοντας στη δημιουργία μιας κοινής αστικής κουλτούρας στο πλαίσιο του 
πολιτισμού της κοινωνίας υποδοχής (Χατζησωτηρίου, 2014· Gropas & Triandafylli-
dou, 2011). Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομένα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της α-
φομοίωσης εκείνων των μαθητών, καθώς απουσιάζουν αξιολογικές έρευνες εθνικού 
χαρακτήρα.  
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Σε μια παρόμοια με το παρελθόν προσέγγιση, η ηγεσία της εκπαίδευσης οργάνωσε 
τον σχεδιασμό ενός προγράμματος εκπαίδευσης για τα παιδιά των προσφύγων, το ο-
ποίο έθεσε σε εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Οι άξονες της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής στο νέο ζήτημα περιγράφονται σε σειρά κανονιστικών πράξεων της 
διοίκησης, οι οποίες δημοσιεύτηκαν πριν και μετά την έναρξη του εν λόγω σχολικού 
έτους.           

Το θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων 

Οι ενέργειες της Πολιτείας αναφορικά με τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης των παι-
διών των προσφύγων περιγράφονται σε δύο Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α.), οι οποίες 
δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2016. Αν και αναφορές 
υπάρχουν και σε άλλες κανονιστικές πράξεις, οι παραπάνω επιλέχθηκαν ως οι πλέον 
αντιπροσωπευτικές για το υπό μελέτη ζήτημα.  

Η πρώτη είναι η Υ.Α. 131024/Δ1/2016 (ΦΕΚ 2687/Β/29-8-2016), που αφορά την ί-
δρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) σε σχολικές 
μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή γίνεται για πρώτη φορά αναφορά 
στην εθνική έννομη τάξη σε βασικά ζητήματα των εν λόγω δομών. Στόχο της ίδρυσής 
τους αποτελεί η εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών των προσφύγων μέσω: 1) της εκ-
μάθησης των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και 2) της οργάνωσης κατάλλη-
λων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων. Μακροπρό-
θεσμος στόχος της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. ορίζεται η ένταξη των φοιτούντων μα-
θητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Υ.Α. καθορίζεται πως οι δομές θα 
στεγάζονται σε γειτονικά σχολεία των δομών φιλοξενίας προσφύγων ή και εντός αυ-
τών, ενώ θα στελεχώνονται από μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.  

Ήδη από την πρώτη αυτή κανονιστική πράξη είναι εμφανές πως η ηγεσία της εκπαί-
δευσης προσεγγίζει το ζήτημα των προσφύγων με όρους των άλλων ομάδων που απο-
τελούν τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), δηλαδή τους Ρομά, Αλλο-
δαπούς, Παλιννοστούντες και μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Οι ομοιό-
τητες ως προς τον σχεδιασμό της εκπαίδευσής τους αναδεικνύονται σε πολλά σημεία 
με βασικό κριτήριο τις ποικίλες γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι 
προαναφερόμενες κατηγορίες, οι οποίες λειτουργούν ανασταλτικά στη συμμετοχή 
τους στη γενική τάξη. Αν και η πρόθεση της διοίκησης της εκπαίδευσης να αξιοποιη-
θεί η προηγούμενη εμπειρία με άλλες ομάδες είναι φανερή, ωστόσο, τα διαθέσιμα 
στοιχεία ως προς την αποτελεσματικότητα των δράσεων που υλοποιήθηκαν παλιότε-
ρα είναι περιορισμένα. Η απουσία αξιολόγησης προηγούμενων προσπαθειών αναδει-
κνύεται σοβαρό μειονέκτημα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα μπορούσε να αποτελέ-
σει σημαντικό βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς που θα εμπλακούν στη νέα προσπά-
θεια, καθώς θα υπήρχαν διαθέσιμες καλές πρακτικές. Επιπλέον, καθίσταται σαφές 
πως για την εκπαίδευση των προσφύγων θα αξιοποιηθούν τόσο μόνιμοι όσο και ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικοί. Η κινητικότητα του μόνιμου προσωπικού και η πρόσληψη 
αναπληρωτών αναδεικνύουν πως το υπάρχον σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού 
προσωπικού αντιμετωπίζει το ζήτημα της στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με έκτακτα διοι-
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κητικά μέτρα, τα οποία δημιουργούν προβληματισμό σχετικά με τη διάρκεια των 
δράσεων, καθώς εκτελεστικές πράξεις που αφορούν ένα σχολικό έτος στερούνται μα-
κροπρόθεσμου χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση αναπληρωτών με προσλήψεις 
μειωμένου ωραρίου αναδεικνύει την προχειρότητα των επιλογών, καθώς το ζήτημα 
δε φαίνεται να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή παρά την αυξημένη σημασία 
του για την κοινωνία και τη χώρα.      

Αναλυτικότερες ρυθμίσεις για επιμέρους ζητήματα της εκπαίδευσης των παιδιών των 
προσφύγων περιλαμβάνονται στη μεταγενέστερη Υ.Α. 180647/ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 
3502/Β/31-10-2016). Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, 
συντονισμό και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δ.Υ.Ε.Π., ενώ ορίζει τα κριτήρια και τη 
διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών. Αξίζει να σημειωθεί πως αντικατέστησε 
την ομώνυμη Υ.Α. 152360/ΓΔ4/16 (ΦΕΚ 3049/Β/23-09-2016), η οποία καταργήθηκε. 
Η πλέον πρόσφατη Υ.Α. δημοσιεύτηκε δύο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έ-
τους, παρά την πρόθεση της εκπαιδευτικής ηγεσίας για ένταξη των παιδιών των προ-
σφύγων στην εκπαίδευση ήδη από την αρχή του σχολικού έτους με πρόσληψη ικανού 
αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τελικά, τίποτε από τα δύο δεν συνέβη, καθώς 
ένας περιορισμένος αριθμός μαθητών (από το σύνολο εκείνων που υποστηρίχθηκε 
πως θα ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα) προσήλθαν στις σχολικές μονάδες 
στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ ο αριθμός προσλήψεων εκπαιδευτικών για τις Δ.Υ.Ε.Π. 
είναι εξαιρετικά περιορισμένος και μάλιστα αφορά σε μεγάλο βαθμό προσλήψεις με 
καθεστώς μειωμένου ωραρίου, ακόμα και για την ειδικότητα των δασκάλων· γεγονός 
πρωτοφανές για τα εθνικά εκπαιδευτικά δεδομένα.  

Η Υ.Α. 180647/ΓΔ4/2016 περιλαμβάνει άρθρα, τα οποία αναπλαισιώνουν το έργο 
των φορέων της εκπαίδευσης που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των προσφύγων. 
Αναλυτικότερα, καθορίζει τις αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολικών μονάδων 
εντός των οποίων σχεδιάζεται να λειτουργήσουν Δ.Υ.Ε.Π., των εκπαιδευτικών (σύλ-
λογο διδασκόντων, εκπαιδευτικούς επιφορτισμένους αποκλειστικά με τη λειτουργία 
των Δ.Υ.Ε.Π.) και των οικείων Σχολικών Συμβούλων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει ότι το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων καλείται 
να συνδράμει σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων στην ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων τους σχετικά με την ένταξη των 
παιδιών των προσφύγων στην εκπαίδευση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσωπικού 
αναδεικνύεται κομβικός στην αποτελεσματική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, 
ενώ αναδεικνύεται μία σχετική ελευθερία δράσης αναφορικά με τον τρόπο που θα 
δράσει κάθε σχολική μονάδα στο πεδίο της ενημέρωσης.  

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ορίζονται υπεύθυνοι για την εποπτεία τον δομών και την παι-
δαγωγική καθοδήγηση του προσωπικού σε αυτές. Ενδιαφέρον είναι πως στην Υ.Α. 
προβλέπεται η σύνταξη απολογιστικής έκθεσης από τους Συμβούλους προς το υπουρ-
γείο στο τέλος του σχολικού έτους, αφού κατά το παρελθόν δεν έχουν λάβει ποτέ α-
νατροφοδότηση σε ό,τι έκθεση έχουν υποβάλλει στο υπουργείο (Καραμητόπουλος, 
2016). Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται ο εύλογος προβληματισμός του κατά πόσο η 
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συνολική εμπειρία της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του προγράμματος εκπαίδευσης 
των παιδιών των προσφύγων θα αποτιμηθεί με συστηματικό τρόπο από το υπουργείο, 
ιδιαίτερα από την στιγμή που απουσιάζουν ανάλογες προηγούμενες προσπάθειες.         

Επιχειρώντας έναν συνολικό σχολιασμό του θεσμικού πλαισίου όπως διαμορφώνεται 
μέχρι σήμερα, από την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών πραγμάτων στον εθνικό 
χώρο προκύπτει πως η Πολιτεία οδηγήθηκε στην υιοθέτηση μέτρων θεσμικού χαρα-
κτήρα για την εκπαίδευση των προσφύγων υπό την πίεση των εξελίξεων στο προσφυ-
γικό ζήτημα. Αξιοσημείωτη είναι η ανυπαρξία ενός ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου 
για την εκπαιδευτική πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύ-
γων (λ.χ. θέσπιση βασικού μακροπρόθεσμου στόχου), καθώς το προσφυγικό ζήτημα 
δεν είναι νέο για την χώρα. Τελικά, η εν λόγω Υ.Α. επιχειρεί να καλύψει τις έκτακτες 
ανάγκες που προέκυψαν από την διόγκωση του προσφυγικού ρεύματος, ορίζοντας 
σειρά οργανωτικών και διοικητικών ρυθμίσεων, η αποτελεσματικότητα των οποίων 
μένει να αποδειχτεί στην πράξη.     

Συζήτηση 

Το ζήτημα της εκπαίδευσης των μικρών προσφύγων είναι εξαιρετικά σύνθετο, καθώς 
απαρτίζεται από ποικίλες διαστάσεις, όπως η πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική, οικο-
νομική, αλλά και παιδαγωγική. Ένα τόσο πολυδιάστατο θέμα είναι επόμενο να απαι-
τεί τη λήψη μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων, τα οποία θα κατοχυρώνονται θε-
σμικά στην εθνική έννομη τάξη. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, επιτάσσουν οι διεθνείς υπο-
χρεώσεις της χώρας, το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Αλλά και τα ίδια τα εκπαιδευτικά 
συστήματα στις δημοκρατίες αναγνωρίζουν εδώ και δεκαετίες την ευθύνη του σχο-
λείου στην εκπαίδευση μαθητών εντός ενός πλουραλιστικού παγκόσμιου περιβάλλο-
ντος (Wilson, 1979). Για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
πολιτικής, η ηγεσία της εκπαίδευσης κατεύθυνε την προσέγγισή της στην δημιουργία 
εκπαιδευτικών δομών από μηδενική βάση εντός μερικών μηνών. Σε νομοπαρασκευα-
στικό επίπεδο, οι ενέργειες περιγράφηκαν σε σειρά Υπουργικών Αποφάσεων με την 
τελική να οδηγεί στην κατάργηση της αμέσως προηγούμενης· κάτι που αποτελεί συ-
χνό φαινόμενο στην γενικότερη παραγωγή κανόνων δικαίου σε εθνικό επίπεδο.     

Κατά το παρελθόν, το ελληνικό κράτος προσέγγιζε τη διαφορετικότητα στον χώρο 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως έλλειμμα (Markou, 1993)· προσέγγιση που δεί-
χνει να διατηρείται στον χρόνο (Νικολάου, 2008). Όπως προκύπτει από την μελέτη 
των κανονιστικών πράξεων, η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων δε δείχνει να 
διαφοροποιείται από την μέχρι σήμερα εμπειρία, αφού το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
δείχνει να έχει προνοιακό προσανατολισμό. Είναι χαρακτηριστικό πως η εκπαίδευση 
των νέων μαθητών αφορά εκπαιδευτικές δομές αποκλειστικά για αυτούς, χωρίς να 
ενσωματώνονται στις σχολικές μονάδες που φοιτούν γηγενείς ούτε σε χωροταξικό 
επίπεδο. Τα άρθρα της πλέον πρόσφατης Υ.Α. επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε 
οργανωτικά ζητήματα που αφορούν τις νέες δομές. Παράλληλα, διαπιστώνει κανείς 
πως τα άρθρα που αφορούν στα καθήκοντα των εμπλεκόμενων φορέων της εκπαί-
δευσης (διευθυντές σχολείων, μόνιμοι, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Σχολικοί Σύμ-
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βουλοι), εμπλουτίζουν περαιτέρω το ήδη πλούσιο καθηκοντολόγιό τους. Σε αυτό το 
σημείο προκύπτει το ερώτημα αν τα οργανωτικά ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί ε-
παρκώς, δηλαδή αν οι ρυθμίσεις είναι αποτελεσματικές στην πράξη. 

Αν και μια συνολική εικόνα θα σχηματιστεί με την λήξη του σχολικού έτους, σειρά 
οργανωτικών ζητημάτων χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης. Σχετίζονται με την στελέ-
χωση των δομών με κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό σε ικανούς αριθμούς, αλλά 
και την επιμόρφωσή του σε διαρκές και συστηματικό επίπεδο. Η πρόκληση για τους 
εκπαιδευτικούς είναι μεγάλη, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν με παιδαγωγικό 
τρόπο σε μία άγνωστη κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, επιμορφωτικές δράσεις μπο-
ρούν να έχουν νόημα μόνο αν εστιάσουν σε πρακτικά ζητήματα, από τη διαπραγμά-
τευση των οποίων μπορούν να προκύψουν καλές παιδαγωγικές πρακτικές και αντιμε-
τώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Η μελέτη και ενασχόληση με τις πεποιθή-
σεις των εκπαιδευτικών για την κοινωνική ομάδα των προσφύγων είναι ανάγκη να 
προσεγγίσει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που ενδεχομένως ενυπάρχουν σε 
αυτούς ως απλοποιημένα υπεργενικευτικά πρότυπα (Κοκκινάκη, 2006· Hogg & 
Vaughan, 2010) και ενδέχεται να επηρεάσουν με αρνητικό τρόπο την κοινωνική τους 
αλληλεπίδραση. Σε αυτό το σημείο, σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης θα είχαν συνέργειες του κράτους, των πανεπιστημίων και του εκπαι-
δευτικού προσωπικού σε ένα πλαίσιο συστηματικότερης ανταπόκρισής τους στο σύ-
νολο των σύγχρονων κοινωνικό-εκπαιδευτικών προκλήσεων (Kourti & Androussou, 
2013).    

Εκτός των απαραίτητων επιμορφωτικών δράσεων, για την συνολικά αποτελεσματικό-
τερη διαχείριση του θέματος καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη σχεδιασμού, υλοποίησης 
και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κύριους στόχους: 1) σε πρακτικό 
επίπεδο, την δημιουργία μιας βάσης καλών πρακτικών που λειτουργούν αποτελεσμα-
τικά ως προς την υλοποίηση ενταξιακών στόχων και την παραγωγή κατάλληλου εκ-
παιδευτικού υλικού, που σήμερα κατά βάση απουσιάζει, καθώς και 2) σε επίπεδο εκ-
παιδευτικής πολιτικής, την θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για 
την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, που θα είναι σε θέση να έχει διάρκεια, 
ώστε να αποτελέσει προηγούμενο για ενδεχόμενες παρόμοιες μελλοντικές προκλή-
σεις. Η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την διαπολιτισμική εκ-
παίδευση δεν είναι πρόσκαιρη, καθώς στις πολυπολιτισμικές δυτικές κοινωνίες κάθε 
σχολείο είναι εν δυνάμει διαπολιτισμικό (Νικολάου, 2008).    

Τα παραπάνω προϋποθέτουν την μετατροπή του ελληνικού σχολείου από χώρο υλο-
ποίησης κατά βάση αφομοιωτικών πρακτικών σε χώρο εφαρμογής πρακτικών συμπε-
ρίληψης για τα προσφυγόπουλα, στο πλαίσιο δόμησης μιας συμπεριληπτικής κουλ-
τούρας. Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται ο ρυθμιστικός ρόλος της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, η οποία καλείται να συμβάλλει στη θέσπιση ενός ξεκάθαρου πλαισίου για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση με σαφείς μακροπρόθεσμους στόχους.  
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Περίληψη 

Μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πάνω στην μνημονική τους αναπαραγωγή για τον εμφύλιο πόλεμο επι-
χειρείται να σκιαγραφηθεί με την παρούσα εισήγηση. Εξετάζονται οι μνημονικές α-
ναπλάσεις και εσωτερικές αναπαραστάσεις τους για έναν πόλεμο που και μόνο η α-
ναφορά του προξενεί ακόμα και σήμερα ποικίλες αντιδράσεις και λεκτικές εκτοξεύ-
σεις. Ο ελληνικός εμφύλιος του 1946-1949, μείζον συγκρουσιακό ιστορικό γεγονός 
της ελληνικής ιστορίας, αποτυπώνεται διαφορετικά στην συλλογική και την ατομική 
μνήμη. Με την έρευνα που προηγήθηκε και παρουσιάζεται εδώ, στόχος είναι η μελέ-
τη αυτής της αποτύπωσης στην ατομική μνήμη εκείνων των ανθρώπων που θα κλη-
θούν να την μεταλαμπαδεύσουν ως γνώση στα σχολεία της χώρας μας. Οι εκπαιδευ-
τικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έγιναν αντικείμενο έρευνας και η συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων που τους δόθηκαν σ’ όλη την Ελλάδα αποτέλεσε τη βάση για την 
εξαγωγή των συμπερασμάτων που θα κοινοποιηθούν παρακάτω.  

Λέξεις- κλειδιά: μνήμη εμφυλίου, τραύμα, εκπαιδευτικοί 

Εισαγωγή 

Ένα από τα μείζονα συγκρουσιακά θέματα της ελληνικής ιστορίας είναι σίγουρα ο 
ελληνικός εμφύλιος πόλεμος.  Το όχι και τόσο μακρινό χρονικό της διεξαγωγής του 
μας παρέχει άμεσες μαρτυρίες- χρήσιμες για τη διεξοδική του μελέτη-, αλλά και έ-
ντονες συγκινησιακές φορτίσεις ειδικά στους απογόνους των εμπλεκομένων. Και αυ-
τό γιατί μπορεί η λήξη του να ορίστηκε στα τέλη Αυγούστου του 1949, αλλά οι συνέ-
πειες του πολέμου αυτού στοίχειωναν για δεκαετίες τις οικογένειες που τον βίωσαν. 
Με το πέρας του, οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κατοίκων δεν αμβλύνθηκαν. 
Αντίθετα, εισάχθηκε το μέτρο της εθνικοφροσύνης και μια διαιρετική τομή για τους 
ηττημένους με ποικίλες αναγνώσεις.   

Όπως ποικίλες ήταν και οι αναγνώσεις του πολέμου από την πολιτική ηγεσία. Από τη 
δεξιά ρητορική αποσιωπήθηκε ως λησμονήθηκε ως το 1981, για την επίσημη κρατική 
αφήγηση υπήρξε ένας νόμιμος πόλεμος τους έθνους απέναντι σε εχθρούς του, ενώ για 
το Κ.Κ.Ε. υπήρξε η υπέρτατη στιγμή της διεκδίκησης και της μεγάλης προδοσίας 
(Παχαλούδη, 2013).  Αυτές οι πολιτικές τοποθετήσεις έβαλαν το δικό τους λιθαράκι 
στη μνημονική συγκράτησή του από τους πολίτες.  

Έτσι, καθιερώθηκε κι επίσημα μια αφήγηση σιγής για τον εμφύλιο μέχρι τα τελευταία 
διερευνητικά έτη. Ακόμα όμως και σ’ αυτή τη σιωπή, άνθρωποι διδάχτηκαν και γα-
λουχήθηκαν πίσω από τις πόρτες των σπιτιών τους γι’ αυτό το κομμάτι ιστορίας. Στην 
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παρούσα έρευνα, εξετάζεται η μνημονική μεταλαμπάδευση, δημιουργία και αποτύ-
πωση του εμφυλίου από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Πώς δηλαδή αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τη μνήμη του; Ποια η σχέση τους 
με το παρελθόν; Είναι τέκνα των οικογενειών τους ή έχουν τα κατάλληλα εφόδια ώ-
στε να διαφοροποιούν την επιστημονική τους τοποθέτηση από το οικογενειακό στίγ-
μα;   

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η μνήμη ως έννοια και ουσία 

Ο όρος μνήμη είναι πλέον ευρύτατα χρησιμοποιούμενος για παρεκκλίνουσες έννοιες. 
Για τη γνωστική προσέγγιση, προσδιορίζει μια ανθρώπινη ικανότητα αναφερόμενη 
στη συγκράτηση και ανάπλαση των πληροφοριών που έχουμε μάθει και αποτελούν 
γνώσεις και εμπειρίες (Πόρποδας, 2003) και χωρίζεται κυρίως σε μακρόχρονη και σε 
βραχύχρονη.  

  Διαφοροποιώντας τη θέση του από τους γνωστικούς και υποστηρίζοντας την κοινω-
νική διάσταση της μνήμης, ο Shotter (1997) την ορίζει ως μία ακατάπαυστη, ιδιάζου-
σα διαδικασία απόρριψης και παρακράτησης παρελθόντων στοιχείων ενσωματωμέ-
νων στο παροντικό πολιτισμικό γίγνεσθαι.  Ο Halbwachs (1950) εμπλουτίζει την ά-
ποψη της παρεμβολής και ενσωμάτωσης της συλλογικής κουλτούρας στην ατομική 
αφήγηση, διαχωρίζοντας τη μνήμη σε ατομική και συλλογική με εξαρτώμενη σχέση 
της πρώτης ως προς τη δεύτερη. Στον αντίποδα, οι Assmann και Czaplicka (1995) 
τονίζουν το κυρίαρχο της συλλογικής μνήμης διαχωρίζοντάς την αυτή σε υποκατηγο-
ρίες: την πολιτιστική (επίσημη μνήμη) και την καθημερινή/ επικοινωνιακή με διαφο-
ρετικές δομές και αναπαραστατικές προβολές.  

Για όλους τους ανωτέρω όμως, η μνήμη ενυπάρχει στις συλλογικές κουλτούρες και 
διαγράφει τις δικές της περιχαρακωμένες δομές λειτουργίας και ύπαρξης στα γρανά-
ζια της ιστορίας. Σύμφωνα με τον Joutard (1977) μάλιστα, κάθε ιστοριογραφική πα-
ραγωγή ενσωματώνει και εξετάζει συλλογικές μνήμες, ενώ για τον Ricoeur (2004) η 
ιστορία εγκυμονεί τη μνήμη. Η μνήμη λοιπόν είναι εκείνη που μπορεί να αναδείξει ως 
μείζονος σημασίας μια ιστορική καταγραφή κι εκείνη που μπορεί να διαφυλάξει ως 
ιερό κάθε ιστορικό γεγονός που την ενσωματώνει και την ορίζει  ταυτόχρονα. 

Η μνήμη ως  σύγκρουση και τραύμα 

Αυτή η άνωθεν αναφερόμενη δύναμη της μνήμης, να ελίσσεται σε ιστορικές τοποθε-
τήσεις και χρόνους, είναι  και η γενεσιουργός αιτία των ποικίλων αναγνώσεών της. 
Μάλιστα, ο Halbwacks (1950) αναφέρει πως είναι τόσες οι ετερόκλιτες μνήμες όσες 
και οι κοινωνικές ομάδες που προβάλλονται μέσα απ’ αυτές, οριοθετώντας τις έννοιες 
μνήμη και ιστορία. Αυτή η ποικιλία στην μνημονική συγκράτηση όμως εγκυμονεί 
κινδύνους σύγκρουσης και αντιπαλότητες ως προς τις μνημονικές αναπαραστάσεις 
από τις εκάστοτε κοινωνικές μερίδες που εμπλέκονται σ’ ένα ιστορικό γεγονός με-
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τουσιώνοντας τη μνήμη σε σύγκρουση. Και κάπως έτσι αναγεννιέται η αντιμαχόμενη 
της Ακαδημαϊκής, η Δημόσια Ιστορία.  

Για το National Council of Public History, η Δημόσια Ιστορία πραγματεύεται «τους 
πολλούς και ποικίλους τρόπους που η ιστορία τέθηκε στον κόσμο με αναφορές σε 
θέματα του πραγματικού κόσμου». Για τον Kelley (1978: 16) «αναφέρεται στην απα-
σχόληση των ιστορικών και των ιστορικών μεθόδων εκτός της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας». Στο ίδιο μήκος κύματος,  ο Samuel κ.α. (1986)  την ορίζουν ως μια διαδικασία 
«ανάκτησης» προφορικών αφηγημάτων και «ερμηνείας» της πολιτιστικής  κουλτού-
ρας  των πολιτών ξέχωρα από  την ακαδημαϊκή πρακτική. Πιο απλά, ο Φλάισερ 
(2012: 26) την ονοματίζει ως «την ιστορία στην οποία τα συναισθήματα και η έκφρα-
ση των συναισθημάτων έχουν κεντρικό ρόλο».   

Η δημόσια ιστορία ως δημιούργημα ετερόκλιτων ιδεολογικο-πολιτικά παραγωγών και 
ως παράγοντας αφύπνισης συλλογικών μνημονικών λειτουργιών συσχετίζει τη μνήμη 
με την ταυτότητα,  «διακυβεύεται σε επίπεδο κοινής γνώμης γύρω από κρίσιμα εθνι-
κά και πολιτικά ζητήματα του παρελθόντος» (Φλάισερ, 2012: 24) ελισσόμενη επικίν-
δυνα όχι σε αμφισβητήσεις επιβαλλόμενων, κυρίαρχων ερμηνειών, αλλά σε αναπα-
ραγωγή αυθεντιών και απαραβίαστων ιστορικών αληθειών που αναπαράγονται κοι-
νωνικώς και προκαλούν διχαστικές απόψεις και εν τέλει τραυματικές απεικονίσεις 
στους εμπλεκόμενους . Έτσι, η σύγκρουση αναδύεται με το πέρας των χρόνων ως 
κοινωνικό τραύμα.  

Με τη παρούσα έρευνα, επιδιώχτηκε η αποτύπωση της δύναμης της Δημόσιας Ιστο-
ρίας ακόμα και τους επαγγελματίες παιδαγωγούς- που τελούν και χρέη ιστορικών στα 
δημοτικά σχολεία της χώρας.  

Οι διδάσκοντες 

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 515/8-10-2008- Προκή-
ρυξη 2Π/2008), στα ειδικά προσόντα για διορισμό του κλάδου ΠΕ70 οι συμμετέχο-
ντες οφείλουν να είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Εκπαίδευσης ή Παιδαγω-
γικής Ακαδημίας κατά γενική πλειοψηφία. Απ’ την άλλη, σύμφωνα με το πιο πρό-
σφατο έγγραφο του Υπουργείου «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού 
έργου σχολικού έτους 2016-2017» (Αρ.Πρωτ.92813/Δ1/06-06-2016/ΥΠΠΕΘ) η ανά-
θεση του μαθήματος της Ιστορίας στο δημοτικό σχολείο βαραίνει τους άνωθεν εισα-
χθέντες στον κλάδο ΠΕ70- Δασκάλων.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως εκείνοι που διδάσκουν τον ελληνικό εμφύλιο 
στα δημοτικά σχολεία δεν είναι επαγγελματίες ιστορικοί, αλλά παιδαγωγοί. Είναι α-
πόφοιτοι παιδαγωγικών τμημάτων που ενδέχεται στο πρόγραμμά σπουδών των Τμη-
μάτων τους να μην συμπεριλαμβάνονταν μαθήματα Σύγχρονης Ιστορίας κυρίως του 
20ου αι.. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο Π.Τ.Δ.Ε. Πατρών συμπεριλαμβάνεται μόλις 
ένα μάθημα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από τα 45 υποχρεωτικά μαθήματα 
(Βλ. τον Οδηγό Σπουδών στο elemedu.upatras.gr) και αυτό  εμβαθύνει κυρίως στον 
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19ο αι.! Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας του 
Δημοτικού, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να στοχεύσουν στη γνωριμία των μαθητών με  
χαρακτηριστικά γεγονότα του εμφύλιου πολέμου, στην κατανόηση από τη μεριά τους   
του ρόλου που έπαιξε η ξένη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας και 
στην εκτίμηση των συνεπειών του εμφύλιου πολέμου.  

Συνεπώς, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, οι διδάσκοντες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη 
διδασκαλία ενός ιστορικού γεγονότος στο οποίο οι ίδιοι δεν έχουν εντρυφήσει ακα-
δημαϊκά καθώς δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία. Μένουν, έτσι, μόνοι  υπεύθυνοι της 
προετοιμασίας τους για τη διδακτική πρακτική αφήνοντας ανοιχτή μια σχισμή από 
την οποία δύνανται να εισχωρήσουν προσωπικές αποτυπώσεις του εμφυλίου. Αυτές 
ακριβώς τις σχισμές επιχειρεί να αναδείξει η παρούσα εισήγηση.      

                                                 Μεθοδολογία έρευνας  

Σκοπός και στόχοι έρευνας 

Βασικός σκοπός της ερευνητικής εισήγησης είναι η ανάδειξη της μνημονικής συ-
γκράτησης του εμφυλίου από τους εκπαιδευτικούς και της σύνδεσης της οικογένειας 
και της ακαδημαϊκής- επιστημονικής τους τοποθέτησης ως διδάσκοντες αυτού του 
γεγονότος. Επιμέρους στόχοι της έρευνας, εξίσου σημαντικοί, είναι οι εξής: 

α) Ο  βαθμός απεξάρτησης των προσωπικών τους τοποθετήσεων (ιδεολογικών προτι-
μήσεων) και εμπειριών από την ενδεδειγμένη διδακτική μεθοδολογία.  

β) Η διερεύνηση των πηγών γνώσης τους για τον εμφύλιο και κυρίως κατά πόσο η 
οικογένεια και οι αφηγήσεις της κατέχουν σημαίνοντα ρόλο στις πηγές πληροφό-
ρησής τους.    

Μεθοδολογία και δείγμα έρευνας 

Η έρευνα που έλαβε χώρα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το δεύτερο εξά-
μηνο του 2015 με τη συμμετοχή εν ενεργεία εκπαιδευτικών,  είναι μία έρευνα ειδικών 
πληθυσμών ως προς τον τύπο έρευνας, ποιοτική αλλά και ποσοτική σε ορισμένα ση-
μεία της και χαρακτηρίζεται μικρής έκτασης. Μικρής έκτασης καθώς συμμετείχαν 
μόλις 101 εκπαιδευτικοί σ’ αυτήν, παρότι το εύρος των περιοχών που προέρχονται 
και που αποστάλθηκαν ερωτηματολόγια  απλώνεται σε αρκετές περιοχές της επικρά-
τειας. Πιο εύκολα προσβάσιμα, ως μόνη ερευνητής, ήταν δημοτικά  σχολεία της ι-
διαίτερης πατρίδας μου, της Θεσπρωτίας. Παρόλα αυτά, αποστάλθηκαν ερωτηματο-
λόγια , με απλή τυχαία δειγματοληψία, σε τουλάχιστον δέκα σχολεία σε κάθε γεω-
γραφικό διαμέρισμα της χώρας,  ένα σε κάθε νομό σε κάποιες περιπτώσεις.  

Ως προς τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, επιλέχθηκε αυτή του ανώνυμου γραπτού 
ερωτηματολογίου (ταχυδρομικά και διαδικτυακά),  καθώς κρίθηκε πιο ικανή και πα-
ραγωγική η χρήση της έναντι των άλλων μεθόδων.  
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Το ερωτηματολόγιο 

Το αποσταλθέν ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες που περιλάμ-
βαναν διακριτές και συνεχείς ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές για την ολόπλευρη 
διερεύνηση του θέματος. Πιο αναλυτικά, στο εισαγωγικό μέρος, υπήρχαν εννέα ερω-
τήσεις που αφορούσαν το μέρος και τα χρόνια που διδάσκουν, και άλλες εκπαιδευτι-
κού- υπηρεσιακού  χαρακτήρα ερωτήσεις. Στο πρώτο μέρος, επιδιώχθηκε η βιογρα-
φική ανάλυση των συμμετεχόντων. Μέσα από εννέα ερωτήσεις παρήχθησαν πληρο-
φορίες για το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο των ίδιων και των γονιών τους, 
την επαγγελματική ιδιότητα των γονιών, την πολιτικο-ιδεολογική τους τοποθέτηση,  
καθώς και των πηγών πληροφόρησής τους.  Στο δεύτερο μέρος, που τιτλοφορούταν 
«Πόλεμος και ιστορία», περιλαμβάνονταν δώδεκα ερωτήσεις που καταπιάστηκαν με 
την καταπάτηση δικαιωμάτων και την αλλαγή συμπεριφορών σε καιρό πολέμου, με 
τη μεταμέλεια του θύτη και τη συγχώρεση του θύματος, τη σύνδεση πρότερου πολέ-
μου και τη διαιώνιση του μίσους στα έθνη. Το παρόν κεφάλαιο δεν ικανοποιεί τους 
σκοπούς της εισήγησης οπότε παρακάμπτονται τα ευρήματά του. Στο τρίτο και τε-
λευταίο μέρος, στον «Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο», υπάρχουν είκοσι οχτώ ερωτήσεις 
που σκιαγραφούν τις απόψεις, αλλά και τις κατακτηθέντες γνώσεις των εκπαιδευτι-
κών πάνω σε ζητήματα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.  

Ευρήματα- Συμπεράσματα 

Ξεκινώντας από τις πηγές άντλησης των γνώσεών τους γύρω απ’ τον εμφύλιο, σε πο-
σοστά άνω του 67% ως και 90%, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως δεν ενημερώνονται 
καθόλου ή ως αρκετά από επιστημονικά βιβλία, σχολικά εγχειρίδια, κινηματογράφο, 
θέατρο, από οικογενειακές ή μη μαρτυρίες και απομνημονεύματα, μουσεία, τηλεόρα-
ση και ραδιόφωνο. Αν απομονώσουμε τα επιστημονικά βιβλία που απαιτούν την 
πλήρη προσοχή και προδιάθεση του αναγνώστη, τα υπόλοιπα δηλώνουν και την ενα-
σχόληση της κοινωνίας με το ζήτημα και την περίοδο του εμφυλίου.  Απ’ ό, τι φαίνε-
ται λοιπόν, η καλλιτεχνική και κρατική αναπαραγωγή περιορίζεται έως ασθενεί στην 
αναδίπλωση των γεγονότων της περιόδου.   

Μιας και στην ενδεδειγμένη διδακτική αφήγηση είναι περιορισμένες οι αναφορές για 
τον εμφύλιο εντοπίζονται εύκολα οι παρεκκλίσεις των εκπαιδευτικών απ’ εκείνη. Πα-
ρατηρείται, λοιπόν, πως οι υποστηριχτές της ριζοσπαστικής αριστεράς  και με ίσα 
ποσοστά οι της κεντροδεξιάς είναι εκείνοι που αποκλίνουν από την κατάθεση του  
σχολικού βιβλίου σχετικά με τη διάρκεια του εμφυλίου, καθώς τον τοποθετούν κυρί-
ως από το 1944 ως το 1949(σε ποσοστό 33%).  Από την κεντροαριστερά όμως προ-
έρχεται η πλειοψηφία αυτών που τον τοποθετούν χρονικά από το 1943 ως το 1949 (το 
10%), ακολουθώντας ίσως μια αφήγηση της αριστεράς και των κομμάτων της για τη 
μεγέθυνση του χρονικού εύρους των εμφύλιων συρράξεων. Όλοι σχεδόν προτάσσουν 
ως υπεύθυνες και τις δύο μεριές και τον ξένο παράγοντα, καθώς μόλις 11 στους 101 
εκπαιδευτικούς επιρρίπτουν ευθύνες μονομερώς σε ενδογενείς ή εξωγενείς παράγο-
ντες, ενώ και οι 11 προέρχονται ιδεολογικά από τον αριστερό χώρο. 
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Κάποιος κανόνας λοιπόν για τη συσχέτιση ιδεολογικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών 
και προσωπικής απόκλισης από την ενδεδειγμένη ιστορική αφήγηση του σχολικού 
βιβλίου δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς κατά κανόνα, οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν, σε 
μεγάλο βαθμό (το 55% των συμμετεχόντων), πειθήνια την προβαλλόμενη ιστορία.    

Ενώ το 52% των ερωτηθέντων δηλώνει άγνοια για χαρακτηριστικά γεγονότα του εμ-
φυλίου, η συντριπτική πλειοψηφία των εν γνώσει εκπαιδευτικών (49%)  τοποθετεί τα 
τελευταία γεγονότα του στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κυμαινόμενοι σε 
μικρότερα ποσοστά, το 33,3%-προερχόμενο κυρίως από τον δεξιόστροφο χώρο- δη-
λώνει άγνοια για την τύχη των ηττημένων του εμφυλίου, με το 51%(κυρίως προερχό-
μενοι από τον κεντρώο και αριστερό χώρο) να ορίζει την εξορία, τις φυλακίσεις και 
τον θάνατο ως κύρια μεταπολεμική τύχη που όρισαν οι νικητές για τους αντιπάλους 
τους. Με το παρόμοιο ποσοστό του 60%  δηλώνουν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη στρα-
τοπέδων εγκλεισμού και εκτόπισης στην εμφυλιακή και μετεμφυλιακή Ελλάδα, αφή-
νοντας ξανά το άνωθεν 30% σε άγνοια.  Από το άνωθεν 60%, το 42,2% (οι περισσό-
τεροι υποστηριχτές της αριστεράς) αυτών καταδεικνύουν την εξόντωση των πολιτι-
κών αντιπάλων ως κύρια στόχευση των στρατοπέδων αυτών, με το 33,3% να προ-
σφεύγουν στην ιδεολογική μεταστροφή των αντιπάλων με τη βία. Επιπλέον, το 66.3% 
θεωρεί αδικαιολόγητη την κατασταλτική βία που ασκήθηκε από το μετεμφυλιακό 
κράτος στους ηττημένους, ενώ  μόλις το 7% την δικαιολογεί και την αποδέχεται.  

Από τα παραπάνω, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τουλάχιστον ένας στους τρεις εκπαι-
δευτικούς φαίνεται ανέτοιμος να διαχειριστεί και να προκαλέσει τη διδασκαλία του 
εμφυλίου πολέμου στην σχολική τάξη, καθαρά από θέμα γνώσεων. Στερείται πληρο-
φορίες που δεν παρουσιάζονται μεν στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά που αποτελούν βα-
σική παρακαταθήκη στη γνωστική του ετοιμότητα και ικανότητα ανάδειξης της εμ-
φύλιας αυτής  πολύχρονης σύγκρουσης. Μπορεί να διαπιστωθεί μια μικρή σύνδεση 
της πολιτικής τοποθέτησης με τη γνώση των γεγονότων του εμφυλίου.   

Όσον αφορά τη σύνδεση της οικογένειας με τη γαλούχηση των ιδεών τους, οι έχοντες 
στην οικογένειά τους ένα μέλος μιας από τις παρατάξεις του εμφυλίου (που κάλυπταν 
το 32%) έχουν εξασκηθεί πιο πολύ στην αναζήτηση και εύρεση προφορικών μαρτυ-
ριών και απομνημονευμάτων για εκείνα τα χρόνια από τους υπολοίπους. Μάλιστα, 
γνωρίζουν κατά το ήμισυ και γυναίκες συγγραφείς απομνημονευμάτων της περιόδου. 
Η ενασχόλησή τους αυτή δικαιολογείται καθώς το 90% αυτών θεωρεί πολύ σημαντι-
κές τις προφορικές μαρτυρίες και τις προσωπικές – βιογραφικές παραγωγές στην εξα-
κρίβωση της ιστορικής αλήθειας κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως επειδή ίσως 
έτσι έρχονται πιο κοντά σε μια περίοδο που έχουν οικειοποιηθεί άθελά τους. Παρόλα 
αυτά, το 50% δηλώνει πως γίνεται αποδέκτης προσωπικών οικογενειακών εμπειριών 
για τον εμφύλιο σπάνια ως περιστασιακά επιτρέποντας την εξαγωγή των παρακάτω 
εικασιών: οι συμμετέχοντες αρνούνται να μιλήσουν για ένα θέμα που ίσως τους πλη-
γώνει και τους δημιουργεί και άλλα αρνητικά συναισθήματα ή έχουν προχωρήσει 
μπροστά για να κοιτάζουν τα λάθη του παρελθόντος που δεν βγάζουν νόημα πλέον.  

3660

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Όσον αφορά την άποψή τους για τους πολιτικούς σχηματισμούς και χειρισμούς της 
περιόδου, παρατηρείται πως οι εκπαιδευτικοί που έχουν οικογενειακό ιστορικό ε-
μπλοκής στον εμφύλιο επιρρίπτουν εξίσου ευθύνες και στις δύο πλευρές, ενώ δικαιο-
λογούν σε χαμηλό μεν, αλλά διψήφιο ποσοστό την κατασταλτική βία από τη μεριά 
του κράτους στους ηττημένους. Αντίθετα, οι οικογενειακά ανεπηρέαστοι στερούνται 
έστω και μιας εκπροσωπημένης άποψης της πολιτικής και στρατιωτικής ευθύνης της 
αριστεράς στην έναρξη και κλιμάκωση του εμφυλίου, ενώ θεωρούν, στα μικρότερα 
των ποσοστών, θετική τη συμβολή του κράτους στην διαιώνιση και άνθιση της ελλη-
νικής κοινωνίας μεταπολεμικά.  

Διαφαίνεται μια τάση επίρριψης ευθυνών στην αριστερά για την δράση της από τους 
απογόνους των συμμετεχόντων, γεγονός που έρχεται και σε αντίθεση με μια εθνική 
ρητορική των τελευταίων 30 χρόνων που ελαφρύνει το βάρος ενοχής της αριστεράς, 
σε σχέση πάντα μ’ ό,τι υποστηρίζονταν τις ακριβώς μετέπειτα μετεμφυλιακές δεκαε-
τίες του ’50 ως και του ’70. Εάν επιπρόσθετα συσχετιστεί η τάση αυτή και με τις ιδε-
ολογικο- πολιτικές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων και των γονιών τους, ενισχύεται 
η υποψία παρέκκλισης από την άνωθεν γενική παραδοχή. Παρατηρείται πως οι εκ-
παιδευτικοί με οικογενειακό ιστορικό εμφυλιακής συμμετοχής εντάσσουν τους εαυ-
τούς τους σε ποσοστό 48% από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά μέχρι τον κεντρο-
αριστερό χώρο, με μικρότερα τα ποσοστά  που αναφέρονται στους γονείς τους στον 
ίδιο χώρο, ειδικά στις μητέρες. Αντίθετα, όσοι δεν έχουν οικογενειακή επαφή με την 
ταραγμένη αυτή περίοδο, σε ποσοστό 70% δηλώνουν «αριστεροί», με 23% κάτω να 
κυμαίνονται  τα ποσοστά των γονιών τους.  

Εν κατακλείδι, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί διαφαίνονται τέκνα της οικογένειάς 
τους, αλλά και της εποχής τους. Γνωρίζουν το παρελθόν μέσα από προσωπικές αφη-
γήσεις και μάλιστα όσο πιο οικείες είναι, τόσο πιο αδιαμφισβήτητες αλήθειες προ-
βάλλονται. Είναι αρκετοί αυτοί που στερούνται γνώσεων για την περίοδο αυτή, ενώ 
είναι επίσης αρκετοί εκείνοι που κατέχουν λεπτομερείς αναφορές για τον εμφύλιο, με 
μικρή τη σύνδεση της ιδεολογικής τους τοποθέτησης με την ενασχόλησή τους με το 
θέμα. Διαφάνηκε ότι οι μη έχοντες συμμετέχοντα του εμφυλίου στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον δηλώνουν πιο απόλυτοι ως προς την έλλειψη κοινής υπαιτιότητας 
των συμμετεχόντων μερών επιρρίπτοντας μεγάλες ευθύνες στους νικητές του μετεμ-
φυλιακού κράτους, ενώ απορρίπτουν το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός άλλου εμφυλίου 
στη χώρα σε ποσοστό που αγγίζει το 50% . Αντίθετα, οι έχοντες κάποιον συμμετέχο-
ντα δείχνουν πιο διαλλακτικοί ως προς την επίρριψη ευθυνών και πιο συμβιβαστικοί 
στην ιδέα ακόμα και της έκρηξης ενός νέου εμφυλίου.  
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Περίληψη 

Ως εκπαιδευτική μονάδα θα μπορούσε να οριστεί ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ορ-
γανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, που είτε παρέχει υποχρεωτική εκπαίδευση ή προαι-
ρετική είτε τεχνική και γενική είτε ανώτερη ή ανώτατη. ότι η οποιαδήποτε εκπαιδευ-
τική μονάδα αποτελεί έναν οργανισμό. Φυσικά ο εκπαιδευτικός οργανισμός διαφέρει 
από όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς, γιατί εδώ είναι δυσδιάκριτος ο διαχωρισμός 
μεταξύ «εργαζομένων», «πελατών» και «προϊόντος». Άρα εξάγεται το συμπέρασμα 
ότι οι εκπαιδευτικές μονάδες ως οργανισμοί είναι πιο περίπλοκοι στη λειτουργία τους 
από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό και χρειάζονται και αυτοί μία καλή διοίκηση. 
Πρώτο στάδιο για τον τρόπο που την εξασφάλιση μίας ορθής και αποτελεσματικής 
διοίκησης είναι ο προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός, όσον αφορά την οργάνωση 
μίας εκπαιδευτικής μονάδας, διακρίνεται σε δύο μορφές, το λειτουργικό και το στρα-
τηγικό. Ο τελευταίος καθορίζει μακροχρόνιους στόχους και προσδιορίζει τη θέση του 
σχολείου μέσα στο περιβάλλον του. Ενώ ο πρώτος διαμορφώνεται από προτάσεις 
στελεχών μεσαίων και κατώτερων επιπέδων διοίκησης, όπως είναι ο σύλλογος των 
καθηγητών, και παρέχουν τις λεπτομέρειες για τον τρόπο επίτευξης βραχυπρόθεσμων 
στόχων 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική μονάδα, Λειτουργικός Προγραμματισμός, Στρατηγι-
κός Προγραμματισμός, καθηγητές, μαθητές, μακροχρόνιος, βραχυχρόνιος. 

Εισαγωγή 

Στον παρόν πόνημα θα ασχοληθούμε με τον ορισμό των όρων «στρατηγικός και λει-
τουργικός» προγραμματισμός και τη σημαίνουσα σημασία που έχει η μεταξύ τους 
σχέση στην εκπαιδευτική μονάδα ενός ιδιωτικού σχολείου και ιδιαίτερα στο γυμνάσιο 
και στο λύκειο του σχολείου στο οποίο εργάζομαι ως καθηγητής. 

Η εργασία χωρίζεται στην Εισαγωγή στην οποία παρουσιάζεται η δομή και ο σκοπός 
της παρούσας μελέτης μέσα από την ενδεικτική αναφορά στο περιεχόμενο του κάθε 
κεφαλαίου της. Στη συνέχεια ακολουθούν τέσσερα μικρά κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο υπό τον τίτλο: «Ορισμός της Εκπαιδευτικής Μονάδας και πα-
ρουσίαση των υποκατηγοριών της», σημειώνεται τι ονομάζεται εκπαιδευτική μονάδα 
και ποιες τέτοιες μονάδες μπορεί να συναντήσει κάποιος στην ελληνική επικράτεια. 
Παράλληλα στο δεύτερο κεφάλαιο που φέρει την κεφαλίδα: «Ο στρατηγικός και ο 
λειτουργικός προγραμματισμός και η μεταξύ τους σχέση στην εκπαιδευτική μονάδα 
του ιδιωτικού σχολείου», σημειώνεται ο ορισμός των όρων στρατηγικός και λειτουρ-
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γικός προγραμματισμών στο ιδιωτικό σχολείο και αναπτύσσεται το γιατί θεωρείται 
απαραίτητη ή όχι η συνεργασία τους για την καλή λειτουργία του σχολείου. 

Το τρίτο κεφάλαιο με τίτλο: «Ο τρόπος που σχετίζεται η λήψη απόφασης με τη διαδι-
κασία του προγραμματισμού στη μονάδα αυτή του ιδιωτικού σχολείου», γίνεται ανα-
φορά στη λήψη μίας απόφασης και το πώς αυτή σχετίζεται με τον τρόπο που πραγμα-
τοποιείται ο προγραμματισμός στην ιδιωτική αυτή εκπαιδευτική μονάδα. Τέλος στο 
τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο υπό τον τίτλο: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών (π.χ. 
Συλλόγου Διδασκόντων) στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Κατά πόσο είναι ανα-
γκαία ή όχι η συμμετοχή τους σε αυτή;» επισημαίνεται ο καταλυτικός ρόλος που έχει 
ο Σύλλογος Διδασκόντων αλλά και ο Διευθυντής στη λήψη κάποιων αποφάσεων. Τέ-
λος, εξετάζεται, αν είναι απαραίτητη ή όχι, η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στη 
συζήτηση και στη λήψη μίας απόφασης που αφορά τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική 
μονάδα, δηλαδή του ενεργού ρόλου πρέπει να έχει ο σύλλογος διδασκόντων.  

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρατίθεται η βιβλιογραφία, ελληνόγλωσση και 
ξενόγλωσση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ορισμός της Εκπαιδευτικής Μονάδας και παρουσίαση των υ-
ποκατηγοριών της. 

Ως εκπαιδευτική μονάδα θα μπορούσε να οριστεί ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ορ-
γανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, που είτε παρέχει υποχρεωτική εκπαίδευση ή προαι-
ρετική είτε τεχνική και γενική είτε ανώτερη ή ανώτατη. Τέτοιοι οργανισμοί θα μπο-
ρούσαν να είναι ένα σχολείο, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο –δημόσιο ή 
ιδιωτικό- οργανισμοί επιμόρφωσης, κατάρτισης και διά βίου εκπαίδευσης, πανεπι-
στήμια κ.λπ. (Κουτούζης, 2008). 

Σύμφωνα με τον Γ. Παπακωνσταντίνου (2008, σ. 231), στη «βάση της οργανωτικής 
πυραμίδας του εκπαιδευτικού συστήματος βρίσκεται η εκπαιδευτική μονάδα». Γενι-
κότερα, η τελευταία θα μπορούσε να οριστεί ως ένα σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει 
ένα σύνολο υποσυστημάτων αλλά και διαφορετικών λειτουργικών στοιχείων τα οποία 
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και συνεργάζονται προκειμένουν να κατορθώσουν την 
πραγματοποίηση συγκεκριμένων στόχων γενικότερων ή ειδικότερων. Κατά συνέπεια 
η εκάστοτε εκπαιδευτική μονάδα επιτελεί ένα συγκεκριμένο έργο μέσα σε ένα περι-
βάλλον όπου υπάρχει και αναπτύσσεται. Το έργο της στηρίζεται σε παράγοντες που 
διαμορφώνονται τόσο από το έμψυχο υλικό που εμπλέκεται σε αυτήν, όπως διδάσκο-
ντες, διδασκόμενοι, γονείς κ.λπ. αλλά όσο και από το άψυχο, όπως κτήρια, εξοπλι-
σμός, διδακτικές μέθοδοι, μαθήματα, πολιτική στρατηγική της εκπαίδευσης. Αναντί-
λεκτα, υπάρχει μία αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικής μονάδας και ευρύτερου 
κοινωνικού, φυσικού και πολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται (Σαΐτης, 
2008). 

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε να ειπωθεί ότι εκπαιδευτική μονάδα θεωρείται 
το σχολείο – με την στενότερη ή ευρύτερη σημασία του όρου – και είναι ένας θεσμός 
που έχει δομηθεί πάνω σε κοινωνική και νομική βάση (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

3664

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Άρα, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Χατζηπαναγιώτου (2001, σ. 13) «η κάθε 
επιμέρους εκπαιδευτική μονάδα είναι μία θεσμοθετημένη κοινωνική οντότητα, που 
έχει θέσει κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς». Τους τελευταίους για να τους πετύχει 
χρειάζεται να στηριχτεί στην κατάλληλη δομή και οργάνωση (Χατζηπαναγιώτου, 
2001 όπως αναφέρεται στην Musgrave, 1972). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ο στρατηγικός και ο λειτουργικός προγραμματισμός και η με-
ταξύ τους σχέση στην εκπαιδευτική μονάδα ενός ιδιωτικού σχολείου. 

Προαναφέρθηκε ότι η οποιαδήποτε εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί έναν οργανισμό. 
Φυσικά ο εκπαιδευτικός οργανισμός διαφέρει από όλους τους υπόλοιπους οργανι-
σμούς, γιατί εδώ είναι δυσδιάκριτος ο διαχωρισμός μεταξύ «εργαζομένων», «πελα-
τών» και «προϊόντος» (Κουτούζης 2008, 31). Άρα εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι εκ-
παιδευτικές μονάδες ως οργανισμοί είναι πιο περίπλοκοι στη λειτουργία τους από ο-
ποιονδήποτε άλλο οργανισμό και χρειάζονται και αυτοί μία καλή διοίκηση. Πρώτο 
στάδιο για τον τρόπο που την εξασφάλιση μίας ορθής και αποτελεσματικής διοίκησης 
είναι ο προγραμματισμός (Κουτούζης, 2008). 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτύξουμε τι είναι ο στρατηγικός και λειτουργικός προ-
γραμματισμός στη δευτεροβάθμια μονάδα ενός ιδιωτικού σχολείου. Αρχικά, θα ορι-
σθεί το τι είναι προγραμματισμός στο επίπεδο του ιδιωτικού γυμνασίου –λυκείου. Στη 
συνέχεια θα γίνει λόγος για την έννοια του όρου λειτουργικός και στρατηγικός και 
ποια η σχέση μεταξύ τους.  

Ο προγραμματισμός σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό έχει καταλυτικό ρόλο στη δη-
μουργία κυρίως της μελλοντικής πορείας του, θέτοντας σαφή οριοθέτηση των στόχων 
και ταυτόχρονα προετοιμάζοντας τον οργανισμό να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση (Κουτούζης, 2008). Παράλληλα λαμβάνει υπ’ όψιν του το νομικό πλαί-
σιο μέσα στο οποίο το ιδωτικό σχολείο οφείλει να λειτουργήσει αλλ΄σ κσι τις τοπικές 
συνθήκες της λειτουργίας. Συγχρόνως, για τη δημιουργία του ορθού προγραμματι-
σμού πρέπει να είναι κατανοητές ποιες είναι οι αδυναμίες και ποια τα δυνατά σημεία 
του ιδιωτικού σχολείου. Έτσι θα επιτευχθεί η διαμόρφωση της πολιτικής εκείνης που 
θα βοηθήσει στη λήψη των ορθότερων αποφάσεων και στην υλοποίησή τους μέσα σε 
συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια (Χατζηπαναγιώτου 2001). Αποτελείται, λοιπόν, από 
συγκεκριμένα βήματα (Κουτούζης, 2008, σ. 58). Ταυτόχρονα θα μπορούσε να ειπω-
θεί ότι ο προγραμματισμός έχει διττό χαρακτήρα, προστατευτικό και επιθετικό (Κου-
τούζης, 2008). Η προστατευτική ιδιότητα του προγραμματισμού δίνει τη δυνατότητα 
στο διοικητή και στο διοικητικό συμβούλιο της εκπαιδευτικής μονάδας να μειώσουν 
τις πιθανότητες εμφάνισης κάποιου γεγονότος που θα προκαλέσει προσωρινή ή και 
μόνιμη αναταραχή στη λειτουργία και στο έργο του οργανισμού. Παράλληλα ο επιθε-
τικός χαρακτήρας του τον κάνει να αντιλαμβάνεται τις εκάστοτε ευκαιρίες που πα-
ρουσιάζονται και να τις εκμεταλλεύεται (Κουτούζης, 2008). Τη σημασία του προ-
γραμματισμού υπογραμμίζει ο Taylor (1947) τονίζοντας την ανάγκη αυτής της διοι-
κητικής λειτουργίας, σημειώνοντας με έμφαση ότι κάθε ενέργεια του εργαζόμενου 
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πρέπει να γίνεται ύστερα από προγραμματισμένη ενέργεια της διοίκησης του εκπαι-
δευτικού οργανισμού. 

Ο προγραμματισμός, όσον αφορά την οργάνωση μίας εκπαιδευτικής μονάδας, διακρί-
νεται σε δύο μορφές, το λειτουργικό και το στρατηγικό. Ο τελευταίος καθορίζει μα-
κροχρόνιους στόχους και προσδιορίζει τη θέση του σχολείου μέσα στο περιβάλλον 
του. Ενώ ο πρώτος διαμορφώνεται από προτάσεις στελεχών μεσαίων και κατώτερων 
επιπέδων διοίκησης, όπως είναι ο σύλλογος των καθηγητών, και παρέχουν τις λεπτο-
μέρειες για τον τρόπο επίτευξης βραχυπρόθεσμων στόχων (Σαῒτης, 2008˙ Κουτούζης, 
2008). 

Το ιδιωτικό σχολείο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει καλύτερα τους στόχους του 
στρατηγικού και λειτουργικού προγραμματισμού, όπως η σχετική ευελιξία στην ε-
φαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών -
υπολογιστών, τάμπλετ- στη διδασκαλία του μαθήματος, η διδασκαλία των μαθημά-
των από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε αυτά. Φυσικά κάποια πράγματα, όπως το 
αναλυτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε στα ιδωτικά σχολεία μπορεί όμως 
να εφαρμοστεί σε μερικές περιπτώσεις πιο ευέλικτα, π.χ. αντί να υπάρχουν δύο ώρες 
αρχαίων σε δύο διαφορετικές μέρες μπορεί να τοποθετηθούν στο σχολικό πρόγραμμα 
την ίδια μέρα σε δύο διαδοχικές ώρες (Χριστοφίδου, 2012). 

Ο στρατηγικός προγραμματισμός σε ένα ιδιωτικό σχολείο εφαρμόζεται πιο πιεστικά, 
αφού το ιδιωτικό σχολείο στηρίζεται αποκλειστικά στα έσοδα που αποκομίζει από τα 
δίδακτρα των μαθητών του. Έτσι η βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου οργανισμού 
είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του. Αυτό προσπα-
θεί να το πετύχει μέσα από τη βελτίωση των υφιστάμενων και μελλοντικών του λει-
τουργιών αλλά και την παροχή ενός πλαισίου για τη διαχείριση του οράματος του 
μέλλοντος. Ενώ στόχος του είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του σχο-
λείου –γονιών αλλά και των ίδιων των μαθητών του (Χριστοφίδου, 2012). Για τους 
παραπάνω λόγους το ιδιωτικό σχολείο βρίσκεται σε μία συνεχή αξιολόγηση της υφι-
σταμένης κατάστασής του, του προσωπικού του, των πόρων και των μέσων που δια-
θέτει αλλά και την κατανομή των διοικητικών ρόλων και των διάφορων εξουσιών. 
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επιβίωση του σχολείου, το οικονομικό κέρδος των 
ιδιοκτητών αλλά και η δημιουργία ενός «καλού ονόματος» στην εκπαίδευση που θα 
εξασφαλίσει περισσότερους πελάτες –γονείς στο εγγύς και απώτερο μέλλον. 

Στο λειτουργικό προγραμματισμό επιλέγεται από τους καθηγητές αλλά και από μαθη-
τικά συμβούλια μερικές φορές ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής κάποιας μεθόδου για 
την κατάκτηση ενός εκπαιδευτικού ή γενικότερα ενός σχολικού στόχου. Παράλληλα 
διαμορφώνονται διάφορα επιμέρους σχέδια και αναζητούνται τρόποι εφαρμογής τους. 

Τέλος ο Μπουζάκης (2014) σημειώνει ότι: «τα όρια μεταξύ στρατηγικού και λειτουρ-
γικού προγραμματισμού αν και θεωρητικά είναι διακριτκά, όταν μεταφράζονται στα 
διάφορα επίπεδα διοίκησης και ανάλογα σε τι κλίμακα τοποθετούνται, μπορούν να 
μετατραπούν από τον ένα τύπο στον άλλο (σ. 7).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ο τρόπος που σχετίζεται η λήψη απόφασης με τη διαδικασία 
του προγραμματισμού στο ιδιωτικό σχολείο. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο διατυπώθηκε η έννοια του προγραμματισμού και ειπώ-
θηκαν δύο πράγματα όσον αφορά στα δύο είδη του προγραμματισμού, του στρατηγι-
κού και του λειτουργικού. Εδώ θα εξεταστεί το γεγονός του τρόπου που  χρησιμο-
ποιείται στην λήψη μίας απόφασης στο γενικότερο πλαίσιο του προγραμματισμού. 
Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι σκοπός του εκάστοτε διοικητικού 
παράγοντα στην εκπαιδευτική μονάδα, όπως διευθυντές, σύλλογος καθηγητών και 
φυσικά στα ιδιωτικά σχολεία καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει και ο ιδιοκτήτης ή οι 
μέτοχοι του, είναι η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Αυτό θα θα γίνει με τη 
βελτίωση του τρόπου λήψης των αποφάσεων. Θα πρέπει να παρέχονται στους εμπλε-
κόμενους στη διαδικασία αυτή τα εργαλεία και οι μέθοδοι εξέτασης πιθανών συνε-
πειών, αλλά και η στάθμιση μεταξύ πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της εκά-
στοτε επιλογής (Παναγιώτου, 2011). 

Ο τρόπος της λήψης μίας απόφασης σε ένα ιδιωτικό σχολείο πρέπει να γίνεται κατό-
πιν εξέτασης των εξωτερικών και εσωτερικών στόχων που έχουν τεθεί κατά τον προ-
γραμματισμό. Στους τελευταίους μπορεί να είναι η πρόσληψη καλύτερου μορφωτικού 
επιπέδου προσωπικού, πιο έμπειρου ή περισσότερου αριθμητικά, με σκοπό την εύ-
ρυθμη λειτουργία του σχολείου (Κουτούζης, 2008). Στους δε πρώτους μπορεί να συ-
μπεριληφθούν η εναρμόνιση του σχολείου στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 
ή στις αναζητήσεις και τα θέλω τόσο της κοινωνίας όσο και των γονέων σχετικά με 
τη μόρφωση των παιδιών τους, όπως π.χ. η δημιουργία προϋποθέσεων για το διεθνές 
απολυτήριο λυκείου (international baccalaureate) (Κουτούζης, 2008˙ Koontz & 
O’Donnell 1984). Πρέπει δηλαδή σκοπός να είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους πο-
σοτικού και ποιοτικού ή και η μεγιστοποίηση του οφέλους, ποσοτικού και ποιοτικού 
(Πετρίδου, 2000). Σημαίνουσας σημασίας πριν τον οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να 
εξεταστεί η αντικειμενικότητα των στόχων, δηλαδή εάν είναι μετρήσιμοι, επιβεβαιώ-
σιμοι και σχεδιασμένοι με βάση τις απτές ανάγκες του σχολείου αλλά και το περιβάλ-
λον στο οποίο υπάρχει όπως και ποια προτεραιότητα υπάρχει στην ταξινόμηση των 
αναγκών του (Κουτούζης, 2008). Φυσικά και στο ιδιωτικό σχολείο η επιθεώρηση α-
ποτελεί τον καταλυτικό παράγοντα για την εξασφάλιση μίας ομοιομορφίας της παρε-
χόμενης υπηρεσίας από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτό (Παπακωνστα-
ντίνου, 2007). 

Τέλος στον τρόπο της λήψης ορθής απόφασης θα πρέπει να αποφεύγονται συνήθεις 
παγίδες όπως α. η μη ορθή κατανόηση του θέματος που αφορά την απόφαση β. η πα-
ράλειψης σημαντικών επιλογών και παραμέλησης ουσιωδών στόχων, γ. ελλιπής ορι-
σμός παραμέτρων προβλήματος, δ. παράλειψη συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων 
στοιχείων λόγω υπερβολικής εμπιστοσύνης στις απόψεις της Διοίκησης, ε. χρήση ε-
μπειρικών κανόνων που δεν είναι κατάλληλοι για το εν λόγω πρόβλημα, στ. μη συ-
στηματική διαδικασία λήψης απόφασης, ζ. αντίληψη για την επάρκεια μίας ομάδας 
χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η. απουσία αξιόπιστης 
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ανάδρασης θ. αδυναμία καθορισμού μίας καλοσχεδιασμένης και επίσημης προσέγγι-
σης κατανόησης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Παναγιώτου, 2011) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών (π.χ. Συλλόγου Διδασκόντων) στη 
λήψη των σχετικών αποφάσεων. Κατά πόσο είναι αναγκαία ή όχι η συμμετοχή 

τους σε αυτή; 

Στη λήψη των αποφάσεων σε ένα ιδιωτικό σχολείο εκτός από διευθυντή και καμιά 
φορά τον ιδιοκτήτη ή τους μετόχους ενεργό ρόλο πρέπει να διαδραματίζει ο σύλλογος 
των διδασκόντων. Η εξουσία και η λήψη των αποφάσεων οφείλει να στηρίζεται στις 
δημοκρατικές αρχές του διαλόγου, στην ενίσχυση του επαγγελματία εκπαιδευτικού, 
στις κοινές αξίες των μελών του σχολείου, στην αποδοχή των αποφάσεων, αλλά και 
στη δέσμευση ότι αυτές θα υλοποιηθούν (Χατζηπαναγιώτου, 2005).  

Με τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις του σχολείου οι καθηγητές εμπλέκονται και 
συναισθηματικά εκτός από καθαρά επαγγελματικά με το σχολείο στο οποίο εργάζο-
νται και υπηρετούν (Καμπουρίδης, 2002). Έτσι δραστηριοποιούνται πιο ενεργά στις 
δραστηριότητες του σχολείου από τις οποίες εμπλέκονται άμεσα πια. Παράλληλα ο 
διευθυντής θα πρέπει να γνωρίζει τη δυναμική της ομάδας του, του συλλόγου διδα-
σκίοντων των καθηγητών και να την χρησιμοποιεί ανάλογα. Έτσι θα αναπτύσσει με-
ταξύ των διδασκόντων των καλό και παραγωγικό συναγωνισμό (Πασιαρδής, 2004). 

Τέλος θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές ώστε ο σύλλογος των διδασκό-
ντων να μπορέσει να γίνει δημιουργικός και αποτελεσματικός στις αποφάσεις του.  
Αυτές είναι οι παρακάτω: α. Το μέγεθος της ομάδας σχετικά με τη συμμετοχή στη 
λήψη και και το βαθμό ετοιμότητας για την υλοποίηση των εκάστοτε  αποφάσεων. β. 
Θα πρέπει να εξετάζονται ποιες οι γνώσεις και οι ικανότητες του συτυλλόγου των δι-
δασκόντων σχετικά με τις αποφάσεις που καλούνται να λάβουν. γ. ποιος ηγείται της 
ομάδας αυτής και πώς μπορεί να πείσει και να καθοδηγήσει τα μέλη της για την επί-
τευξη του καλύτερου αποτελέσματος και δ. το πόσο υπάρχει θετικό κλίμα στη σχέση 
των διδασκόντων (Μπουνιάς, 2010˙ Bush & Glover, 2003). 

Επίλογος - Συμπεράσματα 

Στη μικρή αυτή επιστημονική μελέτη αρχικά αναφερθήκαμε στο τι είναι εκπαιδευτική 
ομάδα και ποιες οι υποκατηγορίες της. Τονίστηκε ότι  

α. η εκπαιδευτική ομάδα, δημόσια ή ιδιωτική, είναι ένας οργανισμός. Μάλιστα δια-
φέρει από πολλούς άλλους οργανισμούς, γιατί η οργάνωσή του είναι περισσότερο πο-
λύπλοκη καθώς οι όροι εργαζόμενοι, πελάτες προϊόν δεν είναι πάντα ξεκάθαροι ως 
προς τον ορισμό τους και το ρόλο που διαδραματίζουν στο συγκεκριμένο οργανισμό. 

β. η εκπαιδευτική ομάδα μπορεί να αφορά τη βασική εκπαίδευση ή ακόμα και την 
ανώτατη ή τη δια βίου εκπαίδευση. 

γ. Για την καλή λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας πρέπει να υπάρχει προγραμ-
ματισμός, στρατηγικός και λειτουργικός. Ο μεν πρώτος αφορά αποφάσεις και σχε-
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διασμούς που αφορούν το απώτερο μέλλον, ενώ ο δεύτερος αφορά αποφάσεις και την 
υλοποίησή τους στο εγγύς μέλλον. 

δ. Για την ορθή διαμόρφωση ενός καλού στρατηγικού και λειτουργικού σχεδιασμού 
θα πρέπει να εξετάζονται οι παράγοντες κατά πόσο οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι 
αντικειμενικοί, δηλαδή εάν είναι μετρήσιμοι, επιβεβαιώσιμοι και σχεδιασμένοι με 
βάση το περιβάλλον του σχολείου, τις δυαντότητές του αλλά και το περιβάλλον που 
βρίσκεται ή στο κοινό που απευθύνεται. 

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων έχει και ο σύλλογος των διδασκό-
ντων στη συγκεκριμένη εκαπιδευτική μον΄δα, γιατί αυτό δίνει ώθηση στους εκπαι-
δευτικούς να εμπλέοκονται ενεργητικά στα του σχολείου και να δείχνουν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον στη λήψη και στην πραγματοποίηση των εκάστοτε αποφάσεων. Παράλ-
ληλα ένας ενέργος σύλλογος διδασκόντων μπορεί να ξιοποιηθεί καλύτερα από τον 
εκάστοτε διευθυντή, ο οποίος δεν πρέπει να βλέπει τους συναδέλφους του ανταγωνι-
στικά και ως εκείνους που εποφθαλμιούν τη θέση του αλλά ως συνοδοιπόρους του 
στο δύσκολο έργο της επιτυχούς επιβίωσης και ανάπτυξης της μονάδας αυτής. 
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Συμμετοχικός σχεδιασμός: Βασικές αρχές υπό το βλέμμα των ψηφιακών τεχνο-
λογιών και γεφύρωση χασμάτων μέσω του οπτικού γραμματισμού 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε., PhD, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΑΠΘ  
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Περίληψη 

Η έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού ανταποκρίνεται στην αναζήτηση ενός κριτικού 
μοντέλου για τον οπτικό γραμματισμό μέσα από φακούς της δημόσιας εκπαίδευσης με 
σκοπό το μετασχηματισμό του θεωρητικού προβληματισμού σε κοινωνική δράση. Ο 
συμμετοχικός σχεδιασμός ως πράξη παρέμβασης είναι απαραίτητο βήμα για την ανύ-
ψωση της εικόνας των ομάδων. Προβάλλεται ως αποφασιστική τομή για την ανάδειξη 
του πλουραλισμού των φωνών και τη δημιουργία νέων μορφών σχέσεων μεταξύ των 
δρώντων υποκειμένων (εκπαιδευτικών και μαθητών). Ο συμμετοχικός σχεδιασμός γί-
νεται μία σημαντική πρακτική που συνδέεται με την παραγωγή κουλτούρας. Συναντώ-
νται επιστημονικά πεδία, όπως ο οπτικός γραμματισμός, αλλά και ο κοινωνικός γραμ-
ματισμός που βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τις πολιτισμικές σπουδές. Δεν προκύ-
πτει ως ένα “μεταθεωρητικό” γνωστικό αντικείμενο, αλλά ως μέσο στο επίπεδο της 
διερεύνησης της πραγματικής υλικής ζωής, καθώς επίσης και αμφισβήτησης συμβατι-
κών θεωρήσεων, επιλογών, δημιουργώντας μία νέα σχέση σχεδιαστικής γλώσσας και 
εμπειρίας. Οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται ένα πλαίσιο αρχών το οποίο αναδεικνύει 
και το περιεχόμενο της σχεδιαστικής γραφής. Η συγκεκριμένη πρακτική βασίζεται στη 
λογική ότι οι ίδιοι οι μαθητές/ φοιτητές πρέπει να παράγουν γνώση και να προτείνουν 
σχεδιαστικές λύσεις μέσα από διαδικασίες συνεργατικής μάθησης, οργάνωσης των α-
ποκτηθέντων γνώσεων σε πραγματικά κοινωνικά πεδία, ανάλυση επιλογών και διαδι-
κασία αναστοχασμού των επιλογών.  

Λέξεις - κλειδιά: συμμετοχικός σχεδιασμός, οπτικός γραμματισμός, ψηφιακή τεχνο-
λογία 

Εισαγωγή 

Η έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού έχει προϊστορία (Βρυχέα Α., Λωράν Κ. 1993) 
και προτάθηκε ως τρόπος προσέγισης σε διάφορες φάσεις έντονου ενδιαφέροντος για 
το ζήτημα της πολιτισμικής καταπίεσης, εμπορευματοποίησης και τεχνοκρατισμού. Οι 
προσεγγίσεις των συμμετοχικών εμπειριών έχουν τις ρίζες τους στους πειραματισμούς 
των ουτοπικών σοσιαλιστών του 19ου αιώνα. Από τη σκοπιά της αμφισβήτησης δεν 
εκπλήσσει η αυξανόμενη τάση για ανάπτυξη μορφών κοινωνικής δράσης, διαδικασιών 
υποκειμενοποίησης και πρακτικών που παράγουν κοινωνικούς δεσμούς. Ο συμμετοχι-
κός σχεδιασμός εκλαμβάνεται ως προσπάθεια κατανόησης αξιών και συλλογικών 
προσδοκιών σε διάφορες χρονικές στιγμές, τροποιημένων αναγνώσεων του κόσμου και 
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μετάβαση από την κατανάλωση στην παραγωγή. Οι θιασώτες του συμμετοχικού σχε-
διασμού υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται στις γνώσεις και στις 
πληροφορίες από το χώρο της τέχνης, της ιστορίας, της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής που πρέπει να αποκτήσει ο κάθε νέος για να συμμετέχει ενεργά στην πολιτισμική 
ζωή. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, το ζητούμενο δεν είναι μόνο το σώμα των πληρο-
φοριών, αλλά το επόμενο στάδιο, δηλαδή να ικανοποιείται το αίτημα της επίτευξης 
ενός κοινού πολιτισμού με συμμετέχοντες όχι τους λίγους, τους ικανούς, τους ειδικούς, 
αλλά εξασφαλίζοντας την προσφορά όλων που θα θεωρούν ατομική ευθύνη τη συμμε-
τοχή σε διάφορα ερμηνευτικά σχήματα του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ο στόχος είναι η 
έκφραση γνώμης για ένα χώρο χρήσης κοινό χωρίς οι διαδικασίες υλοποίησης να κα-
ταπνίγουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία και κοινή δράση. Άλλωστε, σήμερα με τη δυνα-
τότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας λόγω των νέων τεχνολογιών είναι πολύ περιορι-
στικό να θέτουν οι πολίτες τους εαυτούς τους στο ρόλο των καταναλωτών ή των παθη-
τικών δεκτών.  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, κρίνεται αναγκαίο να εξεταστεί η σχέση του οπτικού 
γραμματισμού και των μεταβολών που εμφανίστηκαν με τη χρήση των νέων τεχνολο-
γιών στο επίπεδο της κουλτούρας. Οι δυνατότητες της σημερινής τεχνολογίας ευνοούν 
τη δημιουργικότητα. Η ίδια η τεχνολογία έχει επηρεαστεί από τους κοινωνικούς πόθους 
και η δημιουργικότητα διαπερνά την ίδια την κοινωνική υποκειμενικότητα. Σε ότι α-
φορά το ίντερνετ ο χαρακτήρας της συλλογικής κοινωνικής κατασκευής του περιεχο-
μένου του είναι δεδομένος, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει αγαστή συνεργασία. Το 
περιεχόμενο των πληροφοριών διαμορφώνεται μέσα από εντάσεις, αντιπαραθέσεις ή 
ακόμη και διαστρεβλώσεις. Η σύνδεση των πληροφοριών με άλλες, οι σχέσεις που δη-
μιουργούνται αλληλο-τροποποίησης, πιστοποιούν τη συνεχή αλληλεπίδραση και συμ-
μετοχική κατασκευή. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της τεχνολογίας γίνονται ευδιά-
κριτες οι συνέπειες της επικοινωνίας στη συγκρότηση της ταυτότητας των κοινωνικών 
υποκειμένων, μέσω ιδεολογιών που προάγονται, δικαιωμάτων που διεκδικούνται, κοι-
νωνικών παραμέτρων που καθορίζουν τη συζήτηση και εστιάζουν στην προσπάθεια 
ανάπτυξης κριτικών - χειραφετητικών μορφών δράσης. 

Ανάλυση 

Ο οπτικός πολιτισμός εξετάζει τη μετάβαση από την όραση στην ορατότητα “οπτικο-
ποίηση” και τους διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης, οι οποίοι παράγουν αντίστοιχους 
τρόπους αναπαράστασης (Pettersson, R. 2013). Η οπτική πρόσληψη είναι έμμεση “με-
σολαβητική” διαδικασία εντός ενός ευρύτερου πολιτιστικού πλαισίου. Οι δημουργοί 
παράγουν οπτικό υλικό, το οποίο κωδικοποιείται κάνοντας χρήση αισθητικών, τελε-
τουργικών ή ιδεολογικο - πολιτικών σκοπών και των πρακτικών εφαρμογών τους 
(Raney, K. 1997). Το σύνολο των κτιρίων, των εικόνων, όπως τα μέσα και οι παραστα-
τικές τέχνες, τα χειροτεχνήματα, τα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και τα γραπτά τεκ-
μήρια είναι προϊόντα ανθρώπινης δημιουργίας και φαντασίας, με συγκεκριμένη αισθη-
τική, αξίες και πρακτικές, οι οποίες πρέπει να κατανοηθούν. Ο George Messaris 
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(Messaris, P. 1994) ορίζει την “οπτική επκοινωνία” σαν τη συγκέντρωση γνώσης και 
εμπειρίας σχετικά με τα παραγόμενα αποτελέσματα - προϊόντα των οπτικών μέσων 
(visual media) που προκύπτει από την έντονη κριτική αντιμετώπισή τους. Υπάρχει α-
νάγκη ύπαρξης δεξιοτήτων που επιτρέπουν την κατανόηση και τη χρησιμοποίηση ο-
πτικών νοημάτων με στόχο την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με άλλους. Είναι 
αναγκαία μία πορεία συλλογισμού και σαφούς αντίληψης για την αποκωδικοποίηση 
οπτικών αντικειμένων και απεικονίσεων, όλων όσων ενεργοποιούν το αισθητήριο της 
όρασης, την οποία η Raney (Raney, K. 1999) την ονομάζει “αντιληπτική ευαισθητο-
ποίηση”. Η ικανότητα αντίληψης της αναπαράστασης μιας δισδιάστατης εικόνας, o 
διαχωρισμός φιγούρας φόντου, οι διαβαθμίσεις του χρώματος, αλλά και η διερεύνηση 
του πεδίου των συμβολικών απεικονίσεων επιδρούν στις διαδικασίες πρόσληψης και 
κατασκευής νοημάτων (Deacon, T. 2012).  

Είναι σημαντικό να καταδειχθεί η σημασία και η ανάγκη ανάπτυξης ενός οπτικού 
γραμματισμού στο σύνολο του πληθυσμού (Arnheim, R. 2004), να εξεταστεί η φύση 
και ο ρόλος των παραδοσιακών “φρουρών” του πολιτισμού και της κληρονομιάς. Θε-
ωρείται επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουν οι μαθητές κριτική γνώση, που θα συμβάλ-
λει στην κατανόηση παραμέτρων οι οποίες θα βοηθήσουν να ενσωματώνουν τα ερεθί-
σματα που δέχονται στο δικό τους σύστημα αντίληψης της πραγματικότητας σε καθη-
μερινή βάση. Επιβάλλεται δηλαδή ανάπτυξη κριτηρίων, ερμηνευτικές στρατηγικές και 
αξιολογικές κρίσεις εικόνων και νοημάτων (Aschenbrenner K., 1974).  

Η έννοια του οπτικού αλφαβητισμού θέτει ως βασική προτεραιότητα την εξέταση της 
δημιουργίας οπτικών απεικονίσεων και την ανάγνωσή τους αξιολογώντας τον αντί-
κτυπό τους και την πολιτισμική τους σημασία (Layton, R. 2003). Ο θεωρός δέχεται ένα 
διαπραγματευόμενο νόημα, εφόσον συνειδητά είναι σε επαγρύπνηση για να ερμηνεύ-
σει το έργο. Γενικότερα, είτε σε έργα τέχνης είτε σε οποιαδήποτε εικόνα, εφαρμόζονται 
προηγούμενες εμπειρίες σε νέες προκλήσεις. Ο ερμηνευτής/θεωρός στηρίζεται σε γνω-
στικούς χάρτες που έχουν ήδη οικειοποιηθεί. Επίσης, καθώς οι εμπειρίες πολλαπλα-
σιάζονται, πολλαπλασιάζονται και οι έννοιες. Υπάρχουν οι κλασικές έννοιες κατά την 
Eleanor Rosch, όπου υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά κα οι πιθανολογικές έν-
νοιες, όπου δεν συμφωνούν όλοι για τις ίδιες ιδιότητες (Rosch, E. 1975). 

Η δημιουργία αντικειμένων και οπτικών παραστάσεων θεωρείται έκφραση μιας ανά-
γκης αποφυγής της εσωστρέφειας, μιας ανάγκης κοινοποίησης σκέψεων. Στα έργα τέ-
χνης αναζητείται ο ρυθμός, η συμμετρία, η ομορφιά, η αρμονία. Ήδη από τον Αριστο-
τέλη (Everson, S.1999) ο ρυθμός θεωρείται ως πηγή του καλού, όπως και η συμμετρία 
και η αρμονία. Απαριθμούνται από τον Αριστοτέλη δέκα κατηγορίες αξιολόγησης του 
αισθητικού αντικειμένου:  ουσία, ποσόν, ποιόν, προς τι, πού, πότε, κείσθαι, έχειν, 
ποιείν, πάσχειν. Ερωτήματα που αφορούν την ίδια φύση του έργου τέχνης και επικοι-
νωνούν με τον θεωρό ενώνοντας την εμπειρία με την τέχνη (Atkinson, D., 2002).  
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Η φόρτιση ενός προϊόντος με “νοήματα” και η πρωταρχική έμφαση στην επικοινω-
νιακή τους διακίνηση έναντι του ίδιου του προϊόντος απομακρύνει την κατανάλωση 
από τη σφαίρα της αγοράς και της οικονομίας και φέρνει την κατανάλωση ξανά στη 
σφαίρα του πολιτισμού, όπου και ιστορικά ανήκει. Στην παρούσα εργασία, η στόχευση 
δεν είναι η απλή ενημέρωση μαθητών/φοιτητών, εκπαιδευομένων ή η παροχή αντικει-
μενικών πληροφοριών για διάφορα αντικείμενα χρήσης, για το κτισμένο περιβάλλον 
κτλ., αλλά η κατανόηση της συνεισφοράς της διαδραστικής σχεδίασης στην ανάπτυξη 
της κουλτούρας. Ο στόχος είναι να οδηγηθούμε σε ένα ανατροφοδοτικό κύκλο κριτικής 
συμμετοχής - γνώσης με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση των προϊόντων και του γύρω 
περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η κριτική στάση σημαίνει αφύπνιση έναντι όλων 
των προσπαθειών για μία ομογενοποιημένη αισθητική, αναγνώριση των προτύπων της 
παγκοσμιοποιημένης αγοράς, της εμπορευματοποίησης, των μηχανισμών παραγωγής 
σταρ -μέσω της υπερβολικής έκθεσης- οι οποίοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένα προϊό-
ντα ή υποστηρίζουν ένα αξιακό σύστημα που πιέζει για μία παθητική αποδοχή και προ-
σαρμογή στις κυρίαρχες τάσεις της αγοράς. Ο στόχος είναι η πρακτική ενεργοποίηση 
έναντι όλων των προσπαθειών επιστράτευσης μηχανισμών προώθησης καταναλωτι-
κών προϊόντων και καθοδήγησης επιλογών, επεμβάσεων, παρουσιάζοντας γεγονότα, 
καταστάσεις ως φυσικά δοσμένα και ακλόνητα λόγω υποτιθέμενης ευρείας αποδοχής 
και κύρους. 

Μεθοδολογία 

Η πολυπλοκότητα του οποιουδήποτε γραμματισμού (γλωσσικού, μαθηματικού, τεχνο-
λογικού, μουσικού, οπτικού κλπ) έγκειται στο ότι συνδυάζει πολιτισμικές, κοινωνικές, 
ιστορικές και γνωστικές πλευρές, ενέχει ιδεολογικές θέσεις και τις δυναμικές της κοι-
νωνίας στην οποία διαμορφώνεται (Barton, D. & Hamilton, M., 1998).  Σε ένα πλαίσιο 
αλλαγών που αφορούν την παραγωγή στο σύγχρονο κόσμο είναι απαραίτητο να στρα-
φεί το ενδιαφέρον για τη γνώση και τους γραμματισμούς στο εσωτερικό του σύγχρονου 
σχολείου. Έχει ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τους τρόπους σγυ-
κρότησης - διάδοσης γνώσης και επανατοποθέτησης του συστήματος κυρίαρχων αξιών 
σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών πεδίων. Η εργασία εστιάζει στη δημιουργία νέων κοι-
νωνικών πεδίων συγκρότησης και παραγωγής μορφών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενός 
εγχειρήματος που αναπτύσσει τον προβληματισμό για τη δυνατότητα ανάπτυξης κρι-
τικών - χειραφετητικών μορφών δράσης. Η ιεραρχία της γνώσης με θεωρίες που εξω-
τερικεύουν συνήθειες και αξίες της εποχής, μεταποιώντας τα στη χώρα της καινοτομίας 
ή στην καλύτερη περίπτωση της τέχνης, οδηγεί σε ένα από πάνω προς τα κάτω σχεδια-
σμό. Η σύλληψη και η ιεραρχία γνώσης και αποφάσεων σπάει μόνο με το κίνημα του 
συμμετοχικού σχεδιασμού. Αυτό όμως προϋποθέτει ένα πολιτισμικό κέντρο βάρους 
που να καλύπτει αυτονόητα όλους και να καλύπτεται η ανάγκη της αυτοαναφορικότη-
τας.  
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Οι ποικίλοι τρόποι με τους οποίους διδάσκονται οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τις 
γνώσεις τους σε πρακτικές και προσδοκίες επιβεβαιώνει την ανάγκη για την καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων εμπλέκοντας τους στην καθημερινότητα της κοινωνικής ζωής. Αυτή η 
γνώση δεν υπερβαίνει τα θεσμικά όρια της εκπαίδευσης, εφόσον προσκαλεί το υποκεί-
μενο του σύγχρονου κόσμου να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις από ένα ευρύ 
φάσμα θέσεων και θεωρητικών αρχών και να μπορεί να προτείνει ή να αισθητικοποιεί 
τις εμπειρίες, τις γνώσεις, να αλληλεπιδρά με το γενικότερο ρόλο της “εικόνας” στη 
σύγχρονη κοινωνία. Η από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση στο σχεδιασμό αποδείχτηκε 
αρκετά επικίνδυνο εγχείρημα γιατί οδήγησε στο kitsch (με την έννοια του παράταιρου), 
πχ. μετώπες, κίονες και κοινόκρανα αορίστου ρυθμού σε πολυκατοικίες, περίεργα κι-
γκλιδώματα σε πλατείες, γυάλινες προσόψεις σε εμπορικά κέντρα με μεγεθυντική επί-
δειξη κάποιου τεχνολογικού στοιχείου.  

Ο Frampton υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση για το περιβάλλον και για το χτισμένο πε-
ριβάλλον πρέπει να γίνει μέρος της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Frampton, K. 
1992). Όλοι θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην κουλτούρα του δημόσιου χώρου 
και να διεκδικήσουν το δικαίωμα της συμμετοχής τους, την πρόσβαση που έχασαν όταν 
αποστασιοποιήθηκαν και άφησαν μόνο τους ειδικούς να εκφέρουν γνώμη. Ο δημόσιος 
χώρος δεν οφείλει να διευκολύνει μόνο λειτουργίες της κίνησης και της κατανάλωσης, 
αλλά είναι ένας τόπος συνάντησης του “άλλου”, αλληλεπίδρασης με τον άλλο, ανταλ-
λαγής θέσεων, επομένως δεν είναι ένα δίκτυο κενού, αλλά τόπος με ιστορία, με πολ-
λαπλές ερμηνείες και εμπειρίες. Το Μοντέρνο Κίνημα συνέδεσε τη μορφή με τη λει-
τουργία του χώρου, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία του κτιρίου πρέπει να αντανα-
κλάται στη μορφή και στην κατασκευή του. Μελετώνται δηλαδή και ποιότητες (χώροι 
σύνδεσης με μνήμες και κώδικες συμπεριφοράς ανθρώπων) και τρόποι σύστασης των 
τόπων. Ακόμη μελετάται η αίσθησή μας για τις αποστάσεις, την εγγύτητα, την παρου-
σία, την κοινωνικοποίηση. Εξετάζονται οι απαιτήσεις ανάδειξης αξιών και μοτίβων 
συμπεριφοράς των ανθρώπων σε δημόσιο χώρο, καθώς και πρακτικά ζητήματα των 
συνθηκών που επηρεάζουν την προσωπική και κοινωνική ζωή. Αυτό απαιτεί παράλ-
ληλη εξέταση των κρίσιμων σημείων “ευαισθητοποίησης” του σχεδιαστή, που επιλέ-
γονται ως απάντηση στην πρόθεση/πρόκληση της ανάδειξης συγκεκριμένων αξιών ή 
βιωμένων περιστάσεων χρήσης με χώρους και προϊόντα.  

Μέσω της διαδικασίας ανακάλυψης και ανάλυσης, καθώς και συνειδητοποίησης ότι 
μέσω της συλλογικής δράσης θα στοιχειοθετηθεί μία εκτεταμένη γνώση και δεν θα 
επιτευχθεί απομάκρυνση των πολλών από πρακτικές και γνώσεις που συγκροτούνται 
στη σφαίρα της καθημερινής κουλτούρας, θα επιχειρηθεί ένα σχέδιο δράσης συμμετο-
χικού σχεδιασμού με συγκεκριμένο στόχο, όπως η μελέτη ενός συνοικισμού ή η ανά-
δειξη μνημείων, ιστορικών τόπων. Ο χρήστης ως εταίρος σχεδιάζει χώρους και αντι-
κείμενα, όπως ένας χάρτης ή ένα αντικείμενο/γλυπτό ως παρέμβαση στο χώρο. 

Ξεφεύγοντας από το ρόλο του χρήστη ή του πληροφοριοδότη 
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Η σχεδίαση (design) ενός αντικειμένου προχωρεί από την ακατέργαστη ιδέα και παίρ-
νει σάρκα και οστά. Από τη γέννηση μιας ιδέας με όλα τα ερωτήματα “πού”, “πότε”, 
“τι”, ¨γιατί¨, ¨με ποιον¨, ¨για πόσο καιρό”, με υπολογισμό καταστάσεων, συναισθημά-
των, αλληλεπιδράσεων και περιεχομένων από τους σχεδιαστές ξεκινά η διεργασία της 
απόφασης, της σύνθεσης και εντέλει του τελικού σταδίου, της υλοποίησης. Κάθε σχε-
διαστική σκέψη και πράξη δεν είναι ουδέτερη και αντικειμενική, αλλά ιδεολογική και 
προσωπική, δηλαδή προσδίδεται σημασία σε πεποιθήσεις και αντιλήψεις μας για διά-
φορα αντικείμενα, χώρους και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας (Certeau, 
M. 2010). 

Οι μαθητές ερωτώνται τι θεωρούν ότι εξαλείφει την τοπική υπερηφάνεια, την ταυτό-
τητά τους και την ποιότητα της ζωής τους σχολιάζοντας δημόσια κτίρια, δρόμους, δη-
μόσιους χώρους, όπως πλατείες, εμπορικούς χώρους και οτιδήποτε θεωρούν ως μέσο 
έκφρασης και κωδικοποίησης της κοινωνικής δομής, της εργασιακής και οικονομικής 
συμπεριφοράς. Οι απαντήσεις καθορίζονται από τη γνώση των φυσικών προβλημάτων, 
των οικονομικών και πολιτικών κινήτρων, καθώς είναι απαραίτητη και η γνώση για τις 
Καλές Τέχνες, που λειτουργεί ως βέλτιστη επιρροή επί της ποιότητας του σχεδιασμού. 
Η μελέτη της ενσάρκωσης της προσωπικής έκφρασης καλλιτεχνών χρησιμοποιώντας 
την ταξινόμηση και την τυποποίηση (σε περίπτωση που ανήκει ο καλλιτέχνης σε κά-
ποιο συγκεκριμένο κίνημα) σημαίνει την ανάπτυξη ενός διαλόγου με τον καλλιτέχνη 
που θα συνεισφέρει δυναμικά στο να γεννήσει κάτι καινούργιο ή να δημιουργηθεί μία 
γνώση που θα περιγράφει και θα εξηγεί αντικείμενα, γεγονότα. 

Ακολουθεί ένα γκάλοπ μεταξύ μαθητών/φοιτητών εάν θέλουν να έχουν λόγο στη λήψη 
αποφάσεων για την επιλογή στυλ ή για την τοποθέτηση γλυπτών στο χώρο που τους 
περιβάλλει και είναι σύνηθες αρκετοί ν’ απαντούν ότι δεν θέλουν να έχουν άποψη, 
γιατί θεωρούν ότι δεν τους αφορά άμεσα. Επίσης, ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλο ποσοστό 
από τους ίδιους, παραδέχονται ότι δεν έχουν το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο, ώστε 
να εκφέρουν σωστή άποψη.  

Για να αποφευχθεί αυτό το θεωρητικό αδιέξοδο, γίνεται λεπτομερής μελέτη της χωρι-
κής οργάνωσης (σε ένα μέρος της πόλης ή καταθέτοντας δική τους πρόταση). Είναι ένα 
εργαλείο για να κατανοηθούν κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές που ερμηνεύουν 
τις δραστηριότητες των ανθρώπων και τη χωρική οργάνωση. Επίσης, τονίζεται ιδιατέ-
ρως ότι οι ποιότητες και οι ιδιότητες του δημόσιου αστικού χώρου δεν είναι δεδομένες, 
άρα η εκφορά άποψης είναι σημαντική, γιατί οι ποιότητες και οι ιδιότητες του δημό-
σιου χώρου είναι προϊόντα διεκδίκησης, διαπραγμάτευσης, συνεννόησης, συμφωνίας, 
επομένως προϊόντα μιας συνεχώς εξελισσόμενης συλλογικής συνείδησης. Ο δημόσιος 
χώρος αποτελεί τον καθρέπτη της κουλτούρας της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Ο 
R.Williams για την έννοια κουλτούρα αναφέρει ότι εκφράζει κάποια νοήματα και α-
ξίες, όχι μόνο στην τέχνη και στην εκπαίδευση, αλλά και στη θεσμική και κοινή συ-
μπεριφορά (Williams, R. 1998). Ο στόχος είναι να γίνει κατανοητό ότι εάν δεν μπο-
ρούμε να είμαστε συνδιαμορφωτές σε φυσικό επίπεδο, μπορούμε να διεκδικήσουμε σε 
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επίπεδο σημασίας και ποιότητας μέσω δραστηριοτήτων. Πρέπει να αναλογιστούμε για 
τη δομή και τη μορφολογία του περιβάλλοντος, για την ατμόσφαιρα του χώρου. Προσ-
δίδεται έμφαση στο γεγονός να μην είναι η περιγραφή πολύ αφαιρετική, αλλά να γίνει 
παρουσίαση λεπτομερειών και χαρακτηριστικών αναζητώντας επιπτώσεις. Με αυτό 
τον τρόπο γίνεται προετοιμασία και για τον σχεδιασμό όχι σε μία αφαιρετική και χον-
δρική περιγραφή της πραγματικότητας, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι ο σχεδιασμός δεν 
θα αφορά τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών/κατοίκων. 

Αυτός ο προβληματισμός αναδεικνύει και άλλες παραμέτρους, όπως οτιδήποτε τους 
ενοχλεί. Μέσω συζήτησης και αντιλόγου παρέχεται η δυνατότητα να γνωριστεί και να 
κατανοηθεί η ανοχή τους απέναντι στο διαφορετικό. Είναι η αρχή ενός διαλόγου με το 
ξένο, με το ανοίκειο. Αρκετοί εκφράζουν την άποψη ότι δεν έχουν την επιλογή να δια-
χωριστούν και να περιθωριοποιήσουν αυτό που τους φαίνεται ανεπιθύμητο. Καταρχάς, 
γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν τα δίπολα, όπως τι θεωρείται οικείο και τι ξένο, 
ποιο είναι το ορατό και τι θεωρούν αόρατο, το επιτρεπόμενο και το απαγορευμένο, το 
συνειδητό και το ασυνείδητο, ώστε να έρθουν στην επιφάνεια πρακτικές, επιλογές, 
δραστηριότητες με τις οποίες εμπλέκονται, αλλά περνούν τις περισσότερες φορές απα-
ρατήρητες. Για να γίνει κατανοητό το διαφορετικό θα πρέπει να αποτελέσει αντικεί-
μενο στοχασμού και θεωρητικοποίησης. Η εξέλιξη, η διάχυση της γνώσης που διαλευ-
καίνει οποιονδήποτε συσκοτισμό του συγκεκριμένου πλαισίου, βοηθάει να βρεθούν οι 
ζωογόνες δυνάμεις και η ουσία των πραγμάτων. Κάνοντας την απαραίτητη αναγωγή, 
καταλήγουν οι ίδιοι ότι δεν αρκεί να επιλέγουν το ρόλο του χρήστη, ο οποίος χρησιμο-
ποιεί τα προϊόντα και ενίοτε του ζητείτε να τα αξιολογήσει, αλλά η συμμετοχή στο 
σχεδιασμό, δηλαδή το εμπειρικό συμβάν να λειτουργήσει χειραγωγικά και να μετατρα-
πεί η διαδικασία συμμετοχής σε ένα ξεχωριστό και ελκτικό βίωμα. 

Ψηφιακές τεχνολογίες και σχεδιασμός 

Ο οπτικός γραμματισμός βρίσκεται σε στενή σχέση με τον ψηφιακό γραμματισμό. Η 
παρουσία οπτικών στοιχείων είναι έντονη, συνυπάρχουν εικόνες σε συνδυασμό με κεί-
μενο, διεπαφές υπολογιστών. Η ποικιλότητα των σημειωτικών συστημάτων και των 
τρόπων δεν κατέχουν ρόλο συμπληρωματικό σε σχέση με τη γλώσσα, αλλά ένα ρόλο 
εξίσου ισότιμο. Αυτό απαιτεί, λόγω των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, την ανάπτυξη καινο-
τόμων και πειραματικών μορφών έκφρασης, δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινω-
νίας. Τα Νέα Μέσα ενσωματώνουν υβριδικά πολυτροπικά κείμενα δημιουργώντας ένα 
ιδιόμορφο μιντιακό κολάζ (Ohler, J. 2009). Προτείνεται ο όρος σχεδίαση (design) α-
ντικαθιστώντας παραδοσιακούς όρους όπως ¨γράψιμο” ή “γραπτή παραγωγή λόγου” 
(Cazden et al. 1996). Η δόμηση, η ανάλυση και η παρουσίαση των σχεδιαστικών θε-
μάτων ξεκινά με το σχεδιασμένο (the designed), δηλαδή επιλογή πηγών, το σχεδιασμό 
(designing): διαδικασία συνδυασμού και σύνθεσης των πόρων και τελικά το ανασχε-
διασμένο (the redesigned) τελικό προϊόν. Είναι μία διαδικασία ενεργός και δυναμική, 
που μετασχηματίζει τη γνώση, εφόσον αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν μία νέα “α-
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φήγηση”. Οι ομάδες παρουσιάζουν στους υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με κεί-
μενο και εικόνα, τη δική τους αφήγηση (παρουσίαση της κατάστασης του μέρους της 
πόλης που ερευνούν, αναφορά στα αίτια και δικές τους προτάσεις). 

Σε ότι αφορά τις χρήσεις της τεχνολογίας στο δημόσιο χώρο υπάρχουν δύο οπτικές: η 
ταξινομητική οπτική που αντιμετωπίζει την πόλη ως αντικείμενο, συγκεκριμένα ως 
σκηνικό ή περιέκτη της υπολογιστικότητας, δηλαδή μέσω των ποσοτικών διαφορών 
εξάγονται συμπεράσματα σε σχέση με άλλες πόλεις, είναι ένα άθροισμα ιδιοτήτων και 
η ερμηνευτική οπτική που θεωρεί ότι η πόλη αντανακλά και αναπαραγάγει κουλτούρα, 
δηλαδή ο άξονας μελέτης της είναι η πολιτισμική της διάσταση. Είναι ένας τόπος δη-
μιουργίας εμπειριών συλλογικών. Δεν περιορίζεται σε μία πληροφοριακή αναφορά του 
αστικού χώρου, αλλά βλέπει την πόλη ως πολιτισμική και κοινωνική διαδικασία.  

Στην πρώτη περίπτωση με την ταξινομητική οπτική μπορεί να συρρικνωθεί η πόλη 
μόνο ως ένας τόπος παραγωγής και κατανάλωσης, δηλαδή μεταφέροντας τις αξίες των 
χώρων εργασίας στο δημόσιο χώρο, ο οποίος θεάται αποστερημένος από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του. Το μοντέλο πληροφορίας που θα υποστηρίζει μία τέτοια θέαση 
είναι το μοντέλο της παραγωγής της πληροφορίας από έναν σε πολλούς, είναι όμως 
ένας μονόδρομος. Ο σχεδιασμός των προϊόντων είναι αποτέλεσμα marketing και βασί-
ζεται σε γενικά προφίλ χρηστών και όχι μελετώντας πραγματικούς ανθρώπους με πραγ-
ματικές ανάγκες.  

Ο υπολογιστής θέλει να αξιοποιήσει τις δεξιότητες που δια βίου αναπτύσσουμε στο 
χειρισμό πραγματικών τεχνουργημάτων και όλα τα οφέλη της διάδρασης με αντικεί-
μενα με υλική υπόσταση. Είναι πιο κοντά στη δεύτερη προσέγγιση. Το Tangible Com-
puting επιλέγει, στο μέτρο μίας αναζήτησης καλύτερης διάδρασης ανθρώπου με τον 
υπολογιστή, να επενδύσει με υλική μορφή την πληροφορία, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θα υπάρχουν σημασιολογικές σχέσεις με τη λειτουργία που επιτελείται από κάθε εργα-
λείο χρήσης (Dourish, P. 2001). 

Προβλήματα στο σχεδιαστικό αποτέλεσμα - Τακτικές σχεδίασης 

Προτείνεται η βασική τριάδα των πρώτων βημάτων: ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση 
ως ένας τρόπος σχεδιαστικής μεθοδολογίας. Πρώτιστος στόχος είναι να κατανοηθεί 
ποιος είναι ο στόχος της σχεδίασης, πχ. σε έναν χώρο δημόσιο μπορεί να είναι η ενί-
σχυση της εθνικής ταυτότητας ή η εκπαίδευση των κατοίκων σε θέματα καθημερινής 
κατοίκησης με κριτήρια χωρικής και αισθητικής ποικιλίας. Επίσης, εξίσου σημαντικό 
είναι να κατανοηθεί το πλαίσιο και να μη χαθούν οι contextual συσχετισμοί με το πε-
ριβάλλον χρήσης ή δημιουργίας. Η επιτυχία σημαίνει απομάκρυνση από τυποποιήσεις 
και υπερβολικές αφαιρέσεις, ορίζοντας χωρικές διαστάσεις, αλλά και προσωπικές, κοι-
νωνικές, πολιτισμικές για την ανάδειξη στοιχείων παράδοσης και κληρονομιάς.  
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Συνυπολογίζονται οκονομικοί πόροι και χρονικοί περιορισμοί καθώς και αντιλήψεις, 
πεποιθήσεις, ερμηνείες και συναισθήματα που αφορούν τη συσχέτιση των “σχεδια-
στών” σε δεδομένη στιγμή, με όλη τη δυσκολία να θεωρηθούν μετρήσιμοι δείκτες. Δεν 
επιλέγεται μόνο η διδασκαλία για το τι είναι αναγκαίο, χρήσιμο, ωφέλιμο, αλλά κυρίως 
η δυνατότητα χρήσης των αντικειμένων, των χώρων, δηλαδή προτείνετα ως λύση η 
βιωματική συμμετοχή των θεωρών και των χρηστών. Οτιδήποτε τοποθετείται σε ένα 
αμφίσημο πλαίσιο, στην περίπτωση διάδρασης ανθρώπου υπολογιστή (λχ. οι θολές ει-
κόνες) δημιουργεί μία αμφίσημη σχέση μεταξύ χρήστη και αντικειμένου ή κατάστα-
σης. Η αμφισημία θα οδηγήσει σε ένα κακό σχεδιαστικό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να 
συγχέεται με το μυστήριο ή τη δήθεν δυνατότητα που προσδίδεται για την ανακάλυψη 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της μοναδικής οπτικής του κάθε θεωρού. Η αναζή-
τηση θα πρέπει να καταλήξει στη δημιουργία νοήματος και αλληλεπίδρασης εντός ενός 
πολιτισμικού και κοινωνικού πλαισίου (Jauss, H. R. 1995). Είναι πρόκληση να ανα-
πτυχθούν προσδοκίες και δραστηριότητες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό θα είναι συλλο-
γικές και αυτό που αναδύεται να θεωρηθεί αποτέλεσμα δράσεων και μοτίβων χρήσης. 
Οι δράσεις μπορεί να είναι προσωπικές, δηλαδή θα συμπεριληφθούν προσωπικές ε-
μπειρίες και γνώση, κοινωνικές, όπως η συλλογική μνήμη και πολιτισμικές, δηλαδή 
δημιουργώντας κανόνες ή συμβάσεις.  

Επισημαίνεται η ρευστότητα της σημασίας και του ορισμού εννοιών όπως ωραίο, μνη-
μειακό, παραδοσιακό, θεαματικό και τίθεται ο προβληματισμός για το τι θεωρείται 
κοινό, καθημερινό κλπ., καθώς εντέλει ποιοι είναι οι μηχανισμοί νοηματοδότησης που 
είναι κυρίαρχοι και καθοδηγούν. Λαμβάνεται υπόψη η ερμηνεία, γιατί κατά τον Walter 
Benjamin κάθε νέο στοιχείο που ξεπροβάλλει στο σήμερα ενδέχεται να διαφοροποιή-
σει την ερμηνεία του χθες και ταυτόχρονα να διαφοροποιήσει τον τρόπο αντιμετώπισης 
του επερχόμενου αύριο (Πάγκαλος, Π., 2004).  Η εστίαση δύναται να δικαιολογείται 
λόγω της επιστημονικής ορθότητας, των οικονομικών παραγόντων ή καθαρά μιας αν-
θρωποκεντρικής προσέγγισης, ισότητας στην πρόσβαση για όλους, χωρίς να δημιουρ-
γείται πρόβλημα σε σχέση με την ακρίβεια και την εγκυρότητα. 

Επιβάλλεται η κατανόηση της σημασίας της υλικής κατασκευής, δηλαδή ποια υλικά 
θα χρησιμοποιηθούν, σε τι κλίμακα, ποιες πληροφορίες συνδέονται με τις συνθήκες 
ζωής των χρηστών και ποια δημιουργία σχέσεων προτείνεται μεταξύ τους. Οι τακτικές 
είναι της οικειοποίησης, της κοινωνικής διάδρασης, της καθολικής πρόσβασης, της έμ-
φασης σε ιδιαιτερότητες λόγω τοπικών παραγόντων (Jones, P. B., Petrescu, D., Till, J. 
2007).  

Συμπεράσματα 

Είναι ξεκάθαρο ότι μέσα από την εφαρμογή και τον πειραματισμό του σχεδιασμού, 
ακόμη και σε περιβάλλοντα που είναι εντελώς νέα, χωρίς πρότερες αναφορές και γνώ-
σεις, αλλά μέσω της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικοποίησης, συνεισφέ-
ροντας στην παραγωγή πολιτισμού, δημιουργούνται προϋποθέσεις για καλυτέρευση, 
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αλλαγή, συνοχή, διάσπαση στερεοτύπων και συμβάσεων, δημιουργία κοινωνικών δε-
σμών που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ευημερία. Η ανεύρεση χασμάτων στον 
τρόπο σκέψης και στη γνώση των ειδικών και των μη ειδικών δεν πρέπει να είναι ανα-
σταλτικοί παράγοντες, αλλά να δοθεί έμφαση να γεφυρωθούν τα χάσματα, με στόχο 
την ανάδειξη και την παρουσίαση των αναγκών χρηστών και χώρου, που είναι ιδιάζου-
σες σε χαρακτήρα και σημασία. Αυτό επιβάλλει οργάνωση, διαχείριση και πρόσβαση 
σε ένα σύνολο δεδομένων μελετώντας λεπτομέρειες, καταγράφοντας χαρακτηριστικά, 
θέματα ακρίβειας, αυθεντικότητας και ποικιλίας συνθηκών. Το ζήτημα είναι η “εμβύ-
θιση” των πολλών σε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να απορριφθεί οποιαδήποτε ά-
κριτη αποδοχή σχεδιαστικών επιλογών. Στόχος είναι η διαδικασία με αναστοχαστικές 
αναζητήσεις, με συναισθηματικές παρατηρήσεις και όχι μόνο η παραγωγή αντικειμέ-
νων και χώρων. Επομένως, η συνεισφορά μπορεί να είναι περιγραφή σε ένα πρώτο 
στάδιο, αλλά και εμπλουτισμός των χαρακτηριστικών, των στοιχείων που απαιτούνται 
για την τελική εφαρμογή σχεδιασμού και υλοποίησης. Δεν αρκεί η ικανοποίηση μόνο 
λόγω της πρόσβασης, αλλά και της διαχείρισης αυτού που προτείνεται. Δεν μπορεί να 
εδραιωθεί οποιοσδήποτε σχεδιασμός χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική διά-
σταση. Η ποικιλία θα προσφέρει αξιόπιστη και χρήσιμη γνώση, αλλά και μέσω του 
πλουραλισμού θα αναδειχθούν κοινά μοτίβα σκέψης και κοινής λογικής. Δεν βοηθάει 
ο ειδικός να αποκλείει τον μη ειδικό κατατάσσοντας τον σε παθητικό δέκτη/ κατανα-
λωτή. Η συμμετοχική συνεισφορά, μέσω στοχευμένης προσπάθειας, αξιοποιώντας 
γνώσεις για ότι αφορά την παράδοση, αλλά και εξισορροπώντας μεταξύ παράδοσης 
και καινοτομίας, είναι επωφελής για όλους.  
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57-58 
 
 
 
. 

3681

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://vjic.org/vjic2/?page_id=214


Σχέδιο αυτοαξιολόγησης του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου 
Μία ολοκληρωμένη πρόταση 

Μουρατίδου Βασιλική 
vmouratidou@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου 
αυτοαξιολόγησης συγκεκριμένων δράσεων/τομέων για το Παπαστράτειο Γυμνάσιο 
Αγρινίου,  σύμφωνα με την  Υπουργική απόφαση 30972/Γ1(ΦΕΚ Β΄614/15-03-2013) 
και την Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ: Γ1/190089/10-12-2013.Το σχέδιο της αυτοαξιολό-
γησης αφορά στην ανάλυση και στη διερεύνηση των τομέων/δράσεων: «Μέσα και 
Πόροι», «Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης», «Eκπαιδευτικά απο-
τελέσματα». Οι δράσεις αυτοαξιολόγησης της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας έ-
χουν στόχο την ανάπτυξή της, την ενδυνάμωσή της, την αυτοβελτίωσή της και την 
αλλαγή της εκπαιδευτικής της κουλτούρας.Αποτελεί ένα συνολικό συστηματικό και 
μεθοδολογικό απολογισμό των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων που σχετί-
ζονται με την εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου.  

Εισαγωγή 

Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας επιτρέπει στον 
οργανισμό να διακρίνει τόσο τις δυνατότητές του, όσο και τα παιδία στα οποία χρειά-
ζεται μια περαιτέρω βελτίωση, στη βάση προγραμματισμένων κινήσεων προόδου. Η 
αυτοαξιολόγηση είναι μια μορφή αξιολόγησης του σχολείου στο σύνολό του, που 
διεξάγεται από τη σχολική κοινότητα για σκοπούς βελτίωσης της αποτελεσματικότη-
τάς της (Κυριακίδης & Πασιαρδής, 2006).Ο σχεδιασμός της αυτοαξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου του Παπαστράτειου Γυμνάσιο Αγρινίου, που θα είναι μία «εκ 
των έσω» αξιολόγηση που έχει στόχο να την βελτιώσει μέσω μιας συνεχόμενης δια-
δικασίας αυτοκριτικής(ΜacBeath (1999).  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Ε. 

1. Φιλοσοφία της ΑΕΕ   

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα αποτελεί μια 
συνεχή δυναμική διαδικασία αυτoαξιολόγησης ενσωματωμένη στη λειτουργία του 
σχολείου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστα-
σης στο σχολείο και συνδέεται άμεσα με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό της 
σχολικής μονάδας, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο για την οργάνωση και διαχεί-
ριση του εκπαιδευτικού έργου.  Με την αυτοαξιολόγηση επιδιώκεται η διαμόρφωση 
«κουλτούρας αξιολόγησης» στα σχολεία, η οποία στηρίζεται στην παραγωγή και α-
ξιοποίηση εκπαιδευτικών τεκμηρίων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, συνδέεται 
με την εισαγωγή, την προώθηση και την εδραίωση ενός «πολιτισμού εμπιστοσύνης», 
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που βασίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων ευθύνης και συνεργασίας στο σχολείο και 
στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η «κουλτούρα αξιολόγησης» στο σχολείο εισάγει, ε-
μπεριέχει, αποτυπώνει και καθιερώνει στοιχεία: α)  συλλογικών διαδικασιών που α-
ναπτύσσουν οι ομάδες εργασίας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, καθώς τα στοιχεία της 
Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του σχολείου είναι προϊόν συνεργασίας, συνεκτίμη-
σης και συναπόφασης όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου,  β)  «αξιολόγησης ομο-
τέχνων» (peer evaluation) που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί για την ανατροφοδότη-
σή τους. Η «αξιολόγηση μεταξύ των εκπαιδευτικών» συνιστά μια άτυπη μεν, αλλά 
βασική, ενδοσχολική υποστηρικτική δομή για την προώθηση σχέσεων αμοιβαιότητας 
και εμπιστοσύνης, την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάπτυξη επιστημονικών συνεργα-
σιών, τον εμπλουτισμό του ατομικού φακέλου του εκπαιδευτικού, την προώθηση 
μορφών αυτομόρφωσης και ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  γ)  «από κάτω προς τα πά-
νω» (bottom – up) αξιολόγησης, καθώς :  οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 
αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό, τα εκπαιδευτικά μέσα και διαδικασίες, καθώς και 
τα στελέχη της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Τα απο-
τελέσματα των σχολείων κοινοποιούνται προς τα ανώτερα κλιμάκια της εκπαιδευτι-
κής ιεραρχίας, όχι μόνο για λόγους ενημέρωσης, αλλά και για να προτείνουν, να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες και δράσεις εκπαιδευτικής πολιτι-
κής.  δ)  εφαρμογής της «έρευνας δράσης» (action research) στο πλαίσιο της ανάπτυ-
ξης των σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, 
τόσο της σχολικής μονάδας, όσο και της σχολικής τάξης. ε) θεμελίωσης της ενδοσχο-
λικής επιμόρφωσης ως ενεργού, αναπόσπαστης και συμπληρωματικής διαδικασίας 
που υποστηρίζει την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

 2. Γιατί δίνεται έμφαση στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της 
σχολικής μονάδας;  

Δίνεται έμφαση επειδή η αυτοαξιολόγηση:  

• Κινητοποιεί όλους τους παράγοντες του σχολείου   
• Eμπλέκει παιδευτικούς-μαθητές-γονείς σε κοινά αποφασισμένες δράσεις και 

τους δεσμεύει απέναντι σε δικούς τους σχεδιασμούς 
•  Εμπεδώνει συνεργατικές συμπεριφορές  
• Αποσαφηνίζει προβλήματα και δημιουργεί κουλτούρα αξιολόγησης 
• Υποδεικνύει πεδία για αυτομόρφωση και επιμόρφωση  
• Ανατροφοδοτεί τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολείου και ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου  
•  Δεν έχει στόχο τον έλεγχο, αλλά τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτι-

κού έργου.  
• Αναδεικνύει τη σχολική μονάδα ως βασικό φορέα προγραμματισμού και α-

ξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
• Ενισχύει την αυτογνωσία, τη συλλογικότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών 
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• Αναδεικνύει θετικά και αρνητικά σημεία και επιλύει προβλήματα 
• Διαμορφώνει αντίληψη ανάληψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων και 

επίλυσης προβλημάτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Προσδιορισμός των Στόχων της Αυτοαξιολόγησης της Εκπαιδευτι-
κής Οργάνωσης 

H Υπουργική Απόφαση 30972/Γ1/(ΦΕΚ Β΄614/15-03-2013), που αφορά στην «Αξιο-
λόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία Αυτοαξιολό-
γησης», ορίζει ότι κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα πρέπει,( 
σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση), να καταγράψει  τα προβλήματα και τις αδυναμί-
ες  της, να θέσει τους στόχους της, να  προγραμματίσει τις δράσεις της,  να καταρτί-
σει τα παρεμβατικά προγράμματα με απώτερο σκοπό την αυτοβελτίωσή της και την 
αυτοπραγμάτωσή της.  Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι μία διαδικασία 
που οργανώνεται από τους ίδιους τους παράγοντες του σχολείου, αποτελεί «δείκτη 
υγείας του όλου εκπαιδευτικού συστήματος» (MacBeath,2001) και αναμένεται να ο-
δηγήσει: 

• στην αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος ως βασικού συντελεστή μάθη-
σης και γνώσης. 

• στη βελτίωση ή στην αλλαγή των διδακτικών – μαθησιακών πρακτικών 
•  στην ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας μεταξύ των συνα-

δέλφων 
• στη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :Εννοιολογικό και Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης της 
Εκπαιδευτικής Οργάνωσης 

3.1:Εννοιολογικό πλαίσιο 

Στη σημερινή μας εποχή, η μόνη σταθερά είναι η διαρκής αλλαγή, η ανάγκη για μια 
αποτελεσματική εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, κρί-
νεται ολοένα και πιο επιτακτική [Πασιαρδής,Π.2012].Το θέμα της αξιολόγησης απα-
σχολεί εδώ και πολλά χρόνια την εκπαιδευτική κοινότητα .Η έννοια της αξιολόγησης 
βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πόλους: το θετικό και τον αρνητικό. Ο θετικός είναι ταυ-
τόσημος με την πρόοδο, την αλλαγή και τη βελτίωση. Ο αρνητικός ταυτίζεται με τον 
έλεγχο, την επιλογή, την άρνηση. [Meyer,1995]. Στη χώρα μας, η εκπαιδευτική αξιο-
λόγηση γίνεται σύνθημα που αντιμετωπίζεται με ιδεολογική πόλωση, τη λογική του 
άσπρου- μαύρου, του απόλυτου καλού ή κακού [Μπαγάκης,1999]. Ο Κουλαϊδής, Β. 
(1992) ορίζει την αξιολόγηση ως: «διαδικασία εκτίμησης αλλά και κατανόησης της 
αξίας, την οποία οι διάφοροι παράγοντες (διδάσκοντες, μαθητές, γονείς, κατασκευαστές 
αναλυτικών προγραμμάτων και συγγραφείς βιβλίων, πολιτικοί) που συμμετέχουν στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προσαρτούν στις εμπλεκό-
μενες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα». Σήμερα περισσότερο από ποτέ κρίνεται 
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απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να προετοιμαστούν κατά την αρχική 
τους εκπαίδευση αλλά και κατά τη συνεχιζόμενη, σε ζητήματα αξιολόγησης και αυ-
τοαξιολόγησης με σκοπό την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή που 
θα υπηρετήσουν. Για να επιτευχθεί αυτό, προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας 
αξιολόγησης, αλλά προϋποθέτει, επίσης, τη συναίνεση  όλων των εκπαιδευτικών και 
όχι μιας ομάδας εκπαιδευτικών. Για να το πετύχουν αυτό οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει 
να επιλέξουν μια μεθοδολογία εφικτή και φιλική προς αυτούς, τόσο για τη συλλογή 
δεδομένων όσο και για την απόδοση της αξιολογικής τους κρίσης. Για τους παραπά-
νω λόγους, η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με την Υπ. 
Απ.: 30972/Γ1/(ΦΕΚ Β΄614/15-03-2015), αποτιμάται με δείκτες ποιότητας, που έ-
χουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, η αξία τους διαφοροποιείται και μεταβάλλεται 
από σχολείο σε σχολείο. «Η απόδοση μιας ορισμένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντι-
κείμενο ή πράγμα, με βάση συγκεκριμένα σαφή και προκαθορισμένα κριτήρια και μέθο-
δο εκτίμησης»[Κασσωτάκης,2001],αποδίδεται στον όρο αξία πρακτική έννοια. Η διε-
ρεύνηση των δεικτών που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο της ΑΕΕ θα οδηγήσει τη 
σχολική μονάδα να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις που θα την οδηγήσουν στην ανά-
πτυξή της. 

3.2 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αποτύπωση αντικειμένων, αξόνων και δεικτών αξιολό-
γησης αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 Α.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 
  ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
  

 

 

 

 

 

ΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
ΤΟΥ  

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1.1Αριθμός μόνιμων-
αναπληρωτών-ωρομισθίων 
εκπαιδευτικών ανά ειδικό-
τητα 

 
1.2.ποσοστό εκπαιδευτικών 
που είναι κάτοχοι μεταπτυ-
χιακού ή διδακτορικού δι-
πλώματος 

 
1.3.ποσοστό εκπαιδευτικών 
με επιμόρφωση Β επιπέδου 
στις ΤΠΕ 

2. ΥΛΙΚΟΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΥΠΟ-
ΔΟΜΗ 

2.1Αριθμός Η/Υ εργαστηρί-
ου πληροφορικής 
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2.2 παλαιότητα Η/Υ 

 
2.3. εξοπλισμός τάξεων με 
διαδραστικό πίνακα &Η/Υ 

 Β.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
  ΤΟΜΕΙΣ   ΑΞΟΝΕΣ   ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΑ,ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΑ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΙΕΣ 

1.1Εναλλακτικές Πρακτικές 
Αξιολόγησης 
1.2.χρήση ΤΠΕ στην εκπαι-
δευτική διαδικασία 
1.3.συμμετοχή εκπαιδευτι-
κών σε Προγράμματα αγω-
γής Υγείας, Erasmus 
plus,commenius,enable 
κ.λ.π. 

 

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Α-
ΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ 

2.1 Λειτουργία ειδικών προ-
γραμμάτων για ειδικές κα-
τηγορίεςμαθη-
τών(προσφύγων,ρομά,ενισχ
υτικήςδιδασκαλίας,τάξεων 
υποδοχής) 

 

 
2.2 Πρόοδος των μαθητών 
που συμμετείχαν σε ειδικά 
προγράμματα την ίδια σχο-
λική χρονιά 
 
2.3 Ποσοστά μαθητικής 
διαρροής πριν και μετά τη 
λειτουργία των ειδικών 
προγραμμάτων 

 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 ΤΟΜΕΙΣ   ΑΞΟΝΕΣ  ΔΕΙΚΤΕΣ 
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  Α-
ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

1.ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡ-
ΡΟΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1.1 Υψηλά επίπεδα φοίτη-
σης των μαθητών σε όλες 
τις τάξεις του σχολείου 
1.2 Περιορισμένη διαρροή 
των μαθητών 
 

 

2.ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ 

2.1Ποσοστό των μαθητών 
που βελτίωσαν την επίδο-
σή τους από τάξη σε τάξη 
2.2 Ποσοστό των μαθητών 
που βελτίωσαν την επίδο-
σή τους μέσα στην ίδια 
σχολική χρονιά 
2.3Επιτυχίες σε μαθητι-
κούς διαγωνισμούς 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 Xρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου   

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1ηΦΑΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ενημέρωση-Καταγραφή 
υπάρχουσας κατάστα-
σης 

1.Εισαγωγική 
συζήτη-
ση,συγκρότησ
η ομάδων ερ-
γασίας,στόχοι 
,χρονοδιάγραμ
μα 

• Συζήτη-
ση 

• ορισμός 
ομάδων εργασί-
ας 

• χρονο-
διάγραμμα 

 

 

1 εβδομάδα 

 

 1ηΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ 

2.Παρουσίαση 
των ευρημάτων 
της αποτίμη-
σης των ανα-
γκών της σχο-

• Έρευνα 
στο αρχείο του 
σχολείου,στα 
αρχεία της σχο-
λικής επιτροπής 

2 εβδομάδες  
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λικής μονάδας 
στην ολομέ-
λεια του Συλ-
λόγου Διδα-
σκόντων 

• Εκθέ-
σεις. Πρόταση 
αξόνων. 

• Παρου-
σίαση των αξό-
νων στην ολο-
μέλεια του Συλ-
λόγου διδασκό-
ντων 

1ηΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ 

3.Σύνταξη έκ-
θεσης αποτί-
μησης 

• Σύνταξη 
έκθεσης της 
διαγνωστικής 
φάσης και αξιο-
λόγηση των α-
ξόνων που επι-
λέχθηκαν 

2 εβδομάδες  

2ΗΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ 

 

4.Αποτύπωση 
αντικειμένω-
αξόνων-
δεικτών αξιο-
λόγησης 

• Καθορι-
σμός στόχων 

• ορισμός 
κριτηρίων ποιό-
τητας του δεί-
κτη 

• καθορι-
σμός ερευνητι-
κών ερωτημά-
των 

1Η εβδομάδα 

5.Διαμόρφωση 
εργαλείων Α-
ξιολόγησης 

 

• Δη-
μιουργία ερευ-
νητικών εργα-
λείων 

& Πηγών 

Ερευνητικών 
μεθόδων για 
συλλογή πλη-
ροφοριών 

• Δη-

2 εβδομάδες 
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μιουργία ερευ-
νητικών εργα-
λείων για ά-
ντληση πληρο-
φοριών 

 

 

 

2ηΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ 

 

 

6.Κατανομή 
δραστηριοτή-
των στις ομά-
δες εργασίας 

 

• Κατανο-
μή δραστηριο-
τήτων 

• κατα-
γραφή εργασιών  

 

 

1 εβδομάδα  

7.Συλλογή και 
επεξεργασία 
δεδομένων 

• Διανομή 
ερωτηματολο-
γίων 

• Έρευνα 
στο αρχείο του 
σχολείου και 
στο αρχείο της 
σχολικής επι-
τροπής 

• Κριτική 
επεξεργασία 
των δεδομένων 

3 εβδομάδες 

 

 

8. Επεξεργασία  

• Συζήτη-
ση στο Σύλλογο  

2 εβδομάδες 

 
 
των δεδομένων  •   

 
–Λήψη από-
φασης 

• Διδα-
σκόντων για 
δράσεις βελτί-
ωσης 

 

3Η ΦΑΣΗ Υ-
ΛΟΠΟΙΗ-

9.Σύνταξη έκ-
θεσης τελικών 

• Σύνταξη 
έκθεσης και α-

1 εβδομάδα 
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ΣΗΣ:ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΕΚΘΕΣΗΣ Α-
ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αποτελεσμά-
των 

ποτύπωση συ-
μπερασμάτων 
από την αξιολό-
γηση των δει-
κτών 

• Έγκριση 
της έκθεση με 
απόφαση του 
Συλλόγου Δι-
δασκόντων 

4Η ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

10.Κοινοποίησ
η έκθεσης 

• Δημοσί-
ευση της έκθε-
ση στην ιστοσε-
λίδα του σχο-
λείου 

• Ενημέ-
ρωση για τα 
αποτελέσματα 
στο Σύλλογο 
Γονέων και κη-
δεμόνων 

• Δημοσί-
ευση των απο-
τελεσμάτων 
στον τύπο και 
στη σχολική 
εφημερίδα 

• Υποβολή 
της έκθεσης με 
διαβιβαστικό 
στην Δ.Δ. Εκ-
παίδευσης 

• Υποβολή 
της έκθεσης 
στην πλατφόρ-
μα της ΑΕΕ 

1 εβδομάδα 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αυτοαξιολόγηση του συγκεκριμένου σχολείου δεν αποτελεί μία απλή τυπική διαδι-
κασία.  Μπορεί να υποστηριχθεί λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού και λόγω της 
δυναμικής συμμετοχής από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συμβάλλει 
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καθοριστικά στο να υπερβούν οι εκπαιδευτικοί  τις δυνατότητές τους. Τους αποβάλ-
λει τη ρουτίνα,  τους δίνει  ζωντάνια και  δημιουργεί μια εστία ανάπτυξης και ζωντα-
νέματος του σχολείου. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης θα πολλαπλα-
σιάζονται συνεχώς και θα γίνονται όλο και περισσότερο φιλικά και χρήσιμα για τους 
εκπαιδευτικούς. Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων το σχολείο θα αποβάλλει 
το φόβο, τα εμπόδια, τη δυσπιστία σε ότι αφορά τις διαδικασίες και τις πρακτικές α-
ξιολόγησης ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθεί η ανατροφοδότηση (tuning) των συνα-
δέλφων που θα συμβάλλει έτσι στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, συνερ-
γασίας, ανάπτυξης διαλόγου, αναζήτησης, αναστοχασμού, διατύπωσης ζητημάτων, 
προβλημάτων καθώς και ενδεχόμενης επίλυσής τους. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ 
εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων ,αλλά και μεταξύ γονέων-εκπαιδευτικών. 
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Σχέδιο διάρθρωσης ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. 
με θέμα: «Βοηθάμε για να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας». 

 
Δανδουλάκης Αλέξανδρος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Παιδαγωγικής 
dande_09@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το σχέδιο διάρθρωσης ομαδοσυνεργατικής δι-
δασκαλίας με τη βοήθεια των ΤΠΕ και τη χρήση διαδικτύου με θέμα: «Βοηθάμε για να 
γίνει καλύτερος ο κόσμος μας. Η διδασκαλία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται σε 
δύο διδακτικές ώρες. Ο λόγος που παρουσιάζεται η παραπάνω ενότητα είναι γιατί α-
ποτελεί μια εφαρμοσμένη πρόταση μέσα στην τάξη, η οποία κατάφερε να εισαγάγει τα  
αρκτικόλεξα μέσα από οργανισμούς, καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές 
σχετικά με την υιοθέτηση και ανάληψη δράσεων αλληλεγγύης προς τους άλλους, ανα-
πτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες ενεργού πολίτη. Το παρακάτω διδακτικό σενάριο 
είναι βασισμένο στη χρήση του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και κυρίως στην 
μέθοδο της ιστοεξερεύνησης (webquest). Στην συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, οι 
μαθητές ανατρέχουν στο διαδίκτυο για τις πληροφορίες που απαιτεί το μάθημα και τις 
παρουσιάζουν στην τάξη κατά την ολομέλεια των ομάδων εργασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Αρκτικόλεξα, ιστοεξερεύνηση, αλληλεγγύη, πρωτοβουλία, ενεργη-
τικότητα 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία κάθε ενότητας στο σύγχρονο σχολείο εστιάζει παράλληλα με την κατά-
κτηση της ακαδημαϊκής γνώσης, στην ενεργοποίηση του μαθητή και την πρόκληση του 
ενδιαφέροντος του. Στοχεύει όχι στην άνευρη μετάδοση γνώσεων όσο στη σύνδεση 
του παρεχόμενου με τη διδασκαλία μηνύματος με την πολυδιάστατη κοινωνική πραγ-
ματικότητα της εποχής μας, μέσα από την βιωματική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδι-
κασία (ΥΠ.Ε.Π.Θ.–ΠΙ, 2002), η οποία οφείλει να εξασφαλίζει την κοινωνικοποίηση 
των μαθητών καθώς και την κοινωνική και συναισθηματική αγωγή (Μπότσαρη, 2007). 

Ο εκπαιδευτικός καλείται μέσα από την επιλογή και την εφαρμογή κατάλληλων διδα-
κτικών ενεργειών και προσεγγίσεων να ενεργοποιήσει εσωτερικά κίνητρα. Με το 
τρόπο αυτό να ωθήσει τους μαθητές σε ενέργειες που προσφέρονται για αυτενέργεια 
και ανακαλυπτική μάθηση. Ακόμα να τους εκθέσει σε διλημματικές καταστάσεις και 
να τους οδηγήσει τελικά στη δική τους οικοδόμηση της γνώσης, μέσω γνωστικών συ-
γκρούσεων (ΟΕΠΕΚ, 2007).  

Όλους τους παραπάνω όρους του πληροί και τους προϋποθέτει η ομαδοσυνεργατική 
προσέγγιση της διδασκαλίας ως μαθητοκεντρική μέθοδος. Κατά την ομαδοσυνεργα-
τική διδασκαλία η τάξη είναι χωρισμένη σε ομάδες ομοιογενείς κατά τον αριθμό των 
μελών αλλά ανομοιογενείς κατά την σύνθεση των μελών των ομάδων που γίνεται  με 
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τη χρήση του κοινωνιογράμματος της τάξης (Ματσαγγούρα, 2003). Οι ομαδοσυνεργα-
τικές δραστηριότητες προσφέρονται για την ενεργοποίηση όλων των μαθητών μιας και 
στα πλαίσια της ομάδας ο καθένας συνεισφέρει σύμφωνα με τις δικές του δυνατότητες. 
Έτσι ενισχύεται το αίσθημα της αυτοεκτίμησης, κυριαρχεί το ομαδικό και συνεργατικό 
πνεύμα και ωφελούνται όλοι οικοδομώντας καλύτερα την γνώση τους. Με την ομαδο-
συνεργατική διδασκαλία οι μαθητές δε δέχονται αδιαμαρτύρητα θέσεις, στάσεις και 
αξίες αλλά καταλήγουν οι ίδιοι στα δικά τους συμπεράσματα μέσα από δημιουργικές 
αντιπαραθέσεις και αιτιολογήσεις. Συνεπώς καλλιεργείται στους μαθητές η ικανότητα 
για κριτική επεξεργασία πληροφοριών, αξιών και παραδοχών (ΥΠ.Ε.Π.Θ. –Π.Ι., 2002). 

Σε όλη την παραπάνω διαδικασία η χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθά σε απόλυτο 
βαθμό ώστε ο μαθητής, να καταφέρει να προσεγγίσει το αγαθό της μάθησης μέσα από 
ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο, που του είναι ιδιαίτερα γνωστός και οικείος. Τα ερ-
γαλεία των ΤΠΕ εμπλουτίζουν με σύγχρονους και ελκυστικούς τρόπους την διδακτική 
πρακτική με τους μαθητές να εμπλέκονται ενεργά σε καταστάσεις αναζήτησης της μά-
θησης σε ένα περιβάλλον ομαδοσυνεργατικών κυρίως δραστηριοτήτων, που ενισχύουν 
την συνειδητή συμμετοχή και αυτονομία του μαθητή (Κογκούλης, 2003).  

Το μαθησιακό αποτέλεσμα είναι ουσιαστικό, γιατί η διασύνδεση των πληροφοριών ο-
δηγεί σε γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες. Επιπλέον οι νέες τεχνολογίες εξα-
σφαλίζουν δυνατότητες για άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε πηγές καθώς και υλικό, 
δυνατότητες οπτικοποίησης των πληροφοριών, πολυτροπική διδασκαλία με τη χρήση 
εικόνων, κειμένων, ήχου, βίντεο και συμμετοχή σε διαδραστικά περιβάλλοντα μάθη-
σης (Καράμηνας, 2006). 

Στη παρούσα εισήγηση, παρουσιάζεται το σχέδιο διάρθρωσης ομαδοσυνεργατικής δι-
δασκαλίας με τη μέθοδο ιστοεξερεύνησης (webquest) και τη βοήθεια ΤΠΕ με θέμα: 
«Βοηθάμε για να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας» », στα πλαίσια του μαθήματος της 
Γλώσσας της ΄Γ τάξης του δημοτικού σχολείου, που ολοκληρώνεται σε δύο διδακτικές 
ώρες ( διάρκειας περίπου 90′). Η ιστοεξερεύνηση (webquest) είναι διδασκαλία που βα-
σίζεται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο τόσο για την ανεύρεση των πληροφοριών όσο και 
για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και έχει συγκεκριμένη δομή. Στην συγκεκρι-
μένη διδακτική πρόταση οι μαθητές ανατρέχουν στο διαδίκτυο για τις πληροφορίες που 
απαιτεί το μάθημα και τις παρουσιάζουν στην τάξη κατά την ολομέλεια των ομάδων 
εργασίας. 

Το παραπάνω παιδαγωγικό σενάριο στηρίζεται στις γνωστικές και κοινωνικοπολιτιστι-
κές θεωρίες μάθησης. Αποδίδεται βαρύνουσα σημασία στην οικοδόμηση της γνώσης 
από τους ίδιους τους μαθητές πάνω σε προϋπάρχοντα σχήματα (Richmond, 1970). Άλ-
λωστε με τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης και τις αρχές τους εποικοδομισμού, ο 
μαθητής μαθαίνει καλύτερα όταν συνεργάζεται με συνομήλικους του και συμμετέχει 
ενεργά και υπεύθυνα στην διαδικασία της μάθησης (ΟΕΠΕΚ, 2007). Μάλιστα η διε-
ρευνητική μεθοδολογία μάθησης μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών με τη βοήθεια 
του διαδικτύου καθώς και η ομαδοσυνεργατικότητα, εξασφαλίζουν στην διδακτική και 
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μαθησιακή διαδικασία ένα πλαίσιο κατάλληλο για ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών δρα-
στηριοτήτων με σκοπό την μεγιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος (Stenbberg, 
2007). 

Διδακτικοί Στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες και το επιδιωκόμενο μαθη-
σιακό αποτέλεσμα. Περιλαμβάνοντας γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους, δί-
νοντας έμφαση στην εφαρμογή, στη γνώση και τη κατανόηση:  

α) Να υιοθετήσουν και να αναλάβουν δράσεις αλληλεγγύης προς τους άλλους (κοινω-
νικές δεξιότητες ενεργού πολίτη)(Συναισθηματικός τομέας),  

β) Αναγνώριση κοινωνικών μη κερδοσκοπικών ομάδων δράσης και της σημασίας τους 
(Γνωστικός τομέας), 

 γ) Αναγνώριση και ανάγνωση αρκτικόλεξων εθνικών και διεθνών οργανισμών (Γνω-
στικός τομέας), 

 δ) Παραγωγή αναφοράς με τη χρήση δοσμένου πληροφοριακού υλικού (Γνωστικός 
τομέας), 

 ε)Να συνθέσουν ομαδικές εργασίες με τη χρήση ΤΠΕ  (Γνωστικός τομέας)  

 στ) Να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ στον τρόπο μάθησης και ανακάλυ-
ψης της γνώσης, (Γνωστικός τομέας). 

Διεξαγωγή του μαθήματος 

Η τάξη οργανώνεται σε μικτές ως προς το γνωστικό επίπεδο και το φύλο ομάδες, σύμ-
φωνα με τους κανόνες της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει 
να επεξεργαστεί μια υποενότητα χρησιμοποιώντας δοσμένο πληροφοριακό υλικό μέσω 
παρουσίασης από τον εκπαιδευτικό και αναζητώντας ελεύθερα στο διαδίκτυο. Το υλικό 
της ενότητας χωρίζεται σε υποενότητες μέσω της κατασκευής ενός εννοιολογικού 
χάρτη με τη συμμετοχή όλης της τάξης. Η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων γί-
νεται με τη χρήση γραπτού λόγου καθώς και με τα στοιχεία που εντόπισαν μέσα από 
την εξερεύνηση του Παγκόσμιου Ιστού που πραγματοποίησαν (video, image, κτλ.). Οι 
μαθητές μπορούν να εργαστούν ελεύθερα με την ομάδα τους. Ο εκπαιδευτικός θα πρέ-
πει να συντάξει ενδεικτικά φύλλα εργασίας που θα λειτουργήσουν βοηθητικά και κα-
τευθυντικά στη μαθητική εργασία ώστε οι μαθητές να μην περιπλανώνται άσκοπα στο 
διαδίκτυο (Κογκούλης, 2003). 

Εποπτικά μέσα 

Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά τις δύο αυτές διδακτικές ώρες είναι ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, η σύνδεση στο διαδίκτυο, ο προβολέας και τα φύλλα εργα-
σίας. 
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Πορεία Διδασκαλίας 

Η μεθοδολογία του μαθήματος έχει ως εξής. Κατ’ αρχήν, γίνεται ανακοίνωση στα παι-
διά ότι θα δουλέψουν ομαδικά και υπενθυμίζονται οι  βασικοί κανόνες για να δουλέψει 
σωστά η ομάδα, χαρακτηριστικοί κανόνες είναι ː α) η ισότητα, δηλαδή τα άτομα που 
συνεργάζονται να θεωρούνται ίσα, β) η αυτονομία, δηλαδή η ύπαρξη της ελεύθερης 
δράσης και γ) η συλλογικότητα, δηλαδή η ύπαρξη της αλληλεπίδρασης μέσω των α-
νταλλαγών (Baudrit, 2007). 

Στη πρώτη φάση της διδασκαλίας, γνωστοποιείται στα παιδιά ότι δε θα γίνει χρήση των 
σχολικών εγχειριδίων. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός περνάει πάνω από κάθε ομάδα 
και ορίζει ένα συντονιστή ο οποίος έχει αναλάβει το συντονισμό της ομάδας, καθώς 
και έναν γραμματέα ο οποίος αναλαμβάνει την καταγραφή όπου και όποτε χρειαστεί 
κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. Οι συντονιστές και οι γραμματείς, αλλάζουν πολ-
λές φορές κατά την διάρκεια της διδακτικής ώρας, με σκοπό να περάσουν όλα τα μέλη 
της ομάδας από αυτούς τους δύο ρόλους, (η διάρκεια της δραστηριότητας είναι περίπου 
10′). 

 Συνεχίζοντας στη δεύτερη φάση της διδασκαλίας (διάρκειας περίπου 30′), αφού έχουν 
γνωστοποιηθεί οι ρόλοι που αναλαμβάνονται μέσα στην ομάδα, ξεκινά από τον εκπαι-
δευτικό μια παρουσίαση στον προβολέα στην ολομέλεια της τάξης. Έχει προετοιμαστεί 
για να γίνει προσφορά, μία παρουσίαση μέσω PowerPoint, όπου παρουσιάζεται στην 
ολομέλεια της τάξης. Μέσα στην παρουσίαση αυτή, υπάρχουν πέντε διαφορετικά σή-
ματα από πέντε διαφορετικούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εθνικές και διεθνείς ο-
μάδες εθελοντισμού που σχετίζονται με : α) την προστασία του περιβάλλοντος (Αρ-
κτούρος), β) τα δικαιώματα των παιδιών (Το Χαμόγελο Του Παιδιού), γ) παρέμβαση 
έκτακτης ανάγκης- διάσωση (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), δ) ανθρώπινα δικαιώματα 
(Διεθνής Αμνηστία) και ε) περίθαλψη (Γιατροί Χωρίς Σύνορα) (βλ. παράρτημα, εικόνα 
1.).  

Επακολουθεί συζήτηση μέσα στην ομάδα με σκοπό να  αναγνωριστούν τα σήματα αυτά 
και να ταξινομηθούν. Πολλά από αυτά τα σήματα οι μαθητές τα βλέπουν πρώτη φορά 
και έτσι τους είναι δύσκολο. Στην συνέχεια της παρουσίασης προβάλλονται τα ονόματα 
κάθε ομάδας με τα αρκτικόλεξα τους και στην συνέχεια οι δράσεις τους. Έπειτα ανα-
γνωρίζεται αν είναι εθνικές ομάδες ή διεθνείς και στο τέλος καταλήγουν στην ουσία 
της δράσης τους, η οποία προκύπτει αβίαστα από τα παιδιά, με το να αναγνωρίσουν 
και να ταξινομήσουν ανάλογα με το στόχο που έχουν όλες αυτές οι ομάδες, καταλήγο-
ντας δηλαδή στην προστασία του πλανήτη και όσων ζουν σε αυτόν. Τα παιδιά έχουν 
στη διάθεση τους χρόνο, ώστε να εξερευνήσουν και να καταγράψουν περισσότερες 
πληροφορίες με τη χρήση του διαδικτύου. 

Στη τρίτη φάση των δραστηριοτήτων (με διάρκεια περίπου 10′), δίνεται ένα φύλλο ερ-
γασίας στην κάθε ομάδα, όπου ο συντονιστής συντονίζει και ο γραμματέας γράφει. Με 
αυτό τον τρόπο τα παιδιά κάνουν εφαρμογή σε όσα διδάχτηκαν (βλ. παράρτημα, εικόνα 
2.). Ο συντονιστής από κάθε ομάδα στο τέλος αναλαμβάνει να ορίσει κάποιον, ώστε 
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να γίνει η διόρθωση των δραστηριοτήτων του φύλλου εργασίας κατά την διάρκεια της 
παρουσίασης του στην ολομέλεια της τάξης.  

Τέλος στη τέταρτη φάση της διδασκαλίας (διάρκειας περίπου 40′), αφού έχουν αλλάξει 
οι συντονιστές και οι γραμματείς της κάθε ομάδας, έχει γίνει προετοιμασία πέντε φα-
κέλων, οι οποίοι περιέχουν διαφορετικά κείμενα, ανάλογο με τις πέντε θεματικές των 
οργανισμών που παρουσιάστηκαν στην παρουσίαση (βλ. παράρτημα, εικόνα 3.). Οι 
μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν, ως γιατροί του κόσμου, κτηνίατροι, διασώστες 
κ.τ.λ., ένα έκτακτο γεγονός που συμβαίνει ανάλογα με το κείμενο που τους κατατάσσει 
σε έναν ξεχωριστό οργανισμό δράσης. Η κάθε ομάδα διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου μέσω αυτού μπορεί να συλλέξει και να καταγράψει 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα που πραγματεύεται. Στο τέλος τα παιδιά παρουσιά-
ζουν με την ομάδα τους την δραστηριότητα τους σε μορφή κειμένου word.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των παιδιών μέσω των ομάδων τους, διεξάγεται παράλληλα με τη διδα-
σκαλία μέσω παρατήρησης της συμμετοχής, του ενδιαφέροντος, καθώς και των σχέ-
σεων που οικοδομούνται μεταξύ των μαθητών. Είναι δηλαδή διαμορφωτική. 

Συμπερασματικά 

Μέσα από τις εφαρμοσμένες αυτές δραστηριότητες στην τάξη, τα παιδιά έδειξαν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και συμμετοχή στη πορεία της διδασκαλίας. Κατάφεραν να συνεργα-
στούν και να δουλέψουν σε ομάδες, παρόλο που στην αρχή αντιμετωπίστηκαν κάποια 
μικροπροβλήματα, λόγο του γεγονότος ότι δεν είχαν δουλέψει ξανά με αυτό τον τρόπο, 
τα οποία όμως ξεπεράστηκαν γρήγορα. Με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, είχαν 
την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να προβληματιστούν, διατυπώνοντας 
ερωτήσεις και σχολιάζοντας, ξεφεύγοντας από την παγιωμένη δομή διδασκαλίας που 
είχαν συνηθίσει. Αυτό φυσικά αποδείχθηκε μία καλή πρακτική, αφού έδωσε μεγάλα 
περιθώρια αυτενέργειας στους μαθητές καθώς και οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτεύχθη-
καν και κύλησε ομαλά η πορεία της διδασκαλία. 

Η χρήση των ΤΠΕ κατά την πορεία της διδασκαλίας, καθώς και η επιλογή υλικού και 
πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο, έδειξε να είναι  μια διαδικασία οικεία από την 
μεριά των μαθητών, αφού όλα τα παιδιά έρχονται σε καθημερινή επαφή με τις νέες 
τεχνολογίες . Με την χρήση των ΤΠΕ ενισχύθηκε και εμπλουτίστηκε η διδασκαλίας, 
αφού κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της διδασκα-
λίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν να ανατροφοδοτεί τους μαθητές, να τους κατευ-
θύνει προς τις σωστές κοινωνικές συμπεριφορές, να στηρίζει και να επιβραβεύει τις 
συνεργατικές σχέσεις. Περιστασιακά μόνο στις περιπτώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο 
έγιναν ανάλογες παρεμβάσεις. 
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 Εικόνα 3. Κείμενα 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής εποχής για το νηπιαγωγείο 
 

Ρακαλλίδου Κρυστάλλω 
rakallidou@sch.gr 

 
Περίληψη 

Με τον όρο «σενάρια» εννοούμε μια δομημένη μορφή κειμένου που καλύπτει με σα-
φήνεια και πληρότητα τους γνωστικούς και παιδαγωγικούς στόχους και μπορεί να 
εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες (Αυγερινός, 2007).  Το παρόν εκπαιδευτικό 
σενάριο αφορά την εξοικείωση των νηπίων με τις καθημερινές συνήθειες κατά την 
εποχή του Βυζαντίου και πολλές από τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν περι-
λαμβάνουν τη χρήση των ΤΠΕ. Χωρίζεται σε τρεις φάσεις: Α΄ την προετοιμασία στην 
τάξη, Β΄ την επίσκεψη στο μουσείο και Γ΄ την αξιολόγηση. Το Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης (όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα), είναι από τα πιο 
σύγχρονα μουσεία στην Ελλάδα, και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του Βυζα-
ντινού πολιτισμού μέσα από τις πρωτότυπες εκθέσεις και τις ποικίλες δραστηριότητές 
του.  Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήσαμε κάποια εκπαιδευτικά λογι-
σμικά όσο αναφορά τις οργανωμένες δραστηριότητες του προγράμματος, έτσι ώστε 
να αποκτήσουν τα νήπια τη βασική εκπαίδευση, με όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο και 
αποτελεσματικό τρόπο. 

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική αγωγή, Βυζαντινός πολιτισμός, Μουσειακή αγωγή, 
χρήση Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να προσεγγίσουν τα νήπια μνη-
μεία, μουσεία, αντικείμενα ή γενικότερα πολιτισμούς παλαιότερων χρόνων περιλαμ-
βάνει τις εξής φάσεις: 

• Εντοπίζουμε το θέμα που ενδιαφέρει τα παιδιά. 
• Θέτουμε στόχους (γνωστικούς, αισθητικούς, δεξιοτήτων, στάσεων) στηριζό-

μενοι στα ενδιαφέροντα των παιδιών και στις προηγούμενες εμπειρίες τους. 
Επίσης λαμβάνουμε υπόψη την ηλικία τους και το αναλυτικό πρόγραμμα. 

• Ορίζουμε τις δραστηριότητες, τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα μέσα που θα 
χρησιμοποιήσουμε για να τα υλοποιήσουμε.   

• Επιλέγουμε τη μέθοδο και τις τεχνικές που θα ακολουθήσουμε και 
• Διευθετούμε προσεκτικά πρακτικά ζητήματα της επίσκεψης. Απαραίτητη εί-

ναι η προηγούμενη επίσκεψη του/της εκπαιδευτικού στον επιλεγμένο χώρο 
του μουσείου για να ελεγχθεί η ευρυχωρία, η ακουστική, η ορατότητα, η ύ-
παρξη ιματιοθήκης, οι τουαλέτες, η διαδρομή που θα ακολουθηθεί,  και η δυ-
νατότητα να καθίσουν κάπου τα παιδιά. Η επίσκεψη πρέπει να  προγραμματι-
στεί σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα για να αποφευχθεί η πολυκοσμία και να 
οργανωθεί η μετάβαση. Τα παιδιά ενημερώνονται από πριν για τον κώδικα 
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συμπεριφοράς που πρέπει να υιοθετήσουν κατά την επίσκεψη, συγκεντρώνουν 
τα υλικά που θα έχουν μαζί τους και καλό είναι να φοράνε καρτελάκια με το 
όνομα τους και την επωνυμία του σχολείου τους (Κόκκινος, 2002). 

 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

• Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται στην προσχολική αγωγή και περιλαμ-
βάνει δραστηριότητες που καλύπτουν τα εξής γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα 
με το ΔΕΠΠΣ (2003): Μελέτη περιβάλλοντος, Δημιουργία και έκφραση, 
Γλώσσα, Μαθηματικά και Πληροφορική. 

• Το σενάριο είναι συμβατό με τούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος για 
το νηπιαγωγείο καθώς προβλέπει απλές και βασικές χρήσεις των ΤΠΕ ως ε-
ποπτικό μέσο διδασκαλίας, γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο καθώς και ως ερ-
γαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης και επικοινωνίας στο πλαίσιο 
των καθημερινών τους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Δαγδιλέλης, 2008). 
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ανοιχτού και 
κλειστού τύπου (Ψυχάρης, 2007, σελ.221). 

• Διαδίκτυο, Εφαρμογές και Εκπαιδευτικά λογισμικά: 
• Kidspiration,  Google (map), Puzzle, Power point, Revelation Natural Art 

 
 

Α΄ ΦΑΣΗ: Προετοιμασία στην τάξη 

Στόχοι:  

• Να έρθουν σε επαφή  με στοιχεία και όψεις της καθημερινής ζωής την εποχή 
του Βυζαντίου (κτίρια, ρούχα, διατροφή, παιδικά παιχνίδια).  
• Να εξασκηθούν στη χρήση Η/Υ. 
• Να προβληματιστούν για τον τρόπο διαβίωσης των ανθρώπων κατά το παρελ-
θόν. 
 
Μέθοδοι: Επίδειξη, παρατήρηση, ομαδικές και ατομικές εργασίες, αφήγηση, συζήτη-
ση, ερωτήσεις-απαντήσεις, πρακτική άσκηση. 
 
Μέσα: Διαδίκτυο: εικόνες-παραμύθι, υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, εκπαιδευ-
τικό λογισμικό Kidspiration, παρουσίαση PP, puzzleσε Η/Υ. 

   Κατά την προετοιμασία, τα παιδιά  με αφορμή την ανάγνωση  του παραμυθιού: «Το 
Βυζάντιο σε εικόνες» (Ζαραμπούκα, 2005) και χρησιμοποιώντας την τεχνική του κα-
ταιγισμού ιδεών δημιούργησαν εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
λογισμικού Kidspiration για να διερευνηθούν τυχόν προηγούμενες γνώσεις και εμπει-
ρίες αλλά και να χαρτογραφηθούν τα σχετικά θέματα που θέλουν τα παιδιά να επε-
ξεργαστούμε. 
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Με τη βοήθεια του διαδικτύου εντοπίσαμε στον Η/Υ το χάρτη, τα σύνορα και την έ-
κταση του Βυζαντινού κράτους τα οποία και παρατήρησαν τα νήπια. 

Αφού συζητήσαμε για τα μεταβαλλόμενα όρια και το μέγεθος του Βυζαντινού κρά-
τους, τα παιδιά έκαναν συγκρίσεις με το σύγχρονο χάρτη της Ελλάδας και άλλων χω-
ρών και εντόπισαν ομοιότητες, διαφορές καθώς και τις πόλεις που γνώριζαν. Μετά 
από δύο μέρες έφεραν εικόνες από περιοδικά ή αυτές που βρήκαν ύστερα από έρευνα 
που έκαναν στο internet με τους γονείς τους και στο σχολείο βρήκαμε και άλλες στο 
διαδίκτυο, τις παρατηρήσαμε και αφού τις εκτυπώσαμε κάναμε «το βιβλίο του Βυζα-
ντίου» για να μπορούν να τις παρατηρούν όποτε θέλουν στη γωνιά της βιβλιοθήκης. 
Οι εικόνες αναπαριστούσαν τα ρούχα των Βυζαντινών, τα αντικείμενα που χρησιμο-
ποιούσαν και το πως ζούσαν οι άνθρωποι της εποχής. Στη συνέχεια, είδαμε την πα-
ρουσίαση «Θεόδωρος», από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.  

 
Εικόνα 1: Περιεχόμενα της Παρουσίασης 

Μέσω του υπολογιστή τα παιδιά παρακολούθησαν το 2ο και το 7ο  επεισόδιο από τη 
ζωή του Θεόδωρου, τα οποία αναφέρονται στα παιδικά του χρόνια και στη ζωή του 
στη βασιλεύουσα, αντίστοιχα. Έτσι ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με κάποιες μορφές 
βυζαντινής τεχνοτροπίας, καθημερινές συνήθειες και δραστηριότητες των παιδιών 
και των ενηλίκων της εποχής αλλά και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν καθώς και 
τα κτίρια στα οποία ζούσαν (απλές κατοικίες και ανάκτορα). 

Στη συνέχεια τα νήπια δραματοποίησαν το παραμύθι «Το Βυζάντιο σε εικόνες» (Ζα-
ραμπούκα, 2005), που αποδίδει την όλη ατμόσφαιρα του Βυζαντίου.  
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Επίσης πάλι στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, εξασκήθηκαν με 
τα παιχνίδια που περιλαμβάνει η παρουσίαση του «Θεόδωρου» και εξοικειώθηκαν 
με:  

1.Τα βυζαντινά κτίρια, συνθέτοντας τα νήπια τη δική τους εικόνα της πόλης (επεισό-
διο 2). 
 

 
   Εικόνα 2: Σύνθεση πόλης 

 
Σε ομάδες των τριών, αφού συμφώνησαν μεταξύ τους, με την πρακτική Drill 
and practice έφτιαξαν το κτίριο που θα ήθελαν να μείνουν ή αυτό που τους άρεσε πε-
ρισσότερο. Όποια παιδιά ήθελαν συνέχισαν και μόνα τους για να εξοικειωθούν και 
στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
 
2.Τις Βυζαντινές ενδυμασίες, αφού παρατήρησαν πρώτα τις σχετικές εικόνες που 
μπορούσαν να δουν (επ. 8) 
 

 
Εικόνα 3: ντύνουν τον αυτοκράτορα 
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3. Βυζαντινές μορφές των ηρώων, (επεισόδιο 12) και 
 

 
Εικόνα 4: παίζουν τρίλιζα 

 
 

4.Διάφορες διάφορες δραστηριότητες της εποχής, (επεισόδιο 18, 21, 22) 
 

 
   

 
Εικόνα 5,6,7,8: φτιάχνουν πάζλ. 

 
Έγινε συζήτηση για τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής και τα παιδιά βρήκαν ομοιό-
τητες και διαφορές με τα αντίστοιχα κτίρια, ρούχα και συνήθειες της σύγχρονης επο-
χής. 

Στο τέλος αποφασίσαμε να πάμε στο Βυζαντινό μουσείο για να δούμε από κοντά Βυ-
ζαντινές ενδυμασίες και συμφωνήσαμε ότι θα πάρουμε μαζί μας χαρτιά, μαρκαδό-
ρους και φωτογραφικές μηχανές για να συλλέξουμε πληροφορίες και σε ομάδες να τις 
παρουσιάσουν, αφού πρώτα κάνουμε μετρήσεις, ταξινομήσεις, αντιστοιχίσεις και ο-
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μαδοποιήσεις. Τέλος θέσαμε κανόνες συμπεριφοράς και μιλήσαμε για το τι είναι 
μουσείο. 

Β΄ΦΑΣΗ: Επίσκεψη στο μουσείο 

Στόχοι:  

• Να εξοικειωθούν τα παιδιά με κάποια από τα χαρακτηριστικά του Βυζαντινού 
Πολιτισμού (ενδυμασίες, χρήση αντικειμένων, αρχιτεκτονική και διακόσμηση). 
• Να παρατηρήσουν σε ομάδες, τα εκθέματα του μουσείου, να αντλήσουν πλη-
ροφορίες από αυτά και   
• Να προβληματιστούν και να συγκρίνουν τις διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης 
στο παρελθόν και στο παρόν.   

Μέθοδοι: Επίσκεψη, παρατήρηση, σύγκριση, διάλογος, ερωτήσεις-απαντήσεις, αντι-
στοιχίσεις, ζωγραφική. 

Μέσα: Εκθέματα μουσείου, μαρκαδόροι, χαρτιά, φωτογραφική μηχανή. 

Οι 3 πρώτες αίθουσες του μουσείου είναι αφιερωμένες στην παλαιοχριστιανική εποχή 
(4ος-7ος αι.). Εμείς επισκεφθήκαμε την αίθουσα 2: Παλαιοχριστιανική πόλη και κα-
τοικία – Παλαιοχριστιανική περίοδος και επικεντρωθήκαμε στην προθήκη με τους 
δύο χιτώνες. 

Τα παιδιά αφού τους παρατήρησαν και εντόπισαν το σχήμα, τα χρώματα, το ύφασμα, 
το πώς είναι στολισμένοι,  τους συνέκριναν μεταξύ τους, βρήκαν ομοιότητες και δια-
φορές και στο τέλος προσπάθησαν να μαντέψουν τι μπορεί να τους διηγηθεί ο κάθε 
χιτώνας.  

Ταυτόχρονα η νηπιαγωγός ενίσχυσε το διάλογο με ερωτήσεις προς τα νήπια:  
▪ Είναι γυναικεία ενδύματα ή ανδρικά;  
▪ Πιστεύετε ότι τα φορούσαν πλούσιοι ή φτωχοί; 
▪ Ποιος νομίζετε ότι τα κατασκεύασε; Που; Σε εργοστάσιο ή είναι χειροποίητα;  
▪ Σήμερα τα ρούχα που φτιάχνονται; Μοιάζουν μ′ αυτά που βλέπετε; 
▪ Ποιοι και που νομίζετε ότι τα φορούσαν;  
▪ Έχουν φθορές; Από τι; 
▪ Που βρέθηκαν; Ποιος τους βρήκε; 
▪ Τους επισκεύασαν; Ποιος; Για ποιο λόγο; 
▪ Που τους πουλούσαν; Κλπ. 

Επίσης παρατήρησαν τις διπλανές προθήκες και επέλεξαν τα αντικείμενα που κατά τη 
γνώμη τους χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των χιτώνων π.χ. βελόνες, κου-
μπιά. 

  Αμέσως μετά τα νήπια έγιναν ομάδες και έβγαλαν φωτογραφίες το είδος των αντι-
κειμένων που είχαν προεπιλέξει με κριτήρια (ρούχα, κοσμήματα, κουζινικά είδη, ερ-
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γαλεία κλπ.) Στο τέλος, κάθισαν μπροστά στην προθήκη και ζωγράφισαν τους χιτώ-
νες με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες στη σωστή θέση. 

 
 

Εικόνα 9:  
 
 

Γ΄ΦΑΣΗ: Εμπέδωση-Αξιολόγηση 
 

Στόχοι:  
• Να εμπεδώσουν τα νήπια τις πληροφορίες που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος.  
• Να εκφραστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Να επι-
κοινωνήσουν και να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο.  
• Να αναστοχαστούν και να γίνει αξιολόγηση των γνώσεων που προσέγγισαν τα 
παιδιά για το βυζαντινό πολιτισμό και συνειδητοποίησαν την αξία του. 

Μεθοδολογία: Παρατήρηση, ζωγραφική, συζήτηση, χαρτοκοπτική, παιχνίδι ρόλων. 

Μέσα:  Εκπαιδευτικό λογισμικό ζωγραφικής-Revelation Natural Art, υφάσματα, 
μαρκαδόροι, ψαλίδια, χαρτιά διαφόρων ειδών. 

Όταν επιστρέψαμε στο σχολείο, τα παιδιά παρουσίασαν τις ζωγραφιές του χιτώνα, τις 
παρατήρησαν και βρήκαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. Η νηπιαγωγός πρό-
τεινε να ζωντανέψει ο χιτώνας και να συμπληρώσουν τα παιδιά τον άνθρωπο που νο-
μίζουν ότι τον φορούσε προσθέτοντας κεφάλι, χέρια και πόδια στις ζωγραφιές τους. 
Στη συνέχεια για να διαπιστώσουμε αν θυμούνται βασικές πληροφορίες συζητήσαμε 
για το που πήγαμε, πως έλεγαν το μέρος που επισκεφτήκαμε, τι είδαμε, ποιας εποχής 
ήταν, τι τους άρεσε  και αν θα ήθελαν να ξαναπάμε. 

Τέλος για να εξασκήσουν τα νήπια τη μνήμη τους, τη λεπτή κινητικότητα, την παρα-
τήρηση, την ανάκληση πληροφοριών και την εφαρμογή τους, συμφωνήσαμε να ζω-
γραφίσουν τα παραπάνω, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή και το λογισμικό Revela-
tion Natural Art. Δίπλα σε κάθε εικόνα έγραψαν και την αντίστοιχη λέξη. Επίσης 
φτιάξαμε με χαρτόνια και υφάσματα παρόμοιες στολές με  αυτές που είδαν στο μου-
σείο και  τις διακοσμήσαμε για να τις φορέσουν. Προχωρώντας, θέλαμε τα παιδιά να 
εκφράσουν δημιουργικά τα συναισθήματά τους αυτενεργώντας, σχετικά με το θέμα 
μας και να αναπτύξουν τη φαντασία τους, γι’ αυτό έπαιξαν αντίστοιχο  παιχνίδι ρό-
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λων, φορώντας τις στολές. Τα παιδιά αποφάσισαν το θέμα, διάλεξαν ρόλους ανά δύο, 
ντύθηκαν «Βυζαντινοί» και έκαναν διάλογο αυτοσχεδιάζοντας. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
εξακριβώσαμε επίσης και το τι αποκόμισαν από τις προηγούμενες δραστηριότητες 
του προγράμματος. Ενθουσιάστηκαν από τη δραστηριότητα και εκφράστηκαν αβία-
στα. Φάνηκε ότι αποκόμισαν πολλές γνώσεις και ήταν θετική εμπειρία συνολικά η 
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
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Τα εκφραστικά μέσα της τέχνης ως σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης 
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Περίληψη 

Η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να εκσυγχρονιστεί. Η χρήση σύγχρονων μέσων 
και εργαλείων, από τον ευρύτερο χώρο των Επιστημών και της Τέχνης, θα προκαλέ-
σει το ενδιαφέρον και τη δημιουργική συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση. Η πα-
ρούσα ανακοίνωση έχει σαν στόχο να παρουσιάσει μια διαφορετική «έξω από τα 
πλαίσια» (outside the box) προσέγγιση, όσον αφορά την κατάκτηση της γνώσης, μέ-
σω της χρήσης των εκφραστικών μέσων της τέχνης (μουσική, θέατρο, σταθερή και 
κινούμενη εικόνα, χώρος, χρόνος, κ ά.). Καλλιεργώντας την δημιουργικότητά τους τα 
παιδιά αναπτύσσουν χαρακτηριστικά που  ενισχύουν τη νοητική και συναισθηματική 
τους κατάσταση, με στόχο πάντα την κατάκτηση της γνώσης. Τους δίνεται η δυνατό-
τητα να αναγνωρίσουν απ’ τη μια την αξία της τέχνης ως πολιτισμική έκφραση, αλλά 
και να διευρύνουν από την άλλη  τους ορίζοντές τους γνωσιολογικά. Μέσω της διά-
δρασης  και της συμμετοχής, θα μπορούν να είναι ενεργοί θεατές σε κάτι που αφορά 
άμεσα  την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική διαδικασία, τέχνη, δημιουργικότητα, μέσα  

Εισαγωγή 

Καθώς η εποχή μας είναι η εποχή των social media, του you tube, του παγκόσμιου 
ιστού πληροφοριών, της διαδικτυακής επικοινωνίας (facebook, twitter), η οπτική και 
η ανάγνωση του κόσμου μας δεν γίνεται να μην επηρεαστεί από τα σύγχρονα αυτά 
δεδομένα. Η αναγκαιότητα αυτή, επιβάλλει και στην εκπαιδευτική διαδικασία να επι-
κεντρωθεί περισσότερο, όχι στην μάθηση αυτή καθ’ εαυτή αλλά στην προσπάθεια να 
χτίσει την ικανότητά των παιδιών να μαθαίνουν (Charles Leadbeater & Romain 
Staropoli, 2012). 

Αυτό μπορούμε μόνο να το επιτύχουμε, εάν προσπαθήσουμε  να αλλάξουμε το πώς 
τα παιδιά έχουν μάθει να σκέφτονται την μάθηση. Ο στόχος για παράδειγμα, δεν 
μπορεί να είναι να μάθει κανείς να γίνει καλλιτέχνης, όσο να μάθει τι είναι τέχνη. Τι 
νόημα έχει η στείρα αναπαραγωγή γνώσεων, όταν ανά πάσα στιγμή τα παιδιά μπο-
ρούν να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να βρουν ότι πληροφορία χρειάζονται. Είναι 
πολύ σημαντικό να εμπλέξουμε τα παιδιά στη διαδικασία της εκπαίδευσης, μέσω της 
διάδρασης και της συμμετοχής. Να τα κάνουμε κοινωνούς αλλά και «συνένοχους», 
στην προσπάθεια αυτή. Ας τα βοηθήσουμε να μάθουν να ψάχνουν. Ας τους δώσουμε 
εργαλεία αναζήτησης τέτοια ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους μη-
χανές αναζήτησης. Εκείνες που οι απαντήσεις τους, θα διευρύνουν και δεν θα περιο-
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ρίζουν τους ορίζοντές τους, καθώς δεν θα είναι κατασκευασμένες  απαντήσεις από 
κατασκευασμένες μηχανές αναζήτησης.  

 Η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει απασχο-
λήσει πάρα πολλούς ευαισθητοποιημένους ανθρώπους ανά τον κόσμο. Είτε είναι εκ-
παιδευτικοί, είτε δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης με τον έναν η τον 
άλλο τρόπο, έχουν εκφράσει συγκεκριμένες απόψεις για μια νέα μορφή της εκπαί-
δευσης «έξω από πλαίσια» (Mike Vance & Diane Deacon, 1995).  

 Η μεθοδολογία που βασίζεται στην χρήση των εκφραστικών μέσων της τέχνης, συμ-
βάλλει ισχυρά στην ανανέωση και την αμεσότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(Ματσαγγούρας, 2005).  

Σχέδιο μαθήματος 

Πολλές φορές διδάσκοντας το μάθημα των εικαστικών ακολουθώντας την ίδια παρα-
δοσιακή εκπαιδευτική μέθοδο (απ’ την οποία και εμείς οι ίδιοι έχουμε περάσει στο 
παρελθόν), όπως γνωριμία με τα υλικά, σημείο, γραμμή, σύνθεση, χρώμα, ιστορία της 
τέχνης, βιώνουμε ένα αίσθημα απογοήτευσης. Είναι πολύ πιθανόν την συμμετοχή των 
μαθητών να την χαρακτηρίζει μια επιφανειακή προσέγγιση. Δείχνουν να παρακολου-
θούν ένα αντικείμενο που δεν τους αφορά. Και όλο το εγχείρημα να παίρνει τέλος με 
τη λήξη του μαθήματος. Το διάλειμμα να ακολουθεί ένα άλλο ακόμη μάθημα. Να 
φαίνεται αδύνατο να βρεθεί ένας κοινός τόπος συνάντησης και δημιουργίας μεταξύ 
εκπαιδευτικού και μαθητή. Το κενό όμως που εμφανίζεται στην επικοινωνία αυτή ο-
φείλει να  καλυφθεί. Μια πιθανή αιτία για το τι φαίνεται  να παρεμποδίζει την προ-
σπάθεια αυτή, μοιάζει να είναι η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία, ο τρόπος που γίνεται 
το μάθημα. Τα παιδιά ενώ πολλές φορές μπορεί να γνωρίζουν τα εκφραστικά μέσα, 
δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν, γιατί, για ποιό λόγο. Δεν γνωρίζουν πως ο 
στόχος δεν είναι απαραίτητα να παράγουν κάποιο έργο, όσο να αναγνωρίσουν την 
τέχνη ως πολιτισμική έκφραση. Η αισθητική αγωγή πρέπει να αποτελεί μια δημιουρ-
γική διαδικασία που συνεχίζεται και πέρα από τα χρονικά πλαίσια ενός μαθήματος. 
Δεν μπορεί να είναι απλώς ένα μάθημα, που απλώς διδάσκεται τυπικά.  

Ο τρόπος να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, είναι να αφουγκραστούμε τους μα-
θητές μας και να αφήσουμε εκείνους να μας οδηγήσουν. Να γνωρίσουμε και να χρη-
σιμοποιήσουμε τον δικό τους κώδικα. Γιατί εκείνοι ξέρουν καλύτερα τον κατάλληλο 
τρόπο που οδηγεί στην κατανόηση των ερεθισμάτων που λαμβάνουν (Κουτσουβάνου, 
1992).  

Την εικόνα που τόσο πεισματικά αρνούνται στους τέσσερις τείχους μιας τάξης την 
αναζητούν και την χρησιμοποιούν καθημερινά σε κάθε τους δραστηριότητα. Στην 
εμφάνισή τους, στα μέσα σύγχρονης επικοινωνίας, στα κοινωνικά δίκτυα, (selfies, 
you tube). Δεν είναι τυχαία η έκφραση «Η γενιά του you tube». Tην εικόνα όμως αυ-
τή την αναγνωρίζουν τις περισσότερες φορές ως προϊόν και όχι ως πολιτισμικό εκ-
φραστικό μέσο. Γνωρίζουν πώς να την χρησιμοποιήσουν και όχι γιατί την χρησιμο-
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ποιούν. Με αποτέλεσμα να έχουμε έναν άκρατο, παθητικό καταναλωτισμό χωρίς τέ-
λος κατασκευασμένων οπτικών ερεθισμάτων .  

  Τα παιδιά έχουν μάθει να αναγνωρίζουν μόνο ως τέχνη, την μουσική που ακούν, την 
παραδοσιακή απεικόνιση ζωγραφικά ενός θέματος, τις παραστάσεις στις σχολικές 
γιορτές, τα μουσεία, τον κινηματογράφο, τα γκράφιτι, τον χορό, τη λογοτεχνία μέσω 
εικονογραφημένων βιβλίων και κόμιξ. Το ερώτημα λοιπόν και η πρόκληση για τον 
εκπαιδευτικό είναι, πώς θα καταφέρει χρησιμοποιώντας όλα τα παραπάνω σύγχρονα 
μέσα έκφρασης της εικόνας, (τα μέσα που δίνονται από την τεχνολογία) να δώσει κί-
νητρο, να δημιουργήσει ενδιαφέρον στα παιδιά και έτσι να αλλάξει την στρεβλή ε-
ντύπωση για το τι είναι τέχνη. Να βοηθήσει τα παιδιά να μπορούν αναγνωρίσουν την 
πραγματική αξία της τέχνης, ξεκλειδώνοντας την δημιουργικότητά τους. Θεωρητικά 
οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κώδικα επικοινωνίας που θα βασίζεται στην 
βιωματική προσέγγιση. Απαραίτητος εδώ είναι ο επαναπροσδιορισμός των μέσων και 
ο εμπλουτισμός αυτών με νέα εργαλεία  (Κουτσελίνη –Ιωαννίδου, 2011).   

Κατάκτηση  των εκφραστικών μέσων της τέχνης 

Ας δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά, μια «έξω από τα πλαίσια» 
προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία (Mike Vance et al, 1995).  

Πολλές φορές έχουμε συνοδεύσει μαθητές μας σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. 
Τις περισσότερες φορές η αντίδραση των παιδιών στο ερέθισμα αυτό, είναι ο εκνευ-
ρισμός και η αμηχανία, καθώς δεν θέλουν να είναι απλοί θεατές, νοιώθουν πως θέ-
λουν να συμμετέχουν σε αυτό, αλλά δεν ξέρουν πώς. Συνήθως δεν τους δίνουμε εμείς 
κάποιο κίνητρο. Μια πολλή καλή ιδέα θα ήταν να αναθέσουμε στα ίδια τα παιδιά, α-
νάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τους την ξενάγηση. Να δώσουμε σε κάποιον το ρό-
λο του ξεναγού, ενώ μια ομάδα θα μπορούσε να ασχοληθεί με την καταγραφή του 
οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο). Κάποιος άλλος  να συμπληρώσει 
ερωτηματολόγιο συνομιλώντας με τους συμμαθητές του, με τους άλλους επισκέπτες 
ή τον ίδιο τον καλλιτέχνη για το τι τους άρεσε ή όχι, για το τι περίμεναν να δουν, για 
τυχόν απορίες πάνω στο έργο του κ. τ. λ). Μία άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι η  
επί τόπου (in situ) αναπαραγωγή ενός έργου της. Τα παιδιά μπορεί να έχουν μελετή-
σει από πριν τι πρόκειται να δουν, όπως μπορούν να έχουν και κάποια αντίστοιχη αμ-
φίεση. Πολλές φορές η κατανόηση του τώρα οδηγεί στην ανάγκη αναζήτησης του 
χθες. Πως φτάσαμε ως εδώ. Αυτό θα δώσει και το αύριο. Αυτή θα μπορούσε να είναι 
και μια σύγχρονη προσέγγιση στην ανάγνωση της ιστορίας της τέχνης. Μια εναλλα-
κτική πρόταση ανάγνωσής της  από το σήμερα προς το χθες.  

Βασική προϋπόθεση για να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια του θεάτρου είναι να 
γνωρίσουν το παρασκήνιο. Αυτό θα τους βάλει μέσα στη διαδικασία και δεν θα τους 
κρατήσει σε απόσταση απ’ τη σκηνή και απ’ αυτό που συμβαίνει εκεί (γνωριμία με 
τους ηθοποιούς, με τους χώρους προετοιμασίας, καμαρίνια, αντικείμενα της παρά-
στασης, αμφίεση – κοστούμια των ηθοποιών από τις παραστάσεις). Όσον αφορά την 
σκηνογραφία και την ενδυματολογία, μπορούμε με τα παιδιά να δημιουργήσουμε 
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χρηστικά αντικείμενα επαναπροσδιορίζοντας τα και δίνοντάς τους νέα ταυτότητα, 
αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας  υλικά ανακύκλωσης. Η χρήση 
μεταποιημένων ενδυμάτων είναι μια σύγχρονη ανάγκη. Αλλά και η ιστορία της ενδυ-
ματολογίας  αναφέρεται ακριβώς στην εξέλιξη του ενδύματος με βάση τις πολιτισμι-
κές ανάγκες.  

Η μουσική έκφραση βρίσκεται παντού. Από το πρωινό κουδούνι του σχολείου, έως 
τις φωνές των παιδιών στο διάλειμμα και τα παραγγέλματα στη γυμναστική. Τα παι-
διά μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν την έννοια του θορύβου, της παύσης, του ρυθμού 
και συνθέτοντας τους ήχους της καθημερινότητάς τους, μπορούν να γίνουν  μικροί 
μουσικοί. Πολλές εφαρμογές επεξεργασίας του ήχου, πια στις μέρες μας υπάρχουν 
ακόμα και στα κινητά τηλέφωνά μας. Από τις μικρές αυτές εφαρμογές επεξεργασίας, 
σύνθεσης και αναπαραγωγής του ήχου, μπορούμε στη συνέχεια να περάσουμε και να 
γνωρίσουμε την λειτουργία των επαγγελματικών στούντιο παραγωγής. Και έτσι να 
φέρουμε τα παιδιά σε επαφή από κοντά με ολόκληρη  την διαδικασία παραγωγής ενός 
μουσικού έργου. 

 Στην εποχή του ‘you tube’ τα παιδιά μας πια είναι «you tubers». Οι ίδιοι πια είναι 
πρωταγωνιστές, δημιουργοί, παραγωγοί, σκηνοθέτες και μάνατζερ ολιγόλεπτων ται-
νιών. Θέμα τους είναι συνήθως η καθημερινότητά τους και στόχος η μεγαλύτερη δυ-
νατόν προβολή τους. Η κινούμενη εικόνα καθώς αποτελεί ένα πολύ δυνατό μέσο α-
ναπαράστασης της πραγματικότητας γίνεται ένα  πολύ ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. 
Μέσω αυτής πραγματοποιείται αποτελεσματική μάθηση. Εμπεριέχει τα περισσότερα 
εκφραστικά στοιχεία της τέχνης (εικόνα, λόγο, ήχο) γι’ αυτό και μπορεί να βρει ε-
φαρμογή σε πολλά πεδία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εφαρμογές του stop mo-
tion-animation, επεξεργασία βίντεο, που μπορούμε πια να τις βρούμε σε όλα τα ηλε-
κτρονικά μέσα και να τις χειριστούμε πολύ εύκολα, μπορούν να λειτουργήσουν ως 
ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, που θα  φέρει το παιδί σε επαφή με την κινούμενη εικόνα, 
θα του κινητοποιήσει το ενδιαφέρον για την ιστορία του μέσου του βίντεο και τη θέ-
ληση για τη δημιουργία μεγαλύτερου ή μικρότερου μήκους ταινιών και ντοκιμαντέρ. 
Θα μπορέσουν να διακρίνουν την διαφορά και την αξία του να στήσω εγώ εξ’ αρχής 
το έργο μου και όχι να καταναλώνω αναπαράγοντας έτοιμα ενδεικτικά 
βίντεο(footages)(Papert 1991). 

Τα παιδιά αγαπούν τον χορό μα δεν αναγνωρίζουν την αξία του. Η κίνηση του σώμα-
τός τους είναι η πρώτη χορευτική κίνηση που κάνουν. Εάν αναγνώριζαν τη σχέση του 
σώματος και του πνεύματός τους με την κίνηση, τότε σίγουρα θα μπορούσαν να θαυ-
μάσουν την ικανότητα, το ταλέντο του χορευτή να γράφει πάνω στο σώμα του και να 
απεικονίζει στις κινήσεις του, τον συναισθηματικό του κόσμο. Η έννοια της κίνησης 
είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια του χώρου. Για να αναπτυχθεί μια κίνηση 
χρειάζεται «χώρος». Τα παιδιά εφαρμόζοντας συνειδητά μια κίνηση και οριοθετώ-
ντας το σώμα τους στο χώρο, μπορούν να κατανοήσουν  την ύπαρξη και την ανα-
γκαιότητά του.  
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Παρόμοια για τον δημιουργό της τέχνης του graffiti. Ο χώρος είναι το συστατικό ε-
κείνο που δέχεται την εικόνα, την καθορίζει και την προβάλλει. Ο δημόσιος χώρος, ο 
χώρος του σχολείου, της γειτονιάς είναι ο καμβάς που δέχεται την ιδέα του καλλιτέ-
χνη. 

Πρόταση έργου 

Όταν τα παιδιά με βάση την παραπάνω εκπαιδευτική διαδικασία γνωρίσουν και κα-
τανοήσουν τα εκφραστικά τους μέσα θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο σχολείο 
τους μια ολοκληρωμένη πρόταση εικαστικού έργου (για παράδειγμα στα πλαίσια μιας 
σχολικής γιορτής.) Μια θεατρική παράσταση, ένα δρώμενο, κάποια συναυλία, ένα 
βίντεο ή ένα συνδυασμό όλων των παραπάνω. Με τους μαθητές του γυμνασίου Κου-
φονησίου, στα πλαίσια εκδηλώσεων για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς παρουσιά-
σαμε μια παράσταση με θέμα τον τουρισμό, που συνδύαζε διάφορα εκφραστικά μέ-
σα, όπως προβολή βίντεο, ηχητική επένδυση, χορό κ.τ.λ. Τα παιδιά χωρίστηκαν αρχι-
κά σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους αλλά και με το τι θα ήθελαν να ανα-
λάβουν. Κάποιοι ασχολήθηκαν με το να γράψουν το έργο που θα παρουσίαζαν. Το 
κείμενο αποτελούνταν από ιστορίες, σχόλια και σκέψεις ανθρώπων που τα παιδιά θέ-
λησαν να μάθουν. Κάποιοι επέλεξαν να το σκηνοθετήσουν ενώ άλλοι να είναι οι ηθο-
ποιοί. Η ηχητική  επένδυση του έργου προέρχονταν πάλι από ήχους που συγκέντρω-
σαν τα παιδιά. Τα σκηνικά, και τα κοστούμια των ηθοποιών κατασκευάστηκαν από 
απλά ανακυκλώσιμα υλικά. Ο φωτισμός ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός καθώς έπρεπε 
σύμφωνα με τον σκηνοθέτη να αλλάζει πολύ συχνά. Κάποιοι ασχολήθηκαν με τη 
ρύθμιση του ήχου, και άλλοι με την καταγραφή του υλικού οπτικοακουστικά. Υπήρχε 
βέβαια και ο ρόλος του συντονιστή της όλης εκδήλωσης. Όλες οι ομάδες λειτουργού-
σαν αλληλεπιδραστικά και σε συνεργασία μεταξύ τους.  

Η δημιουργικότητα, οδηγός για την κατάκτηση γνωστικών αντικειμένων 

Κάτι που θα παρατηρήσουμε στην εξέλιξη αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εί-
ναι πως τα παιδιά προσπαθώντας να κατακτήσουν το κάθε ένα από τα προηγούμενα 
εκφραστικά μέσα, βιώνουν και μια ισχυρά αποτελεσματική γνωσιολογική διαδικασία. 
Για παράδειγμα η τοποθέτηση του σώματος τους στο χώρο κατά την διάρκεια της κι-
νησιολογίας, τους φέρνει σε επαφή με τις αρχές της γεωμετρίας. Με την έννοια του 
χώρου, του χρόνου, της διάρκειας, της σειράς, του συγχρονισμού, της συνέχειας. Εδώ 
βέβαια το εργαλείο δεν είναι το μολύβι και το χαρτί αλλά το σώμα και ο χώρος. Επί-
σης η κατασκευή χρηστικών αντικειμένων με υλικά ανακύκλωσης τα φέρνει σε επα-
φή με τη φυσική, τη χημεία και την οικονομία. Μέσα από τη μουσική μπορούν να 
αναδυθούν ποικίλες μαθηματικές έννοιες. Οι επισκέψεις σε μουσεία, οπτικοποιούν 
την ιστορία καθιστώντας την ελκυστική (Black, 2009). Οι συνεντεύξεις, το τραγούδι 
και οι παρουσιάσεις,  βοηθούν τα παιδιά να βελτιώσουν την εκφορά του προφορικού 
τους λόγου και να αναπτύξουν την ρητορική τους ικανότητα.  

 Ο οδηγός για την κατάκτηση της γνώσης είναι η δημιουργικότητα. Η προσέγγιση σε 
γνωστικά αντικείμενα όπως της ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής μέσω 
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μιας μεθόδου διδασκαλίας αυστηρά προσδιορισμένης από το αναλυτικό πρόγραμμα, 
οδήγησε στην  πτώση της ικανότητας για δημιουργική σκέψη. Η έμφαση που δόθηκε 
σ’ αυτή οδήγησε στην «κρίση δημιουργικότητας» (Dewey, 1982). Η δημιουργικότητα 
που είτε είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό είτε κάποια δεξιότητα που αναπτύσσεται 
αποτελεί  ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 
Από την σύνθεση των πρώτων φθόγγων στην εκφορά του λόγου, τον συντονισμό κι-
νήσεων για την πράξη του πρώτου βηματισμού, τις πρώτες γραμμές στο λευκό χαρτί 
αναγνωρίζουμε την ύπαρξη δημιουργικής ικανότητας στον άνθρωπο. Εάν δεχτούμε 
την δημιουργικότητα ως δεξιότητα οφείλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και 
την εξέλιξή της. Η εκπαιδευτική διαδικασία εδώ έρχεται να ξεκλειδώσει αυτή την δη-
μιουργικότητα που με τη σειρά της θα βοηθήσει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ορ-
γανωτικότητας, ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, πρωτοπόρας και εφευρετικής 
σκέψης και διανοητικής ευρύτητας.(Ματσαγγούρας, 2005)  

Συμπεράσματα 

Τα παιδιά μέσα από την ενασχόλησή τους με την τέχνη, καλλιεργώντας την κριτική 
τους σκέψη προχωρούν σε σύνθετες νοητικές επεξεργασίες και συναντούν τη γνώση 
με μεγάλη επιτυχία. Μέσα από τη δημιουργική συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη 
πορεία δράσης, αποκτούν υπομονή, ενσυναίσθηση, αυτοπεποίθηση, ακεραιότητα, δε-
ξιότητες επίλυσης προβλημάτων, την αίσθηση του ανήκειν, της συλλογικής συνείδη-
σης, και της αλληλεγγύης. Αναγνωρίζουν την έκφραση θετικών και αρνητικών, συ-
ναισθημάτων την ενθάρρυνση, την αξία της επικοινωνίας και αφοσίωσης στον αν-
θρωπισμό και την δικαιοσύνη και κατανοούν την έννοια της ιδιαιτερότητας και της 
μοναδικότητας. 
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Τα κοινωνικά δίκτυα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: διδακτικό σενάριο για τη 
διδασκαλία της ποιητικής φόρμας μέσω facebook 

Μιχαηλίδης Τάσος 
Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας  

tasmichailides@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά ένα διδακτικό σενάριο που αποσκοπεί στην εμπέδω-
ση των διαφορετικών περιόδων της ποιητικής τέχνης στη νεοελληνική λογοτεχνική 
παράδοση, με βάση τα διακριτά μορφολογικά της χαρακτηριστικά, ζήτημα που απο-
τελεί και αυτόνομη ενότητα στην Α΄ Λυκείου. Βασικό παιδαγωγικό μέσο επίτευξης 
των μαθησιακών στόχων της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα αποτελέσει η υλοποίη-
ση μιας ομαδικής ερευνητικής εργασίας με την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων 
ως εκπαιδευτικό εργαλείο και συγκεκριμένα τη χρήση του facebook. Το ακόλουθο 
διδακτικό σενάριο βασίζεται στην πεποίθηση ότι η σχολική διαδικασία μπορεί και 
οφείλει να διατηρεί τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη ζωή, αξιοποιώντας την εξοικείω-
σή των μαθητών με τα κοινωνικά δίκτυα. (Χατζηδήμου, 2011) Έτσι, θεωρήθηκε δυ-
νατή η χρησιμοποίηση και προσαρμογή του facebook στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση, για να προσεγγιστεί με έναν πιο διαδραστικό τρόπο ένα απαιτητικό κεφάλαιο της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Συνεπώς, μετά από σύντομη αναφορά στο θεωρητικό και 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, αναλύονται τα τέσσερα στάδια της προσέγγισης, καθώς και μια 
πρώτη αποτίμηση της μεθόδου σχετικά με την αποτελεσματικότητα του διδακτικού 
σεναρίου. 

Λέξεις-κλειδιά: ποίηση, κοινωνικός εποικοδομισμός, κοινωνικά δίκτυα 

Εισαγωγή: Εκπαιδευτικό πλαίσιο και στοχοθεσία 

Το παρόν διδακτικό σενάριο που περιγράφεται εντάσσεται σε ένα γενικό διδακτικό 
πλαίσιο, που υπηρετεί το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, κα-
θώς αποσκοπεί σε μια πολύπλευρη εξέλιξη των μαθητών, τόσο σε επίπεδο γνωστικό, 
όσο και συναισθηματικό, με σκοπό τη συνεργατική συγγραφή και μάθηση σύμφωνα 
με τη θεωρία του εποικοδομισμού. (Vygotski, 1978;  Κανάκης, 1987) Το μάθημα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας διδάσκεται σε διδακτικές ενότητες ανά τετράμηνο, τόσο 
στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο, ενώ ο διδάσκων μπορεί να αξιοποιήσει πηγές και 
κείμενα εκτός σχολικού βιβλίου. Γενικά, το αντικείμενο της λογοτεχνίας αποσκοπεί 
στην ολόπλευρη κινητοποίηση των μαθητών, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, 
την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας, τη διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων και 
την ευαισθητοποίηση του εφήβου απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα της σύγχρονης 
ζωής. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002; Boyd, 2009).  

Η διδακτική προσέγγιση σχεδιάστηκε για μαθητές της Α’ Λυκείου στο μάθημα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και ολοκληρώνεται χρονικά σε 5 διδακτικές ώρες. Οι συ-
ναντήσεις απαιτείται να πραγματοποιούνται για διάστημα δύο εβδομάδων στο εργα-
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στήριο πληροφορικής με συνεργατική χρήση των προφίλ που δημιούργησαν στο fa-
cebook.  Οι μαθητές χωρίζονται σε 5-6 ομάδες, δημιουργώντας κοινό προφίλ ομάδας 
με όνομα/κωδικούς που επιλέγουν από κοινού και συνεργάζονται σε δομημένες δρα-
στηριότητες, τις οποίες θα αναρτά ο εκπαιδευτικός στο δικό του προφίλ (προφίλ μα-
θήματος). (Wood, Bruner & Ross, 1976; Bonk. & Cunningham, 1998) Τα κύρια χα-
ρακτηριστικά των μαθητών της τάξης που καλείται να πραγματοποιήσει το συγκεκρι-
μένο σενάριο χρειάζεται να είναι η σχετική εξοικείωσή τους με το facebook και η ε-
παρκής εμπειρία στην εργασία κατά ομάδες. Συνεπώς, οι μαθησιακοί και συναισθη-
ματικοί στόχοι της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας της Νεοελληνικής Λογοτεχνί-
ας, που την επίτευξή τους επιδιώκει η υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σε-
ναρίου, ορίζονται ως εξής: 
Σε επίπεδο γνωστικού αντικειμένου: 

• Οι μαθητές να επεξεργαστούν ποιητικά έργα διαφορετικών εποχών και τεχνο-
τροπιών, προκειμένου να προβληματιστούν και να εμπεδώσουν τις φάσεις της 
νεοελληνικής ποίησης.  

• Να αντιληφθούν τις βασικές φόρμες έκφρασης και τις φάσεις εξέλιξης της 
ποιητικής γλώσσας από τον παραδοσιακό στον ελεύθερο στίχο, με ενδιάμεση 
φάση μετάβασης τον ελευθερωμένο. (Βαγενάς, 1984) 

• Να αποκτήσουν σταδιακή πρόσβαση στα τεχνικά εργαλεία της ποίησης, ανα-
φορικά με τις αφηγηματικές επιλογές και τα εκφραστικά μέσα που χρησιμο-
ποιεί ο κάθε δημιουργός, διαμορφώνοντας το ιδιαίτερο ύφος της γραφής του. 
(Καλλέργης, 2002)  

• Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με ποικίλες ιδεολογικές φόρμες, όπως αποτυ-
πώνονται μέσα στον ποιητικό λόγο, ώστε να κατανοήσουν τη σημασιολογική 
ταυτότητα των έργων και των κοινωνικών συστημάτων που αυτά εκπροσω-
πούν και εκφράζουν. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) 

Σε επίπεδο διδακτικών εργαλείων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων: 

• Να χρησιμοποιήσουν συνεργατικά τεχνολογικά εργαλεία μάθησης και συγκε-
κριμένα το facebook, κατανοώντας ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να έχουν 
και εκπαιδευτική χρήση. (Merenyi, Szabo & Takacs, 2010) 

• Να ασκηθούν σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, ώστε να ενισχυθεί η αυ-
τενέργεια και η εφαρμογή της διερευνητικής μεθόδου στις Ανθρωπιστικές Ε-
πιστήμες. (Wood, Bruner & Ross, 1976). 

• Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω της ενεργούς συμμετοχής 
τους σε ανομοιογενείς ομάδες με καθορισμένους στόχους και ρόλους. (Μα-
τσαγγούρας, 1987). 

Μέθοδοι και στάδια υλοποίησης 

Ως κεντρικός άξονας της ερευνητικής εργασίας των μαθητών θα αποτελέσει το ζήτη-
μα των συγκλίσεων και αποκλίσεων παραδοσιακής και μοντέρνας ποίησης, αφού θα 
έχει προηγηθεί εισαγωγική αναφορά στις διαφορές του παραδοσιακού και ελεύθερου 
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στίχου, με έμφαση στο μεταβατικό στάδιο του ελευθερωμένου στη νεοελληνική ποίη-
ση. (Παρίσης Ι. & Παρίσης Ν., 2009) Η εργασία-έρευνα των μαθητών θα αποτελέσει 
την κλιμάκωση της διδακτικής προσέγγισης του εν λόγω ζητήματος, ενώ θα έχουν 
ήδη διδαχθεί ποιήματα-δείκτες και εκπροσώπους των διαφορετικών μορφολογικών 
φάσεων της νεοελληνικής ποίησης.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί πέρα από 
το διαλεκτικό μοντέλο, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η διερευνητική μέθοδος, 
καθώς οι μαθητές θα γράψουν συνθετικές εργασίες, που θα τις αναρτήσουν στους λο-
γαριασμούς τους και θα τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια, μελετώντας ενδελεχώς τα 
επιλεγμένα έργα, όσον αφορά στη μορφή και το περιεχόμενό τους, με άξονα διακριτά 
φύλλα εργασίας που θα καθοδηγούν τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις τους. (Ματσαγ-
γούρας, 1987) Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι οι μαθητές μέσω οδηγιών-
παρατηρήσεων του  επόπτη ή των άλλων ομάδων, είτε εξ αποστάσεως είτε κατά τη 
διάρκεια της σχολικής διαδικασίας, να φτάνουν μόνοι τους στο ερμηνευτικό συμπέ-
ρασμα. (Χατζηδήμου, 2011) 

Πρώτο στάδιο: προσδιορισμός στοχοθεσίας - επιλογή ποιητικών έργων 

Χρονικό πλαίσιο: 1η διδακτική ώρα: Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές ενημερώνονται για 
την ερευνητική εργασία και τα βασικά της στάδια, παρόλο που θα αξιοποιηθούν οι 
ομάδες που έχουν διαμορφωθεί από την αρχή της χρονιάς. Η συγκεκριμένη εργασία, 
ωστόσο, διαφοροποιείται σε σχέση με τη μέχρι τώρα εμπειρία τους, σε δύο βασικά 
ζητήματα: α) το εν λόγω project θα αφορά ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο εργασίας, σε 
σύγκριση με τα συνηθισμένα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούν στις μέχρι τώρα 
ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες και β) η μέθοδος εργασίας και αλληλεπίδρασης μα-
θητών-εκπαιδευτικού θα γίνει μέσω facebook. Πάντως, σε αυτό το στάδιο, μέσω μιας 
διαλογικής προσέγγισης, χρειάζεται να αποφασιστεί στην ολομέλεια η διανομή των 
ποιητικών έργων στις τετραμελείς ομάδες. (Χατζηδήμου, 2011) Τα κείμενα θα απο-
τελούν εμβληματικά ποιητικά έργα σημαντικών ποιητών του λογοτεχνικού κανόνα ως 
αντιπροσωπευτικά έργα των τριών σταδίων της νεοελληνικής στιχουργίας.  

Μάλιστα, στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών του εργαστηρίου, μέσα σε σχε-
τικό φάκελο για το μάθημα, οι μαθητές θα έρθουν σε πρώτη επαφή με τα ποιητικά 
έργα και βασικές πληροφορίες σχετικά με τους ποιητές και τα έργα. Τους περιγράφε-
ται ότι η διαδικασία θα επιτελεστεί μέσω της δημιουργίας λογαριασμών στο facebook 
ανά ομάδα. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να μοιράσει υπεύθυνες δηλώσεις για τους γονείς, 
ώστε να υπογράψουν ότι τους επιτρέπουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς τη χρήση κοι-
νωνικών δικτύων. Οι μαθητές απαιτείται να ενημερωθούν ότι οι λογαριασμοί τους θα 
λειτουργούν ως μέσο διαρκούς ανταλλαγής απόψεων και επεξεργασίας των φύλλων 
εργασίας αναφορικά με τα ποιητικά έργα, που θα αναρτά ο εκπαιδευτικός. Προτεινό-
μενα ποιητικά έργα-αντιπροσωπευτικοί δείκτες των διακριτών σταδίων της νεοελλη-
νικής ποίησης, που θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης, είναι τα εξής: α) Παραδο-
σιακός στίχος (2 ομάδες): Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Β΄,  Δ. Σολωμός. 
Θούριος, Ρήγας Φεραίος, β) Ελευθερωμένος στίχος (2 ομάδες): «Ιθάκη», Κ.Π. Καβά-
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φης. «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες»,  Κ. Καρυωτάκης και γ) Ελεύθερος 
στίχος (3 ομάδες): «Μικρή πράσινη θάλασσα», Οδ. Ελύτης. «Για ένα παιδί που κοι-
μάται», Δ. Χ. Χριστοδούλου. 

Δεύτερο στάδιο: ρόλοι ομάδας και δημιουργία λογαριασμών 

Χρονικό πλαίσιο: 2η διδακτική ώρα: Σε αυτό το στάδιο, ο επόπτης συντονίζει τη δια-
δικασία δημιουργίας λογαριασμών και τη σύνδεσή τους με τον δικό του. Στον λογα-
ριασμό της κάθε ομάδας έχουν αναρτηθεί τα ποιήματα που μελετούν, πίνακες με τα 
βασικά γνωρίσματα της κάθε μορφής στίχου και πληροφορίες σχετικά με τον ποιητή 
και τα κύρια χαρακτηριστικά της ποιητικής του. Τα φύλλα εργασίας που τους ανατί-
θενται επικεντρώνονται στην κειμενοκεντρική ανάλυση των έργων, με στόχο να ε-
ντάξουν το ποίημα στην εκάστοτε ποιητική φόρμα, έχοντας ως κριτήριο τα μορφολο-
γικά χαρακτηριστικά του. Ως εργασία οι μαθητές ανά ομάδα αναλαμβάνουν κοινές 
δραστηριότητες από το φύλλο εργασίας που έχουν ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζονται 
στο εργαστήρι πληροφορικής, αποφασίζοντας με τη διακριτική συνδρομή του εκπαι-
δευτικού, τις αρμοδιότητες του κάθε μέλους. 
 
Ειδικότερα, οι ρόλοι των ομάδων διακρίνονται ως εξής: α) συντονιστής: βοηθά την 
οργάνωση της διαδικασίας και έρευνας, επικοινωνεί άμεσα με τον επόπτη και τους 
συντονιστές άλλων ομάδων, β) φιλόλογος (2 άτομα, αν υπάρχει 5μελής ομάδα): ο μα-
θητής που αναλαμβάνει, με τη βοήθεια των υπολοίπων, να εντοπίσει τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά και να αναλύσει τη σημασιολογική τους λειτουργία, γ) δημοσιογρά-
φος-ιστορικός: αναζητά πληροφορίες για τον ποιητή και το συγκεκριμένο ποίημα και 
δ) επιμελητής-γραμματέας: διορθώνει τις εργασίες και ελέγχει την ορθότητα των πλη-
ροφοριών, επαληθεύοντας τις πηγές. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να τονιστεί ότι οι δια-
κριτές αρμοδιότητες έχουν κοινή συνισταμένη την τελική παρουσίαση, στην οποία θα 
έχουν όλα τα μέλη συμμετοχή. (Γουρνάς, 2011) 

Τρίτο στάδιο: Φύλλα εργασίας και επεξεργασία των πηγών 

Χρονικό πλαίσιο: 3η-4η  διδακτική ώρα: Στη συνέχεια, οι ομάδες είτε στο εργαστήρι 
πληροφορικής με την καθοδήγηση του επόπτη είτε εξ αποστάσεως, καλούνται να ε-
πισημάνουν το κεντρικό θέμα, τα χρονικά επίπεδα και να εντοπίσουν στο εξεταζόμε-
νο έργο τις αφηγηματικές ενότητες. Ο κύριος κορμός των ερωτήσεων που καλούνται 
να απαντήσουν ηλεκτρονικά στο φύλλο εργασίας είναι να διακρίνουν και να κατανο-
ήσουν τη σημασιολογική λειτουργία των μορφολογικών χαρακτηριστικών του κειμέ-
νου, εντοπίζοντας τις αφηγηματικές τεχνικές, τους τρόπους και τα εκφραστικά μέσα 
του ποιήματος και πώς αυτά παράγουν συγκινησιακή φόρτιση. Οι ομάδες ενθαρρύνο-
νται, όπως αναφέρθηκε, να κάνουν σχετική έρευνα στο διαδίκτυο και σε συγκεκριμέ-
νες ηλεκτρονικές πηγές που έχει ο εκπαιδευτικός αναρτήσει ανά μορφολογική κατη-
γορία και ποιητή. Η διαδικασία είναι δυναμική, επομένως, καθ’ όλη τη διάρκεια μπο-
ρούν να ανταλλάσσουν απόψεις και να διορθώνουν ή συμπληρώνουν τις προσεγγίσεις 
των άλλων.  
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Τέταρτο στάδιο: παρουσίαση στην ολομέλεια-αξιολόγηση 

Χρονικό πλαίσιο: 5η  διδακτική ώρα: Στο τελικό στάδιο, οι μαθητές ολοκληρώνουν 
την επεξεργασία των φύλλων εργασίας στο εργαστήρι πληροφορικής και κοινοποιούν 
τις απαντήσεις/εργασίες τους στον λογαριασμό τους. Στη συνέχεια, οι άλλες ομάδες 
και ο επόπτης μπορούν να διατυπώσουν ερωτήματα, με σκοπό να προκύψει ένας γό-
νιμος διάλογος γύρω από τις διαφορετικές φάσεις της ποιητικής παράδοσης. Ως τε-
λευταία δραστηριότητα, οι ομάδες συμπληρώνουν τη φόρμα αξιολόγησης αναφορικά 
με την εργασία της δικής τους ομάδας και των άλλων, με βάση συγκεκριμένους άξο-
νες (τεκμηρίωση της έρευνας, κινητοποίηση των μελών κ.α.).  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί, επίσης, να προτείνει μεταναγνωστικές-διαθεματικές δρα-
στηριότητες ανά ομάδα που μπορούν να αναρτήσουν στους λογαριασμούς τους.  Εν-
δεικτικά, μπορούν να παράγουν ποιητικά/πεζογραφικά κείμενα ή  και εικαστικά έργα 
με θέματα εμπνευσμένα από τα ποιήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι λογαριασμοί των 
ομάδων είναι εφικτό να αποτελέσουν εκπαιδευτικό εργαλείο και μετά το πέρας της 
διαδικασίας, αξιοποιούμενοι και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη μέθοδος αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων 
στην εκπαίδευση θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματική στη βελτίωση και τον ποικιλό-
τροπο εμπλουτισμό των απόψεων των μαθητών, καθώς οι μέχρι τώρα εφαρμογές τέ-
τοιων διδακτικών ενεργειών έχουν δείξει ότι συμβάλουν στη συνεργατικότητα και 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους. (Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 2013) Επιπρόσθετα, συν-
δράμουν στη  συγκριτική προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων μέσα στη σχολική τά-
ξη και οι μαθητές εμπεδώνουν την εξέλιξη της ποιητικής τέχνης στην ιστορία της νε-
οελληνικής λογοτεχνίας.  

Το παρόν διδακτικό σενάριο αξιοποιεί, λοιπόν, το facebook για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς, θεωρώντας ότι οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον και 
θα τους δοθεί μια άλλη διάσταση της χρήσης του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σχολι-
κή τάξη επεκτείνει τα όρια της πέρα από τη σχολική διαδικασία και οι μαθητές α-
σκούνται στην εξεύρεση λύσεων και επιχειρημάτων απέναντι σε συγκεκριμένα ερω-
τήματα. (Merenyi, Szabo & Takacs, 2010) Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να συνεργά-
ζονται ως ομάδα και να διαμορφώνουν άξονες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγη-
σης μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. (Τοδούλου, 2011) Παράλληλα, μαθαίνουν να 
είναι προσεκτικοί με τις πηγές και συνειδητοποιούν την ανάγκη κριτικής αξιολόγησης 
των δεδομένων που τους παρατίθενται μέσω κοινωνικών δικτύων, συνδέοντας τις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες με τη σύγχρονη ζωή και εφαρμόζοντας την ανακαλυπτική 
μέθοδο. 
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Τα χαρακτηριστικά του σχολικού Διευθυντή ως Προϊσταμένου και ως Ηγέτη (με 
έμφαση στις ικανότητες Συναισθηματική Νοημοσύνη):Οι απόψεις των εκπαι-

δευτικών. 
 

Λούκας Ηλίας 
Εκπαιδευτικός  Π.Ε.18.12 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

ili loukas@sch.gr 

Μαμάκου Κυριακή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

kmama kou@hotmail.com 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυ-
ντή - ηγέτη θεωρείται η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Σ.Ν.), εφόσον ο τρόπος που 
χειρίζεται ο διευθυντής τον εαυτό του, αλλά και τους άλλους, επηρεάζει το σχολικό 
κλίμα, την απόδοση των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα τις επιδόσεις των μαθητών. 
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας είναι η αξιολόγηση ικα-
νοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Σ.Ν.) του ικανού διευθυντή της σχολικής 
μονάδας από τους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για 
τον διευθυντή τους, δηλαδή ως ηγέτη ή ως προϊστάμενου. Τα αποτελέσματα θα μπο-
ρούσαν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα επιμόρφωσης ή προετοιμασίας διευθυντών 
σχολικών μονάδων. 

Λέξεις – κλειδιά: Συναισθηματική Νοημοσύνη (Σ.Ν.), διευθυντής, ηγέτης, εκπαιδευ-
τικοί, συναισθηματικές δεξιότητες. 

Εισαγωγή 

Επειδή η σχολική μονάδα – οργανισμός έχει κοινωνικές διαστάσεις,  η ηγεσία είναι 
σημαντικός παράγοντας αλλαγής, καθώς μεταξύ τους υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρ-
τησης. Αυτό απαιτεί από τον ηγέτη συνεχή ρύθμιση των συναισθημάτων του, αλλά 
και των συναισθημάτων των άλλων. Ο ηγέτης δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά 
συναισθηματικός, ούτε συναισθηματικά απαθής. Τι συμβαίνει άραγε στο Ελληνικό 
σχολείο σήμερα; Έχουν οι διευθυντές των σχολείων χαρακτηριστικά συναισθηματι-
κής νοημοσύνης; Η παρούσα εργασία έρχεται να φωτίσει αυτή την παράμετρο και να 
καταγράψει την αντίληψη των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά των 
διευθυντών τους. 

Θεωρητικό μέροςΟ αποτελεσματικός διευθυντής – ηγέτης 

Κατά τον Πασιαρδή (2014, σελ. 265) σε τέσσερα πλαίσια πρέπει να κινηθεί ο αποτε-
λεσματικός διευθυντής: «1) Δημοκρατική και ανθρώπινη προσέγγιση, 2) Σχολικό 
κλίμα και κουλτούρα συνεργασίας με τους εσωτερικά εμπλεκόμενους φορείς, 3) Δί-
κτυα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους εξωτερικά εμπλεκόμενους φορείς, 4) Ό-
ραμα και προσωπικό σύστημα αξιών». 
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Οι δεξιότητες ενός αποτελεσματικού διευθυντή είναι: η καθοδήγηση των εκπαιδευτι-
κών για την επιτυχία των στόχων του σχολείου, η υποστήριξη τους και η ανάδειξη 
των θετικών χαρακτηριστικών τους, η δημιουργία ευνοϊκού σχολικού κλίματος και 
επικοινωνιακές δεξιότητες (Στιβακτάκης, 2006, όπ. αναφ. στο Κιρκιγιάννη, 2011). 

 Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη (Σ.Ν.) 

Η ηγεσία, υποστηρίζει η Ταλιαδώρου (2013), σχετίζεται με τα συναισθήματα «καθώς 
περιέχει έντονες προσωπικές αλληλεπιδράσεις οι οποίες παρουσιάζονται δημόσια και 
περιέχουν συναισθηματική διάσταση» (σελ. 31). Σύμφωνα με τους Caruso et al. 
(2002, «η αποτελεσματική ηγεσία θεμελιώνεται πάνω στην ικανότητα διαχείρισης 
συναισθημάτων» (Caruso et al., 2002, όπ. αναφ. στο Πλατσίδου, 2010, σελ. 176). Ε-
πίσης, όπως αναφέρουν οι Καφέτσιος & Βασιλάκου (2009), η συναισθηματική νοη-
μοσύνη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική ηγεσία. Επειδή «τα 
συναισθήματα είναι μεταδοτικά» (Goleman, D., Boyatzis R. & McKee, A.  2002, σελ. 
195), ο ηγέτης είναι αυτός που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική νοη-
μοσύνη της ομάδας. 

Οι ηγέτες με υψηλή Σ.Ν. μπορούν να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τα συναι-
σθήματά τους, και με εποικοδομητικό τρόπο σκέψης, να χτίσουν και να διατηρήσουν 
υψηλά επίπεδα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Παράλληλα, οι ηγέτες με Σ.Ν. έχουν 
θετική επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση των υφισταμένων τους και κατά 
συνέπεια η απόδοσή των τελευταίων βελτιώνεται θετικά (Καφέτσιος & Βασιλάκου, 
2009).  

Στόχοι της έρευνας 

Στόχος της έρευνάς είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με 
τις ικανότητες Σ.Ν. που πρέπει να έχει ο σχολικός διευθυντής ως προϊστάμενος και 
ως ηγέτης. Οι επιμέρους ερευνητικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

• Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον διευθυντή του σχολείου ως 
ηγέτη ή ως προϊστάμενο. 

• Σε ποιο βαθμό η γενική τους αντίληψη για τον Διευθυντή του σχολείου διαφέ-
ρει από την εμπειρία που βιώνουν με τον Διευθυντή του σχολείου στο οποίο 
υπηρετούν.  

Μεθοδολογία 

Ερευνητικά εργαλεία – Θεωρητικό μοντέλο 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη στην οποία χρη-
σιμοποιήθηκαν πέντε ερωτήματα στα οποία καλούνταν να απαντήσουν οι ερωτώμε-
νοι και η χρήση ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολόγιου με επτά ερωτήσεις κλίμακας με 
τη μέθοδο της ετεροαναφοράς. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο ση-
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μαντική θεωρούν για έναν διευθυντή καθεμιά από τις 7 ερευνώμενες δεξιότη-
τες/ικανοτ́ητες βάσει μίας κλίμακας Likert 5 βαθμών, όπου το 1 αντιστοιχούσε στην 
απάντηση «Καθόλου ή σχεδόν καθόλου σημαντική» και το 5 στην απάντηση «Από-
λυτα ή σχεδόν απόλυτα σημαντική».  

Κατά το σχεδιασμό της έρευνάς επιλέχθηκε το μοντέλο του Goleman (1995), σύμφω-
να με το οποίο, η Σ.Ν. συνδυάζει τις ικανότητες του ατόμου για αυτοεπίγνωση, αυτο-
έλεγχο, αυτοκυριαρχία και ενσυναίσθηση, με την ευσυνειδησία, τη δυνατότητα να 
ακούει με προσοχή τους άλλους, να συνεργάζεται, να επικοινωνεί και να ασκεί επιρ-
ροή. Το μοντέλο εστιάζει κυρίως στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης μέσα από 
την ανάπτυξη συναισθημάτων και κοινωνικών ικανοτήτων (Emmerling & Goleman, 
2003, όπ. αναφ. στο Πλατσίδου, 2010). 

Εστιάσαμε σε συναισθηματικές δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τους άξονες της 
επιτυχημένης εκπαιδευτικής ηγεσίας, όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκό-
πηση. Οι άξονες αυτοί και οι ανάλογοι άξονες του Goleman, είναι η δημοκρατική και 
ανθρώπινη προσέγγιση της ηγεσίας, το υγιές σχολικό κλίμα και η δημιουργία δικτύου 
συνεργασίας και επικοινωνίας (Πασιαρδής, 2014). Παράλληλα προστέθηκε και ένα 
τέταρτο ερώτημα αναφορικά με το ρόλο του διευθυντή του κάθε ερωτώμενου ως 
προϊσταμένου ή ως ηγέτη.  

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν τέσσερις άξονες – ερευνητικά ερωτήματα:   

➢ Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ικανότητες της 
διαχείρισης σχέσεων, που επιδεικνύει ο διευθυντής. (επιρροή,  επικοινωνία,  
ανάπτυξη των άλλων και ομαδικότητα & συνεργασία).  

➢ Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ικανότητες της 
κοινωνικής επίγνωσης, που επιδεικνύει ο διευθυντής (ενσυναίσθηση). 

➢ Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ικανότητες της 
διαχείρισης του εαυτού του, που έχει ο διευθυντής (ευσυνειδησία,  αξιοπι-
στία, αυτοέλεγχος, και πρωτοβουλία).  

➢ Διερεύνηση της άποψης των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά Σ.Ν. που 
παρουσιάζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας τους, ώστε να διαπιστωθεί αν 
η γενικότερη αντίληψή τους για τον ρόλο του διευθυντή διαφέρει από την ε-
μπειρία που βιώνουν. 

Δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν έξι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης διαφόρων ειδικοτήτων, από τους οποίους οι δύο εργάζονται σε Πρότυπο Πει-
ραματικό Σχολείο. Η συνολική τους προϋπηρεσία, κυμάνθηκε από 10 έως 25 έτη . 

 Αποτελέσματα 
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Από τις απαντήσεις στις συνεντεύξεις προέκυψε πως οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
έχουν σαφή αίσθηση ηγετικού ρόλου για τον διευθυντή σχολείου, αφού, όπως φαίνε-
ται και στον Πίνακα 1, οι απαντήσεις που δόθηκαν, εκτός μίας (επιβολή) αναφέρονται 
σε χαρακτηριστικά Σ.Ν. του ηγέτη, με πολύ υψηλά ποσοστά σε πολλές εξ αυτών. Και 
στην περίπτωση όμως που οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως απάντηση την επιβολή, δεν 
έδωσαν μόνο τη συγκεκριμένη απάντηση στην ερώτηση αυτή, αλλά ανέφεραν και την 
πειθώ, ως τρόπο εφαρμογής των αποφάσεων του διευθυντή, γεγονός που καταδεικνύ-
ει πως δεν αντιλαμβάνονται τον διευθυντή σχολείου ως προϊστάμενο αλλά ως ηγέτη.. 
Ειδικότερα, οι απαντήσεις που δόθηκαν για την ερώτηση της συνέντευξης «με ποιον 
τρόπο, κατά τη γνώμη σας, πετυχαίνει την εφαρμογή των αποφάσεών του από τους συ-
ναδέλφους του ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου»;, που διερευνούσε τη δεξιότητα της 
επιρροής, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι ακόλουθες: πειθώ, έμμεση επιρροή, 
επιβολή, συνεργασία/συλλογικότητα, κατανόηση. Στην ερώτηση «πώς πρέπει, κατά 
τη γνώμη σας, να επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς ο Διευθυντής/ντρια του σχολεί-
ου;», που εξέταζε τη δεξιότητα της επικοινωνίας, οι απαντήσεις ήταν: ανοιχτή επικοι-
νωνία, ενεργητική ακρόαση και κατανόηση. 

 

Πίνακας 1. Ηγετικά χαρακτηριστικά διευθυντών 

Τέλος, για τη διερεύνηση της δεξιότητας της ανάπτυξης των άλλων, τέθηκε η ερώτη-
ση: «σε κάθε σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ικανό-
τητες). Με ποιους τρόπους ο/η Διευθυντής/ντρια αναδεικνύει και ενισχύει τα θετικά και 
αντίστοιχα πώς χειρίζεται τα αρνητικά χαρακτηριστικά τους;», οι απαντήσεις ήταν: δη-
μιουργία προκλήσεων, θετική ενίσχυση. 

Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει και από τις ερωτήσεις κλιμάκωσης που τέθηκαν προς 
διερεύνηση της δεξιότητας της ομαδικότητας και συνεργασίας, με τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων να κυμαίνονται στην πλειονότητά τους στις κλίμακες 4 (πολύ σημα-
ντική) και 5 (απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα σημαντική).  

Στον δεύτερο άξονα, που ανέλυσε τη συναισθηματική ικανότητα της κοινωνικής επί-
γνωσης και ειδικότερα τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης, από τις ερωτήσεις ανοιχτού 
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τύπου προέκυψε πως όλοι οι συμμετέχοντες αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική την 
προσφορά άμεσης βοήθειας από τον διευθυντή  και κατά δεύτερο λόγο η πλειοψηφία 
αυτών  αξιολογούν ως σημαντική την ενεργητική ακρόαση. Επίσης, οι συμμετέχοντες 
θεωρούν πολύ σημαντική την κατανόηση των συναισθημάτων τους από τον διευθυ-
ντή. Και από αυτόν τον άξονα της έρευνας είναι ξεκάθαρη η αντίληψη του διευθυντή 
σχολείου ως ηγέτη από τους εκπαιδευτικούς. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως εξαιρετικά σημαντικές τις δε-
ξιότητες της συναισθηματικής ικανότητας της διαχείρισης εαυτού, που αποτελεί τον 
τρίτο άξονα της έρευνάς μας. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις κλιμάκωσης αφορούσαν 
τις ακόλουθες δεξιότητες: αξιοπιστία και ευσυνειδησία, αυτοέλεγχο και πρωτοβουλία. 
Καμία απάντηση δεν αντιστοιχούσε, στους βαθμούς 1 έως 3 της κλίμακας Likert.  

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό στόχο, το ποσοστό διευθυντών - ηγετών με χα-
ρακτηριστικά Σ.Ν. και διευθυντών με απουσία ανάλογων χαρακτηριστικών ήταν μοι-
ρασμένο. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα αυτό βάσει του αριθμού των απαντήσεων 
που προσέδιδαν χαρακτηριστικά Σ.Ν. στον διευθυντή, για τον καθένα συμμετέχοντα 
ξεχωριστά, επί του συνόλου των απαντήσεων του. 

Τα χαρακτηριστικά Σ.Ν. που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί είναι τα εξής: προώθηση συ-
νεργασίας, θετική ενίσχυση, δικαιοσύνη, ανοιχτή επικοινωνία, προώθηση ανάληψης 
πρωτοβουλιών, δημιουργία οράματος, δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Σημαντικό 
χαρακτηριστικό στην αντίληψη των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται η συνεργασία, κα-
θώς αναφέρθηκε από όλους τους εκπαιδευτικούς που αντιλαμβάνονται τον διευθυντή 
τους ως ηγέτη. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρθηκαν στη δημιουργία οράματος δε θεω-
ρούν πως ο διευθυντής τους έχει χαρακτηριστικά Σ.Ν., καθώς, όπως προκύπτει, το 
όραμα για το σχολείο δεν είναι προϊόν συλλογικής απόφασης, αλλά επιβάλλεται με 
αυταρχικό τρόπο από τον διευθυντή, προκειμένου ο ίδιος να ικανοποιήσει τις προσω-
πικές του φιλοδοξίες. Οι συγκεκριμένοι διευθυντές (Πειραματικού σχολείου), παρότι 
αποτελεσματικοί στον διοικητικό τομέα, παρουσιάζουν σοβαρό έλλειμμα σε επίπεδο 
κοινωνικής επίγνωσης και διαχείρισης σχέσεων. Αντίθετα, το υπόλοιπο 50% των εκ-
παιδευτικών τόνισε την απουσία των πιο πάνω χαρακτηριστικών, αναφέροντας αυ-
ταρχική συμπεριφορά, έλλειψη ευσυνειδησίας, έλλειψη ενσυναίσθησης. 

Συμπεράσματα – Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Συμπερασματικά, λοιπόν, πως οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας ως ηγέτη με χαρακτηριστικά Σ.Ν.. Μεγάλο όμως ποσοστό διευθυ-
ντών λειτουργούν ως προϊστάμενοι, επικεντρωμένοι στα διοικητικά τους καθήκοντα, 
παραγνωρίζοντας τη σημασία της Σ.Ν. για μια αποτελεσματική ηγεσία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς  συμφωνούν με αυτή του Cook (2006), που έδειξε ότι 
τα επίπεδα της Σ.Ν. των διευθυντών επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις τους ως η-
γετών στην εκπαίδευση. Η έρευνά έδειξε μοιρασμένο το ποσοστό των διευθυντών με 
χαρακτηριστικά Σ.Ν. και αυτών χωρίς Σ.Ν. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνάς 
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συμφωνούν σε αρκετά σημεία με τα αποτελέσματα της έρευνας των Μόσχου, Διαμα-
ντοπούλου & Πλατσίδου, (2014) (όπ. αναφ. στο Πλατσίδου, 2016). Οι δύο έρευνες 
δείχνουν υψηλά ποσοστά στα χαρακτηριστικά της ευσυνειδησίας, του αυτοελέγχου, 
της αξιοπιστίας και της ικανότητας επικοινωνίας. Ενώ ως προς το χαρακτηριστικό της 
ομαδικότητας – συνεργασίας, η έρευνα μας έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό 81% από τους διευθυντές τους να έχουν το χαρακτηριστικό αυ-
τό, έναντι του 31,85%, της παραπάνω έρευνας.  
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Τάσεις και προοπτικές στο επάγγελμα του δασκάλου 
 

Θεόδωρος Γούπος, Δρ. Παιδαγωγικών, Σχολικός Σύμβουλος, thgoupos@sch.gr, 
Κων/νος Βρυώνης, M.e.d.,  Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, dinvrionis@gmail.com, 

Γιάννης Κατσέλης, Φοιτητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., gianniskats3@gmail.com, 
 

Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την καταγραφή των τάσεων και των προοπτικών 
του επαγγέλματος του δασκάλου. Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζονται οι δείκτες 
από τους οποίους επηρεάζονται οι προαναφερόμενες τάσεις και προοπτικές όσον α-
φορά το επάγγελμα του δασκάλου, παρατίθενται πίνακες με στατιστικά στοιχεία σχε-
τικά με την αποτύπωση των σχολικών μονάδων, των φοιτούντων μαθητών, του διδα-
κτικού προσωπικού, του αριθμού των διορισμών των δασκάλων καθώς και του αριθ-
μού των συνταξιοδοτήσεων των δασκάλων. Επιπρόσθετα γίνονται συσχετίσεις σχετι-
κά με τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού 
Σχολείου, εξάγονται συμπεράσματα, καταγράφονται διαπιστώσεις και κατατίθενται 
προτάσεις βελτίωσης των τάσεων και προοπτικών του επαγγέλματος του δασκάλου. 
 
Λέξεις–κλειδιά: επάγγελμα του δασκάλου, τάσεις και προοπτικές, δημοτικό σχολείο, 
εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 

                                                  Εισαγωγή 
 

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-2017, 92.850 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
και της δευτεροβάθμιας κατέθεσαν για πρώτη φορά, ηλεκτρονικά την αίτηση πρόσ-
ληψής τους ως αναπληρωτές και 52.451 κατέθεσαν αίτηση για την πρόσληψή τους ως 
ωρομίσθιοι. Από τους 92.850 εκπαιδευτικούς οι 13.450, ποσοστό 14,48% είναι δά-
σκαλοι που υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης ως αναπληρωτές. Από το 2006 και εντεύθεν 
όταν εισάγονταν οι συγκεκριμένοι φοιτητές στα παιδαγωγικά τμήματα κυριαρχούσε η 
εικόνα ότι ένα ποσοστό περίπου 60-80% θα προσλαμβάνονταν ως αναπληρωτές και 
όλοι «θα διοριστούν σε λίγα χρόνια ως μόνιμοι», η οποία πλέον έπαψε να ισχύει σή-
μερα. 
 

Δείκτες από τους οποίους επηρεάζονται οι τάσεις και προοπτικές  
όσον αφορά το επάγγελμα του δασκάλου 

 
Οι τάσεις και προοπτικές στο επάγγελμα του δασκάλου επηρεάζονται από τους παρα-
κάτω δείκτες: 

• τον αριθμό του μαθητικού δυναμικού, τον αριθμό των σχολικών μονάδων, τον 
αριθμό του διδακτικού προσωπικού και την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο, 
• τους διορισμούς των δασκάλων τις τελευταίες δεκαετίες, 
• την αναλογία παλαιών εκπαιδευτικών και εχόντων ώριμα συνταξιοδοτικά δι-
καιώματα και νέων εκπαιδευτικών, 
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• το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων και δη των δασκάλων, 
• τις συνταξιοδοτήσεις των δασκάλων τις τελευταίες δεκαετίες. 
• τις προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων, 
• τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΕΤΟ-
ΔΣ) και τις ανάγκες του σε διδακτικό προσωπικό, 
• πρόσθετοι παράγοντες περιορισμού των διορισθέντων δασκάλων καθώς και 
των προσληφθέντων ως αναπληρωτών δασκάλων. 

 
Η αποτύπωση των σχολικών μονάδων, των φοιτούντων μαθητών και 

του διδακτικού προσωπικού την περίοδο 2013-2015 
 

α/α Σχολικό έτος  Αριθμός Σχολικών  
Μονάδων  

Αριθμός Φοιτούντων 
μαθητών   

Δάσκαλοι 

1 2013-14 4.313 586.111 61.582 
2 2014-15 4.253 600.781 61.719 
 

Πίνακας 1. Αποτύπωση σχολικών μονάδων 2013-2015. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013-14, 2014-15 

 
Οι διορισμοί δασκάλων (ΠΕ 70) των τελευταίων δεκαετιών 

 
Οι διορισμοί δασκάλων τη δεκαετία 1990-2000 ανέρχονται σε 16.454 και παρουσιά-
ζονται αναλυτικά στον πίνακα 2 καθώς και στο αντίστοιχο διάγραμμα (Εικόνα 1):  
α/α Σχολικό έτος  Διορισμοί Δασκάλων ( ΠΕ 70 )  
1 1990-91 2.661 
2 1991-92 912 
3 1992-93 1.064 
4 1993-94 1.149 
5 1994-95 683 
6 1995-96 998 
7 1996-97 2.100 
8 1997-98 2.172 
9 1998-99 3.283 
10 1999-00 1.432 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ  1990-00 
16.454 

 

Πίνακας 2. Διορισμοί δασκάλων, Σχ. Έτη 2009-2000, Πηγή: Πληροφοριακά Δελτία και ανακοινώσεις των αιρε-

τών ΠΕ του ΚΥΣΠΕ 

 
 
 

Οι 
διο-
ρι-
σμοί 
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δασκάλων στη δεκαετία 2000-2010 ανέρχονται 19.368, όπως αναλυτικά παρουσιάζο-
νται στον παρακάτω πίνακα 3 και στο αντίστοιχο διάγραμμα (Εικόνα 2): 
 

α/α Σχολικό Έτος  Διορισμοί Δασκάλων (ΠΕ 70)  
1 2000-2001 867 
2 2001-2002 2.965 
3 2002-2003 2.891 
4 2003-2004 2.120 
5 2004-2005 2.138 
6 2005-2006 1.106 
7 2006-2007 1.100 
8 2007-2008 2.174 
9 2008-2009 2.220 
10 2009-2010 1.787 
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2000-2010 19.368 

 

Πίνακας 3. Διορισμοί δασκάλων, Σχ. Έτη 2000-2010, Πηγή: Πληροφοριακά Δελτία και ανακοινώσεις των αιρε-

τών ΠΕ του ΚΥΣΠΕ 

 

 

 
 

Εικόνα 3. Διορισμοί Δασκάλων 2000-2010, Πηγή : Πληροφορικά  Δελτία και Ανακοινώσεις των αιρετών ΠΕ 

του ΚΥΣΠΕ 

 
Την περίοδο 2010-2017 διορίστηκαν 1097 δάσκαλοι. Αναλυτικά οι διορισμοί κατά 
σχολικό έτος παρουσιάζονται στον παρακάτω  Πίνακα 4 καθώς και στην Εικόνα 3.  
 
α/α Σχολικό Έτος  Διορισμοί Δασκάλων (ΠΕ 70 ) 
1 2010-2011 1025 
2 2011-2012 50 
3 2012-2013 5 
4 2013-2014 17 
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5 2014-2015 0 
6 2015-2016 0 
7 2016-2017 0 
 Σύνολο 1097 
 

Πίνακας  4. Διορισμοί δασκάλων, Σχ. Έτη 2010-2017, Πηγή: Πληροφοριακά Δελτία και ανακοινώσεις των αι-

ρετών ΠΕ του ΚΥΣΠΕ  

 

 
 

Εικόνα 4. Διορισμοί Δασκάλων, Σχολ. Έτη 2010-2017, Πηγή: Πληροφορικά Δελτία και Ανακοινώσεις των αιρε-

τών ΠΕ του ΚΥΣΠΕ 

 
Η αναλογία παλαιών εκπαιδευτικών και εχόντων ώριμα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα και νέων εκπαιδευτικών 
 

Ο συνολικός αριθμός των μόνιμων υπηρετούντων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014-15) ανέρχεται στις 61.719. Το 69,88 % των μόνιμων 
εκπαιδευτικών υπηρετούντων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει λιγότερα από 20 
χρόνια υπηρεσίας και δεν έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ενώ μόνο το 
30,12 % έχει υπηρεσία πάνω από 20 χρόνια.  
 

Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων και δη των δασκάλων 
 

Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων και δη των δασκάλων έχει 
μεταβληθεί επί τα χείρω. Έχουν αυξηθεί δραματικά τα όρια συνταξιοδότησης, έχουν 
περιοριστεί οι πρόωρες συντάξεις και κυρίως των γυναικών, που αποτελούν και την 
πλειονότητα των δασκάλων, συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου 
Παιδείας οι γυναίκες είναι 31.036 και οι άνδρες 15.787. Επιπρόσθετα ο περιορισμός 
των συντάξιμων αποδοχών σε σχέση με το μισθό καθώς και το γεγονός ότι το ποσο-
στό αναπλήρωσης έχει περιοριστεί σε 40,7%, από 70%, αναμένεται τα επόμενα χρό-
νια να περιορίσει τις συνταξιοδοτήσεις, αφού οι εργαζόμενοι θα θέλουν να παρατεί-
νουν τον εργασιακό τους βίο για να έχουν μεγαλύτερο μισθό. 
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Οι συνταξιοδοτηθέντες εκπαιδευτικοί την περίοδο 2010-2017, αθροιστικά ανέρχονται 
σε 12.354, (πηγή: Πληροφοριακά Δελτία και ανακοινώσεις των αιρετών ΠΕ του ΚΥ-
ΣΠΕ).  

 

 

Οι προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων 
 

Στον Πίνακα 5 καθώς και στην Εικόνα 4 που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά 
κατά έτος (2005-2016) οι 44.832 προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων:  
 
α/α Σχολικό έτος  Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΕ 70) 
1 2005-2006 3.072 
2 2006-2007 3.762 
3 2007-2008 3.851 
4 2008-2009 3.337 
5 2009-2010 3.505 
6 2010-2011 3.785 
7 2011-2012 4.339 
8 2012-2013 4.923 
9 2013-2014 4.455 
10 2014-2015 4.545 
11 2015-2016 5.258 
 Σύνολο  44.832 
 
Πίνακας 5. Προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων, Σχ. Έτη 2005-2016, Πηγή: Πληροφοριακά Δελτία και ανα-

κοινώσεις των αιρετών ΠΕ του ΚΥΣΠΕ  

 

 
 

Εικόνα 5. Προσλήψεις Αναπληρωτών Δασκάλων(ΠΕ70), Σχολ. Έτη 2005-2016, Πηγή Πληροφορικά Δελτία και 

Ανακοινώσεις Αιρετών ΠΕ του ΚΥΣΠΕ 
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Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και οι ανάγκες του σε διδα-
κτικό προσωπικό 

 
Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Ε.Τ.Ο.Δ.Σ.) έχει συρρικνώσει τις 
ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. Με την κατάργηση των 1337 Δημοτικών Σχολείων 
ΕΑΕΠ σε σύνολο 4.253 σχολικών μονάδων και την μετατροπή τους σε Δημοτικά 
Ολοήμερα Σχολεία Ενιαίου Τύπου, οι ώρες διδασκαλίας στο υποχρεωτικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα μειώθηκαν ανά τάξη από 35 σε 30. Ειδικότερα σε ένα 12/θέσιο δημοτικό 
σχολείο εβδομαδιαίως παρατηρείται μείωση κατά 60 ώρες (12 τμήματα Χ 5 ώρες= 60 
ώρες). Οι 60 αυτές διδακτικές ώρες αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στο διδακτικό 
ωράριο τριών (3) εκπαιδευτικών (1337 σχολεία Ε.Α.Ε.Π. Χ 3 εκπαιδευτικοί= 4.011 
εκπαιδευτικοί). Με την επιχειρούμενη «αναβάθμιση» των 2.916 κλασικών ολοήμε-
ρων δημοτικών σχολείων σε σύνολο 4.253 σχολικών μονάδων χάθηκαν 4.116 θέσεις 
δασκάλων. Ειδικότερα σε σύνολο 2.916 σχολικών μονάδων κλασικών ολοήμερων 
δημοτικών σχολείων, 1200 σχολεία είχαν δύο (2) δασκάλους στο ολοήμερο πρό-
γραμμα, (1200 Χ 2= 2400) και 1716 σχολεία είχαν 1 δάσκαλο,  (2916-1200=1716 Χ 1 
δάσκαλο= 1716 δάσκαλοι (2400+1716= 4.116). Περίπου 4.116 εκπαιδευτικοί λιγότε-
ροι θα απαιτηθούν ανά σχολική μονάδα στα δημοτικά σχολεία Ενιαίου Τύπου σε σύ-
γκριση με τα σχολεία Κλασικού Ολοήμερου προγράμματος. Συνεπώς, το σύνολο λι-
γότερων εκπαιδευτικών που θα απαιτηθούν στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά 
Σχολεία είναι 4011+4116=8.127 δάσκαλοι.  
 

Πρόσθετοι παράγοντες περιορισμού των διορισθέντων και των προσληφθέ-
ντων ως αναπληρωτών δασκάλων 

 
Η μείωση του μαθητικού δυναμικού και κατά επέκταση των σχολικών μονάδων, οι 
περιορισμοί των αποσπάσεων και των εκπαιδευτικών καθώς και η κατάργηση των 
Διδασκαλείων Μετεκπαίδευσης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και την υπο-
γραφή των μνημονίων έχουν ως επακόλουθο τον περιορισμό των διορισμών μονίμων 
εκπαιδευτικών και προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών. Ειδικότερα παρατηρού-
με, όσον αφορά στα εξής:  
 

Μείωση του μαθητικού δυναμικού 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μείωση του μαθητικού δυναμικού (από 
678.577 το 1993, σε 600.781 το 2015), που σε συνδυασμό με τη δεδομένη υπογεννη-
τικότητα των Ελλήνων και τη σταδιακή επιβράδυνση του μεταναστευτικού ρεύματος, 
(πλην της τρέχουσας σχολικής χρονιάς), θα οδηγήσει στη συρρίκνωση των σχολικών 
μονάδων και επιπρόσθετα στον περιορισμό των διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών 
και προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών. 
 

Μείωση των σχολικών μονάδων 
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Οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκαν (από 7.011 το 1993, 
σε 4.253 το 2015) κυρίως λόγω της μείωσης του μαθητικού δυναμικού. 

  
Περιορισμοί των αποσπάσεων 

 
Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών και δη δασκάλων τη δεκαετία 2000-2010 σε διοικητι-
κές θέσεις ήταν σύνηθες φαινόμενο. Όποιος δεν ήθελε να υπηρετήσει στην οργανική 
του θέση, χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα είχε τη δυνατότητα να αποσπαστεί για 
μια διετία σε διοικητική θέση, στο Υπουργείο Παιδείας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
ή όπου αλλού ήθελε και μπορούσε. Οι αποσπάσεις είχαν γίνει ο βραχνάς της εκάστο-
τε πολιτικής ηγεσίας. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά τη δεκαετία 2000-2010 υπό την 
πίεση της κοινής γνώμης οι αποσπάσεις περιορίστηκαν, χωρίς όμως να τεθούν φραγ-
μοί που θα τις ελαχιστοποιούσαν. Η μείωση ωστόσο των αποσπάσεων συνέβαλε και 
στη μείωση των προσλήψεων των αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών κατά 
1.000 εκπαιδευτικούς το χρόνο. 

 
Περιορισμοί των εκπαιδευτικών αδειών 

 
Τη δεκαετία 2000-2010 δίνονταν εκπαιδευτικές άδειες (περίπου 1000 κάθε χρόνο) 
στους εκπαιδευτικούς για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε για δίπλωμα ειδίκευσης είτε 
για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Οι άδειες αυτές τη δεκαετία 2000-2010 
ελαχιστοποιήθηκαν και τέθηκαν αυστηρότεροι περιορισμοί στη χορήγηση τους. Η 
μείωση ωστόσο των χορηγήσεων εκπαιδευτικών αδειών περιόρισε και τις προσλήψεις 
των αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών, κατά 1.000 εκπαιδευτικούς το χρόνο. 
 

Κατάργηση των Διδασκαλείων Εκπαίδευσης. 
 

Από τις αρχές του 1980 λειτουργούσαν δύο διδασκαλεία, ένα στην Αθήνα και  ένα 
στη Θεσσαλονίκη για τη μετεκπαίδευση δασκάλων και νηπιαγωγών για μια διετία. 
Από το σχολικό έτος 1995-96, τα διδασκαλεία πέρασαν στα Παιδαγωγικά Τμήματα 
και επεκτάθηκαν και λειτούργησαν οκτώ (8) διδασκαλεία. Περίπου 800-1000 εκπαι-
δευτικοί κάθε χρόνο με εξετάσεις εισάγονταν σε αυτά για μετεκπαίδευση και φοιτού-
σαν στα διδασκαλεία. Η παραμονή αυτού του αριθμού των μονίμων εκπαιδευτικών 
στις σχολικές τους μονάδες μετά την κατάργηση των διδασκαλείων περιόρισε τις 
προσλήψεις εκπαιδευτικών κατά 2.000 εκπαιδευτικούς το χρόνο. 
 

Η οικονομική κρίση 
 

Η οικονομική κρίση και η υπογραφή των μνημονίων είχε σημαντικές συνέπειες και 
στην εκπαίδευση. Ιδίως η υποχρεωτική διατήρηση της αναλογίας διορισμών στην εκ-
παίδευση 5:1 (για κάθε πέντε αποχωρήσεις θα γίνεται μια νέα πρόσληψη/ΔΝΤ). 
 

Συμπεράσματα 
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Με βάση τα στοιχεία που παραθέσαμε, συνυπολογίζοντας τις σχετικές παραμέτρους 
(ασφαλιστικό καθεστώς, υπογεννητικότητα, ποσοστό για την παιδεία επί του ΑΕΠ, 
Μνημόνια) διαφαίνεται πως τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει η δραματική μείωση του 
αριθμού των δασκάλων που θα απασχολούνται ως μόνιμοι και αναπληρωτές. Σε αυτό 
συνηγορούν και τα παρακάτω στοιχεία: 
• η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης,  
• η μείωση των αποσπάσεων και η θέσπιση κανόνων χορήγησής τους, 
• η μείωση και η ελαχιστοποίηση των εκπαιδευτικών αδειών, 
• η κατάργηση των Διδασκαλείων Εκπαίδευσης, 
• η θεσμοθέτηση του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου,  
• η μείωση του μαθητικού δυναμικού λόγω δημογραφικού προβλήματος,  
• η αναλογία παλαιών και νέων εκπαιδευτικών,  
• η μείωση των συνταξιοδοτηθέντων καθώς την τελευταία 20ετία έχουν διοριστεί 

36.000 δάσκαλοι,  
• η περιστολή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, κυρίως γυναικών εκπαιδευτικών.  

 
Προτάσεις 

 
• Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, κάθε κυβέρνηση πρέπει να επενδύει 

στην παιδεία. Οι δαπάνες ως ποσοστό στο ΑΕΠ που διατίθενται για την παιδεία 
προτείνεται να αυξηθούν σημαντικά και μέσα στη δεκαετία 2020-2030 να προ-
σεγγίσουν το 5%. 

• Να εκπονηθούν προγράμματα εργασιακής εμπειρίας για τους φοιτητές του 3ου και 
4ου έτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης διάρκειας ενός 
εξαμήνου και ενός εννιαμήνου αντίστοιχα, με αμοιβή. 

• Να υπάρξει διακομματική συναίνεση και να αφεθεί η παιδεία έξω από τις κομμα-
τικές σκοπιμότητες. 

• Να εκπονηθεί χρονοδιάγραμμα μόνιμων διορισμών, αρχής γενομένης από την ε-
πόμενη σχολική χρονιά και μόλις το επιτρέψουν οι οικονομικές δυνατότητες της 
χώρας να ενισχυθούν σημαντικά οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών. 

• Να ενισχυθούν οι υποστηρικτικές δομές, π.χ. Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη 
Στήριξη, Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστη-
ριακά Τμήματα.  
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Περίληψη  

Το παρόν κείμενο περιγράφει τη σχέση μεταξύ των εικαστικών τεχνών και της παιδα-
γωγικής επιστήμης, υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων κατά την  οργάνωση 
πολιτιστικών προγραμμάτων. Παράλληλα,  αναδεικνύει την αξία των εικαστικών τε-
χνών στην εκπαίδευση και σκιαγραφεί τους λόγους που οι νέοι αποφεύγουν να επι-
σκέπτονται μουσεία τέχνης. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος σύνδεσης των εικαστι-
κών τεχνών με το παιδαγωγικό μοντέλο του Κονστρουκτιβισμού, μέσα από το παρά-
δειγμα του πολιτιστικού προγράμματος  «Discovering the World of Art in Metropoli-
tan Museum of Art.  

Λέξεις - Κλειδιά: εικαστικά προγράμματα, επισκεψιμότητα, κονστρουκτιβισμός, ψυ-
χαγωγία  

Εισαγωγή 

Το πρώτο μέρος του άρθρου αναφέρεται στην εκπαιδευτική αξία των εικαστικών 
προγραμμάτων και αναλύει σε τριπλό επίπεδο τις πιθανές αιτίες που οδηγούν στην 
απόρριψή τους από τους μαθητές. Στο δεύτερο μέρος ορίζονται οι παράμετροι οργά-
νωσης των πολιτιστικών προγραμμάτων με βάση τον διεθνή ορισμό της I.C.O.M. και 
ταυτόχρονα μελετάται η περίπτωση του προγράμματος «Discovering the World of 
Art» του  Metropolitan Museum of Art, μέσα από την οποία διαφαίνεται η σύνδεση 
του κονστρουκτιβισμού με τις εικαστικές τέχνες.   

Εικαστικά προγράμματα και εκπαίδευση  

Τα μουσεία τέχνης, ως χώροι μέσα στους οποίους υλοποιούνται και οργανώνονται οι 
εικαστικές   δραστηριότητες για παιδιά, αναμφισβήτητα αποτελούν πολύτιμη πηγή 
γνώσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές να λαμβάνουν μέρος σε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες αφού:  

• Τα εικαστικά προγράμματα, μπορούν να εμπλουτίσουν τις σχολικές γνώσεις. Η 
επίσκεψη σε μια πινακοθήκη μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να συλλέξουν οι 
μαθητές πληροφορίες σχετικά με τις καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες μιας χρονικής 
περιόδου μέσα από την παρατήρηση πινάκων (Hooper, 1995: σελ.11-28). 

• Με τα εικαστικά προγράμματα, προωθείται η αλληλεπίδραση με τα αυθεντικά 
αντικείμενα που αποτελούν σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης. Η βιωματική και 
δια βίου μάθηση μέσω της χρήσης των αντικειμένων αποτελεί σύγχρονη εκπαι-
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δευτική ανάγκη για να κατανοήσουν τα παιδιά τον πραγματικό κόσμο στον οποίο 
ζουν (Hooper, 1995: σελ.11-28).  

• Με τα εικαστικά προγράμματα,  η γνώση μπορεί να προσεγγιστεί σαν ενιαίο σύ-
νολο. Για παράδειγμα, μία συλλογή από ψηφιδωτά μπορεί να αξιοποιηθεί από 
τους εκπαιδευτικούς στο μάθημα των εικαστικών για να ανακαλύψουν οι εκπαι-
δευόμενοι την τεχνική της συγκεκριμένης κατασκευής (Χρυσουλάκη, 1994: σελ. 
21-100). 

• Τα εικαστικά προγράμματα, παρέχουν τη δυνατότητα για έρευνα και γόνιμο έδα-
φος για να εφαρμοστούν ενεργητικές μέθοδοι μάθησης. Ταυτόχρονα, προωθούν 
τον προβληματισμό των μαθητών μέσα από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
και βοηθούν τα παιδιά να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες στα εκθέματα (Νάκου, 
1998: σελ. 45-56).   

• Τέλος, οι επισκέψεις σε χώρους που αφορούν την τέχνη, βοηθούν τους μαθητές 
να εξοικειωθούν με την έννοια της τέχνης από την παιδική τους ηλικία (Νάκου, 
1998: σελ. 45-56).    

Ομάδες μελετητών αναφέρουν ότι οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά δεν ασχολού-
νται με δραστηριότητες που αφορούν τις εικαστικές τέχνες είναι αρκετοί και  διαφο-
ρετικοί μεταξύ τους. Τους χωρίζουν σε α) λόγους που αφορούν τον άνθρωπο β) λό-
γους που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή των χώρων που εφαρμόζονται οι καλλι-
τεχνικές δραστηριότητες, δηλαδή τα μουσεία και γ) λόγους που αφορούν την προώ-
θηση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων  τέχνης (Mundi, 2000: σελ. 43- 85).  

Ως προς την πρώτη κατηγορία, οι μαθητές δεν παρακολουθούν εκπαιδευτικά- πολιτι-
στικά προγράμματα εικαστικών τεχνών  διότι (Mundi, 2000: σελ.43-85): 

• δεν έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν τέτοιου είδους δρα-
στηριότητες  

• πιστεύουν ότι είναι για μορφωμένους και μεγάλους 
• νομίζουν ότι είναι για εκείνους που έχουν έφεση στη μάθηση 
• είχαν κατά το παρελθόν άσχημες εμπειρίες  
• πιστεύουν ότι δεν είναι και τόσο σημαντικές 
• τις θεωρούν βαρετές 
• δεν κατανοούν το πού μπορεί να τους χρησιμεύσουν. 

Ως προς τη δεύτερη κατηγορία, τα παιδιά δεν επισκέπτονται τα μουσεία διότι (Price, 
1993: σελ. 18-19): 

• η πρόσβαση σε αυτά δεν είναι εύκολη 
• είναι απομακρυσμένα από το σπίτι τους 
• δεν προσφέρουν ευέλικτα ωράρια λειτουργίας 
• δεν παρέχουν βασικές υλικοτεχνικές υποδομές στους γονείς, όπως χώρους στάθ-

μευσης ή ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
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Ως προς την τρίτη κατηγορία, οι μαθητές δεν λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες 
εικαστικών τεχνών  διότι (Price, 1993: σελ.18-19):                                                   

• δεν  έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενό τους από τον τύπο έντυπο ή ηλεκτρονι-
κό 

• υπάρχει ελλιπής ή ανύπαρκτη διαφήμιση των εικαστικών δραστηριοτήτων, η ο-
ποία θα μπορούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών ή των γονέων τους 

• δεν έχουν αναπτύξει τα μουσεία εικαστικών τεχνών τον τομέα της εξυπηρέτησης 
πελατών σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος γο-
νέας ή εκπαιδευτικός τις απαραίτητες πληροφορίες για το είδος και το ύφος των 
προγραμμάτων που προσφέρουν. 

 Άλλοι ερευνητές τολμούν να ψάξουν ακόμη πιο βαθιά. Αναζητούν τους λόγους για 
το πρόβλημα της μη συμμετοχής σε προγράμματα εικαστικών τεχνών σε παράγοντες 
όπως είναι  το φύλο του ατόμου ή η ηλικία του, το κοινωνικό και μορφωτικό επί-
πεδο των πολιτών μιας κοινωνίας και το περιεχόμενο των προγραμμάτων τέχνης 
(Σκαλτσά, 1990: σελ. 75-94).  

Ως προς το φύλο παρατηρούν ότι τα αγόρια είναι πιο αρνητικά στο να λάβουν μέρος   
σε εικαστικές δραστηριότητες  από ότι τα κορίτσια, διότι πιστεύουν ότι οι εικαστικές 
τέχνες αφορούν κατά κύριο λόγο τη γυναικεία φύση. Ταυτόχρονα, προσδιορίζουν ότι 
η τάση του παιδιού για συμμετοχή  σε τέτοιου είδους  δραστηριότητες είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την ηλικία του παιδιού. Όσο το παιδί  μεγαλώνει ηλικιακά τόσο με-
γαλώνει κι η επιθυμία του για επίσκεψη σε αντίστοιχους χώρους  (Moffat,1986: σελ. 
27- 64). 

Παράλληλα, διαπιστώνουν ότι η θέληση για παρακολούθηση των εκθεμάτων ενός 
μουσείου τέχνης εξαρτάται άμεσα από το μορφωτικό – κοινωνικό επίπεδο του ατό-
μου. Άτομα που έχουν λάβει ουσιαστική και κοινωνική μόρφωση επιδιώκουν να πα-
ρευρεθούν σε εικαστικούς χώρους πολύ περισσότερο από ότι άτομα με χαμηλό μορ-
φωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Με λίγα λόγια μαθητές που έχουν ασχοληθεί συστη-
ματικά με τις εικαστικές  τέχνες επιδιώκουν να συμμετάσχουν  σε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες από ότι μαθητές που δεν έχουν εργαστεί πάνω σε ζητήματα, τα οποία 
αφορούν τις συγκεκριμένες τέχνες (Moffat, 1986: σελ. 27- 64).  

Τέλος, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το περιεχόμενο  των εικαστικών προγραμμά-
των μπορεί να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την συμμετοχή των παιδιών σε αυτό. 
Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα τεχνολογίας το οποίο δίνει έμφαση στην ενεργό 
συμμετοχή του μαθητή σε ποικίλα πολιτιστικά δρώμενα είναι ικανό να προσεγγίσει 
μεγαλύτερο αριθμό παιδιών από ότι ένα πρόγραμμα τέχνης που βασίζεται σε πιο πα-
ραδοσιακές πρακτικές έκθεσης των αντικειμένων του (Χρυσουλάκη, 1994: σελ. 21-
100).  
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Η περίπτωση του  «Discovering the World of Art in  Metropolitan Museum of 
Art» 

Ο ορισμός του μουσείου (1974) σύμφωνα με την I.C.O.M., το διεθνές συμβούλιο των 
μουσείων (International Council of Museums), παρέχει την ακριβέστερη και συμπυ-
κνωμένη περιγραφή της μοντέρνας εκδοχής των μουσειακών προγραμμάτων σύμφω-
να με την οποία:      

«Το μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό μόνιμο ίδρυμα, που υπηρετεί την κοινωνία 
και την ανάπτυξή της, που είναι ανοιχτό στο κοινό και που αποκτά, συντηρεί, ερευνά, 
κοινοποιεί και εκθέτει για το σκοπό της μελέτης, της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγί-
ας, υλικές μαρτυρίες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον τους»  (Αλεξάκη. 2002: 
σελ 123). 

Ο Hein (1988) υποστηρίζει ότι ένα μουσειακό πρόγραμμα, εάν καλλιεργεί θετικές 
στάσεις στα παιδιά, τότε αυτά μπορεί στο μέλλον να επιλέξουν ένα μουσείο ως χώρο 
ψυχαγωγίας, πολύ πιο εύκολα από ότι  παιδιά με αρνητικές εμπειρίες (Hein, 1988: 
σελ. 102- 110). 

Ό ίδιος αναφέρει ότι οι μουσειολόγοι, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της I.C.O.M 
δανείζονται από την επιστήμη της παιδαγωγικής το μοντέλο του Κονστρουκτιβισμού 
για να σχεδιάσουν τα  μουσειακά και πολιτιστικά προγράμματά τους (Hein, 1988:σελ 
102-110). 

Η Μaritinsen μελετά εικαστικά προγράμματα μουσείων, όπως είναι το Discovering 
the World of Art του Metropolitan Museum of Art, και αναγνωρίζει τα στάδια του 
εποικοδομητισμού σε αυτά, ως βασικό στοιχείο της οργάνωσής τους με απώτερο στό-
χο τη δημιουργία θετικού κλίματος για την τέχνη σε μικρά παιδιά (Σκαλτσά, 1990: 
σελ. 75-94).   

Συγκεκριμένα οι εικαστικές δραστηριότητες του μουσείου ακολουθούν την εξής 
μορφή. Στη φάση του προσανατολισμού, οι μουσειοπαιδαγωγοί  επιχειρούν να προ-
σελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών με την επίδειξη πινάκων ζωγραφικής σχετι-
κών με το θέμα που πρόκειται να επεξεργαστούν. Κατόπιν, ζητούν από τους εκπαι-
δευομένους να αναφέρουν  το κοινό στοιχείο των έργων που παρατηρούν (Lee, 1991: 
σελ. 686-688).  

Αφού γίνει η εισαγωγή στο θέμα η υπεύθυνη του προγράμματος προχωρά στη φάση 
της  ανάδειξης των ιδεών των παιδιών χρησιμοποιώντας την τεχνική των προφορικών 
ερωτήσεων. Μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών ανιχνεύονται οι αντιλήψεις ή οι 
απόψεις τους σχετικά με τα πορτρέτα τέχνης και τα χαρακτηριστικά που τα διέπουν 
(Lee, 1991: σελ. 686-688).                              

 Στο στάδιο της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών η μουσειοπαιδαγωγός  προσπα-
θεί μέσα από τον διάλογο και τη συζήτηση να ενισχύσει τις σωστές ιδέες των μαθη-
τών και να καταρρίψει τις λαθεμένες. Για τον σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της συζή-
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τησης διακόπτει σε συγκεκριμένα σημεία τον διάλογο και υποδεικνύει στους μαθητές 
να παρατηρήσουν συγκεκριμένα σημεία των πινάκων που ισχυροποιούν τα επιχειρή-
ματά της (Piaget, 1975: σελ. 14-62). 

Κατά τη φάση της εφαρμογής της νεοαποκτηθείσας γνώσης μοιράζονται στους μαθη-
τές υλικά ζωγραφικής όπως χαρτιά, μπογιές, μολύβια, γόμες κι η εκπαιδευτικός ζητά 
από τους μαθητές να φτιάξουν το δικό τους πορτρέτο. Κατά τη διάρκεια της δημιουρ-
γίας η ειδικός παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται το έργο των παιδιών και παρέχει ο-
δηγίες ή συμβουλές με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί στη φάση της αναδόμησης 
(Ματσαγγούρας, 1994: σελ. 10-85). 

Τέλος στο στάδιο της ανασκόπησης, η υπεύθυνη μαζεύει τα έργα των παιδιών και τα 
κολλά πάνω σε ένα πίνακα. Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να τα παρατηρή-
σουν. Οργανώνεται έτσι ένας νέος διάλογος μέσα από των οποίο αναδεικνύονται οι 
διαφορετικές οπτικές γωνίες κάτω από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι εργάστηκαν, ο 
οποίος οδηγεί με τη σειρά του στην ανταλλαγή ποικίλων πολυπολιτισμικών στοιχείων 
μεταξύ των μαθητών –μεταγνώση (Ψαράκη, 1994: σελ. 49-61). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα εικαστικά προγράμματα του Metropolitan Museum of Art 
της Αμερικής  επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών με στόχο α) την ανταλ-
λαγή πολιτιστικών στοιχείων και β) τη δημιουργική – μη βαρετή- ενασχόληση των 
μαθητών με τις εικαστικές τέχνες (Κόκκοτας, 1998: σελ. 57- 78).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που εφαρμόστηκαν οι παραπάνω πρακτικές 
τόσο στο Metropolitan Museum of Art όσο και στο Atelier des enfants, τα σχολεία 
αύξησαν τον αριθμό των επισκέψεών τους, διότι βρήκαν ότι τα  προγράμματα είναι 
καινοτόμα, διαδραστικά, ενώ παράλληλα, συνδέονται με τη σχολική γνώση  και  τα 
ενδιαφέροντα που έχουν οι  μικροί μαθητές (Κόκκοτας, 1998: σελ. 57- 78). 

Συμπερασματικά, τα σύγχρονα μουσειακά προγράμματα έχουν βασίσει την οργάνωση 
τους στο μοντέλο του εποικοδομητισμού, επειδή μέσα από αυτό αναπτύσσονται σχέ-
σεις φιλίας, συνεργασίας, ομαδικότητας,  επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ μαθη-
τών. Με αυτό τον τρόπο οι πολιτιστικές αυτές δραστηριότητες μετατρέπουν το μου-
σείο σε ένα χώρο, φιλικό, ευχάριστο, διασκεδαστικό, ενώ παράλληλα αμβλύνουν τα  
καρκινώματα του  ρατσισμού και της βίας, μέσα από την ελεύθερη έκφραση των μα-
θητών  και την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα πολιτιστικά προγράμματα 
(Γλύτσης, 2002: σελ. 21-100) 
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Το e-portfolio (Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων) 
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Περίληψη 

Οι μεγαλύτερες εξελίξεις στην κοινωνία μας αλλά και γενικότερα τα τεράστια άλματα 
που κάνει η τεχνολογία επιβάλλουν την συχνή ανανέωση της εκπαίδευσης. Οι δυνα-
τότητες που μας παρέχουν οι νέες μαθησιακές τεχνολογίες προϋποθέτουν σημαντικές 
επιδράσεις στις διαδικασίες οργάνωσης της διδασκαλίας (Todd Bergman, 2006). 
Πλέον οι δημιουργικές δραστηριότητες με τον υπολογιστή και με την συμμετοχή ό-
λων των παιδιών βοηθάει των εκπαιδευτικό στην συνεχή συμμετοχή τους και όχι 
στην εξάντληση και διατήρηση της ησυχίας. Οι μαθητές ζουν πλέον σε ένα κόσμο 
που τους επιτρέπει την πρόσβαση και την ενημέρωση από παντού.  Ο Todd Bergman 
(2006) αναφέρει ότι: οι ψηφιακές τεχνολογίες βοηθούν στην προμήθεια πολύτιμης 
γνώσης και πληροφορίας και οι φάκελοι υλικού των παιδιών (portfolio) είναι ο μόνος 
λογικός δρόμος να χειριστούμε τον τρόπο που σχεδιάζουμε, που συνεργαζόμαστε και 
επικοινωνούμε, τον τρόπο που το παρουσιάζουμε, δημοσιεύουμε, τον τρόπο που κου-
μαντάρουμε την εργασία και την ζωή μας. Το portfolio θεωρείται πλέον ένα επανα-
στατικό εργαλείο για μάθηση και εκπαίδευση. Το portfolio είναι μια σημαντική μέθο-
δος που ανακαλύφθηκε για μία αυθεντική αξιολόγηση των παιδιών, μπορούν με αυτό 
να δημιουργήσουν οι μαθητές των προσωπικό τους φάκελο για να παρακολουθούν 
την σχολική τους πορεία, να αυτόαξιολογείται χρησιμοποιώντας στοιχεία τόσο από 
την μαθητική όσο από την εξωσχολική τους ζωή.  

Λέξεις - κλειδιά: eporfolio, αξιολόγηση, γνώσεις και δεξιότητες. 

Abstract 

Nowadays, we can see the traditional teaching methods and evaluation, having failed 
miserably into today’s reality. At this point, we are supposed to apply new, innovative 
as well as effective practices «eportfolio» is considered to be on «assessment tool» in 
the hands of the teacher when at the same time it helps the students to apply real-kind 
assignments based on knowledge and skills they have acquired. The electronic files of 
student’s data, is a proof of each child’s effort and work in those files, we can find the 
comments and explanations related to each assignment. The teachers especially are 
the ones that can benefit the most from the «eportfolio» as they can create a more spe-
cific and clear opinion for each one of their students. Even the students their selves, 
can create a clear picture of their own academic performance though «eportfolio».  
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Εισαγωγή 

Στην εποχή όπου η παραδοσιακή μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης έχουν αποτύ-
χει καλούμαστε να εφαρμόσουμε νέες πρωτοποριακές και αποτελεσματικές πρακτι-
κές. Το portfolio θεωρείται ένα εργαλείο αξιολόγησης για τον εκπαιδευτικό και βοη-
θάει τους μαθητές να εφαρμόσουν πραγματικού είδους εργασίες με βάση τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που έχουν ώστε να καταφέρουν να υλοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό 
σκοπό (Γεωργούσης, 1998).  

Οι φάκελοι υλικού των μαθητών είναι μία απόδειξη του κόπου και της εργασίας του 
κάθε παιδιού, μέσα εκεί είναι οι παρατηρήσεις και οι εξηγήσεις που έγιναν στην κάθε 
μια εργασία. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί – μέσα από το portfolio μπορούν να αποκτή-
σουν μία πιο ασφαλή άποψη για τον μαθητή ούτως ώστε να τον αξιολογήσουν σω-
στά. Ακόμα και ο ίδιος μαθητής μπορεί μέσα από εκεί να σχηματίσει μία εικόνα για 
τον εαυτό του (Γεωργούσης, 1998). 

Όσο περνούν τα χρόνια οι τρόποι μάθησης αλλάζουν καθημερινώς, γιατί όπως έλεγες 
και ο Νίκος Καζαντζάκης "Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για 
να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνε-
ται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέ-
φυρες. " 

1. Τι είναι το portfolio; Φάκελος Υλικού του Παιδιού 

Το portfolio υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει ως μέθοδος στις καλές και εφαρμοσμέ-
νες τέχνες. Ζωγράφοι, φωτογράφοι, γραφίστες, μοντέλα, δημοσιογράφοι, συνθέτες 
και ποιητές είχαν όλοι από ένα portfolio που συνέλεγαν το υλικό που είχαν δημιουρ-
γήσει οι ίδιοι. Ο φάκελος αυτός επιτρέπει στους μελλοντικούς εργοδότες ή πελάτες να 
αποφασίζουν μόνοι τους για το αν τους αρέσει το έργο που βλέπουν1. 

Ο φάκελος αυτός χρησιμοποιείται πλέον στο σχολείο για να αξιολόγηση των παιδιών. 
Η αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως portfolio assessment (Γεωργούσης, 1998). Το 
portfolio αυτό αποτελεί μια συλλογή στοιχείων που ετοιμάζεται από κάθε μαθητή για 
να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να παρουσιαστεί η δουλειά του και να αξιολογηθεί. Ο 
μαθητής καλείται να οργανώσει, να συνθέσει και να περιγράψει όλα τα επιτεύγματα 
του μέσα από το portfolio. 

Οι Artel & Spendel ορίζουν τον φάκελο ως: «σκόπιμη συλλογή εργασιών του μαθη-
τή, αναγράφει την ιστορία των προσπαθειών του μαθητή, την πρόοδο του ή την επί-
δοση του σε μία δεδομένη περιοχή»2.  

                                                             
1 Γεωργούσης, Π. (1998). Η αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού (portfolio 
assessment). Εκδ. Δελφοί, Αθήνα 
2 Arter, J.A., Spandel, V. (1992). Using portfolios of student work in instruction and assessment, in: 
Educational Measurement: Issues and Practice, 11, p.p.36-44.   
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Οι Paulson et al ορίζουν τον φάκελο ως: «σκόπιμη συλλογή της εργασίας του μαθητή 
που δείχνει τις προσπάθειες, την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή σε μία ή περισ-
σότερες του αναλυτικού προγράμματος»3.  

Οι Meyer et al ορίζουν ότι: «ο φάκελος υλικού είναι σκόπιμη συλλογή της εργασίας 
του μαθητή η οποία παρουσιάζει τις προσπάθειες, την πρόοδο ή την επίδοση του μα-
θητή σε δεδομένες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος. Η συλλογή πρέπει να πε-
ριλαμβάνει την συμμετοχή του μαθητή στην επιλογή του περιεχομένου του φακέλου, 
τα κριτήρια επιλογής, τα κριτήρια με τα οποία κρίθηκαν αξιόλογα, τα περιεχόμενα 
και οι ενδείξεις για βαθύτερες σκέψεις των μαθητών»4. 

Οι Κουλουμπαρίτση και ο Ματσαγγούρας παραθέτουν τον εξής ορισμό: «φάκελος 
εργασιών του μαθητή είναι μια συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επι-
λεγεί με την συναίνεση του και με βάση συγκεκριμένο στόχο. Τα έργα αυτά αποτε-
λούν τεκμήρια για την προσπάθεια, την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή σε δεδο-
μένο ή δεδομένα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού προγράμματος (μεμονωμένα 
ή συσχετιζόμενα). Η συλλογή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σκεπτικό που αναπτύσ-
σει ο μαθητής καθώς καταβάλει προσπάθεια για να εκπονήσει εργασίες που θα περι-
ληφθούν στο φάκελο, τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, τα κριτήρια αξιολόγησης, την 
ποιότητα των έργων και την κριτική του κοινού που έχει κληθεί να μελετήσει και να 
αξιολογήσει τον φάκελο εργασιών»5.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα είδη φακέλων επιτευγμάτων του μα-
θητή, ανάλογα με την φύση του θέματος και τον τομέα που αξιολογείται αλλά και με 
το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο φάκελος. Τα σημαντικότερα θέματα σχετικά 
με την ανάπτυξη το ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, είναι ξεκάθαρη η θέση 
σχετικά με τον σκοπό για το οποίο δημιουργείται φάκελος.  

Σύμφωνα με την ξένη βιβλιογραφία αναφέρονται τα εξής: 

Η Madden6 διαχωρίζει δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ενταχθούν 
γενικά οι φάκελοι επιτευγμάτων των μαθητών: 

• Ο φάκελος ανάπτυξης (Developmental e-portfolio) αυτό το είδος φακέλου επικε-
ντρώνεται στην προοπτική και στην ανάπτυξη του μαθητή. 

                                                             
3 Paulson, F.L., Paulson, P.R., & Meyer, C.A. (1991). What makes a portfolio a portfolio? Educational 
Leadership, pp. 60-63. 
4 Mayer, R. W. (1999). Instructional-Design Theories and Models, edited by Charles Reigeluth, Law-

rence Erlbaum Associates.  
5 Κουλουμπαρίτση, Α. & Ματσαγγούρας, Η. (2004). Φάκελος εργασιών του μαθητή (portfolio assess-
ment): H αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία. Στο Αγγελίδης, Π. & Μαυροειδής, Γ. 
(επιμ.), Εκπαιδευτικές Καινοτομίες Για το Σχολείο του Μέλλοντος Αθήνα: Τυπωθήτω (Τόμος Α΄ 55-
83). 
 
6 Madden, T. (2007). Supporting students E-Porfolios. Hull: Higher Education Academy Physical Sci-
ences Centre. 
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• Ο φάκελος παρουσίασης (Presentational student e-portfolios) περιλαμβάνει λιγό-
τερο υλικό που διαθέτει ο μαθητής και έχει επιλεγεί με συγκεκριμένα κριτήρια 
που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους σκοπούς. 

Σύμφωνα με τους Stefani, Mason και Pegler7 υπάρχουν οι εξής κατηγορίες φακέλου 
επιτευγμάτων: 

• Showcase portfolio (φάκελος επίδειξης – παρουσίασης) 
• Development Portfolio (φάκελος ανάπτυξης) 
• Reflective Portfolio (φάκελος αναστοχασμού). 

 
2. Το e-portfolio (Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων) 

Ο ψηφιακός φάκελος του μαθητή που είναι γνωστός στην βιβλιογραφία και ως eport-
folio, efolio, digital portfolio, webfolio είναι κατά βάση μία ηλεκτρονική έκδοση του 
φακέλου εργασιών του μαθητή, που είναι βασισμένος στο χαρτί, δημιουργημένος σε 
ένα υπολογιστικό περιβάλλον και με ενσωμάτωση όχι μόνο του κειμένου, αλλά και 
γραφικών, ήχου και βίντεο. 

Σύμφωνα με τη Wikipedia, «ένα ηλεκτρονικό portfolio είναι ένα μέσο παρουσίασης 
και προβολής των προσόντων και της εμπειρίας μαθητών και επαγγελματιών, συνή-
θως στο διαδίκτυο. Μπορεί να αποτελεί από μια απλή προέκταση του χαρτώου βιο-
γραφικού έως ένα προσωπικό δικτυακό αποθετήριο ψηφιακών αντικειμένων όπως 
έγγραφα, ιστολόγια, εικόνες, βιογραφικά, υπερσυνδέσμους και στοιχεία επικοινωνίας. 
Αν είναι στο διαδίκτυο μπορεί να είναι δυναμικό και να ανανεώνεται συνεχώς από το 
χρήστη του. 

Υπάρχουν συστήματα- βάσεις δεδομένων που δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε 
ποια αντικείμενα (artefacts) του φακέλου και στοχασμούς θα μπορούν άλλοι χρήστες 
(από μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας έως μελλοντικούς εργοδότες) να δουν μέσω 
της δημιουργίας πολλών διαφορετικών όψεων (Views) του E-portfolio. Με αυτή την 
έννοια, το ηλεκτρονικό portfolio διαφέρει από το βιογραφικό καθώς οι πληροφορίες 
που κάθε φορά ή σε κάθε διαφορετική View περιλαμβάνει εξυπηρετούν διαφορετικό 
σκοπό όπως αίτηση εργασίας, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εισαγωγή σε 
προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά τμήματα, διεκδίκηση υποτροφιών κλπ.»8.  

Η συλλογή παίρνει συνήθως τη μορφή ενός συνόλου από αποδείξεις, όσον αφορά στη 
μάθηση και στην απόδοση, κριτικές ή ερμηνείες αυτών των αποδείξεων και αναπα-
ραστάσεις μεταξύ και ανάμεσα αποδείξεων, ερμηνειών και κριτηρίων αξιολόγησης. 
Έξω από τα όρια της μάθησης, ένα ePortfolio μπορεί να αποδεικνύει την ποιότητα και 
τα γνωρίσματα ενός ατόμου ή κάποιες ικανότητες σχετικές με ένα συγκεκριμένο α-
κροατήριο, το οποίο μπορεί να είναι πιθανοί εργοδότες ή συνάδελφοι που ενδιαφέρο-
                                                             
7 Stefani, L., Mason, R., & Pegler, C. (2007). The Educational Potential of e-Portfolios Supporting Per-
sonal Development and Reflective        Learning. London: Routledge.  
8 Wikipedia, (2007). Electronic portfolio. Πρόσβαση Οκτώβριος 30, 2007, από 
http://en.wikipedia.org/wiki/EPortfolio 
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νται για την εργασιακή απόδοση, καθώς και ακαδημαϊκοί που ενδιαφέρονται για τις 
συνέπειες της μάθησης. Το θέμα ενός ePortfolio μπορεί επίσης να είναι το ίδιο το ά-
τομο και ο στόχος μπορεί να είναι η κριτική. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν συ-
γκεκριμένα όρια για το τι είναι σχετικό και όλο το αρχείο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 
ePortfolio. Αν και το κεντρικό θέμα ενός ePortfolio είναι ο ιδιοκτήτης του, κάποιες 
αποδείξεις, κριτικές, σχέσεις και κριτήρια μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και να ανή-
κουν σε άλλο άτομο ή ομάδα. Η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα αυτών των ατόμων 
μπορεί να χρειάζεται να επιβεβαιωθεί από μια τρίτη αρχή9.  

O Daren Cambridge ορίζει το ePortfolio ως «Αυτό που παράγεται όταν κάποιος συλ-
λέγει, επιλέγει, ερμηνεύει κριτικά και/ή παρουσιάζει τις αποδείξεις του για να υπο-
στηρίξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με το τι έχει μάθει, γνωρίζει και μπορεί ή πρέ-
πει να κάνει, μια συλλογή από προϊόντα μάθησης, κριτικής ή ερμηνείας αυτών των 
προϊόντων και αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ και ανάμεσα σε αυτά τα προϊόντα 
και τις ερμηνείες τους. Αυτές οι σχέσεις μπορεί να χρειάζεται να επιβεβαιωθούν από 
μια τρίτη αρχή και να είναι αμετάκλητες, το σύνολο των προϊόντων, ερμηνειών και 
σχέσεων παρουσιάζεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Πολλαπλά ePortfolios μπορούν 
να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα διαμέσου ενός συστήματος 
ePortfolio »9. Παρά την ποικιλία των ορισμών στην παρούσα εργασία θα υιοθετή-
σουμε τον ορισμό που αναφέρεται στο ePortfolio Portal και ορίζει ένα ePortfolio ως: 
«Ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών βασισμένο στον παγκόσμιο ιστό, που χρη-
σιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα και υπηρεσίες. Ο εκπαιδευόμενος δομεί και διατηρεί μία 
ψηφιακή αποθήκη από αντικείμενα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδεί-
ξει την επάρκεια των γνώσεών του και τους συλλογισμούς του. Έχοντας πρόσβαση 
στις καταχωρήσεις που έχει πραγματοποιήσει στην ψηφιακή αποθήκη, λαμβάνοντας 
ανάδραση και κριτικές οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την 
ατομική τους πρόοδο, να σχεδιάσουν την καριέρα και να αναπτύξουν το βιογραφικό 
τους. Η διαπίστευση της προγενέστερης και/ή μεταγενέστερης εμπειρίας και ο έλεγ-
χος πρόσβασης καθιστούν το ePortfolio ως ένα ισχυρό εργαλείο»10. 

3. Αναλυτικό πρόγραμμα και eportfolio 

Η εκπαίδευση με βάση τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη καλείται να αντιμετωπίσει 
την ανάπτυξη του τεχνολογικού αναλφαβητισμού και την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης. Για να μπορέσουν οι μαθητές να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα, 
χρειάζεται ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που σήμερα συγκροτείται από αυτό-
νομα γνωστικά αντικείμενα.  

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης τονίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε κάτι 
είναι να το κατασκευάσουμε, να το εφαρμόσουμε, να το εκτελέσουμε. Οι φάκελοι 

                                                             
9Cambridge, D., (2003). IMS ePortfolio Request for Requirements. Πρόσβαση Απρίλιος 22, 2008, από 
http://www.gorissen.info/Pierre/files/imsEportfolioRequirementsRequest.doc 
 
10 ePortfolio Portal, (2004). ePortfolios: a portal site. Πρόσβαση Νοέμβριος 24, 2006, από 
http://www.danwilton.com/eportfolios/  
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υλικού των μαθητών παρέχουν ένα δείγμα της δημιουργικής εργασίας των μαθητών, 
μαζί με τις παρατηρήσεις – εξηγήσεις μαθητών για την εργασία αυτή σε σχέση πά-
ντοτε με το περιεχόμενο του μαθήματος και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπει 
έτσι, στους εκπαιδευτικούς-διδάσκοντες να σχηματίσουν μια ευρύτερη αντίληψη των 
ικανοτήτων και των αναγκών των μαθητών. 

 Με άλλα λόγια, ο γενικός σκοπός του φακέλου υλικού του μαθητή είναι να δείξει τι 
έχουν μάθει και κατανοήσει οι μαθητές, να εξακριβώσουν πόσο καλά οι μαθητές 
μπορούν να εφαρμόσουν ότι έχουν μάθει και πώς μπορούν να εξηγήσουν τις εφαρμο-
γές αυτές, έτσι ώστε να αξιολογηθεί μέσα από αυτόν το φάκελο, η μάθησή τους. Συλ-
λέγοντας και αξιολογώντας αυτά τα στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι σχολικές ερ-
γασίες, διαγωνίσματα, δραστηριότητες κτλ., και ο ίδιος ο μαθητής σχηματίζει μια συ-
νολική εικόνα του εαυτού του.  

 

4. Βασικά χαρακτηριστικά του e-portfolio 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του portfolio και του e-portfolio σύμφωνα με τον Γεωρ-
γούση11 είναι τα εξής: 

• Ο ηλεκτρονικός φάκελος του μαθητή είναι συλλογή δεδομένων που δημιουργή-
θηκαν από τους μαθητές από την πορεία των σπουδών τους. Η αυθεντική αξιολό-
γηση εξυπηρετεί τους μαθητές να λύσουν προβλήματα που συναντώνται στις 
πραγματικές καταστάσεις της ζωής. 

• Η σημαντική διαφορά του φακέλου με τις εξετάσεις είναι ότι μπορεί ο εκπαιδευ-
τικός να αντιληφθεί καλύτερα την προσπάθεια του μαθητή. Ο κάθε φάκελος αντι-
κατοπτρίζει όλη την πορεία του μαθητή και είναι ένα ενεργό κριτήριο προόδου. 

• Το e-portfolio μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωπικός φάκελος που περιέχει 
δραστηριότητες, ασκήσεις, ερωτηματολόγια και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτη-
το ο μαθητής που απεικονίζει τον εαυτό του. 

• Η ενθάρρυνση της αναλυτικής σκέψης των μαθητών. Οι μαθητές πρέπει να σκέ-
φτονται κριτικά γύρω από το τι αυτοί έχουν δημιουργήσει ή κατορθώσει και να 
αγωνίζονται να βελτιώσουν την δουλειά τους.  

• Η συγχώνευση αξιολόγησης και διδασκαλίας. Όπως είπαμε και παραπάνω η αξιο-
λόγηση πρέπει να υπηρετεί διδακτικούς σκοπούς από τους οποίους είναι αναπό-
σπαστη. Έτσι πέρα από το να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για την εκτέλεση του 
μαθητή πρέπει να παρωθεί τους μαθητές για μάθηση και να διευκολύνει τη διδα-
σκαλία.  

 
                                                             
11 Γεωργούσης, Π. (1998). Η αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού (portfolio 
assessment). Εκδ. Δελφοί, Αθήνα 
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5. Η παιδαγωγική αξία του e-portfolio 

Σύμφωνα με τo ευρωπαϊκό πιλοτικό project MOSEP12, που πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του Leonardo Da Vinci Programme της European Commission, υπάρχουν 
τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο χρήσης των ePortfolio: «ως εργαλεία για 
αξιολόγηση, ως εργαλεία για σχεδίαση προσωπικής ανάπτυξης (personal develop-
ment planning - PDP), και ως εργαλεία για ενεργή μάθηση (active learning). Υπό αυ-
τό το πρίσμα μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικά την τηλεκπαίδευση».  

Με βάση το ΜOSEP: «Ο εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί την κριτική του για να σχε-
διάσει το τι πρέπει να κάνει για να προχωρήσει, για να μάθει, για να δημιουργήσει, 
για να επιτύχει. Απλά προσθέτει το στάδιο της Καταγραφής (Record) στον κύκλο 
Σχεδιάζω (Plan), Κάνω (Do), Αναθεωρώ (Review). Το στάδιο καταγραφής είναι ι-
διαίτερα σημαντικό γιατί συγκεκριμενοποιεί τις κριτικές επιτρέποντας και ενθαρρύ-
νοντας τον εκπαιδευόμενο να τις μοιραστεί με άλλους. Και αυτή η διαδικασία της ά-
μεσης αλληλεπίδρασης με άλλους με βάση τις κριτικές του μπορεί να βοηθήσει τον 
εκπαιδευόμενο να αποκομίσει μέσα από την εμπειρία της μάθησης. Ακόμα πιο σημα-
ντικό, αν ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο για να προετοιμάσει τη 
σκέψη του, ώστε να μπορεί να τη μοιραστεί με άλλους, τότε μπορεί να εμπλακεί σε 
βαθύτερη νόηση, προσπαθώντας να κατανοήσει τις εμπειρίες του και να τις ενσωμα-
τώσει στις κριτικές του» 17.  

 
Εικόνα: Το εννοιολογικό μοντέλο μάθησης με ePortfolio (MOSEP, 2007). 

 

                                                             
12 MOSEP, (2007). European Commission’s Leonardo Da Vinci Programme. Grab your future with an 
ePortfolio. Πρόσβαση Μάρτιος 3, 2008. 
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Επίλογος 

Για τον εκπαιδευτικό που αποφασίζει να εντάξει το φάκελο υλικού στην καθημερινή 
διδασκαλία ουσιαστικά έχει ως στόχο την αξιολόγηση του μαθητή αλλά και του ίδιου. 
Για το λόγο αυτό, οτιδήποτε θέλει να αλλάξει ο εκπαιδευτικός στο φάκελο υλικού 
έχει να κάνει με την προσωπική του φιλοσοφία. Ο εκπαιδευτικός που αποδέχεται το 
φάκελο υλικού ως μέτρο αξιολόγησης των μαθητών αλλά και του ίδιου υποδηλώνει 
την ανοιχτή ματιά του για αναστοχασμό. Εκλαμβάνει τη διδασκαλία ως μια διαδικα-
σία αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχει αμφίδρο-
μη βελτίωση.  

Στηρίζει τη δική του καλυτέρευση στη βελτίωση των μαθητών του και επιδιώκει την 
εμπλοκή και τη συμμετοχή τους. Κατανοεί πως ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος είναι 
ελάχιστος και προσπαθεί να τον αξιοποιεί προς όφελος των μαθητών και όχι κάνο-
ντας ατέλειωτους μονολόγους που δεν εξυπηρετούν, παρά ελάχιστα και απλώς υπερ-
τονίζουν την απόλυτη κυριαρχία του εντός τάξης. Ουσιαστικά και όχι ρητορικά προ-
σπαθεί να έχει «στο επίκεντρο το μαθητή», κάτι που είναι μεν εύηχο και προτείνεται 
αδιαμφισβήτητα, στην πράξη, όμως, απαιτεί προσήλωση, διαρκή προσπάθεια και δεν 
είναι καθόλου εύκολο. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι δύο 
φάκελοι (μαθητή και εκπαιδευτικού) με έναν κοινό στόχο: να επιτευχθεί βελτίωση 
στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά και μια αλλαγή θεώρησης των υπαρχουσών 
πρακτικών.  

Οι φάκελοι υλικού των μαθητών ήταν για την εκπαιδευτικό μια αυθεντική και άμεση 
διήγηση της ιστορίας της τάξης. Υπήρχαν σε αυτούς όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 
έδειχναν την ακολουθούμενη πορεία και κατέγραφαν το προφίλ των μαθητών. Καθώς 
οι φάκελοι εμπλουτιζόταν και οι μαθητές μπορούσαν να αιτιολογούν τα στοιχεία που 
συνέλεγαν, να τα συνδέουν με την ανάπτυξή τους και να διατυπώνουν επιχειρήματα 
επί αυτών, η εκπαιδευτικός μπορούσε να παρατηρεί τόσο τη βελτίωση των μαθητών, 
όσο και την επίτευξη αλλαγών σε προσωπικό επίπεδο: οι μαθητές έγιναν πιο δεκτικοί 
σε θέματα καινοτομιών και απόκτησαν άποψη, η οποία ακουγόταν και ήταν σεβαστή. 
Έδειχναν ενδιαφέρον για το μάθημα και αυτό κινητοποιούσε ακόμη περισσότερο την 
εκπαιδευτικό στην αναζήτηση νέων πρακτικών, προκειμένου να διατηρηθεί ή και να 
αυξηθεί η συμμετοχή. Έτσι, δημιουργήθηκε μια νοητή αλυσίδα: από τη μια, οι μαθη-
τές βίωναν μια διαφορετική προσέγγιση της μάθησής τους και αναθεωρούσαν αυτά 
που πίστευαν για τη μάθηση και την αξιολόγηση και από την άλλη, η εκπαιδευτικός 
σχεδίαζε παρεμβάσεις, με σκοπό να ενεργοποιούνται περαιτέρω οι μαθητές, να βελ-
τιώνονται και κατά τον ίδιο χρόνο, να καλυτερεύουν και οι δικές της επιλογές, καθώς 
μπορούσαν να είναι πιο εύκολα προσαρμόσιμες σε αυτό που ταίριαζε στο κοινό της 
τάξης και μπορούσε να αποτελέσει εγγύηση της ανάπτυξής του.  

Ήταν μια διαδικασία, η οποία βασίστηκε εξ ολοκλήρου στην ανατροφοδότηση, στην 
αλληλεπίδραση και στη συμπλοκότητα. Εάν δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά 
των μαθητών και εάν εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν παθητικά και στατικά το 
θέμα της μάθησής τους, δεν θα υπήρχαν εναύσματα συνεργασίας για ανατροφοδότη-
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σης της διαδικασίας. Όταν εκ των προτέρων δέχεται κανείς πως η βελτίωση του είναι 
ανάλογη της βελτίωσης αυτού στον οποίο απευθύνεται και έχει απέναντί του, δεν 
μπορεί παρά να προσπαθεί, όχι μονόπλευρα, αλλά συλλογικά, για την κοινή ενδυνά-
μωση. 

 Υπό το πλαίσιο αυτό, ο φάκελος υλικού μπορεί να θεωρηθεί και ως εργαλείο που 
υποστηρίζει όχι μόνο τη συνεργασία, αλλά και τον αλτρουισμό στις τάξεις. Μέσω 
των φακέλων διαγράφονται δύο πορείες παράλληλες και αλληλένδετες ταυτόχρονα. 
Η ενδελεχής μελέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες δομούνται οι φάκελοι μας 
επιτρέπει να κατανοήσουμε πως δεν υπάρχει ουσιαστική ασυμβατότητα μεταξύ των 
επιθέτων «παράλληλη» και «αλληλένδετη» πορεία.  

Η πορεία προς τη βελτίωση είναι διαφορετική για το καθένα από τα εμπλεκόμενα μέ-
λη (μαθητή και εκπαιδευτικό), άρα, έχει παράλληλη ανάπτυξη, ωστόσο, η βελτίωση 
του ενός απορρέει από τη βελτίωση του άλλου, επομένως, υπάρχει σύνδεση και αλ-
ληλοϋποστήριξη, με άλλα λόγια, υπάρχει και αλληλένδετη ανάπτυξη. Παράλληλα, ο 
φάκελος της εκπαιδευτικού κατέγραφε με πειστικά και αυθεντικά στοιχεία (φύλλα 
εργασίας, σχέδια μαθήματος, φύλλα αυτοαξιολόγησης, ημερολόγια) τη θέση της στο 
θέμα των διδακτικών παρεμβάσεων, αλλά και γενικά την αποτίμηση του ερευνητικού 
εγχειρήματος. Σημειωνόταν σφάλματα, παραλείψεις, προβλήματα, αδυναμίες και πα-
ράλληλα προτείνονταν λύσεις ή σχεδιάζονταν εφαρμογές για μια ενδεχόμενη μελλο-
ντική πρόληψη παρόμοιων αδυναμιών.  
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Το έργο του Γρηγόρη Ξενόπουλου «Στέλλα Βιολάντη»  
Μια συγχρονική ανάγνωση.  

Καπροΐτη Παναγιώτα 
Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α 

pkaproiti@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει ένα γνωστό έργο του Γρ. Ξενόπουλου Στέλλα Βιολάντη στο 
οποίο ο συγγραφέας παρουσίασε μια ακραία περίπτωση άσκησης του πατριαρχικού 
μοντέλου εξουσιών όπως εκδηλώθηκε στα αστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας 
του τέλους του 19ου αιώνα. Η εργασία προτείνει την αξιοποίησή του στηριζόμενη στη 
θεωρία της «συγχρονικής ανάγνωσης» στην σημερινή εποχή από μαθητές δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης μέσα από σχέδιο εργασίας. 

Λέξεις-κλειδιά: Στέλλα Βιολάντη, κοινωνικός ρόλος γυναικών, πατριαρχική κοινω-
νία, εκσυγχρονιστική θεωρία ανάγνωσης   

H υπόθεση του έργου 

Ο Παναγής Βιολάντης, Ζακυνθινός μεγαλέμπορος, μαθαίνει πως η κόρη του Στέλλα 
είναι ερωτευμένη με τον Χρηστάκη Ζαμάνο, έναν απλό υπάλληλο ταχυδρομείου. 

Η διαπίστωση πως η Στέλλα του έχει στείλει κι ένα γράμμα στο οποίο εκφράζει τα 
συναισθήματά της, κάνει έξαλλο τον πατέρα της. Οταν ο Βιολάντης παίρνει το γράμ-
μα από το Ζαμάνο (του το παρέδωσε χωρίς κανένα ενδοιασμό) προχωρεί στην τιμω-
ρία της κόρης του: καθημερινοί εξευτελισμοί, απομόνωση στο δωμάτιό της, ξυλοκό-
πημα από τον πατέρα και τον αδερφό της (όταν εκείνος απουσιάζει από το σπίτι), που 
σταδιακά εντείνονται μέχρι που την απομονώνουν στη σοφίτα. Την ημέρα που ο Βιο-
λάντης μαθαίνει πως ο Ζαμάνος παρά τις θυσίες της Στέλλας «έκλεψε» ένα από τα 
πλουσιοκόριτσα του νησιού και το παντρεύτηκε, γυρνά νικητής για να ανακοινώσει 
τα νέα στη Στέλλα. Τη βρίσκει όμως νεκρή. Η Στέλλα πεθαίνει από σωματική και 
ψυχική εξάντληση χωρίς να υποχωρήσει στη θέληση του Βιολάντη να απαρνηθεί δη-
λαδή τον Ζαμάνο. 

Κόρη μιας μεγαλοαστικής οικογένειας της Ζακύνθου, η Στέλλα Βιολάντη, μεγαλώνει 
σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής της που επιβάλλουν τον έλεγχο της κοινωνίας 
στα νεαρά θηλυκά μέλη της και από αυτά απαιτείται η υπακοή και η σεμνότητα ως 
προϋπόθεση για την ομαλή ένταξή τους και την αναγνώρισή τους από το κοινωνικό 
σύνολο. 

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και το έργο του 

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867-1951) ανήκει στη πεζογραφία της γενιάς μετά το 
1880. Το σύνολο του έργου του Γρ.Ξενόπουλου έχει συμπεριληφθεί στους ένδεκα 
τόμους των Απάντων (1958-1971) από τις εκδόσεις Μπίρης. Στον πρώτο τόμο των 
Απάντων υπάρχει και η Αυτοβιογραφία του συγγραφέα που είχε πρωτοδημοσιεύσει 
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στην εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα. Γεννήθηκε στην Πόλη, όπου ο πατέρας του ασκούσε 
το επάγγελμα του εμπόρου, νωρίς όμως εγκαταστάθηκαν στον τόπο καταγωγής τους 
τη Ζάκυνθο. Μετά το γυμνάσιο στη Ζάκυνθο ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει στο 
Πανεπιστήμιο φυσικομαθηματικά. Από τότε έμεινε μόνιμα στην Αθήνα απασχολού-
μενος επαγγελματικά με το συγγραφικό του έργο. Διεύθυνε το περιοδικό «Διάπλασις 
των παίδων» και έγινε ο πολυαγαπημένος των παιδιών με το ψευδώνυμο «Φαίδων». 
Η Διάπλασις των Παίδων, υπήρξε το πιο μακρόβιο περιοδικό στο χώρο της λογοτε-
χνίας αφού συνέχισε να εκδίδεται για 78 ολόκληρα χρόνια (από το 1879-1957) (Πά-
τσιου, 1995). Υπήρξε δημιουργός του περιοδικού «Νέα Εστία» (1927). Το 1922 τιμή-
θηκε με το «Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών», το 1931 έγινε ακαδημαΐκός.(Πολίτης, 
1993, σ. 214-215). Ο Ξενόπουλος υπήρξε πολυγραφότατος, δημοσίευσε πολλά μυθι-
στορήματα ως επιφυλλίδες στις καθημερινές εφημερίδες και άλλα είκοσι σε ξεχωρι-
στούς τόμους, κριτικές, χρονογραφήματα ενώ παράλληλα με το μυθιστορηματικό έρ-
γο σημαντικό είναι και το θεατρικό του. O Γρ. Ξενόπουλος το Φεβρουάριο του 1901 
αρχίζει να συνεργάζεται με το περιοδικό «Παναθήναια» του Κίμωνα Μιχαηλίδη, ό-
που και δημοσιεύει σε τρεις συνέχειες (από 1η Φεβρουαρίου έως στο τεύχος της 1η 
Μαρτίου) τη νουβέλα του «Έρως Εσταυρωμένος», το δράμα της Στέλλας Βιολάντη. 
Το 1909 μετά από παράκληση-απαίτηση της Μαρίκας Κοτοπούλη διασκευάζει σε 
θεατρικό έργο τη νουβέλα του και δημιουργεί το τρίπρακτο δράμα «Στέλλα Βιολά-
ντη» (Μουσμούτης, 2001, σ.62). 

Στο έργο του, ο Γρ.Ξενόπουλος, αξιοποίησε όλο το τοπικό λαογραφικό υλικό και 
διέσωσε όλη την παλιά Ζάκυνθο με την κοινωνία της, την ιστορία της, την ψυχολογία 
της και τα αισθήματα του καιρού της. Υπάρχει σ’αυτά συναθροισμένη αυτή η γνώση 
της ζακυνθινής ζωής σε τέτοιο βαθμό που και ο ίδιος να παραδέχεται πως αν και τα 
έργα του διαιρούνται σε ζακυνθινά, αθηναϊκά και μικτά κατ’ουσίαν είναι όλα ζακυν-
θινά.(Μάργαρης,1951, σ.20-21). Την αποτύπωση της Ζακύνθου στο έργο του Ξενό-
πουλου επισημαίνει και ο Γιώργος Πράστικας: «Έτσι στα ζακυθινά του μυθιστορή-
ματα η ψυχοσύνθεση της παλιάς αυτής κοινωνίας, με την οικογενειακή ιεραρχία, την 
απόλυτη εξουσία των αρχόντων, τη φεουδαρχική εκδήλωσή της, με τις συνήθειές της, 
τις γιορτές της, τις ερωτικές της περιπέτειες, τις μηχανορραφίες της, παίρνει μέσα στο 
φυσικό της πλαίσιο, τη Ζάκυνθο όλη τη παλιά της υπόσταση, χάρη στο ταλέντο του 
Έλληνα συγγραφέα» (Πράστικας,1950,σ.39). 

Η σχέση λογοτεχνίας  με τη λαογραφία. 

Η σχέση της λογοτεχνίας με τη λαογραφία είναι μια σχέση αλληλεπίδρα-
σης.(Λουκάτος,1985,σ.286-291). Η λαογραφία με την ολιστική προσέγγιση των φαι-
νομένων του λαϊκού πολιτισμού (όπως και κάθε πολιτισμού) και την ανίχνευση των 
τρόπων με τους οποίους ο πολιτισμός που δημιουργείται σήμερα εγγράφεται στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι, κάνει ό,τι και η λογοτεχνία η οποία προβάλλει, αποτυπώνει «τη 
ζωή, την ιστορία των ανθρώπων μέσα από τις καθημερινές ή επίσημες πράξεις τους 
και σκέψεις» (Μερακλής, 1980, σ.3). Καθώς ο λαογράφος παρακολουθεί και μελετά 
θέματα και πρακτικές της καθημερινής ζωής, η λογοτεχνία του προσφέρει ενδιαφέρον 
υλικό εφόσον στα λογοτεχνικά κείμενα αναπαρίστανται και αντανακλώνται όψεις της 
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κοινωνικής ζωής δίνοντας την ευκαιρία να ανιχνευτεί η συνολική νοοτροπία των αν-
θρώπων της εποχής του συγγραφέα (Θανόπουλος, 2010, σ. 233-241). Κατά συνέπεια, 
όπως επισημαίνει ο Μ.Μερακλής: «Η λαογραφία, κατά κάποιον τρόπο, φωτογραφίζει 
απόψεις ζωής και η λογοτεχνία φιλοτεχνεί τις λήψεις αυτές σε ζωγραφικούς πίνακες. 
Κι αν λάβουμε υπόψη, ότι η φωτογραφία λογαριάζεται πια, καθευτήν, ως ένα από τα 
καλλιτεχνικά εκφραστικά μέσα επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου η στενή 
συγγένεια λαογραφίας και λογοτεχνίας γίνεται ταύτιση…Η διαφορά βρίσκεται συχνά 
στις αναλογίες. Η λαογραφία δεν μπορεί παρά να τα λέει όλα. Η λογοτεχνία κάνει 
επιλογές, διαλέγει» (Μερακλής, 1980, σ.5). Η Στέλλα Βιολάντη αποτελεί αποτύπωση 
πραγματικών καταστάσεων που έπεσαν στην αντίληψή του. Αυτή η ρεαλιστική προέ-
λευση των χαρακτήρων είναι που ενδιαφέρει την παρούσα εργασία. «Από την πραγ-
ματική ζωή (του συγγραφέα ή των άλλων) στη χωρίς ιδιαίτερες περιπλοκές μυθοπλα-
στική αναπαράστασή της (τη μυθιστορηματική της εκδοχή), με σταθερή προσδοκώ-
μενη αναφορά το ίδιο κάθε φορά αναγνωστικό κοινό, ο ρεαλισμός του «πραγματι-
κού» επιμένει: πρόκειται για αληθινά πρόσωπα (στη ζωή και το έργο) που ζουν ή έ-
χουν ζήσει πραγματικά περιστατικά» επισημαίνει η Βίκυ Πάτσιου (Πάτσιου, 1991, 
σ.26-28).  Μελετώντας την Αυτοβιογραφία του Ξενόπουλου η Μαρία Τριχιά–Ζούρα 
αναφέρει και την ίδια την αποτίμησή του για τον «Έρωτα Εσταυρωμένο». Συγκεκρι-
μένα, ο συγγραφέας επισημαίνει το ρεαλισμό του ως προς τις πηγές της έμπνευσής 
του (πρόσωπα και συμβάντα) σε συνδυασμό με την ιδέα η οποία απορρέει από αυτά. 
Πρόκειται για το μοτίβο της σύγκρουσης νοοτροπιών στις πατριαρχικές αστικές οικο-
γένειες όπως είχαν διαμορφωθεί στη Ζάκυνθο το τέλος του 19ου αιώνα (Τριχιά-
Ζούρα, 2003, σ.249). Ο αυταρχικός πατέρας Παναγής Βιολάντης εμποδίζει την κόρη 
του Στέλλα να παντρευτεί τον Χρηστάκη Ζαμάνο. Η αντίσταση της ηρωίδας (εμμονή 
στο δικαίωμα της ατομικής της ελευθερίας) αποβαίνει άκαρπη και το τέλος είναι οδυ-
νηρό με τον τραγικό της θάνατο. 

Η κοινωνία της Ζακύνθου όπως εκπροσωπείται από τα βασικά πρόσωπα του έρ-
γου. Tα βασικά πρόσωπα του έργου: 

Παναγής Βιολάντης: Ένα μέλος της μεγαλοαστικής κοινωνικής τάξης, που με τον 
πλούτο που έχει αποκτήσει και την εικόνα του επιτυχημένου οικογενειάρχη αυξάνει 
το κοινωνικό του γόητρο. Πιστεύει και υπερασπίζεται την κοινωνική του υπεροχή και 
την ενότητα της οικογένειας και με σθένος αρνείται την πιθανότητα ενός γάμου της 
κόρης του με έναν κοινωνικά κατώτερό τους. Είναι ο χαρακτηριστικός pater familias 
που κρατάει τα ηνία της οικογένειας, την οποία διοικεί με τρόπο σκληρό και αυταρχι-
κό. Δεν ανέχεται καμία αμφισβήτηση για τις αποφάσεις του, αντίθετα θεωρεί ότι νο-
μιμοποιείται να αποφασίζει για την τύχη των άλλων μελών της οικογένειας. Πάνω 
απ’όλα τον ενδιαφέρει η εικόνα του στους άλλους και μέσα στο δεδομένο σύστημα 
αξιών, ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη διατήρηση της οικογενειακής τιμής με ο-
ποιοδήποτε τίμημα. Γι’ αυτό και το μόνο που σταματάει τις εκρήξεις οργής ενάντια 
στην κόρη του είναι ο φόβος, μη γίνει κάτι αντιληπτό στους άλλους. Σε όλη τη διάρ-
κεια της απομόνωσης που επιβάλλει στην κόρη του δεν αμφιβάλλει ποτέ για την ορ-
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θότητα των αποφάσεων του, δεν υποχωρεί ούτε μπροστά στην πιθανότητα να οδηγή-
σει το ίδιο το παιδί του με τις αποφάσεις του στο θάνατο. 

Στέλλα Βιολάντη: Η κόρη του Βιολάντη μεγαλώνει σύμφωνα με τις αξίες της εποχής 
της και τους ρόλους που πρόκειται να παίξει ως γυναίκα. Έχει μυηθεί από τη μητέρα 
της στο ρόλο της υποταγής στην πατρική εξουσία και στη θέση της στον κόσμο που 
περιορίζεται, ουσιαστικά όπως και της μητέρας της, στον οικιακό χώρο, που αποτελεί 
και το χώρο δραστηριοποίησης των γυναικών. 

Αν και αποκτά τη μόρφωση που αρμόζει στην τάξη της, μετά το πέρας των σπουδών 
της επιστρέφει στο σπίτι και συναναστρέφεται σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανό-
νες που αφορούν τα νεαρά κορίτσια των «καλών οικογενειών». «Ο εγκλεισμός των 
γυναικών άρχισε να υποχωρεί μετά το 1870, όταν οι μεγαλοαστές πρώτα και στη συ-
νέχεια οι γυναίκες των μεσαίων και μικροαστικών στρωμάτων συμμετείχαν οπωσδή-
ποτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις (εσπερίδες, περίπατοι κ.λπ.). Εντούτοις, τα πρότυπα 
της σεμνότητας και της αρετής παραμένουν αναλλοίωτα» (Μ.Γκασούκα, 1988, σ.57). 

Η τολμηρή πρωτοβουλία της να απαντήσει στο γράμμα την θέτει εκτός των αποδε-
κτών ορίων που αρμόζουν στο κοινωνικά καθορισμένο φύλο της. Η αψήφηση της 
πατρικής εξουσίας και η υπέρβαση των δικών της δικαιωμάτων να επιλέξει τον άντρα 
που θα παντρευτεί προξενούν την σφορδή αντίδραση και την εξόντωσή της. Η απου-
σία αυτοδιάθεσης και η εξάρτηση της ζωής των κοριτσιών από τις αποφάσεις του πα-
τέρα αποτελούν το κοινωνικό καθεστώς της εποχής που ζει η Στέλλα. Σε αυτήν την 
πραγματικότητα η Στέλλα προσπαθεί να αντιτάξει το δικαίωμα της προσωπικής της 
ελευθερίας. 

Η ιστορία της Στέλλας Βιολάντη, τόσο ακραία, αποτελεί δραματοποίηση καταστά-
σεων και συμπεριφορών που παλαιότερες αυταρχικές (πατριαρχικές) κοινωνικές δο-
μές είχαν υιοθετήσει. Ο Ξενόπουλος αξιοποίησε φήμες και υλικό από τη Ζάκυνθο και 
έπλασε το σύνολο των χαρακτήρων του. 

Τη ρεαλιστική προέλευση των έργων του δηλώνει κι ο ίδιος: «Από τα έργα μου είναι 
πολλά που τα έχω ζήσει –δηλαδή διηγούμαι σ’αυτά πράγματα που έχουν συμβεί σε 
μένα– είναι άλλα που έγιναν μπροστά στα μάτια μου∙ είναι άλλα που μου τα διηγή-
θηκαν αφού γνώρισα τους ήρωες, και άλλα –ελάχιστα αυτά– που τα έπλασα με τη 
φαντασία μου»(Γρ. Ξενόπουλος,1972, σ.49). Αλλά και στα «ελάχιστα» αυτά, διαπι-
στώνει ο Δ. Μάργαρης «καθρεπτίζονται τα ζακυνθινά πρόσωπα και πράγματα, όπου 
δεν μιλεί ο ίδιος αλλ’αυτά! Τα πρόσωπα δεν τα φαντάζεται, είναι πραγματικά 
μ’αλλαγμένα ονόματα»(Μάργαρης, 1951,σ.21). Με βάση τα παραπάνω, θα λέγαμε, 
επίσης, πως το έργο αυτό συνιστά κι ένα κάτοπτρο της ανθρώπινης κοινωνίας και 
δράσης  των αρχών του 20ου αιώνα και βοηθώντας στην κατανόηση και ερμηνεία της. 

Μια σύγχρονη ανάγνωση του έργου 

Κατά τον Jean-Louis Dufays, η ερμηνευτική προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσω μιας 
«εκσυγχρονιστικής ανάγνωσής της» είναι δυνατόν να εντάξει ένα λογοτεχνικό κείμε-
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νο στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του, εμπλουτίζει το 
πρώτο με «νοήματα α posteriori»( Dufays, 1994, σ.103). Ο σκόπιμος αναχρονισμός 
της συγκεκριμένης αναγνωστικής οπτικής δεν εστιάζεται, άρα, σε αυτό που ήθελε να 
πει ένας συγγραφέας αλλά επιδιώκει να διαφωτίσει την παρούσα κατάσταση του ανα-
γνώστη που κάνει το κείμενο να συνεχίζει να ζει όχι για όσα λέει, αλλά   για όσα 
μπορεί να πει στον σύγχρονο αναγνώστη αφυπνίζοντας καινούριες ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις. Κατά συνέπεια, κι αυτό το έργο μπορεί να διαβαστεί από μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά. Τα στάδια μέσα από 
τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σύγχρονη ανάγνωση είναι τα εξής: 

Διαβάζουν τα παιδιά το έργο. Επισημαίνουμε στα παιδιά πως το έργο αποτελεί ρεα-
λιστική αποτύπωση γεγονότων που έπεσαν στην αντίληψη του συγγραφέα και δρα-
ματοποίησε. Αποτελεί λοιπόν μια αναπαράσταση της κοινωνίας της εποχής που γρά-
φτηκε το έργο. Χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα  εντοπίζει τα στοιχεία εκείνα 
τα οποία συνθέτουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας όπως αποτυπώνονται στο έργο. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά θα αναζητηθούν από τους μαθητές μέσα από τον λόγο και 
τη δράση των άρρενων (πατέρας –αδελφός) και των θηλυκών( μητέρα- Στέλλα Βιο-
λάντη) μελών της οικογένειας. Οι μαθητές ανακοινώνουν τι έχουν καταγράψει και 
συνθέτουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας του 19ου αιώνα.  Στη συνέχεια οι μαθη-
τές στις ομάδες  προχωρούν σε σύγκριση των κοινωνικών δομών της εποχής στο ο-
ποίο ανήκει το έργο με νεώτερες όπου  επισημάνονται οι διαφορές. Τα στοιχεία αυτά 
μπορούν να αποκτηθούν μέσω συνεντεύξεων από τους μαθητές σε μέλη της οικογέ-
νειας που ανήκουν σε προηγούμενες γενιές (όπως γιαγιά και μαμά). Καταγράφουν τις 
διαφορές και κάνουν υποθέσεις για τους  λόγους που οδήγησαν σταδιακά στη διαφο-
ροποίηση του κοινωνικού ρόλου των γυναικών στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Κατα-
γράφουν τα συμπεράσματά τους. Επίσης οι μαθητές συλλέγουν άρθρα  και  παρου-
σιάζουν την κοινωνική θέση των γυναικών σε άλλες κοινωνίες εκτός της ελληνικής 
(κυρίως σε μουσουλμανικές). Με τη συγκέντρωση και αξιοποίηση των στοιχείων που 
θα συγκεντρωθούν από τις ομάδες των παιδιών μπορούν να διεξαχθούν συμπεράσμα-
τα για τη κοινωνική θέση της γυναίκας σήμερα ( σε διαφορετικές κοινωνίες) και τις 
διαφοροποιήσεις που  δέχθηκε ο κοινωνικός  ρόλος των γυναικών στη διάρκεια των 
τελευταίων ετών. Παρουσιάζουν τα αποτέλεσματα  είτε στην εφημερίδα, είτε στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό το συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο α-
ποκτά τη δυνατότητα να διαφωτίσει   την παρούσα κατάσταση των αναγνωστών του 
αποκτώντας ταυτόχρονα και διαχρονική αξία. Να επισημάνουμε εδώ πως η θεατρική 
διασκευή του έργου συνεχίζει να παρουσιάζεται στις θεατρικές σκηνές  της Αθήνας   
(τη χρονιά αυτή παρουσιάζεται στο θέατρο «Χώρα») δίνοντας έτσι στους μαθητές 
που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα αυτό να παρακολουθήσουν το έργο και στη θεα-
τρική του μορφή.  
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Το συμβολικό παιχνίδι στο νηπιαγωγείο 
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Περίληψη 

Το παιχνίδι, μια συνήθης δραστηριότητα, των παιδιών, αποτελεί το κυριότερο έργο 
στην πορεία της κοινωνικής και γνωστικής ωρίμανσης. Ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο 
κατέχει  το συμβολικό παιχνίδι ( επινοητικό, αναπαραστατικό παιχνίδι / representa-
tionalplay ή παιχνίδι προσποίησης / pretendplay) το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό, 
πληθωρικό και ανεξάντλητο εργαλείο, αλλά και πεδίο μάθησης για όλα τα παιδιά, 
ακόμα και για εκείνα που μπορεί να έχουν ιδιαιτερότητες στη μάθηση. Μέσω του 
συμβολικού παιχνιδιού, διευρύνουν τη γνωστική αλλά και την κοινωνική, συναισθη-
ματική και καλλιτεχνική τους πλευρά. Στη διάρκειά του, ασκούνται οι γνωστικές τους 
λειτουργίες καθώς και η ικανότητα αντίληψης του χώρου, η αφηρημένη σκέψη και  
κρίση. Οι μορφές, που παίρνει, είναι προγυμνάσεις για τις ενήλικες δραστηριότητες. 
Είναι πολύ σημαντικό για τη νηπιακή ηλικία και βοηθά στην ομαλή προσαρμογή του 
στο κοινωνικό σύνολο. 

Λέξεις κλειδιά: Επινοητικό, αναπαραστατικό παιχνίδι, ανάπτυξη, γνωστικές λει-
τουργίες.  

Το συμβολικό παιχνίδι στο νηπιαγωγείο 

Το παιδί, από τους πρώτους μήνες της ζωής του, επιδιώκει την επαφή και επικοινωνία 
με το εξωτερικό περιβάλλον. Θέλει να αποκτήσει ικανότητες και να ανακαλύψει τον 
εαυτό του. Αυτή την πρώτη ενασχόληση του παιδιού με τα αντικείμενα του περιβάλ-
λοντος την ονομάζουμε παιχνίδι. (Πανταζής, 2004). Το πρότυπο συμπεριφοράς σε 
αυτά τα απλά παιχνίδια είναι πάντα οι ενήλικες. Όπως υποστήριξε ο Πανταζής (2004) 
η ενασχόληση των παιδιών με τα αντικείμενα, τα παρωθεί να ανακαλύψουν και άλλες 
δυνατότητες. Από τον 24ο μήνα της ζωής τους  μέχρι το 6ο έτος της ηλικίας τους, κυ-
ριαρχεί το συμβολικό παιχνίδι ( επινοητικό, αναπαραστατικό παιχνίδι / representation-
alplay ή παιχνίδι προσποίησης / pretendplay) και κυρίως κατά την προεννοιολογική 
περίοδο της νοητικής ανάπτυξης, κατά την οποία το παιδί αποκτά την ικανότητα να 
κωδικοποιεί τις εμπειρίες του σε σύμβολα κι έτσι εικόνες ή συμβάντα μπορούν να 
ανακληθούν στη μνήμη. Στο είδος αυτό του παιχνιδιού το παιδί αλλοιώνει την πραγ-
ματικότητα, τροποποιεί τα δεδομένα, ρυθμίζει τα πράγματα και ερμηνεύει την εμπει-
ρία, κατά τρόπο ελεύθερο και φανταστικό (Παρασκευόπουλος, 1985). Η πραγματικό-
τητα του κόσμου που το περιζώνει κυριαρχεί στη σύλληψη των παιχνιδιών του, αλλά 
μετατοπισμένη μέσα στον προσωπικό του κόσμο, απλοποιημένη, αναδημιουργημένη 
με τα διαθέσιμα μέσα, με κάποιον τρόπο εξυψωμένη με τη φαντασία του (Small, 
1992). 
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Στο συμβολικό παιχνίδι την πρώτη θέση κατέχει η φαντασία. Χρησιμοποιεί τα αντι-
κείμενα ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη τους χρήση, και τις πραγματικές τους λει-
τουργίες και τα συνδυάζει μεταξύ τους με νέο τρόπο, π.χ. ονομάζει το αυτοκινητάκι 
«διαστημόπλοιο». Στο συμβολικό παιχνίδι, το παιδί εκτελεί σύνθετες πράξεις, με 
σκοπιμότητα να αναπαραστήσει μια κατάσταση (Κυπριωτάκης, 1997). Μέσω αυτού, 
το παιδί επιχειρεί να διατηρήσει ομαλές σχέσεις με τον πραγματικό κόσμο και με τις 
περιορισμένες δυνάμεις του, φαντάζεται, υποθέτει, και πιστεύει, ότι έχει κατακτήσει 
τον κόσμο γύρω του. Και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και η ηλικία του φέρει 
πιο γεμάτη και μεστή τη γνώση, τότε το φανταστικό-συμβολικό παιχνίδι υποχωρεί 
και το παιδί κινείται από το υποκειμενικό στο αντικειμενικό, από το εγωκεντρικό στο 
κοινωνικό ( Γέρος, 1984). Με το συμβολικό παιχνίδι, το οποίο η Γενά ορίζει ως χρή-
ση των αντικειμένων από το παιδί, με σκοπό την ανάπλαση των καθημερινών του πα-
ραστάσεων, γίνεται ένα αξιοσημείωτο άνοιγμα στο συναισθηματικό του κόσμο και 
αντανακλάται η ικανότητά του να σχηματίζει εσωτερικές παραστάσεις και να φαντά-
ζεται τι σκέπτονται οι άλλοι (Γενά, 2002). 

Στην ανάπτυξη της προσποίησης έχουν επισημανθεί τρία κύρια χαρακτηριστικά: η 
αποσχηματοποίηση (decontextualization), κατά την οποία, το παιχνίδι δε συνδέεται με 
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και χρησιμοποιούνται λιγότερο πραγματικά αντικείμενα 
ως σύμβολα, η αποκεντροποίηση (decentration), όπου οι συμβολικές ενέργειες δεν 
προέρχονται μόνο από το ίδιο το παιδί, αλλά επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση κούκλων 
ή ατόμων για την έκφραση συμβολικών ενεργειών και την υιοθέτηση των ενεργειών 
των άλλων, η ολοκλήρωση (integration), μια διαδικασία, η οποία οδηγεί διαδοχικά 
στο μετέπειτα ιεραρχικά οργανωμένο παιχνίδι και αφορά την ικανότητα συνδυασμού 
σχημάτων σε αλληλουχίες. 

Το συμβολικό παιχνίδι είναι μια από τις σοβαρότερες εκδηλώσεις της νηπιακής ηλι-
κίας. Για να αναπτύξουμε τη σημασία του, θα προσπαθήσουμε να δούμε τα πιο σημα-
ντικά χαρακτηριστικά του.  

Ο Leslie (1987) διέκρινε τρία χαρακτηριστικά στο συμβολικό παιχνίδι: Αντικατάστα-
ση: ένα αντικείμενο χρησιμοποιείται σαν να ήταν κάποιο άλλο (π.χ. το τουβλάκι γίνε-
ται αυτοκίνητο). Προσποίηση: γίνεται αναφορά σε πρόσωπα, αντικείμενα ή καταστά-
σεις που δεν υπάρχουν στο άμεσο περιβάλλον τη συγκεκριμένη στιγμή (π.χ. υπάρχει 
ένα λιοντάρι κάτω από το κρεβάτι). Δραματοποίηση: το παιδί ή η κούκλα υποδύεται 
ρόλους από τον χώρο της πραγματικότητας ή τον χώρο της φαντασίας (π.χ. υποδύεται 
κάποιον υπερήρωα) και γίνεται κάποιος που μιλά, ενεργεί, αισθάνεται (π.χ. το παιδί 
γίνεται γιατρός).  

 Αρχικά οργανώνουν σενάρια παιχνιδιού γύρω από γνώριμα γεγονότα που έχουν 
προσωπικά βιώσει και αργότερα, αυτά τα σενάρια περιλαμβάνουν θέματα γύρω από 
οικεία συμβάντα, που συνέβησαν σε άλλους. Βαθμιαία μετά το 4ο έτος, χρησιμοποι-
ούν τη γλώσσα για να διηγηθούν και να σχεδιάσουν σενάρια προσποίησης. Μετα-
μορφώνουν τα αντικείμενα  αλλά και τον εαυτό τους σε άλλο χαρακτήρα, αποδίδο-
ντας ανθρώπινες ιδιότητες στα παιχνίδια τους και δραματοποιώντας τους χαρακτήρες. 
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Μπορούν να παίζουν ταυτόχρονα  ρόλους δύο ή περισσοτέρων «ηθοποιών» (π.χ. πα-
ριστάνουν με μια κούκλα και τη μητέρα και το μωρό) ή επινοούν φανταστικούς φί-
λους. Η φαντασία είναι το κλειδί για το σχηματισμό υποθέσεων. Η αυξανόμενη ικα-
νότητα εμπλοκής σε σύνθετο συμβολικό παιχνίδι, καθώς και η ικανότητα χρησιμο-
ποίησης σύνθετης πολύπλοκης και εκλεπτυσμένης γλώσσας για το συντονισμό ρόλων 
παιχνιδιού, κυριαρχούν στην προσχολική ηλικία. Τα θέματα και οι δραματικοί ρόλοι 
εμπνέονται από οικεία πρόσωπα, γεγονότα και χαρακτήρες, όπως επίσης και από φα-
ντασία και εφευρετικότητα. Επίσης τα περισσότερα παιδιά προτιμούν να παίζουν σε 
συνεργασία με συνομηλίκους, από το να παίζουν μόνα (Wolfberg, 1999). Σύμφωνα 
με τη θεωρία του A. Leslie (1998), η ικανότητα για συμβολικό παιχνίδι είναι μια 
σκόπιμη περιφρόνηση της πραγματικότητας, όπου αντιλαμβάνεται την πραγματική 
κατάσταση και ταυτόχρονα δημιουργεί μια εικόνα της σαν να ήταν κάτι άλλο. Ενώ 
στο λειτουργικό παιχνίδι μιμείται μια λειτουργία, στο συμβολικό αγνοεί την πραγμα-
τικότητα (Beyer & Gammeltoft, 2000). 

Η σπουδαιότητα και ο ρόλος του συμβολικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του παιδιού. 

Η προσωπικότητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια στην οποία έχουν δοθεί διαφορετικοί 
ορισμοί κατά περιόδους. Ένας γενικός ορισμός της, αναφέρεται σε αυτήν ως τον χα-
ρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο το άτομο σκέπτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρε-
ται. Με άλλα λόγια αποτελεί ένα σύνθετο σχήμα συμπεριφοράς που αναπτύσσει κάθε 
άτομο συνειδητά και ασυνείδητα σαν στυλ ζωής ή τρόπο ύπαρξης κατά την διαδικα-
σία προσαρμογής του στο περιβάλλον. Ο Adler είδε την προσωπικότητα βαθιά επη-
ρεασμένη από την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων. Η K. Horney θεωρεί την προ-
σωπικότητα του ενήλικα σχηματισμένη από τις παιδικές εμπειρίες. Η προσωπικότητα 
είναι προϊόν της ανάπτυξης. Είναι μια κατάληξη, μια σύνθεση. Αποτελεί μια νέα δο-
μή, που έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική εξέλιξη του ατόμου. Έρευνες δείχνουν τη 
σπουδαιότητα του παιχνιδιού και ιδιαίτερα του συμβολικού, στην ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας, ιδιαίτερα στην κοινωνική, γλωσσική, συναισθηματική και καλλιτεχνι-
κή. 

 Τα παιδιά είναι δυνητικά ενήλικοι. Το παιδί παίζει τον ενήλικο μέσα απ’ ότι πιο α-
ντιπροσωπευτικό έχει. «Δραματοποιεί» κατά κάποιο τρόπο για να δώσει στον εαυτό 
του την αυταπάτη πως είναι ελεύθερο, πως αυτό διατάζει ή αποφασίζει. Ο ενήλικος 
οφείλει σε αυτά τα παιχνίδια της παιδικής ηλικίας το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνι-
κής του αγωγής (Small,1992). Ο Lewis (2000) διαπίστωσε ότι το κοινωνικό-
συμβολικό παιχνίδι σχετίζεται με την ποσότητα νεοφλοιού στον εγκέφαλο ορισμένων 
πρωτευόντων θηλαστικών και ότι ίσως εμπλέκεται στην ανάπτυξη των σύνθετων ικα-
νοτήτων κοινωνικής νόησης, που είναι χαρακτηριστικές σε πολλά απ’ αυτά.  

Η φύση του συμβολικού παιχνιδιού, συνήθως, έχει σχέση με τη συναλλαγή. Μέσα 
από το παιχνίδι αναδύονται πρότυπα συμπεριφοράς, στο πλαίσιο των οποίων τα παι-
διά πρέπει να ολοκληρώσουν, να συνθέσουν και να οργανώσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους μέσα από κοινωνικές συναλλαγές, έτσι ώστε να επιλύουν τα διάφορα 

3769

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



 

προβλήματα κοινωνικής φύσης που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. Επίσης 
αποτελεί ένα φυσικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης, του παρέχει ευκαιρίες να εκ-
φράσει οικειότητα προς τους συνομήλικους του και έτσι να δημιουργήσει και να δια-
τηρήσει κοινωνικές σχέσεις. Αυτό απαιτεί διαπροσωπικό συντονισμό σε αμοιβαίες 
και ευχάριστες δραστηριότητες παιχνιδιού (Wolfberg, 1999). Μέσα από τη συμμετο-
χή τους σε κοινές δραστηριότητες, αναπτύσσουν όλο και πιο σύνθετες και πολύπλο-
κες στρατηγικές κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Διαπραγματεύονται ή συμβιβάζονται, 
έτσι ώστε να επιλύουν τις συγκρούσεις. Μαθαίνουν επίσης να ανακαλύπτουν τους 
κοινωνικούς ρόλους  μέσα στις παρέες των συνομηλίκων. Τέλος καλλιεργούνται ηθι-
κά και γίνονται πιο ανεξάρτητα, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους (Wolfberg, 
1999). Επιπλέον, το παιχνίδι ενισχύει την κοινωνική κατανόηση των παιδιών. Οι ρό-
λοι και οι θεματικές που αναδύονται, κατά τη διάρκεια του, αναπτύσσουν τη διορατι-
κότητά τους σε κοινωνικούς ρόλους και συμβάσεις. Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού, αναπτύσσουν την ικανότητά τους να δοκιμάζουν υποθέσεις σχετικά με 
πιθανές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και με αυτόν τον 
τρόπο καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, μια απαραίτητη δεξιότητα για την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και την κοινωνικοποιημένη σκέψη (Wolfberg, 1999). Μέσω του συμ-
βολικού παιχνιδιού, τα παιδιά μαθαίνουν να προσαρμόζονται στον κόσμο και να γί-
νονται ωριμότερα (Rogers & Sawyers,1988). 

Το παιχνίδι κοινωνικής προσποίησης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό όχημα για την 
κοινωνικοποίηση, την εκμάθηση συμβόλων και τρόπων εκδήλωσης κοινωνικής συ-
μπεριφοράς και τη διάθεση της κοινωνικής γνώσης. Σε ένα πλαίσιο κοινωνικής προ-
σποίησης, τα παιδιά παρατηρούν, μιμούνται και συνδέουν προοδευτικά πολύπλοκες 
ενέργειες και ρόλους έτσι ώστε να επιτύχουν διαπροσωπικό συντονισμό στο παιχνίδι. 
Καθώς συνεργάζονται σε σενάρια παιχνιδιού, αμοιβαία εξερευνούν κοινωνικούς ρό-
λους και θέματα σχέσεων οικειότητας, όπως  φιλίας, εμπιστοσύνης, διαπραγμάτευσης 
και συμβιβασμού (Wolfberg, 1999). Αυτή η διεργασία σχετίζεται με την αναπτυσσό-
μενη εγρήγορση του παιδιού και αντίληψη της ύπαρξης νοητικών καταστάσεων ( ό-
πως συναισθήματα, επιθυμίες, προθέσεις, προσδοκίες, πεποιθήσεις) δικών του ή άλ-
λων ανθρώπων, μια σημαντική ικανότητα ερμηνείας και πρόβλεψης της κοινωνικής 
συμπεριφοράς της δικής του ή των άλλων, γνωστή ως «θεωρία του νου».  

Κάποιες έρευνες έχουν επισημάνει την καθοριστική σχέση που αναπτύσσεται σχετικά 
με την ανάπτυξη της γλώσσας. Ιδιαίτερα το παιχνίδι μεταξύ συνομηλίκων  αποτελεί 
σημαντικό πλαίσιο για τα παιδιά, μέσα στο οποίο μπορούν να μάθουν νέο λεξιλόγιο, 
σύνθετες γλωσσικές δομές καθώς και τους κανόνες που διέπουν τη συζήτηση (Wolf-
berg, 1999). Μέσω του πειραματισμού με τους φωνολογικούς, συντακτικούς και ση-
μασιολογικούς κανόνες, τα παιδιά ασκούν και τελειοποιούν νεοαποκτηθείσες γλωσ-
σικές δεξιότητες και αναπτύσσουν μεταγλωσσική αντίληψη. Αυτή σχετίζεται με την 
αυξανόμενη ικανότητα αναπαράστασης αντικειμένων, πράξεων και συναισθημάτων 
στο παιχνίδι μέσω της γλώσσας. Η μετάβαση από την παιγνιώδη πράξη στο γλωσσικό 
παιχνίδι σχετίζεται με την επινόηση αφηγηματικών δομών, οι οποίες αργότερα θα δη-
μιουργήσουν τη λογοτεχνική φαντασία. Ο Pellegrini (1985) υποστήριξε ότι η ικανό-
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τητα διήγησης και η κατανόηση ιστοριών σχετίζονται με την ανακατασκευή, κατά το 
συμβολικό παιχνίδι, από τα παιδιά σεναρίων-διήγησης, στα οποία εμπλέκεται ο αφαι-
ρετικός χαρακτήρας των ενεργειών των προσώπων-χαρακτήρων, των στόχων τους, 
καθώς και της γλώσσας που χρησιμοποιείται στις διάφορες εμπειρίες της ζωής. Αρκε-
τά νωρίς το παιχνίδι, συνδέθηκε με την ανάπτυξη της χρήσης συμβόλων στη γλώσσα. 
Η παρατήρηση παιδιών με καθυστέρηση στο λόγο αποκαλύπτει τη μεγάλη συχνότητα 
εμφάνισης του μοναχικού παιχνιδιού (Garvey, 1990). Αντίθετα  το παιγνιόδραμα συ-
γκρινόμενο με το συμβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι κατασκευών, εμφανίζεται να 
συνδέεται με πιο ανεπτυγμένες δεξιότητες στην ανάγνωση και στη γραφή στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας (Pellegrini, 1980). 

Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος που διαδραματίζει στη συναισθηματική ανάπτυξη 
των παιδιών (Wolfberg, 1999). Αποτελεί έναν φυσικό τρόπο για να αντιμετωπίζουν 
το στρες, και να επεξεργάζονται και να υπερνικούν πολύπλοκες τραυματικές εμπειρί-
ες του παρόντος και του παρελθόντος (Elkind, 1981). Προσφέρει κάθαρση, διότι τα 
απαλλάσσει από αρνητικά συναισθήματα, τα οποία προκλήθηκαν από τραυματικά 
γεγονότα (Garvey, 1990).Έτσι, τα αποζημιώνει για μια αποτυχημένη δραστηριότητά. 
Οτιδήποτε τα πιέζει, εκδηλώνεται στο παιχνίδι με χίλιες δυο μορφές ( Γέρος, 1984). 
Επίσης, μέσα από την δραματοποίηση φόβων και αγχογόνων καταστάσεων αποκτάται 
από τα παιδιά μεγαλύτερη αυτογνωσία και μια αίσθηση ελέγχου των εξωτερικών γε-
γονότων της ζωής (Wolfberg, 1999). Μέσω αυτού, επιχειρούν να βρεθούν εκτός 
πραγματικότητας και να συμπληρώσουν με τη φαντασία ότι τους αρνείται η πραγμα-
τικότητα. Το όνειρο, τα ετοιμάζει για ανώτερες επιτεύξεις και τα καθοδηγεί πολλές 
φορές στην ικανοποίηση μιας φιλοδοξίας (Γέρος, 1984).   

Τα χρόνια της πρώιμης παιδικής ηλικίας αντιπροσωπεύουν τη «χρυσή εποχή της δη-
μιουργικότητας», κατά την οποία απελευθερώνονται η επινοητικότητα και η φαντα-
σία, όχι μόνο στο παιχνίδι των παιδιών αλλά και στην καλλιτεχνική τους έκφραση 
(Gardner, 1982). Η σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία του συμβολισμού μέσα στο 
παιχνίδι παραλληλίζεται με τη διαδικασία του συμβολισμού σε διάφορες μορφές της 
δημιουργικής έκφρασης. Η Dyson (1991) περιέγραψε την πολυσύνθετη σχέση ανά-
μεσα στο παιχνίδι, την προφορική γλώσσα, τη γραφή, τη ζωγραφική, τεκμηριώνοντας 
τη βαθμιαία συγχώνευσή τους με τη φαντασία, καθώς  τα παιδιά συνεργάζονται σε 
παιγνιώδεις δραστηριότητες (Wolfberg, 1999). Ακριβώς όπως και στο παιχνίδι, εκ-
φράζονται μεμονωμένα, ενώ προσεγγίζουν και εξερευνούν μια σειρά καλλιτεχνικών 
μέσων, όπως το σχέδιο και η ζωγραφική. Για κάποια, οι ζωγραφιές είναι «παράθυρο» 
σε έναν ελκυστικό κόσμο παιχνιδιού, ενώ, για άλλα, το σχέδιο είναι ένας καταλύτης 
για δραματικό παιχνίδι (Gardner, 1982).  

Για όλους αυτούς τους λόγους το συμβολικό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό στη νη-
πιακή ηλικία και εμείς ως δάσκαλοι και γονείς, πρέπει να  τους παρέχουμε ευκαιρίες, 
να εκφραστούν, να υποδυθούν, να μάθουν και τελικά να γίνουν πλήρως προσαρμο-
σμένα μέλη της κοινωνίας μας. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
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Περίληψη 

Η ενδοσχολική βία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας που έχει λάβει 
μεγάλες διαστάσεις κυρίως στο εξωτερικό αλλά τα τελευταία χρόνια και στην 
Ελλάδα. Η σχολική βία διακρίνεται στον εκφοβισμό ή όπως είναι ο διεθνής όρος 
«bullying» και στη βία. Είναι μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς που εμφανίζεται 
στο σχολείο και εκδηλώνεται: ως ψυχολογική βία, σωματική βία, λεκτική βία, 
σεξουαλική παρενόχληση, υβριστικά μηνύματα σε e-mail και κινητά τηλέφωνα, ή και 
ως κοινωνικός αποκλεισμός. Η ενδοσχολική βία αποτελεί εσκεμμένη πράξη που 
αποσκοπεί στην πρόκληση ψυχικού ή σωματικού πόνου και στην υποταγή του 
θύματος. Σκοπός του θύτη είναι η επιβολή, η καταδυνάστευση και η ικανοποίηση 
ιδιοτελών συμφερόντων, για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε στα είδη της σχολικής 
βίας, τα αίτια, καθώς και στο πώς θα περιοριστούν αυτά τα περιστατικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, ενδοσχολική βία, bulling, θύμα, κοινωνικός 
αποκλεισμός. 

Εισαγωγή 

Το πρόβληµα της σχολικής βίας και του εκφοβισµού (ΣΒΕ) παρατηρείται όλο και 
περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες µε σοβαρές επιπτώσεις για την 
ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου αλλά και για τη 
διαδικασία της µάθησης (Smith et al., 2004, Georgiou & Stavrinides, 2008; 
Stavrinides, et al., 2010). Οι έννοιες σχολικός εκφοβισµός και βία µπορούν να γίνουν 
κατανοητά ως ένα πεδίο «αντικοινωνικών» συµπεριφορών στο χώρο του σχολείου 
και µορφές κακοποίησης (Dawkins, 1995), κυµαινόµενων από την αντίθεση, τη 
διαφορετικότητα και τον εκφοβισµό µέχρι τις βίαιες επιθέσεις.  

 Στην Ελλάδα το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού έχει λάβει ανησυχητικές 
διαστάσεις και σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα τουλάχιστον 10%-15% των 
µαθητών είναι θύµατα συστηµατικής βίας από συµµαθητές τους, ενώ το 5% 
παραδέχονται ότι ασκούν βία (µε συντριπτική πλειοψηφία των αγοριών στην άσκηση 
σωµατικής βίας σε σύγκριση µε τα κορίτσια που επιδίδονται περισσότερο στον 
κοινωνικό εκφοβισµό). Παράλληλα, ένας µεγάλος αριθµός του µαθητικού 
πληθυσµού φαίνεται να αποτελεί τους µάρτυρες στα περιστατικά σχολικού 
εκφοβισµού (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2008). 

 Επέλεξα για την ανακοίνωσή μου το θέμα της ενδοσχολικής βίας, γιατί πιστεύω ότι 
όλοι οι μαθητές έχουν κάποια στιγμή στη σχολική ζωή τους εμπλακεί σε παρόμοια 
περιστατικά είτε σαν «θύματα» είτε σαν «θύτες». Μας ενδιαφέρει να αναζητήσουμε 
τους λόγους που μπορούν να ωθήσουν ένα μαθητή να θελήσει να επιβληθεί με βία 

3773

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

mailto:nickolas298@gmail.com


στους συμμαθητές του, να αναλύσουμε τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει στο 
«θύμα», να προβληματιστούμε πάνω στο τι γίνεται ή τι μπορεί να γίνει για τον 
περιορισμό της βίας από το σχολείο, την τοπική κοινότητα, τους γονείς, εμάς τους 
ίδιους, να καταθέσουμε προτάσεις. Αναρωτηθήκαμε αν βία ασκείται μόνο από 
μαθητές σε μαθητές, ή αν μπορεί να κατευθυνθεί από καθηγητές σε μαθητές ή και το 
αντίστροφο.  

Σχολικός εκφοβισμός-ενδοσχολική βία 

Ο σχολικός εκφοβισµός έχει επικρατήσει µε τον αγγλικό όρο ‘bullying’ µιας και στην 
Ελληνική γλώσσα και βάσει ελληνικής βιβλιογραφίας αποδίδεται µε διάφορες 
ονοµασίες όπως «εκφοβισµός/θυµατοποίηση», «Σχολικός εκφοβισµός», «σχολική 
επιθετικότητα», «κακοποίηση συνοµηλίκου», «άσκηση βίας από µαθητή σε µαθητή», 
«κάνω το µάγκα», «ταλαιπωρώ», «µειώνω», «είδος επιθετικής συµπεριφοράς», 
«αντικοινωνική συµπεριφορά», «αντικοινωνική-επιθετική συµπεριφορά µεταξύ 
µαθητών στο χώρο του σχολείου» (Παραδεισιώτη & Τζιόγκουρος, 2008:3). 

Ο θύτης είναι συνήθως άτομο με σωματική δύναμη και αθλητικές επιδόσεις, αλλά με 
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Χαρακτηρίζεται από διάθεση προκλητικής εναντίωσης και 
κυριαρχίας απέναντι στους άλλους, ανυπακοή στους σχολικούς κανόνες, τάση για 
χρήση βίας στην επίλυση των διαφορών του με τους συμμαθητές του και άντληση 
ψυχικής ικανοποίησης από μια τέτοια χρήση βίας. Αδιαφορεί για τα προβλήματα των 
άλλων και συνήθως έχει δεχτεί και ο ίδιος βία στο χώρο της οικογένειάς του, κάτι που 
δεν μπόρεσε να ξεπεράσει στην μετέπειτα ζωή του.  

Αντίστροφα, το θύμα υπολείπεται κατά κανόνα σε σωματική δύναμη και ταυτόχρονα 
εμφανίζει κάποιο στοιχείο διαφορετικότητας η απόκλιση από τον μέσο όρο, πράγμα 
το οποίο του προκαλεί άγχος, ανασφάλεια, μειωμένη αυτοεκτίμηση, εσωστρέφεια και 
αποθάρρυνση να υπερασπίζεται τον εαυτό του η να ζητά βοήθεια από τους άλλους. 
Βία μπορεί να εντοπισθεί στις εξής συμπεριφορές: 

Στην συμπεριφορά των μαθητών μεταξύ τους και προς τους εκπαιδευτικούς, στην 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές, στην συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών μεταξύ τους, στην συμπεριφορά του διευθυντή προς τους 
εκπαιδευτικούς και αντίστροφα, στην συμπεριφορά των γονέων προς τους μαθητές, 
στην συμπεριφορά των γονέων προς τους εκπαιδευτικούς και στην συμπεριφορά των 
μαθητών στη σχολική περιουσία(καταστροφές σχολικών αντικειμένων)  

Πράγματι, την τελευταία δεκαετία η νεανική «εγκληματικότητα κινείται στα ίδια 
επίπεδα»( Χρυσικόπουλος, « Η ζούγκλα της σχολικής αίθουσας», Εξουσία 
13.02.2001) παρότι ίσως οι τίτλοι των εφημερίδων μιλούν για το αντίθετο. Κι όμως, 
στη χώρα μας το φαινόμενο αυτό είναι υπαρκτό και αρκετά διαδεδομένο, αλλά δεν 
έχει τύχει ακόμα της απαιτούμενης προσοχής και έτσι δεν έχουν διαμορφωθεί 
πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισής του.  

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα αφορούν συνήθως στη βία μεταξύ 
μαθητών και όχι μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών ή εξωσχολικών παραγόντων-
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μαθητών και το αντίστροφο. Εξαιτίας αυτού, κάποια περιστατικά βίας στα σχολεία 
τείνουν να αποσιωπούνται, καθώς θεωρείται ότι εκθέτουν και στιγματίζουν τους 
θύτες, τα θύματα και το κύρος του σχολείου. Ο εκφοβισμός έχει πολλές και σοβαρές 
επιπτώσεις τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία όσο και στην ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα 
σοβαρές και είναι δυνατόν να έχουν τραγικά αποτελέσματα. 

Η ενδοσχολική βία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Τη σωματική βία, τη 
σεξουαλική βία, την κοινωνική απομόνωση παιδιών από άλλα παιδιά, τη λεκτική βία, 
που χρησιμοποιούν περισσότερο τα κορίτσια, ενώ μια ιδιαίτερη μορφή βίας που 
εκδηλώνεται μέσα από τα κινητά και το διαδίκτυο, είναι η ηλεκτρονική βία. 

Η σωματική βία εκδηλώνεται με χειρονομίες, σπρωξιές ,κλωτσιές, ξυλοδαρμούς 
κυρίως στη διάρκεια του διαλείμματος, προέρχεται κυρίως από αγόρια και είναι η 
σπανιότερη μορφή σχολικής βίας στη χώρα μας. 

Η σεξουαλική βία εκδηλώνεται με ανεπιθύμητα αγγίγματα, σχόλια σεξουαλικού 
περιεχομένου ή σεξουαλική παρενόχληση. • Η συναισθηματική ή ψυχολογική βία 
εκδηλώνεται με περιθωριοποίηση, απομόνωση και αποκλεισμό του θύματος, 
προέρχεται κυρίως από κορίτσια και πολλές φορές είναι το αποτέλεσμα της λεκτικής 
βίας.  

Ηλεκτρονική βία είναι η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο χωρίς 
την συγκατάθεση του θύματος ή η δημοσίευση εξευτελιστικών σχολίων σε 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης η αποστολή απαξιωτικών, υβριστικών ή 
απειλητικών μηνυμάτων σε κινητό τηλέφωνο. 

Ένα είδος ενδοσχολικής βίας, της οποίας τις συνέπειες δεν αντιλαμβανόμαστε όταν 
την ασκούμε, είναι η λεκτική. Λεκτική βία ασκούμε όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον 
με απότομο και υβριστικό τρόπο, όταν χρησιμοποιούμε ειρωνεία και κοροϊδία για 
κάποιο εξωτερικό του χαρακτηριστικό ή συμπεριφορά, ή όταν διαδίδουμε εις βάρος 
του ψευδή σχόλια και κουτσομπολιά για την προσωπική του ζωή. Αποσκοπεί στον 
εκφοβισμό, στην πρόκληση ψυχικού πόνου στα θύματα και στην απομόνωσή τους, 
οδηγώντας τα έτσι σε περιθωριοποίηση κάτω από το βάρος της ψυχολογικής και 
συναισθηματικής πίεση που δέχονται.  

Ωστόσο η συχνότερη μορφή λεκτικής βίας είναι αυτή που εμπεριέχει και το 
φαινόμενο του ρατσισμού , είναι η λεγόμενη λεκτική ρατσιστική βία. Σε αυτή την 
περίπτωση μαθητές προερχόμενοι από διαφορετικές κοινωνίες, με διαφορετικά 
πολιτικο-οικονομικά χαρακτηριστικά γίνονται δέκτες αυτού του είδους βίας και 
βρίσκονται αντιμέτωποι με ύβρεις, κοροϊδίες και εξευτελισμούς που αφορούν, 
συνήθως, τα ονόματά τους και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της χώρας από 
την οποία κατάγονται. Έτσι οδηγούνται στην ψυχολογική εξαθλίωσή τους. Οι 
παράγοντες στους οποίους οφείλεται η άσκηση της λεκτικής ρατσιστικής βίας από 
τους μαθητές είναι:  
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• Η οικογένεια, καθώς οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές, που 
υιοθετούν τα παιδιά στηρίζονται σε ένα πλέγμα ρατσιστικών αντιλήψεων, οι 
οποίες συχνά τροφοδοτούνται από μια ολοκληρωμένη ρατσιστική εικόνα των 
γονέων.  

• Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπου το παιδί μέσα από την προβολή διάφορων 
εκπομπών δημιουργεί στρεβλά πρότυπα για τους ανθρώπους με διαφορετική 
εθνικότητα και έτσι ενισχύονται οι αρνητικές στάσεις και τα στερεότυπα εναντίον 
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων 

• Το διαδίκτυο, καθώς τα παιδιά προτιμούν να παίζουν παιχνίδια στο internet με 
αποτέλεσμα να μιμούνται λεκτικές συμπεριφορές, να συνηθίζουν στον τρόμο της 
βίας, να μην συγκινούνται από αυτή και να γίνονται απαθείς μπροστά στη βία που 
παρακολουθούν. Επίσης αποδέχονται τη βία ως μέσο επίλυσης προβλημάτων και 
ταυτίζονται με ορισμένους χαρακτήρες που παρουσιάζονται στα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια.  

 
Αίτια ενδοσχολικής βίας 

Όσον αφορά στα αίτια του γενικότερου φαινομένου της ενδοσχολικής βίας, αυτά 
είναι: Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, Το οικογενειακό περιβάλλον 
που ζει και μεγαλώνει το παιδί καθώς και οι ορμονικές διαταραχές που 
δημιουργούνται με την είσοδο των παιδιών στην εφηβεία.. Επίσης σημαντικός 
παράγοντας είναι τα βίαια πρότυπα που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και οι 
ρατσιστικές αντιλήψεις για τα άτομα που διαθέτουν κάποια διαφορετικότητα είτε 
αυτή είναι το χρώμα τους, είτε κάποια δυσλειτουργία ή άλλη διαφορετικότητα. Η 
άσκηση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας έχει σοβαρό ψυχολογικό αντίκτυπο 
στα θύματα. Δηλαδή τα παιδιά-θύματα εμφανίζουν συμπτώματα απομόνωσης, 
απόσυρσης, κατάθλιψης, έντονο άγχος και αποχή από τα σχολικά τους καθήκοντα. 
Επίσης τους προκαλούνται ψυχοσωματικά προβλήματα όπως πονοκέφαλοι, πόνοι 
στην κοιλιακή χώρα, διαταραχές στον ύπνο καθώς και προβλήματα στην 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Επιπλέον διακατέχονται από το αίσθημα 
της ανασφάλειας και τελευταίο και πιο σοβαρό, είναι δυνατόν να οδηγηθούν στην 
αυτοκτονία εάν νοιώσουν ότι δεν έχουν κανένα στήριγμα οπότε και οδηγούνται σε 
μια νοσηρή κατάσταση μην ξέροντας πώς να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.  

Μέτρα πρόληψης κατά της ενδοσχολικής βίας 

Η προστασία της αξιοπρέπειας και της ατομικότητας του μαθητή και η απρόσκοπτη 
ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη είναι υποχρέωση του σχολείου και κατ’επέκταση και 
της κοινωνίας. Το σχολείο είναι ο χώρος στον οποίο όλοι πρέπει να έχουν ίσες 
ευκαιρίες στην δικαιοσύνη, στην αυτοβελτίωση, στην ελεύθερη έκφραση, στον 
σεβασμό. . Γι αυτό και γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι τώρα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα πρόληψης 
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Θεσμικά 1) Στο υπό ίδρυση Ινστιτούτο Αντεγκληματικής Πολιτικής να προβλεφθεί 
τμήμα μελέτης ενδοσχολικής βίας. 2) Σε κάθε δήμο να ορισθεί Κοινοτικός 
Διαμεσολαβητής, ο οποίος θα συνδέει το σχολείο με την κοινότητα. 3) Σε κάθε 
σχολείο να δημιουργηθεί Επιτροπή Ασύλου (η οποία θα διαχειρίζεται τις κρίσεις). 4) 
Να λειτουργήσει το ελληνικό παρατηρητήριο για τη σχολική βία (ίσως ως δράση του 
Παρατηρητηρίου για τα δικαιώματα του παιδιού). 

Βραχυπρόθεσμα μέτρα από το υπουργείο Παιδείας 1) Χωροθέτηση σχολείων και 
αρχιτεκτονική ενταγμένες στον κοινωνικό ιστό της περιοχής. 2) Προγράμματα 
εκπαίδευσης με ανοικτό ορίζοντα, σύγχρονα κι ελκυστικά. 3) Φιλελευθεροποίηση της 
σχολικής ζωής. 

Από τη διεύθυνση του σχολείου 1) Αποφυγή στιγματισμού / περιθωριοποίησης, 
απομόνωσης μαθητών. 2) Ώρες ψυχαγωγίας, εκδηλώσεις δημιουργίας, ενθάρρυνση 
πρωτοβουλιών  

Από τους καθηγητές 1) Όχι βαθμολογικό άγχος, όχι σχέση εξουσιαστή / 
εξουσιαζόμενου (διακρίσεις, ταπείνωση). 2) Όχι τυπική διδασκαλία, αλλά μόρφωση, 
ζεστασιά, επικοινωνία. Από τους γονείς 1) Αποφυγή της ενδοοικογενειακής βίας (βία 
στο σπίτι). 2) Το δωμάτιο του μαθητή να είναι χώρος ελευθερίας και χαλάρωσης.3) Η 
μελέτη στο σπίτι όχι ως καταναγκασμός αλλά ως αυτοπειθαρχία.  

Από τους πολιτιστικούς, πνευματικούς συλλόγους κ.λπ. 1) Έκδοση ενημερωτικών 
(για τη βία στην Ιστορία, στον κόσμο, στην τέχνη) βιβλίων.2) Επαφές με ομάδες 
μαθητών και οργάνωση καλλιτεχνικών / ποιητικών βραδιών. 3) Στέκια νεολαίας. Από 
τα ΜΜΕ 1) Προσαρμογή των προγραμμάτων TV στα ωράρια και τη ζωή των 
μαθητών. 2) Εκπαιδευτικά / μορφωτικά / ψυχαγωγικά προγράμματα. 3) Περιορισμός 
των έργων και σκηνών βίας. 4) Spots και σλόγκαν κατά της σχολικής βίας (μασκότ με 
σχολικό στιλ).  

Από τους φορείς (επιστημονικούς, κοινωνικούς, ΟΤΑ κ.λπ.) 1) Ουσιαστική σχέση / 
παρέμβαση στη σχολική ζωή (διαλέξεις, συζητήσεις). 2) Πρόσκληση των μαθητών 
στους χώρους επιστήμης, διοίκησης και έρευνας. 3) Συμβολή στην «εκκαθάριση» 
των χώρων γύρω από τα σχολεία από οποιαδήποτε «στέκια» που θα δημιουργούσαν 
προβλήματα.  

 Μακροπρόθεσμα μέτρα 1) Το σχολείο να είναι ουσιαστικός κρίκος ανάμεσα στην 
κοινωνικοποίηση και στην επαγγελματική ζωή. 2) Το σχολείο –χώρος ανάσας μέσα 
στην πόλη. 3) Ο μαθητής –ενεργός παράγοντας στη διαδικασία μάθησης. 4) Ο 
δάσκαλος και ο γονιός –φίλος και συμπαραστάτης στις δυσκολίες. 5) Η Πολιτεία –
ενσαρκωτής και όχι τροχοπέδη στα οράματα της νέας γενιάς 

Εκτός από τα μέτρα που αναφέρθηκαν παραπάνω και τα οποία αναμφίβολα θα είχαν 
πολλά να προσφέρουν στον έλεγχο της σχολικής βίας αλλά και στις σχέσεις 
γενικότερα εκπαιδευτικών-μαθητών, ένα άλλο μοντέλο αντιμετώπισης της σχολικής 
βίας είναι το μαθητικό σύστημα επίλυσης των συγκρούσεων, όπου οι διαμεσολαβητές 
επιλέγονται από τους ίδιους τους συμμαθητές τους και όχι από την διεύθυνση του 
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σχολείου, διασφαλίζοντας έτσι την προθυμότερη συνεργασία και την εμπιστοσύνη 
των εμπλεκομένων στη σύγκρουση. Σε ήρεμη ατμόσφαιρα, μακριά από το βλέμμα 
των εκπαιδευτικών, οι εμπλεκόμενοι συζητούν με τους διαμεσολαβητές το πρόβλημά 
τους, χωρίς να αισθάνονται ότι στοχοποιούνται ή περιθωριοποιούνται Η ίδια η 
συζήτηση τους αποφορτίζει και τους διευκολύνει να αποδεχθούν την άποψη του 
άλλου και να δεσμευτούν για συμφιλίωση. 

Επίλογος 

Η ενασχόλησή μας με το θέμα της ενδοσχολικής βίας μας επέτρεψε να κατανοήσουμε 
ότι αν και ο «θύτης» επισύρει την οργή της μαθητικής κοινότητας, είναι πολλές φορές 
και ο ίδιος εγκλωβισμένος σε συμπεριφορές-μονόδρομο που του υπαγορεύονται από 
την πιεστική του ανάγκη για αναγνώριση, αποδοχή, ένταξη. Το σχολείο καλείται να 
ισορροπήσει ανάμεσα στην υποχρέωσή του να προστατέψει την ασφάλεια και 
ατομικότητα του κάθε μαθητή αλλά να καταφέρει συγχρόνως να αποκαταστήσει την 
τραυματισμένη αίσθηση αυτοσεβασμού του μαθητή «θύτη», προσφέροντάς του έτσι, 
όπως και σε κάθε άλλο παιδί, την δυνατότητα να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο του 
μέλλοντός του. 
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Τοπική ιστορία, αξίες και διαχείριση πρώην βιομηχανικών χώρων 
 Η περίπτωση του εργοστασίου Λιπασμάτων της Δραπετσώνας 

Τριανταφύλλου Σταυρούλα 
Φιλόλογος, Δρ φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Σορβόννης 

Triantanephelie@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αξιοποιεί τη μορφή των εκπαιδευτικών σεναρίων σε μια πρόταση 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 
αειφορία. Μέσα από τη μελέτη της τοπικής ιστορίας και την αξιοποίησή της στη δια-
μόρφωση και αξιολόγηση προτάσεων ανάπλασης πρώην βιομηχανικών χώρων, το 
περιβαλλοντικό αυτό σενάριο διασταυρώνεται με την εκπαίδευση αξιών, κάνοντας 
χρήση ομαδοσυνεργατικών τεχνικών και εργαλείων Web2.0, που προωθούν τη συ-
στημική σκέψη. Πέραν της υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης, η θεματολογία και η μεθοδολογία της διδακτικής αυτής πρότασης μπορεί να α-
ξιοποιηθεί, σύμφωνα με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, στο αναλυτικό πρόγραμμα της ΣΤ Δη-
μοτικού (Ιστορία, Παραγωγή γραπτού λόγου, Κοινωνική και πολιτική Αγωγή), του 
Γυμνασίου (Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία) και 
Λυκείου (Φιλοσοφία, Τοπική Ιστορία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, Ερευ-
νητικές Εργασίες). Το σενάριο υλοποιήθηκε, κατά το σχολικό έτος 2012-2013, σε ε-
πιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, στην Αθήνα 
και τη Σύρο. Μέρος του σεναρίου υλοποιήθηκε, τον Φεβρουάριο του 2013, σε ημερί-
δα συνεκπαίδευσης σπουδαστών και εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Πειραιά, στις εγκατα-
στάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας, στο πλαίσιο των δράσεων Δια Βίου Μάθησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αειφορία, συμμετοχή, αξίες, τοπική ιστορία, πρώην βιομηχανικοί 
χώροι, ολοκληρωμένη διαχείριση. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατες έρευνες (Lewis, Mansfield, Baudaine, 2008) η υλο-
ποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης λειτουργεί καταλυτικά στην 
εκπαίδευση των αξιών. Η συστημική σκέψη (whole system approach) οργανικό στοι-
χείο του νέου πολιτιστικού παραδείγματος που προωθεί η εκπαίδευση για το περι-
βάλλον και την αειφορία, και που μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε διασυνδέσεις 
σε έναν όλο και πιο πολύπλοκο κόσμο (τις διασυνδέσεις, για παράδειγμα, μεταξύ της 
υγείας των ανθρώπων και της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων) δίνει συ-
γκεκριμένο περιεχόμενο στις αξίες και τις συνδέει με τον πραγματικό κόσμο. Η διε-
ρεύνηση των διαφορετικών αξιών και οπτικών των εμπλεκόμενων ομάδων λειτουρ-
γεί, με τη σειρά της, καταλυτικά στην εφαρμογή ενός προγράμματος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Ήδη από τη συνδιάσκεψη του Ρίο (1992) και την Ατζέντα 21 (ένα πρό-
γραμμα δράσης για τον 21ο αιώνα) που προέκυψε (Gittins, 2005) αξίες που συνδέο-
νται με την ποιότητα ζωής, την υγεία, την ασφάλεια, την καταπολέμηση της φτώ-
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χειας, τη διασφάλιση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, την αλληλεγγύη, την 
υπευθυνότητα, κλπ., έρχονται στο προσκήνιο με την ίδια ένταση με αξίες που συνδέ-
ονται με την αειφορία των οικοσυστημάτων και την οικονομική ανάπτυξη. Οι αξίες 
καθορίζουν τη συμπεριφορά μας (Halstead, Taylor & Taylor, 2000) και έρχονται να 
πάρουν τη θέση τους σε διαδικασίες αιτιολόγησης θέσεων και λήψης απόφασης. 

Η βασική ιδέα του σεναρίου μας βασίζεται σε αυτήν την αμφίδρομη σχέση εκπαίδευ-
σης για την αειφορία και εκπαίδευσης για τις αξίες. Μέσα από την μελέτη των πηγών, 
οι συμμετέχοντες τοποθετούν τον εαυτό τους στην εποχή της λειτουργίας (1903-
1999) της Ανώνυμης Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων της Δραπετσώ-
νας (ΑΕΕΧΠΛ). Οι ομάδες καλούνται να δώσουν ένα «περιεχόμενο» στο ρόλο τους, 
να σκηνοθετήσουν μια μικρή σκηνή από την καθημερινότητά του και να επινοήσουν 
το «προφίλ» του. Η δημιουργική αφομοίωση των πληροφοριών της τοπικής ιστορίας 
μέσω της ελεύθερης απόδοσής τους, επιτρέπει τη διερεύνηση των αξιών των εμπλε-
κόμενων ομάδων και τη διασύνδεση των αξιών με το πραγματικό περιεχόμενο της 
ζωής των ηρώων. Συγχρόνως, όμως, η διερεύνηση του αξιακού εξοπλισμού των δια-
φόρων αντικρουόμενων ομάδων (εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες του εργοστασίου, κά-
τοικοι) μας βοηθάει να «εκμαιεύσουμε» σχεδόν από τους συμμετέχοντες, την έννοια 
της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, έννοιας σύνθετης που μεταφράζει το αίτημα μιας 
ισόρροπης ικανοποίησης οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών αιτημάτων (Δη-
μητρακόπουλος, 2005). Βάσει των κριτηρίων της  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, οι 
ομάδες αξιολογούν τις ήδη υπάρχουσες προτάσεις ανάπλασης του πρώην βιομηχανι-
κού χώρου, και καταλήγουν σε μια νέα σύνθεση. Αυτό δείχνει ότι η αξιοποίηση της 
τοπικής ιστορίας στο ζήτημα της διαχείρισης του πρώην βιομηχανικού χώρου των 
λιπασμάτων (ενός χώρου 660 περίπου στρεμμάτων που έχει γίνει σήμερα πεδίο σύ-
γκρουσης αντικρουόμενων συμφερόντων και αξιών για τη διαχείρισή του) δεν υπα-
γορεύεται μόνο από την αναγκαιότητα να αναδειχθεί η μνήμη του πρόσφατου οικο-
νομικού και κοινωνικού παρελθόντος σε μια μελλοντική ανάπλαση του χώρου, αλλά 
αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο διασαφήνισης των αξιών και ενδυνάμωσης της συμ-
μετοχής των πολιτών στα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα, σε ατομικές ή συλλο-
γικές διαδικασίες διαμόρφωσης προτάσεων παρέμβασης και διαχείρισης ελεύθερων 
χώρων μέσα στον αστικό ιστό,  αξία που έχει αναδειχθεί, μαζί με την ίδια την αξία 
του δημόσιου χώρου, ως κυρίαρχη στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
(Unesko, 2013).  

Ενσωματώνοντας λοιπόν στοιχεία της εκπαίδευσης αξιών στο σχεδιασμό ενός προ-
γράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η παρούσα διδακτική πρόταση έχει να α-
παντήσει σε δύο βασικά προβλήματα που συνδέονται μεταξύ τους: i. πώς γίνεται  δυ-
νατή η συναίνεση μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων και η επίτευξη δημοκρατικού 
διαλόγου; ii. με ποιο τρόπο η διερεύνηση και ιεράρχηση των αξιών δεν εκφυλίζεται 
σε απλή ηθικολογία και προπαγάνδα, σε αυτό που θα λέγαμε μια «διαδικασία αυταρ-
χικής επιβολής ή συναισθηματικής χειραγώγησης» (Straughan R., 1988; Λιθοξοϊδου 
Λ., 2005);  
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Παιδαγωγικές επισημάνσεις/προστιθέμενη αξία σεναρίου. 

Η υλοποίηση δραστηριοτήτων ψηφιακού γραμματισμού στις ομάδες εργασίας, μέσα 
από τη χρήση εργαλείων Web2. κατασκευής εννοιολογικών χαρτών (mindomo), δια-
δραστικής ψηφιακής αφίσας (glogster Edu) καθώς και εργαλεία παραγωγής συνεργα-
τικών εγγράφων (GoogleDrive), λειτουργεί καταλυτικά στην παραγωγή γραπτού λό-
γου και νέας γνώσης (Roblyer, 2008). Επιπλέον, αξιοποιούνται στοιχεία του εκπαι-
δευτικού δράματος, τεχνικής που προσομοιάζει με το παιχνίδι ρόλων με τη διαφορά 
ότι οι ρόλοι δημιουργούνται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες (Sixsmith, 2005). 
Αυτό εξασφαλίζει, αφενός, τη δημιουργική αφομοίωση των πληροφοριών της τοπικής 
ιστορίας, τη συναισθηματική εμπλοκή των συμμετεχόντων, τη διασύνδεση των ιστο-
ρικών στοιχείων με συναισθήματα, απόψεις, επιχειρήματα και αξίες, και, αφετέρου, 
ενισχύει την ικανότητα διαχείρισης της πληροφορίας μέσα από τους διαφορετικούς 
τρόπους με τους οποίους καταγράφεται η ίδια πληροφορία αναλόγως των διαφορετι-
κών ρόλων και αξιών των εμπλεκόμενων ομάδων. 

 Με το σενάριο αυτό, εστιάζουμε στην προσωπική επαφή και αλληλεπίδραση με το 
αντικείμενο μελέτης (στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ανασύσταση ενός κεφαλαί-
ου της βιομηχανικής κληρονομιάς της Δραπετσώνας) αλλά και στην «αναπλαισίωση 
της αποκτηθείσας γνώσης» καθώς κάθε δραστηριότητα συνδέεται με την επόμενη, 
έτσι ώστε η γνώση που προκύπτει, να μην είναι αποτέλεσμα παθητικής μετάδοσης 
της πληροφορίας, όπως θα έλεγε ο Piaget (Shaffer D. R. 2004), αλλά να «δομείται» 
από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, ως αποτέλεσμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το 
χαρακτηριστικό αυτό μας οδηγεί σε ένα «κονστρουκτιβιστικό/εποικοδομητικό» πλαί-
σιο (Παρασκευόπουλος, Κορφιάτης. 2003) που συγκλίνει στην πραγματικότητα με 
την «ερμηνευτική» κατεύθυνση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Μπλιώνης, 2009). 
Η διερεύνηση των προτάσεων ανάπλασης μέσα από τη δημιουργία εννοιολογικών 
χαρτών και η κατηγοριοποίηση των προτάσεων ως προς την οικονομική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική τους διάσταση εισάγει τους συμμετέχοντες στη «συστημική» σκέψη 
(Βασιλοπούλου, 2009) προωθώντας, αφενός τη συνεργασία και την κοινωνική αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των μαθητών που επεξεργάζονται ομαδικά το χάρτη εννοιών, και, 
αφετέρου, την κατανόηση του σύνθετου χαρακτήρα των αξιών. Η επαφή αυτή μέσα 
από τις διαφορετικές αξίες και ανάγκες των εμπλεκόμενων ομάδων επιτρέπει την πα-
ραγωγή μιας συνθετικής πρότασης για τη διαχείριση του πρώην βιομηχανικού χώρου. 
Αυτό οδηγεί τη διδακτική μας πρόταση να αντλεί στοιχεία και από την κριτική κατεύ-
θυνση της Π.Ε, η οποία δε δίνει τόσο έμφαση στην πρακτική βιωματική γνώση και 
την προσωπική επαφή και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, όσο σε διαδικασίες 
συλλογικής και κριτικής διερεύνησης πραγματικών και τοπικών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, με έμφαση στην κατανόηση της εξάρτησης των αξιών από το κοινωνι-
κοοικονομικό πλαίσιο τους (Huckle, & Sterling, 1996; Φλογαϊτη, Λιαράκου, 2005; 
Σουβατζή, 2005; Μπλιώνης, 2009).  

Στόχοι: 

Μετά το πέρας της διδακτικής αυτής πρότασης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
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Γνωστικοί στόχοι : 1. Να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε μια άλλη εποχή και να 
αναβιώσουν τη ζωή των εμπλεκόμενων ομάδων (κατοίκων, εργαζομένων, εργοδο-
τών/ιδιοκτητών της έκτασης) σε μια περίοδο της λειτουργίας του Εργοστασίου Λιπα-
σμάτων και Χημικών ουσιών της Δραπετσώνας (1920-1930), συνδέοντας τις εμπλε-
κόμενες ομάδες του πρώην βιομηχανικού χώρου του εργοστασίου λιπασμάτων με 
διαφορετικές αξίες και ανάγκες. 2. Να αναδείξουν τις αξίες πίσω από τις ήδη υπάρ-
χουσες προτάσεις ανάπλασης του χώρου. 4. Να ανακαλύψουν τα κριτήρια ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης και να τα εφαρμόσουν στη διαχείριση του πρώην βιομηχανικού 
χώρου του εργοστασίου λιπασμάτων. 

Παιδωγικοί: 1. Να αναπτύξουν δεξιότητες διερευνητικής/ανακαλυπτικής μάθησης 
αναζητώντας την πληροφορία μέσα από τη χρήση πολλαπλών πηγών - έντυπων, ηλε-
κτρονικών, φωτογραφικού υλικού, και να την αξιοποιήσουν κατάλληλα συμπληρώ-
νοντας τα φύλλα εργασίας. 2. Να «οικοδομήσουν» μόνοι τους τη γνώση μέσα από την 
οργάνωση της πληροφορίας με τη χρήση λογισμικών. 3. Να μεταφέρουν την αποκτη-
θείσα γνώση σε νέα πλαίσια και να παράγουν νέα γνώση, σκηνοθετώντας μια σκηνή 
από την καθημερινή ζωή των πρωταγωνιστών. 4. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες εν-
συναίσθησης, δηλαδή να «μπουν» στη θέση κάποιου άλλου και να επιχειρηματολο-
γήσουν για τις προτάσεις του, ακόμη και αν δεν τις πιστεύουν.  

Τεχνολογικοί: Να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, δηλαδή να κά-
νουν χρήση εργαλείων Web 2.0 που προωθούν την αλληλεπίδραση και την ομαδική 
συνεργασία μεταξύ των χρηστών και συγκεκριμένα : 1. Για την επεξεργασία και δια-
χείριση της πληροφορίας, να κάνουν χρήση του προγράμματος mindomo για την δη-
μιουργία διαδραστικών πολυμεσικών εννοιολογικών χαρτών που υποστηρίζουν την 
πραγματικού χρόνου συνεργασία 2. Για την παραγωγή γραπτού λόγου, να δημιουρ-
γούν έγγραφο google Drive και να το επεξεργάζονται, προσκαλώντας και άλλα άτο-
μα. 3. Για την παρουσίαση της αξιολόγησης των προτάσεων ανάπλασης, να κάνουν 
χρήση του glogster Edu, ενός γραφικού ιστολογίου που επιτρέπει την ομαδική συνερ-
γασία και αλληλεπίδραση των μαθητών, και που αποτελεί εργαλείο δημιουργίας  ψη-
φιακών κολλάζ ή ψηφιακών αφισών, συνδυάζοντας κείμενο, εικόνα, μουσική, ήχο, 
video κλπ. 

Περιγραφή διδακτικής πρότασης: 

Εισαγωγική δραστηριότητα «Χωρισμός σε ομάδες» : Οι συμμετέχοντες χωρίζο-
νται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και επιλέγουν τον ρόλο τους (εργαζόμενοι, κάτοικοι, 
ιδιοκτήτες). Η επιλογή μπορεί να γίνει, είτε τυχαία, είτε να βασιστεί σε έναν αρχικό 
καταιγισμό ιδεών με θέμα : «Φανταστείτε ότι περπατάτε στον πρώην βιομηχανικό 
χώρο του εργοστασίου λιπασμάτων. Ποιες λέξεις ή συναισθήματα σας έρχονται στο 
μυαλό;» Κάθε ομάδα έχει 4- 5 λέξεις – κλειδιά πάνω στις οποίες θα φτιάξει μια σύ-
ντομη φράση/λεζάντα/ιστορία με την οποία και θα δώσει, στη συνέχεια, όνομα στην 
ομάδα. Σχολιάζοντας τις φράσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός που συντονίζει μπορεί να 
κατανείμει τους ρόλους (εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες, κάτοικοι) στις ομάδες, ή να το κά-
νουν μόνοι τους οι συμμετέχοντες. 
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Α Ενότητα δραστηριοτήτων: «Τοπική ιστορία και αξίες» 

Δραστηριότητα 1 (φύλλο εργασίας 1) 

 Οι ομάδες εμβαθύνουν και αντλούν στοιχεία από τη μελέτη της τοπικής ιστορίας (έ-
ντυπες, ηλεκτρονικές πηγές, φωτογραφικό υλικό, κ. ά) ώστε να δημιουργήσουν «καρ-
τέλες» με πληροφοριακό υλικό, πάνω στο οποίο θα βασιστούν οι δραστηριότητες της 
ενότητας αυτής. Οι καρτέλες είναι κατηγοριοποιημένες στην οικολογική, οικονομική, 
κοινωνική/πολιτιστική, πολιτική διάσταση.   

Δραστηριότητα 2 (φύλλο εργασίας 2) 

 Οι ομάδες επιλέγουν ποιες πληροφορίες θα χρησιμοποιήσουν για να συμπληρώσουν 
τις φράσεις που δίνουμε (Ήταν κάποτε…, μετά…., στο τέλος κλπ ) σε έναν πίνακα 
που χρησιμοποιεί το σχήμα της διπλής ανατροπής (Σβορώνου, 2015). Με άλλα λόγια, 
καλούνται να «σκηνοθετήσουν» μια «ιστορία» με αρχή, μέση και τέλος από την κα-
θημερινή ζωή του ήρωα τους. Ενδεικτικές πληροφορίες που αναμένουμε να αξιοποι-
ήσουν για την παραγωγή γραπτού λόγου : α. Γνωρίζουμε ότι η πάγια τακτική της 
διοίκησης του εργοστασίου την περίοδο 1920-1938 ήταν η εκκένωση του σπιτιού για 
κάθε απεργό ή υποκινητή απεργίας που έμενε στον εργατικό συνοικισμό μέσα στο 
προαύλιο του εργοστασίου. β. «Εμείς προϋπήρχαμε .. εσείς ήρθατε» : αυτό ήταν το 
κυριότερο επιχείρημα των ιδιοκτητών του εργοστασίου απέναντι στις διαμαρτυρίες 
των κατοίκων για τη μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του ερ-
γοστασίου. Η θέση του εργοστασίου στο λιμάνι επέτρεπε στις πρώτες ύλες να έρθουν 
με χαμηλό κόστος μεταφοράς. Η σημασία του Εργοστασίου δεν ήταν μόνο ότι βοή-
θησε τις εξαγωγές της χώρας σε σταφίδα λόγω της παραγωγής των λιπασμάτων, αλλά 
και ότι εισήγαγε το βρετανικό μοντέλο διαχείρισης και ελέγχου των εργαζομένων του 
19ου αιώνα, με αποτέλεσμα να βραβευτεί από τον Ιωάννη Μεταξά για τα έργα αναψυ-
χής του προσωπικού (διοργάνωση εκδρομών, θεαμάτων για τους εργαζομένους, κλπ). 

γ. «Στη Δραπετσώνα η ζωή είναι κατάρα….. Όποιος δε φοβάται κόλαση να έρθει εδώ 
να ζήσει με χιλιάδες ψυχές στη μεγαλύτερη παραγκούπολη της χώρας, σε παραπήγ-
ματα από …σκισμένα πισσόχαρτα, καραβίσιες λαμαρίνες, πλίθρες και αγκωνάρια, 
χωρίς νερό και φως … ανάμεσα σε δεκάδες εργοστάσια… να έχει στα ρουθούνια του 
το μαζούτ που καίει η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ …. , να πέφτει από ψηλά σαν πούδρα η σκόνη 
από τις καμινάδες του Τσιμεντάδικου ΗΡΑΚΛΗΣ και να τα διαλύει, να ανασαίνει τα 
δηλητήρια που ξερνάει η μεγάλη τζιμινιέρα του Εργοστασίου  και να σκάβουν τα σω-
θικά του για να καταλάβει αυτό που λένε εδώ οι κολασμένοι : ‘αν δεν αναπνέουμε θα 
πεθάνουμε, αν αναπνέουμε θα πεθάνουμε….. Στη Δραπετσώνα δεν φυτρώνει τίποτα. 
Αν βάλεις στο χώμα μια ρίζα λουλούδι ή δεντράκι, σε λίγες ημέρες κιτρινίζει και ξε-
ραίνεται… ο μολυσμένος αέρας δεν το αφήνει να ανθίσει …» (Χαριτόπουλος, 2012). 

Δραστηριότητα 3 

 Οι ομάδες καλούνται να δώσουν περιεχόμενο στο «προφίλ» του ρόλου τους με τη 
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μορφή «αράχνης» απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα (Γιατί είμαι περήφανος; 
Τι με δυσαρεστεί; Ποια συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, κυριαρχούν σε εμένα λό-
γω της θέσης μου; Ποιες αξίες και δικαιώματα θεωρείτε ότι παραβιάζονται λόγω του 
ρόλου μου; Τι θέλω; Ποια αιτήματα έχω σε σχέση με τη θέση μου;). Απαντούν στο 
ερώτημα εάν θέλουν ή όχι να συνεχίσει τη λειτουργία του το εργοστάσιο λιπασμά-
των, αιτιολογώντας την απάντησή τους. Επιπλέον, μπορούν να αποτυπώσουν στο 
χαρτόνι της «αράχνης» τους πώς φαντάζονται το ρόλο τους (γραφικό, εικαστική απο-
τύπωση, κλπ.) και μια κύρια λεζάντα με την οποία να εκφράσουν ζωή, συνθήκες ερ-
γασίας, συναισθήματα, αξίες.  Ακόμη, μπορούν να σχεδιάσουν ένα γεωμετρικό σχήμα 
(κύκλοι, τρίγωνα, τετράγωνα κλπ) που να εκφράζει σε ποιο τομέα αποδίδουν μεγαλύ-
τερη σπουδαιότητα, με άλλα λόγια, πώς ιεραρχείται από τη ζωή τους και τη θέση που 
παίρνουν ως προς τη λειτουργία του εργοστασίου, το φυσικό περιβάλλον, η οικονομία, 
η κοινωνία/πολιτισμός. 

Ενώ οι τρεις ομάδες των ρόλων αποτυπώνουν εικαστικά πώς φαντάζονται το ρόλο 
τους, υπάρχει μια επιτροπή διαβούλευσης (αποτελούμενη από 3-5 άτομα) που κατα-
γράφει τη «θέση» των ομάδων ως προς τη λειτουργία του εργοστασίου Λιπασμάτων 
σε ένα συνεχές του οποίου η μία άκρη είναι η απόλυτα αρνητική τοποθέτηση (διακο-
πή λειτουργίας του εργοστασίου λιπασμάτων) και η άλλη άκρη είναι η απόλυτα θετι-
κή τοποθέτηση (συνέχιση της λειτουργίας του). Στο μέσο της γραμμής, μπαίνουν οι 
ενδιάμεσες τοποθετήσεις. Η επιτροπή διαβούλευσης συγκρίνει τις τοποθετήσεις (αρ-
νητικές, θετικές και ενδιάμεσες τοποθετήσεις) και τις σχολιάζει ως προς τις αξίες που 
υποδηλώνονται, εξετάζοντας : α. τα επιχειρήματα κάθε ομάδας (εάν υπάρχουν, ενδε-
χομένως, αντιφάσεις μεταξύ των αξιών που προωθούνται μέσω της επιχειρηματολο-
γίας και των υπολοίπων αξιών που καταγράφει η συγκεκριμένη ομάδα στην αράχνη 
της) και β. τις αξίες και τις θέσεις των ομάδων (σχολιάζοντας ενδεχομένως εάν πίσω 
από αντικρουόμενες θέσεις υπάρχει η ίδια αξία που ερμηνεύουν διαφορετικά οι ε-
μπλεκόμενες ομάδες). 

Παρουσίαση στην ολομέλεια/αναπλαισίωση της γνώσης : 

Η αποκτηθείσα γνώση «αναπλαισιώνεται» μέσα από το εύρημα μιας τηλεοπτικής ή 
ραδιοφωνικής εκπομπής, αφιερωμένης στις διαμαρτυρίες των κατοίκων για τη λει-
τουργία του εργοστασίου Λιπασμάτων, και στην οποία κάθε ομάδα πρέπει παρουσιά-
σει τα επιχειρήματά της, δίνοντας έμμεσα πληροφορίες για τη ζωή και τις αξίες της. 
Η τεχνική αυτή βασίζεται στο «εκπαιδευτικό δράμα», καθώς οι ρόλοι δεν προϋπάρ-
χουν, αλλά έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Οι ομάδες μπο-
ρούν είτε να διαβάσουν τα βιογραφικά τους και να παρουσιάσουν τα χαρτόνια τους 
και την αιτιολόγησή τους, είτε να αυτοσχεδιάσουν, προσπαθώντας να εντάξουν στον 
αυτοσχεδιασμό όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν. Στο σημείο αυτό, η επιτροπή 
διαβούλευσης μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινίσεις από τους ήρωες και, 
αφού ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις, ανακοινώνει τα πορίσματά της σχετικά με τη 
διακοπή ή όχι της λειτουργίας του εργοστασίου. 

Ως επέκταση, θα μπορούσε να δοθεί επιπλέον χρόνος στην ανάλυση και στάση του 
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δημοσιογράφου που συντονίζει την εκπομπή και που μπορεί να τον αναλάβει και ο 
ίδιος ο εκπαιδευτικός, χαρακτηριστικό στοιχείο της τεχνικής του εκπαιδευτικού δρά-
ματος (Sixsmith, 2005), ειδικά αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα της μεροληπτι-
κής στάσης του δημοσιογράφου ο οποίος σκόπιμα δεν αφήσει να ακουστούν όλες οι 
απόψεις και υποβάλλει τις δικές του απαντήσεις.   

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα 

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να γίνει φανερό ότι ο τρόπος με τον οποίο ιεραρχούνται 
μέσα μας τα διάφορα συστήματα (φύση, οικονομία, κοινωνία/πολιτισμός) καθορίζει 
και το νόημα που δίνουμε στις αξίες. Το περιεχόμενο της ίδιας αξίας λ.χ. η αξία της 
«ποιότητας ζωής» διαφοροποιείται και αποκτά άλλη χροιά αν τονιστεί περισσότερο 
το ένα από τα συστήματα (λ.χ., το οικονομικό ή το οικολογικό, κ.ά.). Διαφορετικό 
λογικό περιεχόμενο δίνεται επίσης στην ίδια αξία, αν αναφερθεί σε διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους, στην  εποχή της ακμής ή στην εποχή της φθίνουσας πορείας του ερ-
γοστασίου Λιπασμάτων της Δραπετσώνας. 

Β Ενότητα δραστηριοτήτων: «Η διαχείριση του πρώην βιομηχανικού χώρου του 
εργοστασίου λιπασμάτων : προτάσεις ανάπλασης». 

Δραστηριότητα 4 (φύλλο εργασίας 3) «Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη». 

Κάθε ομάδα εξετάζει μία από τις υπάρχουσες προτάσεις ανάπλασης του πρώην βιο-
μηχανικού χώρου του εργοστασίου λιπασμάτων της Δραπετσώνας (τις προτάσεις τις 
βρίσκουμε στον Μπαλαβανίδη, 2005) και δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες εξετά-
ζοντας ποιους τομείς (φυσικό περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία) ευνοεί ή όχι κάθε 
πρόταση, και ποιες αξίες υποδηλώνονται πίσω από αυτή. 

Παραλλαγή: Οι ομάδες μπορούν να αποτυπώσουν εικαστικά την πρόταση ανάπλασης 
πάνω σε χάρτη με την έκταση του πρώην βιομηχανικού χώρου, να χρωματίσουν τις 
προτεινόμενες χρήσεις με άλλο χρώμα ώστε να μπορεί να γίνει γρήγορη σύγκριση 
μεταξύ τους (χώροι για πράσινο, χώροι για εμπορική χρήση, κλπ). Στη συνέχεια, 
μπορούν να αντιστοιχήσουν πάνω στις προτεινόμενες χρήσεις καρτέλες με τις γενικές 
κατηγορίες (φύση, οικονομία, κοινωνία) και τις αξίες που θεωρούν ότι προωθούνται 
μέσα από κάθε πρόταση. 

Δραστηριότητα 5 :«Διαμόρφωση συνθετικής πρότασης ανάπλασης» 

 Οι ομάδες αναδιατάσσονται και οι νέες ομάδες που προκύπτουν, έχουν δύο εκπρο-
σώπους από κάθε ρόλο, με αποτέλεσμα να εκπροσωπούνται όλοι οι ρόλοι. Εδώ, θα 
ερευνηθεί με ποιο τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν οι επιμέρους οπτικές, ανάγκες και 
αξίες των εμπλεκόμενων ομάδων στη διαμόρφωση μιας συνθετικής πρότασης ανά-
πλασης. Με άλλα λόγια, γίνεται προσπάθεια να συμπεριληφθούν ενδεχομένως τα θε-
τικά στοιχεία (εάν υπάρχουν) από τις υπάρχουσες προτάσεις, και να ενταχθούν σε 
άλλο σύνολο προτάσεων που να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Για το σκοπό 
αυτό, δημιουργούν έναν κατάλογο κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιεί μια συνθετική 
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πρόταση ανάπλασης και που ισορροπεί μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και πε-
ριβαλλοντικών αιτημάτων, με άλλα λόγια, έναν κατάλογο κριτηρίων Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης. 

Δραστηριότητα 6 : «Δημιουργία αφίσας» (φύλλο εργασίας 4) 

Οι ομάδες παρουσιάζουν τη δουλειά τους δημιουργώντας διαδραστικές ψηφιακές α-
φίσες με χρήση του web2.0 εργαλείου http://edu.glogster.com/. Στη διεύθυνση αυτή, 
μπορούν, είτε να δημιουργήσουν τη δική τους αφίσα, εισάγοντας φωτογραφίες, εικό-
νες, βίντεο, κείμενο ή λεζάντες- συνθήματα που θεωρούν κατάλληλες, είτε να βρουν 
ένα υπόδειγμα αφίσας που να περιέχει θέση για κείμενο, φωτογραφία και βίντεο. 

Εναλλακτική πρόταση : Οι ομάδες μπορούν να αποτυπώσουν εικαστικά τη νέα τους 
πρόταση ανάπλασης πάνω σε χάρτη με την έκταση του πρώην βιομηχανικού χώρου 
του εργοστασίου Λιπασμάτων, όπως έκαναν με την αποτύπωση των ήδη έτοιμων 
προτάσεων ανάπλασης (δραστηριότητα 4, φύλλο εργασίας 3). Στη συνέχεια, μπορούν 
να αντιστοιχήσουν, πάνω στην έκταση του εργοστασίου, τις προτεινόμενες χρήσεις 
με διάφορες καρτέλες που τους δίνουμε (με τις αξίες της αειφορίας που θεωρούν ότι 
προωθούνται μέσα από τις προτάσεις τους, όπως οι αξίες της αλληλεγγύης, υπευθυ-
νότητας, σεβασμού κλπ) καθώς και με καρτέλες με τα κριτήρια Ολοκληρωμένης Δια-
χείρισης. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Σε μια ενδεχόμενη διαβούλευση για τη διαχείριση του πρώην βιομηχανικού χώρου, 
κάθε μία από τις εμπλεκόμενες ομάδες αναμένεται να προωθεί μέσα από τις διαφορε-
τικές της αξίες, έναν μόνον από τους τομείς (φυσικό περιβάλλον, οικονομία, κοινωνί-
α). Οι διαφορετικές αυτές οπτικές μπορούν να γίνουν δεκτές υπό τον όρο της «ανα-
πλαισίωσής» τους, με άλλα λόγια, ενδεχόμενα θετικά σημεία από τις ήδη υπάρχουσες 
προτάσεις ανάπλασης να μπορούν να γίνουν δεκτά, υπό τον όρο ότι εντάσσονται εκ 
νέου σε άλλο πλαίσιο που να εξασφαλίζει μια ισόρροπη σχέση μεταξύ των διαφορε-
τικών αιτημάτων. 

Σε ποιο συμπέρασμα αναμένουμε να φτάσουν οι ομάδες για τη διαχείριση του πρώην 
βιομηχανικού χώρου των λιπασμάτων; Η μελέτη της τοπικής ιστορίας μας έδειξε ότι 
ο χώρος αυτός εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα ακτής και αποτελεί πλέον τον μοναδι-
κό ελεύθερο χώρο της δυτικής παράκτιας ζώνης Αττικής. Οι προοπτικές που ανοίγει, 
δηλαδή η πρόσβαση στη θάλασσα, η δημιουργία ενός εκτεταμένου ελεύθερου χώρου 
πρασίνου αλλά και η δημιουργία υποδομών που να μας επιτρέπουν να ανακαλούμε 
και να διατηρήσουμε για πάντα στη μνήμη το ιστορικό και κοινωνικό μας παρελθόν 
(Μπαλαβανίδης. 2009) είναι στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια πρόταση 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σε μια πρόταση που να εξασφαλίζει την ικανοποίηση 
των διαφορετικών αιτημάτων (περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών) με τρό-
πο, ώστε να μην δημιουργούνται πιέσεις σε κάθε έναν από τους τομείς αυτούς αλλά 
μια ισόρροπη ανάπτυξη.  
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Πώς μπορούν  να εκμαιευθούν οι γνώσεις και τα κριτήρια της Ολοκληρωμένης Δια-
χείρισης από τις ίδιες τις ομάδες; Η προσπάθεια συμπερίληψης όλων των αναγκών 
των εμπλεκόμενων ομάδων (για παράδειγμα, η διαμόρφωση χώρων πρασίνου, η δη-
μιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων) αναμένεται να μας 
οδηγήσει στα κριτήρια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, έννοιας σύνθετης, όπως και 
η ίδια ή έννοια του περιβάλλοντος, εφόσον αποτελεί ρυθμιστική ιδέα και αναφέρεται 
σε ένα αίτημα ισορροπίας μεταξύ των αιτημάτων της φύσης, της οικονομίας και της 
κοινωνίας. Με άλλα λόγια, αναμένουμε οι ομάδες να καταλήξουν σε έναν ανάλογο 
κατάλογο κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων ανάπλασης (προσαρμογή από Μπαλα-
βανίδη, 2009 και Δημητρακόπουλο, 2005): 

i.  Αξιοποίηση της σχέσης με τη θάλασσα   

ii. Πολλαπλότητα χρηστών και αναγκών. 

Ο χώρος σχεδιάζεται για να ικανοποιεί πολλές και διαφορετικές ανάγκες του χρήστη, 
πολλούς και διαφορετικούς χρήστες; 

iii. Χρήση γης : ήπια ή εντατική; 

Πού προσανατολίζονται οι επενδυτικές δραστηριότητες και οι χρήσεις του χώρου; 
αποκλειστικά σε εμπορική και επιχειρηματική, σε μεικτή χρήση, στην εξασφάλιση 
ελεύθερων κοινωφελών χώρων; 

iv. Υπερτοπικό ενδιαφέρον. Προσελκύει πολίτες από την ευρύτερη περιοχή ή μόνο 
όσους ενεργοποιούνται οικονομικά στο χώρο ανάπλασης; (υπερτοπικό ενδιαφέρον) 

v.  Γίνεται πρόβλεψη ώστε να αξιοποιηθεί η τοπική ιστορία και η βιομηχανική 
κληρονομιά (ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων, ανάμνηση πρόσφατης κοινωνικής και 
παραγωγικής οργάνωσης κ.ά.); 

vi. Υποβαθμίζεται ή αναβαθμίζεται η τοπική οικονομία;  

vii. Οι προτάσεις απολαμβάνουν της κοινωνικής αποδοχής ή δημιουργούν συναι-
σθήματα αδικίας λόγω υποβάθμισης ποιότητας ζωής; 

vii. Θεωρείτε ότι οι προτεινόμενες χρήσεις του χώρου επιφέρουν περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις; 

 

Συμπέρασμα 

Η καλλιέργεια προσωπικής και συλλογικής δέσμευσης για την ανάπτυξη κατάλληλης 
δράσης για αλλαγές στην περιβαλλοντική, κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικό-
τητα (Φλογαϊτη, Λιαράκου 2005) δε είναι δυνατή χωρίς την ικανότητα καλλιέργειας 
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συναίνεσης και σύνθεσης. Σε αυτήν ακριβώς την αδυναμία συναίνεσης που χαρακτη-
ρίζει τις πραγματικές συνθήκες διαπραγμάτευσης και διαβούλευσης, εστιάζει η πα-
ρούσα εργασία. Αν αυτό που χαρακτηρίζει την πραγματικότητα, είναι η αδυναμία ε-
πίτευξης συναίνεσης, θα λέγαμε ότι δεν αρκεί, ούτε η καλλιέργεια της ενσυναίσθη-
σης, ούτε μόνο η λογική αιτιολόγηση. Αναμφισβήτητα, αυτή η τελευταία μας επιτρέ-
πει να ξεπεράσουμε τις απλές δραστηριότητες τύπου «συμφωνώ/διαφωνώ» και μας 
διασφαλίζει απέναντι στο κίνδυνο να αλλοιωθεί ο δημοκρατικός. Εντοπίζοντας, όμως, 
τις αξίες που υποδηλώνονται πίσω από τις διαφορετικές προτάσεις ανάπλασης, γίνε-
ται φανερό ότι οι αξίες, όχι μόνο δε συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο που μας 
περιβάλλει, όχι μόνο δεν προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η υπο-
βαθμίζεται ένα σύστημα (φύση, οικονομία, κοινωνία) αλλά ότι μπορεί να έχουν δια-
μορφωτική δύναμη που να καθορίζει τη μορφή και την ποιότητα του κόσμου, στον 
οποίο θα θέλαμε να ζούμε (Carr & Kemmis, 1986; Σουβατζή, 2005). Συμβάλλουν, θα 
λέγαμε, σχεδόν αιτιακά στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής. 

Αξιολόγηση 

Η δυνατότητα αξιοποίησης του γνωστικού περιεχομένου και της μεθοδολογίας του 
σεναρίου στο αναλυτικό πρόγραμμα, αξιολογήθηκε από εκπαιδευτικούς Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπ/σης, μέσα από ατομικά φύλλα εργασίας, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 
5 (απόλυτα αρνητική έως απόλυτα θετική αξιολόγηση). Υπήρχε σύγκλιση στη θετική 
αξιολόγηση των δεικτών για κάθε δραστηριότητα (i. Αξιολόγηση με 5 στην ερώτηση 
: «θα δράσει ενισχυτικά στη δουλειά σας ως προς τη μεθοδολογία» για κάθε δραστη-
ριότητα; ii. Αξιολόγηση με 5 στην ερώτηση : «θα δράσει ενισχυτικά στη δουλειά σας 
ως προς την ενημέρωση στο θέμα»). Αυτό όμως που παρατηρήθηκε ήταν ο διαφορε-
τικός βαθμός ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευ-
σης. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ενεργοποιήθηκαν στη δημιουργία εννοιολο-
γικών χαρτών για τις προτάσεις ανάπλασης, ενώ οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 
στη μελέτη του ιστορικού υλικού και την παραγωγή γραπτού λόγου. Αποτέλεσμα που 
έχει να κάνει ενδεχομένως με τα διαφορετικά «προφίλ» της κατεύθυνσης της εκπαί-
δευσής τους. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Βασιλοπούλου, Μ. (2001) Ο χάρτης εννοιών ως εργαλείο μάθησης, Εφαρμογές στη 
Διδακτική της Βιολογίας και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αθήνα. 

Carr & Kemmis (1986). Becoming Critical. The Falmer Press. 

Δημητρακόπουλος, Γ. (2005). Οδηγός για την εφαρμογή της «Local Agenda 21». Στο 
Γεωργόπουλος (επιμέλεια) Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύ-
εται. Αθήνα : Gutenberg. 

Gittins, J. (2005). Η τοπική ατζέντα 21  (Local Agenda 21) Θεωρία και Πρακτική: Η 
αναδυόμενη ιστορία. Στο Γεωργόπουλος Α (επιμέλεια) Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ο 

3788

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα : Gutenberg. 

Halstead, J., Taylor, J., & Taylor, M. (2000) Learning and teaching about values. In Α 
review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30 (2), 169-202. 

Huckle, J & Sterling, S. (1996). Education for Sustainability. London : Earthscan. 

Lewis, Ε., Mansfield, C., Baudaine, C. (2008). Getting down and dirty: Values in ed-
ucation for sustainability. In Issues in Educational Research, 18 (2), 138-154. Διαθέ-
σιμο on line: http://www.iier.org.au/iier18/2008conts.html. Προσπελάστηκε στις 
25/02/2017. 

Λιθοξοϊδου, Λ. (2005). Η συναισθηματική διάσταση στην περιβαλλοντική εκπαίδευ-
ση – Αδυναμίες, Προοπτικές, Παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στο Γεωργόπουλος Α (ε-
πιμέλεια) Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Gutenberg : 
Αθήνα. 

Λουτριανάκης, Γ. Η Ιστορία των Λιπασμάτων της Δραπετσώνας. Διαθέσιμο στο :  
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html. 

Μαϊστρου, Ε., Μαυροκορδάτου, Δ., Μαχαίρας, Γ., Μπελαβίλας, Ν., Πολύζος, Γ. 
(2007).  Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (1909-
1993), Παρελθόν και μέλλον ενός Ιστορικού Βιομηχανικού Συγκροτήματος.Αθήνα : 
Έκδοση ΠΙΟΠ (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς). Διαθέσιμο στο 
http://courses.arch.ntua.gr/111959.html. Προσπελάστηκε στις 25/2/2017. 

Μούργου, Α., Παναγοπούλου Κ., Σμυρνή Αντ. (2012). Δραπετσώνα, Η συγκρότηση 
μιας προσφυγικής-εργατικής γειτονιάς, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχι-
τεκτόνων μηχανικών, Αθήνα. Διαθέσιμο on line : 
https://issu.com/alexandramourgou/docs/. Προσπελάστηκε στις  25/2/2017. 

Μπαλαβανίδης, Δ. (2009). Αναπλάσεις σε παράκτιες λιμενοβιομηχανικές ζώνες/το πα-
ράδειγμα των Λιπασμάτων της Δραπετσώνας, ΕΜΠ, Διατμηματικό πρόγραμμα μετα-
πτυχιακών σπουδών/αρχιτεκτονική-σχεδιασμός του χώρου. Διαθέσιμο on line : 
http://courses.arch.ntua.gr/fsr/131680/teyxos%20ergasias-4.pdf. Προσπελάστηκε στις 
25/2/2017. 

Μπλιώνης, Γ. (2009). Στα μονοπάτια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αθήνα: Κέ-
δρος. 

Παρασκευόπουλος, Σ., Κορφιάτης, Κ. (2003). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, θεωρίες 
και μέθοδοι, Θεσσαλονίκη : Χριστοδουλίδης. 

Palmer Joy, A. (1998). Environmental education in the 21st century, Theory, Practice, 
Progress and Promise, London: Routledge.  

Roblyer, M. D. (2008). Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδασκαλία. Αθήνα : Ίων Έλλην. 

3789

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.iier.org.au/iier18/2008conts.html
http
http
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html
http://courses.arch.ntua.gr/111959.html
https://issu.com/alexandramourgou/docs/
http://courses.arch.ntua.gr/fsr/131680/teyxos%20ergasias-4.pdf


Σβορώνου, Ελ. (2015). Μαγειρεύοντας ιστορίες. Πώς να γράψεις τα δικά σου κείμενα. 
Αθήνα : Μεταίχμιο. 

Shaffer, D. R. (2004) Γνωστική ανάπτυξη : Η θεωρία του Piaget και η  Κοινωνικοπο-
λιτισμική θεωρία του Vygotsky στο Εξελικτική ψυχολογία, παιδική ηλικία και εφηβεί-
α,  Αθήνα : Έλλην. 

Σουβατζή, Δ. (2005). Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μια κριτική θεώρηση. Στο Γεωρ-
γόπουλος (επιμέλεια) Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. 
Αθήνα : Gutenberg. 

Sixsmith, Ph. (2005). «Αγκινάρες, αδελφότητες και αειφορία»: Η σχέση του εκπαι-
δευτικού δράματος με την εκπαίδευση για την αειφορία. Στο Γεωργόπουλος (επιμέ-
λεια) Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα : Guten-
berg. 

Straughan, R. (1988) How we teach children to be good? Basic issues in moral, per-
sonal and social education. Philadelpia : Open University Press. 

Unesko. (2013). Proposal for a Global Action Programme on Education for 
Sustainable Development as Follow-up to the United Nations Decade of Education 
for Sustainable Development (DESD) after 2014. Paris: UNESCO. 

Φλογαϊτη, Ευγ. (2006). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα : Ελ-
ληνικά Γράμματα. 

Φλογαϊτη, Ευγ., Λιαράκου, Γ. (2005). Αξιολόγηση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : 
Προσεγγίσεις και προβληματισμοί. Στο Γεωργόπουλος (επιμέλεια) Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα : Gutenberg. 

Χαριτόπουλος Δ. (2012). Εκ Πειραιώς. Αθήνα : Τόπος 

 

 

3790

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φύλλο εργασίας 1 : «Ταξινόμηση ιστορικού υλικού» 

1. Μελετήστε τις πηγές και συμπληρώστε με πληροφορίες τις καρτέλες που σας δίνο-
νται.   

Καρτέλες Εργαζόμενοι Κάτοικοι Ιδιοκτήτες 

Κοινωνική 

 

Προέλευση, συνθή-
κες ζωής στα οικήμα-
τα του εργοστασίου 

Προέλευση και σύνθεση του 
πληθυσμού, συνθήκες διαβίωσης 

Μέτοχοι, επιστη-
μονική κατάρτιση 

κλπ. 

Οικονομι-
κή 

Ειδικότητες, συνθή-
κες εργασίας 

Σχέση των κατοίκων με την ε-
κβιομηχάνιση, 

συναφή επαγγέλματα 

Παραγωγή, 

σχέση με άλλες 
οικονομικές δρα-
στηριότητες (με-
ταλλεία Κασσάν-

δρας κλπ) 

Φυσικό 
περιβάλ-

λον 

Επιπτώσεις στην υ-
γεία και το περιβάλ-

λον 

Επιπτώσεις στην υγεία και το 
περιβάλλον 

Επιπτώσεις στο 
περιβάλλον 

 

«Πολιτι-
κές» ιδεο-
λογία, δι-

καιώματα, 
αξίες 

Διεκδικήσεις, εργατι-
κά σωματεία κλπ. 

Έργα πολιτισμού (λαϊκή μουσι-
κή, κλπ.), διεκδικήσεις, αξίες, 

κλπ 

Διαχείριση εργα-
ζομένων, Στάση 

απέναντι στις 
διεκδικήσεις ερ-
γαζομένων και 

κατοίκων. Πολι-
τικές για τη διεύ-
ρυνση της αγοράς 
των λιπασμάτων 

κλπ. 

ΠΗΓΕΣ : 

Μεταβείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις και μελετήστε τα επιλεγμένα αποσπάσματα:  

Ομάδα Εργαζομένων 

1. https://issuu.com/alexandramourgou/docs/ (Μούργου, ….., 2012 : « Η Δραπετσώνα πριν 
το 1922). 
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2.http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=4199&Itemid=85 

 («Αναπλάθοντας τα Λιπάσματα» στην παράγραφο : τι δεν πρέπει να ξεχνάμε» :  

3.www.eie.gr/nhrf/istitutes/inr/structure/sectionb2/section_b2tekmeria-drapetswna-gr.html  
(Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, άρθρο) («Η συγκρότηση του εργατικού συνοικισμού μέσα 
στην έκταση του εργοστασίου Λιπασμάτων την περίοδο 1913-1938» (από τη φράση «Πλάι 
στο εργοστάσιο της Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ» έως τη φράση «ο συνοικισμός κατεδαφίστηκε σταδιακά 
τη δεκαετία του 1960»).  

4. http://courses.arch.ntua.gr/111959.html (Μαϊστρου, ...., 2007, «Εργασία και διαχείριση 
της εργατικής δύναμης»).  

Ομάδα εργοδοτών και ιδιοκτητών της έκτασης 

1.http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=4199&Itemid=85 

 («Αναπλάθοντας τα Λιπάσματα» στην παράγραφο : τι δεν πρέπει να ξεχνάμε» :  

2.www.eie.gr/nhrf/istitutes/inr/structure/sectionb2/section_b2tekmeria-drapetswna-gr.html  
(Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, άρθρο) («Η συγκρότηση του εργατικού συνοικισμού μέσα 
στην έκταση του εργοστασίου Λιπασμάτων την περίοδο 1913-1938» (από τη φράση «Πλάι 
στο εργοστάσιο της Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ» έως τη φράση «ο συνοικισμός κατεδαφίστηκε σταδιακά 
τη δεκαετία του 1960»). 

3.http://www.webreport.gr/index.php/piraeus/9-afieromata/98747-lipasmata.html (Λου-
τριανάκης Γ.) 

Ομάδα Κατοίκων 

1. https://issuu.com/alexandramourgou/docs/ (Μούργου, …………………………, 2012: « 
Η Δραπετσώνα μετά την έλευση των προσφύγων»). 

2.http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=4199&Itemid=85 

 («Αναπλάθοντας τα Λιπάσματα» στην παράγραφο : τι δεν πρέπει να ξεχνάμε» (στο μέρος 
του κειμένου όπου δίνεται η μαρτυρία από την εφημερίδα «Πρωτεργάτης»)» 

3. www.eie.gr/nhrf/istitutes/inr/structure/sectionb2/section_b2tekmeria-drapetswna-gr.html  
(Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, άρθρο) («Η συγκρότηση του εργατικού συνοικισμού μέσα 
στην έκταση του εργοστασίου Λιπασμάτων την περίοδο 1913-1938» (μεταβείτε στο μέρος 
του κειμένου που αρχίζει με τη φράση : «Περιμετρικά του εργοστασίου της Α.Ε.Ε. Χ.Π.Α 
αλλά και των υπολοίπων βιομηχανικών μονάδων ….» έως τη φράση : «ζούσαν 6.745 Αρ-
μένιοι»).  

4. Χαριτόπουλος Δ. (2012) Εκ Πειραιώς, Αθήνα : Τόπος (σελ. 204-206, 209-212). 
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Φύλλο εργασίας 2 : «Παραγωγή γραπτού λόγου και Δημιουργική γραφή: Μια 
μικρή σκηνή από την καθημερινότητα των ηρώων». 

1. Επιλέξτε ποια περίοδο της λειτουργίας του εργοστασίου και ποιες πληροφορίες θα 
χρησιμοποιήσετε για να «σκηνοθετήσετε» μια «ιστορία» με αρχή, μέση και τέλος, 
από την καθημερινή ζωή του ήρωα σας.  

2. Ένας από την ομάδα ορίζεται ως συντονιστής και δημιουργεί ένα κοινόχρηστο έγ-
γραφο google drive, στο οποίο θα μπαίνουν τα μέλη της ομάδας και θα συμπληρώ-
σουν τις φράσεις που βλέπουν στον παρακάτω πίνακα, προσπαθώντας να συμπεριλά-
βουν 1-2 πληροφορίες από κάθε κατηγορία («φυσικό περιβάλλον», «οικονομία», 
«κοινωνία», «πολιτικές/ιδεολογία/αξίες»). 

 

Ήταν κάποτε …………………………………………………………….. 

Στην αρχή ………………………………………………………………. 

Δυστυχώς ……………………………………………………………….. 

Ευτυχώς ………………………………………………………………… 

Δυστυχώς ……………………………………………………………….. 

Ευτυχώς … ………………………………………………………………. 

Τέλος …………………………………………………………………….. 

Οδηγίες: Μπαίνετε στη διεύθυνση http://drive.google.com/ και δίνετε το όνομα χρή-
στη και τον κωδικό που έχετε στο gmail.  (Αν δεν έχετε, τη δημιουργία του εγγράφου 
θα την κάνει ο εκπαιδευτικός). Πηγαίνετε αριστερά στο 

νέο», επιλέγετε "έγγραφα google" και «έγγραφο χωρίς τίτλο» Κάνετε διπλό κλικ πά-
νω στο έγγραφο για να του δώσετε έναν τίτλο. Δε χρειάζεται να επιλέξετε «αποθή-
κευση» γιατί αποθηκεύεται αυτόματα. Στη συνέχεια, επιλέγετε «κοινή χρήση» και 
στο παράθυρο επιλέγετε «άτομα»  γράφοντας τα email τους. Ελέγχετε εάν δεξιά γρά-
φει «δυνατότητα επεξεργασίας» και πατάτε «τέλος». 

Φύλλο εργασίας 3 : «Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη» 

Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρικό θέμα την πρόταση ανάπλασης 
που εξετάζετε, και με πρώτο επίπεδο γενικότητας το φυσικό περιβάλλον, την οικο-
νομία, την κοινωνία.  
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i. Με τον χάρτη σας έχετε να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα : i. Ποιους τομείς 
(περιβαλλοντικός, οικονομικός, κοινωνικός) φαίνεται να προωθεί ή να υποβαθμίζει η 
συγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης; ii. Με ποιο «προφίλ» ρόλου και με ποιες αξίες 
συνδέεται η πρόταση ανάπλασης που εξετάζετε; Ποια πρόταση θα επέλεγε η κάθε 
ομάδα αναλόγως των αξιών της; 

ii. Δημιουργήστε τους κόμβους του χάρτη σας με λέξεις-κλειδιά από την πρόταση 
ανάπλασης που εξετάζετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε λεζάντες ή σχόλια 
στον κειμενογράφο (πατώντας δεξιά στον κεντρικό κόμβο) αλλά και εικόνες, βίντεο ή 
ήχο επικολλώντας τη διεύθυνσή τους (url). 

iii. Δημιουργήστε οριζόντιες διασυνδέσεις μεταξύ κόμβων, δηλαδή μεταξύ των κε-
λιών με τις έννοιες που ανήκουν, είτε στη ίδια γενική κατηγορία (οικονομία, κοινωνία 
, κλπ), είτε σε διαφορετικές κατηγορίες (οικονομία και φυσικό περιβάλλον. κλπ) βά-
ζοντας τις κατάλληλες συνδετικές φράσεις πάνω στις συνδετικές γραμμές. Προσοχή : 
οι συνδετικές φράσεις μαζί με τις δύο έννοιες που συνδέουν, πρέπει να μπορούν να 
δημιουργούν μια απλή πρόταση (με υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο ή κατηγορού-
μενο).  

Οδηγίες: i. Ο συντονιστής της ομάδας σας επισκέπτεται τη διεύθυνση : 
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com και στην κατηγορία των Presentation tools, 
ανοίγει το creaza (http://web.creaza.com/en). ii. Κάνει εγγραφή με όνομα χρήστη και 
κωδικό. iii. Eπιλέγει «word map». iv. Βρίσκεται στο περιβάλλον του προγράμματος 
mindomo που υποστηρίζει την πραγματικού χρόνου συνεργασία για τη δημιουργία 
πολυμεσικών εννοιολογικών χαρτών. Στη συνέχεια, ορίζει σε ποια άτομα της ομάδας 
θα κάνει «κοινή χρήση» στέλνοντας τους το link. Οι ομάδες είναι έτοιμες να δη-
μιουργήσουν συνεργατικούς εννοιολογικούς χάρτες. 

Φύλλο εργασίας 4 : «Δημιουργία διαδραστικής ψηφιακής αφίσας» 

Δημιουργήστε μια διαδραστική αφίσα, με θέμα την ανάπλαση του πρώην βιομηχανι-
κού χώρου του εργοστασίου λιπασμάτων.  

Οδηγίες: i. Ο συντονιστής της ομάδας επισκέπτεται τη σελίδα. 
http://edu.glogster.com/. Χρειάζεται να εγγραφεί δίνοντας ένα όνομα χρήστη 
(username) και έναν κωδικό (password). Και εδώ, η επικύρωση της εγγραφής γίνεται 
με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει. Μετά την εγ-
γραφή, μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή με το όνομα χρήστη (username) και τον 
κωδικό που δήλωσε. ii. Κάθε ομάδα επιλέγει «create new glog» και διαλέγει ένα πρό-
τυπο (template) από τα προτεινόμενα. iii. Κάνει διπλό κλικ στη θέση που θέλει πάνω 
στην αφίσα. Στο παράθυρο που ανοίγει, μπορεί να εισάγει κείμενο, εικόνες,  video 
και ήχο. iv. Επιλέγει  «preview» στο κάτω μέρος της αφίσας, ώστε να δει πώς θα φαί-
νεται η διαδραστική αφίσα στους χρήστες. v. Επιλέγει «back to edit» και μπορεί να 
διορθώσει και να προσθέσει νέα στοιχεία στην αφίσα. vi. Τέλος, επιλέγει «save», δί-
νει έναν τίτλο στην αφίσα, επιλέγοντας συγχρόνως να είναι δημόσια σε όλους 

3794

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/
http://web.creaza.com/en
http://edu.glogster.com/


(«public for all»). Σημείωση : Σε περίπτωση που μια ομάδα θέλει να χρησιμοποιήσει 
ένα ήδη έτοιμο υπόδειγμα αφίσας που να περιέχει θέση για κείμενο, φωτογραφία ή 
και βίντεο, επιλέγει edit και στη συνέχεια reglog, ώστε να μπορεί να κάνει τις αλλα-
γές που θεωρεί κατάλληλες.  
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Φορολογικές Υποχρεώσεις & Θρησκευτική Ελευθερία 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09, 17.05, Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  

odykopsi@yahoo.gr 

Ανδρικόπουλος Νικόλαος  
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andrikopoulos1987@gmail.com  
 

Περίληψη 

Η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του 
ανθρώπου το οποίο κατοχυρώνεται τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Όλα 
τα σύγχρονα Κράτη οφείλουν μέσα στο εσωτερικό τους δίκαιο να υπερασπίζονται το 
δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας προκειμένου να μπορέσουν διατηρήσουν τον 
ειρηνικό χαρακτήρα μιας σύγχρονης κοινωνίας. Με την παρούσα εργασία έγινε 
προσπάθεια να μελετηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία, να πραγματοποιηθεί έρευνα 
συγκριτικού δικαίου και να ασκηθεί κριτική πάνω στην υφιστάμενη κατάσταση που 
συνδέει την θρησκευτική ελευθερία ως υπέρτατο και συνταγματικό αγαθό και την 
φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων που συνάδει με την υποχρεωτική 
συνεισφορά τους στα δημόσια βάρη βάσει της φοροδοτικής τους ικανότητάς και 
συναρτήσει του κοινωνικού τους ρόλου. 

Λέξεις-Κλειδιά: θρησκευτική ελευθερία, φορολογία, δημόσια αγαθά 

Εισαγωγή 

Η κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας δεν προστατεύει οποιαδήποτε 
εκδήλωση ή πράξη των πολιτών, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να λειτουργούν κατά το 
δοκούν μέσα σε ένα ευρύτερο και πιο οργανωμένο κοινωνικό σύνολο επικαλούμενοι 
τις προσωπικές τους πεποιθήσεις. Για το λόγο αυτό, το δικαίωμα της θρησκευτικής 
ελευθερίας υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν το γενικότερο δημόσιο 
και κοινωνικό συμφέρον, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα περιθώρια για την εύρυθμη 
λειτουργία του κάθε Κράτους. Στην Ελλάδα, η κατοχύρωση και οι περιορισμοί της 
θρησκευτικής ελευθερίας εντοπίζονται μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα και συγκεκριμένα 
στις διατάξεις του άρθρου 13 [1].Το άρθρο 13§4 του Συντάγματος (1975/1986/2001), 
το οποίο αναφέρει πως «κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του 
πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή 
να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους», αποτελεί έναν ξεκάθαρο περιορισμό 
της θρησκευτικής ελευθερίας, ο οποίος ορίζει πως το δικαίωμα της θρησκευτικής 
ελευθερίας υποχωρεί όταν έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις του πολίτη προς 
το Κράτος. Στο ερώτημα «ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις προς το Κράτος της 
οποίες δεν μπορεί κανείς να αποφύγει επικαλούμενος το δικαίωμα της θρησκευτικής 
ελευθερίας;», οι μέχρι σήμερα ελληνικές επιστημονικές μελέτες έχουν ξεχωρίσει δύο 
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μεγάλες κατηγορίες των υποχρεώσεων αυτών. Αυτές είναι: α) η εκπλήρωση των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων και β) η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.  

Η αναγνώριση της θρησκευτικής ελευθερίας έγινε για πρώτη φορά με τη Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων της Πολιτείας της Virginiaτων Η.Π.Α., στις 12 Ιουνίου του 1776. 
Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης, «Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται εξ ίσου να 
ενασκούν ελευθέρως τα της θρησκείας των συμφώνως προς τας επιταγάς της 
συνειδήσεώς των» [3-4]. Στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου του ίδιου 
έτους, η θρησκευτική ελευθερία προβάλλεται ως δικαίωμα του ανθρώπου 
αυταπόδεικτο και αναπαλλοτρίωτο, καθώς επίσης αναφορά γίνεται και στο 
Ομοσπονδιακό Σύνταγμα των Η.Π.Α. του 1787 (τροποποιήθηκε κατά το έτος 1791). 

Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, πρώτη αναφορά γίνεται στη Γαλλία, στο άρθρο 10 της 
Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου της 26ηςΑυγούστου 
1789. Σ’ αυτό το άρθρο, δεν διακηρύσσεται η θρησκευτική ελευθερία ως δικαίωμα, 
παρά μόνο η ανεξιθρησκεία, «Κανείς δεν πρέπει να ενοχλείται για τις πεποιθήσεις του 
ακόμη και τις θρησκευτικές υπό τον όρον ότι η  εκδήλωση τους δεν διαταράσσει την 
καθιερωμένη από το νόμο δημόσια τάξη». 

Ιστορική Αναδρομή 

Στο νεοελληνικό Κράτος, όλα τα συντάγματα περιείχαν διατάξεις οι οποίες 
αναφέρονταν στην ελευθερία της θρησκείας και, παράλληλα, στην ισχύουσα τάξη της 
επικρατούσας θρησκείας. Στο «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος», κατά τη 
διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, και πιο συγκεκριμένα στην Επίδαυρο το 1822 
και στο Άστρος της Κυνουρίας το 1823, γίνεται λόγος για «ανοχή» πάσης άλλης 
θρησκείας. Ο όρος αυτός επαναλαμβάνεται στα συντάγματα του 1844 και 1864/1911, 
και κατοχυρώνει την ανεξιθρησκεία [4]. Η χρήση του όρου «ελευθερία» αντί του 
όρου «ανοχή» γίνεται για πρώτη φορά στο άρθρο 1 του συντάγματος της Τροιζήνας 
το 1827. Η θρησκευτική ελευθερία καθιερώνεται ως απαραβίαστο ατομικό δικαίωμα 
από τα συντάγματα του 1925/1926 και 1927, και επαναλαμβάνεται από τότε σε όλα 
τα συντάγματα (1952, 1975/1986/2001). Για τον εκσυγχρονισμό του συντάγματος και 
την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, από το 1975 και έπειτα, ο 
συνταγματικός νομοθέτης παραθέτει αυτοτελώς τα άρθρα για την επικρατούσα 
θρησκεία (άρθρο 3 Σ) και τη θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 13 Σ).  

Η Προστασία της Θρησκευτικής Ελευθερίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
 

Η ΕΣΔΑ αποτελεί τη δέσμευση των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στο τότε 
νεοσύστατο Συμβούλιο της Ευρώπης, ως προς την προστασία και διαφύλαξη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες που υπέγραψαν τη Σύμβαση αυτή. Κάθε 
Κράτος οφείλει να νομοθετεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παραβιάζονται οι κανόνες 
της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, και μόνο αφού εξαντληθούν όλα τα ένδικα 
μέσα του κάθε κράτους, ο κάθε πολίτης (ή ομάδα πολιτών)έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τυχόν 
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παραβιάσεις της ΕΣΔΑ που τον θίγουν. Το ΕΔΔΑ συνιστά το κυριότερο όργανο για 
τον έλεγχο των κρατών σε ότι αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης. Ειδικότερα, η 
προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας κατοχυρώνεται μέσα στη Σύμβαση από το 
άρθρο 9, κατά το οποίο: 

«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία μεταβολής του 
θρησκεύματος ή της πεποίθησης, καθώς και την ελευθερία της εκδήλωσης, ατομικά ή 
συλλογικά, δημόσια ή ιδιωτικά, του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων, της λατρείας, 
της διδασκαλίας, της ενάσκησης και της παρακολούθησης θρησκευτικών καθηκόντων 
και τελετουργιών. Η ελευθερία της εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων 
υπόκειται μόνο στους περιορισμούς που προβλέπονται από το νόμο και είναι αναγκαίοι 
σε μια δημοκρατική κοινωνία, για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, την 
προστασία της δημόσιας τάξης, της υγείας ή των ηθών, ή για την προστασία των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων». 

Ένα από τα πρόσθετα Πρωτόκολλα στο Σύμφωνο της Ρώμης, αποτελεί το 
Πρωτόκολλο του Παρισίου του 1952. Το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αναφέρεται στο 
δικαίωμα για εκπαίδευση γενικά, αλλά και στο δικαίωμα για εκπαίδευση σύμφωνα με 
τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων ειδικότερα. Η Σύμβαση 
και το Πρωτόκολλο κυρώθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά το 
1953 και ξανά το 1974.   

Η Προστασία της Θρησκευτικής Ελευθερίας σε Διεθνές Επίπεδο 

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Χάρτης Ηνωμένων Εθνών αποτέλεσε τη 
βάση για την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών σε διεθνές επίπεδο. 
Σκοπό έχει να προάγει τον σεβασμό για τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες, 
καταδικάζοντας, παράλληλα, τις όποιες διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, γλώσσας ή 
θρησκείας. Για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένα, 
δημιουργήθηκε η «Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»  του ΟΗΕ κατά το έτος 
1946. Τα μετέπειτα διεθνή κείμενα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
είναι καρπός των εργασιών αυτής της επιτροπής. Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 
κυρώθηκε από το ελληνικό Κράτος με τον Α.Ν. 585/1945.   

Οι Περιορισμοί της Θρησκευτικής Ελευθερίας στην Ελλάδα 
 

Όλα τα ατομικά δικαιώματα υπόκεινται σε περιορισμούς που προβλέπονται από το 
ίδιο το Σύνταγμα, αλλά και από τους νόμους. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αποτελούν 
ελληνική πρωτοτυπία. Το άρθρο 15 της ΕΣΔΑ, από την οποία δεσμεύεται και το 
ελληνικό Κράτος, ρυθμίζει τη σύγκρουση των δικαιωμάτων, που η ίδια εγγυάται, σε 
σχέση με το εθνικό συμφέρον του κάθε κράτους, όταν αυτό απειλείται. Στην Ελλάδα, 
τα ατομικά δικαιώματα κατοχυρώνονται Συνταγματικά, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η προστασία τους και η σταθερότητα τους, και αποτελούν τη βάση 
ώστε ο κοινός νομοθέτης να μην μπορεί να τα παραβιάσει. Ωστόσο, η κατοχύρωση 
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τους μπορεί να προβλέπει και τον περιορισμό τους, είτε μέσα στην ίδια τη διάταξη 
του Συντάγματος που τα κατοχυρώνει, είτε σε κάποια άλλη, είτε με νόμο. Οι 
περιορισμοί αυτοί διασφαλίζουν το γενικότερο δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον και 
εξασφαλίζουν τα απαραίτητα περιθώρια, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν 
απολαμβάνουν τα ατομικά τους δικαιώματα.     

Το άρθρο 25 του Συντάγματος, αναφέρεται γενικά στα θεμελιώδη δικαιώματα και 
στην ευθύνη της Πολιτείας να τα υπερασπίζεται σε όλα τα κρατικά όργανα, αλλά και 
στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική πρόοδος 
μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, το ίδιο το άρθρο, 
δίνει την δυνατότητα να τεθούν περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων, με την 
προϋπόθεση ότι αυτοί προβλέπονται είτε από το ίδιο το Σύνταγμα είτε με νόμο. 
Προϋπόθεση είναι να τηρείται πάντα η αρχή της αναλογικότητας. Απαγορεύει σε 
όλους να ασκούν καταχρηστικά τα ατομικά τους δικαιώματα, και αναγνωρίζει το 
δικαίωμα του Κράτους να αξιώνει από  τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της 
κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Παράδειγμα νόμου που οριοθετεί και 
περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών είναι το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, που 
ορίζει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του 
δικαιώματος αυτού. 

Βασικές Αρχές Φορολογικού Δικαίου 

Με τον όρο φορολογικές υποχρεώσεις αναφερόμαστε στην επιβολή νόμιμων 
χρηματικών επιβαρύνσεων στους πολίτες και στα νομικά πρόσωπα εκ μέρους του 
Κράτους. Τη φορολογική εξουσία την ασκεί το ίδιο το Κράτος με σκοπό να καλύψει 
τις δημοσιονομικές του ανάγκες.  Η καταβολή φόρων, δασμών, τελών και παραβόλων 
αποτελούν τα δημοσιονομικά βάρη που υποχρεούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Η 
υποχρέωση αυτή κατοχυρώνεται από το άρθρο 4§5 του Συντάγματος του 1975 
(1986/2001) σύμφωνα με το οποίο, «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς 
διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Η διάταξη αυτή 
κατοχυρώνει τη φορολογική δικαιοσύνη συμπεριλαμβάνοντας τις δύο βασικές της 
αρχές, αυτήν της καθολικότητας του φόρου και εκείνη της φορολογικής ισότητας.. 

Θέσπιση των αρχών αυτών συντελέστηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 13 της 
γαλλικής διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789, το 
οποίο όριζε ότι,  «Για τη συντήρηση της κρατικής εξουσίας και για τα έξοδα της 
διοίκησης μια κοινή συνεισφορά είναι αναγκαία. Η συνεισφορά αυτή πρέπει να είναι 
κατανεμημένη με δικαιοσύνη στους πολίτες, ανάλογα με τις δυνατότητές τους».  Με την 
κατοχύρωση της φορολογικής δικαιοσύνης δίνεται τέλος στην άδικη και αυθαίρετη 
επιβολή φόρου από τα απολυταρχικά καθεστώτα καθώς ο φόρος αποτελεί πλέον 
τιμητική υποχρέωση του ελεύθερου πολίτη. Οι αρχές αυτές κατοχυρώθηκαν και από 
τα μεταγενέστερα ευρωπαϊκά συντάγματα. Ο Ρήγας Βελεστινλής, στο σχέδιο 
Συντάγματος του έτους 1797, εμπνευσμένος από τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης, 
καθιέρωσε τις αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, επηρέασε τα 
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πολιτικά κείμενα του Αγώνα, στα οποία είχαν συμπεριληφθεί και φορολογικές 
ρυθμίσεις για τους πολίτες του νεοσύστατου Κράτους. Κατά παρόμοιο τρόπο και τα 
πρώτα Συντάγματα (Προσωρινό Πολίτευμα της Επιδαύρου του 1822, Σύνταγμα του 
Άστρους του 1823) περιείχαν την αρχή της καθολικότητας του φόρου, διατηρώντας 
όμως  μία ασάφεια αναφορικά με την φορολογική ισότητα. Στο Πολιτικό Σύνταγμα 
της Ελλάδος του 1827, καθώς και στα Συντάγματα του 1844 και 
1864,κατοχυρώθηκαν και οι δύο αρχές με μεγαλύτερη ακρίβεια, ορίζοντας ότι η 
καταβολή των δημοσίων βαρών οφείλει να γίνεται «αναλόγως της περιουσίας των». 
Από το Σύνταγμα του 1911και έπειτα (1927, 1952, 1975), η διατύπωση άλλαξε 
αντικαθιστώντας τον όρο «περιουσίας των» με τον όρο «δυνάμεων εκάστου», 
προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο στη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών όχι μόνο 
την περιουσία τους, αλλά και το εισόδημα τους. 

Ο Ναός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα 

Η ανοικοδόμηση του νέου ναού του Αγίου Ανδρέα στη Πάτρα, αποτελεί το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα άμεσης χρηματοδότησης των πολιτών υπέρ της 
επικρατούσας θρησκείας. Η χρηματοδότηση για την ανέγερση του ναού έγινε κατά 
καιρούς με την επιβολή διαφόρων τελών, εισφορών και άλλων φορολογικών 
επιβαρύνσεων, με αποκορύφωμα την ερανική προσφορά μέσω της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού η οποία επιβλήθηκε σε όλους τους κατοίκους των Πατρών. 
Αυτό συνέβη ανεξαρτήτως της θρησκείας που πρεσβεύουν οι κάτοικοι γεγονός που 
έθιξε την θρησκευτική συνείδηση ομάδας πολιτών, οδηγώντας μερικούς από αυτούς 
στη δικαστική επίλυση του προβλήματος. 

Η ανοικοδόμηση ενός τόσο μεγάλου έργου, όπως ο Ναός του Αγίου Ανδρέα, απαιτεί 
από μόνη της ένα πολύ μεγάλο κόστος για την κατασκευή. Η αρχική χρηματοδότηση 
του ναού έγινε από την εκποίηση οικοπέδων που διεκδίκησε και κέρδισε η εκκλησία 
του Αγίου Ανδρέα από το ελληνικό δημόσιο. Η διαφιλονικούμενη ιδιοκτησία των 
οικοπέδων επιλύεται με τον Ν. 760 της 18ης Δεκεμβρίου του 1878,ο οποίος ορίζει, 
«Περί παραχωρήσεως οικοπέδων του Δημοσίου εν Πάτραις εις τους επ’ αυτών 
οικοδομήσαντας μέχρι του τέλους του έτους 1877» (αριθ. φύλ. 84/ 30.12.1878). Το 
ποσό που εισπράχθηκε από τις εκποιήσεις των οικοπέδων κατατέθηκε σε λογαριασμό 
της Εθνικής τράπεζας και προοριζόταν για την κατασκευή και τη συντήρηση του 
νέου ναού. Επιπρόσθετα, ορίστηκε με νόμο η Επιτροπή Ανεγέρσεως που ήταν 
αρμόδια για την οικονομική διαχείριση του έργου. 

Οι τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν, οι πόλεμοι, οι αντιδράσεις για τον σχεδιασμό 
και οι αλλαγές σε αυτόν αποτελούν τις αιτίες για τις οποίες καθυστέρησε να 
ολοκληρωθεί ο ναός, και επιπλέον, ανέβασαν ακόμα υψηλότερα το ήδη μεγάλο 
κόστος του έργου. Για την αποπεράτωση του ναού και την κάλυψη του επιπλέον 
κόστους, επιβλήθηκαν κατά καιρούς διάφορες μορφές φορολόγησης. Υπήρχε 
ποσοστό επί του δημοτικού φόρου για τα εισαγόμενα προϊόντα στον Δήμο, εισφορά 
του Δήμου Πατρών «10% επί του μισθώματος του ύδατος» και φόρος που 
επιβάλλονταν στην εξαγωγή της σταφίδας, όλοι υπέρ της ανεγέρσεως του ναού του 
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Αγίου Ανδρέα. Η σταδιακή κατάργηση κάποιων από τους φόρους οδήγησε σε 
οικονομικό αδιέξοδο και πρόβλημα στην περαιτέρω συνέχιση των εργασιών με άμεσο 
κίνδυνο την καταστροφή τμημάτων που είχαν ήδη ανεγερθεί. 

Για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος και τη σταθερή συνέχιση του έργου, 
με υπόμνημα την 1η Μαρτίου του 1953,αποφασίσθηκε από οργανώσεις της πόλης να 
ζητηθεί η επιβολή νομοθετικώς μικρής εισφοράς επί κάθε αποδείξεως ηλεκτρικού 
ρεύματος ανάλογα με την κατανάλωση. Η επιβολή της εν λόγω εισφοράς είχε 
εγκριθεί από τον τότε Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Παπαγιάννη υπό την 
προϋπόθεση ότι για την είσπραξή της θα συναινούσε και η εταιρία «Γλαύκος», που 
ήταν τότε υπεύθυνη για την επιχείρηση ηλεκτρισμού στην πόλη των Πατρών. Η 
συναίνεση «προθύμως εδόθη», υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκατατεθεί σχετικώς 
και ο Υπουργός Βιομηχανίας Αριστείδης Πρωτοπαπαδάκης, ο οποίος, όμως, 
«πεισμόνως αντετάχθη προς τούτο». 

Η πολιτική αλλαγή, με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή, και οι επίμονες προσπάθειες του Μητροπολίτη Πατρών 
Θεόκλητου, επανέφεραν το ζήτημα της χρηματοδότησης του νέου ναού βάσει του 
Υπομνήματος που είχε υπογραφεί από τις οργανώσεις της πόλης. Στις 10 Νοεμβρίου 
του 1955 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Μητροπολίτη Πατρών Θεόκλητου με 
τον Πρωθυπουργό, όπου και του παρέδωσε το Υπόμνημα. Το επόμενο πρωί, στο 
Υπουργείο Βιομηχανίας, ο Μητροπολίτης ενημερώνεται ότι έχει ήδη ετοιμαστεί 
σχετική τροπολογία προς κατάθεση, με την εξής εισήγηση: 

«Διακαείς πόθος των κατοίκων των Πατρών υπήρξε έκπαλαι, η ανέγερσις εν Πάτραις 
προς τιμή του μοναδικού εν Ελλάδι μαρτυρήσαντος Αποστόλου Ανδρέου, Ιερού Ναού, 
ανταξίου αυτού και αποτελούντος μνημείον της απανταχού Ορθοδόξου 
Χριστιανωσύνης. Προς τούτο, δια του Ν. 2779 (ΒΨΟΘ)/1900 συνεστήθη ειδική 
Επιτροπή υπό την Προεδρίαν του εκάστοτε Μητροπολίτου Πατρών, εις ην ανετέθη η 
ενέγερσις του Ναού, η ολοκλήρωσις της οποίας δεν κατέστη δυνατή ελλείψει των 
αναγκαίων χρηματικών μέσων. Ως εκ τούτου, ο Λαός των Πατρών, επιθυμών την 
αποπεράτωσιν τούτου, εζήτησε δια των Οργανώσεων αυτών όπως καθυποβληθή εις 
πληρωμήν ερανικής εισφοράς, εισπραττομένης μετά του αντιτίμου της παρ’ εκάστου 
κατοίκου καταναλισκομένης ηλεκτρικής ενέργειας και εις την νομιμοποίησιν της 
επιθυμίας του ταύτης αποβλέπει η τροπολογία, την οποία έχομεν την τιμήν να 
υποβάλωμεν υπό την κρίσιν της Βουλής». 

Αρκετά χρόνια μετά την επιβολή της ερανικής προσφοράς στους κατοίκους των 
Πατρών, υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις κατά του μέτρου. Κατά το έτος 1983, 
121 κάτοικοι της Πάτρας που ανήκουν στο θρησκευτικό δόγμα των Μαρτύρων του 
Ιεχωβά και είναι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, αμφισβήτησαν με προσφυγή 
στη δικαιοσύνη, το κύρος της επιβολής της υποχρεωτικής εισφοράς η οποία έχει 
βάση στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3485/55 και αποσκοπεί στην 
αποπεράτωση του Ναού του Αγίου Ανδρέα. Η άρνηση καταβολής της εν λόγω 
εισφοράς, που επιβαλλόταν σε όλους τους κατοίκους ανεξαρτήτως της θρησκείας 
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τους, οδηγούσε σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δ.Ε.Η. Η άρνηση 
εξόφλησης (μόνο της εισφοράς και όχι του συνόλου του λογαριασμού) στηριζόταν 
στο γεγονός ότι οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3485/55 ήταν αντίθετες με τις 
διατάξεις του Συντάγματος για την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Οι 
κάτοικοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη προκειμένου να επιλύσουν τη διαφορά τους με 
την Δ.Ε.Η., καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή της 
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Την υπόθεση επιλήφθηκε το Ειρηνοδικείο Πατρών, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο 
Λευκαδίτη, το οποίο εξέδωσε απόφαση υπέρ των πολιτών με λήψη του ασφαλιστικού 
μέτρου της αναστολής της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και επιβολή 
χρηματικού προστίμου στη Δ.Ε.Η.. Σύμφωνα με την Ειρ.Πατρ. 261/1983 απόφαση, 
«Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέου Πατρών είναι αποκλειστικά ο χώρος της πίστης και 
της λατρείας των Ορθοδόξων Χριστιανών, πράγμα γνωστό και στο πανελλήνιο, από τις 
σχετικές θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο με μεγάλη 
λαμπρότητα. Είναι εξόφθαλμο λοιπόν, ότι ο ναός αυτός είναι άρρηκτα δεμένος και 
δογματικά και λατρευτικά, με την ικανοποίηση των θρησκευτικών αναγκών των 
Ορθοδόξων Χριστιανών, ενός συγκεκριμένου δηλαδή θρησκευτικού δόγματος, πράγμα 
που σημαίνει από την άποψη αυτή, ότι χρησιμοποιείται προφανώς για την εκδήλωση 
και την έκφραση των συναφών θρησκευτικών πεποιθήσεων. Από αυτό συνάγεται ότι η 
καθολική επιβολή ερανικής εισφοράς υπέρ του ναού αυτού, δεν έχει ως στόχο τη 
θεραπεία κάποιου κοινού συμφέροντος, υπό την έννοια που εκτέθηκε στο οικείο μέρος 
της απόφασης αυτής, ή την εξυπηρέτηση του χρέους της κοινωνικής ή εθνικής 
αλληλεγγύης, αλλά προφανώς την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών του 
συγκεκριμένου θρησκευτικού δόγματος, υπέρ του ναού του οποίου θεσπίστηκε. Είναι 
λοιπόν πρόδηλο ότι ο σχετικός Νόμος δεν βρίσκεται σε αρμονία με τις συνταγματικές 
επιταγές της επιβολής των οικονομικών βαρών στους πολίτες, καθώς σημειώθηκε. 
Εξάλλου, σύμφωνα πάλι με τις σκέψεις που προηγήθηκαν η υποχρεωτικότητα της 
εισφοράς αυτής αντιβαίνει ευθέως στις επιταγές του συντάγματος περί θρησκευτικής 
ελευθερίας». 

Η Μισθοδοσία του Κλήρου 

Η μισθοδοσία του κλήρου θα μπορούσε να αποτελέσει μια ακόμα περίπτωση άμεσης 
χρηματοδότησης της Εκκλησίας από το Κράτος. Για να μπορέσει να γίνει μια λογική 
σύνδεση της μισθοδοσίας του κλήρου με τη θρησκευτική ελευθερία και την 
παραβίασή της, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η μισθοδοσία προέρχεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό οπότε και από όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Αυτό 
γίνεται έμμεσα και χωρίς να υπάρχει κάποια διάκριση λόγω του θρησκεύματος που 
ασπάζεται ο κάθε φορολογούμενος. Παραδειγματικά μπορούμε να αναφέρουμε πως 
ένα μικρό ποσοστό από το σύνολο των φόρων που καταβάλλει ένας Μάρτυρας του 
Ιεχωβά ή ένας άθεος προς το Κράτος, έμμεσα πηγαίνει στη μισθοδοσία των 
Ορθόδοξων ιερέων.  
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Κοινή λανθασμένη πεποίθηση μια μεγάλης μερίδας των πολιτών αποτελείτο γεγονός, 
ότι η μισθοδοσία των κληρικών εκ μέρους της πολιτείας, είναι αποτέλεσμα της 
ιδιαίτερης προνομιακής σχέσης της επικρατούσας θρησκείας με το ελληνικό Κράτος, 
γεγονός, που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Η κρατική ευθύνη για την 
μισθοδοσία του κλήρου, είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ Κράτους και 
Εκκλησίας και έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της 
μισθοδοσίας του κλήρου τεκμηριώνεται από πλήθος παραδειγμάτων μέσα στην 
ιστορία του νεότερου ελληνικού Κράτους. Τα προαναφερθέντα παραδείγματα 
στηρίζονται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας(από 
την οποία και συντηρούνταν ο κλήρος)που έχει πραγματωθεί κατά καιρούς με σκοπό 
το κρατικό και εθνικό συμφέρον, οδηγώντας τελικά σε διμερή συμφωνία μεταξύ της 
Εκκλησίας και του Κράτους. 

Συμπεράσματα 

Μέσα από την παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια συγκριτικής μελέτης της αρχής της 
ισότητας στο φορολογικό δίκαιο με την αρχή της ελευθερίας στην άσκηση της 
θρησκευτικής λατρείας στο πλαίσιο της μελέτης των δημοσίων αγαθών. Όπως 
κατοχυρώνονται Συνταγματικά οι ίδιες υποχρεώσεις και η ίδια εποπτεία για όλες τις 
θρησκείες, με τον ίδιο τρόπο οφείλουν να ισχύουν και τα ίδια προνόμια όταν αυτά 
υπάρχουν. Η ύπαρξη δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων γύρω από το θέμα 
αποδεικνύει ότι μερικές φορές ο κοινός νομοθέτης δεν εφάρμοσε τις Συνταγματικές 
αρχές για ισότητα ή στις περιπτώσεις που το έκανε, αυτό έγινε με άνισο τρόπο. Τα 
δικαστήρια καλούνται να ελέγξουν και να επανορθώσουν (αποκαθιστώντας 
ερμηνευτικά) τις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να υπάρχει συνταγματική 
νομιμότητα και κοινωνική δικαιοσύνη η οποία μαζί με την παραγωγική 
αποτελεσματικότητα μεγιστοποιούν την κοινωνική ευημερία. 
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Περίληψη 

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός κυρίως στο γυμνάσιο γίνεται με πιο ύπουλο τρόπο-
συγκριτικά με τον εκφοβισμό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς οι μαθητές προ-
τιμούν να εκφοβίζουν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από το προσωπικό του σχολείου 
(Brunner & Lewis, 2008). Οι έφηβοι συνηθίζουν να εκφοβίζουν για να βελτιώσουν 
την κοινωνική τους θέση. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι θύτες επιλέγουν τα θύ-
ματα τους με κριτήριο τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τις αθλητικές τους επι-
δόσεις και το φύλο τους (Brunner & Lewis, 2008). Στην παρούσα εργασία θα παρου-
σιάσουμε το ρόλο που διαδραματίζει το φύλο στην εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. 

Λέξεις- Κλειδιά: διαδικτυακός εκφοβισμός, μαθητές, φύλο,  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα 
στα σχολεία. Πολλοί θεωρούν ότι είναι αποτελεί τη σύγχρονη μορφή του παραδο-
σιακού εκφοβισμού, ο οποίος ασκείται με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επι-
κοινωνίας. Οι μαθητές πλέον για να εκφοβίσουν, χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφω-
να και το διαδίκτυο και για αυτό τον λόγο ο εκφοβισμός μπορεί να συμβεί τόσο μέ-
σα όσο και έξω από το σχολείο. Το γεγονός αυτό καθιστά τον διαδικτυακό εκφοβι-
σμό ιδιαίτερα επιβλαβή γιατί οι μαθητές μπορεί να εκφοβιστούν οπουδήποτε και ο-
ποιαδήποτε στιγμή της ημέρας καθώς για αυτούς η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι 
μέρος της καθημερινότητάς τους και της ζωής τους.  

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είτε συμβαίνει μέσα στο σχολείο είτε έξω από αυτό έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στους μαθητές και στη γενικότερη λειτουργία της σχολικής μο-
νάδας. Δεδομένου ότι πολλοί μαθητές, ακόμη και απομακρυσμένων περιοχών, έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και το γεγονός ότι διαδικτυακός εκφοβισμός παρουσιάζει 
αύξηση στο γυμνάσιο, δημιουργούνται σημαντικά ερωτήματα για τον διαδικτυακό 
εκφοβισμό και τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται μεταξύ μαθητών διαφορετικών 
περιοχών. 

Διαδικτυακός εκφοβισμός 

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός θεωρείται ότι είναι μία μορφή του παραδοσιακού εκφο-
βισμού.  

Ο όρος διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) έχει προκύψει την τελευταία δεκαε-
τία και επινοήθηκε από τον Καναδό εκπαιδευτικό Bill Belsey (2000)1 (όπως αναφέ-
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ρεται από Ακουμιανάκη, 2010). Πρόκειται για τον εκφοβισμό που ασκείται μέσω η-
λεκτρονικών συσκευών. Σύμφωνά με τους Smith et al. (2008: 376) ως διαδικτυακός 
εκφοβισμός ορίζεται « μία επιθετική, σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη πράξη η οποία 
πραγματοποιείται από ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών 
μορφών επικοινωνίας, εναντίον ενός ατόμου που δεν μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί 
τον εαυτό του».  

 Ο Bill Belsey είναι ο πρόεδρος του bullying.org Canada και δημιουργός του 
http://www.bullying.org, του πιο δημοφιλούς και περισσότερο επισκέψιμου website 
σχετικά με το bullying και του http://www.cyberbullying.ca, του πρώτου website 
στον κόσμο με θέμα το cyber bullying. Έχει κερδίσει διεθνή βραβεία για το έργο του.  

Το cyberbullying λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο και εμφανίζεται συχνότερα σε ιστο-
χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός εφήβων. (Hinduja, 2014). 

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός διαφέρει από τον πρόσωπο με πρόσωπο εκφοβισμό 
(bullying) καθώς :  

• Οι νέοι μπορούν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία που το διαδίκτυο παρέχει.  

• Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο γίνονται διαθέσιμα σε ένα πολύ 
ευρύ κοινό σχεδόν αμέσως.  

• Οι νέοι άνθρωποι δεν αισθάνονται υπεύθυνοι για τις πράξεις τους όταν δημοσιεύ-
ουν μηνύματα σε απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως θα έκαναν και στην 
πραγματική ζωή. Δεν φοβούνται μια ενδεχόμενη τιμωρία για τις πράξεις τους.  

• Οι νέοι συχνά διστάζουν να καταγγείλουν περιστατικά, καθώς φοβούνται ότι θα 
στερηθούν το κινητό τηλέφωνο, τον υπολογιστή τους ή / και την πρόσβαση στο 
internet από τους ενήλικες.  

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να είναι είτε άμεσος είτε έμμεσος (Kowalski et 
al., 2008). Θεωρείται ότι είναι η μορφή του εκφοβισμού που αυξάνεται με τους πιο 
γρήγορους ρυθμούς κάτι που ερμηνεύεται από την συνεχώς αυξανόμενη χρήση των 
ηλεκτρονικών συσκευών και του διαδικτύου. Επίσης θεωρείται και η πιο επιβλαβής 
μορφή εκφοβισμού καθώς το άτομο που εκφοβίζει μπορεί να αποκρύψει την ταυτότη-
τά του, να εκφοβίσει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας (Hinduja & Patchin, 2010. 
Willard, 2007) και να γνωστοποιήσει τον εκφοβισμό οπουδήποτε και πολύ γρήγορα.  

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι πλέον ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που καλείται 
να αντιμετωπίσει η εκπαιδευτική κοινότητα καθώς είναι ένα φαινόμενο που παρατη-
ρείται ότι συμβαίνει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι μαθητές εκφοβίζουν 
είτε μέσα στο σχολείο είτε έξω από αυτό χρησιμοποιώντας προσωπικές ηλεκτρονικές 
συσκευές και υπολογιστές του σχολείου (Hinduja, 2011). Έτσι, ενώ στον παραδοσια-
κό εκφοβισμό οι μαθητές εκφοβίζουν μέσα στον χώρο του σχολείου στον διαδικτυα-
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κό εκφοβισμό μπορούν να εκφοβίσουν και έξω από αυτόν, με τη δυνατότητα που 
τους παρέχουν οι ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας.  

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ένα πρόβλημα που αυξάνεται με ανησυχητικούς 
ρυθμούς καθώς αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονι-
κές συσκευές και το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν, να μελετήσουν και να ψυχα-
γωγηθούν. 

Μορφές του διαδικτυακού εκφοβισμού 

Όπως και ο παραδοσιακός εκφοβισμός, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός αποτελεί ένα πο-
λύπλοκο φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Σύμφωνα με την 
Willard (2007) υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες συμπεριφοράς διαδικτυακού εκ-
φοβισμού:  

• «Ανάφλεξη» (Flaming): Με τον όρο «flame» (που σημαίνει «φλόγα») εννοείται 
ένα εσκεμμένα εχθρικό και προκλητικό μήνυμα που αποστέλλεται από έναν χρή-
στη σε ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Με τον όρο «flaming» («ανάφλεξη») εν-
νοείται η αποστολή βίαιων, αγενών και χυδαίων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με 
σκοπό την πρόκληση λεκτικών διαπληκτισμών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρη-
στών, εντός του Διαδικτύου.  

• Παρενόχληση (Harassment): Μπορεί να οριστεί ως η επαναλαμβανόμενη απο-
στολή προσβλητικών ή απειλητικών μηνυμάτων σε ένα άλλο άτομο μέσω e-mail, 
γραπτών μηνυμάτων, ή σε δωμάτια συζήτησης (chat rooms), τα οποία μπορούν να 
προκαλέσουν συναισθηματική και ψυχική οδύνη.Όπως και στον παραδοσιακό 
εκφοβισμό, δημιουργείται μία άνιση σχέση, στην οποία το θύμα υφίσταται πα-
θητικά την παρενόχληση ή, στην καλύτερη περίπτωση, προσπαθεί, συνήθως α-
νεπιτυχώς, να πείσει αυτόν που το καταδιώκει να βάλει ένα τέλος στην επιθετικό-
τητα.  

• Διαδικτυακή καταδίωξη (Cyberstalking): Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να 
προσδιορίσει εκείνες τις συμπεριφορές οι οποίες, μέσω της χρήσης των νέων τε-
χνολογιών, είναι πιθανόν να προκαλέσουν παρενόχληση ποικίλων μορφών στα 
θύματα, με απώτερο στόχο  

• Δυσφήμιση (Denigration): Αποτελεί τη διανομή, μέσω του Διαδικτύου ή γρα-
πτών μηνυμάτων στο κινητό, ψευδών ή ταπεινωτικών σχολίων για τα θύματα, με 
σκοπό «να βλάψουν τη φήμη ή τις φιλίες του ατόμου που αποτελεί στόχο».  

• Πλαστοπροσωπία (Impersonation): Μέσα από τη διαδικασία της «μίμησης», οι 
θύτες του ηλεκτρονικού εκφοβισμού παριστάνουν τα θύματά τους. Ένα χαρακτη-
ριστικό του φαινομένου αυτού είναι ότι ο θύτης δημιουργεί μία πλαστή ταυτότητα 
με το όνομα ενός γνωστού ατόμου, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του, δη-
μιουργώντας ένα νέο, παράλληλο προφίλ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσποι-
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ηθεί ότι είναι το άτομο αυτό και, στη συνέχεια, είτε να μιλήσει άσχημα και προ-
σβλητικά για κάποιον είτε να καταφέρει να μάθει πράγματα και πληροφορίες· ή, ο 
εισβολέας μπορεί, εάν έχει το username και τον κωδικό του θύματος, να στέλνει 
μηνύματα για λογαριασμό του προς ένα άλλο άτομο, το οποίο δεν θα γνωρίζει ότι 
τα μηνύματα που έλαβε στην πραγματικότητα δεν έχουν αποσταλεί από τον/τη 
φίλο του/της αλλά από ένα τρίτο άτομο, το οποίο έκλεψε την ταυτότητά του/της. 
Σε ακραίες περιπτώσεις, ο θύτης αλλάζει τον κωδικό του θύματος, παρεμποδίζο-
ντας την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο λογαριασμό του. Αυτή η 
μορφή επιθετικότητας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή ακόμα και να βλά-
ψει τον πραγματικό ιδιοκτήτη του λογαριασμού. Πολύ συχνά, σε αυτές τις περι-
πτώσεις εμπλέκονται πρώην ερωτικοί σύντροφοι.  

• Εξαπάτηση ή «Ξεμπρόστιασμα» (Tricky ή Outing): Η ιδιαιτερότητα του φαι-
νομένου αυτού έγκειται στην πρόθεση εξαπάτησης του θύματος (tricky). Μερικές 
φορές, ο θύτης παρουσιάζεται αρχικά ως φίλος, με σκοπό να καταφέρει το θύμα 
να του αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες ή να μοιραστεί μαζί του ιστορίες ή 
φωτογραφίες που το εκθέτουν (outing). Μόλις αποκτήσει την εμπιστοσύνη και τις 
προσωπικές πληροφορίες του θύματος, τις διακινεί μέσω των ηλεκτρονικών μέ-
σων όπως είναι το Διαδίκτυο, τα γραπτά μηνύματα, κτλ.  

• Αποκλεισμός (Exclusion): Συνίσταται στον εσκεμμένο αποκλεισμό ενός άλλου 
ατόμου από  

• την ομάδα των φίλων, από δωμάτια συζήτησης (chatrooms) ή από διαδικτυακά 
ομαδικά παιχνίδια (multiplayer games). Ο αποκλεισμός από την ομάδα των φίλων 
γίνεται αντιληπτός ως μια σοβαρή προσβολή, η οποία μπορεί να μειώσει τη δημο-
τικότητα του θύματος στην ομάδα των συνομηλίκων και την όποια «δύναμη» δια-
θέτει το άτομο αυτό στον κύκλο των φίλων του.  

• Χαρούμενο χαστούκισμα (Happy slapping): Αποτελεί ένα φαινόμενο της νεο-
λαίας που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2004, στην Αγγλία. Είναι μία σχετι-
κά πρόσφατη μορφή εκφοβισμού, που συνδέεται με τον παραδοσιακό εκφοβισμό 
και σε αυτήν μία ομάδα αγοριών βρίσκει ευχαρίστηση να χαστουκίζει ξένους, κα-
ταγράφοντας τα πάντα σε βίντεο μέσω των κινητών τηλεφώνων. Από το χαστού-
κισμα προχώρησαν, επίσης, σε πράξεις αυξημένης επιθετικότητας και εκφοβι-
σμού. Σήμερα, το «happy slapping» συνίσταται στην καταγραφή ενός βίντεο, στο 
οποίο το θύμα βιντεοσκοπείται ενώ υφίσταται διάφορες μορφές βίας, τόσο ψυχο-
λογικής, όσο και σωματικής, που έχουν ως στόχο «να υποβιβάσουν και να εξευ-
τελίσουν το θύμα». Η βιντεοσκόπηση γίνεται χωρίς να την αντιλαμβάνεται το θύ-
μα και οι εικόνες δημοσιεύονται στη συνέχεια στο Διαδίκτυο και παρακολουθού-
νται από άλλους χρήστες.  

Θα πρέπει να διαχωριστεί ο όρος του διαδικτυακού εκφοβισμού από τον όρο 
«sexting». Sexting είναι η πράξη της αποστολής ή προώθησης (κυρίως μέσω κινητών 
τηλεφώνων) μηνυμάτων και εικόνων σεξουαλικού ή πορνογραφικού περιεχομένου. 
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Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δη-
μιουργεί σοβαρά προβλήματα στη σχολική λειτουργία (Bruner & Lewis, 2010).  

Φύλο και διαδικτυακός εκφοβισμός 

Τα ευρήματα των ερευνών σχετικά με τη σχέση μεταξύ του φύλου και του διαδικτυα-
κού εκφοβισμού δεν βοηθούν να σχηματιστεί μία βέβαιη άποψη. Τόσο τα αγόρια όσο 
και τα κορίτσια εμπλέκονται σε καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού με ποσοστά 
που άλλοτε είναι μεγαλύτερα για τα αγόρια και άλλοτε για τα κορίτσια. Κάτι που επι-
βεβαιώνεται και από τα παρακάτω ερευνητικά δεδομένα.  

Στην έρευνα των Smith et. al. (2008) τα κορίτσια ήταν πιθανότερο να είναι θύματα 
και παραδοσιακού και διαδικτυακού εκφοβισμού από ότι τα αγόρια. Επίσης στην ίδια 
έρευνα τα ποσοστά θυματοποίησης για τα κορίτσια ήταν μεγαλύτερα και μέσα και 
έξω από το σχολείο για όλα τα μέσα εκφοβισμού εκτός από τον εκφοβισμό μέσω ι-
στοσελίδων και εικόνων/βίντεο (Smith et. al., 2008).  

Επίσης διαφορές υπήρχαν και ως προς το μέσο εκφοβισμού. Βρέθηκε ότι τα κορίτσια 
εκφόβιζαν κυρίως μέσω γραπτών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων και άμεσων μη-
νυμάτων σε μηχανές αναζήτησης (instant messaging) ενώ τα αγόρια εκφόβιζαν κυρί-
ως μέσω εικόνων και βίντεο. Στην έρευνα των Ybarra et al. (2006) σε δείγμα 1.500 
χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 10 έως 17 ετών τα κορίτσια που ανέφεραν ότι ήταν 
θύματα ήταν περισσότερα από τα αγόρια ωστόσο η διαφορά δεν ήταν σημαντική.  

Οι Noret και Rivers το 2006 στην έρευνα τους βρήκαν ότι ο αριθμός των κοριτσιών 
που είναι θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού ήταν μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 
αριθμό των αγοριών και αυξανόταν με το πέρασμα των χρόνων.( Smith et al., 2008)  

Στην έρευνα των Kowalski και Limber (2007) το 15% των κοριτσιών ήταν θύματα 
τουλάχιστον μία φορά τους δύο μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας ενώ για τα αγό-
ρια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7%. Το ποσοστό των αγοριών και των κοριτσιών ή-
ταν θύτες/θύματα ήταν 4% και 10%αντίστοιχα. Μικρή ήταν η διαφορά μεταξύ των 
δύο φύλων σχετικά με τον ρόλο του θύτη με το ποσοστό των κοριτσιών να είναι 4% 
και των αγοριών 5%.  

Οι Beran και Li (2007) στην έρευνά τους δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των φύλων. Η Li (2006) σε έρευνά της εξέτασε τις διαφορές των φύλων σε σχέση με 
τον παραδοσιακό και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν 
έδειξαν διαφορά αναφορικά με τον ρόλο του θύματος(το ποσοστό για τα αγόρια θύ-
ματα ήταν 25,6% ενώ για τα κορίτσια 25%) ωστόσο το ποσοστό των αγοριών θυτών 
ήταν σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό των κοριτσιών θυτών. Επίσης σε άλλη 
έρευνα της Li (2007) βρέθηκε ότι το 60% των θυμάτων του διαδικτυακού εκφοβι-
σμού ήταν κορίτσια και 52% των θυτών ήταν αγόρια. Στην έρευνα των Goh και Ang 
(2010) το 3,7% των αγοριών ήταν συχνοί θύτες ενώ το 19,9% εκφόβιζαν σπάνια α-
ντίστοιχα το 0,9% των κοριτσιών εκφόβιζε συχνά και το 14,2% εκφόβιζε σπάνια. Οι 
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Hinduja και Patchin (2007) στο δείγμα μαθητών που εξέτασαν βρήκαν ότι σε 1.388 
έφηβους το ποσοστό των κοριτσιών που ήταν θύματα ήταν 36,3% ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τα αγόρια ήταν 32,4%. Στην έρευνα των Slonje και Smith (2008) βρέθη-
κε ότι τα κορίτσια ήταν πιο συχνά από τα αγόρια θύματα εκφοβισμού μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (email) ενώ τα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια ήταν συχνό-
τεροι θύτες σε όλες τις κατηγορίες του διαδικτυακού εκφοβισμού, με σημαντικότερη 
εκείνη του εκφοβισμού μέσω γραπτών μηνυμάτων.  

Στην έρευνα των Kapatzia και Sygkollitou (2007) παρατηρείται διαφορά μεταξύ των 
φύλων ως προς το μέσο εκφοβισμού. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι τα αγόρια εμπλέκο-
νται συχνότερα από τα κορίτσια σε καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού ως θύτες 
με μέσο εκφοβισμού το κινητό τηλέφωνο αντίθετα τα κορίτσια εμπλέκονται συχνότε-
ρα από τα αγόρια σε διαδικτυακό εκφοβισμό και ως θύτες και ως θύματα με κύριο 
μέσο το διαδίκτυο.  

Οι διαφορές που παρατηρούνται σχετικά με το φύλο αφορούν στους ρόλους και στα 
μέσα που χρησιμοποιούνται. Επίσης διαφορές μεταξύ των φύλων υπάρχουν σχετικά 
με την αναφορά του περιστατικού του άμεσων μηνυμάτων (Wagner, 2008). Τα ερευ-
νητικά δεδομένα για τους ρόλους του θύτη και του θύτη/θύματος διαφέρουν αρκετά 
και δεν βοηθούν ώστε να διατυπωθούν ασφαλή συμπεράσματα.  

Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές η πιθανότητα εκφοβισμού είναι ίδια και για τα δύο 
φύλα ωστόσο τα κορίτσια φαίνονται να είναι περισσότερο επιθετικοί και επικίνδυνοι 
θύτες (Conn, 2010). Τα κορίτσια συνήθως εκφοβίζουν διαδίδοντας φήμες και αποδί-
δοντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς στα θύματά τους (Adams, 2010. Holladay, 
2011). Αντίθετα τα αγόρια συνηθίζουν να εκφοβίζουν δημοσιεύοντας εικόνες και βί-
ντεο που γελοιοποιούν τα θύματά τους (Adams, 2010. Holladay, 2011). 

Συμπεράσματα 

Η ραγδαία και ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών από όλο και περισσότερους αν-
θρώπους σε παγκόσμια κλίμακα, και κυρίως από παιδιά και εφήβους, δημιουργεί ένα 
νέο περιβάλλον κατηγοριοποίησης συμπεριφορών και κατασκευής αντικειμένων 
προστασίας. Παρά τις αντικειμενικές ενδείξεις, οι σύγχρονοι άνθρωποι που ζουν με 
τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη άνεση, από όλους τους ανθρώπους στην ιστορία της 
ανθρωπότητας, είναι αυτοί που νιώθουν περισσότερο απειλούμενοι ανασφαλείς και 
τρομαγμένοι, πιο επιρρεπείς στον πανικό και πιο φανατικοί με καθετί που σχετίζεται 
με την ανασφάλεια και την προστασία.  

Στην εποχή των τεχνολογικών ανακαλύψεων και εφαρμογών, τα θέματα προστασίας 
του ανηλίκου από τους κινδύνους του διαδικτύου, βρίσκονται στην ατζέντα του πολι-
τικού και επιστημονικού διαλόγου. Ο προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί περιβάλ-
λεται τόσο από την ατμόσφαιρα ανασφάλειας που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινω-
νία. Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τη διερεύνηση της σχέσης ανήλικος-
διαδίκτυο, συντελούν στην αποτύπωση του φαινομένου, αλλά οι ποσοτικές και ποιο-
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τικές διαφορές των ευρημάτων, δεν επιτρέπουν τη γενίκευσή τους σε οποιοδήποτε 
κοινωνικό περιβάλλον. 

Υπάρχει λοιπόν μια καταγραφή των ζητημάτων σε επίπεδο φαινομενολογίας, όμως η 
ερμηνεία και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων χωρίς πλαίσιο «δαιμονοποιεί» τα τε-
χνολογικά μέσα. Οι κίνδυνοι που ενδέχεται ν' αντιμετωπίσει ο ανήλικος κατά την ε-
νασχόλησή του με το διαδίκτυο, είναι η πρόσβαση σε παράνομο, βλαβερό ή βίαιο υ-
λικό, η ηλεκτρονική παρενόχληση, η πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό, ο ηλεκτρο-
νικός εκφοβισμός, η συνάντηση με αγνώστους εκτός διαδικτύου και η παροχή προ-
σωπικών πληροφοριών.  

Η σημαντικότερη συνέπεια αυτής της προβαλλόμενης εικόνας, είναι η αύξηση του 
φόβου για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η θυματοποίηση της ομάδας των ανηλί-
κων - χρηστών και η αντίληψη περί κυμάτων εγκληματικότητας και επικίνδυνων συ-
μπεριφορών με επίκεντρο το διαδίκτυο.  

Η ενδυνάμωση του φόβου και της δυσπιστίας καλλιεργείται επίσης και από το «ψη-
φιακό» χάσμα μεταξύ των εφήβων και της γενιάς των γονιών τους. Οτιδήποτε καινο-
τόμο και πρωτοποριακό δημιουργεί εντάσεις και συγκρούσεις στις σχέσεις τους. Η 
ταχύτατη αναδιάταξη του επικοινωνιακού πεδίου δεν έδωσε το περιθώριο στους γο-
νείς να προσαρμοστούν άμεσα και να αφομοιώσουν τα νέα δεδομένα και αισθάνθη-
καν ότι μπήκαν σε ένα χαοτικό παγκόσμιο χωριό.  
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Περίληψη 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με καταστάσεις μη δια-
χειρίσιμες, που επηρεάζουν άμεσα το διδακτικό του έργο και τον ψυχικό του κόσμο. 
Σχετίζονται κατά βάση με τις διαπροσωπικές σχέσεις εντός σχολικού περιβάλλοντος 
αλλά και με τον ρόλο που καλείται να ενσαρκώσει ως εκπαιδευτικός και άνθρωπος. 
Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητη η ψυχική και συναισθηματική του θωράκιση προ-
κειμένου να βελτιωθεί η αυτοαποτελεσματικότητά του. Οι ψυχολογικές τεχνικές αυ-
τορρύθμισης έχουν χρησιμοποιηθεί σε πλήθος περιστάσεων οδηγώντας σε αξιοση-
μείωτα αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση του άγχους, την αύξηση της επίδοσης, 
τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και του αυτοελέγχου και άλλες εκφάνσεις που αφο-
ρούν τον εαυτό. Για το λόγο αυτό προτείνεται μια ερευνητική πρόταση που θα στηρί-
ζεται στη χρήση των ψυχολογικών τεχνικών αυτορρύθμισης, ως βασικά εργαλεία - 
δεξιότητες, για τη βελτίωση της συναισθηματικής και ψυχολογικής διαχείρισης από 
τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, του αυτοελέγχου και της αυτοαποτελεσματικότητας.  

Λέξεις- Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχολογικές τεχνικές αυ-
τορρύθμισης, αυτοαποτελεσματικότητα, αυτοέλεγχος 

Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν - και πάντα αποτελούσαν - βασικό πυλώνα της εκπαί-
δευσης ενώ ο ρόλος τους είναι καθοριστικής σημασίας για την εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Ο ρόλος που οφείλουν να επιτελέσουν στη σχολική πραγματικότητα δεν είναι 
εύκολος, ούτε μονόπλευρος. Υπάρχει μια πληθώρα παραγόντων που επηρεάζουν το 
διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού.  Την ίδια στιγμή, συνεχείς μεταβολές που σημειώ-
νονται στην Ελλάδα για λόγους πολιτικής αστάθειας, οικονομικής έφεσης και κοινω-
νικής κρίσης καθιστούν το έργο του ακόμα πιο δύσκολο.  

Ενώ όμως κρίνεται δύσκολη η επιτέλεση του διδακτικό καθήκοντος, οι ευνοϊκές δια-
προσωπικές σχέσεις εντός σχολικού περιβάλλοντος, η εποικοδομητική συνεργασία με 
τους γονείς, τα ισχυρά προσωπικά κίνητρα και η θωρακισμένη προσωπικότητα του 
εκπαιδευτικού που διακρίνεται από υψηλά επίπεδα αυτοαντίληψης και αυτορρύθμι-
σης, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονά-
δας και τη διεκπεραίωση του διδασκαλικού του έργου (Τριλιανός,2000;2004).  
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Η υποβοήθηση του εκπαιδευτικού και η θωράκιση της ψυχικής του υγείας εντός σχο-
λικού περιβάλλοντος κρίνεται αφενός αδήριτα αναγκαία και αφετέρου ουσιωδώς 
χρήσιμη εξαιτίας των καταστάσεων που καλείται να αντιμετωπίσει. Προφανώς δεν 
απαιτούνται ψυχολογικές συνεδρίες ή καποιου είδους θεραπεία, αλλά η εκμάθηση 
συγκεκριμένων τεχνικών που θα θεμελιώσουν την ορθότερη διαχείριση κρίσιμων αλ-
λά και απλών γεγονότων της καθημερινότητας. Τέτοιες είναι οι ψυχολογικές τεχνικές 
αυτορρύθμισης, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο στον τομέα της α-
θλητικής ψυχολογίας, έχοντας όμως ενθαρρυντικά αποτελέσματα και σε άλλους το-
μείς.  

Εκπαιδευτική πραγματικότητα και διαπροσωπικές σχέσεις 

Ποικίλοι παράγοντες επέδρασαν στην αλλαγή του σχολείου, νέες παιδαγωγικές, κοι-
νωνιολογικές και ψυχολογικές θεωρίες αλλά και θεωρίες μάθησης πρόβαλαν στο 
προσκήνιο αλλάζοντας τη σχολική πραγματικότητα, χωρίς να αφήνουν ανεπηρέαστο 
τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, δεδομένου ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συστήμα-
τος παιδείας. Καθώς διαφοροποιείται το εργασιακό περιβάλλον του εκπαιδευτικού, 
ταυτόχρονα  διαφοροποιείται και το προσωπικό του περιβάλλον, δεδομένης της υφι-
στάμενης οικονομικής κρίσης. Εν μέσω όλων αυτών των αλλαγών, οι διαπροσωπικές 
σχέσεις και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού φαίνεται να αποκτούν κυρίαρχο ρό-
λο στη μαθησιακή διαδικασία.  

Οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις αφορούν τα ζεύγη γονέας - εκπαιδευτικός, μαθητής - 
εκπαιδευτικός, εκπαιδευτικός - εκπαιδευτικός. Όσον αφορά τη σχέση γονέα εκπαι-
δευτικού, ενώ υπήρξε μια περίοδος συλλογικότητας και κοινής σύμπλευσης προς ό-
φελος του παιδιού, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πάλι ένα πισωγύρισμα στην «ε-
χθρότητα» και την αλληλοκατηγορία γονέα και εκπαιδευτικού (Peet &Powell, 1997). 
Παρ’ όλα αυτά, ενώ κρίνεται  απαραίτητη η γονεϊκή εμπλοκή για την εύρυθμη κοινω-
νικοποίηση των παιδιών, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα αλλά και τη μαθησιακή τους 
πρόοδο, παρατηρούνται συχνές αναφορές έντονων επεισοδίων μεταξύ γονέα - εκπαι-
δευτικού με τους γονείς να κατέχουν ιδιαίτερα παρεμβατικό χαρακτήρα. Επιπρόσθε-
τες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες ή ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες(Adams & Christenso, 2000).  

Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, δύσκολα συ-
ναντώνται σύλλογοι διδασκόντων που να λειτουργούν όντως συλλογικά και να πα-
σχίζουν για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να 
επισημανθεί πως ο διευθυντής κατέχει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ομαλών δια-
προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου διδασκόντων (Τζοβλά, 2014). 
Η ύπαρξη ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών αντικατοπτρίζεται στην προσωπική τους ψυχική υγεία, ηρεμία και διάθεση κα-
θώς επίσης και στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους έρ-
γου(Σιδηρόπουλος, 2014).  
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Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού - μαθητή είναι ένα δυναμικό κοινωνικό πε-
δίο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς καθώς επίσης και της μαθη-
σιακής πορείας. Ο εκπαιδευτικός είναι ο βασικός υπεύθυνος για τη διαμόρφωση υ-
γιών διαπροσωπικών σχέσεων μέσω του στυλ διδασκαλίας και της συμπεριφοράς του 
(Fraser et al., 1991). Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις διακρίνονται από σεβασμό, αλ-
ληλοϋποστήριξη, ενθάρρυνση, ενίσχυση της αυτοπεποίηθησης, ενσυναίσθηση, συλ-
λογική δράση και πολλά άλλα (Αναγνωστοπούλου, 2005). Η έλλειψη καλών διαπρο-
σωπικών σχέσεων δημιουργεί ένταση στους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της δι-
δασκαλίας και αντιπαραθέσεις ανάµεσα σ’ αυτούς και τους µαθητές (Hall & Hall, 
1988). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και αυτοαποτελεσματικότητα 

Σύμφωνα με τον Freire (2009)  ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον σύγχρονο κόσμο εί-
ναι πολλαπλός μιας και η εκπαίδευση είναι ταυτόχρονα ένα καλλιτεχνικό γεγονός, 
μια πολιτική δράση και μια γνωσιολογική δραστηριότητα. Επίσης για να μπορέσει να 
επιτελέσει καλύτερα το έργο του θα πρέπει να διακατέχεται από κάποια προσόντα και 
αρετές όπως: επιστημονική κατάρτιση, πολιτική σαφήνεια, ηθική ακεραιότητα, αγά-
πη, θάρρος, ταπεινοφροσύνη, αποφασιστικότητα, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αυ-
τοπεποίθηση, υπομονή και επιμονή, αυτοέλεγχο, αυτοσεβασμό,  πειθαρχία και όρια. 
Για να μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο αυτό ο κάθε εκπαιδευτικός κα δεδομένου των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζει καθημερινά θα πρέπει πέρα από τις απαραίτητες γνώ-
σεις να είναι ψυχικά οχυρωμένος και έτοιμος να φέρει εις πέρας ένα πλήθος κατα-
στάσεων, να συγκρουστεί, να βρεθεί σε σύγχηση αλλά και να επανέλθει στην κανονι-
κή του πορεία. Πολλές φορές η ικανότητά του κρίνεται από την ικανότητα διαχείρι-
σης τέτοιων καταστάσεων. 

Υπάρχουν ποικίλοι ορισμοί για την αυτοαποτελεσματικότητα, ενώ σαν όρος έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρέως σε έρευνες που αφορούν την εκπαίδευση απο το 1976 και ύ-
στερα. Το σύνολο των πεποιθήσεων που διαθέτει ένας εκπαιδευτικός σχετικά με τις 
δυνατότητες που έχει για την παραγωγή έργου, είναι ένας από τους ορισμούς της αυ-
τοαποτελεσματικότητας (Bandura 1986;2000). Αναλύοντας τον ορισμό θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι οι ίδιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τον ίδιο τους τον εαυτό κα-
θορίζουν την αυτοαποτελεσματικότητα. Όσο πιο πολύ πιστεύει το ίδιο το άτομο στον 
εαυτό του και όσο υψηλότερα αναπτυγμένες έχει όλες τις ικανότητες που σχετίζονται 
με τον εαυτό (αυτοέλεγχος, αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, αυτορρύθμιση, και άλλα), 
τόσο πιο εύκολα διαχειρίζεται καταστάσεις, αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολίες 
και γίνεται πιο αποδοτικό (Gurvitch & Metzler,2009). Αυτό που θα πρέπει να γίνει 
κατανοητό είναι πως η αποτελεσματικότητα δε σχετίζεται με τη συνηθισμένη έκφρα-
ση «είναι καλός δάσκαλός, κάνει καλό μάθημα», αλλά με μια πληθώρα παραγόντων 
όπως η δημιουργία κινήτρων μάθησης, η ικανότητα βοήθειας σε παιδιά με μαθησιακά 
ζητήματα, η διατήρηση της πειθαρχίας, η προσαρμογή στις ατομικές ανάγκες των μα-
θητών, η συνεργασία με φορείς και με τους γονείς, η συνεργασία με τον διευθυντή 
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και τους συναδέλφους, η αντιμετώπιση προκλήσεων και άλλα(Skaalvik, E.M., & 
Skaalvik, S., 2010; Tschaanen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A., 2007).  

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται θα πρέπει να είναι ψυ-
χικά και συναισθηματικά θωρακισμένος προκειμένου να μένει αναπηρέαστος και να 
μπορεί να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν καλύτερα στις προκλήσεις της δουλειάς του.  

Ψυχολογικές τεχνικές αυτορρύθμισης 

Η αυτορρύθμιση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που σχετίζεται άρρηκτα με την πο-
ρεία ζωής του ατόμου και επηρεάζεται από την αυτοεικόνα του ατόμου καθώς και 
από τους περιβαντολογικούς παράγοντες (Kuhl & Kaska, 1989). Συνδέεται επίσης με 
την έννοια του εαυτού, μια επίσης πολύπλοκη έννοια που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα 
τους ερευνητές, και θα μπορούσε να διαχωριστεί σε 4 διαστάσεις: της αυτοαντίλη-
ψης, αυτοαποτελεσματικότητας, αυτοεκτίμησης και της εικόνας των άλλων για το 
άτομο (Δερμιτζάκη, 1997;Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995;Λεονταρή, 1996). Για  τον 
εκπαιδευτικό η αυτορρύθμιση είναι μια σημαντική δεξιότητα που πρέπει να αναπτύ-
ξει προκειμένου να διευκολυνθεί στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του. 

Οι ψυχολογικές τεχνικές αυτορρύθμισης έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο στον 
τομέα του αθλητισμού και της άσκησης με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η 
χρήση τους έχει συνδεθεί με τη βελτίωση της αυτοεικόνας, της αυτοεκτίμησης, του 
αυτοελέγχου, την καταπολέμιση του άγχους, τη βελτίωση της επίδοσης και απόδοσης, 
τη διαχείριση συναισθημάτων και πολλά άλλα. Τέτοιες τεχνικές είναι η αυτοομιλία, 
οι στόχοι, η νοερή απεικόνιση, οι τεχνικές χαλάρωσης (αναπνοές). Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι σε επίπεδο αθλητισμού, έρευνες δείχνουν ότι η νοερή απεικόνιση σχετίζεται 
με την βελτίωση της απόδοσης, τη μείωση του στρες, την εκμάθηση δεξιοτήτων και 
τη διαχείριση συναισθημάτων (Short, et al. 2002. 

Η αυτορρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τη συναισθηματική και ψυχολογική ηρεμία 
του εκπαιδευτικού και την καλύτερη επίδοση στο εργασιακό του περιβάλλον. Μιας 
και σχετίζεται με τον ηθελημένο έλεγχο ψυχολογικών, συμπεριφοριστικών και νευ-
ροφυσιολογικών διαδικασιών (Rehm & Rokke, 1988) είναι μια διαδικασία που επι-
τρέπει την αυτοδιαχείριση του ατόμου.  

Σκοπός και σχεδιασμός προγράμματος 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο 
οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ποικίλες αγχώδεις καταστάσεις, να 
βελτιώσουν την απόδοσή τους, να ελέγχουν τα συναισθήματά τους αλλά και να ενι-
σχύσουν τις απόψεις για τον «εαυτό», θα χρησιμοποιούν τις ψυχολογικές τεχνικές 
αυτορρύθμισης. Για να μπορέσει να γίνει αυτό θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να εξοι-
κειωθούν με τη χρήση τέτοιων τεχνικών. Η ερευνητική διαδικασία θα ξεκινάει με την 
εκπαίδευση των  εκπαιδευτικών στις ψυχολογικές τεχνικές αυτορρύθμισης. Οι εκπαι-
δευτικοί θα συμμετέχουν σε κάποιες συνεδρίες προκειμένου να εξοικειωθούν με τις 
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τεχνικές αυτές και να μπορούν να τις χρησιμοποιούν αβίαστα στην καθημερινότητά 
τους όποτε αυτό κρίνεται από τους ίδιους απαραίτητο. Στη συνέχεια θα γίνει καταμέ-
τρηση της συχνότητας χρήσης αυτών στο σχολικό περιβάλλον για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει και ομάδα ελέγχου. Ουσιαστικά αυτό 
που πρέπει να μετρηθεί είναι το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές αυτές και 
ποιες θα είναι οι επιδράσεις τους στην αυτορρύθμιση του εκπαιδευτικού, στην επίδο-
ση και στη συναισθηματική διαχείριση. Δυστυχώς δεν υπάρχει ιδιαίτερο ερευνητικό 
υπόβαθρο στον τομέα αυτό αν και κάποιες σύγχρονες έρευνες τονίζουν την ανάγκη 
συναισθηματικής και ψυχολογικής θωράκισης των ατόμων που ασχολούνται με την 
εκπαίδευση(Jiang et al., 2016; Jeon et al., 2016; Mattern & Bauer, 2014). 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Αναγνωστοπούλου, Μ. (2005). Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητών 
στη σχολική τάξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Δερμιτζάκη, E. (1997). Oι σχέσεις των διαστάσεων της εικόνας του εαυτού και του ε-
πιπέδου γνωστικής ανάπτυξης με τις επιδόσεις στο σχολείο. Αδημοσίευτη διδακτορική 
διατριβή, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσ-
σαλονίκη. 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1995). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Λεονταρή, Α. (1996). Αυτοαντίληψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Σιδηρόπουλος, Δ., (2014). Οι Διευθυντές ως παράγοντες αλλαγής στη λειτουργία και 
κουλτούρα των σχολικών μονάδων. Η περίπτωση Δημοτικών Σχολείων του Νομού 
Θεσσαλονίκης, Διαδικτυακό Περιοδικό Νέος Παιδαγωγός, 4,198-206.  

Τζοβλά, Ε., (2014). Η υποστήριξη και υποδοχή των νέων εκπαιδευτικών και ο ρόλος 
του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Διαδικτυακό Περιοδικό Νέος Παιδαγωγός, 4, 
163 - 172 

Τριλιανός, Α. (2000). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, (τόμος Α’ και Β’), 
Αθήνα : Αυτοέκδοση. 

Ξενόγλωσση 

Adams, K. S., & Christenson, S. L. (2000). Trust and the family-school relationship: 
Examination of parent-teacher differences in elementary and secondary grades. Jour-
nal of School Psychology, 38, 477-497. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive the-
ory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  

3818

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Bandura, A. (2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effective-
ness. In E. A. Locke (Ed.), Handbook of principles of organization behavior (pp. 120-
136). Oxford, UK: Blackwell.  

Fraser, B. J. (1991). “Two decades of classroom environment research” . In Fraser, 
B.J. & Walberg, H.J. (eds) Educational environments: Evaluation, Antecentents and 
Consequences. Oxford: Pergamon. 

Gurvitch., R., & Metzler, M. (2009). Teaching efficacy in preservice physical educa-
tion teachers. Teaching and teacher education, 2, 437-443,  

Hall, E., & Hall, C. (1988). Human relation in education. New York, Routledge, 92. 

Jeon, L., Hur, E., & Buettner, C.K. (2016). Child-care chaow and teachers’ respon-
siveness: the indirect associations throygh teachers’ emotion regulation and coping. 
Journal of school psychology, 59, 83-96. 

Jiang, L., Vauras, M., Volet, S., &Wang , Y., (2016). Teachers’ emotons and emotion 
regulation strategies: self- and students’ perceptions. Teaching and teacher education, 
54, 22-31 

Kuhl, J., & Kraska, K. (1989). Self-regulation and metamotivation: Computational 
mechanisms, development, and assessment. In R. Kanfer, P. L. Ackerman, & R. 
Cudeck (Eds.), Abilities, motivation, and methodology (pp. 343-374). Hillsdale, NJ: 
Erlbaum. 

Mattern, J., & Bauer, J., (2014). Does teachers’ cognitive self-regulation increase their 
occupational well-being? The structure and role of self-regulation in the teaching con-
text. Teaching and teacher education, 43, 58-68. 

Paulo Freire,   Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν, εκδ. Επίκε-
ντρο, Θεσσαλονίκη , 2009. 

Peet, S. H., Powell, D. R., & O'Donnel, B. (1997). Mother-teacher congruence in per-
ceptions of the child's competence and school engagement: Links to academic 
achievement. Journal of Applied Developmental Psychology, 18, 373–393. 

Rehm, L.P. & Rokke, P. (1988) Self-Management Therapies. In: Dobson, Keith, S. 
Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies. N. York: The Guilford Press. 

Short, S., Bruggeman, J., Engel, S., Marback, T., Wang, L., Willadsen, A., & Shot, M. 
(2002). The effect of imagery function and imagery direction on self-efficacy and per-
formance on a golfputting task. The Sport Psychologist, 16, 48-67. 

Skaalvik, E.M., & Skaalvik, S. (2010). Teachers self- efficacy and teacher burnout: A 
study of relations. Teaching and teacher education, 26, 1059–1069. 

3819

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura2000.pdf
https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura2000.pdf


Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A., (2007). The different antecedents of 
self- efficacy belifs of novice experienced teachers. Teaching and teacher education, 
23, 944–956.  

 

3820

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Διά βίου μάθηση και κοινωνική συνοχή 

 

Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα 

Φιλόλογος-Ψυχολόγος 

T.thomaitsa@yahoo.com 

 

Περίληψη 

 

Η διά βίου μάθηση, με τον απεριόριστο και αέναο χαρακτήρα της, που καλύπτει όλο 

το φάσμα της ζωής και περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις μορφές μάθησης δύναται 

να συμβάλλει σε αυτή την απαραίτητη επικαιροποίηση της γνώσης, αλλά και παράλ-

ληλα, στη γενικότερη εκπαίδευση για ενεργοποίηση των πολιτών του κόσμου με α-

πώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη και συνοχή. Στην παρούσα ανακοίνωση θα επι-

χειρήσουμε να αναδείξουμε ότι ο πλουραλισμός των νέων πολυπολιτισμικών κοινω-

νιών δημιουργεί νέες συνθήκες, οι οποίες απαιτούν από τη διά βίου μάθηση να ανα-

πτύξει τον ανθρωπιστικό της ρόλο όχι μόνο ως προς το να βοηθήσει τα νέα μέλη της 

κοινωνίας να επιβιώσουν και να εργασθούν, αλλά και να ενταχθούν κοινωνικά. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση 

 

Εισαγωγή 

 

Σε μια Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από ταχείες τεχνολογικές και οικονομικές αλλα-

γές και γηράσκοντα πληθυσμό, η διά βίου μάθηση έχει καταστεί αναγκαιότητα. Η 

ανάγκη για συνεχή ανανέωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των 

πολιτών έχει ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή 

της Ε. Ε. Στο πλαίσιο αυτό η διά βίου μάθηση για τον ενεργό πολίτη αποτελεί ένα 

όραμα πανανθρώπινο που ενώνει άτομα, εθνικές και υπερεθνικές κοινότητες και πο-

λιτισμούς, κάτω από το ιδανικό της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Η διά βίου 

μάθηση στοχεύει στις αρχές της ποιότητας και ισότητας της πρόσβασης σε αυτή για 

όλους τους πολίτες και αποβλέπει στη δημιουργία ευκαιριών. Στο ουμανιστικό αυτό 

κλίμα, αγκαλιάζει όλο το φάσμα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και διαπνέεται από 

αξίες που θωρακίζουν το σύγχρονο άνθρωπο απέναντι στα συνεχώς μεταβαλλόμενα 

περιβάλλοντα και μπορεί να συμβάλλει με αξιώσεις στην κοινωνική συνοχή. 

 

Διά βίου εκπαίδευση και κοινωνία της μάθησης 

 

Η διά βίου εκπαίδευση σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το CEDEFOP (1996), ανα-

φέρεται σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και παραπέμπει κατά τον Βεργίδη & 

Καραλή (2004) σε μια φιλοσοφική έννοια, σύμφωνα με την οποία: «…η εκπαίδευση 

θεωρείται μια μακροχρόνια διαδικασία που αρχίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής…» Ο ορισμός που δίνει η UNESCO (1976) στη Διά Βίου 

εκπαίδευση, μεταξύ άλλων τονίζει ότι:«…Η Διά Βίου Εκπαίδευση είναι ένα σχήμα 

χωρίς όρια που αποβλέπει στην αναμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστή-
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ματος…, Δε θα πρέπει να περιορίζεται στη σχολική φοίτηση, αλλά να επεκτείνεται σε 

ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες και όλους τους 

κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά μέσα και να δίνει ευκαιρίες σε 

όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους… Οι εκπαι-

δευτικές και οι σχετικές με τη μάθηση διαδικασίες, στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άν-

θρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους σε 

οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρηθούν ως σύνολο…». Περιλαμβάνει τον ισόβιο 

χαρακτήρα της έννοιας διά βίου που αποκτά μεγαλύτερη σημασία στις σύγχρονες 

διαρκώς μεταλλασσόμενες κοινωνίες και τον προσδιορισμό του χώρου δράσης της 

μάθησης. Στόχος είναι η βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγ-

γελματικών προοπτικών, η προσωπική και κοινωνική εξέλιξη, καθώς και δημιουργική 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές που διαπνέει ποικίλα 

εκπαιδευτικά συστήματα τυπικά και άτυπα, μορφές και χώρους μάθησης και αντι-

λαμβάνεται το άτομο ως ολότητα που καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του επιδιώκει 

μια πλατιά και γενική κουλτούρα για να ανταποκριθεί στα μεταβαλλόμενα πολιτισμι-

κά περιβάλλοντα και στις ατομικές του ανάγκες (Jarvis, 2002). 

 

Ειδικότερα, η διά βίου μάθηση αποτελεί τη σύνθεση των αλληλοσυμπληρωματικών 

μορφών εκπαίδευσης που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, τον τομέα της εκπαί-

δευσης ενηλίκων και την άτυπη εκπαίδευση·δηλαδή, τις φυσικές δραστηριότητες της 

καθημερινής, κοινωνικής και εργασιακής ζωής, μέσα από τις οποίες αποκτούν οι άν-

θρωποι νέες γνώσεις και δεξιότητες (Κόκκος, 2001). Το εύρος που αποδίδεται, λοι-

πόν, στις μέρες μας, στο ρόλο της διά βίου μάθησης και το αντίκτυπο που μπορεί να 

έχει στον κοινωνικό ιστό, απαιτεί αντίστοιχα νέους τρόπους δράσης και διάδοσης. Οι 

νέες μεθοδολογίες διά βίου μάθησης που απευθύνονται ειδικότερα στους ενηλίκους, 

υποστηρίζουν νέες μορφές εγγραμματισμού της εποχής μας, που ξεφεύγει από τα 

στενά περιχαρακωμένα πλαίσια της απόκτησης της γνώσης με αποθήκευση πληροφο-

ριών. Στηρίζεται, πλέον, στη διαδικασία μάθησης της ικανότητας απόκτησης της 

γνώσης, διαμόρφωσης και αλλαγής των νοημάτων για τον κόσμο, ώστε να μετατρέ-

πονται σε πρακτικές δράσης και κοινωνικές ταυτότητες και αποσκοπεί στην ενεργο-

ποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, στην προώθη-

ση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και την αύξηση των δυνατοτήτων απασχό-

λησης και κοινωνικής ένταξης.  

 

Κοινωνία της μάθησης ορίζεται η κοινωνία με κατοχυρωμένες ευκαιρίες μάθησης για 

κάθε άτομο, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται και ανεξάρτητα από την ηλικία του, διατε-

λώντας παράλληλα για τις εθνικές κυβερνήσεις και τον οικονομικά πιο συμφέροντα 

τρόπο (με τη μάθηση να συντελείται έξω από τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα) αλ-

λά και, ταυτόχρονα, αυτόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις μαθησιακές ανάγκες 

της οικονομίας της γνώσης (Green, 2003). Επομένως, πρόκειται για μια κοινωνία που 

δημιουργεί το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα ώστε –κατά κύριο λόγο- να εξυπηρετήσει 

καλύτερα την «κοινωνική ένταξη», η οποία διέρχεται από την καπιταλιστική ανάπτυ-

ξη.  
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Αυτό που αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, κοινή συνισταμένη των σκοπών και επιδιώ-

ξεων της εκπαίδευσης του πολίτη, αποδίδοντας ιδιαίτερο νόημα στο περιεχόμενο της, 

είναι η έννοια του ενεργού πολίτη. Το Μνημόνιο για τη Διά βίου Μάθηση 

(Memorandum of Lifelong Learning) που συντάσσεται το 2000 από την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα (E. C.) την αποδίδει ως εξής: Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη προσδιορίζε-

ται από το εάν και κατά πόσο συμμετέχουν οι άνθρωποι σε όλες τις σφαίρες της κοι-

νωνικής και οικονομικής ζωής, οι ευκαιρίες και τα ρίσκα που αντιμετωπίζουν στην 

προσπάθεια τους να το κάνουν, αλλά και ο βαθμός στον οποίο συνακόλουθα αισθά-

νονται ότι ανήκουν και έχουν φωνή στην κοινωνία που ζουν. Ο ορισμός αυτός ανα-

φέρεται σε στόχους και προϋποθέσεις διά βίου μάθησης που επιδιώκουν τη δημιουρ-

γία και ανάπτυξη μιας ευρύτερης κοινωνίας της μάθησης με επίκεντρο τον πολίτη, 

ενώ της αποδίδεται η μορφή και σφραγίδα κοινωνικού κινήματος. 

Η έννοια του ενήλικου και η εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Η ανάλυση του όρου του «Ενήλικος», καθώς και αυτού της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» 

χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας καθώς πολλοί θεωρητικοί εκφρά-

ζουν διαφορετικές απόψεις. Το κοινό σημείο των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον 

αφορά τον όρο «Ενήλικος» είναι ότι η ενηλικιότητα προσδιορίζεται με βάση το κατά 

πόσο ένα άτομο αναγνωρίζει στον εαυτό του στοιχεία της ωριμότητας και αυτοπροσ-

διορισμού και όχι με βάση το τυπικό κριτήριο της ηλικίας ενηλικίωσης το οποίο μά-

λιστα δε θεωρείται σταθερή συνισταμένη στις διάφορες εποχές και κοινωνίες. 

 

Σύμφωνα με τον Tight , «Η έννοια ενήλικος δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ηλι-

κία, αλλά σχετίζεται με όσα γενικά συμβαίνουν όταν μεγαλώνουμε. Δηλαδή, απο-

κτούμε φυσική ωριμότητα, γινόμαστε ικανοί να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας, απο-

μακρυνόμαστε (τουλάχιστον στις περισσότερες κοινωνίες) από τους γονείς μας, απο-

κτούμε παιδιά και έχουμε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνουμε τις δικές μας επι-

λογές. Αυτά επηρεάζουν όχι μόνο το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας αλλά και 

το πώς μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Με άλλα λόγια, η διαφορά μεταξύ του να είναι 

κανείς ενήλικος και να μην είναι έγκειται κυρίως στο κύρος και στην αυτο-εικόνα. Η 

ενηλικιότητα, επομένως, μπορεί να θωρηθεί ως ένας τρόπος ύπαρξης που δίνει κύρος 

και δικαιώματα στα άτομα, ενώ ταυτόχρονα τα επιφορτίζει με καθήκοντα και ευθύ-

νες.» Για τον Jarvis εξάλλου «Η ενηλικιότητα αποκτάται όταν το άτομο αντιμετωπί-

ζεται από τους άλλους ως κοινωνικά ώριμο και ταυτόχρονα θεωρεί ότι έχει κατακτή-

σει αυτό το επίπεδο». 

 

Σύμφωνα με το Knowles όμως: «Γινόμαστε ενήλικοι από κοινωνική άποψη όταν αρ-

χίζουμε να αναλαμβάνουμε ρόλους ενηλίκων, όπως οι ρόλοι του πλήρως απασχολού-

μενου, του συζύγου, γονέα, πολίτη που ψηφίζει κ.λπ. […]. Γινόμαστε ενήλικοι από 

ψυχολογική άποψη όταν φτάνουμε στην αυτοαντίληψη ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι 

για τη ζωή μας, ότι είμαστε αυτοπροσδιοριζόμενοι.». Ακολουθώντας την τοποθέτηση 

του Knowles, ο Jarvis 80 θεωρεί ότι η ενηλικιότητα βασίζεται στη συνείδηση που έχει 

αναπτύξει το άτομο τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον κοινωνικό του περίγυρο. 
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Ο Rogers  συσχετίζει την ενηλικιότητα με την κατάκτηση τριών ιδιοτήτων, (α) της 

ωριμότητας, (β) της ευθυκρισίας και (γ) της διάθεσης του ατόμου για αυτοκαθορισμό 

και συνεχίζει υπογραμμίζοντας ότι πολλοί, ηλικιακά ενήλικοι, δε διαθέτουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά και συμπεριφέρνονται σαν παιδιά με το να αποποιούνται των ευθυ-

νών τους ή με το να υποτιμούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συ-

ναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία με διαφορετικό περιεχόμενο. Ο Knowles  υποστη-

ρίζει ότι η σύγχυση γύρω από το περιεχόμενο του όρου οφείλεται σε τρεις κυρίως πα-

ράγοντες: (α) ο όρος παραπέμπει σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει όλες τις εμπει-

ρίες απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, στάσεων και αξιών από ενήλι-

κες, (β) ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει οργανωμένες δραστηριότητες που 

υλοποιούνται από μια πολυμορφία οργανισμών, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμέ-

νων εκπαιδευτικών στόχων, (γ) ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το συνδυα-

σμό των παραπάνω διεργασιών στην κατεύθυνση ενός κινήματος με άξονα το αίτημα 

για διαρκή πρόσβαση του ενήλικα πολίτη στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.  

 

Όταν μιλούμε για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, θα πρέπει να έχουμε αρχικά 

ξεκαθαρίσει τι εννοούμε με τον όρο εκπαίδευση ενηλίκων. Στο πεδίο της «διά βίου 

μάθησης» ή «διά βίου εκπαίδευσης», εντάσσεται η «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και απο-

τελεί ένα μέσο μεγάλης σημασίας για την εύρεση επαγγέλματος, για την εξέλιξη μέσα 

στο επάγγελμα, για την αλλαγή επαγγέλματος, αλλά και για την προσωπική ανάπτυ-

ξη, την τροποποίηση της συμπεριφοράς και τον αυτοκαθορισμό του ατόμου. Σύμφω-

να με τον Rogers (2002)  η εκπαίδευση ενηλίκων είναι σε τελική ανάλυση, η «εκπαί-

δευση ώριμης ηλικίας» και με τον όρο αυτό εννοεί την παροχή σχεδιασμένων μαθη-

σιακών δραστηριοτήτων σε άτομα που είναι ώριμα με κριτήριο όχι την ημερομηνία 

γέννησης, αλλά την υπευθυνότητά τους, την κοινωνική τους εμπειρία, τον ισορροπη-

μένο τρόπο ύπαρξής τους. Μια τέτοια εκπαίδευση είναι υποχρεωμένη να υιοθετεί εκ-

παιδευτικές μεθόδους που προωθούν την αυτονομία και την ελευθερία (των εκπαι-

δευόμενων) να χρησιμοποιούν και να αντιλαμβάνονται τη διδακτέα ύλη, όπως οι ίδιοι 

κρίνουν. Γίνεται λόγος για μια εκπαίδευση που στοχεύει στο να είναι αποτελεσματι-

κή, που επιδιώκει να αλλάξει τους συμμετέχοντες κατευθύνοντας τους προς κάποιον 

προκαθορισμένο στόχο και ταυτόχρονα να τους καταστήσει ανεξάρτητους. Όλες οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιεί η εκπαίδευση ενηλίκων καθορίζονται ανάλογα με τον τρό-

πο που αντιλαμβανόμαστε την ενηλικιότητα και τον τρόπο με τον οποίο θεωρούμε ότι 

μαθαίνουν οι ενήλικες. Αυτός ο τρόπος, αν κατανοηθεί αρχικά, θα έρθει και ο διαφο-

ρετικός χειρισμός ο οποίος θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εμποδίων που συ-

ναντούν οι ενήλικες κατά τη συμμετοχή τους στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλί-

κων. 

 

Στο ζήτημα του ορισμού της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων», δηλαδή της εκπαίδευσης των 

ατόμων που έχουν ηλικία μεγαλύτερη εκείνης που έχουν, όταν ολοκληρώνουν την 

υποχρεωτική εκπαίδευση και σε ένα ποσοστό βρίσκονται εκτός του τυπικού εκπαι-

δευτικού συστήματος, επικρατούν ασάφειες, καθώς χρησιμοποιούνται όροι, όπως: 

συνεχιζόμενη, εναλλασσόμενη, διαρκής, αδιάκοπη εκπαίδευση ή μάθηση ή μόρφωση. 

Αυτή η εννοιολογική ποικιλία οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφοροι όροι που χρησι-
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μοποιούνται αντιπροσωπεύουν και εξυπηρετούν διαφορετικές ιδεολογίες, όπως επί-

σης και στο γεγονός ότι οι έννοιες και τα αξιολογικά συστήματα που αυτές υποδηλώ-

νουν μετεξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, ο Alan Rogers ανα-

φέρει σχετικά ότι: «ένας από τους βασικούς λόγους που δεν υπάρχει συμφωνία στους 

ορισμούς είναι η διαφορετικότητα που υπάρχει στις εκπαιδευτικές κουλτούρες. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα οι ορισμοί της Εκπαίδευσης Ενηλίκων να είναι διεθνώς εκτενείς 

στην προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι χώρες και όλες οι συνθήκες». 

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1977): «Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθη-

σιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό 

φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή οποιοδήποτε ενδιαφέ-

ρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε κάθε στάδιο της ζωής του ανθρώπου που 

έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητα 

του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η σφαίρα της επομένως, καλύπτει μη επαγγελμα-

τικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την 

εκπαίδευση που έχει συλλογικό σκοπό…». 

 

O ορισμός της UNESCO (1976) (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) αναφέρεται σε: «Ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτι-

κών διαδικασιών οποιοδήποτε περιεχομένου ή επιπέδου και οιασδήποτε μεθόδου, είτε 

αυτές αφορούν αναγνωρισμένες ή ελεύθερες σπουδές είτε συνεχίζουν ή αναπληρώ-

νουν την αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και σε 

σχολές μαθητείας με τη βοήθεια των οποίων διαδικασιών άτομα θεωρούμενα ως ενή-

λικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, πλου-

τίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση ή 

στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις τους και τις συμπε-

ριφορές τους προς τη διπλή προοπτική της ολοκληρωμένης προσωπικής τους ανάπτυ-

ξης και της συμμετοχής τους σε μια ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική, οικο-

νομική και πολιτιστική ανάπτυξη». 

 

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων αναφέρε-

ται σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που παρακολουθούν οι ενήλικοι μετά το 

σχολείο και εκτός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Ο όρος υποδηλώνει επίσης ότι η 

εκπαίδευση δεν σταματάει σε κανένα στάδιο της ζωής του ανθρώπου, αλλά είναι δυ-

νατό να ξεκινάει ακόμα και μετά το τέλος των υποχρεωτικών σπουδών. Η Εκπαίδευ-

ση Ενηλίκων αποτελεί μια διαδικασία που στοχεύει στη μάθηση και στην κατανόηση. 

Οι συμμετέχοντες σε αυτή εκλαμβάνουν τον εαυτό τους και εκλαμβάνονται από τους 

άλλους ως άτομα κοινωνικά ώριμα. 

 

Διά βίου μάθηση Κοινωνική συνοχή 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 μέχρι και τη δεκαετία του ’80, όσον αφορά την 

εκπαίδευση ενηλίκων, κυριαρχεί η στρατηγική της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Κυρίαρχη κοινωνική πολιτική είναι η πολιτική της συνεχιζόμενης επαγ-
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γελματικής κατάρτισης, η οποία έλαβε την πραγματική της ώθηση στα μέσα της δε-

καετίας του ’80, μετά από μια σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που εγκαινίασαν ποικίλα προγράμματα. Η επέκταση των προγραμμάτων κα-

τάρτισης διευκολύνθηκε εξάλλου και από την υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Πράξης το 1986, η οποία προέβλεπε τη θέσπιση της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς ως 

το 1992. Έτσι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση της προσωπικό-

τητας και της πολιτιστικής ανάπτυξης που υπερίσχυαν στις γενικές αρχές του 1963, 

μετατοπίστηκε προς αντικειμενικούς στόχους που επηρεάζονταν πλέον πιο άμεσα από 

την οικονομία (Σιπητάνου, 2005). 

 

Στο τέλος της δεκαετίας του ΄80, oι εξελίξεις στο οικονομικό – τεχνολογικό επίπεδο 

αιφνιδιάζουν τις ευρωπαϊκές χώρες. Γίνονται απότομες αλλαγές στις διαδικασίες πα-

ραγωγής και οργάνωσης της εργασίας. Η τεχνολογία υποκαθιστά την εργατική δύνα-

μη. Έτσι, προκαλείται σημαντική διαρθρωτική ανεργία, έλλειψη εξειδικευμένου προ-

σωπικού, απαξίωση των δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού. Προωθούνται προ-

γράμματα κατάρτισης ανέργων μακράς διαρκείας και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτι-

σης. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση ενηλίκων τέθηκε στην υπηρεσία της οικονομικής 

ανταγωνιστικότητας και της απασχολησιμότητας. Έγινε εργαλείο για τη βελτίωση της 

προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και της αύξησης των πιθανοτήτων εύρεσης ή 

διατήρησης θέσεων απασχόλησης. 

 

Όπως ήταν επόμενο στα μέσα της δεκαετίας του ΄90, τέθηκε επιτακτικά το αίτημα για 

μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές ανάγκες των ατόμων και συμμετοχή όλων σε 

πεδία που τους αφορούν όπως η πολιτική, η τοπική κοινωνία, η εκπαίδευση, οι πολι-

τικές απασχόλησης. Γίνεται κατανοητό ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έπρεπε να καλ-

λιεργεί την ικανότητα παραγωγής νέων γνώσεων, δηλαδή «να μαθαίνει κανείς να μα-

θαίνει» έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να προσαρμόζεται στις κοινωνικές αλλαγές 

αλλά και να δημιουργεί ή να αναδημιουργεί δουλειές στο πεδίο της απασχόλησης. 

 

Για να μπορέσουν να επιτευχθούν όλα αυτά, θα έπρεπε αφενός να δημιουργηθούν νέα 

αυτοτελή προγράμματα που να προσφέρουν αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες και τις 

δεξιότητες μάθησης. Αφετέρου, θα έπρεπε τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρ-

φωσης να εμπλουτιστούν με αυτά τα στοιχεία, πράγμα που προϋπέθετε μια άλλη λο-

γική στο σχεδιασμό των προγραμμάτων, βασισμένη στις αρχές της ενεργητικής μά-

θησης, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης, της μάθησης μέσα από την πράξη, της ανοι-

κτής επικοινωνίας ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους συμμετέχοντες. Προϋπέθετε 

ακόμα το μετασχηματισμό του ρόλου του εκπαιδευτή. Να μετατραπεί από μεταδότη 

γνώσεων σε συντονιστή, εμψυχωτή, καταλύτη, διαμεσολαβητή ανάμεσα στο προς 

μελέτη αντικείμενο και τους συμμετέχοντες. Επίσης, έγινε κατανοητό θα έπρεπε να 

δοθεί έμφαση στη διά βίου μάθηση, που αποτελεί τη σύνθεση όλων των συμπληρω-

ματικών μορφών εκπαίδευσης (Καπαγιάννη, 2007). 

 

Από τη μια πλευρά, η διά βίου μάθηση αγκαλιάζει την εκπαίδευση του πολίτη, στο 

κομμάτι της που αφορά ενηλίκους, απασχολεί την εκπαίδευση ενηλίκων και την ε-
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ντάσσει στη σφαίρα της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής, ενώ οι μεθοδολογίες 

μάθησης οικοδομούνται στην αξιοποίηση προσωπικών αναγκών, πολιτισμικών περι-

βαλλόντων και νέων παγκοσμιοποιημένων δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, οι σύγ-

χρονες κοινωνίες βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση μετασχηματισμού και η αναμονή 

ύπαρξης σταθερών και μόνιμων καταστάσεων είναι μάταιη, επομένως, οι πολίτες στα 

πλαίσια ευελιξίας, είναι σκόπιμο να γίνουν επιρρεπείς στη μάθηση και κάθε κοινωνι-

κό σύστημα να είναι ικανό να μετασχηματίσει τον εαυτό του, χωρίς όμως να φτάνει 

στην πλήρη ανατροπή και αποδόμηση, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν, 

να επηρεάσουν και να κατευθύνουν τη διαδικασία του μετασχηματισμού προς όφελος 

τους.  

 

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η διά βίου μάθηση συνιστά ένα «ιδανικό εργα-

λείο».  «Ιδανικό», επειδή περικλείει ανθρωπιστικές αξίες και διαθέτει ένα ισόβιο 

προσανατολισμό στη μάθησης. Η διά βίου μάθηση προωθεί ένα μακροπρόθεσμο πλά-

νο για τη θετική ανταπόκριση και ενεργοποίηση του πολίτη του κόσμου. Σε αυτόν 

παρέχει εφόδια για τις νέες εξελίξεις, καλλιεργεί το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες 

και προάγει τη συνοχή, την πιο εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κοινωνίας ώστε 

αυτή να είναι «ανοιχτή, πολυπολιτισμική και δημοκρατική ». «Εργαλείο», επειδή πα-

ράλληλα λειτουργεί ως όχημα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παγκόσμιου 

καπιταλισμού και των δυνάμεων της αγοράς. Οι επιπτώσεις της οικονομικής διάστα-

σης της παγκοσμιοποίησης αφορούν την έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στις ικα-

νότητες και την ευρεία συμμετοχή, όπως και στην ανάγκη για συνεχή μάθηση των 

εργαζόμενων πολιτών, ώστε οι χώρες να διατηρήσουν τη θέση τους στον οικονομικό 

κόσμο και οι πολίτες το επίπεδο ζωής τους . 

 

Τελικές παρατηρήσεις 

 

Ο Rogers (2005) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «Η διά βίου μάθηση καλείται σήμερα 

να ανταποκριθεί στη διπλή πρόκληση, δηλαδή της οικονομικής αναζωογόνησης και 

της κοινωνικής συνοχής, ενσωματώνοντας όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα στηρι-

ζόμενη σε τρεις προοδευτικές ιδέες που αναφέρονται σε τρία επίπεδα: το ατομικό, το 

δημοκρατικό και το προσαρμοστικό, άρα, τα πρότυπα του κοινωνικού μετασχηματι-

σμού και των ταχύτατων μεταβολών δίνουν το έναυσμα για τη λειτουργία της διά βί-

ου μάθησης ως του βασικότερου μέσου για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας 

μέσα από θεσμούς ανάπτυξης της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, της κοινωνι-

κής αλληλεγγύης και της κοινωνικής προόδου». Η αμφίδρομη σχέση διά βίου μάθη-

σης και ενεργού πολίτη έγκειται στο ότι εφοδιάζει τους πολίτες με γνώσεις και κοι-

νωνικές δεξιότητες προετοιμάζοντας τους να αναλάβουν δράση, όπου η δράση συνε-

πάγεται συμμετοχή σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες μάθησης. Δηλαδή, ο πολί-

της «μαθαίνει» με σκοπό να «δράσει - συμμετέχει» και «δρα- συμμετέχει» με σκοπό 

να «μάθει», ενώ, με την ίδια λογική, η μάθηση είναι μέσο προώθησης της ενεργού 

συμμετοχής και το αντίστροφο (Ζευγώλη, 2003). Ο ρόλος της διά βίου μάθησης στην 

εκπαίδευση του ενεργού πολίτη έγκειται κύρια στο να δημιουργήσει δραστήρια μέλη 

σύγχρονων κοινωνιών που να «μπορούν να οδηγήσουν μια συμμετοχική δημοκρατία 
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σε ένα γενικευμένο «αναστοχασμό» και μέσω αυτού να επικρατήσει το «γενικό συμ-

φέρον-καλό», σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σήμερα με την κυριαρχία των ειδικό-

τερων συμφερόντων των ισχυρότερων ομάδων σε πολλαπλά επίπεδα. Η κοινωνική 

ισορροπία και συνοχή μπορεί να επιτευχθεί με την αξιολόγηση των νέων δεδομένων 

στην ορθή τους διάσταση και την αναζήτηση τρόπων δημιουργίας κοινωνίας πολιτών 

της Ευρώπης και του κόσμου με ενσωμάτωση όλων των μερών για την αναστροφή 

του κλίματος ανταγωνισμού, κλίμα που εκτρέφει τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
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Περίληψη 

Με την παρούσα ανακοίνωση πραγματευόμαστε την αξία της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία. H συναισθηματική νοημοσύνη ή 

νοημοσύνη της καρδιάς βρίσκει εφαρμογή σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής του 

ανθρώπου, ειδικότερα δε, μέσα στο πλαίσιο του σχολείου, όπου τα παιδιά 

δραστηριοποιούνται κοινωνικά και αναπτύσσονται συναισθηματικά. Η ανάπτυξη της 

Σ.Ν βοηθά τους μαθητές να ενισχύσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους 

δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και 

τις αξίες που αποκτούν στο σχολείο και στη μετέπειτα κοινωνική τους συναλλαγή με 

τους υπόλοιπους συνανθρώπους, με απώτερο στόχο να ζήσουν μια καλύτερη και πιο 

ποιοτική ζωή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολείο, Συναισθηματική Νοημοσύνη, μάθηση. 

Εισαγωγή 

Από τα μέσα του 20ου αιώνα και σχεδόν για ένα αιώνα η έννοια της νοημοσύνης και η 

έρευνα σχετικά με αυτήν αφορούσε μόνο τη γνωστική –διανοητική νοημοσύνη και 

τον δείκτη γνωστικής νοημοσύνης (IQ) που μετρούσε την ακαδημαϊκή ευφυΐα  

(Sternberg, 1999). Η έννοια της γνωστικής νοημοσύνης έχει λειτουργήσει ως καθορι-

στικός παράγοντας πρόβλεψης της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής επιτυχίας του 

ατόμου. Στη δεκαετία όμως του 1980, οι επιστήμονες άρχισαν να κάνουν έντονη την 

προώθηση της ιδέας ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα είδη νοημοσύνης εκτός από τη 

γνωστική (Gardner, 1983; Sternberg, 1985), καθώς αυτή κρίθηκε ανεπαρκής για την 

πρόβλεψη της επιτυχίας στην εργασία, τον έλεγχο των συναισθημάτων και των κοι-

νωνικών ικανοτήτων (Sternberg, 1999). 

Οι απαρχές της διάκρισης ανάμεσα στη συναισθηματική και τη γνωστική νοημοσύνη 

ανάγονται στον Thorndike(1920), ο οποίος πρώτος εισήγαγε την έννοια της κοινωνι-

κής νοημοσύνης. Ο ίδιος την όρισε ως την ικανότητα που έχει κανείς να καταλαβαίνει 

τους άνδρες και τις γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια και να χειρίζεται με σοφία τις 

ανθρώπινες σχέσεις (σελ 228). Η κυριαρχία του δείκτη νοημοσύνης (IQ) και η μονο-

λιθική άποψη για ένα και μόνο είδος νοημοσύνης, απαραίτητο για την επιτυχία στη 

ζωή, καταρρίφθηκε όμως από τον Gardner (1983), ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι 

δεν υπάρχει ένα μόνο είδος νοημοσύνης αλλά οκτώ διαφορετικά. Θεμελιώνεται με 

αυτό τον τρόπο η άποψη περί πολλαπλής νοημοσύνης που, πέρα του γνωστικού, ει-

σάγει και το συναισθηματικό στοιχείο στη νοημοσύνη (Gardner, 1983). 
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Ταυτόχρονα με τη θεωρητική τεκμηρίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης, άρχι-

σαν να αναπτύσσονται και ψυχομετρικά εργαλεία για τη μέτρησή της με πρωτοπόρο 

το 1992 τον Bar-On, ο οποίος εξέδωσε το πρώτο τεστ για την μέτρησή της. Ωστόσο, 

το σημαντικότερο ορόσημο στη γένεση του όρου ήταν η δημοσίευση των βιβλίων 

από τον Goleman «Η Συναισθηματική Νοημοσύνη» το 1995 και «Η Συναισθηματική 

Νοημοσύνη στο Χώρο της Εργασίας» το 1998. 

Ο Goleman ανέπτυξε τη σπουδαιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και 

τη δυνατότητά της να αναπτύσσεται συνεχώς και πρότεινε τη διδασκαλία της στο θε-

σμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος (Goleman, 1995).  

Η Εγκυκλοπαίδεια της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (The Encyclopedia of Applied 

Psychology) (Spielberger, 2004) πρότεινε πρόσφατα την ύπαρξη σήμερα τριών εν-

νοιολογικών μοντέλων: (α) το μοντέλο των Mayer και Salovey (1997), (β) το μοντέλο 

του Goleman (1998) και (γ) το μοντέλο Bar-On (1997). 

Οι πρώτοι ορισμοί της συναισθηματικής νοημοσύνης επηρεάστηκαν από την κοινω-

νική νοημοσύνη. Οι Mayer και Salovery (1993) δίνουν τον ορισμό ως: Μια μορφή 

κοινωνικής ευφυΐας η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοεί κανείς τα συναι-

σθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων ανθρώπων, να κάνει λεπτές διακρίσεις 

ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε 

να καθοδηγεί αναλόγως τις σκέψεις και τις πράξεις του (Mayer & Salovey, 1993, σελ. 

433). 

Αργότερα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε συναισθηματικό-γνωστικές αλληλεπι-

δράσεις, συμπλήρωσαν τον ορισμό τους επισημαίνοντας ότι:  

Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά την ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι ακριβώς, να 

αξιολογείς και να εκφράζεις τα συναισθήματα, την ικανότητα να προσεγγίζεις και να 

παράγεις συναισθήματα όταν διευκολύνουν τη σκέψη, την ικανότητα να καταλαβαίνεις 

το συναίσθημα και τη συναισθηματική γνώση και την ικανότητα να ρυθμίζεις τα συναι-

σθήματα για να προωθείς τη συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη (Mayer & 

Salovey, 1997, σελ. 10).  

Μετέπειτα, οι ίδιοι ερευνητές σε συνεργασία τους με τον Caruso αναθεώρησαν τον 

ορισμό τους, αποτυπώνοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα κά-

ποιου να αποτιμά επακριβώς και να ξεχωρίζει τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο 

και των άλλων, να τα κατανοεί, να τα αφομοιώνει στο μυαλό του αλλά και να ρυθμί-

ζει τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συναισθήματα στον ίδιο του τον εαυτό του 

αλλά και στους άλλους (Caruso et al., 2002). 

Ο Bar-Οn (1997) όρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «μια συστοιχία από προ-

σωπικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες που επηρεάζουν 

την ικανότητα κάποιου να επιτύχει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απαιτήσε-
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ων και αναγκών». Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ικανότητες: α) να γνωρίζει κανείς, 

να αντιλαμβάνεται τον εσωτερικό του κόσμο και να μπορεί να εκφραστεί, β) να αντι-

λαμβάνεται και να συναναστρέφεται με τους άλλους, γ) να ελέγχει κανείς τα έντονα 

συναισθήματα, δ) να προσαρμόζεται κανείς στις αλλαγές και να επιλύει θέματα προ-

σωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα.  

Σύμφωνα με τον Goleman (1995), η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως «η ικα-

νότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα και αυτά των άλλων και να 

μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του και τις διαπροσωπικές του 

σχέσεις» (σελ. 22). Ο ίδιος σκιαγραφεί τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια σύνθε-

ση, που: περιλαμβάνει ικανότητες όπως, το να κινητοποιεί κανείς τον εαυτό του προς 

την επίτευξη στόχων και να επιμένει παρά τις ματαιώσεις που δέχεται, το να ελέγχει τις 

παρορμήσεις του και να μπορεί να καθυστερεί την ικανοποίησή του, όταν πρέπει, το να 

μπορεί να ρυθμίζει τη διάθεσή του και να μην επιτρέπει στο άγχος και την ανησυχία να 

παρεμποδίζουν την ικανότητα του για ορθή σκέψη, να διαθέτει ενσυναίσθηση και αι-

σιοδοξία (Goleman, 1995, σελ. 34). 

Συμπερασματικά, όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, κάθε ορισμός που αποδίδεται 

στη συναισθηματική νοημοσύνη προσεγγίζει την έννοια με διαφορετικό τρόπο. Ως εκ 

τούτου, έως και σήμερα δεν έχει διατυπωθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την 

ανωτέρω έννοια. Ωστόσο, όλοι οι ερευνητές εστιάζουν στις δεξιότητες που διαθέτει 

το άτομο να αλληλοεπιδρά και να επικοινωνεί με τους άλλους και το περιβάλλον του. 

Επιχειρώντας να προσεγγίσουμε κριτικά την ανωτέρω έννοια θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι ένας συνθετικός ορισμός αποτυπώνεται στα εξής: Η συναισθηματική νοη-

μοσύνη είναι μια ευρεία σύζευξη προσωπικών, συναισθηματικών και κοινωνικών χα-

ρακτηριστικών (Bar-On, 1997; Goleman, 1995, 1998; Boyatzis et al., 2000) και γνω-

στικών ικανοτήτων (Mayer & Salovey, 1993, 1997). 

Συγκεκριμένα, η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, ως γνωστική ικανότητα, 

νοείται ως η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει, να κατανοεί να αφομοιώνει και 

να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, διαθέτοντας παράλληλα και τις δεξιότητες της 

προσαρμογής και της επίδοσης (Mayer & Salovey, 1993, 1997). Από την άλλη πλευ-

ρά, η συναισθηματική νοημοσύνη ως ατομική ικανότητα (χαρακτηριστικό της προ-

σωπικότητας) νοείται ως μια σειρά από μη γνωστικές ικανότητες, οι οποίες επηρεά-

ζουν την γενική ικανότητα κάποιου στην επιτυχή αντιμετώπιση των απαιτήσεων και 

πιέσεων του περιβάλλοντος (Bar-On, 1997). Η συναισθηματική νοημοσύνη σε αυτήν 

την περίπτωση καθορίζει τις δυνατότητες που έχει το άτομο ώστε να μάθει τις πρα-

κτικές δεξιότητες που βασίζονται στις ακόλουθες διαστάσεις της: την αυτοεπίγνωση, 

την αυτοδιαχείριση, τα κίνητρα συμπεριφοράς, την ενσυναίσθηση και την διαχείριση 

σχέσεων (Goleman, 1995, 1998; Boyatzis et al., 2000).  

Οι παραπάνω ορισμοί γίνονται ακόμη πιο κατανοητοί μέσα από τη μελέτη των διά-

φορων θεωρητικών μοντέλων αναφορικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Στην 
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επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα πιο γνωστά από αυτά και παρατίθεται μια σύ-

ντονη περιγραφή τους. 

Θεωρητική θεμελίωση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Οι θεωρίες αυτές αντιμετωπίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια έννοια σύν-

θετη, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο από διαστάσεις (ικανότητες, δεξιότητες και 

χαρακτηριστικά) και αναφέρεται σε διάφορα πεδία της ανθρώπινης φύσης (γνωστικό 

δυναμικό, προσωπικότητα και συμπεριφορά) (Πλατσίδου, 2004). Παρακάτω παρου-

σιάζονται οι θεωρίες που αναφέρονται στη συναισθηματική νοημοσύνη: 

α) Η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης του Gardner 

Ο Gardner (1983) στο βιβλίο του «Frames of Mind», στον αντίποδα των παραδοσια-

κών θεωριών για τη νοημοσύνη, ανέπτυξε την άποψη ότι η νοημοσύνη δεν είναι μια 

ενιαία ολότητα αλλά αποτελείται από οκτώ διαφορετικά και ανεξάρτητα είδη, προτεί-

νοντας τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Έτσι τα άτομα μεταξύ τους δεν έχουν 

τις ίδιες ικανότητες ή όμοια ενδιαφέροντα, ούτε μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά 

τείνουν να κατανοούν και να μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο και να αντιλαμβάνο-

νται τον κόσμο με οκτώ διαφορετικούς τουλάχιστον τρόπους ή μορφές νοημοσύνης:  

α) τη Γλωσσική ή Λεκτική Νοημοσύνη, β) τη Μουσική Νοημοσύνη, γ) τη Νατουρα-

λιστική Νοημοσύνη, δ) τη Χωρική Νοημοσύνη, ε) τη Σωματική-Κιναισθητική Νοη-

μοσύνη, στ) την Ενδο-προσωπική Νοημοσύνη, ζ) τη Δια-προσωπική Νοημοσύνη και 

η) τη Λογικομαθηματική Νοημοσύνη. 

β) Η θεωρία των Mayer και Salovey για τη συναισθηματική νοημοσύνη  

Η πρώτη πλήρης θεωρία συναισθηματικής νοημοσύνης προτάθηκε από τους Mayer 

και  Salovery (1990), οι οποίοι εμβαθύνοντας στην ενδο-προσωπική νοημοσύνη του 

Gardner, ανέδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο των συναισθημάτων και εξέφρασαν τα δύο 

αυτά είδη νοημοσύνης με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη. Σύμφωνα με τη θεω-

ρία των Mayer και Salovery (1990,1997), η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβά-

νει την ενδο – προσωπική και τη δια προσωπική νοημοσύνη του Gardner, αλλά εμπε-

ρικλείει και άλλες ικανότητες (γνωστικές και συναισθηματικές) και συντίθεται από 

τέσσερις διαστάσεις: α) αντίληψη και έκφραση των συναισθημάτων, β) κατανόηση 

των συναισθημάτων, γ) αφομοίωση του συναισθήματος στη σκέψη και δ) διαχείριση 

των συναισθημάτων. Στη λογική των τεσσάρων αυτών παραγόντων εντάσσουν τις 

ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης σε πέντε βασικούς τομείς: 

• Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων 

• Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων 

• Δημιουργική χαλιναγώγηση των συναισθημάτων 

• Έλεγχος των συναισθημάτων 

• Χειρισμός των σχέσεων 
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γ) Η θεωρία του Bar-On για τη συναισθηματική νοημοσύνη  

Σύμφωνα με τη θεωρία του Bar-On (1997, 2006), η συναισθηματική νοημοσύνη είναι 

ένας τομέας ενδο-συσχετιζόμενων και διασταυρούμενων συναισθηματικών (προσω-

πικών και κοινωνικών) ικανοτήτων. Οι ικανότητες αυτές προσδιορίζουν το πόσο απο-

τελεσματικά καταλαβαίνουμε τους εαυτούς μας, αλλά και το πόσο αποτελεσματικά 

καταλαβαίνουμε τους γύρω μας και σχετιζόμαστε με αυτούς για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών και των απαιτήσεων της καθημερινότητας. Περιλαμβάνει πέντε κύ-

ριες διαστάσεις και κάθε μία από αυτές αποτελείται από επιμέρους στοιχεία, τα οποία 

σχετίζονται με δεξιότητες και ικανότητες:  α) ενδο-προσωπική διάσταση,β) Διαπρο-

σωπική διάσταση, ε) Η γενική διάθεση, δ) Η διαχείριση του άγχους, γ) Η προσαρμο-

στικότητα, δ) Η θεωρία του Goleman για τη συναισθηματική νοημοσύνη  

Η θεωρία του Goleman (1995, 1998) για τη συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται 

σε ένα σύστημα πέντε κατηγοριών συναισθηματικών ικανοτήτων (προσωπικών και 

κοινωνικών), οι οποίες περιλαμβάνουν στο σύνολο εικοσιπέντε συναισθηματικές δε-

ξιότητες:  

1) Εσωτερικές, ατομικές διεργασίες οι οποίες αναφέρονται σε τρεις βασικές δια-

στάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης: την αυτεπίγνωση, την αυτορίθμιση 

και τα κίνητρα συμπεριφοράς 

2) Κοινωνικές διεργασίες (επίπεδο «οι άλλοι»), οι οποίες καθορίζουν πόσο καλά 

το άτομο χειρίζεται τις σχέσεις του με τους άλλους. Στο επίπεδο «άλλοι» ανα-

φέρεται σε δύο βασικές διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης: ενσυ-

ναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες. 

Από τη συναισθηματική νοημοσύνη προκύπτει η συναισθηματική επάρκεια 

(emotional competence), η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα του ατόμου για 

υψηλή απόδοση σε ό, τι προσπαθεί να φέρει σε πέρας (Goleman, 1995). 

ε) Η «θεωρία της απόδοσης» των Boyatzis, Goleman και Rhee  

Μετέπειτα, οι Boyatzis et al. (2000), βασισμένοι στην προγενέστερη μελέτη 

του Goleman, διαμόρφωσαν νέο θεωρητικό μοντέλο τη «θεωρία της απόδο-

σης», σύμφωνα με την οποία, οι πέντε συναισθηματικές δεξιότητες ενσωμα-

τώθηκαν σε ένα σύστημα τεσσάρων δεξιοτήτων: 

α) Αυτεπίγνωση 

β) Αυτοδιαχείριση 

γ) Κοινωνική επίγνωση 

δ) Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 
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Γίνεται λοιπόν αντιληπτό από τα παραπάνω ότι όλες οι θεωρίες περί της συ-

ναισθηματικής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν, συζητούν τις 

συναισθηματικές δεξιότητες που αναφέρονται στην αναγνώριση και διαχείρι-

ση τόσο των συναισθημάτων του εαυτού, όσο και των συναισθημάτων των 

άλλων. 

Με βάση το σημείο εστίασης τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα μπορούν, κατά την 

Πλατσίδου (2010), να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:  

α) Μοντέλα ικανότητας-δεξιότητας: θεωρούν τη συναισθηματική νοημοσύνη 

ως μία ικανότητα του νου που έχει αντιστοιχίες με τα άλλα είδη νοημοσύνης, 

κυρίως με αυτά που αναφέρονται σε γνωστικές ικανότητες. Σε αυτή την κατη-

γορία ανήκει το μοντέλο των Salovey και Mayer (1997). 

β) Μοντέλα με πλαίσιο την προσωπικότητα: εδώ η συναισθηματική νοημοσύ-

νη είναι ένας συνδυασμός ικανοτήτων προσαρμογής, χαρακτηριστικών γνω-

ρισμάτων και προδιαθέσεων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το μοντέλο του 

Bar-On (1997).  

γ) Μοντέλα επίδοσης: επιδιώκουν να εξηγήσουν αλλά και να προβλέψουν την 

αποτελεσματικότητα και την επίδοση κάποιου στην όποια ενασχόλησή του, 

βάσει του τρόπου οργάνωσης των συναισθηματικών, κοινωνικών και προσω-

πικών χαρακτηριστικών του. Τέλος, στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκει το 

μοντέλο του Goleman, (1998) και το μοντέλο των Boyatzis, et al. (2000). 

 

Τρόποι μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Τα ψυχομετρικά εργαλεία της ΣΝ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

1.  Εργαλεία αυτό-αναφοράς, μετράνε κυρίως χαρακτηριστικά της ΣΝ όπως 

προσήνεια, ενσυναίσθηση και εκφράζονται με το Emotional Quitient Invento-

ry του Bar-On (1997). 

2.  Εργαλεία που βασίζονται σε αναφορές άλλων προσώπων για τα χαρακτηρι-

στικά των άλλων και εδώ ανήκει το τεστ ECI 360◦ των Goleman, Boyatzis και 

Rhee (2000). 

3.  Τεστ αντικειμενικής μέτρησης όπου έχουμε το Mayer – Salovery – Caruso – 

Emotional Intelligence Test, το MSCEIT (2005). 

Καταληκτικά, βάσει των παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η συναισθηματική νοημοσύ-

νη είναι ένα εννοιολογικό «κατασκεύασμα» με αρκετές εκφάνσεις και συνισταμένες 

και ακόμα περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, η συναισθηματική νοη-

μοσύνη ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ατόμου συσχετίζεται με τη βελ-

τίωση της απόδοσής του, σε ό, τι και αν κάνει, την επίλυση των προβλημάτων που 
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προκύπτουν, τη ρύθμιση των συγκρούσεων, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της 

συλλογικότητας, στοχεύοντας στην επίτευξη κοινών στόχων, στην αποτελεσματική 

επικοινωνία με τους άλλους, αλλά και στη δημιουργία ενός υγιούς μαθησιακού κλί-

ματος. Σε ατομικό επίπεδο, η συναισθηματική νοημοσύνη βοηθά στην καλύτερη α-

ντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων όπως είναι το άγχος, στην ακριβή αυτοαξιο-

λόγηση του ατόμου, στην υποστήριξη και ενεργοποίησή του, στην τάση προς επίτευ-

ξη και την επιμονή του στην πραγμάτωση των στόχων του, στην τόνωση της αυτοπε-

ποίθησής του, στην προσαρμοστικότητά του αλλά και την ανάληψη της ευθύνη των 

προσωπικών του επιδόσεων. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά παραπέμπουν στα χαρα-

κτηριστικά ενός αυτόνομα διδασκόμενου ατόμου όπως αυτό περιγράφεται από τον 

Moore (1972, 1973).  

Συναισθηματική Νοημοσύνη και εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια τείνει να επικρατήσει η άποψη ότι η συναισθηματική και η γνω-

στική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να μη διαχωρίζονται αλλά να 

εξετάζονται από κοινού (Hamphrey, Curran, Morris, Farrell & Woods, 2007). 

Συνήθως τα άτομα εκτιμούν μια δραστηριότητα ως ενδιαφέρουσα και σημαντική, ό-

ταν αυτή ικανοποιεί τις συναισθηματικές τους ανάγκες. Οι μαθητές εμπλέκονται ευ-

κολότερα στη μαθησιακή διαδικασία, ενεργοποιούνται για δράση και το σχολείο γίνε-

ται πηγή κινήτρων για αυτούς, όταν η μάθηση ικανοποιεί τις συναισθηματικές ανά-

γκες τους και το γνωστικό αντικείμενο αξιολογείται ως ενδιαφέρον και σημαντικό 

από τους ίδιους (Glasser, 1998). Αρκετές δεκαετίες πριν, ο Maslow (1970) υποστήρι-

ξε ότι η ακαδημαϊκή μάθηση δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί εάν δεν ικανοποιηθούν 

προηγουμένως οι κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες του ατόμου. Μάλιστα, η 

σχολική επίδοση προβλέπεται περισσότερο από τις συναισθηματικές ανάγκες του α-

τόμου. Μάλιστα η σχολική επίδοση προβλέπεται περισσότερο από τις συναισθηματι-

κές και κοινωνικές ικανότητες των μαθητών. Η ικανότητα να μπορεί κάποιος να γνω-

ρίζει τι είδους συμπεριφορά αναμένουν οι άλλοι από αυτόν, η αυτοπεποίθηση, ο έ-

λεγχος της παρόρμησης, η υπομονή και η ικανότητα να εκφράζει κάποιος τις ανάγκες 

του όταν συναναστρέφεται με τους άλλους είναι μετρήσιμα κοινωνικά και συναισθη-

ματικά δεδομένα τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης 

(Goleman, 1995). 

Ο Goleman (1995), στηριζόμενος σε έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, 

αναφέρει ότι οι μαθητές που διαθέτουν την ικανότητα να χειρίζονται τα συναισθήμα-

τά τους παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα άγχους, μειωμένες προβληματικές συμπερι-

φορές και είναι περισσότερο δημοφιλή, ενώ οι δάσκαλοι τα χαρακτηρίζουν πιο επαρ-

κή από κοινωνική άποψη. Παράλληλα, οι μαθητές αυτοί μπορούν εύκολα να επικε-

ντρώσουν την προσοχή τους με αποτέλεσμα να μαθαίνουν γρηγορότερα. Ο ίδιος επι-

σημαίνει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη καθορίζει το πόσο καλά κάποιος μπορεί 

να διαχειριστεί τις ικανότητες που διαθέτει. Η επιτυχία στο σχολείο και η επίτευξη 

της μάθησης, εξαρτώνται από προσωπικά χαρακτηριστικά, την επιμονή, τη θέληση 
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για μελέτη και το ενδιαφέρον για το σχολείο. Αντίθετα, η παρορμητικότητα, η οποία 

χαρακτηρίζει άτομα με χαμηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης, μειώνει τις επι-

δόσεις των μαθητών καθώς δεν τους επιτρέπει να στρέψουν και να αφιερώσουν την 

προσοχή τους στην εκμάθηση της γλώσσας και των δεξιοτήτων του λογικού συλλογι-

σμού.  

Στο παρελθόν πλήθος ερευνών έχει διεξαχθεί στο χώρο της γνωστικής και εκπαιδευ-

τικής ψυχολογίας σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις επιδράσεις της σε 

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες στην πλειοψηφία 

τους καταλήγουν στο ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, είτε διερευνάται ως ικανότη-

τα, είτε ως χαρακτηριστικό της ικανότητας, αποτελεί δείκτη πρόβλεψης της ακαδημα-

ϊκής επιτυχίας, ανεξάρτητα από την μέθοδο μέτρησής της (Petrides et al., 2004; 

Parker, Creque, Barnhart, Harris, Majeski, Wood, Bond, & Hogan, 2004; Parker, 

Summerfeldt, Hogan & Majeski, 2004). Έρευνες, που διερεύνησαν τη συναισθηματι-

κή νοημοσύνη ως ικανότητα σε παιδιά και εφήβους, κατέδειξαν θετική συσχέτιση της 

υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης τους με την χαμηλή επιθετικότητα και την υ-

ψηλή ενσυναίσθηση (Ciarrochi et al., 2000; Trinidad, Unger, Chou & Johnson, 2004; 

Qualter, Gardner & Whiteley, 2007; Rubin, 1999). Έρευνες που διερεύνησαν τη συ-

ναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, κατέληξαν ότι οι 

έφηβοι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, έχουν καλές κοινωνικές σχέσεις, 

μειωμένα προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ προσαρμόζονται ευκολότερα στο σχολείο 

(Extremera et al., 2007, Petrides et al., 2007; Extremera & Fernandez-Berrocal, 2005, 

Πλατσίδου, 2005; Austin et al., 2004, Ciarrochi et al., 2003; Petrides et al., 2004; 

Parker et al., 2004; Palmer et al., 2002), έχουν υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή, είναι 

περισσότερο ευτυχισμένοι, παίρνουν λιγότερες απουσίες και αποβολές στο σχολείο 

(Petrides et al., 2007, Gignac, 2006; Petrides et al., 2004; Petrides & Furnham, 2003; 

Palmer et al., 2002), κατανοούν εύκολα τα συναισθήματά τους και μπορούν να τα 

ρυθμίζουν, προκειμένου να διασφαλίζουν έναν καλύτερο τρόπο διαβίωσης (Petrides 

& Furnham, 2003). Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία, διαθέτουν μηχανι-

σμούς επίλυσης προβλημάτων και εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά άγχους και κατάθλι-

ψης (Bastian, Burns & Nettelbeck, 2005). 

Οι Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor και Schellinger (2011), σε άρθρο τους ανα-

φέρονται σε μια μετα-ανάλυση, η οποία περιλαμβάνει πορίσματα από συνολικά 213 

έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 270.034 μαθητές ηλικίας 5-18 ετών, σε 

σχολικά προγράμματα τα οποία επικεντρώθηκαν στην κοινωνική και συναισθηματική 

μάθηση. Τα προγράμματα αυτά περιλάμβαναν μεθόδους για την ανάπτυξη θεμελιω-

δών συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων, όπως το να μπορούν οι μαθητές 

να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να ενδιαφέρονται για 

τον εαυτό τους και τους άλλους, να δημιουργούν θετικές σχέσεις, να παίρνουν υπεύ-

θυνες αποφάσεις, καθώς και το να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις εποικοδομητι-

κά. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης έδειξαν σημαντική βελτίωση των κοινωνι-

κών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, των στάσεών τους απέναντι 

στον εαυτό τους, τους άλλους, αλλά και το σχολείο, στην κοινωνική τους συμπεριφο-
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ρά και τη συμπεριφορά τους στην τάξη, στις συναισθηματικές διαταραχές (όπως το 

άγχος και η κατάθλιψη), καθώς επίσης και στη βαθμολογία τους. Επίσης, οι Elias, 

Greenberg, Weissberg και Zins (2000) σε μελέτη τους αναφέρουν ότι η ανάπτυξη της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών έχει πλήθος θετικών επιδράσεων στους 

ίδιους. Συγκεκριμένα, η συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών αποτελεί το μέσο, 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις και τους βοηθά να ενεργο-

ποιούνται με το να θέτουν στόχους, να παραμένουν προσηλωμένοι σε αυτούς και να 

επιμένουν παρά τα τυχόν εμπόδια που προκύπτουν. 

Στον ελληνικό χώρο, στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης, βρέθηκαν λίγες έρευνες με αντικείμενό τους τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ει-

δικότερα, η ποσοτική έρευνα της Ριγοπούλου (2010) σε δείγμα 178 μαθητών και 25 

εκπαιδευτικών της έκτης δημοτικού από 9 σχολεία της Πάτρας και των προαστίων 

της, είχε στόχο να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η συναισθηματική νοημοσύνη 

επιδρά στην ψυχική και συναισθηματική υγεία των μαθητών του δημοτικού σχολείου. 

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι το επίπεδο της συναισθηματικής νοη-

μοσύνης-συναισθηματικής και κοινωνικής επιδεξιότητας επιδρά στην εκδήλωση ή 

στην απουσία μη λειτουργικών συναισθημάτων και συμπεριφορών στο σχολικό περι-

βάλλον. Η απουσία αξιοσημείωτων συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκο-

λιών στο δείγμα αποδίδεται στην επαρκή εικόνα που εμφανίζει σε σχέση με τη συ-

ναισθηματική νοημοσύνη-συναισθηματική και κοινωνική επιδεξιότητα.  

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν και εμπει-

ρικές έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης που σκόπευαν στη διερεύνηση της σχέσης 

συναισθηματικής νοημοσύνης και επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, 

τα ευρήματα των οποίων κατέδειξαν μέτριες μέχρι και σημαντικές θετικές συσχετί-

σεις μεταξύ των παραπάνω δύο μεταβλητών (Kafetsios & Loumakou, 2007; Kafetsios 

& Zampetakis, 2008; Kafetsios, Nezlek & Vassiou, 2011; Wong & Law, 2002). 

Τη σχέση ανάμεσα στις προσωπικές ικανότητες (αυτοέλεγχο και αυτορρύθμιση των 

συναισθημάτων) και τις συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης (κοινωνικές 

δεξιότητες, κίνητρο και ενσυναίσθηση) και της μετασχηματιστικής ηγεσίας, όταν και 

όπως εκφράζονται από τους καθηγητές/τριες στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, διερεύνησε η έρευνα του Δελλατόλα (2010). 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία 226 ερωτηματολογίων 

που απαντήθηκαν από μαθητές των Λυκείων της παραπάνω περιοχής, αποδεικνύεται 

ότι οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης συνδέονται έντονα θετικά με τη 

μετασχηματιστική ηγεσία των καθηγητών-ηγετών στην ομάδα-τάξη που διδάσκουν 

και της οποίας ηγούνται. 

Η έρευνα της Iordanoglou (2007) που διεξήχθη στην Ελλάδα σε δείγμα 332 δασκά-

λων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διερεύνησε τη σχέση της συναισθηματικής νοημο-

σύνης με την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας, την υπευθυνότητα και την ικανοποίη-

ση στην εκπαίδευση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη έχει θε-
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τική επίδραση στους ηγετικούς ρόλους, ειδικά στις ενδοατομικές και διαπροσωπικές 

διαστάσεις, καθώς και ισχυρή θετική επίδραση στην υπευθυνότητα και αποτελεσμα-

τικότητα των δασκάλων, όπως αυτή μετριέται από την αντίληψη των ίδιων. Ρόλοι η-

γεσίας όπως η βελτίωση της ανάπτυξης, η υποστήριξη του κινήτρου και η αξιολόγη-

ση της απόδοσης είχαν μια ισχυρή επιρροή στην αποτελεσματικότητα. 
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Περίληψη 

Με την παρούσα ανακοίνωση πραγματευόμαστε την Eκπαίδευση Eνηλίκων 

εστιάζοντας στην αξία των κινήτρων, καθώς επίσης και στο ρόλο που διαδραματίζουν 

τα εμπόδια κατά τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα . Η σε 

βάθος γνώση των κινήτρων και των εμποδίων μάθησης εκ μέρους του εκπαιδευτή  θα 

ευνοήσει τη μαθησιακή διαδικασία διαμορφώνοντας το απαραίτητο μαθησιακό κλίμα 

για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κίνητρα, εμπόδια, εκπαίδευση ενηλίκων, παράγοντες κινήτρων 

Εισαγωγή 

Γηράσκω δ’ ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος (μτφρ. Γερνώ μαθαίνοντας πάντα πολλά) είπε ο 

αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης Σόλων. Πράγματι, η μάθηση αποτελεί μια συνεχή 

διαδικασία, έναν αέναο κύκλο επεξεργασίας και διασύνδεσης των νέων γνώσεων με 

τις προϋπάρχουσες . Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή , η οποία χαρακτηρίζεται από την 

εξέλιξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, 

την αύξηση του όγκου των πληροφοριών και  την ευκολία διακίνησής τους, οι 

άνθρωποι για να ανταποκριθούν στις αναπόφευκτες και ριζικές αλλαγές  οφείλουν ν' 

αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της 

προσωπικής και, κυρίως, της επαγγελματικής τους ζωής. Γι’ αυτούς του λόγους, 

επομένως, οι ενήλικοι οδηγούνται στη δια βίου εκπαίδευση, η οποία καθιστά τον 

άνθρωπο ενεργό συντελεστή της «κοινωνίας των πολιτών». 

Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές 

δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό 

των γνώσεων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στη βελτίωση των ικανοτήτων 
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και δεξιοτήτων του ατόμου. Συμβάλλει, επίσης, στην αύξηση της απασχολησιμότητας 

και της ανταγωνιστικότητας. 

Ένα άτομο θεωρείται ενήλικο «εάν βρίσκεται σε κατάσταση ενηλικιότητας» (Κόκκος, 

2005). Η ενηλικιότητα δεν προσδιορίζεται μόνο από την ηλικία του ατόμου, αλλά και 

από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του. Για να είναι η εκπαίδευση ενηλίκων 

αποτελεσματική, πρέπει να γίνουν κατανοητά αυτά τα χαρακτηριστικά. Αρχικά, οι 

ενήλικοι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται στην εκπαίδευση με σαφώς καθορισμένους 

στόχους,  προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες επιθυμώντας να μάθουν 

οτιδήποτε τους βοηθά να βελτιώσουν την εργασία τους ή να ασχοληθούν με 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε καθημερινές καταστάσεις της πραγματικής ζωής. 

Λόγω ηλικίας, γνωρίζουμε εκ των προτέρων, ότι έχουν ευρύ φάσμα εμπειριών και γι ' 

αυτό επιδιώκουν η εκπαίδευσή τους να συνδέεται με αυτά που ήδη γνωρίζουν, ώστε η 

νέα γνώση να εμπλουτίσει την παλαιότερη. Επιπλέον, έχοντας καταλήξει στους 

αποδοτικότερους για τους ίδιους τρόπους μάθησης, ανάλογα με την προσωπικότητα 

και τις ικανότητές τους , είναι σημαντικό να αξιοποιούνται διαφορετικές μαθησιακές 

μέθοδοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος , έχουν την τάση για ενεργητική 

συμμετοχή, ενώ ,παράλληλα, αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση και  αναπτύσσουν 

μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης. (Κόκκος, 2005˙ Rogers, 1999). 

 Κίνητρα στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Η έννοια των κινήτρων αναφέρεται σε ό,τι κινεί, ωθεί ή παρασύρει το άτομο σε 

δράση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Είναι, δηλαδή, η παρόρμηση που παρακινεί 

ένα άτομο να συμπεριφερθεί και να δράσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου 

να επιτύχει κάποιον σκοπό. Τα κίνητρα θεωρείται ότι πηγάζουν κυρίως από το 

ασυνείδητο, που είναι η έδρα των ορμών, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν 

ενστικτώδεις δυνάμεις που προέρχονται από την ψυχική ενέργεια του ατόμου 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Τα κίνητρα είναι τόσο εσωτερικά, όπως τα ένστικτα, 

οι ορμές, οι επιθυμίες, τα συναισθήματα, όσο και εξωτερικά, όπως οι αμοιβές, τα 

θέλγητρα ή φόβητρα ή οι απωθητικοί μηχανισμοί. 

Μία από τις βασικές θεωρίες κινήτρων είναι η θεωρία του ψυχολόγου Abraham 

Maslow (1943). Σύμφωνα με τον Maslow ο άνθρωπος πρέπει να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες του βάσει μιας ιεραρχίας πέντε επιπέδων. Στη βάση της πυραμίδας 

βρίσκονται οι φυσιολογικές ανάγκες, όπως είναι η τροφή, το νερό, ο ύπνος. Στο 

δεύτερο επίπεδο υπάγονται οι ανάγκες ασφάλειας που αφορούν τις ανάγκες των 

ανθρώπων να εξασφαλίσουν αυτά που έχουν πετύχει στο προηγούμενο επίπεδο. Στο 

τρίτο επίπεδο βρίσκονται οι κοινωνικές ανάγκες που σχετίζονται με την επικοινωνία 

με τους άλλους. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να νοιώσουν στοργή και αγάπη και να 

βιώσουν σχέσεις φιλίας. Στο τέταρτο επίπεδο βρίσκονται οι ανάγκες εκτίμησης. 

Αυτές οι ανάγκες σχετίζονται με το «εγώ» του κάθε ατόμου και την ανάγκη να τους 

αναγνωρίζουν οι άλλοι. Η φήμη, το κύρος, η δύναμη, το γόητρο, ο σεβασμός και η 

εκτίμηση είναι κάποιες από αυτές. Οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης ή ολοκλήρωσης 

βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας. Πρόκειται για ανάγκες οι οποίες σχετίζονται 
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με το όραμα, την επιθυμία και τις προσδοκίες που έχει το άτομο ώστε να γίνει το 

ιδανικό γι’ αυτό πρότυπο, αυτό-ενεργοποιώντας το σύνολο των δυνατοτήτων του. 

Όταν μια ανάγκη δεν ικανοποιείται δρα παρακινητικά. Επομένως, ο βαθμός 

ικανοποίησης των αναγκών του ατόμου επηρεάζει σημαντικά το βαθμό παρακίνησής 

του. Κάθε ανάγκη δημιουργεί κίνητρα, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε στόχους 

και αυτοί οι στόχοι μετατρέπονται σε δράση. Αν μέσω της δράσης οι στόχοι 

επιτευχθούν,  επέρχεται η ικανοποίηση της ανάγκης και η επόμενη ανάγκη έρχεται 

στο προσκήνιο, για να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. 

Στις αξιόλογες προς αναφορά θεωρίες κινήτρων είναι  εκείνη του  Houle (1961), ο 

οποίος όντας περίεργος να ανακαλύψει το λόγο που κάποιοι άνθρωποι είναι ειδικά 

αφοσιωμένοι στο να μαθαίνουν, διέκρινε τρεις τύπους κινήτρων συμμετοχής 

ενήλικων εκπαιδευόμενων: τους προσανατολισμένους στους στόχους, τους 

προσανατολισμένους στη δράση και τους προσανατολισμένους στη μάθηση. 

O Boshier (1973) στηριζόμενος στην τυπολογία του Houle, πρότεινε την Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής (Education Participation Scale) μέσω της οποίας 

ομαδοποίησε τα κίνητρα. Αυτές οι κατηγορίες κινήτρων είναι η ανάπτυξη κοινωνικών 

επαφών, οι εξωτερικές προσδοκίες, η κοινωνική προσφορά, η επαγγελματική εξέλιξη, 

η διαφυγή από άλλες καταστάσεις και το ενδιαφέρον για μάθηση σε ένα αντικείμενο. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με μία άλλη θεωρία, ο Mezirow (1971) ορίζει πως η οπτική 

κάθε ατόμου, δηλαδή ο τρόπος που σκέφτεται, αισθάνεται και δρα, έχει τέσσερα 

βασικά χαρακτηριστικά: τον καθορισμός των στόχων για τους οποίους κάποιος 

μπορεί να μοχθήσει, την περιγραφή του οργανισμού εντός του οποίου δρα και των 

απαιτήσεών του από τους συμμετέχοντες, τους τυπικούς και άτυπους κανόνες από 

τους οποίους η δράση αυτή καθορίζεται και τις αμοιβές και τις τιμωρίες. 

Τέλος, σημαντική καθίσταται η αναφορά στους παρακάτω έξι παράγοντες που 

λειτουργούν ως κίνητρα στην εκπαίδευση ενηλίκων  σύμφωνα με το έργο του Lieb  

(1991) : 

• Η σύναψη κοινωνικών σχέσεων κάνοντας νέους φίλους και εκπληρώνοντας την 

ανάγκη για συναναστροφή . 

• Οι εξωτερικές προσδοκίες καθώς προσπαθούν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες 

κάποιου άλλου. Να εκπληρώσουν τις προσδοκίες ή τις συστάσεις κάποιου ανθρώπου 

με επίσημη εξουσία. 

• Η κοινωνική προσφορά, καθώς επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 

υπηρετήσουν την ανθρωπότητα και να προετοιμαστούν για να προσφέρουν στην 

κοινωνία. 

• Η προσωπική εξέλιξη, με την επιδίωξη επίτευξης υψηλότερης εργασιακής θέσης, τη 

διασφάλιση επαγγελματικής εξέλιξης και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος 

έναντι των ανταγωνιστών. 
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• Η απόδραση, μειώνοντας την πλήξη, παρέχοντας ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα του 

σπιτιού ή της εργασίας και κάνοντας μια αντίθεση σε σχέση με τις υπόλοιπες 

απαιτήσεις της ζωής. 

• Το ενδιαφέρον για τη γνώση, όταν ενδιαφέρονται να μάθουν μόνο και μόνο για να 

μάθουν, όταν αναζητούν τη γνώση για το δικό τους καλό και για να ικανοποιήσουν το 

ανήσυχο πνεύμα τους. 

Εμπόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Συχνά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προκύπτουν εμπόδια στη μάθηση τα οποία 

επιδρούν σημαντικά στην απόκτηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. «Εμπόδιο 

στη μάθηση είναι κάθε παράγοντας που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δυσχεραίνει τη 

μαθησιακή διαδικασία» (Παπαθανασίου, 2009). Αυτός ο παράγοντας μπορεί, είτε να 

υπάρχει και να εμποδίζει τη διαδικασία της μάθησης, είτε να λείπει και η απουσία του 

να αποτρέπει την αφομοίωση της νέας γνώσης. Τα εμπόδια οφείλονται στην 

ανθρώπινη φύση και ως εκ τούτου κάθε άνθρωπος, για λόγους που σχετίζονται 

κυρίως με τον τρόπο που αναπτύχθηκε, παρουσιάζει μια σχετική μαθησιακή 

ανικανότητα. 

Τα εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες 

(Rogers, 1999, Cross, 1981): 

α) Θεσμικά εμπόδια. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα εμπόδια που προκύπτουν 

από τα ίδια τα εκπαιδευτικά προγράμματα, λόγω της κακής διεύθυνσης, οργάνωσης, 

προγραμματισμού και ελέγχου του εκπαιδευτικού οργανισμού. Τα ωράρια διεξαγωγής, 

η έλλειψη προκαθορισμένων στόχων, η έλλειψη κατάλληλου, εξειδικευμένου και 

καταρτισμένου προσωπικού, καθώς και η έλλειψη κατάλληλου χώρου και 

υλικοτεχνικής υποδομής είναι κάποια παραδείγματα αυτής της κατηγορίας εμποδίων. 

Ακόμη και αν υπάρχουν σαφώς διατυπωμένοι στόχοι και μαθησιακά περιεχόμενα 

μπορεί αυτά να μη συνδέονται με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων ή να είναι χαμηλής μορφωτικής αξίας. Τα συγκεκριμένα εμπόδια που 

οφείλονται σε οργανωτικές δυσλειτουργίες των προγραμμάτων δεν απειλούν σοβαρά 

τη διαδικασία της μάθησης συνήθως (Παπαθανασίου, 2009). 

β) Καταστασιακά ή περιστασιακά εμπόδια. Είναι εμπόδια που προκύπτουν από 

παράγοντες όπως: υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, αντίξοοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, ακατάλληλο μαθησιακό κλίμα, κακές διαπροσωπικές σχέσεις 

κ.ά.( Αθανασίου, 2006). Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι καταλαμβάνονται από πολλές 

καθημερινές υποχρεώσεις, ανησυχίες και δεσμεύσεις, άλλες ατομικές, άλλες 

οικογενειακές και άλλες επαγγελματικής ή οικονομικής φύσης που τους αποσπούν τη 

συγκέντρωση και την προσοχή τους (Κόκκος, 2008). Μεγαλώνοντας οι άνθρωποι 

βρίσκονται αντιμέτωποι με φυσικές αλλαγές που συμβαίνουν σε κάθε ενήλικο, όπως 

είναι ο μεγαλύτερος ρυθμός που επέρχεται η κόπωση, η δυσκολία απομνημόνευσης, η 

μειωμένη όραση και ακοή, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην επίδοση και την 
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απόδοσή του. Οι σχέσεις τόσο ανάμεσα στους συμμαθητές εκπαιδευόμενους, όσο και 

μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου αποτελούν σημαντικά κίνητρα ή αντικίνητρα 

μάθησης. Τα καταστασιακά εμπόδια, χωρίς να θεωρούνται ασήμαντα, αν εντοπιστούν, 

μπορούν αρκετά εύκολα να αντιμετωπιστούν (Rogers, 1999). 

γ) Εσωτερικά εμπόδια ή εμπόδια προδιάθεσης. Αποτελούν τη πιο δύσκολη κατηγορία 

εμποδίων για να ξεπεραστούν, καθώς απαιτείται προσωπική ενδοσκόπηση από τον 

εκπαιδευόμενο. Τα εμπόδια αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Κόκκος, 2008). 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν, αυτά που προκύπτουν από προηγούμενες γνώσεις, 

εμπειρίες, στάσεις και αξίες. Οι ενήλικες έχουν επενδύσει συναισθηματικά σε αυτές 

(Αθανασίου, Μπαλντούκας & Παναούρα, 2014) και είναι δύσκολο να τροποποιήσουν 

τα παγιωμένα γνωστικά τους σχήματα. Όταν η νέα γνώση έρχεται σε ρήξη με την 

προϋπάρχουσα, οι ενήλικες το εκλαμβάνουν ως αμφισβήτηση της προσωπικότητάς 

τους και αυτό εμποδίζει τη διαδικασία απόκτησης νέων γνώσεων. Η ύπαρξη 

αρνητικών εμπειριών από τη σχολική διαδικασία, τη νοοτροπία του σχολείου 

ενισχύουν αυτή τη συμπεριφορά. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν εκείνα που 

προκύπτουν από ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η χαμηλή αυτοπεποίθηση, το άγχος 

και η έλλειψη αυτοεκτίμησης, τα οποία οδηγούν στην αρνητική συμπεριφορά του 

ατόμου απέναντι στη μάθηση (Rogers, 1999, Κόκκος, 1999). Τα άτομα αυτά 

ανησυχούν για την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκάστοτε 

μαθησιακού προγράμματος, φοβούνται να δεχθούν κριτική και να αξιολογηθούν. 

Νομίζουν ότι θα  αποτύχουν και θα απογοητεύσουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους 

άλλους (Rogers, 1999). Νιώθουν ότι εισέρχονται σε μία νέα απειλητική κατάσταση 

και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι η πιο δύσκολη κατηγορία εμποδίων προς 

αντιμετώπιση ,ενώ  πολλές φορές η ύπαρξή τους, οδηγεί τους εκπαιδευόμενους στην 

πρόωρη αποχώρησή τους από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, η αποτελεσματική και υπεύθυνη οργάνωση ενός προγράμματος 

εκπαίδευσης  ενηλίκων προϋποθέτει την απόλυτη κατανόηση των χαρακτηριστικών, 

των αναγκών, των στόχων, των προσδοκιών, όπως εξάλλου  και των κινήτρων και 

εμποδίων των συμμετεχόντων. Οι γρήγοροι ρυθμοί εξέλιξης της τεχνολογίας, όπως 

επίσης και η διεύρυνση του αμείλικτου ανταγωνισμού σε ποικίλους τομείς της 

σύγχρονης ζωής, διαμορφώνουν ένα απαιτητικό κοινωνικό και επαγγελματικό 

περιβάλλον. Η εκπαίδευση ως ένας καθοριστικός παράγοντας  κοινωνικής συνοχής 

και προόδου, προσαρμόζεται στις ποικίλες αλλαγές υιοθετώντας νέες μορφές 

μάθησης  και μετάδοσης γνώσεων.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση 

ενηλίκων εγγυάται την  παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και την ενίσχυση 

των δεξιοτήτων, ώστε το άτομο  να οδηγηθεί απρόσκοπτα στην επιθυμητή ολόπλευρη 

ανάπτυξή του. 
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Η συμβολή της διαχείρισης χρόνου στην αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση 

Ρεντίφης Γεράσιμος 

Δρ Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α. 

Gerasimosrentifis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το πολυσύνθετο εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ευνοεί και απαιτεί την ανάπτυξη και εξάσκηση αυτόνομης δράσης εκ 

μέρους των εκπαιδευομένων και δημιουργεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, συνθήκες και 

ευκαιρίες για ευρύτερη μαθησιακή ανεξαρτησία. Στο πλαίσιο αυτό η μάθηση δεν 

αποτελεί αυτονόητη και ασφαλής κατάληξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

διδακτικής προσπάθειας, είναι αυτοκατευθυνόμενη και εξαρτάται περισσότερο από 

την ετοιμότητα, τη θέληση και τις ενέργειες του ίδιου του εκπαιδευόμενου. Η αυτο-

ρυθμιζόμενη μάθηση συνιστά μια σημαντική έκφανση της αυτο-ρύθμισης της 

συμπεριφοράς του ατόμου, της δυνατότητας δηλαδή του ατόμου να μπορεί να 

διορθώνει και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του, ώστε να επιτυγχάνει τους 

μαθησιακούς στόχου. Οι αυτο-ρυθμιζόμενοι εκπαιδευόμενοι είναι εκείνοι, οι οποίοι 

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από μεταγνωστικές, 

παρωθητικές και συμπεριφορικές δεξιότητες. Οι μεταγνωστικές δεξιότητες των 

εκπαιδευόμενων σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την στοχοθεσία, την οργάνωση, τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση τόσο της διαδικασίας μάθησης, όσο και του 

αποτελέσματος της επεξεργασίας των εκάστοτε δεδομένων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαχείριση, χρόνος, αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως υπάρχει και η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας 

των εκπαιδευομένων δια των γραπτών εργασιών, γεγονός το οποίο προσφέρει στους 

εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να αισθανθούν αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα, 

αυτονομία και να διαπιστώσουν την πρόοδο των σπουδών τους (Race, 1999). 

Παράλληλα οι γραπτές εργασίες λειτουργούν και παρακινητικά, αφού παρέχουν τη 

δυνατότητα ενεργητικής και βιωματικής εμπλοκής σύμφωνα με τις αρχές της 

αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων (Κόκκος, 1998, Rogers, 1999). Για το λόγο αυτό 

οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα στη διαχείριση 

του χρόνου, καθώς και στην οργάνωση της μελέτης αφού κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των σπουδών τους. Το γεγονός αυτό καθιστά δυνατή την 

επιχειρηματολογία ότι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών υποστηρίζει τη στρατηγική 

διαχείρισης χρόνου, η οποία αποτελεί σημαντική βουλητική στρατηγική της αυτο-

ρυθμιζόμενης μάθησης στη συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων μετά τη στοχοθεσία 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005) και παράγοντα επιτυχίας στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ως εξεταζόμενη μεταβλητή της (Puziffero, 2008).  
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Η αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση 

 

Η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση συνιστά μια σημαντική έκφανση της αυτο-ρύθμισης της 

συμπεριφοράς του ατόμου. Της δυνατότητας δηλαδή του ατόμου να μπορεί να 

διορθώνει και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του, ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους 

του (Bandura, 1986). Αναφέρεται στην ενεργητική και εποικοδομητική εκείνη 

διαδικασία, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι αρχικά θέτουν στόχους για την μάθησή 

τους και στην συνέχεια προσπαθούν να παρακολουθούν, να ρυθμίζουν και να 

ελέγχουν τις γνωστικές τους λειτουργίες, τα κίνητρα και τις συμπεριφορές τους 

καθοδηγούμενοι από τους στόχους και από τα δομικά χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Zimmerman (1989), ως αυτο-ρυθμιζόμενοι 

θεωρούνται οι εκπαιδευόμενοι εκείνοι, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη δική τους 

διαδικασία μάθησης μέσα από μεταγνωστικές, παρωθητικές και συμπεριφορικές 

δεξιότητες. Οι μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητευομένων σχετίζονται με τον 

σχεδιασμό, την στοχοθεσία, την οργάνωση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση τόσο της 

διαδικασίας μάθησης, όσο και του αποτελέσματος της επεξεργασίας των εκάστοτε 

δεδομένων. Οι παρωθητικές διαδικασίες σχετίζονται με την αίσθηση αυτο-

αποτελεσματικότητας, με τα κίνητρα και τους προσανατολισμούς των στόχων 

μάθησης που έχουν οι μαθητευόμενοι, ενώ οι συμπεριφορικές δεξιότητες 

αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις επιλογές τους προκειμένου 

να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης που να μεγιστοποιεί τις 

πιθανότητες επιτυχίας τους (Zimmerman, 1990). Στις στρατηγικές αυτές 

περιγράφονται οι στρατηγικές της αυτο-αξιολόγησης, της επεξεργασίας και της 

οργάνωσης, της στοχοθεσίας και του σχεδιασμού, της αναζήτησης πληροφοριών, της 

τήρησης αρχείων και της αυτο-παρακολούθησης, της διαχείρισης περιβάλλοντος, της 

αυτο-ενίσχυσης της συμπεριφοράς, της επανάληψης και της απομνημόνευσης, της 

αναζήτησης κοινωνικής βοήθειας και της αναθεώρησης των αρχείων. 

 

Ο αυτόνομος εκπαιδευόμενος παρουσιάζεται να διαθέτει ευχέρεια επιλογών για τη 

μάθησή του, τις οποίες εφαρμόζει κατά την οργάνωση και διεξαγωγή μαθησιακών 

έργων και δραστηριοτήτων. Προσεγγίζει διεισδυτικά τους μαθησιακούς του τρόπους 

και τις στρατηγικές, εμπλέκεται και διαχειρίζεται ενεργητικά τη μάθηση, η οποία 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του, της προσωπικής προσπάθειας και 

της αλληλεπίδρασης με πηγές μάθησης. Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις μαθησιακές 

του ανάγκες, μορφοποιεί και διαμορφώνει μαθησιακούς σκοπούς και στόχους, 

επιλέγει το περιεχόμενο μάθησης, πηγές μάθησης, μεθόδους και δραστηριότητες, 

σχεδιάζει τον τρόπο προσέγγισης κάθε μαθησιακού έργου, και ο ίδιος οργανώνει, 

ελέγχει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη μάθησή του (Peters, 2001, Garrison, 1997, 

Ηiemstra, 1994· Moore, 1977, 1980). 

 

Η ουσιαστικότερη διάσταση στην αυτόνομη δράση, η οποία πιθανώς συνιστά 

προϋπόθεση για τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης σχετίζεται με την επίγνωση του 

ατόμου ως προς τις γνωστικές του δεξιότητες, την ενεργητική διαχείριση των 

διεργασιών σκέψης, των επιλογών και ενεργειών του, την ικανότητα να παρακολουθεί 
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και να επεξεργάζεται κριτικά τις γνωστικές στρατηγικές που εφαρμόζει κατά τη 

μαθησιακή πορεία (Garrison, 2003). Η έννοια της μεταγνώσης εστιάζει στη 

συνείδηση που διαθέτει το άτομο για τις γνωστικές του λειτουργίες (το πώς σκέφτεται 

ή μαθαίνει ή κατανοεί) και τα προϊόντα τους με συνέπεια την ενεργή παρέμβαση, 

παρακολούθηση, διόρθωση και συντονισμό των λειτουργιών για την επίτευξη 

συγκεκριμένου μαθησιακού στόχου και τη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1997, Flavell, 1979). 

 

Το πολυσύνθετο εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ευνοεί και απαιτεί την ανάπτυξη και εξάσκηση αυτόνομης δράσης εκ 

μέρους του εκπαιδευόμενου και δημιουργεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, συνθήκες και 

ευκαιρίες για ευρύτερη μαθησιακή ανεξαρτησία. Στο πλαίσιο αυτό η μάθηση δεν 

αποτελεί αυτονόητη και ασφαλής κατάληξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

διδακτικής προσπάθειας, είναι αυτοκατευθυνόμενη και εξαρτάται περισσότερο από 

την ετοιμότητα, τη θέληση και τις ενέργειες του ίδιου του διδασκόμενου (Λιοναράκης, 

2006). 

Οι γραπτές εργασίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εργαλείο της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης 

 

Η απουσία του διδάσκοντα και το διαφορετικό σύστημα υποστήριξης και 

αλληλεπίδρασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιβάλλουν, σύμφωνα με τους 

Dabbagh και Kitsantas (2004, 2005), τη χρήση δεξιοτήτων αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης και κοινωνικής συνδιαλλαγής σε υψηλότερο βαθμό. Στο παραπάνω 

συμπέρασμα συνηγορούν και οι Niemi και Launonen (2002) που θεωρούν ότι με την 

χρήση των δεξιοτήτων αυτών μπορεί να αποτραπούν προβλήματα όπως η 

εγκατάλειψη των σπουδών και η κακή μάθηση στην εξΑΕ. Για το λόγο αυτό 

ερευνητές υποστηρίζουν πως αν η ανάπτυξη και υιοθέτηση των αυτο-ρυθμιστικών 

δεξιοτήτων μάθησης φαντάζουν χρήσιμες στην συμβατική εκπαίδευση, στην εξΑΕ 

προστάζουν απαραίτητες και ουσιώδεις για την αποτελεσματική μάθηση και επιτυχία 

των μαθητευομένων (Artino, 2007, Miltiadou & Savenye, 2003). 

 

Οι γραπτές εργασίες αποτελούν για τους φοιτητές των συστημάτων της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, καθώς συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο: (α) στην πληροφόρηση, με 

συνεχή τρόπο, του φοιτητή αναφορικά με την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο 

έχει φθάσει, (β) στην παροχή, μέσα από το σχολιασμό των εργασιών από το 

διδάσκοντα, συμβουλών, καθοδήγησης και ενθάρρυνσης για παραπέρα βελτίωση της 

απόδοσής του, (γ) στην καθιέρωση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή και 

διδάσκοντα, (δ) στην δραστηριοποίηση του φοιτητή, καθώς τον βοηθούν να τηρήσει 

το χρονοδιάγραμμα των σπουδών του, (ε) στη δυνατότητα των φοιτητών να μάθουν 

με ενεργητικό τρόπο να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν και να διδαχθούν 

από τυχόν σφάλματά τους και (στ) στην προετοιμασία των φοιτητών για τις γραπτές 

εξετάσεις. 
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Οι δυσκολίες κατά την εκπόνηση γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

Σε σχέση με τη διάσταση που αφορά τη διερεύνηση των δυσκολιών, την οποία 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη συγγραφή των εργασιών στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση επισκοπήθηκαν οι εμπειρικές έρευνες των Olakulehin & Ojo 

(2008), η έρευνα των Κουστουράκη, Παναγιωτακόπουλου & Λιοναράκη (2003), που 

ως τίτλο έχει: «Διερεύνηση των Εμποδίων στην Εφαρμογή της Ανοικτής και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Προτάσεις για την Αντιμετώπισή τους», η έρευνα της 

Βασάλα (2013), που ως τίτλο έχει: «Η εκπαιδευτική τεχνική «Εργαστήριο για το 

Μέλλον» ως εργαλείο για την υπέρβαση των ανασχετικών παραγόντων στην 

εκπόνηση των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση», η έρευνα της 

Βασάλα & Ανδρεάδου (2009), η νέα έρευνα των Jumani, Rahman, Iqbal, & Chisht, 

(2011), που ως τίτλο έχει «Factors to improve Written Assignments in Pakistan», το 

νέο άρθρο των Γιαγλή & Κουτσούμπα (2010), που ως τίτλο έχει: «Αυτονομία στη 

μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», καθώς και η νέα εμπειρική 

έρευνα του Patton (2000), που ως τίτλο έχει: «The Importance of Being Flexible with 

Assignment». 

Όλες οι συγκεκριμένες έρευνες συμφωνούν στο ότι η συγγραφή γραπτής εργασία 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνιστά σπουδαίο παιδαγωγικό εργαλείο αυτό-

ρυθμιζόμενης μάθησης και ως εκ τούτου αναδεικνύουν το γεγονός ότι η διερεύνηση 

της διάστασης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι κατά την 

εκπόνησή της κρίνεται ζωτικής σημασίας αφού κατ’ αυτό τον τρόπο θα αναδειχθούν 

οι ιδιαιτερότητες της σχέσης εκπαιδευτή εκπαιδευομένου. Επί πλέον σύμφωνα με την 

έρευνα των Κουστουράκη, Παναγιωτακόπουλου & Λιοναράκη (2003) δια της 

διερεύνησης των δυσκολιών αυτών θα υπάρξουν και διορθωτικές παρεμβάσεις, οι 

οποίες θα συμβάλλουν στην ποιοτική βελτίωσή των σπουδών και την πρόληψη των 

δυσκολιών των μελλοντικών φοιτητών. Η έρευνα των Βασάλα & Ανδρεάδου (2009) 

εξετάζει την αξία που έχουν οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές παροχές (π.χ. χρήση της 

βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικός κατάλογος opac) στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών. 

Ο Patton (2000) αναδεικνύει την αξία που έχει η ελαστικότητα στην προθεσμία 

παράδοσης της γραπτής εργασίας, την οποία είναι απαραίτητο να επιδεικνύει ο 

Καθηγητής-Σύμβουλος, αφού έχει θετική επίδραση στη μαθησιακή πορεία των 

εκπαιδευομένων. Τέλος το άρθρο των Γιαγλή & Κουτσούμπα (2010) αναδεικνύει τη 

σημασία που έχουν οι εξ αποστάσεως σπουδές, όπου αναπόσπαστο μέρος είναι και οι 

γραπτές εργασίας και η εκπόνησή τους συμβάλλει στην καλλιέργεια της αυτο-

ρυθμιζόμενης μάθησης και, ειδικότερα, των στρατηγικών της αυτο-αξιολόγησης, της 

αυτο-παρακολούθησης και της διαχείρισης χρόνου. 

Σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα οι έρευνες τόσο των Κουστουράκη, 

Παναγιωτακόπουλου & Λιοναράκη (2003), Jumani, Rahman, Iqbal, & Chisht (2011) 

όσο και των Olakulehin & Ojo (2008) εστιάζουν στον εντοπισμό των δυσκολιών που 

συνάντησαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όπως και των 
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τρόπων με τους οποίους δύναται να τις ξεπεράσουν. Η έρευνα της Βασαλά (2013) 

εστιάζει τα ερευνητικά ερωτήματα στις τρεις κυριότερες δυσκολίες, που είναι η 

διαχείριση του χρόνου, οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις και η 

ελλιπής επικοινωνία εκπαιδευομένων με τον Καθηγητή-Σύμβουλο. Η έρευνα των 

Βασάλα & Ανδρεάδου (2009) ερευνά κατά πόσο συνέβαλαν οι υπηρεσίες της 

βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. στη συγγραφή των γραπτών εργασιών. Το άρθρο των Γιαγλή 

& Κουτσούμπα (2010) εξετάζει βιβλιογραφικά τα εμπόδια της πορείας προς την 

αυτονομία στη μάθηση στην τριτοβάθμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τέλος ο Patton 

(2000) διερευνά κατά πόσο οι προθεσμίες παράδοσης των εργασιών επηρεάζουν την 

ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τόσο την 

ποσοτική μέθοδο όσο και την ποιοτική μέθοδο. Συγκεκριμένα στην έρευνα των 

Κουστουράκη, Παναγιωτακόπουλου & Λιοναράκη (2003) χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο με ανοιχτές ερωτήσεις και για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Στην έρευνα της Βασαλά (2013) η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε είκοσι εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν τη 

Θ.Ε. «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» ήταν η εφαρμογή της τεχνικής 

«Εργαστηρίου για το Μέλλον» σε δύο φάσεις, όπου στην πρώτη φάση διαπιστώθηκαν 

οι ανασχετικοί παράγοντες στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών και έγιναν σχέδια 

δράσης, στο πλαίσιο των οποίων ελήφθησαν ομαδικές και ατομικές δεσμεύσεις για 

την υπέρβαση των ανασχετικών παραγόντων. Στη δεύτερη φάση, η οποία 

πραγματοποιήθηκε περίπου δύο μήνες μετά εξετάστηκαν κατά πόσο υλοποιήθηκαν τα 

σχέδια δράσης, δηλαδή κατά πόσο το «Εργαστήριο για το Μέλλον» βοήθησε τους 

σπουδαστές. Στην έρευνα των Jumani, Rahman, Iqbal, & Chisht (2011) δόθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο με 5βαθμη βαθμίδα σε 310 φοιτητές που σπουδάζουν στο εξ 

αποστάσεως πανεπιστήμιο του Ισλαμαπάντ, και σε 321 Καθηγητής-Συμβούλους, οι 

οποίοι εργάζονται στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο και τα δεδομένα αναλύθηκαν 

ποσοτικά. Η ίδια μεθοδολογία ακολουθήθηκε και στην έρευνα των Olakulehin & Ojo 

(2008), όπου εδώ το ερωτηματολόγιο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 34 

εκπαιδευόμενους. Παράλληλη μεθοδολογία ακολουθήθηκε και στην έρευνα των 

Βασάλα & Ανδρεάδου (2009) με τη διαφορά ότι εδώ το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 

μετά το τέλος των σπουδών των εκπαιδευομένων. Οι Γιαγλή & Κουτσούμπα (2010) 

πραγματοποιούν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της στο ζήτημα της αυτονομίας στη 

μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος o Patton (2000) εξετάζει 

τις διαρροές που υπήρχαν στο εξ αποστάσεως Πανεπιστήμιο Curtin εξαιτίας των 

προθεσμιών που υπήρχαν στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών. 

Σε όλες τις έρευνες αναδείχτηκαν οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι 

συναντούν δυσκολίες κατά τη συγγραφή γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι ο χρόνος και η 

διαχείριση του κατά την εκπόνηση των εργασιών αυτών. Συγκεκριμένα η έρευνα των 

Κουστουράκη, Παναγιωτακόπουλου & Λιοναράκη (2003) και της Βασαλά (2013) 

έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των φοιτητών του Ε.Α.Π. δυσκολεύεται να 
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προσαρμοστεί στα χρονικά όρια παράδοσης των συγκεκριμένων γραπτών εργασιών. 

Ωστόσο η έρευνα της Βασαλά (2013) ανέδειξε ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι δια της 

εκπαιδευτικής τεχνικής «Εργαστήριο για το Μέλλον» δύναται να κατανοήσουν ότι 

υπάρχουν τρόποι υπέρβασης αυτών των δυσκολιών και ότι να υιοθετήσουν μέτρα 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Η έρευνα των Jumani, Rahman, Iqbal, & Chisht (2011) 

ανέδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι δυσκολεύονται στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών 

εξαιτίας των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων και παράλληλα υπάρχει μια 

υπερφόρτωση στο χρονοδιάγραμμα μελέτης. 

Ως αντιστάθμισμα στην αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών θα είναι ο 

συμβουλευτικός ρόλος του Καθηγητή-Συμβούλου, ο οποίος θα καθοδηγήσει στην 

εκπόνηση της γραπτής εργασίας και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η καλή 

προετοιμασία εκ μέρους του. Η έρευνα των Olakulehin & Ojo (2008) ανέδειξε ότι οι 

λόγοι, οι οποίοι επηρεάζουν τη συγγραφή και ολοκλήρωση της γραπτής εργασίας 

είναι η δυσκολία διατύπωσης του ερευνητικού προβλήματος, η στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων, η φυσική απόσταση διδάσκοντα-διδασκομένου, ο χρόνος που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, η δυσκολία συλλογής 

απαραίτητου υλικού, τα οικογενειακά προβλήματα, καθώς και οι κοινωνικές και 

επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η έρευνα των Βασάλα & Ανδρεάδου (2009) έδειξε ότι 

η βιβλιοθήκη και οι υπηρεσίες που παρέχει συνέβαλαν ελάχιστα στη συγγραφή των 

γραπτών εργασιών και στη μάθηση, αφού οι εκπαιδευόμενοι δεν χρησιμοποίησαν 

αρκετά τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος για τη συγγραφή εργασιών, διότι βρήκαν τη 

διαδικασία δανεισμού δύσχρηστη και χρονοβόρα και τη πρόσβαση σε αυτή δυσχερή. 

Επίσης οι Γιαγλή & Κουτσούμπα ανέδειξαν ότι η συγγραφή γραπτών εργασιών στο 

πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συμβάλλει θετικά στην αυτονομία της 

μάθησης, δηλαδή  στην ενεργητική και εποικοδομητική εκείνη διαδικασία, κατά την 

οποία οι εκπαιδευόμενοι αρχικά θέτουν στόχους για την μάθησή τους και στην 

συνέχεια προσπαθούν να παρακολουθούν, να ρυθμίζουν και να ελέγχουν τις 

γνωστικές τους λειτουργίες, τα κίνητρα και τις συμπεριφορές τους καθοδηγούμενοι 

από τους μαθησιακούς στόχους. Τέλος ο Patton (2000) ανέδειξε ότι η ελαστικότητα 

στις προθεσμίες κατάθεσης των εργασιών συμβάλλει θετικά στην επιτυχή 

ολοκλήρωση των εξ αποστάσεως σπουδών. 

Οι γραπτές εργασίες αποτελούν για τους φοιτητές των συστημάτων της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ένα σημαντικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

καθώς συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο: (α) στην πληροφόρηση, με συνεχή τρόπο, του 

φοιτητή αναφορικά με την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει, (β) στην 

παροχή, μέσα από το σχολιασμό των εργασιών από το διδάσκοντα, συμβουλών, 

καθοδήγησης και ενθάρρυνσης για παραπέρα βελτίωση της απόδοσής του, (γ) στην 

καθιέρωση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή και διδάσκοντα, (δ) στην 

δραστηριοποίηση του φοιτητή, καθώς τον βοηθούν να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα 

των σπουδών του, (ε) στη δυνατότητα των φοιτητών να μάθουν με ενεργητικό τρόπο 

να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν και να διδαχθούν από τυχόν σφάλματά 

τους και (στ) στην προετοιμασία των φοιτητών για τις γραπτές εξετάσεις.  
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Η μη δια ζώσης παρουσία του διδάσκοντα και το διαφορετικό σύστημα υποστήριξης 

και αλληλεπίδρασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιβάλλουν σύμφωνα με τους 

Dabbagh και Kitsantas (2004, 2005) τη χρήση δεξιοτήτων της αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης και της κοινωνικής συνδιαλλαγής σε υψηλότερο βαθμό. Στο παραπάνω 

συμπέρασμα συμφωνούν και οι Niemi και Launonen (2002), οι οποίοι θεωρούν ότι με 

τη χρήση των δεξιοτήτων αυτών δύναται να αποτραπούν προβλήματα, όπως η 

εγκατάλειψη των σπουδών. Για το λόγο αυτό ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν η 

ανάπτυξη και υιοθέτηση των αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων μάθησης φαντάζουν 

χρήσιμες στη συμβατική εκπαίδευση, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προστάζουν 

απαραίτητες και ουσιώδεις για την αποτελεσματική μάθηση και επιτυχία των 

εκπαιδευόμενων (Artino, 2007, Miltiadou & Savenye, 2003). Στο πλαίσιο αυτό 

αναδεικνύεται το κατά πόσο συμβάλλει η διαχείριση του χρόνου στην εκπόνηση των 

γραπτών εργασιών, αφού συμβάλλει στην αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση των 

εκπαιδευομένων. 

Συμπεράσματα 

Η διαχείριση χρόνου κατά την εκπόνηση των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση είναι μείζονος σημασίας, αφού η έλλογη διαχείριση θα οδηγήσει τους 

εκπαιδευόμενους να εφαρμόζουν στρατηγικές αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης, να 

γνωρίζουν τις πληροφορίες και τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν και να 

προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάκτησή τους. Οι εκπαιδευόμενοι 

λοιπόν διαχειρίζοντας ορθά το χρόνο τους συμμετέχουν ενεργητικά στη μαθησιακή 

διαδικασία, θέτουν στόχους, χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις εμπειρίες τους, 

δημιουργούν ένα παραγωγικό περιβάλλον μελέτης, διαχειρίζονται επιτυχημένα τους 

διαθέσιμους πόρους, αξιολογούν και αναθεωρούν τις προσπάθειές τους αναφορικά με 

τους μαθησιακούς στόχους. Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν υψηλές 

αυτο-ρυθμιστικές δεξιότητες συγκρινόμενοι με αυτούς που υστερούν στη χρήση τους, 

ξεχωρίζουν για την αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας που έχουν για τον έλεγχο της 

μάθησής τους, για την εργατικότητά τους και για την επιμονή τους. 
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Η σχολική παραβατικότητα - School bullying 

 

Καραγεώργου Ελένη 

Σπουδάστρια ΑΣΠΑΙΤΕ 

Elen.karageorgou@gmail.com 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο φαινόμενου του 

σχολικού εκφοβισμού και θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις μορφές του φαι-

νομένου, στους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους δηλαδή θύματα, θύτες και παρατη-

ρητές  αλλά και στη στάση των σύγχρονων εκπαιδευτικών. Το φαινόμενο του σχολι-

κού εκφοβισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας διότι η γνώση του φαινο-

μένου από τους εκπαιδευτικούς θα ευνοήσει τη μαθησιακή διαδικασία και θα δια-

μορφώσει το απαραίτητο εκπαιδευτικό κλίμα για την εύρυθμη λειτουργία της σχολι-

κής τάξης και της σχολικής μονάδας γενικότερα.   

Λέξεις - κλειδιά : Σχολικός εκφοβισμός, μορφές εκφοβισμού, μέτρα αντιμετώπισης 

του εκφοβισμού. 

Ορισμός 

Ο όρος σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται ως η επαναλαμβανόμενη, σκόπιμη, συνει-

δητή πρόκληση βίας και επιθετικότητας από ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων σε κά-

ποιο συνομήλικο αλλά λιγότερο ισχυρό μαθητή με στόχο την πρόκληση σωματικού 

πόνου ή φόβου ή μιας ψυχικής γενικά αναστάτωσης (Olweus,1993a). Ο Roland 

(1989) (όπως αναφέρεται στο Γιαννακούρα, 2011, σελ. 12) τον ορίζει ως εξής: «Ο 

εκφοβισμός είναι η μακροχρόνια σωματική ή ψυχολογική βία που ασκείται από ένα 

άτομο ή ομάδα ατόμων εναντίον ενός ατόμου που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον 

εαυτό του στη συγκεκριμένη κατάσταση. Ο σωματικός εκφοβισμός μπορεί να περι-

λαμβάνει κλωτσιές, σπρωξίματα ή ξύλο ενώ οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ψυχολογικού 

εκβιασμού είναι τα πειράγματα και ο αποκλεισμός». Την έννοια του σχολικού εκφο-

βισμού έρχεται να συμπληρώσει ο όρος θυματοποίηση (victimization).  Σύμφωνα με 

τον Olweus (1995), η θυματοποίηση αναφέρεται στην επίδραση που έχει ο εκφοβι-

σμός στο άτομο – στόχο, δηλαδή στο θύμα. 

Μορφές 

Οι μορφές που περιλαμβάνει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να είναι 

είτε άμεσες δηλαδή συμπεριφορές που περιλαμβάνουν διαπροσωπική επαφή ανάμεσα 

στο θύμα και στο δράστη είτε έμμεσες χωρίς να υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση 

μεταξύ θύματος και δράστη, όπως συμβαίνει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

(cyber bullying) (Craig, Pepler & Blais, 2007:465). Το φαινόμενο του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού είναι ένα είδος βίας, το οποίο προσφάτως έχει βγει στο προσκήνιο και 

έχει αποκτήσει σημαντική προβολή  από τα Μ.Μ.Ε και τους ερευνητές. Ο Τσιάντης 
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(2012:7), ορίζει τον ηλεκτρονικό-διαδικτυακό εκφοβισμό ως μια οποιαδήποτε πράξη 

εκφοβισμού, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνολογίας. Οι μορφές ηλε-

κτρονικού εκφοβισμού περιλαμβάνουν: «Κοροϊδευτικά πειράγματα, διάδοση άσχη-

μων- προσβλητικών φημών μέσα από ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ή του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου, αποκλεισμός από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, απο-

στολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (υβριστικά-προσβλητικά), παρενόχληση η οποία 

συχνά έχει σεξουαλικό χαρακτήρα, δυσφήμιση σε τρίτους (άλλους πλέον του θύμα-

τος)».  Όπως αναφέρει ο Olweus (1997, όπ. αναφ. στο Νικολάου, 2007), ο τρόπος με 

τον οποίο εκδηλώνουν οι μαθητές τη βία στο σχολείο γίνεται φανερή από τη συμπε-

ριφορά τους απέναντι στους άλλους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και από την κα-

ταστροφή ή το βανδαλισμό των μέσων που διαθέτει το σχολείο. Οι πιο συνηθισμένες 

μορφές βίας που ασκούν οι μαθητές είναι: η σωματική βία, η λεκτική βία, η ψυχική 

βία, η βία έναντι αντικειμένων (καταστροφές, βανδαλισμοί, επιθετικό γκράφιτι) και η 

βία που δεν εκφράζεται (αποκλεισμός, περιθωριοποίηση). Ενώ υπάρχει  ένας μεγάλος 

αριθμός από μορφές σχολικού εκφοβισμού οι βασικές μορφές περιλαμβάνουν: α) το 

σωματικό: χτυπήματα, κλωτσιές, αρπαγή αντικειμένων, εξευτελισμοί β) το λεκτικό: 

χλευασμοί, κοροϊδίες, καθώς και νέες μορφές όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα με α-

πειλητικό περιεχόμενο ή αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου γ) τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό: συστηματική απομόνωση από την ομάδα των συνομηλίκων δ)  

τον  έμμεσο: διάδοση φημών (συνήθως αυτή τη μορφή τη χρησιμοποιούν τα κορίτσια 

έναντι των αγοριών, τα οποία χρησιμοποιούν τη σωματική βία) (Smith & Ananiadou, 

2003:191).   Σε κάθε περίπτωση ο εκφοβισμός στο σχολείο αποτελεί πράξη επιθετι-

κότητας, σχετίζεται με ένα οικουμενικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης και 

εκφράζεται με διάφορους τρόπους ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.  

Οι εμπλεκόμενοι στο σχολικό εκφοβισμό (θύτες- θύματα -παρατηρητές) 

 Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αφορά ένα πλέγμα σχέσεων ανάμεσα σε 

πολλές διαφορετικές ομάδες παιδιών που η καθεμιά επηρεάζει διαφορετικά το φαινό-

μενο. Η καταγραφή της προσωπικότητας των παιδιών που εμπλέκονται σε περιστατι-

κά του σχολικού  εκφοβισμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των κοινών 

χαρακτηριστικών που έχουν (Γιαννακοπούλου, 2014:25).  Οι  Smith & Ananiadou, 

(2003:191) αναφέρουν ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι του σχολικού εκφοβισμού είναι του 

θύτη, του θύματος, του μη εμπλεκόμενου παρατηρητή και του θύτη- θύματος. Όπως 

αναφέρει η Χιόνη (2011:19), ο πιο χαρακτηριστικός ρόλος στο χώρο του σχολείου 

είναι ρόλος του θύτη, ο οποίος αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και κινεί τα νήματα της 

επιθετικότητας. Οι μαθητές που εκφοβίζουν, οι θύτες, αισθάνονται την ανάγκη να 

κυριαρχούν και συνήθως αδυνατούν να ελέγξουν τις ενορμήσεις τους. Οι Olweus, 

Pulkkinen & Tremblay (1986, 1992,  όπ. αναφ. στο Γιαννακοπούλου, Διαρεμέ, Σου-

μάκη, Χατζηπέμου, Ασημόπουλος & Τσιάντης, 2010), σημειώνουν ότι η δημοτικότη-

τα των θυτών βρίσκεται στο μέσο ή κάτω από το μέσο όρο και μειώνεται στις υψηλό-

τερες σχολικές τάξεις. Τα θύματα του εκφοβισμού σπάνια υπερασπίζονται τον εαυτό 

τους και εκδηλώνουν την ψυχική τους αναστάτωση με θυμό ή απόσυρση.     Σύμφωνα 

με τους Olweus, Sharp & Smith (1993, 1994, όπ. αναφ. στο Τσικρικά, 2009), το βα-
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σικό χαρακτηριστικό των θυτών είναι η επιθετικότητα τόσο προς τους συμμαθητές  

τους όσο και προς τους δασκάλους και γονείς. Διακρίνονται από παρορμητικότητα 

και χαμηλή ενσυναίσθηση ενώ ως προς τη σωματική τους διάπλαση υπερέχουν από 

το μέσο συμμαθητή τους, και συγκεκριμένα από τους συμμαθητές τους που επιλέγουν 

για στόχο της επιθετικής τους συμπεριφοράς.  Στον κύκλο του σχολικού εκφοβισμού 

έτσι όπως σκιαγραφείται από τον  Olweus (2003:51), θέσεις κλειδιά έχουν οι δράστες 

και τα θύματα, οι οποίοι ανάλογα με το προφίλ που παρουσιάζουν παίζουν ένα σημα-

ντικό ρόλο στη δυναμική της τάξης. Οι δράστες αρχίζουν τον εκφοβισμό και παίρ-

νουν ενεργό μέρος σε αυτόν, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων δέχονται 

τον εκφοβισμό παθητικά χωρίς να αντιδράσουν. Επίσης, κι άλλοι μαθητές εμφανίζουν 

διαφορετικές συμπεριφορές και αντιδράσεις στον εκφοβισμό και είναι οι υπερασπι-

στές του μαθητή -θύματος, οι εν δυνάμει υπερασπιστές, οι αδιάφοροι παρατηρητές, οι 

παθητικοί υποστηρικτές και εν δυνάμει δράστες, οι υποστηρικτές χωρίς ενεργό μέρος 

στον εκφοβισμό και οι ακόλουθοι δραστών, οι οποίοι παίρνουν ενεργό μέρος αλλά 

δεν αρχίζουν τον εκφοβισμό.   Ο Olweus (2009, όπ. αναφ. στο Αντωνοπούλου, 2014), 

επιχειρεί το χωρισμό των θυμάτων του σχολικού εκφοβισμού σε δύο κατηγορίες: α) 

τα παθητικά ή υποτακτικά θύματα, τα οποία είναι άτομα ευαίσθητα, ήσυχα, ανασφα-

λή και αγχώδη. Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση  και όταν δεχτούν επίθεση από συνομή-

λικους αντιδρούν κλαίγοντας ή με απόσυρση. β) τα προκλητικά θύματα, πρόκειται για 

μαθητές που συνδυάζουν αγχώδη και επιθετική συμπεριφορά. Προκαλούν ένταση και 

εκνευρισμό στους συνομήλικους, οι οποίοι αντιδρούν με επιθετικότητα.  Ο Olweus 

(1996, όπ. αναφ. στο Ασημόπουλος, Χατζηπέμος, Σουμάκη, Διαρεμέ, Γιαννακοπού-

λου & Τσιάντης 2010), επισημαίνει ότι το 50 % των μαθητών που εκφοβίζουν εξε-

λίσσονται, στην ενήλικη ζωή τους, ως άτομα με αντικοινωνική συμπεριφορά.  Αξιο-

σημείωτη είναι η ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

Daphne (2012), όπου μελετητές του φαινομένου Graig, (1998) & Smith (1991), επι-

σημαίνουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που εμφανίζουν τόσο οι θύτες όσο και τα θύμα-

τα που είναι τα προβλήματα ψυχοκοινωνικής υγείας, τα οποία εμφανίζουν σε υψηλό-

τερο ποσοστό από ότι οι συνομήλικοί τους. Επιπλέον, τόσο οι θύτες όσο και τα θύμα-

τα  παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία τους οδηγούν σε εντελώς διαφορε-

τικές αντιδράσεις, όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση καθώς και η διαβίωσή τους σε οικο-

γένειες με διαφορετικά είδη δυσλειτουργιών στο εσωτερικό τους.   Η Salmivalli, (όπ, 

αναφ. στο Κάπαρη 2015), για να δείξει τη δυναμική που υπάρχει στις σχέσεις εκφο-

βισμού, αναφέρεται σε πέντε «συμμετοχικούς ρόλους» ανάλογα με τον τρόπο εμπλο-

κής των μαθητών στα περιστατικά του σχολικού εκφοβισμού: θύτης, βοηθοί ενισχυ-

τές, υπερασπιστές και παρατηρητές. Ο θύτης, ο οποίος κατέχει το ρόλο του αρχηγού, 

ξεκινά το επεισόδιο εκφοβισμού καθώς οι βοηθοί ή ο βοηθός του θύτη συμμετέχει 

στην πράξη υπό τη καθοδήγησή του. Οι ενισχυτές με τη συμπεριφορά τους (χειρο-

κροτώντας ή γελώντας) ενισχύουν έμμεσα τις πράξεις εκφοβισμού. Οι υπερασπιστές 

προσπαθούν να σταματήσουν την εκφοβιστική συμπεριφορά υπερασπίζοντας το θύ-

μα. Οι παρατηρητές παραμένουν αμέτοχοι παρακολουθώντας το επεισόδιο εκφοβι-

σμού.   

Ενέργειες εκπαιδευτικών  
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο στην αντιμετώπιση όσο 

και στην πρόληψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Οφείλει ο εκπαιδευτι-

κός να συζητά με τους μαθητές για τα δικαιώματά τους, τους κανόνες συμπεριφο-

ράς, στο σχολείο και τους τρόπους αντιμετώπισης του εκφοβισμού και της βίας στο 

σχολείο, να παρέχει από νωρίς στους μαθητές κατάλληλους τρόπους έκφρασης της 

επιθετικότητας (όπως τα αθλήματα, οι τέχνες κτλ.) και ανάλογες ευκαιρίες για επι-

τεύγματα και καταξίωση. Επίσης, να ενισχύει τη φιλία μεταξύ των μαθητών και να 

αναδεικνύει την αλληλεγγύη της παρέας των φίλων ως το πλέον κατάλληλο μέσο για 

την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού και βίας στο σχολείο, να ευαισθητο-

ποιεί τους γονείς για το πρόβλημα, στις ατομικές και στις ομαδικές συνεργασίες, να 

αντιμετωπίζει τις αιτίες απομόνωσης και περιθωριοποίησης μαθητών, να δείχνει ι-

διαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη στη σχολική ομάδα των νεοφερμένων μαθη-

τών ή των μαθητών με ειδικά προβλήματα και ανάγκες, να ασκεί ουσιαστική επο-

πτεία των χώρων του σχολείου στους οποίους πιθανολογείται εκδήλωση εκφοβι-

σμού και βίας μεταξύ των μαθητών. 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως το φαινόμενο του εκφοβισμού παιδιών και 

εφήβων από συμμαθητές τους είναι τόσο παλιό όσο και η διαδικασία της σχολικής 

μάθησης. Είναι δε τόσο συνηθισμένο, ώστε πολλοί γονείς αλλά και δάσκαλοι θεω-

ρούν αυτού του είδους τη συμπεριφορά και εμπειρία εκ των ουκ άνευ της ενσωμάτω-

σης του παιδιού στην κοινότητα των συνομηλίκων του. Το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού είναι ένα φαινόμενο σε έξαρση τα τελευταία χρόνια, τόσο εντός της χώ-

ρας, όσο και εκτός. Υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση πλέον, ωστόσο αυτή δεν εί-

ναι αρκετή ώστε να βοηθήσει στην μείωση ή ακόμα και στην εξάλειψη του εν λόγω 

φαινομένου. Το υπό εξέταση φαινόμενο  είναι πολυδιάστατο, οφείλεται σε ποικίλους 

παράγοντες αλλά και  έγινε  σαφές πως για την πρόληψη και αντιμετώπιση του απαι-

τείται η ενεργητική και μεθοδευμένη στάση των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, η επαγγελματική εξέλιξη, η ανάπτυξη κοινωνικών 

επαφών, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου συνιστά τα κυριότερα κίνητρα για την 

εκπαίδευση των ενηλίκων. Από την άλλη πλευρά το κόστος συμμετοχής, η έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου μετά την εργασία, κυρίως λόγω οικογενειακών ή ακόμη και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων, η δυσκολία μετακίνησης συνιστούν τροχοπέδη για 

την απόφαση ενός ενήλικα να συμμετέχει σε επιπλέον εκπαιδευτικά προγράμματα 

στην ζωή του. Σε ερευνητικές σχετικές μελέτες είτε σε ιδρύματα, είτε σε 

εκπαιδευόμενους σε κέντρα εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι παίζει ρόλο ακόμη και το 

φύλο, η ηλικία και ίσως ακόμη πιο σημαντικό η ύπαρξη ή όχι επαγγελματικής 

απασχόλησης, το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα αλλά και η οικογενειακή του 

κατάσταση. Εν κατακλείδι το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι πολυσχιδές και 

πολύπλοκο, η διερεύνηση δε των κινήτρων που ωθούν όπως και των εμποδίων που 

αναχαιτίζουν τους ενήλικους αντίστοιχα, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και συνεχή 

έρευνα ώστε να παρθούν ασφαλή και σίγουρα σχετικά συμπεράσματα. 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, κίνητρα εκπαίδευσης, εμπόδια συμμετοχής 

 

Εισαγωγή 

Κάθε αναπτυσσόμενο αλλά και αναπτυγμένο κράτος τα τελευταία χρόνια δίνει 

μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση των ενηλίκων και την θέτει ως κύρια 

προτεραιότητά της. Ο κύριος λόγος  αυτής της δράσης πηγάζει εκ του γεγονότος ότι 

τα προγράμματα δια βίου μάθησης παίζουν  δομικό ρόλο αλλά και ουσιαστικό στην 

οικονομική  ανάπτυξη και στην κοινωνική ευμάρεια κάθε κράτους, όπως από νωρίς 

έχει «υπογραμμιστεί» στην  διεθνή συνάντηση των υπουργών παιδείας των κρατών-

μελών του ΟΟΣΑ το 1996 (OECD, 1996).  

Στη Χώρα μας η πολιτική αυτή δεν διαφέρει καθώς διατυμπανίζεται η αξία και η 

σημασία της μάθησης των ενηλίκων και φυσικά προσανατολίζεται για την οργάνωση 
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από εγκύκλιους ακόμη και του Υπουργείου Παιδείας προγραμμάτων για εκπαίδευση 

ενηλίκων (Μουζάκης, 2006). 

Για να γίνει αντιληπτή η δια βίου μάθηση προσεγγίζουμε την τυπολογία Coombs, με 

μόνη διαφοροποίηση ότι αντιλαμβανόμαστε και σχεδιάζουμε τις διαδικασίες 

θεωρώντας την ως μια ενιαία ενότητα και όχι όπως κατά την τυπολογία όπου οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατατάσσονται στους παρακάτω τρεις τύπους ανάλογα 

με την συνέχεια της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών θεσμών και του 

εκπαιδευόμενου πολίτη (Coombs, 1968· Coombs & Ahmed, 1974): 

(α) Τυπική εκπαίδευση, δηλαδή το ιεραρχικά δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα που περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την 

προσχολική έως την τριτοβάθμια, καθώς και όλα τα περιεχόμενα σπουδών αυτών των 

βαθμίδων (γενική και επαγγελματική εκπαίδευση). 

(β) Μη-τυπική εκπαίδευση: στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε 

οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, που έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και προσδιορισμένο 

κοινό (για παράδειγμα, τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 

τα μαθήματα ξένων γλωσσών, κ.α.). 

(γ) Άτυπη εκπαίδευση, που περιλαμβάνει όλα τα πλαίσια στα οποία οι πολίτες 

αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και διαμορφώνουν στάσεις και αξίες, μέσα από την 

επίδραση του περιβάλλοντος και την καθημερινή εμπειρία (οικογένεια, εργασία, 

διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, κλπ). 

Η δια βίου μάθηση περιέχει όλες τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές εκείνες 

δραστηριότητες ανεξάρτητα του τύπου, της βαθμίδας και του περιεχομένου της 

τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Επιπλέον στην δια βίου μάθηση 

συμμετέχουν κάθε ηλικία, κάθε μορφωτικό επίπεδο, ανεξάρτητα κοινωνικού ή 

οικονομικού επιπέδου (Καραλής, 2008, σ. 131). 

 

Διά βίου μάθηση 

Η συμβολή της δια βίου μάθησης είναι οικονομική και κοινωνική ενδυναμώνοντας 

την δημιουργία ενός δυνατού ανθρώπινου κεφαλαίου που θα αμβλύνει τις 

οικονομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών και θα μετριάσει τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών αποδεικνύουν μία αυξητική 

τάση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών (OECD, 2001). 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι αυτή η τάση μπορεί να αντιστραφεί μέσω της 

αναβάθμισης της γνώσης, εκπαιδεύοντας μέσω της δια βίου μάθησης τους ενήλικους. 

Η γνώση λειτουργεί τονωτικά στους εργαζόμενους που μπορούν να νιώθουν 

σιγουρότεροι για τις ικανότητές τους ώστε να προσαρμόζονται καλύτερα στις 

διαφοροποιημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που προκύπτουν. Κατά συνέπεια 
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η δια βίου μάθηση είναι ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους 

αντιμετώπισης δυσάρεστων συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής 

προόδου στην εργασία, ενώ η συσχέτιση της οικονομικής ανάπτυξης και του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος με την συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι θετική (Ιωαννίδου, 

2015).  

Η γνώση είναι δύναμη, ανοίγει το μυαλό, διευρύνει το πνεύμα και τους ορίζοντες και 

θέτει βάσει ώστε να υπάρχει γόνιμη ανάπτυξη και πρόοδο σε μια κοινωνία. Οι 

ευεργετικές επιπτώσεις της δια βίου μάθησης συνεπώς δεν σταματούν στους 

εργαζόμενους σε μια κοινωνία. Έχουν άμεσες συνέπειες στις αδύνατες κοινωνικές 

ομάδες όπως είναι οι άνεργοι, τα φτωχότερα οικονομικά στρώματα, το γυναικείο 

φύλο και τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων αυτά τα 

άτομα έχουν την δυνατότητα να ενδυναμώσουν τα προσόντα τους και κατά συνέπεια 

να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή 

ενός λαού διεκδικώντας μία καλύτερη επαγγελματική αλλά και κοινωνική θέση. Είναι 

κατά συνέπεια δικαιολογημένο το αυξανόμενο ενδιαφέρον για εκπαίδευση καθ' όλη 

τη διάρκεια της ζωής (Καραλής, 2013). 

Οι χώρες υιοθετούν πολιτικές ώστε να προαχθούν προγράμματα ενήλικης μάθησης. 

Ως αποτέλεσμα υπάρχει αλματώδης αύξηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και στο 

σχεδιασμό αλλά κυρίως στην υλοποίησή τους, ενώ από την άλλη πλευρά όλο και 

περισσότεροι ενήλικες εκδηλώνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτά τα 

προγράμματα. Αυτή η αμφίδρομη διεργασία, δηλαδή η αύξηση προσφοράς 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και η ταυτόχρονη αύξηση ζήτησης των προγραμμάτων 

αυτών όσο προχωρά ο χρόνος πραγματώνεται ενώ το ενδιαφέρον των ενηλίκων 

παρουσιάζει αλματώδη αύξηση σε όλο διαφορετικά και νέα προγράμματα μια και οι 

ανάγκες τους κυμαίνονται και διαφέρουν σημαντικά. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη στη 

δια βίου μάθηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σημαντική, με άλλες χώρες να 

προπορεύονται χρονικά και ποσοτικά στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και άλλες να ακολουθούν. Στην Ελλάδα η εκπαίδευση ενηλίκων άργησε να 

εμφανιστεί, αλλά η ανάπτυξή της από το 1980 έως το 2000 ήταν ραγδαία, αφού 

παρατηρήθηκε δεκαπλασιασμός της συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στο 

διάστημα αυτό (Ιωαννίδου, 2015). 

Κίνητρα Συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Το εγχείρημα των κυβερνήσεων να ενδυναμώσουν την εκπαίδευση ενηλίκων δεν 

είναι εύκολο, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις, μεταξύ των 

οποίων και η ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών των εκπαιδευομένων. Η 

ικανοποίηση των αναγκών αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των 

προγραμμάτων, αφού μόνο έτσι θα είναι δυνατή η προσέλκυση περισσότερων 

ενηλίκων στη μάθηση. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων, θα πρέπει πρώτα να εντοπιστούν οι ανάγκες αυτές, άρα να 

εντοπιστούν τα κίνητρα που τους ωθούν να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης. Η διερεύνηση και ο εντοπισμός των κινήτρων βοηθάει τους σχεδιαστές 
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εκπαιδευτικής πολιτικής να δημιουργήσουν επιτυχή προγράμματα εκπαίδευσης, που 

ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Τα κίνητρα λοιπόν 

λειτουργούν ως κατευθυντήρια γραμμή στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης 

και επηρεάζουν άμεσα την επιτυχία των προγραμμάτων (Ιωαννίδου, 2015). 

Εσωτερικά και Εξωτερικά Κίνητρα 

Η βαθειά κατανόηση των κινήτρων συμμετοχής στην εκπαίδευση είναι σημαντική, 

προκειμένου τα κίνητρα να αποσαφηνιστούν και να γίνει δυνατή η αύξηση της 

συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι η 

κινητοποίηση για μάθηση μπορεί να είναι τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. Τα 

εσωτερικά κίνητρα πηγάζουν από μία ενδότερη ανάγκη του ατόμου, μία δίψα για 

μάθηση και το ενδιαφέρον της γνώσης για την ίδια τη γνώση. Τα εξωτερικά κίνητρα 

από την άλλη σχετίζονται με κάποια εξωτερική ανταμοιβή, το άτομο επιθυμεί να 

μάθει προκειμένου να έχει κάποιο εξωτερικό όφελος από αυτό, όπως να θέσει τις 

βάσεις για αύξηση του μισθού του. Οι έρευνες δείχνουν πολλαπλούς λόγους 

συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση. Τα κίνητρα συμμετοχής μπορεί να είναι 

η επαγγελματική εξέλιξη ή η απόκτηση βάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην 

περαιτέρω εκπαίδευση. Μπορεί επίσης, να είναι το γνωστικό ενδιαφέρον ή τα 

κοινωνικά ερεθίσματα και η κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσω της επαφής με άλλα 

άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα. Τα αποτελέσματα ερευνών αναδεικνύουν 

το επαγγελματικό κίνητρο και το κίνητρο του γνωστικού ενδιαφέροντος ως τα 

επικρατέστερα για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση. Οι λοιποί λόγοι 

συμμετοχής είναι μικρότερης σημασίας και ακολουθούν (Ιωαννίδου, 2015). 

Κίνητρα συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 

Τα κίνητρα που ωθούν τον ενήλικα να στραφεί στη δια βίου μάθηση και να 

αναζητήσει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης που του ταιριάζει είναι ποικίλα και 

ανταποκρίνονται σε διάφορες ανάγκες του που επιθυμεί να ικανοποιήσει. Οι ανάγκες 

αυτές μπορεί να προέρχονται από μία εσωτερική κινητοποίηση για μάθηση ή να 

πηγάζουν από εξωτερικούς παράγοντες. Στην πρώτη περίπτωση των εσωτερικών 

κινήτρων το άτομο μαθαίνει αποσκοπώντας στην ικανοποίηση του εσωτερικού του 

κόσμου, υποκινούμενο από το γνωστικό του ενδιαφέρον, την προσωπική του 

ευχαρίστηση και την τελείωσή του σαν άτομο και πολίτη μίας ευρύτερης κοινωνίας. 

Όταν από την άλλη, η παρακίνηση για μάθηση είναι εξωγενής, τότε ο εκπαιδευόμενος 

αποζητά ένα είδους επιβράβευσης για τη συμμετοχή του σε κάποιο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης, άρα η δράση του συσχετίζεται με κάποιο εξωτερικό αποτέλεσμα που 

αναμένει από την εκπαίδευση (Θεοδωρίδης, 2011).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξωγενούς παρακίνησης είναι η ανταμοιβή στην 

εργασία, δηλαδή η συμμετοχή στην εκπαίδευση για εξασφάλιση της υπάρχουσας 

θέσης εργασίας, για απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων, για βελτίωση της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή ανεύρεση νέας εργασίας με καλύτερους όρους. Τα 

εξωτερικά κίνητρα σχετίζονται περισσότερο με ζητήματα πολιτικής και απορρέουν 
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από τη θεωρία λογικής επιλογής, όπου η συμμετοχή στην εκπαίδευση προέρχεται από 

τα οικονομικά οφέλη που προσμένουν ότι θα απολάβουν οι εκπαιδευόμενοι. Τα 

εσωτερικά κίνητρα σχετίζονται με πιο σύνθετους κοινωνικούς παράγοντες, που 

αιτιολογούν τη συμμετοχή στη μάθηση (Σιάνου-Κύργιου, 2010). 

Έρευνες και κίνητρα 

Η πρώτη έρευνα καταλήγει σε μία τριπλή τυπολογία των λόγων συμμετοχής. Χωρίζει 

τους συμμετέχοντες σε αυτούς που προσανατολίζονται α. στους στόχους, στην 

επίτευξη δηλαδή συγκεκριμένων στόχων, β. στη δράση, όπου η συμμετοχή οφείλεται 

περισσότερο στην επιθυμία για δράση, παρά στην κατάκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων 

και γ. στη μάθηση, όπου ο εκπαιδευόμενος οδηγείται κυρίως από το γνωστικό του 

ενδιαφέρον (Houle, 1961).  

Σε μετέπειτα έρευνα συμπεραίνεται ότι οι λόγοι συμμετοχής σε προγράμματα 

εκπαίδευσης είναι πολλαπλοί και δεν εντάσσονται μόνο σε τρεις κατευθύνσεις, όπως 

προηγούμενα (Tough, 1968). Μετέπειτα δημιουργείται η ευρέως γνωστή έως σήμερα 

Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής (Educational Participation Scale, EPS). 

Πρόκειται για ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο συμμετοχής στην εκπαίδευση που 

δίνει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και τα κίνητρα 

συμμετοχής τους. Αργότερα, με τα ευρήματα νεώτερων ερευνών, η κλίμακα 

τροποποιείται και από τον ίδιο τον Boshier και σήμερα έχει καταλήξει να 

περιλαμβάνει επτά κατηγορίες λόγων συμμετοχής στην εκπαίδευση. Αυτές είναι η 

βελτίωση της επικοινωνίας, οι κοινωνικές επαφές, η προετοιμασία για την 

εκπαίδευση, η επαγγελματική ανέλιξη, η συντροφικότητα στην οικογένεια, τα 

κοινωνικά ερεθίσματα και το γνωστικό ενδιαφέρον (Boshier, 1991). 

Εμπόδια συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 

Τα εμπόδια στην δια βίου μάθηση μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία είναι εκείνα που αφορούν την κακή οργάνωση της μαθησια-

κής διαδικασίας, η δεύτερη είναι  εκείνα που απορρέουν από τις κοινωνικές υποχρε-

ώσεις ενώ η τρίτη αφορά τα εσωτερικά εμπόδια που είναι απόρροια της προσωπικό-

τητας των ατόμων. Τα εσωτερικά είναι εκείνα που σχετίζονται με τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις και αξίες και απορρέουν από ψυχολογικούς κυρίως παράγοντες. Όλα αυτά 

οδηγούν στη σκέψη και το συμπέρασμα πως η κατάκτηση της γνώσης δεν είναι για 

κανένα ευθύγραμμη, διότι τα εμπόδια στη μάθηση είναι συνυφασμένα με την ανθρώ-

πινη φύση και πολλές φορές δημιουργούν στα άτομα μηχανισμούς άμυνας και παραί-

τησης τους από τη διαδικασία της μάθησης (Κόκκος, 2008). 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση εμποδίων σχετικά με την μάθηση αλλά και τη συμμετοχή 

ενηλίκων στα προγράμματα κατάρτισης είναι εκείνη του Cross και αφορά τρεις κατη-

γορίες επίσης: α) τα καταστασιακά (situational) που είναι εκείνα που αφορούν την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο ο ενήλικας, δηλαδή 

όταν επί παραδείγματι υπάρχει έλλειψη χρημάτων, ή όταν η φροντίδα των παιδιών 
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του οδηγούν σε αναστολές προς εκμάθηση ή παρακολούθηση σεμιναρίων κ.ά. β) θε-

σμικά (organizational) όπου ανήκουν εκείνα τα εμπόδια που αφορούν διαδικασίες 

όπως επί παραδείγματι ωράρια διεξαγωγής, ή προϋποθέσεις εισαγωγής κ.ά., δηλαδή 

είναι προβλήματα που αφορούν τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος γ) τα 

προδιαθετικά (dispitional) είναι αυτά που περιλαμβάνονται οι αντιλήψεις των ενήλι-

κων όπως είναι η παραδοχή ότι είμαι μεγάλος για να μάθω ή ο φόβος να αποτύχω 

κ.ο.κ. (Καραλής, 2013). 

Ο Rogers (1999) κατηγοριοποιεί βάσει των εσωτερικών φραγμών που  διαδραματί-

ζουν καθοριστικό παράγοντα για τις αναστολές προς την δια βίου μάθηση σε εκείνους 

που προέρχονται από προϋπάρχουσες γνώσεις και σε αυτούς που οφείλονται σε συ-

ναισθηματικούς παράγοντες. Οι φραγμοί που οφείλονται σε προϋπάρχουσες γνώσεις 

είναι εκείνοι που ο εκπαιδευόμενος έχει επενδύσει συναισθηματικά σε προηγούμενες 

γνώσεις και ικανότητες και «δαπανά ακόμη περισσότερο για να υπερασπιστεί την α-

κεραιότητα αυτής της γνώσης, κατά συνέπεια οι καινούργιες μαθησιακές αλλαγές 

μπορεί μερικές φορές να βρουν σθεναρή αντίσταση». Οι φραγμοί που οφείλονται σε 

συναισθηματικούς-ψυχολογικούς παράγοντες είναι αλληλένδετοι. Οι συναισθηματι-

κοί είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την προσωπικότητα όπως επί παραδείγματι η χαμη-

λή αυτοεκτίμηση, η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Οι ψυχολογικοί έχουν ρίζα τους κυρίως 

το άγχος. Το άγχος μπορεί να οφείλεται στην αρνητική αυτοεικόνα, στον φόβο απο-

τυχίας, στο φόβο της κριτικής, στο φόβο της απογοήτευσης του εαυτού του ή των άλ-

λων, στο φόβο του αγνώστου. Ακόμη το άγχος μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες 

που προκύπτουν από κοινωνικούς ή περιστασιακούς ρόλους που υιοθετούν τη δεδο-

μένη στιγμή όπως είναι επί παραδείγματι το να είσαι γονέας, ή άνεργος κ.οκ. (Rogers, 

1999). 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικες τα προγράμματα εκπαίδευσης 

είναι α) ανάλογα με τον προσανατολισμό των κινήτρων αυτών διαπιστώνουμε κίνη-

τρα που συνδέονται τόσο με εσωτερικούς παράγοντες, όσο και κίνητρα που συνδέο-

νται με εξωτερικούς παράγοντες, β) κίνητρα που συνδέονται με την ανάγκη για εκ-

παίδευση προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις από προσωπικό ενδιαφέρον, για βελ-

τίωση σε γνωστικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Πρόκειται δηλαδή για κίνητρα 

που είναι προσανατολισμένα στη μάθηση καθαυτή (εσωτερικά κίνητρα), γ) κίνητρα 

που αφορούν κυρίως την επαγγελματική εξέλιξη και την ενίσχυση των τυπικών τους 

προσόντων. Πιο συγκεκριμένα μέσα από τη συμμετοχή σε επανεκπαίδευση, υπάρχει 

προσδοκία καλυτέρευσης της επαγγελματικής κατάστασης μέσα από την άνοδο στην 

ιεραρχία, την αλλαγή φορέα απασχόλησης, καθώς και τη βελτίωση του βιογραφικού. 

Σχετικά με τα εμπόδια που λειτουργούν ως περιορισμοί στη συμμετοχή των ενηλίκων 

σε προγράμματα εκπαίδευσης υπάρχουν εκείνα που αφορούν τόσο στη συμμετοχή 

τους σε προγράμματα εκπαίδευσης, όσο και στην πρόθεση συμμετοχής στο μέλλον. 

Τα εμπόδια που διαπιστώθηκαν σύμφωνα με τη θεωρία (Rogers, 1999) μπορούν να 

ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: σε εμπόδια που σχετίζονται με την κατάσταση 
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στην οποία βρίσκονται οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι όπως η έλλειψη ελεύθερου χρό-

νου, το κόστος των προγραμμάτων, εμπόδια από την εργασία κ.ά, σε εμπόδια που 

σχετίζονται με την οργάνωση των προγραμμάτων όπως ο τόπος διεξαγωγής των προ-

γραμμάτων, το περιεχόμενό τους, οι εκπαιδευτές και η υλικοτεχνική τους υποδομή 

κ.ά., και τέλος σε εμπόδια που σχετίζονται με την προσωπικότητα των ενηλίκων όπως 

ο φόβος της αξιολόγησης και η ανησυχία για έλλειψη ικανοτήτων, προκειμένου να 

ανταποκριθούν σε απαιτήσεις του προγράμματος. 
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Ο κριτικός στοχασμός και ο ορθολογικός διάλογος ως θεμελιώδεις πυλώνες της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης 

Αγγελάκος Εμμανουήλ 

Σπουδαστής ΑΣΠΑΙΤΕ-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

Manosagelakos@gmail.com 

Περίληψη 

Η μετασχηματίζουσα μάθηση έχει πλέον εδραιωθεί στην εκπαιδευτική διεργασία 

λαμβάνοντας ποικίλες μορφές εφαρμογής. Ο σπουδαίος στοχαστής Jack Mezirow, ως 

άμεσα συνδεδεμένος με την εν λόγω θεωρητική προσέγγιση αναφέρει ως βασικούς 

συντελεστές του μετασχηματισμού, τον κριτικό στοχασμό και τον ορθολογικό διάλο-

γο. Με αφετηρία την επεξεργασία των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των εκ-

παιδευομένων, η κριτική σκέψη και ο στοχαστικός διάλογος, δίνουν έναν δημοκρατι-

κό και ανοικτά σκεπτόμενο χαρακτήρα στην εκπαιδευτική διεργασία. Τόσο η εργα-

λειακή όσο και η επικοινωνιακή μάθηση, εξαρτώνται άμεσα από τους εν λόγω συντε-

λεστές, κατευνάζοντας την εκπαιδευτική χειραγώγηση και ενδυναμώνοντας ταυτό-

χρονα την εφαρμογή του μαθητοκεντρικού μοντέλου μάθησης στη σύγχρονη εκπαι-

δευτική διεργασία. 

Λέξεις Κλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, κριτικός στοχασμός, ορθολογικός 

διάλογος. 

Εισαγωγή 

Η κοινωνικοποίηση προσδίδει νοητικές συνήθειες στον τρόπο ζωής των ανθρώπων 

από την παιδική τους ηλικία, πολλές φορές όμως οι άνθρωποι απλά τις αποκτούν χω-

ρίς απαραίτητα να γνωρίζουν ή να μπορούν να σκεφτούν κριτικά πως πραγματικά να 

τις αξιοποιήσουν σε προσωπικό επίπεδο. Οι ενήλικοι χρήζουν βοηθείας, προκειμένου 

να αντιμετωπίζουν κριτικά τις συγκεκριμένες συνήθειες και να τις μετασχηματίζουν 

για να αποδώσουν ουσιαστικό ρόλο στις δικές τους εμπειρίες (Κόκκος & Βεργίδης, 

2010). 

Η πρακτική μάθηση διαφέρει από την προσπάθεια του εκπαιδευομένου να ερμηνεύ-

σει μια κατάσταση, η οποία παρουσιάστηκε με έμμεσο τρόπο σε αυτόν. Ειδοποιός 

διαφορά αποτελεί ότι στη δεύτερη περίπτωση ο εκπαιδευόμενος οφείλει να εισέλθει 

σε κατάσταση στοχασμού. Καλείται δηλαδή να στοχαστεί σύμφωνα με το δικό του 

γνωστικό υπόβαθρο και τις δικές του πεποιθήσεις, ούτως ώστε να δώσει νόημα στην 

εκάστοτε κατάσταση των πραγμάτων (Mezirow, 1990). 

Η σημασία του κριτικού στοχασμού σύμφωνα με τον Mezirow 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και η έννοια του κριτικού στοχασμού 

συνδέονται άμεσα με τον μεγάλο στοχαστή Jack Mezirow. Ο κριτικός στοχασμός εί-

ναι μια διεργασία κατά τη οποία μεταβάλλονται οι πεποιθήσεις μας, σε μια προσπά-
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θεια αναγνώρισης του προσωπικού υπόβαθρου όσον αφορά τον τρόπο κατανόησης 

και δράσης. Αποτελεί χαρακτηριστικό των ενηλίκων, δεδομένου ότι για να στοχαστεί 

κάποιος κριτικά, πρέπει να έχει ωριμάσει κοινωνικά και να έχει στην ουσία κάποιο 

στοιχειώδες παρελθόν.  Ο στοχασμός αποκτά ξεχωριστή διάσταση αναλόγως του 

σκοπού του, με τον στοχασμό στο πεδίο της μάθησης να διαφέρει σημαντικά από τον 

στοχασμό που αναφέρεται στους άλλους ή και στον ίδιο μας τον εαυτό (Λιντζέρης, 

2007). 

Ο κριτικός στοχασμός ως ένας από τους καταλυτικούς παράγοντες της μετασχηματί-

ζουσας μάθησης, είναι έννοια βαρύνουσας σημασίας. Ο Mezirow (1985b), καθιστά 

τον κριτικό στοχασμό σημαντικό καθώς έρχεται να συμπληρώσει ένα μεγάλο κενό 

στo εκπαιδευτικό πλαίσιο. Χαρακτηρίζεται ως μια ενήλικη λειτουργία ούτως ώστε να 

κρίνονται ουσιαστικά οι παραδοχές και τα νοηματικά σχήματα, απέναντι στην εργα-

λειακή, αυτό-στοχαστική και διαλογική μάθηση. Επιπροσθέτως η ενσωμάτωση του 

κριτικού στοχασμού στην μετασχηματίζουσα μάθηση, δίνει μια μορφή ευρείας και 

πιο ανοικτά σκεπτόμενης εκπαίδευσης. 

Το σύνολο της μαθησιακής διεργασίας επηρεάζεται μέσω της αυτοκριτικής των πα-

ραδοχών των εκπαιδευομένων, στο πλαίσιο μιας πιο ελεύθερης εκπαίδευσης. Ο εκ-

παιδευόμενος επανεξετάζοντας τις προσωπικές του υιοθετημένες αντιλήψεις μαθαίνει 

να λειτουργεί αυτοδύναμα, απελευθερωμένος από μορφές «εκπαιδευτικής χειραγώ-

γησης». Ο κριτικός στοχασμός δεν αποτελεί μόνο εργαλείο μάθησης, είναι ο θεμέλιος 

λίθος της συνεργατικότητας προκειμένου να καθοριστεί η αλήθεια μέσα στο κοινωνι-

κοπολιτικό περιβάλλον του ανθρώπου.  Με κύριο στοιχείο την δημοκρατική συμμε-

τοχή, οι πληροφορίες του κριτικού στοχασμού συντελούν σε συλλογική στοχαστική 

δράση (Mezirow, 1998b). 

Η επικοινωνιακή μάθηση έρχεται σε άμεση εξάρτηση με τον κριτικό στοχασμό, απο-

δίδοντας σημαίνοντα ρόλο στην κατανόηση των νοηματικών σχημάτων και παραδο-

χών μεταξύ των ομιλητών, ούτως ώστε να υπάρξει αποτελεσματική επικοινωνία. Ση-

μαντικό στοιχείο επίσης του κριτικού στοχασμού στην ενηλικιότητα, είναι η αποκω-

δικοποίηση ως προς την εγκυρότητα των επιχειρημάτων προκειμένου να ληφθεί μια 

απόφαση, αποδίδοντας αξιοπιστία στο πλαίσιο αναφοράς.  Υποβάλλοντας τα νοημα-

τικά σχήματα σε κατάσταση κριτικής ή αυτοκριτικής, αναδεικνύονται νέοι τρόποι 

δράσης, αμφισβητώντας την υπάρχουσα αυθαίρετη οπτική που μέσω αυτών έχουμε 

υιοθετήσει. 

Ο κριτικός στοχασμός όμως είναι απαραίτητο στοιχείο και της εργαλειακής μάθησης. 

Δύναται να μετασχηματίσουμε τις αντιλήψεις μας σχετικά με την επίλυση κάποιου 

προβλήματος, αρκεί να στοχαστούμε κριτικά επάνω στις παραδοχές που το πλαισιώ-

νουν. Ακόμα και οι τρόποι αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, εξαρτώνται από τον 

βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευτής μετασχημάτισε τις προσωπικές του αντιλήψεις σχε-

τικά με τις αξιολογικές νόρμες. Η υποκειμενική επανεξέταση στο πλαίσιο της μετα-

σχηματίζουσας μάθησης, αναφέρεται στον αυτοστοχασμό μας πάνω στις δικές μας 

παραδοχές, όπως οι τρόποι που κάποιος μαθαίνει. Σκεπτόμενοι κριτικά τις αντιλήψεις 
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των άλλων σχετικά με την επίλυση προβλήματος με συγκεκριμένο στόχο, πραγματο-

ποιούμε μια αντικειμενική επανεξέταση μέσω διαφορετικών οπτικών. Η φιλοσοφία 

της εκπαίδευσης ενηλίκων βασίζεται στον κριτικό στοχασμό, βοηθώντας τους εκπαι-

δευομένους, να κρίνουν τόσο τις δικές τους πεποιθήσεις και αντιλήψεις όσο και των 

άλλων, ούτως ώστε να προβούν σε αποτελεσματικές ενέργειες δράσης, αποφεύγοντας 

χαοτικές καταστάσεις  (Mezirow, 2007). 

Η σημασία του ορθολογικού διαλόγου σύμφωνα με τον Mezirow 

Η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω του κριτικού στοχασμού, φέρνει τους εκπαιδευο-

μένους σε κατάσταση αυτογνωσίας, αξιολογώντας ο καθένας τις εμπειρίες του. Η 

συμμετοχή τους σε ένα γόνιμο και ορθολογικά δομημένο διάλογο, τους βοηθά να λά-

βουν τις απαραίτητες αποφάσεις για να δράσουν, υπό το καθεστώς μιας νέας πλέον 

οπτικής πραγμάτων. Ο στοχαστικός διάλογος περιέχει μια κριτική αποτίμηση των πα-

ραδοχών και αποτελεί διεργασία με ώριμους, πληροφορημένους και ορθολογικούς  

συνομιλητές, με στόχο την πολύπλευρη ερμηνεία της εμπειρίας και κατάληξη την 

κριτική βελτίωση απέναντι στην απόφαση δράσης. Ένας ιδανικός διάλογος μπορεί να 

επιφέρει την επιτυχημένη μαθησιακή διεργασία στην ενήλικη εκπαίδευση, διαμέσου 

της επικοινωνίας (Λιντζέρης, 2007). 

Ο Mezirow (1996a), αναφέρει ως στόχο του  ορθολογικού διαλόγου τόσο την συμφω-

νία όσο και την επίτευξη κλίματος αλληλεγγύης σε όσους συμμετέχουν, αν και δεν 

είναι απαραίτητο να καταλήγουν πάντα σε συμφωνία μεταξύ τους. Παράλληλα ανα-

δεικνύει την σημασία του στοχαστικού διαλόγου παρουσιάζοντας τις διαφοροποιημέ-

νες απόψεις ως ευκαιρία και πρόκληση για μάθηση, μέσω των δεξιοτήτων επικοινω-

νίας και κατανόησης που αναπτύσσονται. Χαρακτηρίζει τον διάλογο ως μέσο που συ-

ντελεί στις συνεχείς ενέργειες προς απόδοση εγκυρότητας στο νοηματικό σχήμα της 

εμπειρίας, δημιουργώντας αλληλεπίδραση κριτικών σκέψεων. 

Στην εργαλειακή μάθηση ο ορθολογισμός έγκειται στο αν είμαστε σε θέση να πετύ-

χουμε τον επιδιωκόμενο σκοπό, ενώ στην επικοινωνιακή μάθηση αν πραγματικά  κα-

τανοούμε τις όποιες προβληματικές πεποιθήσεις. Στην επικοινωνιακή μάθηση με την 

παράθεση διαφοροποιημένων απόψεων σε έναν στοχαστικό διάλογο, πραγματοποιεί-

ται συλλογικά μια άρτια βελτιωμένη κρίση.  Η εν λόγω βελτίωση από μόνη της καθι-

στά τον διάλογο σημαντικό, δεδομένου ότι αν σαν  εναλλακτικές είχαμε την παράδο-

ση ή την αυθεντία αντί του διαλόγου, η κριτική θα ήταν προϊόν χειραγώγησης και όχι 

προσωπικής θέσης (Mezirow, 2007).   

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε έναν ορθολογικό διάλογο είναι η ετοιμότη-

τα και η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ όλων. Συναισθήματα όπως η αλληλεγγύη και η 

εμπιστοσύνη, κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να επιτευχθεί μια από κοινού καλή 

συμφωνία. Επιπροσθέτως η αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από τον διάλογο, 

τον καθιστά ως πρωταγωνιστή στην μαθησιακή διεργασία της ενήλικης εκπαίδευσης, 

με φανερή την ύπαρξη του αυτοσεβασμού και του σεβασμού προς τους άλλους. Η 

μορφή της κριτικής σκέψης απέναντι στις παραδοχές μας και στις παραδοχές των άλ-
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λων, έχει ως υπόβαθρο το πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον που μας πλαισιώνει. 

Ο στοχαστικός διάλογος κατά τον Mezirow (1985a), βοηθά τους ενηλίκους να γίνο-

νται αυτό-κατευθυνόμενοι και να μπορούν να εξωτερικεύουν την εμπειρία τους, κα-

τανοώντας την καλύτερα μέσω της αυτοδύναμης σκέψης. 

Η ελεύθερη συμμετοχή στον στοχαστικό διάλογο προϋποθέτει στοιχεία ωριμότητας, 

υγείας, εκπαίδευσης και συναισθηματικής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα κάποιες κοι-

νωνικά ευπαθείς ομάδες  ανθρώπων να μην μπορούν να συμμετέχουν με αξιώσεις 

στην κριτική συζήτηση. Η αποτελεσματικότητα του διαλόγου γίνεται κριτήριο ποιό-

τητας της εκπαίδευσης ενηλίκων και του βαθμού ελευθερίας συμμετοχής, σύμφωνα 

με τους κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, καθιστώντας τον ως την 

πιο διακριτή ανθρώπινη συμπεριφορά.  Για αυτό οι εκπαιδευτές ενηλίκων ως κύριοι 

εκπρόσωποι και συντονιστές του ορθολογικού διαλόγου στα πλαίσια της μετασχημα-

τίζουσας μάθησης, διεκδικούν την κοινωνική δικαιοσύνη. Η μετασχηματίζουσα μά-

θηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καθόλα ισότιμη συμμετοχή στο διάλογο, 

μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον εκπαίδευσης, δίνοντας σε όλους το δικαίωμα 

κριτικής επεξεργασίας της  εμπειρίας και ανάδειξης των δυνατοτήτων τους μέσω της 

διαλεκτικής επικοινωνίας (Mezirow, 2007). 

Κριτική επί της Μετασχηματίζουσας Μάθησης 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται στην εκπαίδευση συνειδητοποιημένα, έχο-

ντας εμπειρίες και βιώματα τα οποία συνθέτουν το προσωπικό τους γίγνεσθαι. Οι 

τρόποι με τους οποίους μαθαίνει ο ενήλικος, καθώς και η οιαδήποτε στάση και συ-

μπεριφορά απέναντι στην εκπαίδευση, έχουν ως αφετηρία τις προσωπικές του εμπει-

ρίες. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και διαφορετικά 

προσωπικά εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν στο πλαίσιο της ενήλικης μάθη-

σης. Ένα κοινό εμπόδιο όμως που συχνά αντιμετωπίζουν, είναι το άγχος τους όσον 

αφορά την αποδοχή τους από τους άλλους και αν θα τα καταφέρουν. Ένα εμπόδιο 

που η μικρή μου εκπαιδευτική πορεία έως σήμερα, μου έδειξε ότι αντιμετωπίζεται 

πολύ αποτελεσματικά ενσωματώνοντας τον κριτικό στοχασμό και τον ορθολογικό 

διάλογο στην διεργασία της μάθησης. 

Η κριτική επεξεργασία της εμπειρίας του εκάστοτε εκπαιδευομένου, καθώς και η αλ-

ληλεπίδρασή του με τις απόψεις των άλλων, τον βοηθά να αναθεωρήσει πάγιες από-

ψεις που τυχόν είχε και πλέον δεν τον εξέφραζαν. Η διεργασία του κριτικού στοχα-

σμού των παραδοχών του, αναδεικνύει δυνάμεις και γνώσεις που πιθανά να μην ήξε-

ρε ότι έχει. Ως ενεργό μέλος μιας εκπαιδευτικής ομάδας βοηθά και βοηθιέται ταυτό-

χρονα, επισημαίνοντάς του ότι δεν είναι μόνος στο εκπαιδευτικό του ταξίδι. Μέσω 

του στοχαστικού διαλόγου ο εκπαιδευόμενος αποκτά κοινωνικές δεξιότητες που μπο-

ρεί να τις χρησιμοποιήσει και εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου, όπως αλληλεγγύη, α-

μοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας, μαθαίνοντας ταυτόχρονα την 

δύναμη της συλλογικότητας. 
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Σκεπτόμενοι κριτικά τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και ο ίδιος ο εκπαιδευτής, επεξερ-

γάζονται την εμπειρία τους και μοιράζονται τις ιδιαιτερότητες τους με την ομάδα, α-

ποκαλύπτοντας νέες πτυχές, απέναντι στις δεδομένες αντιλήψεις. Συμμετέχοντας 

στον ορθολογικό διάλογο με στόχο μια βελτιωμένη κρίση, οι θεωρητικά «αδύναμοι» 

της ομάδας νιώθουν ως ισότιμα μέλη, βλέποντας τις απόψεις τους να αποκτούν ση-

μαίνουσα βαρύτητα στο τελικό κριτικό αποτέλεσμα. Ο κριτικός στοχασμός αφυπνίζει 

τον εσωτερικό κόσμο των εκπαιδευομένων, την ίδια στιγμή που ο διάλογος μας δεί-

χνει ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές σε ένα κριτικά εξεταζόμενο ζήτημα. 

Η επαφή μου με την θεωρητική προσέγγιση της μετασχηματίζουσας μάθησης στο 

πλαίσιο της ενήλικης εκπαίδευσης, με έθεσε σε κατάσταση κριτικού αυτό-στοχασμού 

απέναντι στις δικές μου παραδοχές και πεποιθήσεις, σχετικά με τον δρόμο που ακο-

λουθούσα στην εκπαιδευτική διεργασία. Πιστεύω ότι πρώτος από όλους ο εκπαιδευ-

τής ενηλίκων ως ενεργό μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας, οφείλει να έρθει σε κατά-

σταση κριτικού στοχασμού και αυτογνωσίας. Ο ορθολογικός διάλογος και η επεξερ-

γασία της συλλογικής παράθεσης των απόψεων και εμπειριών, ενεργοποιούν την αλ-

ληλεπίδραση τόσο μεταξύ των εκπαιδευομένων όσο και μεταξύ εκπαιδευομένων και 

εκπαιδευτή. Με γνώμονα τον κριτικό στοχασμό και μαθαίνοντας να λειτουργούμε με 

ενσυναίσθηση, δημιουργείται ένας αποτελεσματικός διάλογος, ο οποίος εξισώνεται 

με μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διεργασία, στα πλαίσια ενός θετικού μαθησια-

κού κλίματος. 

Συμπεράσματα 

Η ενσωμάτωση της μετασχηματίζουσας μάθησης στην ενήλικη εκπαίδευση, αναβαθ-

μίζει την ποιότητα του υπάρχοντος εκπαιδευτικού πλαισίου. Με την ενεργοποίηση 

του κριτικού στοχασμού οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσω της επεξεργασίας της 

εμπειρίας τους, να αναγνωρίζουν τις παραδοχές τους και να τις επανεξετάζουν, προ-

κειμένου να βελτιώσουν την κρίση τους πριν δράσουν. Εκτός όμως από τις δικές τους 

κρίνουν και τις παραδοχές των άλλων, αποκτώντας καινούργιες οπτικές ενός ζητήμα-

τος.  

Η δημοκρατική συμμετοχή, οδηγεί σε συλλογική στοχαστική δράση, μέσω του κριτι-

κού στοχασμού, δημιουργώντας την υποδομή για μια ευρεία και πιο ανοικτά σκεπτό-

μενη εκπαίδευση. Ο ορθολογικός διάλογος αποτελεί διεργασία με ώριμους συνομιλη-

τές, με στόχο την πολύπλευρη ερμηνεία της εμπειρίας και κατάληξη την κριτική βελ-

τίωση πριν την δράση. Η αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από τον διάλογο, τον 

καθιστά ως πρωταγωνιστή στην μαθησιακή διεργασία της ενήλικης εκπαίδευσης, μέ-

σω του αμοιβαίου σεβασμού.  Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχοντας στον διάλογο κριτι-

κά, αναγνωρίζουν τη δύναμη της συλλογικότητας, γίνονται αυτό-κατευθυνόμενοι και 

αποκτούν αυτόνομη σκέψη. 

Ένα πολύ μεγάλο προσόν που κατέχει η μετασχηματίζουσα μάθηση, είναι αυτό της 

συνύπαρξης της με άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις όπως του Freire και του Perkins 

και την ταυτόχρονη ενδυνάμωσή τους. Ο τρόπος που ελίσσεται και ενσωματώνεται 

3876

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



μέσα στην εκπαιδευτική διεργασία, καθώς και οι τρόποι που ενεργοποιεί τους εκπαι-

δευόμενους, την καθιστούν ως καταλυτικό παράγοντα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Η 

μετασχηματίζουσα μάθηση ενσωματώνει την δημοκρατική αρχή στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, μέσω του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου, παρουσιάζο-

ντας απόψεις και συνθέσεις διαφορετικού κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου, αντιμε-

τωπίζοντας ταυτόχρονα την χειραγώγηση και τον σκοταδισμό. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στα Σχολεία Δεύτερης Ευ-

καιρίας (Σ.Δ.Ε.), τα οποία αποτελούν έναν καινοτόμο θεσμό στο σύστημα της Διά 

Βίου Μάθησης με σημαντικές εκπαιδευτικές καινοτομίες, ως προς τους στόχους του 

προγράμματος και τους τρόπους που επιστρατεύει για να τους επιτύχει. Παράλληλα 

θα επικεντρώσουμε την προσοχή στο ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτής στα 

Σ.Δ.Ε., αφού εκτός από μεταδότης γνώσεων είναι παιδαγωγός δεξιοτήτων, στάσεων 

και αξιών. 

Λέξεις-Κλειδιά:Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Διαπολυτισμι-

κότητα. 

Εισαγωγή 

Τα Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας αποτελούν έναν καινοτόμο θεσμό στο σύστημα της 

Δια Βίου Εκπαίδευσης με σημαντικές διαφορές σε σχέση με την υποχρεωτική  εκπαί-

δευση, ως προς το μαθητικό τους δυναμικό, τους στόχους του προγράμματος και τους 

τρόπους που επιστρατεύει για να τους επιτύχει. Η διαφορετική προσέγγιση στη φιλο-

σοφία και στη δομή έγκειται στο γεγονός ότι η λειτουργία του υπαγορεύεται από τις 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες, και τα κίνητρα των εκπαιδευομένων. Με 

το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες, εκτός απ’ την κατάκτηση των γνώσε-

ων και δεξιοτήτων, αποκτούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. 

Τα ΣΔΕ δεν επιδιώκουν να εστιάσουν μόνο στα τεκταινόμενα στην αγορά εργασίας, 

αλλά στην όλη προσωπικότητα του εκπαιδευομένου, στη κριτική  του σκέψη, στη μα-

θησιακή του ικανότητα, στις κοινωνικές του αξίες, προκειμένου αυτός να μπορεί να 

ανταποκριθεί με επάρκεια στις υποχρεώσεις του ως ενεργού πολίτη με πολλαπλούς 

κοινωνικούς ρόλους (Βεκρής, 2003).  
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Η αναγκαιότητα ίδρυσης του θεσμού των ΣΔΕ 

Η δια βίου μάθηση παίζει βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ανισότητας, της περι-

θωριοποίησης, του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού και προάγει την ανεκτι-

κότητα και τη δημοκρατικότητα των πολιτών και της ευρύτερης κοινωνίας, ενώ συγ-

χρόνως συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια, την ψυχαγωγία και την προσωπική 

ευεξία του ατόμου. Η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συνιστά κοι-

νωνικό φαινόμενο που δημιουργεί σειρά άλλων αποκλεισμών με σοβαρά αποτελέ-

σματα για το άτομο και την κοινωνία. Σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιο-

γραφία και έρευνα, υποστηρίζεται ότι η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευ-

σης, από όποια διάσταση κι αν θεωρηθεί (εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτική, οικονο-

μική), έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνο-

χή (Αθανασούλα-Ρέππα, 2006). Υποστηρίζεται, επίσης, ότι αποτελεί τροχοπέδη στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και κατά συνέπεια της κοινωνίας και αναγνωρίζεται 

ως ένα κοινωνικό πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 

(Ευστράτογλου, 1999).  

Η ανάγκη που «γέννησε» τα Σ.Δ.Ε. επιβεβαιώνεται λοιπόν από τα αποτελέσματα ε-

ρευνών σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τους ποικίλους συσχετισμούς του 

με την ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας, τον κοινωνικό γραμματισμό, την 

κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της Ένωσης.  

Μια μορφή  κοινωνικού αποκλεισμού είναι η επαγγελματική περιθωριοποίηση, οι 

διάφορες μορφές ανεργίας, η αβεβαιότητα και η υποαπασχόληση. Οι σημερινές επι-

χειρήσεις στηρίζονται στην καινοτομία και στη δημιουργική εφαρμογή των νέων τε-

χνολογιών. Έτσι, οι πολυτιμότεροι υπάλληλοι θα είναι εκείνοι που θα προσαρμόζο-

νται γρήγορα στις νέες εργασιακές απαιτήσεις, θα είναι σε θέση να σκέφτονται και να 

αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, θα διαθέτουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

και θα συνεχίσουν να μαθαίνουν (Καμινιώτη&Χλέτσος 2003). 

Επίσης, το μεταναστευτικό φαινόμενο απαιτεί τη δημιουργία υποδομών προσαρμογής 

των μεταναστών, των παλιννοστούντων και των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής. 

Από την άλλη, η ένταση του κοινωνικού αποκλεισμού και για υφιστάμενες εθνικές 

ομάδες ή κατηγορίες πληθυσμών όπως οι πολιτισμικές μειονότητες, οι αποφυλακι-

σμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.ά., θέτει το ζήτημα ισότιμης συμμετοχής τους 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Επιπροσθέτως με την  αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, το 

αίτημα ισότιμης πρόσβασης στα μορφωτικά αγαθά επανεμφανίζεται κρισιμότερο.  

Τέλος, η δημιουργική του ελεύθερου χρόνου, η προσωπική καλλιέργεια, η ανάπτυξη 

των ενδιαφερόντων, η επαφή με μορφές τέχνης και η διαπολιτισμικότητα ως μορφής 

κοινωνικής κατανόησης, συνηγορούν υπέρ ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού συστήματος 

που δε μπορεί να περιχαρακώνεται σε χρονικά ή ηλικιακά όρια και «μοναδικές ευ-

καιρίες εκπαίδευσης». 
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Πέραν των πολύ σημαντικών λόγων όπως προαναφέρθηκαν που αφορούν το επίπεδο 

ζωή των σύγχρονων κοινωνιών, διογκώνεται σήμερα η κοινωνική ζήτηση για συνεχι-

ζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Κάθε ενήλικος πρέπει, σε 23 δια-

φορετικές φάσεις της ζωής του, να έχει πρόσβαση σε νέες, γενικές και ειδικές γνώσεις 

και δεξιότητες, που να του επιτρέπουν να ενεργοποιείται σε πολλαπλά πεδία δράσης, 

να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να αυτοκαθορίζεται. (Κόκκος, 

2004). 

Η σύνδεση με τις ανάγκες της ζωής και την αγορά εργασίας, η ποικιλομορφία στα 

προγράμματα και η καινοτομία στις μεθόδους διδασκαλίας αποτέλεσαν τα κύρια χα-

ρακτηριστικά των ΣΔΕ που ιδρύθηκαν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Commission, 2000), αλλά και στη Χώρα μας. 

Τα ΣΔΕ ως ευρωπαϊκός θεσμός 

Στην Ευρωπαϊκή ένωση παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο του κοινωνικού απο-

κλεισμού σε άτομα, κυρίως νέους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους 

εκπαίδευση. 

Τα αναλφάβητα άτομα ωθούνται έξω από τους μηχανισμούς πληροφόρησης, επικοι-

νωνίας και συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι, και παρουσιάζουν κόλλημα στην 

ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και στην αξιοποίηση των επιστημονικών 

και τεχνολογικών εξελίξεων (Σιπητάνου, 1998). 

Για τον λόγο αυτό στα πλαίσια της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, 

προτάθηκε από την Cresson, μέλος της ευρωπαϊκής επιτροπής, η ίδρυση των ΣΔΕ. 

Στα πλαίσια εφαρμογής της λευκής βίβλου, δρομολογήθηκαν τα ΣΔΕ ως πιλοτικό 

σχέδιο που ξεκίνησε το 1997. Σημαντικό ήταν ότι τότε διατυπώθηκε πρώτη φορά ότι 

«η επένδυση στην εκπαίδευση είναι ισοδύναμη με τις άλλες οικονομικές επενδύσεις». 

Ως κύριοι στόχοι του προγράμματος ορίζονταν η απόκτηση γνώσεων από τους ευρω-

παίους πολίτες, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού  και η συνεργασία του 

σχολείου με τον κόσμο των επιχειρήσεων.Στη λευκή βίβλο διατυπώθηκε η ανάγκη 

ευελιξίας των ΣΔΕ, όπου τα κράτη μέλη μπορούσαν να διαμορφώσουν αυτόνομα και 

να προσαρμόσουν τους σκοπούς, τη μορφή και το περιεχόμενο του θεσμού των ΣΔΕ, 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους, χωρίς πάντως να απομακρυνθούν 

τελείως από τις αρχές και το πλαίσιο της εκπαίδευσης «δεύτερης ευκαιρίας προς τους 

ενήλικες», που τέθηκε από το ευρωπαϊκά όργανα. Ωστόσο τα ΣΔΕ επικοινωνούν με 

ποικίλους τρόπους με σκοπό να ανταλλάσουν δεδομένα λειτουργίας και στοιχείων 

εκπαίδευσης. 

Τα ΣΔΕ ως ελληνικός θεσμός 

Οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σε συνδυασμό με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ομάδων στις οποίες α-

πευθύνονται διαμορφώνουν διαφορετικά μοντέλα Σ.Δ.Ε. Στην Ελλάδα τα Σ.Δ.Ε. θε-
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σμοθετήθηκαν με τον νόμο του 1997 (άρθρο 5, ν.2525/1997). Το πρώτο σχολείο άρ-

χισε να λειτουργεί στο Περιστέρι της Αθήνας το Σεπτέμβριο του 2000. Ως δομές Εκ-

παίδευσης Ενηλίκων ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και φορέας 

υλοποίησης του προγράμματος είναι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων(Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 

Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα 

της τυπικής εκπαίδευσης, είναι ταχύρυθμο και διαρκεί 18 μήνες. Σήμερα, παρά την 

θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με το νόμο 1566 του 1985, το ποσοστό 

ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι σχεδόν 40% 

στο συνολικό πληθυσμό (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007).Αυτό το υψηλό πο-

σοστό της διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση σχετίζεται  με την προέλευση 

των μαθητών από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, την στάση των εκπαιδευτικών και 

γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος, των μεθόδων εκμάθησης του περιεχομέ-

νου των σχολικών γνώσεων το οποίο δεν προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα και στις 

κλίσεις τους και έκανε πιο επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. 

στη χώρα μας. 

Σκοπός των Σ.Δ.Ε. 

Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστε-

ρη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και 

η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας.Ειδικότερα, στόχοι 

των ΣΔΕ είναι: 

Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των πολιτών. 

Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους 

βοηθήσουν στην κοινωνική-οικονομική ένταξη και ανέλιξη. 

Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων. 

Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στο χώρο 

της εργασίας (Υ.Α. 260/16-01-2008: 3, Άρθρο 2). 

Μορφή και λειτουργία των Σ.Δ.Ε. 

Τα ΣΔΕ, σε γενικές γραμμές, υπακούουν στις βασικές αρχές της λειτουργίας των ΣΔΕ 

όπως έχουν διατυπωθεί, δηλαδή αρχικά να συμπράττουν και να συνεργάζονται με 

σχετικούς με τις κοινωνικές ομάδες κοινωνικούς φορείς. Να ακολουθούν εξατομι-

κευμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Να δίνουν έμφαση στην κατάκτηση βασικών 
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δεξιοτήτων γραμματισμού. Να καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες ενισχύοντας τους 

εκπαιδευόμενους ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες και να διαμορφώνουν ένα ευέλικτο 

πρόγραμμα σπουδών που θα επιτελείται σε ποικίλους κοινωνικούς χώρους 

(www.ideke.edu.gr). Γενικά να συντελούν στη δημιουργία κινήτρων μάθησης. Η μά-

θηση αντιμετωπίζεται ως σύνθετη κοινωνική διεργασία. 

Παρόλο που υπάρχει μία διοίκηση σε κεντρικό επίπεδο, το κάθε σχολείο διατηρεί την 

εκπαιδευτική, διοικητική και λειτουργική του αυτονομία. 

Στον πυρήνα του προγράμματος τίθενται οι βασικές δεξιότητες οι οποίες είναι η γρα-

φή, η ανάγνωση, η αριθμητικοί υπολογισμοί, η γνώση μίας ξένης γλώσσας και η χρή-

ση Η/Υ. Το πρόγραμμα είναι ταχύρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, που διακρίνονται σε 

δύο σχολικά έτη. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες και είναι απογευματι-

νό. Εκτός του βασικού εκπαιδευτικού προσωπικού, το πλαίσιο υποστηρίζεται από 

σύμβουλο και ψυχολόγο, οι οποίοι αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας με τους εκπαι-

δευόμενους.  

Τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων είναι ηλικιακά -με προτεραιότητα στις ηλι-

κίες 18-30-, κοινωνικά και διαθεσιμότητας του εκπαιδευόμενου. Η αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων γίνεται με εναλλακτικές μεθόδους μέσω εργασιών, φακέλου υλικού, 

σχεδίων δράσης, αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης από τους συνεκπαιδευόμε-

νούς τους. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είναι περιγραφική και εστιάζει στην 

εξελικτική τους πορεία, η οποία υποστηρίζεται επιπλέον από τις συμβουλευτικές υ-

πηρεσίες (Βεργίδης, Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2007).  Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης μετατρέπονται βαθμολογικά μόνο όταν χρειαστούν για εργασία το απο-

λυτήριό τους με το πέρας του προγράμματος.   

Το εκπαιδευτικό- επιστημονικό προσωπικό, που είναι ο έτερος και πολύ σημαντικός 

πόλος του προγράμματος, προέρχεται είτε από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση , είτε 

από την ελεύθερη αγορά. Εκτός των τυπικών προσόντων συνεκτιμώμενα προσόντα 

αποτελούν  οι επιμορφώσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε εναλλακτικές μεθό-

δους διδασκαλίας καθώς η διδακτική προσέγγιση υπακούει σε σύγχρονες μεθόδους 

που στοχεύουν να μετατρέψουν τα σχολεία αυτά από τόπο μετάδοσης της γνώσης σε 

τόπο παραγωγής της γνώσης (Λεμονίδης, 2002). 

Επομένως, το περιεχόμενο των σπουδών συνδιαμορφώνεται από τους εκπαιδευτικούς 

κάθε σχολείου, στη βάση ενός κοινού πλαισίου που προσδιορίζεται από τις προδια-

γραφές σπουδών των ΣΔΕ, τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευομένων (Βεκρής & Χοντολίδου, 2003),  ενώ αξιοποιείται και η θεωρία της 

εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Ο διαπολιτισμικός ρόλος του εκπαιδευτικού στα Σ.Δ.Ε. 

Στις σχολικές μονάδες συναντάται συνήθως ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών μαθη-

τών,με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα δεδομένα και συγχρόνως νέες ανάγκες και 
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προκλήσεις για τους μετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι λοιπόν  οι εκ-

παιδευτικοί είναι σηµαντικό, τόσο κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών, όσο 

και κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας, να έχουν αποκτήσει βασικές 

γνώσεις για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, να µπορούν να αποδέχονται την πολυπο-

λιτισµικότητα, να είναι ανοιχτοί στη διαφορετικότητα, να είναι απαλλαγμένοι από 

προκαταλήψεις και ρατσιστικές αντιλήψεις. Για αυτό τον λόγο, κρίνεται αναγκαία η 

δόµηση της προσωπικής θεωρίας του ίδιου του εκπαιδευτικού για τη διαφορετικότητα 

και εν συνεχεία η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, ώστε να αποδεχτεί μαθητές με δια-

φορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά(Αγγελίδης, 2001). 

Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος υιοθετεί τη διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία, είναι 

απαραίτητο να κατέχει το ρόλο του παιδαγωγού. Oφείλει να επικοινωνεί µε τους µα-

θητές, προκειμένου να τους βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων τους, στην α-

πόκτηση κριτικής σκέψης απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους καθώς και 

στην απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στη διαφορετικότητα. Επιπλέον ο εκπαιδευ-

τικός που διδάσκει σε µια τάξη των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας µε πολυπολιτισµι-

κή σύνθεση, δεν πρέπει να κατέχει τη θέση του «αρχηγού» στη μαθησιακή διαδικασί-

α. Αντιθέτως, οφείλει να µετατραπεί σε οργανωτή της διδασκαλίας, καθοδηγητή 

,σύμβουλο μάθησης αλλά και υποστηρικτή όλων των γενικών δεξιοτήτων  και ικανο-

τήτων  των μαθητών του (Mushi, 2004). 

Για να επιτευχθούν τα προαναφερόμενα,  ο εκπαιδευτικός χρειάζεται  να κατέχει  ε-

ξειδικευμένες γνώσεις και ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση. Με αυτό τον τρόπο θα είναι 

σε θέση να διαγιγνώσκει, να επιλέγει και να εφαρμόζει την πιο κατάλληλη µεθοδολο-

γική διαδικασία για την τάξη του (Joyse&Weil,1986).Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως η 

ιδιότητα του εκπαιδευτή αποκτά πολυπλοκότητα, ταυτίζεται περισσότερο με την έν-

νοια ενός ατόμου που καθοδηγεί, διευκολύνει τις καταστάσεις, οργανώνει, δρα ως 

συμβουλευτικό όργανο, επεξεργάζεται τις γνώσεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευο-

μένων και συμβάλλει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για ενεργητική συμμετοχή και 

δραστηριοποίηση (Γαλάνης, 1993). Σκοπός του είναι  να συντονίζει την εκπαιδευτική 

διαδικασία και να οδηγεί την ομάδα στην επίτευξη των στόχων της, χωρίς να επιβάλ-

λει τις απόψεις του. Τέλος, ο εκπαιδευτής οφείλει να σέβεται και να αναγνωρίζει τις 

ανάγκες, τις προσδοκίες, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομέ-

νων. 

Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί πως για να μπορεί ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενη-

λίκων να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου του, χρειάζεται να δια-

θέτει ένα σύνολο κατάλληλων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων. Έτσι λοιπόν είναι 

πρόδηλη η ανάγκη για ένα σχολείο, το οποίο θα στελεχώνεται από δημιουργικούς εκ-

παιδευτικούς µε διαπολιτισμική κατάρτιση και γνώση. 

Προτάσεις για την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. 

Οι σχολικές μονάδες οι οποίες προτίθενται να προετοιμάσουν τους μαθητές για το 

κοινωνικό γίγνεσθαι του 21ου αιώνα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το γεγονός ότι 
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η πολιτισμική ετερότητα συνιστά μια υπαρκτή κατάσταση και για το λόγο αυτό οφεί-

λουν να έχουν ως εκπαιδευτικό στόχο την καλλιέργεια πολυγλωσσικών και πολυπολι-

τισμικών δεξιοτήτων. 

 Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν τους μαθητές, ώστε να αποκτήσουν 

μια πολυπολιτισμική αντίληψη για την κοινωνία, ώστε να μπορούν να αποτελούν πο-

λίτες όλου του κόσμου και όχι μόνο του δικού τους κράτους. Βεβαίως, η δυνατότητα 

να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι προφανώς μεγαλύτερη, όταν οι μαθητές βρίσκο-

νται μέσα σε μια τάξη όπου η πολιτισμική ετερότητα θεωρείται πηγή πλούτου. Εύλο-

γα, λοιπόν, συνάγεται ότι για τους μαθητές, που έχουν εκπαιδευτεί σε ένα μονοπολι-

τισμικό περιβάλλον ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν κοινωνικά απροσάρμοστοι και 

μονοδιάστατοι πολίτες (Cummins, 1999). 

H αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων προς μια διαπολιτισμική κατεύθυνση 

σημαίνει τον εμπλουτισμό τους με στοιχεία από τους πολιτισμούς των χωρών προέ-

λευσης των μεταναστών. Είναι αναγκαία η θεματοποίηση της σχέσης τους με την ι-

στορία, τον πολιτισμό και το πολιτικό σύστημα της κυρίαρχης ομάδας (Δαμανάκης, 

1989).  Η απαλλαγή τους από προκαταλήψεις και στερεότυπα με σκοπό την ανάδειξη 

μέσω αυτών τόσο των διαφορών όσο και των ομοιοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα 

στους λαούς(Κεσίδου, 2004). 

Αναφορικά, λοιπόν, με τα σχολικά εγχειρίδια κρίνεται αναγκαία η εξάλειψη των αρ-

νητικών χαρακτηριστικών και εικόνων για τις αλλοεθνείς πολιτισμικές ομάδες και 

δεύτερον καθίσταται απαραίτητη η παρουσίαση του πολιτιστικού παρελθόντος κάθε 

λαού με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται σεβαστή η πολιτική του ταυτότητα και να α-

ποκαλύπτονται τα στοιχεία εκείνα που ενώνουν τους λαούς. Εν κατακλείδι, η διδα-

σκαλία των ξένων γλωσσών οφείλει να περιλαμβάνει διαδικασίες και προσεγγίσεις 

που λαμβάνουν υπ’ όψιν  τους τόσο τις κοινωνικές όσο και τις γλωσσικές ιδιαιτερό-

τητες των πολιτισμών προέλευσης (Ξωχέλλης, 2007). 
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Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Αίτια, συνέπειες και τρόποι 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο κοινωνικό φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, το 

οποίο ολοένα και περισσότερο λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις και αποτελεί πλέον 

παγκόσμιο φαινόμενο. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα σαφή και κατανοητό ο-

ρισμό του φαινομένου του Bullying, ενώ παράλληλα θα αναφερθούμε λεπτομερώς 

στα χαρακτηριστικά και στις μορφές που αυτό μπορεί να εκλάβει, καθώς και στα αί-

τια εμφάνισης και τις συνέπειες που αυτό προκαλεί. Έπειτα θα παρουσιάσουμε ανα-

λυτικά τους βασικούς πρωταγωνιστές που λαμβάνουν μέρος σε ένα εκφοβιστικό ε-

πεισόδιο, τους θύτες, τα θύματα και τους παριστάμενους με τα ιδιαίτερα γενικά και 

ειδικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε τα σημά-

δια και να εντοπίσουμε εγκαίρως τους πιθανούς «θύτες» και «θύματα». Τελειώνοντας 

θα αναφερθούμε στο ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια, το σχολείο, οι φίλοι και 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο από την πλευρά του «θύτη» όσο και από την 

πλευρά του «θύματος», καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφο-

βισμού.   

Λέξεις κλειδιά : Σχολικός εκφοβισμός, αίτια, πρωταγωνιστές, συνέπειες, τρόποι α-

ντιμετώπισης 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία αποτελεί ένα σύγχρονο κοι-

νωνικό πρόβλημα όπου μπορεί να επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη ενός 

παιδιού. Το πρόβλημα αυτό πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970 στις Σκανδινα-

βικές χώρες ( Smith & Brain, 2000) και πρωτοπόρος στην έρευνα για την διερεύνηση 

αυτού του φαινομένου θεωρείται ο Olweus (1993a). Εάν λοιπόν θέλαμε να προσεγγί-

σουμε εννοιολογικά τον όρο σχολικό εκφοβισμό θα λέγαμε ότι είναι η επαναλαμβα-

νόμενη, σκόπιμη, συνειδητή πρόκληση βίας και επιθετικότητας από ένα άτομο ή μια 

ομάδα ατόμων σε κάποιο συνομήλικο αλλά λιγότερο ισχυρό μαθητή με στόχο την 

πρόκληση σωματικού πόνου ή φόβου ή μιας ψυχικής γενικά αναστάτωσης. (Olweus, 

1993a).Ωστόσο, σύμφωνα με τους Newman – Carlson & Horne (2004) τα βασικά χα-

ρακτηριστικά γνωρίσματα  του σχολικού εκφοβισμού είναι ότι : α) υπάρχει έντονη 

πρόθεση για πρόκληση βλάβης, β) σημειώνεται μια δυσαναλογία, ανισορροπία δύνα-
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μης, δηλαδή το θύμα είναι πιο ανίσχυρο από το θύτη, γ) είναι μια συστηματικά οργα-

νωμένη πρόθεση με κατάχρηση εξουσίας του δυνατού στο αδύναμο θύμα και δ) είναι 

επαναλαμβανόμενο και εσκεμμένο φαινόμενο που πραγματοποιείται ανά τακτά χρο-

νικά διαστήματα. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι διαδεδομένος στο σχολικό, φιλικό και 

οικογενειακό περιβάλλον, και έτσι μπορεί να εντοπιστεί κυρίως σε σχολικές αυλές, 

αλλά και σε γειτονίες και σε σπίτια.   

Φυσιολογική σύγκρουση και εκφοβισμός 

Ο Olweus (1994) είναι αυτός που τονίζει την διαφορά του bullying από την φυσιολο-

γική σύγκρουση δύο συνομηλίκων στα πλαίσια του παιχνιδιού. Η φυσιολογική σύ-

γκρουση συνήθως συμβαίνει τυχαία και περιστασιακά μεταξύ φίλων και δεν περι-

λαμβάνει την πρόκληση σωματικού πόνου των άλλων. Ακόμη, δεν ζητείται βοήθεια 

και δεν περιλαμβάνει την απόσπαση υλικών πραγμάτων.  Αντίθετα, ο εκφοβισμός 

αναφέρεται σε άτομα που δεν έχουν φιλικές σχέσεις, γίνεται επαναλαμβανόμενα και 

οργανωμένα με στόχο την σωματική και ψυχική βλάβη του θύματος. Περιλαμβάνει 

τη φθορά και την απόσπαση προσωπικών αντικειμένων του θύματος , ενώ δεν ζητεί-

ται πάντα βοήθεια. 

Οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού 

Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές τόσο άμεσες δηλαδή συ-

μπεριφορές που περιλαμβάνουν διαπροσωπική επαφή θύματος και θύτη (πρόσωπο με 

πρόσωπο) όσο και έμμεσες , δηλαδή χωρίς κάποια προσωπική αντιπαράθεση αλλά με 

την διάδοση μιας φήμης ή τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Έτσι, τα είδη σχολικού 

εκφοβισμού είναι τα εξής : 

Λεκτικός εκφοβισμός: Είναι μια από τις συνηθέστερες μορφές του Bullying όπου 

μπορεί να περιλαμβάνει άμεση δράση πολλές φορές και μπροστά σε κοινό. Οι προ-

σβλητικές παρατηρήσεις, τα ταπεινωτικά λόγια, οι βρισιές και τα παρατσούκλια είναι 

μορφές που ανήκουν σε αυτού του είδους εκφοβισμού και ως στόχο έχουν να δη-

μιουργήσουν ευάλωτες ομάδες ατόμων. (Τσιάντης, 2008)Οι μαθησιακές δυσκολίες, η 

καταγωγή καθώς και ο σεξουαλικός προσανατολισμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

είναι «καταλύτες» για αυτούς που θέλουν να επιδεικνύουν τη δύναμή τους έναντι των 

άλλων. Έτσι λοιπόν η επανειλημμένη χρήση λέξεων από τους θύτες έχει ως σκοπό να 

πληγώσουν ή και να ντροπιάσουν κάποιο άτομο. 

Κοινωνικός εκφοβισμός: Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσεται ο εσκεμμένος αποκλει-

σμός από κοινωνικές ομάδες ή ο εκφοβισμός εντός της ομάδας (Lee, 2006).  

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: Σε αυτή τη κατηγορία ανήκει η χρήση πληροφοριών και 

τεχνολογιών επικοινωνίας όπως τα email, τα μηνύματα κειμένου αλλά και οι ιστοσε-

λίδες. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό είδος λεκτικού, διαπροσωπικού και ψυχολογι-

κού εκφοβισμού.  
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Σεξουαλικός εκφοβισμός: Περιλαμβάνονται χειρονομίες, αγγίγματα, «αστεία» και 

σχόλια προς το θύμα, σκίτσα ή φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου που ως στό-

χο έχουν τη δημιουργία αισθημάτων αμηχανίας, ντροπής και εξευτελισμού του θύμα-

τος. 

Σωματικός εκφοβισμός: Αναφέρεται κυρίως σε χτυπήματα και πολλές φορές μπορεί 

να περιλαμβάνει και έμμεσες μορφές όπως παραδείγματος χάριν την αρπαγή αντικει-

μένων ή και την καταστροφή περιουσιών. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται επίσης 

και η εκβιαστική αρπαγή χρημάτων.  

Ρατσιστικός εκφοβισμός: Αναφέρεται ως μια ειδική περίπτωση εκφοβισμού ο οποίος 

δύναται να εκφράζεται σωματικά, κοινωνικά ή ψυχολογικά και αποσκοπεί στο να 

μειώσει καθώς και να στιγματίσει τη διαφορετικότητα ως προς τη φυλή.  

Οι αιτίες του σχολικού εκφοβισμού 

 

Ο Τσιάντης (2008) αναφέρει ότι μελέτες που σχετίζονται με τα αίτια του φαινομένου 

του σχολικού εκφοβισμού αναδεικνύουν τους εξής παράγοντες που επιτρέπουν την 

εμφάνιση του bullying στο σχολικό χώρο: Η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποί-

ησης αλλά και η άγνοια σε σχέση με τη διαχείριση ανάλογων κρίσεων από τους ενή-

λικες του περιβάλλοντος του παιδιού, δηλαδή εκπαιδευτικούς και γονείς, οικογενεια-

κές παράμετροι, όπως η έλλειψη φροντίδας, υποστήριξης και ενθάρρυνσης των παι-

διών μέσα στην οικογένεια, η έλλειψη ισορροπημένης σχέσης μεταξύ των γονέων, 

οικογενειακές συγκρούσεις και προβλήματα όπως ένα διαζύγιο καθώς επίσης και θέ-

ματα παραμέλησης και κακοποίησης των παιδιών από τους γονείς, η μεγάλη έμφαση 

που δίνεται από τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς στην ακαδημαϊκή επιτυχία 

γεγονός το οποίο οδηγεί στο να θεωρείται η οποιαδήποτε σχολική επιτυχία ως ένας 

σημαντικός δείκτης της αυτοεκτίμησης για ένα παιδί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μα-

θητής ο οποίος αποτυγχάνει στη σχολική επίδοση να νιώθει ανεπαρκής, να διαμορ-

φώνει αρνητική ταυτότητα και έτσι να οδηγείται στην προσχώρηση σε συμμορίες και 

σε συμπεριφορές βίας και επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον αλλά και σε εκδη-

λώσεις εκφοβισμού απέναντι σε μαθητές με υψηλή σχολική επίδοση, η έλλειψη συμ-

μετοχής σε σχολικές δραστηριότητες, η έλλειψη εξωσχολικών δραστηριοτήτων για 

την εκτόνωση του άγχους, τ φύλο αφού τις περισσότερες φορές ο θύτης είναι αγόρι, η 

εθνικότητα αφού παρατηρούνται πολλές φορές έντονα φαινόμενα ρατσισμού σε άτο-

μα που εκφοβίζονται. 

 

Εκτός από τους παραπάνω εξωγενείς αιτιολογικούς παράγοντες αξίζει να σημειωθεί  

ότι για την εκδήλωση του bullying υπάρχουν και ενδογενή αίτια, αφού η βία και η 

επιθετικότητα είναι έμφυτες και ενστικτώδεις ανάγκες του ανθρώπου. Τέλος καθορι-

στικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση φαινομένων εκφοβισμού στα σχο-

λεία είναι το φύλο, η ηλικία, η εθνική – πολιτισμική ταυτότητα, τα εξωτερικά χαρα-

κτηριστικά και η προσωπικότητα του θύτη.  
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Τα χαρακτηριστικά θύτη και θύματος 

 

➢ Χαρακτηριστικά θύτη 

 

Ο θύτης έχει ανάγκη να νιώσει δυνατός και ισχυρός. Νιώθει ένα είδος ανασφάλειας 

για την δύναμή του και αντλεί ευχαρίστηση και ικανοποίηση με το να κακομεταχειρί-

ζεται τους άλλους. Συχνά δικαιολογεί τις πράξεις του λέγοντας ότι το θύμα τον προ-

κάλεσε. Επιπλέον, είναι συχνά ανυπάκουος, προκλητικός  και αντικοινωνικός. Σε ε-

πίπεδο σχολείου τείνει να παραβαίνει τους σχολικούς κανόνες. Ακόμη,  φέρεται να 

έχει ελάχιστο άγχος και υπερβολική αυτοεκτίμηση. Τον διακρίνει, επίσης, το ότι έχει 

μάθει να αντεπιτίθεται για να διαχειριστεί  τα προβλήματά του, συμπεριφέρεται δη-

λαδή με βιαιότητα.  

 

➢ Χαρακτηριστικά θύματος 

 

Το θύμα συνήθως είναι ο ήσυχος και ευαίσθητος μαθητής, αγχώδης και ανασφαλής. 

Δεν εμφανίζει επιθετική ή προκλητική συμπεριφορά και σπάνια αμύνεται ή αντεπιτί-

θεται ακόμα κι όταν δέχεται προσβολές. Σε ότι αφορά την οικογένεια από την οποία 

προέρχεται, το θύμα φέρεται να είναι πολύ κοντά στους υπερπροστατευτικούς γονείς 

του. Το κυριότερο και καθοριστικό χαρακτηριστικό του θύματος είναι το ότι είναι 

σωματικά ή ψυχολογικά πιο αδύναμος από τους συνομηλίκους τους. Βασικό  όμως 

στοιχείο της θυματοποίησης σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί και η διαφορετικότητα 

ή, πιο συγκεκριμένα, η απόκλιση από κάποιον κοινά αποδεκτό μέσο όρο χαρακτηρι-

στικών και συμπεριφορών. Για τον λόγο αυτό πολύ συχνά θυματοποιούνται παιδιά 

που έχουν ανεπτυγμένη μαθητική κουλτούρα, παιδιά άλλης εθνικότητας ή θρησκείας 

ή παιδιά με κάποια αναπηρία, κυρίως όταν αυτή δεν είναι τόσο φανερή. 

Οι παριστάμενοι 

Το σημαντικότερο ρόλο στις περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού, εκτός από τον θύτη 

και το θύμα, διαδραματίζουν οι θεατές ή μάρτυρες των περιστατικών αυτών. Ο λεγό-

μενος παριστάμενος μπορεί να είναι ένα άτομο το οποίο αποφεύγει να εμπλακεί ενερ-

γά σε ένα επεισόδιο όταν κάποιος ζητάει βοήθεια και εκδηλώνει παθητική συμπερι-

φορά, είναι δηλαδή ένας παρατηρητής που ενώ βλέπει ότι συμβαίνει κάτι παρόλο αυ-

τά μένει στο περιθώριο και δεν κάνει τίποτα (Clarkson, 1996). Ωστόσο, έρευνες έ-

χουν δείξει ότι ο παριστάμενος μπορεί να υποκριθεί ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται ή 

να ενισχύσει θετικά τον θύτη, αν ανήκει στην παρέα του θύτη, γι’ αυτό σύμφωνα με 

τους Salmivalli, Lagerspetz και συν. (1996) και Salmivalli (1999) υπάρχουν τέσσερα 

είδη παριστάμενων: 

 

Α) Οι βοηθοί: Συμμετέχουν στο επεισόδιο, υποστηρίζουν το θύτη μέσα από την ενερ-

γητική ενθάρρυνση και πολλές φορές αναλαμβάνουν δράση, όταν αντιληφθούν ότι 

κάποιος άλλος έχει αρχίσει πρώτος. 
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Β)  Οι ενισχυτές: Ενισχύουν τον θύτη με διάφορους τρόπους όπως γέλιο και φωνές. 

Υποστηρίζουν λιγότερο ενεργητικά το θύτη και δεν ασκούν στο θύμα οι ίδιοι ενεργη-

τική επίθεση αλλά κάνουν ενθαρρυντικές χειρονομίες. 

 

Γ) Οι αμέτοχοι : Είναι στο περιθώριο, αποσύρονται και μένουν μακριά παρακολου-

θώντας από απόσταση το επεισόδιο. Παραμένουν ουδέτεροι χωρίς να υποστηρίζουν 

καμία πλευρά. 

 

Δ) Οι υπερασπιστές : Επιχειρούν να παρέμβουν, παίρνουν το μέρος του θύματος, το 

υπερασπίζονται προσφέροντας του ασφάλεια και υποστήριξη. Θα προσπαθήσουν με 

ενεργό τρόπο να σταματήσουν το θύτη και να τερματίσουν το εκφοβιστικό επεισόδιο.    

Οι συνέπιες του σχολικού εκφοβισμού 

 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού κεντρίζει το ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω της 

συχνότητας εμφάνισής τους, αλλά και λόγω των συνεπειών που επιφέρει. Οι συνέ-

πειές του, λοιπόν, στα παιδιά ποικίλλουν και διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται 

για το θύμα, το θύτη, ή τους παριστάμενους. 

➢ Συνέπειες που αφορούν στο θύτη 

 

Με βάση το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, οι εκφοβιστές γίνονται ανυπάκουοι, χαρακτηρί-

ζονται από απειθαρχία και προκαλούν εντάσεις και αναστάτωση στο χώρο του σχο-

λείου. 

Η εμπλοκή σε αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές απομακρύνει τα παιδιά 

από το σχολείο και τα κάνει μακροπρόθεσμα ευάλωτα σε αρνητικές επιρροές και ε-

πιρρεπή σε ουσίες και αλκοόλ. 

 

Οι μαθητές που στον σχολικό χώρο έχουν το ρόλο των bullies, έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να καταφύγουν αργότερα στη βία.  Κατά κόρον διατηρούν αυτή την συ-

μπεριφορά και στην ενήλικη ζωή επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητά τους να ανα-

πτύξουν και να διατηρήσουν εποικοδομητικές σχέσεις και ομαλή κοινωνική ζωή. Το 

bullying προβάλλεται ως η αρχή ενός δείγματος ότι τι παιδί θα προβεί σε αντικοινω-

νική συμπεριφορά η οποία δύναται να επεκταθεί και στην ενήλικη ζωή του. Οι μαθη-

τές που εκφοβίζουν συστηματικά τους άλλους, είναι δυνατόν να συνηθίσουν σε έναν 

τρόπο ζωής μέσω της κακομεταχείρισης των άλλων, γεγονός που τους απομακρύνει 

από την επαρκή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνική ζωή του σχολικού περιβάλλοντος. 

 

➢ Συνέπειες που αφορούν στο θύμα 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός έχει ως στόχο να προκαλέσει τα θύματά του πόνο και ανα-

στάτωση. Μία κατηγοριοποίηση των συνεπειών που έχει καταγραφεί με βάση τη βι-

βλιογραφία είναι η εξής: α. η χαμηλή ψυχολογική ευμάρεια, β. η χαμηλή ικανότητα 
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κοινωνικής προσαρμογής, γ. η ψυχολογική αναστάτωση και δ. τα σωματικά προβλή-

ματα. 

 

Τα σημάδια που μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει κανείς σε ένα παιδί-θύμα του 

σχολικού εκφοβισμού είναι ενδεικτικά τα εξής. Το παιδί επιστρέφει με σκισμένα ρού-

χα, κατεστραμμένα βιβλία, του λείπουν πράγματα και χρήματα. Έχει ανεξήγητες με-

λανιές και δίνει δικαιολογίες άνευ ερείσματος. Το παιδί γίνεται ανεξήγητα επιθετικό 

και προκαλεί φασαρίες στο σπίτι. Περαιτέρω, φοβάται να χρησιμοποιήσει το κινητό 

του καθώς τρομάζει κάθε φορά που λαμβάνει μήνυμα. Φοβάται να περπατήσει μόνο 

του στο σχολείο και εκλιπαρεί να το πάνε στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Τέλος, μπο-

ρεί να μη θέλει να πάει στο σχολείο, να κλαίει, να μην τρώει και να έχει εφιάλτες πριν 

κοιμηθεί. 

 

Πολλά είναι τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο γιατί νιώθουν πως κάθε μέρα 

παραμονής τους εκεί είναι μαρτύριο. Τα παιδιά-θύματα νιώθουν έντονο άγχος, ανα-

σφάλεια και έχουν φοβίες. Παρουσιάζουν μειωμένη διάθεση ή άρνηση να πάνε στο 

σχολείο. Υπάρχει , επίσης, μεγαλύτερη πιθανότητα σχολικής αποτυχίας καθώς εμφά-

νισης μαθησιακών δυσκολιών και ψυχοσωματικών προβλημάτων. 

 

Οι συνέπειες της εκφοβιστικής συμπεριφοράς επηρεάζουν και μελλοντικά την συ-

μπεριφορά των παιδιών-θυμάτων. Τα τελευταία ως ενήλικες, έχουν περισσότερες πι-

θανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αδυναμία και αληγές 

άγχος στο χειρισμό δύσκολων καταστάσεων όπως επίσης και επιρρέπεια στις ουσίες 

και στο αλκοόλ.  

 

➢ Συνέπειες που αφορούν στους παρατηρητές 

 

Οι παρατηρητές έχουν έντονο το συναίσθημα της ανασφάλειας στο χώρο του σχολεί-

ου. Νιώθουν ότι το σχολείο δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτούς και δεν τους προστατεύει. Ο 

εκφοβισμός επηρεάζει με αρνητικό τρόπο την αυτοεικόνα του παιδιού-παρατηρητή.  

Τον κάνουν να νιώθει συναισθηματική ανασφάλεια, παθητικότητα και εξοικείωση με 

πράξεις που προκαλούν πόνο, μίμηση αρνητικών προτύπων, και καλλιέργεια της α-

ντίληψης ότι πάντα επικρατεί ο «δυνατός».  

 

Οι μαθητές-παρατηρητές αισθάνονται άβολα και αναποφάσιστοι σχετικά με το ποιος 

είναι ο υπεύθυνος ή αν το θύμα άξιζε την συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Οι κοινωνικοψυχολογικοί παράγοντες 

 

Η εκδήλωση συμπεριφοράς εκφοβιστικής, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που 

σχετίζονται με την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους καθώς και τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης.  
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➢ Ο ρόλος της οικογένειας 

Η παραβατικότητα των ανηλίκων συνδέεται με μια στάση αδιαφορίας από τους γο-

νείς. Η οικογένεια διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ενίσχυση μιας βίαιης συμπε-

ριφοράς. Όταν υπάρχει ανεπαρκής γονική υποστήριξη, άδικες τιμωρίες, κακοποίηση 

των παιδιών και κακή οικονομική κατάσταση, τότε η οικογένεια επενεργεί αρνητικά 

στο παιδί και το προδιαθέτει βαθμιαία στην παραβατικότητα. 

Όταν μία οικογένεια δεν έχει δομή κα συνοχή, αλλά είναι «διαλυμένη» (Broken 

home), τότε οι ανήλικοι που προέρχονται από αυτή τείνουν να εκδηλώνουν παραβα-

τική συμπεριφορά. Επίσης, όταν εμφανίζονται εντός της οικογένειας ενδογονεϊκή βία 

με μάρτυρα το ίδιο το παιδί, ενδοοικογενειακή βία με δέκτη και το παιδί, χρήση ου-

σιών και αλκοόλ, κακοποίηση και παραμέληση, τότε είναι πασιφανές πως η οικογέ-

νεια είναι δυσλειτουργική και τα παιδί θα υιοθετήσει τέτοιου είδους συμπεριφορές 

από τη μαθητική έως και την ενήλικη ζωή του. 

Μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας το παιδί με τη διαρκή σχέση αλληλεπίδρασης με 

τα άτομα που συγκροτούν το οικογενειακό περιβάλλον, αποκτά τις εμπειρίες που θα 

επηρεάσουν την σχέση του με τον έξω κόσμο. Οι θετικές σχέσεις των εφήβων με τους 

γονείς τους προάγουν την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και το ψυχολογικό ευ ζην των 

εφήβων. Αντίθετα, η έλλειψη γονεϊκής υποστήριξης και η έλλειψη ενασχόλησης των 

γονέων με τα παιδιά τους αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης προβλημάτων συμπε-

ριφοράς στην εφηβεία.  

➢ Ο ρόλος των φίλων 

Η ομάδα των φίλων, των συνομηλίκων, των συμμαθητών, της παρέας, ασκεί μεγάλη 

επίδραση στην συμπεριφορά του παιδιού μέσα στο σχολείο, αλλά και έξω από αυτό. 

Αυτή η επίδραση μπορεί να έχει θετικό αλλά και αρνητικό χαρακτήρα, αφού η σχέση 

αυτή μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση αρνητικών συμπεριφορών, όταν ο συνομή-

λικος έχει ήδη ενστερνιστεί μία τέτοια συμπεριφορά. 

Όταν ο έφηβος έχει μια υγιή σχέση με τους συνομηλίκους του, θα διαμορφώσει μια 

αντικειμενική εικόνα για τον εαυτό του και θα αναπτύξει τις κατάλληλες κοινωνικές 

δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες και να 

νιώσει αποδεκτός. Οι συνήθειες των συνομηλίκων καθορίζουν τις δραστηριότητες  

που αναπτύσσουν οι έφηβοι στον ελεύθερο τους χρόνο. 

 

➢ Ο ρόλος του σχολείου 

 

Οι σχολικοί παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με την παραβατική δραστηριότητα, 

είναι το δυσλειτουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον και η σχολική αποτυχία. Η φτωχή 

απόδοση στο σχολείο είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά που οδηγούν σε α-

ποδιοργανωτική συμπεριφορά αρχικά και αργότερα στην παραβατικότητα. Αντίθετα, 

μία ακαδημαϊκή επιτυχία και η αυξημένη συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες, 

λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες ενάντια στην συμμετοχή σε βίαιες ή πα-

ραβατικές συμπεριφορές. 
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Τα χαρακτηριστικά των παραβατικών παιδιών θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα 

εξής: σχολική επίδοση αισθητά χαμηλότερη από αυτή των μη παραβατικών παιδιών, 

αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο, ανάρμοστη συμπεριφορά, αρνητική στάση 

απέναντι στο σχολείο και στη μάθηση, προκαλούν φασαρία στην τάξη, είναι ανυπά-

κουοι, υπερκινητικοί και διαπληκτίζονται με άλλους συμμαθητές. Διαπληκτίζονται με 

άλλους, τους ενοχλούν επίτηδες, αργούν να μπουν στην τάξη και συνήθως φεύγουν 

επίτηδες νωρίτερα (σκασιαρχείο) . Επίσης, μαθητές που αξιολογούν τον εαυτό τους 

ως «καλό μαθητή» δεν εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά. 

 

➢ Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν έναν πολύ σημαντικό φορέα κοινωνικοποί-

ησης και η επίδραση που ασκούν αποτελεί, θα μπορούσε να πει κανείς, τη μερίδα του 

λέοντος. 

 

Τα παιδιά που ξοδεύουν περισσότερο χρόνο παρακολούθησης στην τηλεόραση και 

στο ίντερνετ, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν επιθετική και εκφοβι-

στική συμπεριφορά καθώς τα πρότυπα βίας οργιάζουν. Η αλόγιστη παρακολούθηση 

και χρήση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, η έλλειψη ελέγχου από τους γονείς και η 

μη ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ωθεί στην καλλιέργεια εσωστρέφειας, 

μοναξιάς, απομόνωσης, εκδηλώσεις επιθετικότητας και εθισμό. 

 

Οι τρόποι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού 

Η αντιμετώπιση των εκφοβιστικών επεισοδίων προϋποθέτει ανεμπόδιστη λειτουργία 

των μηχανισμών αναφοράς, διερεύνησης, αρχειοθέτησης, κυρώσεων, καθώς και υπο-

στήριξης των εμπλεκομένων. Ο πρώτος τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη περι-

στατικών ενδοσχολικής βίας, ενώ ο επόμενος είναι η καταστολή αυτών. Για την πρό-

ληψη της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, απαιτούνται συντονισμένες στρα-

τηγικές τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον όσο και από την σχολική κοινότητα. 

Απαιτούνται ομιλίες προς το σύνολο των μαθητών και μαθητριών στις οποίες να το-

νίζεται η ενεργός δράση του σχολείου καθώς και ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να 

μιλούν και να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρ-

χει καταγραφή και αρχειοθέτηση τέτοιων περιστατικών καθώς και λεπτομερείς συζη-

τήσεις-συνεντεύξεις με κάθε εμπλεκόμενο. Η ενημέρωση των γονέων είναι άκρως 

απαραίτητη ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων πως να διαχειριστούν καθώς και 

πώς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά ώστε να αποκλίνουν από τέτοιες συμπεριφορές, κα-

θώς και να δρουν ομαδοσυνεργατικά και με πνεύμα αλληλοβοήθειας. Η ευαισθητο-

ποίηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, η ενίσχυση 

της φιλίας των μαθητών , και το ενδιαφέρον για την ομαλή ένταξη όλων στην σχολι-

κή ομάδα είναι από τους σημαντικότερους τρόπους πρόληψης. Τέλος, η εποπτεία 

στους χώρους του σχολείου πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική. 
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Από την έτερη πλευρά, όταν εκδηλώνονται περιστατικά ενδοσχολικής βίας, είναι α-

παραίτητο να αντιμετωπίζονται. Μαθητές που είναι θύματα ή παριστάμενοι, οφείλουν 

να το αναφέρουν στον εκπαιδευτικό της τάξης ή σε αυτόν που εφημερεύει ή στο 

Διευθυντή του σχολείου. Τα περιστατικά αυτά οφείλουν να καταγράφονται σε βιβλίο 

συμβάντων του σχολείου. Πρέπει επίσης, να ενημερώνεται ο σύλλογος διδασκόντων 

καθώς και οι γονείς αμφότερων των μαθητών, θυτών και θυμάτων. Επίσης, πρέπει να 

παρέχεται υποστήριξη στο παιδί και βοήθεια. Θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια και θα 

διαβεβαιωθεί με οιονδήποτε τρόπο πως ο εκφοβισμός αυτός δε θα επαναληφθεί και 

θα γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την παντελή εξάλειψή του.  

Τελικές παρατηρήσεις 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της βίας και της παραβατικότη-

τας που εμφανίζεται στις κοινωνίες. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα 

κλίμα φόβου και ανασφάλειας, ενώ τα θύματα και οι θύτες αυτών των συμπεριφορών 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κάνουν φίλους, έχουν αποτυχίες στη σχολική επί-

δοση, αισθάνονται μοναξιά και υιοθετούν προβληματικές συμπεριφορές, τις οποίες 

διατηρούν και κατά την ενήλικη ζωή τους.  

 

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που 

εξελίσσεται ραγδαία με διαστάσεις επιδημίας. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Επειδή, όμως, η επιθετικότητα του ατόμου είναι 

έμφυτη, η προσπάθεια πρέπει να εστιαστεί στην άμβλυνση και στον περιορισμό του 

φαινομένου. 
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Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Γλώσσας Β΄ Δημοτικού: 
«Φτιάχνοντας ένα βιβλίο….που σε ταξιδεύει» 

Γιαννιώτη Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

vasilikigiannioti@gmail.com  

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο σενάριο δημιουργήθηκε στα πλαίσια επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου και 
πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο διδακτικό έτος.  Αφορά στη γλώσσα της Β΄ τάξης 
αλλά εμπλέκει και τη μελέτη περιβάλλοντος καθώς και τις ΤΠΕ με την χρήση λογισμι-
κών κατάλληλων για την ηλικία των μαθητών.  Παράλληλα η φιλοσοφία του συμφωνεί 
με τις εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.  Στόχος του είναι 
η δημιουργία ενός τουριστικού οδηγού του τόπου μας για να βοηθήσουμε όσους έρχο-
νται στην περιοχή να ενημερωθούν σχετικά με τα μέρη που δεν πρέπει να παραλείψουν 
να επισκεφτούν.  Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης 
μιας και αποσκοπεί στο διαμοιρασμό ιδεών.  

Λέξεις-κλειδιά: τουριστικός οδηγός, χάρτες, τουριστικές πληροφορίες, αξιοθέατα, 
google earth 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την ύλη και τους στόχους της τάξης οι μαθητές έχουν ασκηθεί στην εύ-
ρεση των σημαντικότερων στοιχείων κάποιου κειμένου ώστε να το αφηγηθούν ή να το 
γράψουν περιληπτικά από την αρχή της χρονιάς, αρχικά με την καθοδήγηση της δα-
σκάλας κι έπειτα ομαδοσυνεργατικά κι έχουν γράψει περιλήψεις.  Ακόμα έχουν τη δυ-
νατότητα να δημιουργούν επαυξημένες προτάσεις όταν τους δίνονται λέξεις κλειδιά 
και χρησιμοποιούν αρκετά επίθετα και επιρρηματικούς προσδιορισμούς για να τις ω-
ραιοποιήσουν.  Έχουν συντάξει και κείμενα οδηγιών στην πασχαλινή ενότητα του βι-
βλίου  (ενότητα 21)  αλλά και περιγραφής τόπου κάτι που θα τους βοηθήσει να συντά-
ξουν κείμενα που δίνουν τουριστικές οδηγίες σε κάποιον. ∆ιαβάζουν  σιωπηρά ή φω-
ναχτά με σχετική  ευχέρεια  και κατανοούν κείμενα, για να αντλήσουν πληροφορίες ή 
να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή να εκτελέσουν ορισμένες ενέργειες.. Γνωρίζουν τι είναι 
το λεξικό κι έχουν ασκηθεί στην εύρεση λέξεων με τα λεξικά που διαθέτουν στη τάξη.  
Γνωρίζουν και την αυτοαξιολόγηση καθώς μετά από κάθε άσκηση παραγωγής γραπτού 
λόγου καλούνται συχνά μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια να αξιολογήσουν εάν κατέ-
κτησαν τους στόχους κάθε ενότητας. 

Όσον αφορά στις ΤΠΕ ξέρουν πλέον με άνεση να χειρίζονται το ποντίκι, να γράφουν 
προτάσεις και να χειρίζονται τα πλήκτρα enter, κενό, διαγραφή μιας και έχουν γράψει 
στο παρελθόν εκθεσούλες τους σε κειμενογράφο, κάνοντας εξάσκηση στο γράψιμο 
στον υπολογιστή.  
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Συμβατότητα με τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ και την ύλη της  Β΄ τάξης 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ 
για το μάθημα της Γλώσσας μιας και οι στόχοι του είναι να καλλιεργήσει τη δημιουρ-
γικότητα, την κριτική σκέψη, να μάθει στα παιδιά πώς να οργανώνουν πληροφορίες 
πριν γράψουν ένα κείμενο, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας τους παράλ-
ληλα τον τρόπο να ελέγχουν την ορθογραφία των λέξεων μέσα από αυτό, να τους κάνει 
να έρθουν σε επαφή με διαφόρων ειδών κείμενα τόσο αφηγηματικού όσο και κατευθυ-
ντικού λόγου, να ενισχύσει την ικανότητα  ορθής αντιγραφής λέξεων από ένα άλλο 
κείμενο και απόδοσης του νοήματος κειμένου μετά από ανάγνωσή του (ΔΕΠΠΣ Γλώσ-
σας, 2003).  Συμβαδίζει επίσης με την ύλη της Β΄ τάξης μιας και στην ενότητα 18 του 
γ΄ τεύχους βιβλίου της γλώσσας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κείμενα τουριστικών 
οδηγών και μαθαίνουν τι περιλαμβάνουν αυτά.  

Σκοπός-Στόχοι 

Το συγκεκριμένο σενάριο σκοπεύει οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη συγγραφή  
τουριστικών οδηγιών. 

Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι είναι 

● Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Οι μαθητές να: 

✓ Καταφέρουν να συντάξουν έναν κείμενο με τουριστικές οδηγίες για τον τόπο 
τους το οποίο θα συμπεριληφθεί στον δικό τους τουριστικό οδηγό (στο blog της τά-
ξης). 
✓ Αναγνωρίζουν τα σύμβολα πάνω σε έναν χάρτη. 
✓ Βρίσκουν πληροφορίες πάνω σε έναν χάρτη. 
✓ Φτιάξουν ένα διαδικτυακό τουριστικό οδηγό για την περιοχή που ζούνε. 
✓ Αναζητούν τη σημασία λέξεων σε ψηφιακά λεξικά και να εμπλουτίσουν το 
λεξιλόγιό τους.  

● Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Οι μαθητές να: 

✓ Βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας ενός ψηφιακού έργου. 
✓ Ακούν και να σέβονται τη γνώμη του συμμαθητή τους. 
✓ Συνεργαστούν και να νιώσουν την ομαδικότητα. 
✓ Γίνουν ενεργοί πολίτες που μέσα από ομαδικές δραστηριότητες βοηθούν τις 
δημοτικές αρχές στη διαφήμιση του τόπου τους. 

● Ως προς την χρήση Τεχνολογικών μέσων 
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Οι μαθητές να: 

✓ Εξοικειωθούν με τη χρήση του google earth και του jigsaw puzzle και να κατα-
λάβουν τη σημασία τους. 
✓ Ασκηθούν στη χρήση του ποντικιού, στη γραφή λέξεων, φράσεων, κειμένων. 

Οργάνωση τάξης - απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οι δραστηριότητες της παρακάτω διδακτικής παρέμβασης θα πραγματοποιηθούν τόσο 
στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και στην αίθουσα υπολογιστών ενώ θα είναι εγκατε-
στημένος και ο βιντεοπροβολέας σε όλες τις παρεμβάσεις.  Οι μαθητές θα χωριστούν 
σε ανομοιογενείς ομάδες όπου ο ένας τουλάχιστον θα ξέρει να χειρίζεται καλά το πο-
ντίκι και θα έχει κάποια εξοικείωση με τη γραφή κειμένου στον υπολογιστή.  Ο δάσκα-
λος θα έχει ρόλο συντονιστικό, διαμεσολαβητικό, καθοδηγητικό ως προς τη συνεργα-
σία των μαθητών.  Δε θα δίνει έτοιμες λύσεις αλλά με τη στάση του και τις πληροφορίες 
που θα παρέχει στα παιδιά θα τους ωθεί στην ανακάλυψη της γνώσης (Αργύρης, κ.α., 
2010).  Στους υπολογιστές είναι εγκατεστημένο το μη διαδικτυακό λογισμικό οπτικο-
ποίησης google earth  που θα χρειαστεί για τις επόμενες δραστηριότητες ενώ θα υπάρ-
χει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μιας καθώς θα γίνει χρήση του blog της τά-
ξης, του ψηφιακού λεξικού του Τριανταφυλλίδη, του διαδικτυακού λογισμικού δη-
μιουργίας παζλ jigsaw puzzles, της ιστοσελίδας του Δήμου.  Επίσης με τον  βιντεοπρο-
βολέα η δασκάλα στην 1η δραστηριότητα θα  προβάλει τις δυνατότητες του google 
earth, στη 2η θα δίνει οδηγίες στα παιδιά εάν τυχόν παρατηρήσει γενικευμένα προβλή-
ματα, στην 3η θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από την πλευρά των μαθητών στις δη-
μιουργίες τους, στην 4η θα δείξει τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης των μαθητών. 

Επιπλέον των παραπάνω λογισμικών που βρίσκονται εγκατεστημένα θα χρησιμοποιή-
σουμε και τα google docs για την αξιολόγηση της δραστηριότητας από τα παιδιά και 
την ιστοσελίδα του σχολείου όπου θα αναρτηθούν οι δημιουργίες των παιδιών  ενώ 
εκεί θα βρίσκονται ήδη και οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων που θα συμβουλεύονται. 

Είδη λογισμικών 

Το google earth ανήκει στα λογισμικά οπτικοποίησης που είναι ανοικτού τύπο. Μέσα 
από τις ΤΠΕ τα λογισμικά οπτικοποίησης προσφέρουν τη δυνατότητα απόδοσης γρα-
φικής αναπαράστασης δεδομένων και εννοιών ενώ χρησιμοποιούνται σε πολλά μαθή-
ματα ένα από τα οποία είναι και η Γεωγραφία μέσα από τη χρήση χαρτών. Ο χρήστης 
μπορεί να πλοηγηθεί σε όλο τον πλανήτη και να επιλέξει το ύψος από το οποίο θα κάνει 
την πλοήγηση αυτή.  

Η εκπαιδευτικός προτιμά να χρησιμοποιήσει αυτό το μη διαδικτυακό λογισμικό διότι 
παρέχει δυνατότητες σήμανσης, αποθήκευσης σε φάκελο, οργάνωσης των εικόνων 
μέσω αποθήκευσης. 
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Ακόμη χρησιμοποιείται η διαδικτυακή έκδοση του λεξικού του Τριανταφυλλίδη όπου 
ο καθένας μπορεί να ψάξει και να βρει την ερμηνεία μιας άγνωστης λέξης.  Ως λογι-
σμικό επιλέγεται διότι δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με λε-
ξικά που παρέχονται δωρεάν μετά από  αναζήτηση στον υπολογιστή τους,  δε χρειάζο-
νται εγκατάσταση και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με ευκολία και από το σπίτι 
τους. 

Το διαδικτυακό λογισμικό jigsaw puzzle δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να φτιάξει 
ο ίδιος παζλ της αρεσκείας του επιλέγοντας όποια εικόνα επιθυμεί είτε από το διαδί-
κτυο είτε από τις φωτογραφίες του υπολογιστή του είτε από τις έτοιμες εικόνες που 
υπάρχουν.  Μέσα από αυτό οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους ενώ 
μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους επιλέγοντας την εικόνα που θα κάνουν 
παζλ, λύνοντας τις δημιουργίες των άλλων παιδιών. 

Τέλος ως αξιολόγηση  της δραστηριότητας τόσο από τους μαθητές όσο και από τη 
δασκάλα θα γίνει χρήση ενός ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί στα Google docs 
από την εκπαιδευτικό.  Η συμπλήρωσή του θα γίνει από τον κάθε μαθητή της τάξης 
ξεχωριστά αφού ολοκληρώσουν τη δημιουργία του τουριστικού οδηγού.   

Όλα τα παραπάνω λογισμικά και οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν έχουν ξεκά-
θαρο μαθητοκεντρικό χαρακτήρα μιας και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφρα-
στούν ελεύθερα, να οικοδομήσουν τη γνώση τους, να αξιολογήσουν μόνοι τους την 
προσπάθειά τους και να προβούν σε τυχόν διορθώσεις μέσα από συνεργασία και αλλη-
λεπίδραση.  Επίσης συμφωνούν με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης που 
θέτουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση ως βασικό συστατικό για την κατά-
κτηση της γνώσης αλλά και με τις σύγχρονες εποικοδομιστικές θεωρίες όπου η νέα 
μάθηση οικοδομείται πάνω στην ήδη υπάρχουσα γνώση ενώ παράλληλα αναπτύσσεται 
η αυτενέργεια, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη  Στα πλαίσια των περιβαλλόντων 
αυτών οι μαθητές ανακαλύπτουν αρχές ή αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματι-
σμού και πρακτικής. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1η δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες) 

Η 1η δραστηριότητα θα έχει τη μορφή επίδειξης των δυνατοτήτων του google earth 
και του διαδικτυακού λεξικού του Τριανταφυλλίδη και θα γίνει στην τάξη με τη 
χρήση βιντεοποροβολέα.   

Οι μαθητές μπαίνουν στην ενότητα 18 του γ΄ τεύχους  της Γλώσσας «Ένα βιβλίο που 
σε ταξιδεύει» σελίδα 16.   Παρατηρούν τις εικόνες με τους τουριστικούς οδηγούς και 
τους χάρτες.  Η εκπαιδευτικός τους ζητά να περιγράψουν τι νομίζουν ότι βλέπουν σε 
κάθε εικόνα και ποια είναι η χρησιμότητα  των αντικειμένων αυτών στην καθημερινή 
μας ζωή..  Επίσης ρωτάει τους μαθητές εάν έχουν δει ή χρησιμοποιήσει ποτέ τουριστικό 
οδηγό ή χάρτη και για ποιο λόγο.  Τα παιδιά διηγούνται τις εμπειρίες που ίσως έχουν,  
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διαφορετικά κάνουν υποθέσεις και απαντούν στις ερωτήσεις.  Ακολουθεί σιωπηρή α-
νάγνωση του κειμένου «Μηλιές» και η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να υπογραμ-
μίσουν τις άγνωστες λέξεις (σελίδα 17).  Γίνεται η αναζήτησή τους στο on line λεξικό 
του Τριανταφυλλίδη με τη μορφή επίδειξης. 

Έπειτα η δασκάλα ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν για δεύτερη φορά το κειμενάκι 
και να υπογραμμίσουν τα αξιοθέατα των Μηλιών Πηλίου.  Αφού ανακοινώσουν στην 
τάξη τα μέρη τα οποία θα επισκέπτονταν ως τουρίστες μαντεύουν το είδος του βιβλίου 
που τους ταξίδεψε ως εκεί.  Η δασκάλα δείχνει στο χάρτη του σχολείου αλλά και στο 
google earth το συγκεκριμένο χωριό γράφοντας το όνομά του ενώ παράλληλα γίνεται 
επίδειξη της χρήσης του.  Η δασκάλα καλεί έναν μαθητή και με τη βοήθειά της βάζουν  
μια πινεζούλα στην περιοχή (προσθήκη σήμανσης μέρους) με το όνομα του χωριού ενώ 
στις λεπτομέρειες γράφει τα αξιοθέατα που μπορεί κανείς να δει στις Μηλιές προετοι-
μάζοντας τα παιδιά για τις επόμενες δραστηριότητες  

2η δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες) 

Ανακοινώνεται στα παιδιά ότι η τάξη τους έχει επιλεγεί από τον Δήμο να βοηθήσει 
στην οργάνωση των απαραίτητων πληροφοριών που χρειάζεται κάποιος αν επισκεφτεί 
την περιοχή πάνω στον χάρτη του google earth.  Οι πληροφορίες που χρειάζονται για 
την περιοχή θα αντληθούν από την ιστοσελίδα του δήμου Μαλεβιζίου 
(http://www.gazi.gov.gr/ ) όπου, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται ενημερωτικό υλικό 
για τα μέρη τα οποία αξίζει να επισκεφτείς εάν βρεθείς στο Γάζι.  Αξίζει να σημειωθεί 
ότι όλες οι ομάδες θα περιηγηθούν μέσω του google earth στην περιοχή του δήμου 
τους, θα μελετήσουν ενημερωτικό υλικό από την ιστοσελίδα του, θα σημειώσουν ά-
γνωστες λέξεις και θα τις αναζητήσουν στο ψηφιακό λεξικό του Τριανταφυλλίδη στην 
ιστοσελίδα http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/, θα χρησιμοποιή-

σουν τη δυνατότητα που παρέχει το google earth για προσθήκη σήμανσης μέρους  
επιλέγοντας και το κατάλληλο σύμβολο κάθε φορά, για δημιουργία νέου φακέλου από 

την εφαρμογή  όπου θα αποθηκεύουν τις σημάνσεις τους. Όλοι οι χάρτες 
που θα δημιουργηθούν με σχόλια των παιδιών θα συμπεριληφθούν στο blog της τάξης 
και θα αποτελέσουν την αρχή ενός τουριστικού οδηγού που θα συμπεριλάβει και κει-
μενάκια καθώς και φωτογραφίες των περιοχών.  

Συγκεκριμένα ι μαθητές θα χωριστούν σε 4 ομάδες και η κάθε μια θα δουλέψει σε 
διαφορετικό θέμα.  Η 1η ομάδα θα ασχοληθεί με τον Δήμο Γαζίου, η 2η με τις παραλίες, η 3η 
με τις διαδρομές που μπορεί κάποιος να κάνει στην περιοχή του Μαλεβιζίου, η 4η με τα μουσεία 
της περιοχής. 

Η 1η ομάδα θα μεταβεί μέσω του google earth στο Γάζι και θα βάλει σήμανση στα πιο 
σημαντικά οικοδομήματα που θα χρειαστεί κάποιος τουρίστας όταν θα έρθει να μείνει 
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στην περιοχή.  Τα παιδιά θα ψάξουν βάζοντας τον κέρσορα στα σύμβολα που παρου-
σιάζονται στον χάρτη και μέσα από συζήτηση μεταξύ τους θα βάλουν σήμανση σε ό-
ποιο κτίριο θεωρούν ότι θα είχε σημασία για έναν τουρίστα π.χ. το κοντινό νοσοκομείο 
της περιοχής, το Δημαρχείο, το σχολείο τους, το Παγκρήτιο στάδιο, το γήπεδο,  ξενο-
δοχεία της περιοχής το μουσείο του Αρόλιθου κ.α. Τέλος θα γράψουν και λίγα λόγια 
για την περιοχή του Γαζίου μέσα από πληροφορίες που θα αντλήσουν από το ενημε-
ρωτικό φυλλάδιο του Δήμου Μαλεβιζίου πατώντας την εφαρμογή της προσθήκης σή-
μανσης μέρους και επιλέγοντας το κατάλληλο σύμβολο.  Το κάθε παιδί της ομάδας θα 
έχει και άλλο ρόλο, κάποιος, με ευχέρεια στην ανάγνωση, θα διαβάζει μεγαλόφωνα, 
κάποιο άλλο παιδί θα σημειώνει άγνωστες λέξεις,  τα υπόλοιπα παιδιά θα κρατούν ση-
μειώσεις με τις βασικότερες πληροφορίες για το Δήμο. Οι πληροφορίες αυτές θα προ-
κύψουν μέσα από κουβέντα μεταξύ των μαθητών αλλά και καθοδήγηση από τη δα-
σκάλα χωρίς η ίδια να δίνει φυσικά έτοιμες λύσεις ενώ μόλις τελειώσει η ανάγνωση τα 
παιδιά θα βρουν τις άγνωστες λέξεις στο ψηφιακό λεξικό και θα κατανοήσουν τη ση-
μασία τους.  Στο μυαλό των παιδιών θα είναι να δώσουν σε κάποιο τουρίστα τις απα-
ραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρει για την περιοχή όπου ζουν.  Η εκπαι-
δευτικός θα θυμίζει αυτή την πληροφορία καθ΄ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας σε 
όλες τις ομάδες. 

 

 

Εικόνα 1:  Ενδεικτική σήμανση με το κατάλληλο σύμβολο στα σημαντικότερα μέρη του Δήμου Γαζίου 
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Εικόνα 2:  Ενδεικτικές πληροφορίες για το Δήμο Γαζίου 

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εργασία οι μαθητές θα πάνε στην εφαρμογή της προσθήκης 
και θα επιλέξουν Νέος Φάκελο, θα του δώσουν όνομα και θα αποθηκεύσουν μέσα σε 
αυτόν  σέρνοντας με το ποντίκι τις σημάνσεις που έχουν κάνει.  Μόλις τελειώσουν θα 
κάνουν μια περιήγηση με το ανθρωπάκι του street view στην περιοχή αναζητώντας το 
σχολείο τους, το σπίτι τους ή ό,τι άλλο αποφασίσουν. 

Κάποια στιγμή η δασκάλα θα ενσωματώσει τον χάρτη που δημιούργησαν τα παιδιά 
στην ιστοσελίδα της τάξης ενώ εκείνα θα παρακολουθούν τη διαδικασία και θα παρεμ-
βαίνουν εάν χρειαστεί. 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί από όλες τις ομάδες. 

3η δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες) 

Και η 3η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήρι πληροφορικής του σχο-
λείου.  Μέσα από τον βιντεοπροβολέα που θα είναι εγκατεστημένος στο εργαστήρι θα 
προβληθούν οι χάρτες που έφτιαξαν οι ομάδες μέσα από την ιστοσελίδα της τάξης κι 
ένας από κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη δουλειά ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα παρεμβαί-
νουν και θα προσθέτουν κάτι εάν χρειάζεται.  Η επόμενη δραστηριότητα των ομάδων 
θα είναι να γράψουν στο blog της τάξης ένα μικρό κείμενο που θα συνοδεύει τον χάρτη 
τους σχετικά Α) με την περιοχή του Γαζίου (1η ομάδα).  , Β)τις παραλίες (2η ομάδα) Γ) 
τις φυσιολατρικές διαδρομές (3η ομάδα), Ε) τα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
(4η ομάδα).  Οι μαθητές μπορούν να συμπεριλάβουν τα στοιχεία που έχουν γράψει στις 
λεπτομέρειες των σημάνσεων κάνοντάς τα τώρα όμως ολοκληρωμένες προτάσεις ενώ 
μπορούν να συμπεριλάβουν και τις εντυπώσεις τους από το street view με το οποίο 
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περιηγήθηκαν στα μέρη τα οποία κατέγραψαν. Αξίζει να σημειωθεί πως η δασκάλα 
στην αρχή θα καθοδηγήσει τα παιδιά να μπουν στο περιβάλλον γραφής του blog προ-
βάλλοντας τα βήματα στον βιντεοπροβολέα και περιμένοντας από όλες τις ομάδες να 
ακολουθήσουν λόγω του νεαρού της ηλικίας τους.  Κάθε φορά που θα υπάρχει πρό-
βλημα θα αναθέτει σε μαθητές των άλλων ομάδων να βοηθούν όσες ομάδες δυσκολεύ-
ονται έτσι ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών.  Κατά τη διάρκεια 
δημιουργίας των κειμένων το κάθε παιδί θα γράφει κι από μια προτασούλα στο περι-
βάλλον γραφής του blog έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να νιώθουν συνδημιουργοί της συ-
γκεκριμένης δραστηριότητας.  Πριν τα παιδιά πατήσουν την Ενημέρωση θα γίνει έλεγ-
χος του κειμένου τους από την δασκάλα της τάξης και θα διορθωθούν τυχόν ορθογρα-
φικά ή εκφραστικά λάθη. 

4η δραστηριότητα (90’) 

Έναν μικρό εμπλουτισμό χρειάζεται ο τουριστικός οδηγός της τάξης με εικόνες και 
παιχνίδια και είναι έτοιμος να παραδοθεί ως πρόταση στο Δήμο.  Η 4η δραστηριότητα 
πραγματοποιείται κι αυτή στο εργαστήρι πληροφορικής.  Οι μαθητές χωρισμένοι σε 
ομάδες ανοίγουν φακέλους που υπάρχουν ήδη στην επιφάνεια εργασίας με τα ονόματα 
των ομάδων (π.χ. ονόματα φακέλων: Δήμος Γαζίου, παραλίες, διαδρομές, αρχαιολο-
γικά σημεία).  Μέσα σε αυτούς βρίσκουν αποθηκευμένες διάφορες εικόνες από γνωστά 
σημεία με τα οποία ασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους. Επιλέ-
γουν μια από αυτές κι έπειτα την μετατρέπουν σε παζλ 20 κομματιών με το δωρεάν 
λογισμικό jigsaw puzzle http://thejigsawpuzzles.com/ .  Μόλις όλες οι ομάδες τελειώ-
σουν τη διαδικασία  η δασκάλα ενσωματώνει τα παζλ στο blog της τάξης ενώ οι μαθη-
τές της κάθε ομάδας παρακολουθούν τη διαδικασία.  Αμέσως μετά αλλάζουν υπολογι-
στές και προσπαθούν η μια ομάδα να λύσει το παζλ της άλλης και να μαντέψει την 
περιοχή που εικονίζεται.  Κερδίζει όποια ομάδα τελειώσει πρώτη το παζλ και βρει και 
την περιοχή που εικονίζεται.  Όλες οι εικόνες που έχουν επιλεγεί έχουν σχέση με μέρη 
τα οποία έχουν επισκεφθεί οι περισσότεροι από τους μαθητές της τάξης ώστε να μη  
δυσκολευθούν αρκετά.   

5η δραστηριότητα – Αξιολόγηση από τους μαθητές(1 διδακτική ώρα) 

Οι μαθητές αξιολογούν σε ομάδες των δυο ή του ενός ατόμου όλη την δραστηριότητα 
αναφέροντας τι τους άρεσε, τι όχι, τι θα άλλαζαν στις δραστηριότητες, τι θα τους μείνει 
αξέχαστο, εάν συνεργάστηκαν καλά μεταξύ τους, σε τι πιστεύουν ότι θα τους βοηθή-
σουν όλα όσα έμαθαν μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που έχει διαμορφωθεί από τη 
δασκάλα στα google docs.   Οι απαντήσεις των μαθητών θα βοηθήσουν τη δασκάλα να 
αξιολογήσει το διδακτικό σενάριο και  να κάνει βελτιώσεις πάνω σε αυτό μέσα από τις 
πολύτιμες συμβουλές που θα της δώσουν οι μαθητές. Η διεύθυνση θα είναι αναρτημένη 
στο blog της τάξης (http://goo.gl/Y0MB0K) 
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Εναλλακτικές προτάσεις 

Σε περίπτωση που υλοποιούνταν από μαθητές μεγαλύτερων τάξεων σίγουρα οι πηγές 
άντλησης των πληροφοριών σχετικά με το Δήμο Γαζίου, τις παραλίες, τις φυσιολατρι-
κές διαδρομές, και τους αρχαιολογικούς χώρους δεν θα ήταν μόνο η ιστοσελίδα του 
Δήμου με το ενημερωτικό υλικό που περιέχει.  Η κάθε ομάδα θα έψαχνε σε πληθώρα 
ιστοσελίδων μετά από κατάλληλο έλεγχό τους από τον δάσκαλο για τυχόν ανακρίβειες  
και θα συνέθεταν ένα πιο λεπτομερές κείμενο για τα μέρη που είχαν αναλάβει.  Τα 
παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων θα ανέπτυσσαν και πιο πολύ τα ιστορικά γεγονότα της 
Ενετοκρατίας (βλ. φρούριο Παλαιοκάστρου, Έπαυλη Καλλέργηδων) αλλά και τα μι-
νωικά ευρήματα του Νικόλαου Μεταξά που απαρτίζουν τη συλλογή του αρχαιολογι-
κού Μουσείου του Δήμου Μαλεβιζίου μιας και  έχουν δουλέψει τις συγκεκριμένες χρο-
νικές περιόδους στο μάθημα της ιστορίας.  Επίσης, δεν θα χρειαζόταν παρέμβαση της 
εκπαιδευτικού για ενσωμάτωση των χαρτών ή των παζλ στο blog μιας και θα μπορού-
σαν μόνοι τους να το κάνουν έχοντας βέβαια προηγηθεί επίδειξη της διαδικασίας από 
την εκπαιδευτικό..  Τέλος θα ήταν σε θέση να ενσωματώσουν στην προσθήκη σήμαν-
σης και εικόνες από το google τις οποίες θα «κατέβαζαν», θα αποθήκευαν και θα ανέ-
βαζαν στη σήμανση του χάρτη google earth με την εφαρμογή της προσθήκης εικόνας.   
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Εκπαίδευση και Μουσείο: Διδάσκοντας την ιστορία του Παρθενώνα με την τε-
χνική της ανοικείωσης 

Ανδρίκου Ασημίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed.  

mandrikou20@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για παιδιά Δ΄ Δη-
μοτικού η οποία βασίζεται στη μέθοδο της «Ανοικείωσης» και έχει ως βασική θεμα-
τική την ιστορία του Παρθενώνα. Εν συντομία, η διδακτική πρόταση αποτελεί ένα 
project τριών φάσεων. Οι μαθητές καλούνται σε ομάδες να αξιοποιήσουν τις ήδη υ-
πάρχουσες γνώσεις τους και μέσα από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που 
θα συλλέξουν οι ίδιοι στην επίσκεψη πεδίου στο Μουσείο της Ακρόπολης να κατα-
νοήσουν σε βάθος την ιστορία του Παρθενώνα, με τρόπο οικείο και ευχάριστο προς 
αυτούς. Η συμβολή του συγκεκριμένου άρθρου έγκειται στο ότι αποτελεί ένα εκπαι-
δευτικό εργαλείο που προάγει τη Διδακτική της Ιστορίας στην Ελλάδα, καθώς οι μα-
θητές έρχονται σε επαφή αφ’ ενός με γεγονότα της ιστορίας του Παρθενώνα που το 
σχολικό εγχειρίδιο αποσιωπά δημιουργώντας θολό τοπίο στη σκέψη των μαθητών και 
αφ’ ετέρου με μια διαφορετικού τύπου επίσκεψη σε μουσείο απ’ ό,τι οι μαθητές έ-
χουν συνηθίσει. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανοικείωση, Μελέτη Πεδίου, project, Παρθενώνας, Μουσείο  

Εισαγωγή 

Η εν λόγω διδακτική πρόταση αποτελεί μια μελέτη πεδίου και πιο συγκεκριμένα με-
λέτη σ’ ένα μουσείο. Οι μελέτες πεδίου (field trips/ studies) αναφέρονται σε «προσχε-
διασμένες δραστηριότητες μαθητών που πραγματοποιούνται σε μαθησιακά περιβάλλο-
ντα τα οποία βρίσκονται έξω από τη συμβατική αίθουσα διδασκαλίας και εξυπηρετούν 
διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς των Αναλυτικών Προγραμμάτων» (Λεοντσί-
νης, 2002: 109). Πρόκειται, λοιπόν, για οργανωμένες από τους εκπαιδευτικούς μετα-
βάσεις των μαθητών σε οποιοδήποτε χώρο μπορεί να αποτελέσει μέσο άντλησης 
στοιχείων και πληροφοριών για το ζήτημα που διερευνάται. 

Στη μελέτη πεδίου δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εκφράζουν ιδέες, απόψεις, να 
εξωτερικεύουν προσωπικά συναισθήματα και να κινητοποιούν δημιουργικά τη φα-
ντασία τους, ώστε «να αναπλάθουν όψεις του ιστορικού παρελθόντος και να εντοπί-
ζουν την ιστορική εξέλιξη» (Λεοντσίνης, 2002: 111). Σε κάθε περίπτωση µέσω της 
παρατήρησης και καταγραφής που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας μελέτης πεδίου οι 
μαθητές αποκτούν νέες εμπειρίες και γνώσεις, αναπτύσσουν ικανότητες και διαμορ-
φώνουν αξίες, στοιχεία απαραίτητα για την οικοδόμηση ενός αειφόρου μέλλοντος. Η 
μελέτη πεδίου φέρνει τις μαθητικές ομάδες σε άμεση επαφή µε συστατικά στοιχεία 
του θέματος που εξετάζουν και υπερβαίνοντας το επίπεδο των απλών επισκεπτών και 
θεατών, μαθαίνουν να διαλέγονται με τον χώρο και τα εκθέματα. Παρατηρούν, φωτο-
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γραφίζουν, βιντεοσκοπούν, καταγράφουν, συλλέγουν, πειραματίζονται, συμπληρώ-
νουν σχετικά ερευνητικά φύλλα εργασίας επί τόπου, παίρνουν δείγματα. 

Αναμφίβολα, το μουσείο μπορεί να αποτελέσει μέσο άντλησης στοιχείων και πληρο-
φοριών για ζητήματα που διερευνώνται μέσα στη σχολική τάξη και επομένως να απο-
τελέσει χώρο μελέτης πεδίου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του 
I.C.O.M. (International Council of Museums) «το μουσείο είναι ένα μόνιμο ίδρυμα, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοι-
κτό στο κοινό, που έχει ως έργο του τη συλλογή, τη μελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστο-
ποίηση και την έκθεση τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος, με 
στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία» (Ambrose and Paine, 1993: 8). 

Βέβαια, κάθε μουσείο, ανάλογα με τον τύπο του, καλλιεργεί αντίστοιχες μορφές σκέ-
ψης και γνώσης (Νάκου, 2000: 226). Τα «μοντέρνα» μουσεία, όπως το Μουσείο της 
Ακρόπολης που επέλεξα για τη διδακτική μου πρόταση, διακρίνονται για τον έντονο 
παιδευτικό και «ψυχαγωγικό» χαρακτήρα τους, καθώς παρέχουν στο κοινό τους πο-
λύπλευρες δυνατότητες και πληροφορίες για να μελετά και να κατανοεί τα μουσειακά 
αντικείμενα και έτσι να δομεί αντίστοιχη γνώση. Επομένως, «η ιστορική γνώση που 
προωθείται σε ένα μοντέρνο μουσείο συνδέεται με τον πολύπλευρο διάλογο που ανα-
πτύσσουν οι επισκέπτες με το περιεχόμενο του μουσείου» (Νάκου, 2000: 228). 

Σήμερα, «σύγχρονες εναλλακτικές μέθοδοι μάθησης θέτουν ανοικτές ερωτήσεις και θέ-
ματα προς διερεύνηση και διαμορφώνουν ευέλικτα σχέδια δραστηριοτήτων (projects) 
για τα παιδιά, σε μουσειακούς χώρους και στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και 
φυσικό περιβάλλον, προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες για την καλλιέργεια ουσιαστικής 
ιστορικής γνώσης και σκέψης, μέσω της διερεύνησης του κόσμου που τα περιβάλλει και 
της άρθρωσης αντίστοιχου κριτικού και τεκμηριωμένου λόγου» (Νάκου, 2000: 237). 

Παράλληλα, η διδακτική πρόταση βασίζεται στη θεωρία της «Ανοικείωσης». Η «Α-
νοικείωση» είναι ένας όρος που εισήγαγαν οι Ρώσοι φορμαλιστές γύρω στο 1920, 
προκειμένου να εξηγήσουν μιαν από τις βασικές λειτουργίες της λογοτεχνίας. Ξεκι-
νούν από τη διαπίστωση ότι το βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η λογοτεχνία, δηλαδή 
η γλώσσα, έχει και άλλες χρήσεις, μη λογοτεχνικές. Η πρακτική γλώσσα που χρησι-
μοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή «αποκρύπτει» τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
και τις λειτουργίες του καθημερινού λόγου, ώστε να μπορούμε να τον προσλαμβά-
νουμε με αμεσότητα, ευκολία και ταχύτητα, να μη στεκόμαστε δηλαδή, στις ίδιες τις 
λέξεις ή τις φράσεις και στον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας τους, αλλά να πη-
γαίνουμε κατευθείαν στο περιεχόμενο τους. Άρα έχουμε συνηθίσει να αντιλαμβανό-
μαστε μηχανικά και σχεδόν αυτόματα όχι μόνο τον ίδιο το λόγο αλλά και τα πράγμα-
τα για τα οποία μιλάει. Αυτό αποτελεί μια αυτόματη, μηχανική και ανυποψίαστη 
σχέση με τη γύρω πραγματικότητα, η οποία μας φαίνεται απολύτως οικεία. Από την 
άλλη πλευρά, η γλώσσα της λογοτεχνίας, έχει την ικανότητα να παρεμποδίζει, να 
διασπά και τελικά να καταργεί αυτό τον αυτοματισμό της αντίληψης, προσδίδοντας 
στα πράγματα μια νέα μορφή, ανοίκεια, ξένη και παράξενη και αναγκάζοντάς μας να 
τα δούμε όλα μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία (Barry, 2013: 195).  
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Αυτός ο λογοτεχνικός όρος, όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εκπαίδευση. 
Έτσι, διδακτικά θέματα που θεωρούνταν αυτονόητα ή άγνωστα για τους μαθητές υπό 
διαφορετικές διδακτικές πρακτικές θα «ανοικείωναν» τη συμβατική σχολική γνώση 
ανατρέποντας τους καθιερωμένους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται τα παι-
διά την πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές στην παρούσα διδακτική 
πρόταση καλούνται να ανακαλύψουν την ιστορία του Παρθενώνα που αποσιωπάται 
από τα σχολικά εγχειρίδια μέσα από την επίσκεψή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
όχι όμως απλώς θαυμάζοντας αλλά λαμβάνοντας ενεργή συμμετοχή σε πρόγραμμα 
ενός «μοντέρνου» μουσείου, πράγμα επίσης πρωτόγνωρο για τους μαθητές. Μέσα σ’ 
αυτό το ταξίδι, όμως, τα παιδιά θα έρθουν και σε επαφή με γεγονότα, όπως η αρπαγή 
των μαρμάρων ή η μετατροπή του Παρθενώνα σε εκκλησία και τζαμί, στα οποία θα 
χρειαστεί να ασκήσουν την κριτική τους ικανότητα και να ξεπεράσουν στερεοτυπικές 
ιδέες και αντιλήψεις που τους εγκλώβιζαν τόσο καιρό. 

 

Χαρακτηριστικά της διδακτικής πρότασης 

Βασικός Σκοπός και Επιδιωκόμενοι Στόχοι 

Η διδακτική πρόταση έχει ως βασικό σκοπό οι μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος την 
ιστορία του Παρθενώνα αλλά και τη σημασία του στο πέρασμα των αιώνων μέσα από 
επιτόπια έρευνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, που αποτελεί ένα μοντέρνο τύπο μου-
σείου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές επιδιώκεται να εμπλακούν ενεργητικά στη μαθησιακή 
διαδικασία, μαθαίνοντας να εργάζονται ομαδικά με ταυτόχρονη καλλιέργεια της ικα-
νότητας αναζήτησης, παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων και να 
προσεγγίσουν το θέμα της ιστορίας του Παρθενώνα διερευνητικά. Επιπλέον, οι μαθη-
τές καλούνται να συνδέσουν τον χώρο, τον χρόνο και την εξέλιξη γεγονότων και να 
αναζητήσουν και να κατανοήσουν αιτιακές σχέσεις. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτη-
τη η ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου και η κατάκτηση επιπλέον λεξιλο-
γίου σχετικό με το θέμα της διδακτικής πρότασης με απώτερο στόχο τη συνειδητο-
ποίηση του γλωσσικού συστήματος. Επίσης, οι μαθητές θα είναι σε θέση να υποστη-
ρίζουν τη θέση τους χρησιμοποιώντας επιχειρήματα στη βάση τεκμηρίων και να συν-
θέσουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Τέλος, μέσα από την εμπλοκή τους στο project 
θα αναπτύξουν την ικανότητα αποδελτίωσης σημειώσεων που οδηγεί και στην καλ-
λιέργεια κριτικής σκέψης.  

Τάξη Διεξαγωγής και Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Το παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Δ’ Δημοτικού, οι οποίοι κρίνε-
ται απαραίτητο να διαθέτουν ορισμένες γνώσεις για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Μέ-
σα από το μάθημα ιστορίας της Δ΄ τάξης τα παιδιά ήρθαν ήδη σε επαφή με την ιστο-
ρία της Αρχαίας Αθήνας και την κατασκευή του Παρθενώνα. Πιο συγκεκριμένα, στο 
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βιβλίο της Δ΄ Δημοτικού «Ιστορία: Στα αρχαία χρόνια», στο κεφάλαιο 23 «Ο χρυσός 
αιώνας της τέχνης» οι μαθητές διδάσκονται για την ακμή της Αθήνας και την κατα-
σκευή του Παρθενώνα. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, κεφάλαιο αποτελεί τις προαπαι-
τούμενες γνώσεις που είναι ανάγκη να διαθέτουν οι μαθητές για το project. 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Σύμφωνα με το αξίωμα της «ελευθερίας της μεθόδου», ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνα-
τότητα να εφαρμόσει παραπάνω από μία μεθόδους και να επιλέξει όποιες αυτός κρί-
νει ότι ταιριάζουν, ανάλογα με τις συνθήκες διδασκαλίας. Βέβαια, «ελευθερία της 
μεθόδου» δε σημαίνει αμέθοδη διδασκαλία και αυτό είναι κάτι που χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής (Καψάλης – Νημά, 2012: 199 - 201). 

Η παρούσα διδακτική πρόταση βασίζεται στη θεωρία της έμμεσης διδασκαλίας ή της 
Διδακτικής του Ενεργού Υποκειμένου. Αποτελεί μια μαθητοκεντρική προσέγγιση 
διδασκαλίας και μάθησης κατά την οποία η διαδικασία μάθησης αποτελεί διερεύνηση 
και το αποτέλεσμα μια ανακάλυψη (Borich, 2004: 215). Έτσι, οι μαθητές σχεδιάστη-
κε να προσεγγίσουν άμεσα το διδακτικό αντικείμενο κι ο ρόλος του εκπαιδευτικού να 
είναι περισσότερο επικουρικός, συμβουλευτικός και συντονιστικός. 

Όσον αφορά τις κοινωνικές μορφές εργασίας των μαθητών προτιμήθηκε μια εναλλα-
γή ανάμεσα στην ατομική εργασία με την εργασία σε μικρότερες ομάδες, δηλαδή την 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Άλλωστε, πρόκειται για μορφές που αλληλοσυμπλη-
ρώνονται και δεν μπορεί να υποκαταστήσει καμία απόλυτα την άλλη. Επιπλέον, η 
εναλλαγή των κοινωνικών μορφών εργασίας οδηγεί και σε εναλλαγή των δραστηριο-
τήτων, καθώς η συνεχής εφαρμογή μιας μορφής οδηγεί τους μαθητές σε ανία και κό-
πωση (Καψάλης – Νημά, 2012: 195 - 196). 

Τέλος, ως διδακτικές μορφές επεξεργασίας και προβληματισμού επιλέχθηκαν η συζή-
τηση, η διερεύνηση και η διαθεματικότητα.  

Πιο αναλυτικά, η συζήτηση ως μέθοδος διδασκαλίας χρησιμοποιείται συνήθως πε-
ρισσότερο απ’ όσο το συνειδητοποιεί ο εκπαιδευτικός, καθώς αποτελεί φυσική προέ-
κταση της τεχνικής των ερωταποκρίσεων. Παρουσιάζει πολλά οφέλη σε σχέση με 
άλλες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εκφράσει τις 
απόψεις του και τις ιδέες του ακούγοντας παράλληλα και εκείνες των συμμαθητών 
του και τον οδηγεί σε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και επανατροφοδότηση (Καψά-
λης – Νημά, 2012: 145 - 146). Έτσι, η παρούσα διδακτική πρόταση βασίζεται στη 
θεωρία της ελεύθερης συζήτησης, καθώς οι μαθητές σχεδιάστηκε να έρθουν σε άμε-
ση επαφή με το διδακτικό αντικείμενο και να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις και τις 
απορίες τους στους συμμαθητές τους χωρίς να πιέζονται σε κατά μέτωπο διδασκαλία 
μετά από διάλεξη του εκπαιδευτικού.  

Παράλληλα, η διερευνητική διδασκαλία δίνει έμφαση στον ατομικό χειρισμό πληρο-
φοριών και τη δημιουργία νοήματος από ένα σύνολο υλικών ή συνθηκών που έχουν 
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δοθεί (Hannafin, Land, & Oliver, 1999: 115-140). Οι μαθητές δεν μαθαίνουν με με-
τωπική διδασκαλία σε κατάσταση ρουτίνας, αλλά πραγματικά σκέφτονται τα αποτε-
λέσματα που συλλέγουν και τη σημασία αυτών. Έτσι, στην ανοιχτή διερεύνηση δεν 
υπάρχουν «λάθος» αποτελέσματα και οι μαθητές πρέπει να αξιολογούν τα πλεονε-
κτήματα και τις αδυναμίες  των αποτελεσμάτων που συλλέγουν μόνοι τους και να 
αποφασίσουν την αξία τους. (Hmelo-Silver, 2004: 16) 

Τέλος, μπορεί η κεντρική ιδέα της διδακτικής πρότασης να είναι η διδασκαλία της 
ιστορίας του Παρθενώνα στο πέρασμα των χρόνων, όμως κατά το σχεδιασμό της 
συνδυάστηκαν και άλλα γνωστικά αντικείμενα με την ιστορία με αποτέλεσμα να γί-
νεται λόγος για μια διαθεματική προσέγγιση. Έτσι, οι μαθητές σχεδιάστηκε να κινη-
θούν σε διάφορες γνωστικές και επιστημονικές περιοχές συνδυάζοντάς τες με το βα-
σικό τους θέμα ιστορίας με παιγνιώδη και ευχάριστο προς αυτούς τρόπο. 

 • Γλώσσα: Ένας από τους βασικούς στόχους σε κάθε διδακτική συνάντηση εί-
ναι η ανάπτυξη των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών (κατανόηση και 
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου), ο οποίος επιτυγχάνεται μέσα από τα 
φύλλα εργασίας που συμπληρώνουν οι μαθητές κατά την επίσκεψη πεδίου, τις διάφο-
ρες πηγές που καλούνται οι μαθητές να αναζητήσουν για την ολοκλήρωση των ομα-
δικών εργασιών, το κείμενο με επιχειρήματα, την επιστολή στο Βρετανικό Μουσείο 
και τον τουριστικό οδηγό που έχουν να συντάξουν, αλλά και από την τελική έκθεση 
ιδεών που καλούνται οι μαθητές να συνθέσουν. 

• Θρησκευτικά: Οι μαθητές μέσα από τη διδασκαλία καλούνται να αντιληφθούν τη 
σημασία της στάσης των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων στην ιστορία του Παρ-
θενώνα και να την κρίνουν τηρώντας τις αναλογίες του παρελθόντος. 

• Αισθητική Αγωγή: Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα κολάζ με φωτο-
γραφίες από τους διάφορους χώρους του Παρθενώνα όπως ήταν τον 5ο αιώνα π.Χ. 
και έναν τουριστικό οδηγό για τον Παρθενώνα όπως είναι σήμερα. 

 

 

Πλάνο διδακτικής πρότασης 

Η διδακτική πρόταση αποτελεί ένα project τριών φάσεων και σχεδιάστηκε να υλο-
ποιηθεί σε 3 διδακτικές συναντήσεις. Πιο συγκεκριμένα: 

Η πρώτη συνάντηση σχεδιάστηκε να είναι δύο διδακτικές ώρες (90 λεπτά) και θα γί-
νει πριν τη μελέτη πεδίου. Αρχικά, μέσα σε πλαίσιο συζήτησης οι μαθητές ατομικά 
καλούνται να ανακαλέσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους για την ιστορία της Αρ-
χαίας Αθήνας, την ακμή της και την κατασκευή του Παρθενώνα. Στη συνέχεια, οι 
μαθητές παρατηρούν ο καθένας μόνος του φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Παρ-
θενώνα τον 5ο αιώνα π.Χ. και όπως είναι σήμερα και ακολουθεί συζήτηση με τη μέ-
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θοδο της Ιδεοθύελλας (Brainstorming) πάνω στο ερώτημα: «Ποιοι είναι οι λόγοι που 
οδήγησαν τον Παρθενώνα στη σημερινή του εικόνα;» 

 
Εικόνα 1: Ο Παρθενώνας τον 5ο αιώνα π.Χ. και το 2016 

Μετά, ως εισαγωγή στη θεματική, θα προβληθεί το video με τίτλο: «Παρθενώνας του 
Κώστα Γαβρά» και οι μαθητές συζητούν για την ιστορία του Παρθενώνα σχετικά με 
τα όσα προβάλλονται σ’ αυτό. Τέλος, η διδάσκουσα προετοιμάζει τους μαθητές για 
την επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Πιο συγκεκριμένα, κολλά στις πλάτες 
των μαθητών αυτοκόλλητα χαρτάκια από 4 διαφορετικά χρώματα και καλεί τους μα-
θητές να χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με το χρώμα που έχουν. Οι μαθητές χωρίς να 
μιλούν πρέπει να βρουν σε ποια ομάδα ανήκουν. Έτσι, με παιγνιώδη και τυχαίο τρόπο 
διαχωρίζονται οι ομάδες, που θα υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του project. Η κάθε 
ομάδα παίρνει το όνομα του χρώματος που είχαν τα χαρτάκια, χωρίζονται οι αρμο-
διότητες της κάθε ομάδας και δίνονται τα φύλλα εργασίας που θα συμπληρωθούν 
στην επίσκεψη πεδίου. Έτσι: 
• Η Α΄ Ομάδα (κόκκινη) αναλαμβάνει την ιστορία της κατασκευής του Παρθενώνα 
και την εικόνα του τον 5ο αιώνα π.Χ. 
• Η Β΄ Ομάδα (κίτρινη) αναλαμβάνει τη μετατροπή του Παρθενώνα σε εκκλησία και 
σε τζαμί. 
• Η Γ΄ Ομάδα (μπλε) αναλαμβάνει την κλοπή των μαρμάρων του Παρθενώνα από 
τον Έλγιν. 
• Η Δ΄ Ομάδα (πράσινη) αναλαμβάνει τη σημερινή εικόνα του Παρθενώνα. 
 

Η δεύτερη συνάντηση σχεδιάστηκε να είναι μια ολόκληρη μέρα και θα αποτελεί την 
επίσκεψη πεδίου. Οι μαθητές σαν μικροί ερευνητές θα επισκεφτούν τον Βράχο της 
Ακρόπολης για να θαυμάσουν από κοντά τον Παρθενώνα, θα παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα «Μια ιστορία της Ακρόπολης μέσα από το Μουσείο της» και θα εξερευ-
νήσουν το Μουσείο της Ακρόπολης.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα «οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε ένα 
ταξίδι στην ιστορία του βράχου της Ακρόπολης. Μέσω μιας διαδραστικής παρουσίασης 
μπορούν να ανακαλύψουν τη διαχρονική χρήση του εμβληματικού σημείου της πόλης 
των Αθηνών και να γνωρίσουν ανθρώπους που συνδέθηκαν με αυτό. Το πρόγραμμα 

3911

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για όσες σχολικές ομάδες επισκέπτονται για πρώτη φορά το 
Μουσείο, καθώς διαδραματίζεται σε όλες τις αίθουσες του Μουσείου και βασίζεται σε 
κεντρικά του εκθέματα». ( http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/mia-istoria-
tis-akropolis-mesa-apo-moyseio-tis )  

Όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου της Ακρόπολης, με τη 
συμμετοχή τους οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα εκθέματα του 
μουσείου και να κατανοήσουν την έννοια του παρελθόντος και της αλλαγής των επο-
χών. Παράλληλα, θα αντιληφθούν τη σημασία του υλικού πολιτισμού και την αξία 
της μελέτης του. Όπως είναι φυσικό, μέσα από αυτήν την εμπειρία θα οξύνουν τις 
αισθήσεις τους, θα ψυχαγωγηθούν και θα αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους, 
την κριτική τους σκέψη, τη φαντασία και την προσοχή τους. 

 
Εικόνα 2: Το φύλλο παρατήρησης που θα συμπληρώσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια 

της μελέτης πεδίου 

Η τρίτη συνάντηση σχεδιάστηκε να είναι περίπου δύο διδακτικές ώρες (90 λεπτά), 
ανάλογα πάντα και με τις ανάγκες των μαθητών. Αρχικά, οι διάφορες ομάδες προε-
τοιμάζουν το υλικό που θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης ανάλογα με το 
θέμα που έχουν αναλάβει. Η κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της ένα laptop, τις ση-
μειώσεις και τις φωτογραφίες της από την επίσκεψη στο Μουσείο. Ακολουθεί συζή-
τηση για την εμπειρία της επίσκεψης στο Μουσείο της Ακρόπολης με την ιδιότητα 
των ερευνητών και για τις διαφορές που εντόπισαν σε σχέση με άλλα μουσεία που 
έχουν επισκεφθεί. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το υλικό της στην ο-
λομέλεια της τάξης. Έτσι:  

3912

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 

http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/mia-istoria-tis-akropolis-mesa-apo-moyseio-tis
http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/mia-istoria-tis-akropolis-mesa-apo-moyseio-tis


• Οι μαθητές της Κόκκινης Ομάδας παρουσιάζουν το κολάζ που δημιούργησαν για 
την κατασκευή του Παρθενώνα. 
• Οι μαθητές της Κίτρινης Ομάδας παρουσιάζουν το κείμενό τους μέσα από το οποίο 
θα προσπαθούσαν να πείσουν τους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους να μην 
μετατρέψουν τον Παρθενώνα σε εκκλησία και τζαμί αντίστοιχα. 
• Οι μαθητές της Μπλε Ομάδας παρουσιάζουν την επιστολή που έγραψαν προς το 
Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. 
• Οι μαθητές της Πράσινης Ομάδας παρουσιάζουν τον τουριστικό οδηγό που κατα-
σκεύασαν για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον επισκεπτών για τον Παρθενώνα. 

Τέλος, οι μαθητές καλούνται ανά ομάδες να γράψουν στο φύλλο αξιολόγησης ένα 
κείμενο για την ιστορία του Παρθενώνα και η κάθε ομάδα παρουσιάζει το κείμενό 
της στην ολομέλεια της τάξης. 

 
Εικόνα 3: Το φύλλο αξιολόγησης 

Επίλογος 

Αναμφίβολα, η σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση μέσα από τις μουσειακές δρα-
στηριότητες δίνει νέα πνοή στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο περιεχόμενο της 
σχολικής ιστορίας, φέρνοντας τους μαθητές αντιμέτωπους με νέα ερεθίσματα που εάν 
οργανωθούν κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς της εκάστοτε τάξης, μπορούν να 
αποτελέσουν το ιδανικό υλικό για τη διδασκαλία της ιστορίας. Έτσι, η συμβολή του 
συγκεκριμένου άρθρου έγκειται στο ότι αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο έτοιμο 
να αξιοποιηθεί επακριβώς ή να λειτουργήσει ως πρότυπο για την παιδαγωγική αξιο-
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ποίηση άλλων μουσειακών εκθέσεων που θα αφορούν μαθητές όλων των σχολικών 
βαθμίδων. 

Παράλληλα, το αντικείμενο της Ιστορίας δεν είναι ένα ανοιχτό βιβλίο που προσφέρει 
έτοιμες απαντήσεις τις οποίες οφείλουν να κατέχουν όσοι διδάσκουν το μάθημα και 
να αναπαράγουν οι μαθητές, αλλά «όπως τα παιδιά της παλιάς εποχής, μιλάει μόνον 
όταν της απευθύνεις το λόγο, και, φυσικά, δε μιλάει σε ξένους» (Cheney 1973). Γι’ αυ-
τόν τον λόγο, είναι ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους 
διδασκαλίας με τις οποίες θα αναπτυχθεί η ιστορική κριτική σκέψη των μαθητών. Το 
συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο προτείνει την τεχνική της «Ανοικείωσης», μέσω της 
οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα διδακτικό αντικείμενο που, ενώ μέσα 
από τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους μπορεί να έμοιαζε οικείο, λόγω αποσιωπήσεων 
του σχολικού εγχειριδίου γίνεται αντιληπτό ότι στην πραγματικότητα τούς είναι εντε-
λώς ανοίκειο. Έτσι, ενώ η έννοια του Παρθενώνα είναι πολύ γνωστή στους μαθητές, 
δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν τους λόγους που έχει τη σημερινή εικόνα. 

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, η παρούσα εργασία να αποτελέσει πηγή έμπνευ-
σης έτσι ώστε κι άλλοι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο από την Πρωτοβάθμια αλλά και από 
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, να μπουν στη διαδικασία δημιουργίας παρόμοιων 
διδακτικών προτάσεων με βασικό άξονα την «Ανοικείωση» στην Εκπαίδευση. Η πα-
ραδοσιακή διδασκαλία των διάφορων αντικειμένων έχει παρέλθει και πλέον η εκπαί-
δευση έχει ανάγκη από καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες που θα εμφυσήσουν στους 
μαθητές το αίσθημα του σεβασμού και της αγάπης για το σχολείο και τη μάθηση. 
Άλλωστε, όπως είχε πει και ο Ken Robinson «κάθε μέρα, με κάθε τρόπο τα παιδιά μάς 
απλώνουν τα όνειρά τους κάτω από τα πόδια μας. Εμείς πρέπει να πατήσουμε όσο πιο 
ελαφριά γίνεται!» 
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Περίληψη 

Η εισήγηση πηγάζει από τα ευρήματα μιας ποιοτικής έρευνας, στην οποία δέκα ενήλι-
κοι αυτιστικοί εξέφρασαν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους αναφορικά με την εκπαί-
δευση. Απώτερος σκοπός υπήρξε η ανάδειξη της φωνής της αναπηρίας και της κοινω-
νικής καταπίεσης που έχουν υποστεί. Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στη στάση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, στις εμπειρίες τους σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία, 
στους παράγοντες που επηρέασαν τον κοινωνικό τους αποκλεισμό, αλλά και στις προ-
τάσεις που έχουν για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πλειονότητα των 
συμμετεχόντων μίλησε για απόρριψη και περιθωριοποίηση από την πλευρά των άλλων. 
Άσχημες εμπειρίες σχολικού εκφοβισμού και μια εκπαιδευτική κοινότητα αδύναμη όχι 
μόνο στο να αντιδράσει, αλλά και στο να υποστηρίξει τον αυτιστικό. Για να συμβιώ-
νουμε με διαφορετικούς ανθρώπους στην κοινωνία είναι αναγκαίος ο επαναπροσδιορι-
σμός των στόχων, της δομής και των περιεχομένων του σχολείου. Ακόμη, θα πρέπει να 
προβληματιστούμε για την παιδαγωγική, το αναλυτικό πρόγραμμα ή το εκπαιδευτικό 
μειονέκτημα (Slee, 2004). 

Λέξεις – κλειδιά: αυτισμός, ένταξη, σχολείο, προκλήσεις, προοπτικές 

Εισαγωγή  

Η κλινική προσέγγιση του αυτισμού και της αναπηρίας γενικότερα αποτελεί και την 
ειδοποιό διαφορά ως προς τον τρόπο που τα φερόμενα ως αυτιστικά παιδιά θα αντιμε-
τωπιστούν στο σχολικό πλαίσιο. Τα σχολεία επικεντρώνονται στα ελλείμματα των μα-
θητών και στα χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από τη διαγνωστική ταμπέλα της 
αναπηρίας τους, με αποτέλεσμα ο μαθητής να γίνει συνώνυμο της εκπαιδευτικής απο-
τυχίας. Συχνά οι μαθητές με την ετικέτα του αυτισμού μελετώνται σε σχέση με το τι 
τους κάνει να είναι “διαφορετικοί” από τους άλλους. Ακόμη, το γεγονός ότι η προσοχή 
δόθηκε στην αξιολόγηση του μαθητή και όχι του σχολείου οδήγησε και σε πολλά άλλα 
προβλήματα, μεταξύ των οποίων η αδυναμία του ανάπηρου παιδιού - εφήβου να χτίσει 
υγιείς φιλικές, κοινωνικές και συναισθηματικές σχέσεις. Τα σχολεία δεν αντιμετωπί-
ζουν την αναπηρία ως μια μορφή ύπαρξης στις άπειρες δυνατότητες (Ζώνιου-Σιδέρη, 
1998), αλλά ως πρόβλημα που χρήζει ειδικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Δεν είναι 
καθόλου παράξενο που εννιά στους δέκα συμμετέχοντες μίλησαν με μελανά χρώματα 
για τα σχολικά τους χρόνια.  
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Στάση εκπαιδευτικής κοινότητας 

Οι απόψεις που έχουν οι συμμετέχοντες για τη σχέση με τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς 
τους είναι αρκετά συγκεχυμένες. Δύο από αυτούς ανέφεραν ότι έχουν μόνο καλές ανα-
μνήσεις, μία συμμετέχουσα δήλωσε ότι θυμάται μία και μοναδική καλή εκπαιδευτικό, 
ενώ οι υπόλοιποι υποστήριξαν ότι γνώρισαν καλούς και κακούς εκπαιδευτικούς. Τέλος, 
όλοι όσοι παρακολούθησαν τμήματα ένταξης ή είχαν παράλληλη στήριξη ανέφεραν 
ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής ήταν πολύ καλοί μαζί τους. Ποιος είναι όμως 
ο καλός δάσκαλος γι’ αυτούς; Στα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου πρώτα σε α-
παντήσεις έρχονται η βοήθεια και η προστασία, ενώ ακολουθούν η φιλία και η αποδοχή 
- αγάπη. Ο Κρητικός Στέφανος είπε ότι ο καθηγητής τον είχε δίπλα του στην έδρα, ενώ 
λίγο αργότερα τόνισε ότι στις εκδρομές έκανε παρέα μαζί του και όχι με κάποιον από 
τους συμμαθητές του. Η υπερευαισθησία και η υπερπροστατευτικότητα που δείχνουν 
πολλοί εκπαιδευτικοί παρεκκλίνουν από τους πραγματικούς στόχους της ένταξης και 
μοιραία οδηγούν στην περιθωριοποίηση των παιδιών που τις δέχονται (Ντέρου-Ντερο-
πούλου, 2000, στο Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Σε μια έρευνα (Ζώνιου-Σιδέρη, κ.ά., 2004, 
στο Ζώνιου-Σιδέρη, Σπανδάγου, 2004) αποδείχτηκε ότι ο ανάπηρος μαθητής τοποθε-
τείται στην τάξη για λόγους όχι ανθρωπιστικούς, αλλά φιλανθρωπικούς, μιας και το 
77,8% των εκπαιδευτικών της έρευνας δήλωσαν ότι η παρουσία του συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης στους συμμαθητές του. Οι εκπαιδευτικοί εκφρά-
ζουν έναν καλοκάγαθο ανθρωπισμό στα πλαίσια ενός κλινικού μοντέλου, ο οποίος στε-
ρείται ενός επαρκούς θεωρητικού πλαισίου ικανού να στηρίξει πλήρως τις εκπαιδευτι-
κές πρακτικές στις τάξεις τους (Ζώνιου-Σιδέρη, κ.ά., 2004, στο Ζώνιου-Σιδέρη, Σπαν-
δάγου, 2004). Αρνητικοί με τους “φιλάνθρωπους εκπαιδευτικούς” ήταν και δύο από 
τους συμμετέχοντες της έρευνας, οι οποίοι απόρησαν για την καλή βαθμολογία που 
έλαβαν χωρίς να το αξίζουν. 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, στην πλειονότητά τους, εμφανίζονται ανέτοι-
μοι, αρνητικοί ή αδιάφοροι στο να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ανάπηρου παι-
διού. Αυτό συμβαίνει λόγω της αδυναμίας των υφιστάμενων δομών να προβούν σε 
συστηματική επιμόρφωση, κάτι που με τη σειρά του καθιστά τον ρόλο των εκπαιδευ-
τικών αδιαφοροποίητο (Fulcher, 2012, στο Ζώνιου-Σιδέρη, κ.ά, 2012). Οι καθηγητές 
αναπαράγουν όλα εκείνα που έμαθαν διδασκόμενοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθη-
ματικός να διδάσκει μαθηματικά και όχι μαθητές (Δαφέρμος, 2009). Ο ρόλος του δα-
σκάλου είναι πολυδιάστατος και οφείλει να τον υποστηρίζει μέσω της δικής του αξιο-
λόγησης, εκπαίδευσης και μάθησης. Έρευνες έχουν δείξει πως οι εκπαιδευτικοί που 
είχαν εκπαιδευτεί στην ειδική αγωγή και στην ένταξη είναι πιο θετικοί στο να βοηθή-
σουν μαθητές, ακόμη και αν αυτοί έχουν σοβαρές αναπηρίες. Επίσης, έρευνες δείχνουν 
πως εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν υψηλού επιπέδου προγράμματα επιμόρφωσης 
εκτός σχολείου έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις διδακτικές τους δε-
ξιότητες. Διαφέρουν από τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν έλαβαν κάποια επιμόρφωση 
και από εκείνους που στηρίζονται στα προγράμματα του σχολείου.Όπως και να έχει, 
όλες οι εκπαιδευτικές πρακτικές προϋποθέτουν μια θεωρητική στάση από μέρους του 
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εκπαιδευτικού, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει μια βαθύτερη ερμηνεία του αν-
θρώπου και του κόσμου (Φρέιρε, 1977). Φυσικά, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβη-
τήσω την ύπαρξη καλών δασκάλων στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων. Από τους ο-
χτώ ερωτώμενους που ισχυρίστηκαν ότι είχαν πολύ καλούς δασκάλους εντοπίζονται 
στοιχεία που προσδίδουν πράγματι την ύπαρξη αυτών. 

Προκλήσεις κατά την εκπαιδευτική πορεία – Παράγοντες κοινωνικού αποκλει-
σμού 

Στο σημερινό σχολείο εντοπίζονται αυστηροί προσδιορισμοί, οι οποίοι σχετίζονται με 
τις εκπαιδευτικές αξίες και τη μαθησιακή απόδοση. Η ομοιόμορφη απόδοση του κάθε 
σχολείου προσμετράται μέσα από τυποποιημένα τεστ επίδοσης και γνώσεων. 
(Armstrog, 2004, στο Ζώνιου-Σιδέρη, Σπανδάγου, 2004). Έτσι οι εκπαιδευτικοί στηρί-
ζονται σε αυτά προκειμένου να δουν και να αξιολογήσουν τις αποδόσεις των μαθητών. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οχτώ στους δέκα συμμετέχοντες έκαναν λόγο για δύ-
σκολα μαθήματα. Ακόμη, έξι στους δέκα μίλησαν για δυσκολίες που αντιμετώπισαν 
στις εξετάσεις, αλλά και στο θέμα της βαθμολογίας ειδικότερα. Οι προσδοκίες μεγα-
λώνουν και ο εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στα τελικά αποτελέσματα και όχι στις συν-
θήκες μάθησης και την ποιότητα των σχέσεων στα σχολεία.Υπάρχει αυτή η ισχυρή 
ατζέντα της επίδοσης που κινεί τα νήματα στην παγκόσμια αρένα(Armstrong, 2012, 
στο Ζώνιου-Σιδέρη, κ.ά, 2012). Και κάπου εκεί έρχονται οι υπερβολικές απαιτήσεις 
αλλά και οι τιμωρίες, για τις οποίες μίλησαν επτά από τους δέκα συμμετέχοντες. Μά-
λιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι δύο από τους συμμετέχοντες εκθείασαν την αυστηρό-
τητα που υποδείκνυαν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στα παιδιά, τοποθετώντας την στα 
θετικά χαρακτηριστικά του δασκάλου.  

Για να μετρηθεί ο δείκτης ευφυΐας και να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ φυσιολογικών 
και μη παιδιών έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα. Ωστόσο, η μόνη αξιόλογη προσέγγιση 
είναι η εύρεση και η καταγραφή όλων των δυνατοτήτων και των δυνατών χαρακτηρι-
στικών των παιδιών, η ακριβής αξιολόγηση του τι γνωρίζει ο μαθητής, καθώς και η 
δημιουργία και εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων (Βλάχου- Μπαλαφούτη, 2000, 
στο Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Αντί να επικεντρώνονται στην ταμπέλα του αυτισμού, οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους αυτιστικούς μαθητές τους να δέχονται 
τις επιλογές τους, να ζητούν βοήθεια και διάλειμμα από δύσκολα καθήκοντα ή περι-
βάλλοντα. Ακόμη θα πρέπει να επιζητούν την προσοχή αυτών με τους οποίους θέλουν 
να αλληλεπιδράσουν. Εστιάζοντας σε τέτοιου τύπου μηνύματα θα μπορέσουν να υπο-
στηρίξουν την αυτοδιάθεση των μαθητών τους (Schalletal, 2014, στο Volkmaretal., 
2014). Η μάθηση είναι δυνατή, αλλά ο μαθητής θα πρέπει να αισθάνεται συνδεδεμένος 
με το υλικό, το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να άπτεται των ενδιαφερόντων του. 
Ένα χαρακτηριστικό πολλών ορισμών του αυτισμού είναι η ιδέα της έντονης γοητείες 
για συγκεκριμένα θέματα (Ashby, Causton-Theoharis, 2009). Αντί λοιπόν να προσπα-
θήσουν να εξαλείψουν αυτές τις εμμονές, θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούν για να διο-
χετεύσουν εμπειρίες μάθησης  
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Στους “σημαντικούς άλλους” της σχολικής ζωής δε βρίσκονται μόνο οι εκπαιδευτικοί, 
αλλά και οι συμμαθητές των αυτιστικών παιδιών. Οι ενήλικοι αυτιστικοί της έρευνας 
στην πλειονότητά τους μιλούν για τους συμμαθητές τους με λύπη, αγανάκτηση, απορία 
και θυμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες κοινωνικές προκλήσεις που αντι-μετω-
πίζουν τα αυτιστικά παιδιά στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων είναι πιθανό να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικής απομόνωσης και δυσκολίες στις σχέσεις 
με τους συνομήλικούς τους, συγκριτικά με άλλα παιδιά. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 
40% των αυτιστικών παιδιών έχουν βιώσει τον εκφοβισμό και τηθυματοποίηση στο 
σχολείο, ενώ σε άλλες έρευνες το ποσοστό αγγίζει το 75%. Τα αυτιστικά παιδιά μπορεί 
να είναι ευάλωτα στην κοινωνική απομόνωση και στον σχολικό εκφοβισμό 
(Rowleyetal, 2012), τα οποία επιδεινώνουν το άγχος και την κατάθλιψη (Volkrnaretal, 
2014). Αρκετοί μαθητές βρίσκουν τον εαυτό τους στο περιθώριο του σχολείου και της 
τάξης (Slee, 2004, στο Ζώνιου-Σιδέρη, Σπανδάγου, 2004) με τους εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς να είναι απλοί θεατές. Εννιά στους δέκα συμμετέχοντες υπήρξαν θύματα 
σχολικού εκφοβισμού, ο οποίος συνδέεται άμεσα τόσο με βραχυπρόθεσμες, όσο και με 
μακροπρόθεσμες αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες. Έτσι δεν είναι καθόλου τυχαίο που 
έξι από τους οχτώ συμμετέχοντες που έκαναν λόγο για άγχος και φόβο στο σχολείο, 
ανέφεραν ότι τα συναισθήματα αυτά προέρχονταν εξαιτίας του σχολικού εκφοβισμού. 

Οι αυτιστικοί, δεδομένων των επικοινωνιακών δυσκολιών, εμφανίζουν μεγαλύτερο 
βαθμό δυσκολίας στο να αναφέρουν και να συζητήσουν τις εμπειρίες τους, αλλά και 
στο να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αντιμετώπισης. Η αδυναμία 
αυτών των στρατηγικών μπορεί να οδηγήσει στο να θεωρηθεί η σκέψη του σχολείου 
από μόνη της οδυνηρή (Tantam, 2000). Αυτό αποδεικνύεται και στην παρούσα έρευνα 
με τους περισσότερους συμμετέχοντες να εκφράζουν πόνο, λύπη και απογοήτευση για 
όσα έζησαν στο σχολείο. Κάποιος εύχεται να μπορούσε να το ανατινάξει με μια βόμβα, 
ενώ μια άλλη τονίζει ότι δε θέλει να περνάει ούτε έξω από το παλιό της σχολείο. 

Ένας ακόμη λόγος που τα αυτιστικά παιδιά γίνονται στόχος των άλλων είναι η δυσκο-
λία τους στο να αποκρυπτογραφήσουν τις περίπλοκες μη λεκτικές συμπεριφορές. Επι-
πλέον, δυσκολεύονται στο να κατανοήσουν τους κοινωνικούς κανόνες και τα κίνητρα 
των άλλων παιδιών, όταν πρόκειται για κάποια αστεία αλληλεπίδραση. Ακόμη, τα ι-
διαίτερα ενδιαφέροντά τους, οι στερεοτυπικές κινήσεις τους και το περιορισμένο ρε-
περτόριο των συζητήσεων τούς καθιστά ως “διαφορετικούς”, ως εύκολο στόχο για 
χλευασμό και κοροϊδία. Έτσι απομονώνονται ακόμη πιο πολύ και γίνονται επιρρεπείς 
στα πειράγματα και στην απόρριψη από τους συνομήλικούς τους (Carrington, Graham, 
2001). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και μέσω της έρευνας, μιας και τρεις από τους 
συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι επίμονες ενασχολήσεις τους με συγκεκριμένα θέματα 
αποτέλεσαν εμπόδιο στην ανάπτυξη της κοινωνικής τους ζωής. Μια τέτοια εμμονή υ-
πήρξε και η έντονη επιθυμία τους να συνάψουν ερωτικές σχέσεις με κάποιον ή κάποια 
από το σχολικό τους περιβάλλον. Οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν αισθάνονται έτοιμοι 
ή ικανοί στο να παρέχουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στους αυτιστικούς μαθητές 
τους ενώ η αύξηση της σεξουαλικής επιθυμίας που συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρ-
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κεια της εφηβείας δεν συνοδεύεται από μια αντίστοιχη αύξηση στον τομέα της κοινω-
νικής “τεχνογνωσίας” και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλες συμπεριφορές 
(Volkmaretal, 2014). 

Επιπροσθέτως, ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες ήταν οι επα-
ναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές, αλλά και η αδυναμία τους να κατανο-
ήσουν πράγματα, καταστάσεις και το χιούμορ των συμμαθητών της. Ο 
StuartMurray(2006), αφού πραγματοποίησε πολλές αναλύσεις πολιτιστικών αναπαρα-
στάσεων του αυτισμού, υποστήριξε ότι ο αυτισμός έχει επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί 
για να αντιπροσωπεύσει το απάνθρωπο, ή αυτό που βρίσκεται πέρα ή έξω από το αν-
θρώπινο. Μία έκφραση αυτής της θέσης βρίσκει την ερμηνεία της στον τρόπο με τον 
οποίο πολλές μελέτες παρουσιάζουν τη σχέση του αυτισμού με το χιούμορ. Δίνουν 
έμφαση στα ελλείμματα επεξεργασίας χιούμορ και βασίζονται στην πεποίθηση ότι οι 
αυτιστικοί έχουν δυσκολία με την κοινωνική αλληλεπίδραση (βλ., Lyons, Fitzgerald 
2004). Πράγματι, αυτήν την άποψη, περί δυσκολίας της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 
ασπάστηκαν και τέσσερις από τους ερωτώμενους, οι οποίοι έκαναν λόγο για τις δυσκο-
λίες που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν στο κομμάτι αυτό. Κανείς όμως δεν ανέ-
φερε τι έκαναν οι συμμαθητές τους προκειμένου να τους βοηθήσουν. Αντίθετα, τρεις 
από αυτούς τόνισαν ότι οι συμμαθητές τους δεν τους εμπιστεύονταν και δεν τους έδιναν 
καν την ψήφο τους στις σχολικές εκλογές. Ακόμη, τέσσερις από τους ερωτώμενους 
μίλησαν για τις αισθητηριακές τους δυσκολίες. Όπως χαρακτηριστικά είπε μια συμμε-
τέχουσα, το σχολείο «δεν ήταν και πολύ sensoryfriendly». 

Σήμερα γίνονται κάποιες προσπάθειες για την ένταξη των αυτιστικών παιδιών τόσο 
στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι τα παι-
διά και οι έφηβοι αυτιστικοί έχουν πολλές καθημερινές ευκαιρίες να αλληλεπιδράσουν 
με τους νευροτυπικούς συνομήλικούς τους και να χτίσουν τα κοινωνικά τους δίκτυα 
(Lockeetal, 2010). Ωστόσο, οι περισσότεροι δυσκολεύονται κατά την αλλαγή των σχο-
λικών βαθμίδων. Τρεις από τους συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν το παραπάνω. 

Η δεσπόζουσα γνώμη κάνει υποθέσεις σχετικά με το νευρολογικά τυπικό και τοποθετεί 
τους “διαφορετικούς” ανθρώπους στη θέση του λιγότερου ικανού. Μια τέτοια κυρί-
αρχη γνώμη σχετικά με τον αυτισμό είναι η υπόθεση των ελλειμμάτων στη διαμόρ-
φωση φιλικών σχέσεων και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας για κάθε αυτιστικό ά-
τομο (Brownlow, Rosqvist, O’Dell, 2015). Παλιότερες έρευνες έδειχναν ότι οι αυτιστι-
κοί ήταν ικανοποιημένοι με την κοινωνική απομόνωση και ήταν αυτό που προτιμού-
σαν. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα αυτιστικά άτομα αναφέρουν ότι έχουν έστω 
και έναν φίλοκάτι που αποδεικνύεται και στην παρούσα έρευνα, μιας και όλοι οι συμ-
μετέχοντες μίλησαν τόσο για την ύπαρξη φίλων στη ζωή τους, όσο και για τη σπουδαι-
ότητα που αυτοί διαδραματίζουν. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ανάγκη ύπαρξης φίλων στη 
ζωή μιας συμμετέχουσας την οδήγησε στο να “φτιάξει” φανταστικούς φίλους, οι οποίοι 
αντικαταστάθηκαν αργότερα από τους πραγματικούς. Ακόμη, η έρευνα έχει δείξει ότι 
τα αυτιστικά παιδιά είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετάσχουν και να μιμηθούν τους 
συνομήλικούς τους, όταν το κοινωνικό πλαίσιο είναι απλοποιημένο γι’ αυτούς 
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(Fieldetal, 2001). Ωστόσο τα μη ανάπηρα άτομα δε δείχνουν επιθυμία για να επιλέξουν 
ένα ανάπηρο άτομο ως φίλο ή για στενότερες κοινωνικές σχέσεις (Cristie, 1991). Μέσα 
από την έρευνα αυτό επιβεβαιώθηκε, καθώς οι συμμαθητές τους συνεχίζουν να μην 
τους καλούν στα πάρτυ τους ή να μην πηγαίνουν στα δικά τους. Αξιοσημείωτο δε είναι 
το γεγονός ότι τρεις από τους ερωτώμενους δικαιολόγησαν πλήρως αυτούς που δεν 
τους τιμούσαν με την παρουσία τους.  

Η σύναψη φιλικών σχέσεων με συνομήλικους αποτελεί μια πολύ σημαντική κοινωνική 
εμπειρία για τα παιδιά και τους εφήβους. Πρόκειται για μια συναισθηματική σχέση 
βασισμένη στην αμοιβαία και σταθερή αλληλεπίδραση στο πλαίσιο ενός στενού και 
σχετικά μακροχρόνιου δεσμού (Dunn, 1993). Η φιλία παρέχει στο παιδί την αίσθηση 
του ανήκειν. Για να επιτευχθεί όμως αυτή η αίσθηση και να νιώσει ο αυτιστικός μαθη-
τής ότι ανήκει σε μια ομάδα, σε μια τάξη, σε μια παρέα, σε ένα σχολείο θα πρέπει να 
αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, κάποια από τα οποία προτείνουν και οι συμμετέχο-
ντες.  

Προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Η εξάλειψη του σχολικού εκφοβισμού ήταν η πρώτη πρόταση των συμμετεχόντων σχε-
τικά με τη βελτίωση του σχολείου. Οι επιπτώσεις του αποκλεισμού των αυτιστικών 
από τις ομάδες των συνομήλικών τους μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους 
και την ψυχολογική τους ευεξία (Rowleyetal, 2012). Ό,τι βίωσαν εκείνοι δεν θα ήθελαν 
να το βιώσει ποτέ κανείς. Ρόλο σε αυτό θα πρέπει να έχει και ο εκπαιδευτικός, την 
αλλαγή της στάσης και της νοοτροπίας του οποίου ζήτησαν τέσσερις από τους συμμε-
τέχοντες. 

Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που διαμαρτύρεται έντονα εναντίον της πλή-
ρους ένταξης των αυτιστικών παιδιών χαρακτηρίζοντάς την αναποτελεσματική, ακα-
τάλληλη ή ανέφικτη από οργανωτικής απόψεως. Οι παιδαγωγοί ενδέχεται να έχουν δι-
δαχθεί και εκπαιδευθεί να πιστεύουν ότι η διδασκαλία των αυτιστικών παιδιών απαιτεί 
εμπειρία και γνώσεις πέρα από τις δυνατότητές τους. Άλλοι πάλι ίσως λειτουργούν υπό 
το κράτος του φόβου, αντί να αναπτύσσουν πολιτισμική επάρκεια για να κατανοήσουν 
πώς σκέφτονται ή πώς μαθαίνουν καλύτερα τα αυτιστικά παιδιά. Σε τελική ανάλυση, 
το σωστό είναι η ένταξη και όχι ο διαχωρισμός (Στίλλμαν, 2009). Η κυβερνητική περι-
φρόνηση και η αυθαιρεσία των δημοκρατικών αρχών ορθώνουν εμπόδια τα οποία πολ-
λοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με την καταφυγή τους στη μοιρολατρική παραίτηση. 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πείσουν τον εαυτό τους ότι δεν είναι μόνο δάσκαλοι, δεν 
είναι μόνο ειδικοί της διδασκαλίας. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι εκπαιδευτικοί είναι πο-
λιτικοί αγωνιστές και η δουλειά τους δε σταματά στη διδασκαλία των μαθηματικών, 
της γεωγραφίας, του συντακτικού, της ιστορίας. Αφενός θα πρέπει να διδάξουν όλα 
αυτά με σοβαρότητα και επιδεξιότητα, αφετέρου όμως θα πρέπει να αφιερωθούν στον 
αγώνα για να νικηθεί η κοινωνική αδικία (Freire, 2006).  
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Ακόμη, όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία αυτιστικών εφήβων θα 
πρέπει να τους ενθαρρύνουν να λαμβάνουν ευθύνες ενηλίκων, παρέχοντάς τους καθο-
δήγηση κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου (Elias, 2009). Τα σχολεία 
επικεντρώνονται στην ακαδημαϊκή πρόοδο και δίνουν λίγη προσοχή στην ανάπτυξη 
άλλων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ενήλικη ζωή. Κατά συνέπεια, πολλοί 
μαθητές αφήνοντας το λύκειο είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για να διαχειριστούν 
την ενηλικίωση (βλ. Conley et al, 2010, στοSchall, Wehman, Carr, 2014, 
στοVolkmaretal, 2014).Αυτό ακριβώς σκέπτεται και μια από τις συμμετέχουσες, η ο-
ποία αναφέρει ότι θα ήθελε να υπάρχει μια τάξη με παιδιά “τζίνιους”, στα οποία θα 
διδάσκονταν, μετά το πέρας των μαθημάτων, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες κα-
θημερινής ζωής. Αυτό που δε ξέρουν οι αυτιστικοί, σύμφωνα με εκείνη, είναι το πώς 
να ζούνε. Στην ένστασή μου ότι η άποψή της αντιβαίνει στις αρχές της ένταξης, συ-
μπλήρωσε ότι και στην κανονική τάξη μπορούν να γίνουν πράγματα, αλλά το μίσος 
των συμμαθητών ορθώνει πολλά εμπόδια. Γι’ εκείνη χρειάζονται όλα, τόσο το 
inclusion, όσο και οι κοινωνικές δεξιότητες. Όμως σε ένα περιβάλλον σωστά οργανω-
μένο. 

Η οργάνωση ενός σωστού εκπαιδευτικού συστήματος είναι επιτακτική ανάγκη. Ο δια-
χωρισμός δεν ήταν ποτέ καλός. Τα εκπαιδευτικά πρότυπα που βιώνουν τα ανάπηρα 
παιδιά σε ξεχωριστά σχολεία έχουν χαμηλό επίπεδο (Barnes, 1991). Ένας από τους 
συμμετέχοντες, επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό. Ο Θεσσαλονικιός Βασίλης ζητά να “χα-
λαρώνουν” λιγότερο και να κάνουν μάθημα περισσότερο. Όπως χαρακτηριστικά λέει, 
εκείνος πηγαίνει σχολείο για να μάθει, να μορφωθεί και να γίνει σωστότερος και κα-
λύτερος άνθρωπος. 

Συμπεράσματα 

Στους ανάπηρους μαθητές δεν αποδίδεται η πραγματική αξία, όταν εκείνοι φοιτούν σε 
ένα απρόθυμο σχολείο (Slee, 2004, στο Ζώνιου-Σιδέρη, Σπανδάγου, 2004). Οι ενήλικοι 
αυτιστικοί της έρευνας σε αρκετά σημεία των συνεντεύξεών τους έδωσαν την εντύ-
πωση ότι κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων έμοιαζαν σαν περιπλανώμενα 
κομμάτια μιας διαφορετικής εικόνας. Μόνο που τα “κομμάτια” αυτά έχει όμορφες και 
έξυπνες ιδέες, τις οποίες οφείλουμε να ακούσουμε. Άλλωστε ποιος άλλος μπορεί να 
ξέρει καλύτερα πώς βιώνουν οι αυτιστικοί την εμπειρία του σχολείου πέρα από τους 
ίδιους; 
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Ανάλυση και μετασχηματισμός  του Κεφαλαίου 8 του σχολικού εγχειριδίου: 
«Εισαγωγή στη Μηχανολογία» 

 
Μουρατίδου Βασιλική 

vmouratidou@gmail. com 

Περίληψη 

Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί ένα από τα βασικότερα διδακτικά μέσα που χρησιμο-
ποιείται στα πλαίσια της διδακτικής όχι μόνο στον τομέα της Μηχανολογίας στα Επαγ-
γελματικά Λύκεια, αλλά γενικότερα του συνόλου της σχολικής γνώσης. Στην παρούσα 
εργασία αναλύουμε ένα  επιλεγμένο κεφάλαιο από το σχολικά εγχειρίδιο Μηχανολο-
γίας, της Α΄ Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ. Λ. ). Η ανάλυση του συγκεκριμένου εγ-
χειριδίου επιχειρείται ξεχωριστά σε κάθε σημειωτικό σύστημα επικοινωνίας του, δη-
λαδή στους τομείς του γραπτού κειμένου, της εικονογράφησης και της σύνθεσης της 
σελίδας. Βασίζεται σ’ ένα επιστημονικό και μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης, το οποίο 
χρησιμοποιεί τις θεωρητικές έννοιες της ταξινόμησης, της περιχάραξης και της τυπι-
κότητας. Από την ανάλυση του περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι το 
σχολικό εγχειρίδιο «Εισαγωγή στη Μηχανολογία» περιέχει γραπτά κείμενα με πολύ 
υψηλό βαθμό επιστημονικής εξειδίκευσης τα οποία στην πλειοψηφία τους εντάσσονται 
στην κατηγορία «αναφορές». Η τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα είναι υψηλή και η 
περιχάραξη του χαλαρή. Από τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύεται ότι ο γραπτός λό-
γος του σχολικού εγχειριδίου ανήκει στην πλειονότητά του στο «μεταφορικό» πεδίο 
πρακτικής. Στον τομέα της εικονογράφησης, η πλειοψηφία των εικόνων είναι «ρεαλι-
στικές» και «αναλυτικές» με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και χαμηλή περιχάραξη.  

Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγή στη Μηχανολογία, σχολικό εγχειρίδιο, ανάλυση, τυπικό-
τητα, περιχάραξη, ταξινόμηση, μετασχηματισμός.  

Σκοπός 

Σκοπός της μελέτης αποτελεί η ανάδειξη και η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών 
που χρησιμοποιούνται στα παραπάνω εγχειρίδιο για να αναπλαισιωθεί η επιστημονική 
γνώση στη σχολική της εκδοχή, καθώς κα για να προταθούν τρόποι βελτίωσης με βάση 
την ανάλυση σ’ ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου(Κεφάλαιο 8:Μηχανικό Έργο 
από τη Θερμότητα).  

Εισαγωγή 

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι το μοντέλο ανάλυσης των σχολικών εγχειρι-
δίων που έχει αναπτυχθεί από τον Κουλαϊδή και τους συνεργάτες του (Κουλαϊδής κ. α.  
2002). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, υιοθετείται μια θεωρητική προσέγ-
γιση στην ανάλυση συνδυάζοντας την κοινωνιολογική, την επιστημονολογική και τη 
γλωσσολογική της διάσταση (Κουλαϊδής & Τσατσαρώνη, 2000). Το χρησιμοποιού-
μενο μοντέλο αποτελείται από επιμέρους πλέγματα ανάλυσης, τα οποία αναλύουν χω-
ριστά κάθε σημειωτικό σύστημα επικοινωνίας και είναι δομημένα πάνω στις βασικές 
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έννοιες της «ταξινόμησης», της «περιχάραξης» και της «τυπικότητας».  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον Bernstein (1991) η ταξινόμηση είναι μια έννοια, η οποία αναφέρεται 
στην ισχύ των συνόρων που υπάρχουν μεταξύ κάποιων περιεχομένων, κατηγοριών ή 
αντικειμένων. Αναφέρεται δηλαδή στο πόσο ισχυρή είναι η διάκριση (μόνωση) της 
μιας κατηγορίας από μια άλλη και μπορεί να εφαρμοστεί σ’ όλων των ειδών τις κατη-
γοριοποιήσεις, είτε αυτές αναφέρονται σε νοήματα, λέξεις, άτομα, κοινωνικές ομάδες 
κ. ά. Με τη βοήθεια της ταξινόμησης θα αναλυθεί ο τρόπος οργάνωσης και συγκρό-
τησης της σχολικής εκδοχής της επιστημονικής γνώσης στα επιλεγμένα σχολικά εγχει-
ρίδια (Κουλαϊδής κ. α. , 2002). Η ταξινόμηση (classification) ορίζει τη σχέση μεταξύ 
των συνόρων κατηγοριών[Κουλαϊδής,Β]. Αναφέρεται στο πόσο ισχυρή είναι η διά-
κριση μιας κατηγορίας από μία άλλη. Ισχυρή ταξινόμηση  σημαίνει ισχυρά σύνορα 
μεταξύ κατηγοριών, δηλαδή τα περιεχόμενα των κατηγοριών να είναι καλά διαχωρι-
σμένα μεταξύ τους. Ασθενής ταξινόμηση αντίστοιχα, σημαίνει ότι υπάρχει μειωμένη 
μόνωση μεταξύ των περιεχομένων των κατηγοριών[Berstein,1991]. Πότε έχουμε ι-
σχυρή ταξινόμηση; Ισχυρή ταξινόμηση αντιστοιχεί σε υψηλή συγκέντρωση εξουσίας, 
δηλαδή η ταξινόμηση συνδέεται με κανόνες αναγνώρισης. Στο επίπεδο της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, η ταξινόμηση συνδέεται με κανόνες αναγνώρισης. Πρόκειται για 
κανόνες που επιτρέπουν σε κάθε εμπλεκόμενο να αναγνωρίζει «τι πάει με τι» και «τι 
ανήκει που». Με άλλα λόγια επειδή η ταξινόμηση υποδεικνύει το βαθμό διαφοράς μιας 
κατηγορίας από μίαν άλλη, αποτελεί το κλειδί για να διακριθούν τα κοινά στοιχεία της 
κάθε κατηγορίας. Με αυτό τον τρόπο κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 
στην αναγνώριση αυτού το οποίο είναι κατάλληλο ή νόμιμο όταν λειτουργούν στο ε-
σωτερικό της κατηγορίας αυτής [Bernstein,1991].  

Ο έλεγχος των παιδαγωγικών σχέσεων που αναπτύσσονται στα σχολικά εγχειρίδια θα 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση της έννοιας της περιχάραξης. Η περιχάραξη αποτελεί 
μια έννοια η οποία προσδιορίζει τι είναι και τι δεν είναι αποδεκτό στο πλαίσιο της 
επικοινωνίας εκπαιδευτικού και μαθητή και ρυθμίζει τη γενική διάκριση μεταξύ κα-
τάλληλων και ακατάλληλων περιεχομένων της επικοινωνίας μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο (Bernstein, 1991). Αναλυτικότερα, είναι μια έννοια, που προσδιορίζει τις σχέ-
σεις μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου και αναφέρεται στην ισχύ του συνόρου με-
ταξύ αυτού που μπορεί και αυτού που δεν μπορεί να μεταδοθεί στην παιδαγωγική 
σχέση (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2001, Κουλαϊδής κ. α. , 2002). Είναι εκείνοι οι  
ρυθμιστικοί κανόνες που αφορούν τις αρχές διαγωγής, ήθους και συμπεριφοράς των 
συμμετεχόντων στη διαδικασία της διδακτικής διαμεσολάβησης. Οι κανόνες αυτοί δια-
κρίνονται σε ρυθμιστικούς και διδακτικούς [Bernstein,1996]. Επίσης, αναφέρεται στο 
βαθμό ελέγχου που κατέχουν ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής πάνω στην επιλογή, στην 
οργάνωση, στο βηματισμό και τη χρονική διάταξη της γνώσης που μεταδίδεται και 
προσλαμβάνεται (Bernstein, 1991). Aν επικεντρωθούμε στην ανάλυση της περιχάρα-
ξης ως προς τους διδακτικούς κανόνες, θα δούμε ότι η ισχύς της περιχάραξης ποικίλλει. 
Ισχυρή περιχάραξη λοιπόν, σημαίνει ότι ο μεταδότης (στην εκπαιδευτική διαδικασία 

3926

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



είναι ο εκπαιδευτικός αλλά και το σχολικό βιβλίο) έχει τον απόλυτο έλεγχο των σχετι-
κών ρυθμιστικών/διδακτικών κανόνων. Συγκεκριμένα, αν η «φωνή» του βιβλίου (που 
στη συνείδηση του μαθητή ταυτίζεται με αυτή του εκπαιδευτικού) κατασκευάζει για 
τον εαυτό της μια ρητά ανώτερη θέση από αυτή του μαθητή, τότε λέμε ότι η περιχάραξη 
είναι ισχυρή. Αντίθετα, όταν η περιχάραξη είναι χαλαρή, ο δέκτης (στην εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι ο μαθητής) φαίνεται να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου των σχε-
τικών κανόνων ή αλλιώς ο έλεγχος από την πλευρά του μεταδότη δεν είναι ρητός 
[Bernstein,1991]. Με άλλα λόγια, αν η «φωνή» του βιβλίου απευθύνεται στο μαθητή 
με όρους μεγαλύτερης κοινωνικής ισοτιμίας με αυτόν, τότε η περιχάραξη χαλαρώνει. 
Σε σχέση με τους διδακτικούς κανόνες, η περιχάραξη εξαρτάται από το βαθμό στον 
οποίο το σχολικό βιβλίο, με βάση το σχεδιασμό του, καθοδηγεί ρητά τη διατύπωση των 
αρχών επιλογής του περιεχομένου, τη διάταξη, το βηματισμό αλλά και τα προσδοκώ-
μενα αποτελέσματα από τη διαδικασία αυτή (κριτήρια αξιολόγησης). Η περιχάραξη 
είναι ισχυρή αν  ο έλεγχος ανήκει στο μεταδότη (δηλαδή το σχολικό εγχειρίδιο)  και 
όχι στο μαθητή, ενώ είναι ασθενής αν ο έλεγχος του μεταδότη δεν είναι φανερός (αν 
το σχολικό βιβλίο επιτρέπει περισσότερους από έναν τρόπο ανάγνωσης).   

Άλλη μια ιδιαίτερα χρήσιμη μεθοδολογικά έννοια, εκτός από την ταξινόμηση και την 
περιχάραξη, η οποία μπορεί να αναφέρεται τόσο στο γλωσσικό όσο και στον απεικονι-
στικό κώδικα, είναι η τυπικότητα. Με τον όρο τυπικότητα εννοούμε το βαθμό συγκρό-
τησης, επεξεργασίας και συνολικής οργάνωσης του εκφραστικού μέσου γενικότερα 
(Κουλαϊδής κ. α., 2002), δηλαδή αναφέρεται στο βαθμό επεξεργασίας των χρησιμοποι-
ούμενων εκφραστικών κωδίκων στο σχολικό εγχειρίδιο και εν γένει κατά τη διδακτική 
διαδικασία. Οι κώδικες χαμηλής τυπικότητας αντιστοιχούν σε κώδικες που προσομοιά-
ζουν με καθημερινούς τρόπους εκφοράς του νοήματος. Η υψηλή τυπικότητα αντιστοι-
χεί σε κώδικες που ακολουθούν τις συμβάσεις επεξεργασμένων τρόπων εκφοράς του 
νοήματος (π. χ. χρήση ορολογίας, αφαιρετικές αναπαραστάσεις).  

Ο συνδυασμός της ταξινόμησης και της τυπικότητας διαμορφώνουν το βαθμό «επιστη-
μονικότητας» του Λόγου του εκάστοτε εκπαιδευτικού υλικού, καθώς η προβολή της 
εσωτερικής λογικής του περιεχομένου της γνώσης που αντιστοιχεί σε ένα αντικείμενο 
του αναλυτικού προγράμματος (μιλάμε για ισχυρή ταξινόμηση) και η ταυτόχρονη 
χρήση εξειδικευμένων εκφραστικών κωδικών που χρησιμοποιούν οι ειδικοί στο συγκε-
κριμένο γνωστικό πεδίο (υψηλή τυπικότητα), οδηγεί τους μαθητές στο εσωτερικό πεδίο 
της σχετικής επιστημονικής περιοχής. Ο συνδυασμός των δύο επιπέδων τιμών της τα-
ξινόμησης και της τυπικότητας αντίστοιχα διαμορφώνει τέσσερα πεδία παιδαγωγικής 
πρακτικής με τα οποία θα μπορούσε να είναι συμβατό το εκάστοτε εκπαιδευτικό υλικό. 
Τα πεδία αυτά είναι: α) το εσωτερικό, β) το μεταφορικό γ) το δημόσιο και δ) το μυθικό 
πεδίο, όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Το εσωτερικό πεδίο είναι ισχυρά οριοθετημένο είναι ισχυρό και αποτελείται από πρα-
κτικές και κείμενα που χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένες μορφές έκφρασης(υψηλή 
τυπικότητα) και περιεχόμενο (ισχυρή ταξινόμηση). Στο εσωτερικό πεδίο μπορούμε να 
πούμε ότι ανήκουν τα ακαδημαϊκά τύπου διδακτικά βιβλία, τα οποία τα συναντά κανείς 
στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (π. χ. Λύκειο).  

Το δημόσιο πεδίο οδηγεί στην κατανόηση ενός εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμέ-
νου του Αναλυτικού Προγράμματος. Χαρακτηρίζεται από απουσία εξειδικευμένων πε-
ριεχομένων (ασθενής ταξινόμηση) και επεξεργασμένων εκφραστικών μέσων (χαμηλή 
τυπικότητα). Στο δημόσιο πεδίο ανήκουν κατά τεκμήριο τα διδακτικά βιβλία που έχουν 
στόχο τη διασύνδεση της σχολικής γνώσης με τον πρακτικο-βιωματικό τρόπο των μα-
θητών(π. χ. τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού και ιδιαίτερα των μικρότερων τάξεων).  

Το μεταφορικό πεδίο συνδυάζει εκφραστικά μέσα χαμηλής εξειδίκευσης και επεξερ-
γασίας (χαμηλή τυπικότητα) αλλά εξειδικευμένο περιεχόμενο (ισχυρή ταξινόμηση). 
Στο μεταφορικό πεδίο ανήκουν συνήθως εκείνα τα διδακτικά βιβλία τα οποία επιχει-
ρούν να μυήσουν τους μαθητές σε ένα εξειδικευμένο πεδίο, αποφεύγοντας τη χρήση 
εξειδικευμένων εκφραστικών κωδίκων.  

Το μυθικό πεδίο συγκροτείται  όταν υπάρχουν κώδικες υψηλής εξειδίκευσης (υψηλή 
τυπικότητα) οι οποίοι όμως δεν αντιστοιχούν σε εξειδικευμένο περιεχόμενο (ασθενής 
ταξινόμηση). Στο πεδίο αυτό σπανίως συναντάμε διδακτικά βιβλία, εκτός για λόγους 
«επιστημονισμού» οι συγγραφείς τους υιοθετούν πολύ εξειδικευμένους εκφραστικούς 
κώδικες για να εκφέρουν χαμηλής εξειδίκευσης περιεχόμενο.  

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Το διδακτικό βιβλίο αποτελεί υλοποίηση του επιλεκτικού μετασχηματισμού που υφί-
σταται η γνώση όταν μεταφέρεται από το πρωτογενές πεδίο παραγωγής της, στο σχο-
λικό πλαίσιο αναπαραγωγής της. Ο μετασχηματισμός της υλοποιείται με βάση τη 
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χρήση πληθώρας πόρων, όπως το είδος των συμπερασμών, το είδος των κωδί-
κων(γλώσσα, εικονικά μέσα), η διάταξη των ενοτήτων, η χωροθέτηση των επιμέρους 
ειδών κειμένων. κ. α. [Κουλαϊδής κ. α. ,2002]. Ο μετασχηματισμός μελετάται σε τρεις 
διαστάσεις: 

Α. Τη σχέση του εξειδικευμένου περιεχομένου που προβάλλεται και που αντιστοιχεί 
σε κάθε γνωστική περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος, αφενός μεν με το περιεχό-
μενο της καθημερινής πρακτικο-βιωματικής γνώσης και αφετέρου με τα περιεχόμενα 
άλλων μορφών εξειδικευμένης γνώσης που επίσης εκπροσωπούνται από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα [Κουλαϊδής,Β. ,2010].  

Β. Τον  έλεγχο των παιδαγωγικών σχέσεων που διαμορφώνονται από κάθε βιβλίο και 
που αντιστοιχεί στην περιχάραξη 

Γ. Το βαθμό επεξεργασίας και εξειδίκευσης των εκφραστικών μέσων με τα οποί εκφέ-
ρεται το περιεχόμενο των βιβλίων συγκριτικά με τον καθημερινό λόγο, δηλαδή την 
τυπικότητα.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε  για το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο: « Ει-
σαγωγή στη Μηχανολογία» βασίστηκε στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, η οποία 
ορίζεται ως: «…μία προσέγγιση εμπειρικής μεθοδολογικής ελεγχόμενης ανάλυσης κει-
μένων μέσα στο πλαίσιο επικοινωνίας τους, ακολουθώντας αναλυτικούς κανόνες 
βήμα- βήμα χωρίς ποσοτικά χαρακτηριστικά» [Μayring 2000].  

Ανάλυση του κεφαλαίου 8: μηχανικό έργο από τη θερμότητα 

Η δόμηση του σχολικού βιβλίου είναι ιδιαίτερο σημαντικό θέμα γιατί αναδεικνύει ά-
μεσα το κυρίαρχο σχήμα ανάγνωσης της σχολικής γνώσης που ακολουθεί.  
Ως μονάδα ανάλυσης ορίσθηκε το κεφάλαιο 8 του σχολικού εγχειριδίου: «Μηχανικό 
έργο από τη Θερμότητα». Να τονιστεί ότι δεν υπάρχει βιβλίο καθηγητή ούτε βιβλίο 
ασκήσεων του μαθητή.  

Παρουσίαση του κεφαλαίου 8 του βιβλίου (σελίδες 161-191). 

Σε σχέση με το διδακτικό κανόνα βηματισμού δεν υπάρχουν ρητές υποδείξεις σχε-
τικά με το χρόνο που θα πρέπει να αφιερώσει ο μαθητής για να μελετήσει την κάθε 
ενότητα.  

1. Ταξινόμηση –Σχέσεις περιεχομένου 

Η πρακτικο – βιωματική σύνδεση και η εξειδικευμένη γνώση που παρουσιάζονται (Κύ-
κλος Carnot, 1Ο , 2Ο ,3Ο θεώρημα κλίμακα θερμοκρασιών Kelvin, Αντίστροφος κύκλος 
Carnot, Διάγραμμα Τ – S, Κύκλος Carnot για πραγματικές θερμικές μηχανές, Εξέρ-
γεια), είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Υπάρχει αξιωματική θεμελίωση των σχέ-
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σεων και των εξισώσεων. Δεν υπάρχουν ετεροαναφορές σε λειτουργίες που δεν σχετί-
ζονται με το σχολικό θεσμό, ούτε παράθεση σε διακριτά σημεία ή πλαίσια. Με βάση 
τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι η ταξινόμηση είναι ισχυρή.  

2.  Περιχάραξη – Έλεγχος των παιδαγωγικών σχέσεων 

Με μία πρώτη ματιά στους επιδιωκόμενους στόχους (5) του κεφαλαίου (σελίδα 163), 
οι συγγραφείς προαναγγέλλουν με γλαφυρότητα, κάνοντας χρήση της προστακτικής 
φωνής (η ισχύς ανήκει στο μεταδότη) ό,τι ο μαθητής – δέκτης της γνώσης, θα μπορεί 
μετά το πέρας της διδακτικής διαδικασίας, να αφομοιώσει τις γνώσεις που θα του δο-
θούν. Για να προσδιορίσουμε  τα κριτήρια της περιχάραξης θα πρέπει να γίνει ένας 
διαχωρισμός ως προς τους ρυθμιστικούς και τους διδακτικούς κανόνες.  

Ως προς τους ρυθμιστικούς κανόνες προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός κοινωνικής 
ισχύος του μεταδότη όπως αυτή προκύπτει από το κείμενο του διδακτικού βιβλίου, το 
γραμματικό στοιχείο που χρησιμοποιείται είναι το είδος των προτάσεων για τα ρήματα 
που έχουν υποκείμενο πρόσωπο [Κουλαϊδής κ. α. ,2002]. Στην αρχή του κεφαλαίου 
παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες (μηχανικό έργο από τη θερμότητα, κύκλος Carnot, 
Eξέργεια). Γίνεται ομαλή εισαγωγή στη φιλοσοφία του κεφαλαίου αυτού, με μία σύν-
δεση με τις εφευρέσεις από την αρχαία Ελλάδα (εικόνα σε κόκκινο φόντο),από την 
ατμομηχανή του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Προαναγγέλλονται  τα επιδιωκόμενα απο-
τελέσματα( τι θα διδαχθεί ο μαθητής),σε β΄ πληθυντικό πρόσωπο και με προστακτική 
(να αναφέρετε, να περιγράφετε, να ορίζετε, να διατυπώνετε, να εξηγείτε, να υπολογί-
ζετε). Ακολούθως,(από  την Εισαγωγή μέχρι και την περίληψη) η φωνή από ενεργητική 
μετατρέπεται σε παθητική, το πρόσωπο αλλάζει σε α΄ πληθυντικό,  ενώ σε δύο περι-
πτώσεις  οι συγγραφείς αναφέρονται στο  λόρδο Kelvin  χρησιμοποιώντας γ; πρόσωπο 
(αυτός θεώρησε, σελ. 171…,στη συνέχεια αυτός είπε…σελ. 171). Εισάγονται υποθετι-
κές προτάσεις(αν θεωρηθεί…σελλ. 175, με την υπόθεση… σελ. 166).  

Αναφορικά με το διδακτικό κανόνα διάταξης, ένα βασικό κατασκευαστικό στοιχείο 
του διδακτικού βιβλίου που προσδιορίζει το βαθμό περιχάραξης είναι η σύνθεση των 
σελίδων . Ο βαθμός σύνθεσης περιορίζει ή διευρύνει τα «μονοπάτια» τη ανάγνωσης. 
Ως κριτήριο χρησιμοποιείται η γραμμικότητα των σελίδων. Στις γραμμικές σελίδες υ-
πάρχει καθορισμένο μονοπάτι ανάγνωσης, από αριστερά προς τα δεξιά, και από πάνω 
προς τα κάτω. Το κείμενο είναι συνεχές, υπάρχει αρίθμηση των ενοτήτων, των υποε-
νοτήτων και των σχημάτων. Όμως, το βασικό κριτήριο που διαμορφώνει το επίπεδο 
της περιχάραξης των διδακτικών βιβλίων όσο αφορά τους διδακτικούς κανόνες, είναι 
ο βαθμός στον οποίο είναι ρητά διατυπωμένα και άρα απολύτως δεσμευτικά για τους 
μαθητές τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγεται και οργανώνεται το περιεχόμενό 
τους. Με ποιο τρόπο, δηλαδή, διατάσσονται οι ενότητες, πώς μεταβαίνει κανείς από το 
ένα τμήμα στο άλλο και πώς οργανώνεται η αξιολόγηση της γνώσης [Κουλαϊδής, Β., 
2010].  Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο που εξετάζουμε εισάγει, για παράδειγμα, το ποσό 
θερμότητας Q=90, ορίζει τη θερμοκρασία τη μια φορά χρησιμοποιώντας τη θερμοκρα-
σία χρησιμοποιώντας το σύμβολο Τ1΄ και την άλλη φορά χρησιμοποιώντας το σύμβολο 
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Τ2΄ (σελ. 170). Στη συνέχεια θέλοντας να εξηγήσει τον αντίστροφο κύκλο Carnot με 
βάση τα σχήματα8. 2. 3. α και 8. 2. 3. β, χρησιμοποιεί τα σύμβολα Τ1 και Τ2, χωρίς να 
διευκρινίζεται κάπου αν πρόκειται για τα ίδια μεγέθη που έχουν προαναφερθεί. Στη 
συνέχεια εισάγει τις έννοιες: «ψυκτικά μηχανήματα» και «αντλίες θερμότητας», ορίζει 
το συντελεστή συμπεριφορά ψυκτικής εγκατάστασης C. O. P. χωρίς να έχει διδαχθεί 
ποτέ ο ψυκτικός κύκλος (σελίδα 176). Στη σελίδα 179 εισάγει τις σχέσεις με την εξής 
φράση: «είναι προφανές ότι ισχύουν οι σχέσεις:», χωρίς να υπάρχει παρουσία λογικών 
συλλογισμών. Τέλος, μετά την περίληψη του Κεφαλαίου 8, θα περίμενε κανείς να δει 
την αξιολόγηση της γνώσης,(ασκήσεις για τον μαθητή). Με βάση τα παραπάνω που 
σχολιάστηκαν, η περιχάραξη είναι ασθενής.  

  3. Τυπικότητα:Επεξεργασία και εξειδίκευση των εκφραστικών μέσων 

Όπως υποστηρίζουν οι Hallidaym& Martin(1666), τα ακαδημαϊκά είδη Λόγου στην 
προσπάθειά τους να καταστήσουν κατά το δυνατόν περισσότερο αμφιμονοσήμαν τη 
σχέση σημαίνοντος – σημαινόμενου, έχουν αναπτύξει τα εξής χαρακτηριστικά: α) επι-
στημονική ορολογία και ο αντίστοιχος συμβολισμός. β) ονοματοποίηση γ)πολύπλοκη 
συντακτική δομή, δ) συχνή χρήση παθητικής φωνής. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έ-
χουν λειτουργικό ρόλο στην εκφορά των εξειδικευμένων επιστημονικών νοημάτων.  
Για την τυπικότητα του κώδικα του γραπτού κειμένου ελέγχθηκε η παρουσία επιστη-
μονικών όρων και ονοματικών συνόλων, ο τρόπος σύνδεσης των προτάσεων (παρατα-
κτική, υποτακτική σύνδεση) καθώς και η φωνή των ρημάτων (παθητική φωνή). Με 
βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για το συγκεκριμένο κεφάλαιο 
του σχολικού εγχειριδίου η τυπικότητα είναι ισχυρή.  

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το σχολικό εγχειρίδιο «Εισαγωγή στη Μηχανολο-
γία» στο Κεφάλαιο 8, είναι ότι εμφανίζεται ισχυρή ταξινόμηση (σαφής διάκριση επι-
στημονικής και καθημερινής  πρακτικο-βιωματικής γνώσης). Ο έλεγχος της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας δεν δίνεται απόλυτα στο διδάσκοντα και δεν προωθείται η συμμε-
τοχή του μαθητή (χαλαρή περιχάραξη). Η επεξεργασία και εξειδίκευση των εκφραστι-
κών μέσων ( τρόπος σύνδεσης των προτάσεων), η φωνή των ρημάτων(παθητική φωνή), 
οι επιστημονικά εξειδικευμένες αναφορές, οδηγούν σε ισχυρή τυπικότητα. Επειδή το 
συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου έχει κώδικα υψηλής εξειδίκευσης (υψηλή τυπικό-
τητα) και χαλαρή περιχάραξη ανήκει στο «μυθικό πεδίο».  

Προτάσεις – συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν με τη διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων 
για τη διόρθωση του σχολικού εγχειριδίου. Ένα εγχειρίδιο που είναι προσανατολισμένο 
στην ισχυρή ταξινόμηση θα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων που θα απο-
τελούν τη βάση για την θεμελίωση λογικών σχηματικών, επιμελημένη σύνδεση με 
προηγούμενες γνώσεις από την επιστήμη και την τεχνολογία και θα στηρίζεται στη 
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χρήση κωδίκων υψηλής τυπικότητας. Η εικονογράφηση του θα βασίζεται σε χρήση 
εκτεταμένων λεζάντων και γεωμετρικών στοιχείων ή κατανοητών μαθηματικών συμ-
βόλων. Αντίθετα, ένα σχολικό βιβλίο προσανατολισμένο στην καθημερινή πρακτικο-
βιωματική γνώση των μαθητών (χαλαρή ταξινόμηση) δεν θα βασίζεται στην αυστηρή 
θεμελίωση των γενικεύσεων του και οι συμβατοί κώδικες (κειμένου και εικονογράφη-
σης) θα είναι χαμηλής τυπικότητας.  

Ο έλεγχος όμως της εκπαιδευτικής σχέσης (περιχάραξη), δεν συνδέεται απαραίτητα 
και αναγκαστικά με το βαθμό διαφύλαξης των συνόρων μεταξύ περιεχομένων της σχο-
λικής γνώσης (ταξινόμηση). Η συμμετοχή του μαθητή στην παιδαγωγική σχέση συν-
καθορίζεται από το σχολικό εγχειρίδιο, αποτυπώνεται με βάση την τιμή της περιχάρα-
ξης και επομένως ο προσανατολισμός στην καθημερινή πρακτικοβιωματική γνώση δεν 
εγγυάται την αποτελεσματική προώθηση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών.  

Αν συνδυάσουμε τις τιμές της ταξινόμησης, της τυπικότητας και της περιχάραξης (και 
εξαιρώντας το μυθικό πεδίο) διαμορφώνονται συνολικά έξι πεδία πρακτικής, τα οποία 
μπορούν να προωθούνται από το κάθε εκπαιδευτικό υλικό (Dimopoulos & Koulaidis,in 
press). Αυτά τα έξι πεδία πρακτικής απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 

ΠΕΡΙΧΑΡΑΞΗ 

  Ασθενής 

Ισχυρή 
Επι-
στη-
μονι-
κό-
τητα 
(Τα-
ξινό-
μηση 
& 
Τυπι-
κό-
τητα) 
 

 Υψηλή 
 

Προοδευτικό 
Εσωτερικό 

Συντηρητικό 
Εσωτερικό 

 Μέτρια 
 

Προοδευτικό 
Μεταφορικό 

Συντηρητικό 
Μεταφορικό 

  Χαμηλή 
 

Προοδευτικό 
Δημόσιο 

Συντηρητικό 
Δημόσιο 

Mε βάση τα παραπάνω και για το συγκεκριμένο κεφάλαιο που επιλέχθηκε, θα προτεί-
ναμε να γίνει σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις (Φυσικής, Μαθηματικών κ. λ. π. ), να 
υπάρξει διδακτική ευελιξία από το διδάσκοντα,  ούτως ώστε να μπορεί να κάνει ανα-
φορά σε άλλα διδακτικά βιβλία και να εξηγήσει τους επιστημονικούς όρους (Εγκατα-
στάσεις Ψύξης Ι, Μ., Βλαχόπουλος,Μ,. Λιγνός, Ι,. Κάρμαλης, σελ 101-115,ΥΠΟ-
ΠΑΙΘ, Ψύξη – Κλιματισμός, Γομάτος,Λ. , Λύτρας Κ. , σελ 184-214-ΥΠΟΠΑΙΘ),να 

3932

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



μειωθεί η τυπικότητα(χρήση προστακτικής και όχι παθητικής φωνής, χρήση β΄ πληθυ-
ντικού) και τέλος να αυξηθεί η αφαιρετικότητα (αφαίρεση υποτακτικής). Με τον τρόπο 
αυτό, το  συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου εντάσσεται στο πεδίο: «Προοδευτικό 
Μεταφορικό».  
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